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By Michael Casey 

As I’ve recently discovered Poland seems to like my writing so here’s an 

entire book for my Polish readers, it’ll be on Amazon only, am I worth 
the price of a pint? 
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Co znajduje się w tytule? ©  

Michael Casey  

Dzisiaj jest 11 listopada 2016, a to wyjątkowy dzień, jest to również dzień 
po I wysłał moje ostatnie 2 książki na Amazon Kindle, moje ostatnie 
tomy choć TOMASZA to marka odzieżowa dla kobiet w USA, ale 
ponieważ jestem krzyż kredens, ja jestem tak przejechać w godzinach 
porannych, kiedy się ubrać, z mojej nagiej stanie orangutan do moich 
wysokich obcasach i tak dalej, może zadzwonię mój następny tom Clyde, 
jeśli znasz swoje filmy możesz być teraz z uśmiechem. Albo po prostu 
obawia się, że owłosiony sukienki Bestia w damskie ubrania, to brytyjska 
tradycja, google PANTO.  

Teraz, gdzie byłem, Fox News zawsze pcha ludzi na ich najnowszą 
książkę i tytuły są tak długo. Obama i jak jego 3-te termin został 
utracony przez wycieku z Wiki, The Untold Story wyborów 2016 Amr 
Putina. Gdy naprawdę Obama 3 shafted przez Putina byłoby znacznie 
bardziej snappier tytuł. Moje własne książki mają rok w większości 
tytułów, więc wybacz mi za to, i tak kolejna książka będzie miała 2018 w 
tytule, a przy okazji wciąż uśmiechnięty 2017 jest już dostępny na 
Amazon Kindle.  

Więc co będzie mój tytuł będzie, niech pomyślę 2018 New Horizons, YES 
2018 New Horizons. I dlaczego ja to tak nazwać, a to jest pierwszym 
historia dla niego na drodze, bo mam nadzieję, że będziemy poruszać 
domu wtedy. Albo będę martwy i pogrzebany w morzu, jeśli ktoś chce się 
tańczyć na moim grobie mam nadzieję, że mogą pływać.  



Więc mam tytuł, wszystko, co potrzebne jest zaproszenie na Fox News, 
mam pomysł na historię i Shepherd Smith znajdą się jako turysta w Old 
Forge i śpiew Anvil gdzie ratuje ładunek alkoholu i celowo nie zyskać 
Nagrodę Pulitzera, dlatego, aby utrzymać w tajemnicy i zapisać alkoholu. 
I jest to prawda, najsilniejszą rzeczą Shep kiedykolwiek napoje są 
koktajle mleczne? Opowieść będzie łzom dla rzeźnika, jeśli kiedykolwiek 
ominąć umieszczenie go na papierze, czekam na Rupert Murdoch wysłać 
mi magnetofon, ale może on jest zajęty jedzeniem ryba z frytkami ze 
starych gazet, te he nie właścicielem.  

Muszę włączyć piekarnik szybko wprowadzić pewne Yorkshire 
puddingów, mnie i dziewczyny będą musiały je jako przekąski po 
powrocie do domu ze szkoły. W międzyczasie słucham Rewolucje Jean 
Michel Jarre, podczas gdy do ciebie mówię. I tak mam ich w Aldi, kiedy 
byłem wcześniej, Totoro nasz kot lubi ich zbyt. Więc to wszystko na dziś i 
czytasz co będzie 1st historia w 2018 roku New Horizons, choć może to 
być rok, zanim się pojawi. To będzie mój szczęśliwy 13th książka.  

Więc proszę zachować na czytanie moich rzeczy, północ, południe, 
wschód i zachód, gdziekolwiek jesteś na świecie. Chciałbym niektóre 
czytniki japońskich i koreańskich więc powiedz znajomym, a także 
Ameryki Południowej. Mam kilka rosyjskich czytelników już, że jest to 
grupa krzyż opatrunek z Politbiura na Kremlu, nie uwierzysz, jak wielkie 
wyglądają i jak wielkie one marca. Tylko żartowałem Vladimir, a jeśli 
chcesz wysłać mi wielką rosyjską czapkę na zimę Obiecuję nosić go raz, 
choć Totoro nasz kot może próbować kojarzyć się z nim. Bądź szczęśliwy 
wszystkim, śmiech obniża ścianami, szczególnie w umyśle.  

Premium Rate ©  

Michael Casey  

Czym dokładnie jest Premium Rate? Więc od razu można myśleć o tych 
niegrzecznych rozmów telefonicznych, gdzie nubile kobiety mówią do 
ciebie bez tchu. Są one w rzeczywistości grupa Seniorów co kilka funtów 
udając młodzi nubile młode kobiety, a frajerów dzwonią je Premium Rate 
linii telefonicznych. Właśnie sobie przypomniałem o facet nazywa Colin 
czy był to Tony, który wykorzystał te linie telefoniczne i rachunek prace 
telefonu przeszedł dachu, czy był to Tony Colin później został zwolniony.  

Pamiętam też 2 inne rzeczy o nim, to było 30 lat temu, być może, ale ja 
zostawię te spoczywają w pokoju. Mieliśmy cały szereg znaków z nami 
współpracować, nie używany któregokolwiek lub wielu postaci kodu 



źródłowego dla opowieści, czy też powinna być sos, co się dzieje na 
zewnątrz sali komputerowej nie obchodzi.  

Dlaczego mówię Premium Rate? Dobrze moja gazeta The Daily 
Telegraph wystawiła częściową paywall. To się nazywa Premium Rate, to 
jak przeżywa kurtyny, zasłony latać z tyłu fryzjerów na zupełnie nowy 
świat rozkoszy. Albo jak w Człowiek z Wujkiem, idziesz do przymierzalni 
i pociągnąć w dół hak, tam wprowadzić zupełnie nowy świat.  

W przypadku Daily Telegraph zaczniesz czytać historię, Tim Stanley, dr 
historii, że jest, i masz zamiar dostać się do mięsa, gdy płyta jest 
ciągnięta od ciebie, twój podbródek ociekające sosem. Jeśli chcesz 
przeczytać więcej trzeba zapłacić, aby być na Premium. To tak jak ze 
starych liczników energii elektrycznej, gdzie trzeba umieścić w szylinga, 
światła wyszły tak jak już wszedł do wanny. Tak, aby kontynuować kąpiel 
z Tim Stanley trzeba umieścić szylinga w mierniku, a raczej przyłączyć 
tłum Telegraph Premium. Czy warto łączenia Premium na DT, i Tim 
Stanley wieprz gorącego końca kąpieli i wykorzystać wszystkie swoje 
kąpieli? Nie wiem, jeszcze nie dołączył.  

To jak bycie na kanapie, a ty i twoja dziewczyna są coraz 
podekscytowany, kiedy jej babcia przyjść i siada i mówi mi nie 
przeszkadza. Więc trzeba czekać aż ona zasypia przed wami i dziewczyna 
może dostać wszystko zajęte i gorące. Wtedy mama przychodzi z herbatą 
i ciastkami, aby utrzymać swoją siłę w górę, a nie są custard kremy z Aldi 
tak miło. Przynajmniej babcia nie obudzić.  

Stawki Premium przerwanie przepływu Twoje mojo nie może dostać się 
w rowku ze wszystkimi przerwami, wiem Daily Telegraph powie dlaczego 
po prostu nie zapłacić i wtedy będziesz w rowku cały czas, tylko ty i twoja 
dziewczyna, brak przerw na śpiącego Granny ani kremem kremów. 
Wiesz, że to ma sens iść Premium z DT, powiesić na co to krzyczy, jego 
Tim Stanley on ma jego duży palec u nogi sterczały gorącego kranu 
znowu Borys nigdy nie było to wielkim problemem.  

Posiadanie Zanurzyć ©  

Michael Casey  

Idę do zanurzenia w minutę, może nawet golą też, może nawet stać się 
SSS, albo raczej SBS, można wypracować litery dla siebie. I nie raz 
mówią Amerykanie nie mają wannę do niektórych z naszych gości 
muzyków trasy, zanim wyjaśniłem wiedzieliśmy woleli prysznic, 
prysznice nie kąpiele. Musiałam pokazać im fiddly sposób przywiązanie 



wanna / prysznic działał, i tak zrobili mi dać zabawne spojrzenie, dopóki 
nie wyjaśnił.  

Wolę kąpiele siebie, a na tej notatce mam zamiar mieć moją kąpiel teraz, 
wrócę jak suszona śliwka, aby zakończyć tę historię. Zobacz wielkie 
długości idę tylko dać odpowiedni smak mojego pisania. Jeśli ktoś chce 
dać mi trochę Stella Artois chętnie będę pisać o tym, jej miesiąc odkąd 
alkoholu, ale teraz muszę się tarzać się jak hipopotam w mojej wannie, a 
ja słucham Country Music dryfuje od telewizora w pobliżu.  

Jej 20 godzin później, żaden nie byłem pod prysznicem, przykro mi 
chodzi kąpieli tak długo, byłem zmęczony po moim soak więc poszedłem 
do łóżka. Jestem teraz zamierza wznowić namoczenie historię. Czytałem 
gdzieś, że Bobby Kennedy użyte do spotkania, podczas gdy on miał 
moczyć, zrobił stenographer siedzieć na brzegu wanny? Teraz wszystkie 
rodzin politycznych wydaje się, że zakończył się w USA, być może nie 
wszyscy rozpuszcza się w ich kąpielą.  

Jak można moczyć masz Muse na temat życia i wszechświata i dlaczego 
to maszynka zawsze tępe, ja mieszkam z 3 dziewcząt i kotka po 
wszystkim. Dlaczego jest tak wiele różnych szamponów, pre-szampon, 
szampon, po szampon i odżywka to istnieje. I odżywka do włosów lub 
tym, że włosy normalne, tłustej, cienkiego lub grubego. W dawnych 
czasach wszystko było było karbolowy mydło, a ja umyć carbolics z nim. 
Trzeba było wybrać się na małe kręcone włosy pierwsza następnie 
spłukać mydło pod gorącym kranu zanim zaczął myć się, że był to 
czerwony rodzaj kolorowego mydła, z silnym zapachu do niego, ale 
wszyscy wiedzieli, kto by zawsze myte niedawno ze względu na zapach.  

Jak można przekształcić w śliw zbadać stan sufitu i przypomnieć sobie, 
że nadszedł czas, aby udekorować, w naszym przypadku mamy tylko, jak 
mamy nadzieję sprzedać nasz dom. Moja córka ma przyjaciela, który jest 
bardzo artystyczny, więc pomyślałem, że było dokładnie, żeby mężczyzna 
był nasz malarz pokojowy czy raczej łazienka dekorator, jego nazwisko 
jest pan Hitler, tylko żartowałem Nazywa się Anon. Pamiętaj wiele lat 
temu, kiedy moja siostra robi jej rok za granicą jako część jej stopnia 
zrobiła spotkać pana Hitlera nie moja siostra nie jest w jej 90s. Ten pan 
Hitler okazał się być francuski właściciel kawiarni, tak naprawdę.  

Zanurzając się pod wodą jest zabawa w kąpieli, jeśli masz przyzwoity 
kąpiel rozmiar można umieścić swoją głowę pod wodą, prawie jak 
chrzest, ale jesteś w nago i nie ma nikogo, brawo cię i mówią Zapraszamy 
do wiary chrześcijańskiej , Twój słuch idzie śmieszne i to jest tak jak w 
filmach, gdzie ludzie toną, a po odliczeniu tak wysokie, jak liczby, jak 



można zobaczyć, jak długo można wstrzymać oddech, to pojawiają się jak 
Archimedes, triumfalne i rozlewając wodę całej łazience piętro.  

Jestem szczęśliwy, ponieważ nasza podłoga w łazience jest beton, a ja 
płatków dziewczyny no Cadbury, nawet gdybym ogolone nogi. Więcej jak 
pies owiec, który został zanurzony Poruszę wodę poza siebie, scena 
przeraża naszych sąsiadów jak nigdy nie zamknąć rolety, jestem na co 
popatrzeć, czy wystarczy raczej odstraszają ludzi ich kolację. Krzyki 
wypełniają powietrze jak powoli ubrać, tylko przestaje kiedy włączyć 
światło w łazience off. Choć Powiedziano mi stare pani Morecombe z 
numerem 96 ma cieszyć wzrok, ona ma silną lornetkę po wszystkim, jej 
mąż był marynarzem.  

Więc opuścić łazienkę, jak leżę na łóżku marzy o kontrakt wydawniczy z 
transakcji radiowej zbyt dryfu krzyczy do mnie, ty świnio masz mokre 
podłogi, dlaczego nie ma wyjaśnić, posprzątać swój bałagan, mam zamiar 
usuwa się kąpiel i tylko prysznic. Wtedy nie można zwilżyć mój piękny 
głos. Zapomina, że jestem zły strzał, kiedy skorzystać z toalety, mamy 
takie piękne życie razem, jeśli tylko mieli 2 łazienki, po czym ona być dwa 
razy zadowolony.  

Od szybkich samochodów do rowerów ©  

Michael Casey  

Nie jestem kierowcą samochodu, nawet nie posiadać licencję, mam 
przepustkę autobusem, to mój środek transportu, ale szczerze mówiąc 
chodzenie jest to, co robię cały czas. Codziennie chodzę do i od Aldi i 
trochę więcej, to jest moje codzienne ćwiczenia i mogę bawić / drażnić 
personel też. Jako dzieci wszyscy mamy rowery, mam tylko krótkie 
krępe nogi, więc nigdy nie nauczył się jeździć na rowerze.  

Myśl, że nie jest do końca prawda, ja nauczyć się jeździć na rowerze po 
modzie może 20 lat temu, nie mogę uwierzyć, że to tak dawno temu. Jon 
Hippy nauczył mnie, Jon Hippy był facet kiedyś pracować. Jon był 
postacią, a on nauczył mnie 2 rzeczy, pić i jeździć i rower, nie rób 
zarówno w tym samym czasie lub wpadniesz w Selly Brook. Po 
przejechaniu na trawie zrobiłem spróbować jazdy na asfalcie tylko 
pojechałem zbyt szybko i dostał przestraszyć, a prawie poszedł w potoku. 
Jon nauczył mnie również docenić kufel, lub Girlie jako Dom barman o 
nazwie mój kufel Shandy. Dom był bardzo miły człowiek rzeczywiście 
niestety zmarł w wyniku pożaru, więc on będzie wiecznie młody.  



Jon Hippy dostał również Urząd Birmingham wynagrodzenia 
równoważnego z biurem Oxford, więc skończyło się na okna z 
podwójnymi szybami, a także ogromny telewizor NICAM stereo, kiedy po 
raz pierwszy przyszli na zewnątrz. Widzisz, że zaoszczędzone dodatkowe 
pieniądze i zapłacił za moje podwójne szyby, należy zadzwonić do firmy, 
które to podwójne szyby w oknach i poprosić mogą one podwoić Glazura 
cały dom dla X funtów, a kiedy powiedzieć nie zostanie zerwane. 
Wreszcie jedna firma zajmie się X funtów i zrobić cały dom, to granica 
moich umiejętności negocjacyjnych, ale nie rzucają się w nowym drzwi 
przednich też. Monterzy stwierdzili, że spełnił swoje zadanie w kosztach 
i popełnił żadnego zysku, co było bardzo miłe wiedzieć.  

Chłopcy kupić Zabawki dla chłopców, w czasach byłem w sali 
komputerowej Kevin miał ładny, mały samochód sportowy, to był mały i 
miły nie mogę co marka to było. Właśnie sobie przypomniałem, że stracił 
swoją licencję zbyt i to naprawdę nie była jego wina. Myślę, że on dawał 
bogaty jak windy i Rich mogło być trochę tipsy i wisiał przez okno 
pasażera zawijania, jeśli dobrze pamiętam Rich był Mick Jagger 
wyglądają podobnie. Więc Kevin chwyta go z powrotem do swojego 
samochodu, tylko samochód chwieje się nieco, i tak zgadliście miedzi stał 
tuż obok. Więc Kev został oskarżony o jazdę bez należytej staranności i 
uwagi. Skończył stracił licencję.  

Były to chłopcy, z którymi pracowałem w 1980 roku, kiedy nie ma 
żadnego siwe włosy. Więc co Kev zrobić ze swoim samochodem? 
Sprzedał go na olbrzyma. Ktoś jeszcze większy, że mnie, o wiele większe 
niż ja. Chris był programistą i byliśmy przedstawienie wykresów którą 
krawędź tnąca 30+ lat temu. Był poświęca dużo pieniędzy, aby napisać 
wszystkie programy, w czasie, gdy było to nic wielkiego, mieliśmy nawet 
fantazyjny aparat do robienia zdjęć też produkować wykresy kolorów.  

Więc wyobrazić sobie scenę Kevin 5feet 5 lub mniej, a Chris jest 6feet 5 z 
56 calowym piersi, patrzę przez okno biura i Kev pokazuje Chris swój 
samochód. Chris ma praktycznie usiąść na tylnym siedzeniu 
kontrolować pedały. To tak jak w samochodzie dziecko miałoby i dorośli 
próbują dostać się do samochodu. Nie pamiętam, czy Kevin końcu 
sprzedać swój samochód do olbrzyma, ale zrobił sprzedać swój 
samochód, ponieważ robił stracić licencję.  

Więc to już inna pamięć dzielona z wami wszystkimi, myślę, że może to 
być nawet najbardziej ja kiedykolwiek mówił o moich dni sali 
komputerowej. Byli bardzo ciężkiej pracy, pierwsze 10 lat istnieje i ludzie 
byli pełni życia i alkoholu, bo to była firma badania rynku w sprzedaży 



alkoholu, a my byliśmy tak dobrze ACNielsen kupił nas, a nie wiele osób 
wie, że.  

900-letni mężczyzna ©  

Michael Casey  

Pierwsze twoje gałki oczne tutaj, smażone w głębokim tłuszczu i świeże z 
pola bitwy, ładne i chrupiące, gałki oczne, gałki oczne tu dostać swoje 
gałki oczne.  

Będę mieć jeden, ale lepiej być chrupiące albo zabiję cię stary, czy nie.  

I były chrupiące? Tak, najlepiej oko miałem w wielu roku. Jaka jest 
recepta? Zbieram olej zrzucony z murów obronnych i podgrzać ją i niech 
gałki oczne na wolnym ogniu przez 5 minut, rzucam w trochę zbyt 
wrzosu. Lubisz wrzosu nie masz Highlander? Ja mogę mieć kilka 
zabrać, wystarczy umieścić je w moim sporranu. To będzie jeden 
kawałek złota. To nieco strome. Widziałem, jak wziąć 2 worki złota z 
tych zwłok tam, będziesz żałować staremu trochę pieniędzy. Tutaj zabrać 
swoje pieniądze z mojego sporranu, tylko dlatego, że jesteś stary.  

Tak, jestem 900 lat. Highlander śmiał się, ja też cię widzieć, kiedy są 
1000 lat. Będę tu czeka na ciebie śmiał się starzec. Starzec spojrzał na 
złotą monetę i schował je w bucie, te gałki oczne sprzedawali bardzo 
dobrze, może w kilkuset lat czasu musiałby sieć restauracji fast food 
sprzedających gałki oczne. Gałki oczne iść z kreskówki krwawej gałki 
ocznej, to był świetny model biznesowy.  

Starzec usłyszał zabawną szum wchodzących i wychodzących z głową i 
niebieskie migające światło. Obiekt pojawił się w środku pola bitwy, 
pojawił się dziwny człowiek. Fancy gałka oczna zapytał starzec, 
pomagają starca, kupić gałki ocznej. Będę miał dwa odpowiedział dziwny 
człowiek w szkockim akcentem. A gdzie ty pochodzą w tym dziwnym 
pudełku z niebieskim światłem na górze?  

Byłem tu i tam, jestem doktor odpowiedział doktór, żując na gałce 
ocznej. Doktor wolfed dół 2 jeden jak były tak smaczne. Czy tez samemu 
dokonać można znaleźć sieć restauracji są po prostu tak smaczne. Jakie 
są wykonane z? Od bitwy, serwatka niech ścierwo mają najlepsze bity. 
To znaczy, że myśli pan odwrócił mnie do kanibali?  

Jedzenie jest żywność, nie bądź przeczulony doktorze odpowiedział 
starzec, wyciągając rękę do zapłaty. Niestety, ale nie wolno przenosić 



pieniądze odpowiedział Doktor. To dobrze będę Cię nie zabije 
odpowiedział starzec, po prostu mają oczy, mogę sprzedać ci. Miej serce 
błagała lekarza, ok będę miał jeden ze swoich dwóch serc odpowiedział 
starzec.  

Skąd wiedziałeś, że mam dwa serca? Mam bardzo ostry słuch Słyszę ich 
obu tykanie odpowiedział starzec. Spójrz, co to jest tam źle 
zaadresowane lekarza, jak starzec spojrzał Doktor uciekł, wszystkie 
starzec słychać było hałas z obcym polu i miganie niebieskiego światła na 
górze. Staruszek pomyślał Doktor był tylko złodzieja przekąskami, gałka 
oczna przekąska złodzieja. Doktor był chory w jednym z 50 toalet w 
TARDIS, co się mu jeść, on był kanibalem, jeśli tylko mógł skonsultować 
się filozofem. Więc postanowił pójść i odwiedzić pierwszego Dalajlamę, a 
przynajmniej nie będzie jeść ludzkie gałki oczne.  

Innym razem szaleje bitwa, Highlander dostrzega się 900-letni 
mężczyzna okradanie zmarłych, co jest normą w walce po wszystkim. 
Stary człowiek, jak się tu dostałeś? Mam osła, podobnie jak Sancho 
Pansa odparł 900 starca. Założę się, że ukradł go z niego naprawdę 
zaśmiała Highlander. Nie dałem mu posiłek w butelce samo jak dałem 
wszystkich francuskich widzisz martwego tutaj. Więc zatrute każdy śmiał 
się Highlander. Nie jestem odpowiedzialny za to wszystko, gastronomii, 
kule i bagnety zabił te francuskie, nie mojego gotowania.  

Więc trzeba być czasem podróżników potem albo śledzić naprawdę 
dobrą dietę. Co pan sobie odpowiedział Highlander 900-letniego 
mężczyznę. A ja po prostu powiedzieć, że moje modlitwy w nocy, nie 
wiem, dlaczego żyję tak długo. W tym momencie nie było migające 
niebieskie światło na niebie i dziwny hałas. To był lekarz. Witam 
Highlander powiedział lekarz, przed zwróceniem się do 900-letniego 
mężczyzny. Jesteś wciąż żyje wtedy? Oczywiście wszyscy są, ale jak to 
jest możliwe?  

O nie, o nie, o nie krzyczał Doktor. Myślałem, że wszyscy grali 
dalajlamowie żart na mnie, wszystkie one, że jestem jednym z trzech. 
Myślałam, że oznaczało regeneracje, ale nie jest to coś znacznie znacznie 
gorzej. JESTEŚMY BRAĆMI. 900-letni mężczyzna roześmiał się, ale 
dlaczego ja w wieku, a wy dwaj nie mają? To musi być wszystkie gałki 
oczne, trzymają mnie przy życiu, ale zgubiłem młodzieńczą twarz.  

Właśnie podróżować w linii prostej w czasie powiedział Highlander, 
zawsze kończy się na polu bitwy i zawsze sprostać 900-letni mężczyzna. 
Ja po prostu pójść na miejsce w czasie i przestrzeni, ale wciąż na 
spotkanie was. To dziwne, że nie rozumiem. Być może jesteśmy tylko 



pionkami na planszy piersi i są przemieszczane o nas nawet nie wiedząc 
o to. A może to jakiś odmienny stan rzeczywistości? Wszystkie trzy 
przystanek. Słyszysz muzykę, Keep on Do not Stop Till You Get Enough 
to od Michaela Jacksona Historia Album.  

Nie znaczy, tak jesteśmy uwięzieni w środku ekranu na komputerze 
Michael Casey, on słucha historii Albumu, podczas gdy on pisze historię 
866, jesteśmy tylko wytworem jego wyobraźni.  

Za twarzy ©  

Michael Casey  

Dobrze wybory USA jest ponad teraz będziemy mieli pantomimę 
regulujące, wszyscy, którzy chcą uzyskać jak najwięcej z 4 lat Trump 
będzie tam, wszyscy mu życzymy także potrzebujemy silnej i rodzaj USA. 
Teraz wybory rzuciły się kilka pytań. Takich jak kto nosi najwięcej 
makijażu Hillary albo Donald i kto naprawdę naprawdę najbardziej 
chciał zadanie. Wybory mogą również zostały nazwane ładunek bollocks, 
jak mówimy w Anglii.  

Czy to bzdury czy Bill Trump, który był głównym tematem rozmów, a nie 
słyszymy jakieś zasady? Teraz zaczyna się prawdziwa praca, już 
dowiedział się, że Donald lubi swoją bling, ale kiedy jesteś bogaty 
Przypuszczam, że go dumą. Co prowadzi mnie do pytania najczęściej 
myśli o, będzie nosił czapkę baseballową, kiedy to w biurze, czy on nosić 
go w łóżku? Albo będzie miał nowego jeża aby mu się bardziej 
dynamiczny.  

Ale poważnie ludzie, co jest za niczyjej twarzy, dlaczego prezentujemy 
taki i taki obraz? Kiedyś do pracy w sali komputerowej przez 21 lat, stał 
się częścią ACNielsen, teraz po raz mieliśmy wizytację z europejskiego 
szefa amerykańskiego, i wiecie co, miał Myszka Miki oglądać. Oczywiście 
dostrzegłem go i oczywiście spytałem go, dlaczego, jestem dziecko od 
cesarza Nowe szaty po wszystkim.  

Rzecz była jego żona chciała mu zostać uziemiony więc miał zegarek 
Mickey Mouse. Jeśli ktoś chce mi dać zegarek Cartier diament Bleu 
automatyczny, który byłby bardzo ładne, powiesić na Widziałem tylko 
Donald Trump lotnia obok mojego okna. Można przeczytać o Donald 
lotnia na Facebooku stron informacyjnych.  

Dlaczego MZ zawsze wydają się być nastolatkiem dziecko, które nie chce 
słuchać. Aktualności ma być fakt, Mark, nie BS, że konkurs latków 14 



roku to prawda na placu zabaw. Przemawiając jako ćpun prasowej z 50-
letnim doświadczeniem Proszę sprawdzić fakty, z 2 lub 3 źródeł zanim 
dasz mu miejsce w cyberprzestrzeni.  

Niestety miałem tylko powiedzieć, że nie jest tak dużo "news", który jest 
po prostu leży i Facebook ma moralnym obowiązkiem jest FACT czek, 
byś nie publikuje książkę science tekstowy z MC = 4C w nim prawda? 
Jak często swoją chińską żonę klapsa zaznaczyć, jeśli jesteś tak jak w 
domu. Było to w RSS Facebook Aktualności, więc to musi być prawda, 
nie jesteś National Enquirer. A przy okazji Mark, mój chiński żona 
uderzyła mnie z wok jeśli nie fakt, czek, więc proszę przestań 
zachowywać się jak 14 latek i dorastają!  

Dlaczego Michael Casey, tak to ja, jeśli nie patrzeć na górze strony, 
dlaczego on tendencję do pisania komedii lub co myśli jest komedia? 
Musiał mieć takiego łatwego życia, a mając tak piękną rodzinę. W 
rzeczywistości 20 lat temu, zarówno moi rodzice prawie umarł w 
przestrzeni 8 tygodni. Moja matka umarła, a ojciec zmarł prawie 8 
tygodni później. Nawet odebrał hymny na jego pogrzeb był w szpitalu 
przez 12 tygodni, a my pełni oczekiwać, żeby umarł wkrótce po 
opuszczeniu szpitala. Odwiedziłem go codziennie przez 3 lata, a potem 
pewnego dnia poznałem moją żonę Shanghai. To wszystko w Pio i ja, 
który jest w Internecie.  

Więc teraz, jeśli nie wiedział, że widzisz mnie w innym świetle, mam 
wyglądać lepiej w ciemności, gdyż nie widać wszystkie moje błędy w 
ciemności. Więc to dowodzi, że trzeba kopać głębiej i dowiedzieć się 
więcej, 360degrees pokazuje więcej osoby i poprawia podejmowania w 
odniesieniu do danej osoby decyzji. Nie sugeruję, że wszyscy 
powinniśmy być naga iw ten sposób poznawać się nawzajem, biblijnie 
czy nie biblijnie. Mówię spojrzeć przeszłości makijażu.  

Spójrz na obrazach Hillary po wyborach, teraz ona wygląda bardzo 
mumsy, i nie mieli żadnych szans w USA. Tutaj mamy nie są tak 
kapryśne, mieliśmy kilka bardzo dobrych posłów, senator jest najbliższy 
porównanie, nasi parlamentarzyści mogą być brzydka jak F, F, Facebook 
News Item. W każdym razie po prostu brzydkie plamy źle ubrany i nadal 
wygrać wybory, dlatego że jesteśmy zainteresowani tym, co mówią, jeśli 
nie są one sobie Tom Ford lub LV.  

Twarz opowiada każdy wiersz, każda zmarszczka daje znak, więc podczas 
makijażu i mody ukrywa to wszystko to nie widzą realnej osoby. Widzisz 
prezentami wszystkim wspaniale opakowane, więc nie wiem, co jest w 
środku. Jaka jest rzeczywista polityka lub hydraulika albo Cleaning Lady 



wewnątrz opakowania. Albo jak z jaj tak wiele opakowań, a następnie 
rozczarowanie, gdy nie jest to czekolada Cadbury wewnątrz fabryki 
Cadbury jest 2 mile od miejsca, gdzie mówię.  

Więc można zobaczyć, dlaczego tak ważne jest, aby poznać osobę za 
twarz, prawdziwą osobą, a nie produkcja obrazu. To również nie jest 
ważne, aby kłamać w CV, jeśli prowadzisz drużynę piłkarską lub piłkę 
nożną, jak nazywają go w USA, powinien przynajmniej wiedzieć, co jest 
regułą na spalonym i nie ma limitu czasu albo.  

A jeśli mówią, że to na Facebooku, że lepiej będzie, ponieważ kiedy Mark 
Zuckerberg sprawdza cię przed zatrudnieniem za jego służby prasowej, a 
dowie się, układania kwiatów jest twoja prawdziwa miłość, a nie piłki 
nożnej, to nie dostaniesz pracy. Choć może po prostu zatrudnić cię jako 
byłbyś idealny dla jego służby prasowej, ekonomiczne z prawdą bądź nie 
ma prawdy w ogóle. Dobrze Mark jeśli w ogóle czytasz to naprawdę 
jestem dostępna napisać dla Ciebie, a jeśli powiem, że mój Shanghai 
żonę, ona nie chciała mi wierzyć i po prostu uderzył mnie z wok.  

        

Narkotyki Uzależnienie ©  

Michael Casey  

Muszę się z łóżka, jego 1.am. w niedzielę wieczorem do poniedziałku 
rano, wszyscy łącznie Totoro kot śpi na górze. Krzyczałem z bólu na jakiś 
czas potem postanowił zejść i podjąć pewne leki przeciwbólowe i 
pomyślałem może równie dobrze mogę napisać coś, a ja czekać na 
przeciwbólowych, paracetamol, aby kopać. Zajmuje również swój umysł 
off ból, to rozprasza cię, podobnie jak oglądanie telewizji lub coś w 
internecie, wybrać odpowiednią opcję.  

Wczoraj w BBC mieliśmy 30 min dokument wyjaśniający plagę leków w 
USA, jeden milion uzależnionych, nie było nawet lekarz lub MD, jak 
nazywają je tam, a on został uzależniony od bólu receptę zabójców przed 
przejściem do paskudne rzeczy. Jeden milion uzależnionych, to pokazało 
niektóre z Rust Belt, jestem zdumiony mieli siły, by wyjść i głosowania 
Trump, były one tak hazed skończona.  

Mam przeciwbólowych dla mojego Artura jak ja to nazywam moje 
zapalenie stawów, a dla mojego serca, 2 lat na i nadal uzyskać wiele bólu 
w losowych odstępach czasu. Niektóre ostry ból serca lub tuż nad moje 
serce nie jest jeszcze odpowiednio wyjaśnione, to czuje się jakbym był w 



walce nożem, podobnie jak Trump planuje swoją szafkę. Ale 
powiedziano mi, to nie jest moje serce. Jeśli chodzi o moje stawów lub 
Arthur gdybym próbował wykonać Twist, poproś tatę, co było Twist, to 
bym kołysać łodzią lub raczej mój kręgosłup i będę krzyczeć. Ironią było 
to tuż przed moim nieplanowany poczwórnej pomostowania tętnic 
wieńcowych, miałem ładunek badań dla mojego Artura iw końcu chiński 
lekarz w szpitalu liczonego może muszę tylną operację.  

Dlaczego mam powtarzać to wszystko? Aby poinformować, że nie jestem 
tylko przewiewne bajki intelektualnej teoretyzowania o bólu, wiem, że 
nadal cierpi z niego. Więc wiem, że w pewnym małym jaki sposób 
wszystkie te Narkomani przechodzicie. Wiem też z własnego 
doświadczenia życiowego, co za głupie wypowiedzi, doświadczenia 
życiowego, jeśli wybacz mój francuski, miałem Cholera w moim życiu. 
Więc mogę świadczyć o co ci uzależnieni przechodzicie. I żaden nigdy nie 
używałem żadnych substancji, chcę zachować moją wyobraźnię żyje. Ale 
widziałem alkoholików z bliskiej strony, wszyscy nasi lokatorzy byli 
alkoholikami, jeden nawet błagał o funta na piwo z moim tatą, kiedy był 
w szpitalu w swym bardzo chore łóżko.  

Całkowita smutek sytuacji, sprzedają swoje ciało lub duszę, aby dostać 
kolejną poprawkę narkotyków. Ból duszy jest bardziej bolesne niż ból 
fizyczny, bardziej bolesne niż to, co obudziła mnie. Wiem, że och tyle z 
mojego życia, jestem obserwatorem też, więc można sobie wyobrazić.  

I prowadzić rejestr ilu biorę leki przeciwbólowe, ponieważ można 
przedawkować, więc bardzo łatwo. Ale jeśli możemy sobie wyobrazić, jak 
bardzo niska ludzie idą, jak pokazano w filmie dokumentalnym BBC 
ostatniej nocy, tylko na poprawkę, która prowadzi do zapomnienia i 
śmierci samej duszy.  

Dzisiaj na stronie internetowej BBC mamy wizerunek All American Boy, 
który jest obecnie uzależniony od narkotyków, wszystkie bariery zostały 
zmiecione. To już nie jest źle stronie torów ludzi, którzy są uzależnieni, 
mówiąc, że to wszyscy. Dwa miliony dolarów napiwku, tak, można w 
fantazyjnym kolorze czytając to, ty ze sobą torbę Gucci a wy markowe 
ubrania i twoja fryzura drogie.  

To naprawdę jest takie marnowanie życia i talentu, osoby te Dusze te są 
straconym pokoleniem, a nawet pokolenia. Być może nie zaakceptować 
ból więcej, musimy mieć pigułkę. Michael Jackson i Elizabeth Taylor 
jego drogi przyjaciel miał nałogów do przeciwbólowy. Moja mama do 
utrzymania jej leki przeciwbólowe nad drzwiami spiżarni na półce, 



pamiętam ją krzycząc "JeeCus", a następnie prosząc mnie do przynieść 
do niej, ale poza urodziła ból, urodziła tyle bólu Nigdy nie uwierzysz to.  

Od niej odziedziczyłem stawów, iz tatą mam moje serce. Gdy miałem 
testy przed moim obwodnicy byłem w łóżku obok, gdzie mój tata miał 19 
lat wcześniej, jego łóżko zostały usunięte, aby zrobić miejsce. Więc 
można powiedzieć, historia się powtarza. Więc co należy zrobić, aby 
pomóc tej plagi uzależnień w USA, 5% ludności świata i używać ich 90% 
światowej podaży narkotyków?  

Nie mam żadnych odpowiedzi Pan Trump mówi zbudować mur. Jak 
można leczyć duszę, jak można zachęcić ludzi, aby uniknąć narkotyków, 
gdy są one tak tanie? Ja wiem, w latach 60. wszyscy byli inspirowane 
Nasa dzieje na Księżyc, a muzyka, teraz wszystko, co mamy, to Simon 
Cowell. Teraz wszyscy jesteśmy cyniczni, w jaki sposób przywrócić nas 
do utraconej niewinności Hippy, z Monkees i Beach Boys, człowiek z 
wujem i oryginalnych Star Trek razy. Nie jest to łatwe odpowiedzi, ale 
wiem, że połamane duchy są najtrudniejsze do wyleczenia, ale ile razy 
mamy przebaczać, 77 x 7, a czasem odpowiedzi są wiejący wiatr. 
Wszystko co musimy zrobić, to umieścić nasze usta i gwizdek, jeśli nie 
możemy modlić się możemy przynajmniej gwizdać naszą ulubioną 
piosenkę, bo Pan jest muzyka, a jeśli gwizdać będzie wylać swoją 
piosenkę do nas.  

Podejmowanie decyzji ©  

Michael Casey  

Trudno jest podjąć decyzję, że łatwo podjąć decyzję, nie mogę się 
zdecydować, to moja decyzja. Po prostu nie mogę się zdecydować, co 
robić. Jeśli kiedykolwiek masz ważną decyzję, te słowa były w głowie i na 
ustach. Czy masz chłopaka dziewczyny na ciebie ustami, który jest inny 
rodzaj decyzji, głównie pod wpływem partii jesteś prowadzącego, ale nie 
zamierzam o tym mówić, twoje życie uczuciowe własną sprawą, jeżeli 
sprawa jest prawo słowo też.  

Pamiętam, kiedy kupiliśmy nasz pierwszy samochód, Skoda, to było 
wszystko co mogliśmy sobie pozwolić i ja postanowiliśmy to było idealne 
dla naszych potrzeb, tylko 2 z nas i dziecko wkrótce przybyć. W 
rzeczywistości myślę, że moja żona była w ciąży, gdy zdała egzamin na 
prawo jazdy, chociaż wyłączniki awaryjne jako część testu były dość 
ciekawe. Obraz dziecko wylatujące jak ona hit hamulce.  



Moja żona powiedziała wolała inny samochód, więc zbadaliśmy Suzuki to 
czy tamto, to nie było tak dobre. Udaliśmy się i spojrzał w salonach 
samochodowych i usiadł wewnątrz samochodów, i tak dalej. Patrzyliśmy 
na innym modelu samochodu oraz które nie mogę sobie przypomnieć, aż 
w końcu zdecydowaliśmy się na Skodę. Zrobiłem wszystkie badania, ale 
już w interesie demokracji powtórzyłem ja i żona dostał Skoda.  

To były testy zderzeniowe figury najważniejsza, ponieważ mieliśmy 
dziewczynkę teraz. Mój tata pomagał w samochodzie też, tak jak to 
zawsze robił w życiu. Wyszedł mi trochę pieniędzy w testamencie, co 
oznaczało, że przeniesieni do modelu komfortu Skoda. Tata zawsze 
powtarzał mieć trochę komfortu w życiu i tak umarł dał nam komfort w 
kształcie Skoda komfortu. Nie jestem nawet cienia tak dobry jak mój 
tata, ale staram się jak najlepiej.  

Inne decyzje w życiu nie są tak trudne do wykonania, co mam na obiad, 
jak chodzić Aldi patrząc na jedzenie na wyświetlaczu. Wszyscy jedzą to, 
co lubimy i możemy spróbować czegoś innego, jeśli widzimy kogoś 
innego jedzenia lub wybranie go z zamrażarki. Możemy jeść to samo w 
kółko, dopóki nie chorują z tego. Następnie wybrać coś innego i jeść, 
dopóki nie chorują z tego.  

W Anglii mamy system sygnalizacji świetlnej żywności w dzisiejszych 
czasach. Jest to system z 3 kolorów, zielony, brązowy lub czerwony. 
Mówi nam to, co jest dobre, ale nie tak dobre lub złe dla nas. To 
pokazuje, tłuszczu i nasyconych poziom tłuszczu i soli. Szczerze mówiąc, 
nigdy nie wiedziałem, że istnieje 2 lata temu, ale po nieplanowanej 
poczwórne bypass serca Próbuję uratować moje serce, z CKD zbyt usiłuję 
zapisać moje nerki, jak również. Sprawia, że brzmią jak wysokiej klasy 
kucharz te wszystkie serca i nerek. Moja Arthur mój Zapalenie stawów 
jest tylko moja drań, więc biorę olej z wątroby dorsza za to.  

Tak jak my chodzić Aldi czy Waitrose, jeśli mają szczęście żyć w 
Harborne, wszyscy patrzeć na etykiety i wybrał zdrowsze opcje, na 
oddziale dla chorych na serce sól jest całkowicie zabronione przez 
lekarzy. Będziesz zaskoczony, jak wiele soli w żywności, mówię to jako 
osoba, która nigdy nie używany posypać solą każdego posiłku, choć 
muszę przyznać, że zjadł zbyt wielu przetworzonych produktów 
spożywczych, jeśli pracujesz zmiany po prostu rzucić w żywności i jeść je 
bez czytania czegokolwiek. Może powinieneś ogóle nie podążać za moim 
przykładem, swoją decyzję.  

Wybór żonę, dziewczynę lub kochanka jest zbyt trudna decyzja, jak 
męskie wybory. Dlaczego więc wszyscy, aby te decyzje? Nikt inny nie 



miałby mi, byliśmy pijani na wigilii, a skończyło się w magazynie lub 
niepełnosprawni toalety itd. Więc coś warunkiem iskrę i to była 
spontaniczna decyzja, wówczas nadal lub jego najgorsze, co dzieje się w 
twoim życiu, a ktoś z was znajdzie nową pracę w Nowym Roku.  

Albo co roku w każdej wigilii skończyć się w pomieszczeniu zdjęcie z inną 
dziewczyną, więc po 13 latach jej 13 różnych dziewczyn, które miały z 
korzyścią dla, twój, cokolwiek, co chcesz to nazwać. Nie powiem ci imię 
mojego przyjaciela lub któregokolwiek z nazwami dziewczynki, 13 jest 
liczbą pecha tak powiem nic, oprócz John jest Judo Back Belt 5 th Dan, on 
dzwoni do mnie Mary.  

Podejmowaniu decyzji, gdzie mieszka jest bardzo trudne, myślimy o 
przeprowadzce w tej chwili, więc musimy wziąć pod uwagę lokalizację w 
stosunku do szkoły dla dziewcząt. Co można sobie pozwolić robi dużą 
różnicę, a niektóre obszary są gorące jak mówią w Chinach, więc jeśli 
migają przegapisz szansę i dom chcesz się rozejdą. Południowa 
właściwości skierowane są o wiele ładniejszy niż jakiekolwiek inne, 
przyjść i zobaczyć dom, tylko do odkrycia jego zawsze ciemne ze względu 
na kąt jest zbudowany w stosunku do słońca. Równie dobrze możesz być 
w cieniu góry.  

Więc trzeba zdecydować, co jest najważniejszym czynnikiem, jeśli chodzi 
o lokalizację sklepy i szkoły. Musi być na tyle blisko, bym chodzić do 
sklepów, to bardzo ważne. Czy mogę dostać butelkę mleka dla naszych 
zbóż i bochenek chleba.  

Tylko znaleźć idealny dom, aby odkryć, że lokalna plotka mieszka obok, 
więc odetchnąć z ulgą, że nie podpisać swoje nazwisko na umowie. 
Znajomy miał prawie jego kolega kupić dom obok, można dostać się ze 
swoimi współpracownikami, ale tuż obok byłoby zbyt blisko.  

Więc co postanowiłem po myśleć o wszystkich tych decyzji, myślę, że 
muszę to zrobić na loterii, a następnie kupić duży dom z garażem o 
szkole dla dziewcząt, a jeśli mogę kupić dom, możemy mieć Labrador 
nazwie Camembert.  

Albo stać się gigolo do chińskiej / japoński / koreański billionairess tylko 
ze względu na uzyskanie dużego domu. Powiedziałem moim modelu 
Shanghai jak żona to i ona po prostu śmiał się i śmiał, jeśli uważnie 
słuchać można usłyszeć jej śmiech powyżej dźwięk odkurzacza. I to, jak 
się poznaliśmy, miała odkurzacza w ręku. Zastanawiam się spotkam 
moją billionairess odkurzaczem w ręku, wtedy będę posprzątać.  



Beznadzieja i modlitwa ©  

Michael Casey  

Wszyscy modlą się w swój własny sposób, czasami naprawdę oznacza to, 
i czasami jesteśmy tak pełen beznadziei nie możemy nawet modlić się w 
ogóle, czy nie ten rodzaj modlitwy nasz kapłan lub rabin i imam uznałby 
za modlitwy, ale na szczęście Bóg przyjmuje wszystkie modlitwy , 
Przekleństwa i przysiąg i łez, wiele, wiele łez i trzaskanie drzwiami lub 
wykopanie meble lub rzucanie płyt ścianę, wszystkie te zdarzają się w 
naszej niedoli. Na szczęście Bóg jest konserwator mebli, Bóg jest dobry 
klejem też takiej, która działa na wszystkich materiałach, Miłość jest jego 
kleju.  

Więc dlaczego mówię o tym dzisiaj? Dobrze dom polowania jest 
procesem bardzo emocjonalne i to czyni cię przeklinać, kiedy twoje 
nadzieje i marzenia są przerywane. Byłaś nanosekundy późno, a więc 
przegap swojej szansy, aby uzyskać ładny dom. Może być tak, że 
konkurencyjna w niektórych ulic, naprawdę trzeba umieścić notatki za 
pośrednictwem skrzynek mówiąc "Chcę żyć na tej ulicy, mi sprzedać swój 
dom" Gospodyni po prostu uważa, że to Pizza Company chce kupić swój 
dom i przekształcić go w pizzerii, masz tak wiele ulotek na pizzę po 
wszystkim.  

Twoja głowa jest w dół zespół przegrał ten mecz i pomijane klasy 
podróżować oglądać swój zespół, a teraz straciłam 2 dni czasu nauki, a 
jeśli nie przechodzą nie będziesz dostać się do najlepszych uczelni. 
Wszystko dlatego, że po tak głupi zespół, a ty jesteś ubrany w zielone i 
pomarańczowe kolory drużyny. Więc na autobus do domu, nie można 
sobie pozwolić na lot, więc jesteś w autobusie przez 20 godzin, a starają 
się zmienić. Boże dopomóż i zacznę chodzić do kościoła ponownie tylko 
proszę mi pomóc zmienić i przejść test.  

Chiński dziewczyna dostaje w autobusie, a ona siedzi obok ciebie, ona 
jest po prostu zbyt ładna, jak można zmienić, kiedy jest po prostu zbyt 
dużo pokusa dla ciebie. Spróbować i ukryć się za swojej książki fizyki. 
Dzięki Bogu, że naprawdę mam zły humor, to dziewczyna krany na 
książki fizyki powiedzieć lubi kolory, a ty irlandzki może? Śmiejesz się i 
próbować ukryć się za książki fizyki, patrzysz w górę, Boże, jeśli tu oprócz 
mnie bym cię olewa w ustach. Ktoś z wyprzedzeniem powoduje, że 
autobus do zrobienia zatrzymanie wyłaniania, więc chińska dziewczyna 
rzuciła przeciwko tobie.  



Podobnie jak Fizyki mówi jak zarówno oddalają się od siebie niechętnie, 
Boga Co chcesz ze mną zrobić uważasz, ale Bóg jest jak Fizyki porusza się 
w tajemniczy sposób. Chiński dziewczyna spontanicznie ściska mięśnie, 
lubię silnych mężczyzn, jesteś żucia swoją Wrigleys i prawie dusić na 
nim. Tak samo jak fizyka odpowiadasz próbując spojrzeć jej w oczy, a nie 
niżej.  

Lubię fizykę też robię doktorat, dodaje Chinka. Teraz Bóg naprawdę 
bierze Micka. Więc wiesz, co oznacza, MC = 4C, można powiedzieć, 
chiński dziewczyna wyjaśnia. Bóg odpowiedział na wszystkie swoje 
modlitwy. Więc oni spędzić resztę podróży rozmawia fizyki. Ona daje mu 
klasę mistrzowską w dziedzinie fizyki, był w rozpaczy i bez nadziei na 
wszystkich, a Bóg zesłał mu piękną chińską doktoranta w dziedzinie 
fizyki.  

Pod koniec podróży był co najmniej minus miarę test powie kiedy wziął 
ją. Choć dla chińskiej dziewczynki byłoby to hańba i jej rodzice nie 
wstydzi się jej, czy ona ma tak niską znak, wyróżnienie albo nic. Chiński 
dziewczyna zdecydowała ona uczynić go jej mąż, choć tylko chłopak 
powiedział mu, że nie chce straszyć go mimo wszystko, chiński 
podejmować decyzje bardzo szybko po wszystkim.  

Teraz niektórzy powiedzieliby ta opowieść jest po prostu nie do wiary, ale 
mówiąc, jak ktoś, kto spędził cały swój czas, 3 lata każdego dnia wizyty w 
domu seniorzy nadzieję wbrew nadziei, że tata pozostać przy życiu, to 
gdzie stawiła własne chińskie przyszła żona? I tak naprawdę było 
weryfikowane przez chińskiego Ballerina z baletu Birmingham 
Królewskiego.  

Więc mów jakieś modlitwy, kiedy rzeczy są zupełnie beznadziejna, 
oprócz lodówki obok zdjęcie swojej zmarłej mamie może być dobrym 
miejscem do modlitwy od. Chociaż powiem wam wszystkim realna 
odpowiedź na MC = 4C jej Fizyki w taki sposób, to znaczy, Michał Casey 
równa 4 Chińczyków, bo kiedyś ważą tyle, ile moja żona, moja mama, 
teściowa i moje 2 dzieci niemowląt , co daje MC = 4C. Można spróbować, 
że w linii czata się do swoich chińskich dziewcząt w klasie fizyki. A jeśli 
nie stać się dziewczyną, powiedz im zrobią Twój znajomy krzyk Panzi i 
powie, co oznacza Panzi.  

Wyszkolony Mediów ©  

Michael Casey  



Czytałam kawałek o Michael Parkinson wielki i najlepszy Tv czat pokaż 
ankietera, google go, jeśli mi nie wierzysz. Co powiedział dzwoniły do 
mnie, zwłaszcza, że moja najstarsza córka robi swoje egzaminy i będzie 
wybranie jej poziom A, które będą następnie doprowadzić do jej kariery. 
W jej przypadku, że zdecydował się na bycie lekarzem, ona nawet nie 
myśląc o bycie patolog. I nie quip że przynajmniej ona nie chciała nikogo 
zabijać.  

Co Michael Parkinson mówił tylko o tym, jak istnieją stopnie Myszka 
Mickey i każdy chce być w mediach. Innymi słowy Andy Warhol było tak 
dobrze, każdy chce być sławny, nawet jeśli jest to tylko dla jednej serii w 
telewizji. Jeśli spojrzymy mamy Jade Goody, który był znany z bycia 
sławnym, a reporter BBC powiedział w czasie swej tragicznej śmierci 
młodej.  

Teraz jako pisarz chcę być sławny, jestem pochłonięty żądzą sławy? I 
mogą być spożywane z pożądania słów, a dla żony, ale nie chcę być w 
telewizji i czasopism oraz posiada kolumnę w błyszczącym magazynu 
znalazł się na podłodze z moich lokalnych fryzjerów. Odpowiedź brzmi 
nie. Albo należy zakwalifikować, że chcę, aby świat czytać moje słowa i 
zarobić trochę pieniędzy, aby dać do moich dziewcząt, kiedy umrę, mogę 
Was zanudzać o wszystkich moich bóle, powiedzmy, że wezmę pieniądze, 
ale pozostać anonimowy. Mogę być John Doe w radiu, co przypomina mi 
o mojej córce, którzy chcą być patolog.  

Mówi się, że studia Media to strata czasu, uzyskać stopień w języku 
angielskim byłby znacznie lepszy pomysł. Nawiasem mówiąc moja 
siostrzenica ma 1 miejsce w języku angielskim i właśnie zrobiła jej 
mistrzów, więc powiedziałbym, że byłaby idealna jako stażysta w gazecie, 
choć powiedziałbym, daj mi tę pracę, zamiast, zanim skończy się na stół 
patologa.  

Więc jak ludzie sobie z Media Studies? Dobrze Uczyłem horoskopy i jak 
ich miejsce w społeczeństwie objawia się tak wiele o warstwach ZZ9 
społeczeństwa. Nie uwierzysz, jak społeczno-ignorantami wierzę takiej 
bzdury, a czytelnicy Daily Mail szczególnie, ale zostawmy go tam zanim 
ja zdenerwowany zbyt wiele białych kobiet z klasy średniej.  

Mieliśmy cały moduł zamiast piłki nożnej w społeczeństwie, to 
obowiązkowy dodatek do księgowości dla początkujących. Było 
opcjonalny dodatek do 2 kredyty około prasowe i piłki nożnej. Jeśli 
można użyć jak najwięcej mieszane metafor w ustępie masz cytat z 
opiekunem kursu i był bardzo, bardzo gruba, był gracz rugby wcześniej, 



był zawsze mrucząc o sztuce oczywiście Rugby, które ten pisarz odczytu 
prawie 50 lat temu.  

A Medium Kurs może poprosić, aby napisać coś w różny sposób, 
obiektywnych i subiektywnych, pro lub anty, pomocne lub oszukańcze. 
Raczej jak sposób politycy są, a one są takie same na całym świecie, 
starając się surfować po falach i prowadzony z prądem.  

Teraz kiedy już przeszła trening medialny z Uniwersytetu biorąc Mick 
którego opłaty są tak niskie, że są one zawsze pełne, prawie jak American 
University, gdzie jeśli płacisz opłaty one pozwalają wydrukować 
certyfikatu z zaciszu własnego własnego domu, bez żadnych zajęciach 
uczestniczyli. Więc co zrobić dalej?  

Możesz wysłać swoje CV, które jest skrótem Całkowicie próżniowa lub 
wznowić jeśli jesteś Amerykaninem. CV powinno naprawdę oznaczać 
wznowienie lub ponowne uruchomienie kształcenia po zmarnowane 4 lat 
badający Kardashians i oglądanie E! tv przez 80 godzin w tygodniu. 
Miaow słyszę mówisz, ale wiem, że mówię prawdę, a to boli.  

Bierzesz selfie w swoich cos kuchennych to gdzie światło jest najlepsze, i 
dodać go do zupełnie próżniowej CV, a następnie wysłać ją, tylko nie 
zauważyli, że Totoro kot został siedział na lodówkę z jej ogona zwisające 
za tobą. Wyglądasz jak Davey Crocketa, E! śmiać się, gdy widzą swoje 
zdjęcie, ale jesteś przystojny 20 coś, dzięki czemu daje wywiad, więc w 
końcu robi cechy zwierzęce przez następne 20 lat.  

Choć trzeba udawać, że jesteś prosty / gej / trans lub cokolwiek, aby 
utrzymać się z kierownictwem. W końcu po prostu kończy się mylić, ale 
zdezorientowany jest nowy szary, a gdy Monkees śpiewał są tylko 
odcienie szarości lub szary jeśli jesteś Amerykaninem.  

Chciałbym zrobić kurs medialny gdybym był 40 lat młodszy? No ale 
czytałem jeszcze szerzej. Chciałbym przeczytać więcej gazet, tak jak ja 
dzisiaj, 3 lub 4 różne nich codziennie i 2 lub 3 stacje informacyjne w 
telewizji, i nigdy nie zapomnieć o starych, dobrych BBC Radio 4. czytać i 
słuchać i rozmawiać z każdym, a jak ja w moje 3 lata nauki w 4 
luksusowy hotel biznesowy. To jest moim zdaniem jednym z najlepszych 
sposobów, aby dowiedzieć się, jak rozmawiać z ludźmi z różnych 
środowisk. Albo możesz być całkowicie bezsensowne i ożenić się z szefem 
i uzyskać mu pozwolić masz swój własny podcast.  

Boże Narodzenie 2016 i więcej ©  



Michael Casey  

Nagle Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, wierzę w utrzymanie 
Bożego Narodzenia w grudniu, tak jak jego 28 Lis myślę, że jestem 
bezpieczna w rozmowie z Tobą o Boże Narodzenie. Xmas X nie jest 
masowa, jest Boże Narodzenie, X reprezentuje krzyż po wszystkim. Więc 
co to oznacza dla Ciebie Boże Narodzenie. Jeśli jesteś żydowska masz 
Chanuka lub Eid jeśli jesteś muzułmaninem, a tam jest Diwali dla 
indyjskich rodzin. Każdy z nas ma te szczególne razy religijnych i 
rodzinnych. Na szczęście tutaj w Birmingham świętujemy wszyscy w 
domu i w naszych szkołach, więc dzieci się słodycze na więcej niż jeden 
raz. Mamy nawet białe brytyjskich nauczycieli opatrunek w sari, aby 
dostać się do ducha takich okazjach, ale to tyle o mojej siostrze.  

Więc co z Bożym Narodzeniem? W Irlandii powrotem w Kerry i poza 
ludzie zachowują się świeca płonie w oknie, które pomogą w 3 Króli 
wierzę, jeśli nie jestem całkowicie poprawne Jestem pewien, że ktoś 
zostawił komentarza dla mnie, może kapłana w Cromane Dolnej pobliżu 
Killorglin. Boże Narodzenie jest niewinny i wszystko o rodzinnym 
pierwszej rodziny i nasze własne.  

To od Królów, że pomysł z prezentami na Boże Narodzenie. Więc można 
powiedzieć Narodzenie wymyślone lub zrodził Amazon i Macys itp Jeśli 
pracujesz z dużą załogą ludzi może spędzić tydzień na płace zakupem 40 
małe prezenty dla wszystkich ludzi, z którymi pracujesz. Więc dajesz 40 
prezenty i odbierać 40 drobne prezenty w zamian, dziewczęta są bardziej 
prawdopodobne, aby to zrobić, niż chłopcy, chłopcy po prostu pójść do 
pubu i dawać i otrzymywać wiele płynnych prezenty, oczywiście, że miało 
to miejsce w moich dni sali komputerowej.  

Ale dla dziewcząt jest to dzień zapłaty, nie dała mi piękny prezent 
ostatnie święta więc robi się naprawdę śmieci prezent w tym roku, mogę 
wymienić nazwy, ale nie zrobię tego. I tak godziny spędza zdecydować, co 
obecne dać, przy założeniu, że osoba jest godna prezent pod choinkę w 
tym roku, czy zostały one ekskomunikowany z listy prezenty, oczywiście 
wszystko odbywa się w prawdziwym duchu Bożego Narodzenia.  

Po wysłaniu karty Boże Narodzenie, tradycja, przyniósł nam przez księcia 
Alberta, męża królowej Wiktorii, czy był to choinek, naprawdę nie trzeba 
badań, że dla siebie. Chodzi mi jednak, że nie są ładne bardzo ładne karty 
z Dzieciątkiem Jezus na lub drukuje Caravaggio, w drodze Andrew 
Graham-Dixon napisał książkę i ma dvd o Caravaggia, to świetny Xmas 
obecny. Gdzie byłem, tak Karty, masz ładne kodeków do swoich świętych 
przyjaciół i panieńskie ciotek, potem są pijani ci Santa dla chłopców w 



biurze. Istnieją również niegrzeczny te dla dziewczyn naprawdę 
fantazyjne, nie zapominając Kartki z elfami tańca, gdzie można wstawić 
własną twarz.  

Boże Narodzenie oznacza, zakupy, winę za to królowie, a jak pędzić do 
przodu lub do tyłu, a nawet forbackwards i backforwards wszędzie masz 
słyszał piosenkę Lindisfarne, zima utwór. W niej znajduje się linia "Santa 
jest w swoim module, jest amerykański astronauta, a Jezus dostał odpadł 
na zaprzyjaźnienie niewłaściwego rodzaju" Więc jak myślisz o 
prawdziwym znaczeniu świąt, lub dowolnego innego wysokiego święta 
religijne, prawda zauważył żebraka na ulicy? Papier pakowy kosztuje 
więcej niż paczkę herbatników, że będziemy ją lub jego brzuch na dzień 
wypełnienia.  

Tak to Boże Narodzenie i być może częściej niż, że nie pytam was, aby 
dać żebrakowi pieniądze, co powiesz będzie miał wydać na piwo, albo 
ona będzie wydać na leki. Ja sugeruję i nie będę nawet użyć mocniejszego 
słowa niż to. Mogę zaproponować Ci dać paczkę herbatników lub banana 
lub dwa lub butelkę 19P wody do swojego członka rodzaju ludzkiego. 
Wystarczy losowo podzielić się czymś z braci moich najmniejszych.  

Teraz dla mnie i tak naprawdę oznacza to najlepsza rzecz, jaką się na co 
dzień to dobranoc pocałunek od mojej córki, a ja wciąż żyję 2 lata od 
mojego nieplanowanych poczwórnej pomostowania tętnic wieńcowych, 
tak moja Arthur mój stawów wciąż przynosi mi wiele bólu i moje obejście 
opuścił przewlekły ból też, choć mam idealne ciśnienie krwi. A ja CKD 
też, ale w porównaniu do żebraków w mojej ulicy jestem taki szczęśliwy 
szczęściarzem.  

Jest coś jeszcze mogę otrzymać większość dni co jest wartością 
nieobliczalne, to Bóg zapłać od żebraków na ulicy, kiedy daję im ciastka. 
A może po prostu może to ich Bóg błogosławi, który zadecyduje, czy 
mogę dostać się do Partii Końcowego. Dla ogóle robiłeś najmniejszemu z 
moich braci, ci uczynił mnie. Wesołych Świąt, Eid, Diwali lub Chanuka 
do każdego i każdej z was.  

A dla tych z was, którzy nie mają wiary w ogóle mogę powiedzieć to to, 
mogę mieć 17 litrów Stella Artois i paczkę sera i cebuli chipsów, a jeśli 
płacisz zamiast ukrywać się w toaletach, kiedy to twoja runda, teraz byłby 
cud Bożego Narodzenia.  

Mówiąc do siebie ©  

Michael Casey  



Dobrze jej zamrożenie tu usiadł w fotelu naprzeciwko Północnej, to 
najzimniejsze dni roku też Totoro nasz kot wetknęła nos na zewnątrz do 
podwórku i postanowił to było zbyt zimno na zewnątrz, więc wpadł do 
domu i po schodach do schować się pod kołdrą, to nie jest głupie po 
wszystkim. Jak dla mnie, miałem do odważnych pogodę wywiesić pranie, 
pracować hausfrau nigdy się nie kończy.  

Więc co będę mówić o dzisiaj, mam zamiar mówić o mówię do siebie. 
Jeśli przeczytałeś żadnej z moich słów wtedy zauważyć, że piszę tak, że 
słyszysz mnie, słowa dla radia, jeśli chcesz. To dlatego, że dorastałem 
słuchając BBC Radio 4, która jest mową Radio, inteligentną radia mowa 
nie Howard Stern jak radio lub tysięcy mowy programów radiowych, 
które rozwijają się na argumencie, jak ich przedmiotu specjalnego. Mam 
nawet nagrane 200+ moich kondygnacji w próżnej nadziei, że pewnego 
dnia mogę włamać Radio, choć po prostu powiedział, co powiedziałem, 
że nigdy nie może dać mi szansę.  

Więc co pisze i co to jest radio, które można dostać jako temat eseju 
kiedyś. W pewnym sensie jest ona mówi do siebie, to tylko ty i mikrofon 
strzelanie bryzę. A w moim przypadku mogę napisać kawałek, historię i 
tylko wtedy, gdy skończę robić Czytałem ją z powrotem do siebie, a do 
moich dziewcząt, jeśli są ok, a potem mogę sądzić mają uderzę obiektu 
na gwoździu, czy nie ,  

Następnie w przeszłości będę nagrywać to, co pisałem. Podczas 
nagrywania słowo pisane muszę poczuć słowa pisanego w moim głosie, 
jako pisarza Znam Timing i poncz Lines, gdybym poprosić kogoś innego, 
aby go nagrać mogli przegapić QS, jeśli chcesz. Mamy komediowego tutaj 
w Anglii, który jest bardzo dobrze napisany, a show jest / był lubiany, ale 
nie wiesz, na czym polega problem? Moment jest przez pół sekundy, więc 
nie mogę go obejrzeć, a wiesz co moja siostra Prawnik-in-law zgadza się 
ze mną, i wie to i owo o słowach.  

Kiedy mówimy do siebie w radiu, przepływ robi wielką różnicę, a więc 
jeśli przepływ słów zatrzymuje się i zaczyna się jak stronach skryptu 
zatrzymany razem, to ogólny wynik jest zły. Styl robi różnicę, czy niech 
płyną słowa, pan niech muzyka Mów jak mówi stara piosenka Abba. Czy 
może trzymać blokadę swojego "osobowości" w drodze przepływu. Tutaj 
w Anglii byliśmy rozpieszczeni przez BBC moim zdaniem, i jeśli kochasz 
słowa, tak jak ja, to jeśli słyszysz rozmowę jabbering idiota nad muzyką 
powiedzieć, co się dzieje na kolację lub kto jest jego najnowsza 
dziewczyna jest to wszystko, co chcesz zrobić, to krzyk, lub jeśli jesteś w 
Ameryce strzelać radio.  



Trzeba plan lub pomysł w głowie, zanim zaczniesz rozmawiać z ludźmi, 
ale kiedy lód jest uszkodzony można przesuwać wzdłuż bez upadku na na 
ar ar, również na brak pomysłów. To gdzie czytanie i słuchanie 
przychodzi, gdy rozmawiałem z wielu ludzi, to niektóre z nich zetrzeć na 
ciebie, więc masz większą świadomość życia. Dlatego pracuje w hotelu 
jest tak zabawne, jak również niesamowite ciężka praca.  

Radio prowadzi prosto do przestrzeni prywatnej ludowej, ludzie słuchają 
ich kota, w ich kąpieli w łóżku, trzymając się za ręce, albo po prostu 
przytulne w kominku. Więc jeśli się trochę wysiłku, a wkrótce stał się 
przyjacielem, powinno być coś na temat udostępniania, a następnie 
Radio jest w najlepszym wydaniu. Wiem, że jak zacząłem jako słuchacz 
Radia może 50 lat temu. Radio jest spisek, śmiechu, a nawet muzyki 
David Mellor, spisek wielu wielu rzeczy. Jak wszyscy wiemy con iglicę, to 
łacińska oddech razem, więc powinniśmy się mieć ścisły związek z 
naszego radia, prawie kochać się z nim, choć kochać się z osobą z radiem 
na to jeszcze lepiej. Radio nie jest jakaś osoba shouty byś chętnie niech 
toną na dnie kąpieli, radio jest kameralna, to dlaczego ukrywasz pod 
pościelą z nim.  

Poświęćcie myśl Cleaner This Christmas ©  

Michael Casey  

Dobrze Narodzenie wkrótce będzie tutaj, chociaż szczerze mówiąc nie 
myślałem o tym zbyt wiele. Więc dziś rano, gdy dreszcze przed 
komputerem myślałem o czym mówić dzisiaj, więc sprzątanie przyszedł 
do głowy. I nie spędzić 3 lata w hotelu Crowne Plaza Birmingham NEC 
lub CPNEC, więc póki ja tam mam pomagać wszędzie, byłem 
prawdziwym ringu, choć lepszym graczem z silniejszym wysypki golenia.  

Byłbym nad dziećmi własną firmę w recepcji i Anthony pytali mnie pójść 
i pomóc z załogi czyszczenia lub sprzątanie, wszystko ma posher tytuł w 
hotelach. Mój tytuł wykonawczy będzie objazdowy Assistant lub 
dogsbody w prostym języku angielskim, ale nie przeszkadzało mi to 
wszystko było zabawne, a daleko, daleko lepsze niż bycie bezrobotnym z 
jednym potem dwa małe dzieci do wykarmienia. Więc pójdę na górę i 
pomóc załodze czyszczenia lub gospodynie. Zwykle, gdy ktoś prosi, aby 
przejść na górze z nich jest to zaproszenie do seksu lub jakiś inny rodzaj 
zabawy. Ale jeśli pracujesz w hotelu oznacza to, idź przynieś lub 
przenosić lub czyste.  

Nasz hotel miał 242 pokoi, gdybym nie zapomnieli, można wszystko 
dokładnie sprawdzić na stronie internetowej, można nawet wydrukować 



moje zdjęcie i poprosić zrobił to grubas naprawdę działa tu 10 lat temu. 
Wierzę Vicky nadal tam pracuje, ale w Hacienda, który jest szykowny 
nazwa stołówce pracowników. Kiedy byłem tam Vicky był jeden z 
pracowników sprzątanie, ona jest naprawdę ładny i kiedy współpracował 
z nią będę próbować i trzymać się jej z drogi. Tak więc, podczas gdy ona 
sprzątała sypialni i położył notatniki i długopisy i to i to w odpowiednich 
miejscach i odkurzyć i sprawił, że łóżko też bym czystość w łazience, 
umywalka, WC i wanną.  

Potem, gdy jedno pomieszczenie zostało zrobione chcemy przejść do 
następnego. Mają 15 minut, aby zrobić każdy pokój Wierzę i każda 
gospodyni ma wydruk listy swoich pomieszczeń, które muszą robić. Jest 
szum o sprzątanie pokoi, głównie tarcia ponieważ próżniowej i latać po 
pokoju, a do następnego pomieszczenia. Nie mogę się nachwalić załodze 
bardzo mało, bo byłem tam. Wydaje mi się, że ja i Michael Wilson raz 
miał za zadanie zwracając materace po okresie 6 miesięcy użytkowania. 
Michael wrócił do stolarki gdy zima się skończyła.  

Chciałbym uzyskać wiadomości na mój telefon mówiąc wrócić po 
schodach po tak długim czasie, a potem może być spotkanie i powitanie 
milionerzy, kiedyś włożył kurtkę i krawat z powrotem. Ponieważ miałem 
20 lat starszy od załogi recepcji często myliłem dla siebie General 
Manager, gdyby tylko ludzie wiedzieli miałem rękę w dół do toalety 
minut wcześniej.  

Dosyć z 4-gwiazdkowe hotele luksusowe, co z twoim biurze? Mam 
powinowactwo z czyszczących dla wielu powodów, ale inny powód jest, 
że kiedyś zawsze działa do 8 wieczorem. Więc byłem tam, kiedy oni 
wykonują swoją pracę, więc wiem wstręt mieli dla ludzi, którzy opuścili 
pół pełnych filiżanek kawy w koszu. Przyjdź na końcówkę kawę w zlewie, 
jeśli nie chcesz go zakończyć, albo przelać zimno parzeniem gołębie na 
dachu na zewnątrz, myślę, że zdarzyło się raz może 30 lat temu.  

Śmietnika ujawnia wiele o osobie lub grupie ludzi, którzy podzielają 
śmietnik. Pamiętam, jak kiedyś strzykawki znaleziono w śmietniku, gdzie 
pracował, i sprzątaczka nastawił się więc musiał mieć test na AIDS. 
Myślę, że w końcu to był nieostrożny diabetyków kto był winny, ale 
proszę pomyśleć, zanim zrzucić rzeczy na śmietnik. Nie jestem z prośbą o 
dar zawinąć śmieci i zostawić to wszystko zgrabnie dla sprzątaczek, choć 
trochę myśl robi różnicę. Kosza na śmieci nie jest obręcz do koszykówki, 
a mur wokół pojemnika nie należy kategorie z żywności i wszelkiego 
rodzaju wszystkiego, nawet jeśli nazywa się czystsze Dana.  



Naughty istnieją środki czyszczące, będą tryskać zapach w powietrzu, aby 
dać wrażenie zrobili pokoju, gdy nie mają. Jeden trick lub sprzątaczki 
pomoc jest owinąć sellotape lub taśmę klejącą wokół kilku palców tak jak 
bokserzy mają potem paradować o swoim pokoju jak baletnica zbierając 
wszelkie plamki śmieci, to zapisuje się odkurzacza na zewnątrz. Chociaż 
powiedziałbym w 95% czasu wszystkie środki czyszczące, których 
spotkałem podczas mojego życia zawodowego były naprawdę ciężko 
pracujących matek.  

Więc co więcej mogę powiedzieć, po prostu podziwiać odkurzacza i jeśli 
spojrzeć za nią wtedy twój pokój będzie lepiej niż dyrektorów 
przedsiębiorstw. Muszę skończyć się teraz, jak mam do rozpylania 
perfum wokół domu i owinąć sellotape wokół moich palców, jestem 
idealnym hausfrau po wszystkim. Na szczęście moja żona nigdy nie czyta 
moje historie, więc nie masz się ją opowiadać, bo ona owijać odkurzacza 
wokół mojej szyi i rzucić mnie w akwarium na targ rybny, a nie, że 
stworzenie wielkiego smrodu?  

Autor widmo ©  

Michael Casey  

Michael nie planujemy być pisarzem, to niby znaleźli go, jak potknięcia 
nóg czyichś na lotnisku, gdy czytasz gazetę, a następnie można zauważyć, 
że nogi Ci potykanie są bardzo ładne nogi, które docierają aż do bioder , I 
zamiast być wściekły na siebie, że i ona stwierdziła, że nie było między 
nimi iskra, że mrugnął nawet. Marybeth był Amerykaninem, a ona po 
prostu lubi jego akcent, nalegała na konieczności jego szczegóły. I jak 
torebki na podłodze powiedział Ameryka Judo zespołu Michael nie mógł 
się oprzeć.  

W ciągu sześciu miesięcy wstąpiła mu w Birmingham, prawdziwy 
Birmingham w Anglii, miesiąc po tym, że była w ciąży, Michael został 
oszczędzając się pobrać i bez wątpienia uratował on zbawił wszystkich 
swych wszystkie jego, dobrze, że uratował całą jego, a ona może rzucić go 
na matę, materaca. Ale po roku dołączyła do niego nie dostała wszystkich 
swych wszystkie jego, a wszystko z siebie wszystko. Więc ona była w 
ciąży, a ona była tak szczęśliwa, jej dziecko będzie mieć brytyjski akcent, 
teraz, że było naprawdę fajne, co tak naprawdę chłodno.  

Teraz jak Marybeth może zarobić więcej pieniędzy jako instruktor Judo 
postanowili, że gdy Margaret skończył z mleka matki na Marybeth  



Następnie Marybeth byłoby wrócić do jej szkoły Judo i Michael może być 
Hausfrau. Poza tym Michael zawsze chciała mieć dzieci, więc był 
zadowolony być Hausfrau, a jeśli ktoś wziął Micka o nim będąc hausfrau 
następnie Marybeth rzucał je przed drzwiami garażu lub przez 
ogrodzenie ogrodu, była bardzo opiekuńcza w ten sposób. Marybeth 
prostu uwielbiamy Michaela i był na macie bardzo dobre, a wkrótce 
Denis przyjechał. Oni teraz miał idealne rodziny z dwóch pięknych dzieci, 
Margaret i Dennis.  

Michael cieszył cały czas spędził ze swymi dziećmi i Marybeth wraca do 
domu i cały czas spędził na macie Judo z nią, teraz zrozumiał, dlaczego 
Putin był zawsze uśmiechnięty, to musi być cały czas spędził na macie z 
jego Judo partner. Michael miał teraz czasu, aby zrobić coś napisać, to 
niby pojawiło raz dzieci mieli popołudniową drzemkę mógł iść do starego 
przylegający komputera i napisać historię. Myślał mógłby napisać 
historie dla swoich dzieci, ale wydawało się, zabrakło pomysłów, więc 
pomyślał, co mógłby napisać o zamian.  

Więc Michael napisał ekscytujący uwagę jego i Marybeth życiu miłości, 
że nie odważyłby pokazać go każdemu lub opublikować go w blogu lub 
ebook. To był tylko dla niego i Marybeth, albo że był pomysł. Gdy wróciła 
do domu na jedną noc pełna potu od godziny wyrzucanie ludzi na całym 
miejscu, czarny pas 9 th Dan można uzyskać bardzo spocony wiesz, więc 
Michael stał poza prysznicem i czytać swoje pierwsze wysiłki do niej.  

Jeśli kiedykolwiek będę dzielić tę powiesić was moim Black Belt, 
powiedziała, zanim zaciągnął Michaela pod prysznic, to był prysznic 
Charcot, jak żaden inny, aż do poziomu 9. I tak stało się bardzo prywatna 
sprawa prywatna między nimi, on usunięty ją z powrotem, a ona potarł 
po czytał ostatnią ratę swojego prywatnego dziennika. dziennika 
kapitana Kirka nigdy nie było czegoś takiego.  

Z tego rodzaju kochania pod prysznicem hydraulik był częstym 
dzwoniącego, albo był, dopóki nie dostanie się po tym, jak kilkakrotnie 
dostanie się pod prysznicem, a na końcu kupił przemysłowej 
wytrzymałości łazienkę, importowane z Japonii.  

dziennika Michaela rosła i rosła i Marybeth powinny mieć mas i masy 
dzieci, ale los podyktowane, że Margaret i Dennis były wszystkie dzieci 
mieli. Gdy Margaret i Dennis zaczął szkoły podstawowej żądali pies, 
Labrador, bo widział niewidomego na ulicy. Michael dał i kupił im 
Labrador, a dzieci nazwał go Camembert ponieważ ser był taki sam kolor 
jak psa. Dzieci również dodać optymistycznie, że należy daddy oślepnąć 
potem już poprawną psa.  



Więc życie toczyło się dalej i Margaret i Dennis dorastał wielki i silny i 
wkrótce osiągnął normę czarny pas, a dla Michaela nie oślepnąć, choć 
Camembert myślał, że jak Michael zawsze wydawało nosić okulary. 
Marybeth cieszył się jej życie i jej męża, nawet jeśli musieli importować 3 
japońskie łazienki na przestrzeni lat.  

Wreszcie Michael umarł, ale z uśmiechem na twarzy, miał osiągnąć 10 th 
Dan, choć nie w Judo, Marybeth był spożywany ze smutku, ale po 
pogrzebie, który był uczęszcza wielu wielu ludzi Judo, większość z 50inch 
piersiach, i to było tylko kobiety. Więc po pogrzebie Marybeth siedział 
ponuro patrząc patrząc na komputerze, Camembert III był lizanie 
palcami próbuje ją pocieszyć. Michael nigdy nie poszedł niewidomych i 
wszystkie Camemberts na przestrzeni lat nigdy nie rozumiał, dlaczego 
nosił odcienie. Więc Marybeth przeczytać dziennik Michaela, śmiała się i 
płakała iw końcu musiała mieć prysznic w jej łazience japońskiej.  

Gdy była pod prysznicem miała dziwne uczucie, że Michael był, a raczej 
jego duch, ich miłość była tak silna, jego duch pozostał. Była boi? Nie 
pani Muir miała Ghost, teraz miała do niej. Więc Marybeth znaleźć 
komfort przez następne 20 lat w swoim prysznicem.  

A kiedy jej dzieci zmarło Marybeth Margaret i Dennis opublikowany 
rękopis, był międzynarodowym hitem, szczególnie w Japonii. Oczywiście, 
aby uniknąć wstydu było miał pseudonim. Książka nazwano  

Osiągnięcie Dziesiąte Dan Ghost Writer.  

Mój następny wyraz (c)  

Michael Casey  

Myślałam o moim następnego słowa, a raczej następnego kawałka, że 
będziemy mieć wiele słów, że teraz moja +1.000.000-cia słowo jest na 
horyzoncie. Kiedy pisałem książkę moja pierwsza książka, zakończony 29 
th Lut 1988 rzeźnika i piekarza Undertaker był tytuł nawiasem mówiąc, 
wiedziałem czego ostatnie słowo będzie. Tak to brzmi banalnie jak na 
dzisiejsze standardy, ale wiedziałem, co chcę użyć jako ostatnie słowo, 
ponieważ miała tyle siły i podkreślone całą historię, w jednym słowie. Nie 
powiem wam, co to słowo znaczy, będziesz musiał zapłacić kilka funtów, 
aby dowiedzieć się, moje książki są 12 na Amazon, może pomóc wygrać 
quizes Pub w przyszłości.  

Inną rzeczą jest to, jak słowa jedno słowo prowadzi do drugiego i jak 
kluczowe słowa przyciągają pewnych ludzi. Kiedyś Putina w historii kilka 



dni temu, więc teraz mam rosyjskich czytelników, choć są one 
prawdopodobnie ci sami, którzy wysłali mi maila chluby o rosyjskiej 
serwis randkowy. Usunąłem go nieotwarte, mam żonę Shanghai tak, że 
powinien im powiedzieć, że skłaniam się w kierunku Dalekiego 
Wschodu. Miałem również nigeryjskich oszustów wysłać mi e-maile, 
wszystkie te zostaną usunięte bez otwierania. Wspomniałem również 
słowo Ghost in the samej historii, więc będę otrzymywać e-maile od 
duchów, czy też po prostu zatrzymać się na cmentarz?  

Szukałem w moim www.michaelgcasey.wordpress.com miejscu, które 
nie jest ten jeden, chyba nie jesteś na wordpress jeden teraz, i natknąłem 
się na jak uporządkować je. Ja tylko twierdzić, że jest pisarzem, nie 
projektant stron internetowych, choć nie dostać ofert projektowanie 
stron internetowych z Indii, stron internetowych, a nie indyjskie 
propozycjami. Ja zawsze wyciąć i wkleić mój winda reklamę i głupie 
zdjęcia z siebie mówiąc: Nie, dzięki, w zależności od nastroju. Więc 
zmieniłem witryna oparta na WordPressie i pozwala sprawdzić, czy Jeśli 
któryś większy ruch na nim. Istnieje obecnie Widget, które zawsze 
uważałem za kawałek plastiku na dnie puszki większe, aby pomóc piwa 
wlać łatwiej, w rzeczywistości, co to znaczy, że jest to przycisk, tak, że gdy 
czytelnicy nacisnąć go tam Tłumaczenie jest chwilowa, jej dla leniwych 
lub do głupich ludzi takich jak ja, którzy nie mogą wyciąć i wkleić do 
zrobienia tłumaczenia.  

Rzecz o auto tłumaczyć to, że nie zawsze jest dobre, i złe znaki 
interpunkcyjne, czy różnica w stylu może być i jest stracone w 
tłumaczeniu. Czy wiesz, że w Chinach mówią Otwórz Light, nie włączać 
światła, więc sobie wyobrazić, co automatycznego tłumaczenia może 
zrobić tego. Wczoraj jeden z moich córek dwujęzycznych, mówią 
Chińczycy zbyt jeśli nie wiem, powiedziała, że przełącza się języków, jeśli 
chińska jest szybsza niż angielski podczas rozmowy z jej siostrą. Zwykle 
mówią po angielsku, w przeciwnym razie tylko kot Totoro by je 
zrozumieć, jak kot jest dwujęzyczna.  

Więc byłoby miło, gdybym uzyskać więcej czytelników na całym świecie, 
więc wszyscy Rosjanie i Japończycy, Koreańczycy i Chińczycy tam można 
mnie czytać, gdy piją swoje puszki piwa z widget, po prostu przez 
naciśnięcie widget na ekranie , hic. Jeśli następnie przejść do 
www.michaelgcasey.typepad.com można usłyszeć mi czytać 50 lub tak 
historie z mojego 900, o wartości około 2 godzin, ale może trzeba się 
napić po wysłuchaniu mnie. Nadal mam próżnej nadziei, że anioł biznesu 
w końcu przyjechać i wykorzystać moje pisanie, aby pomóc uczyć 
angielskiego na świecie.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=http://www.michaelgcasey.wordpress.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=http://www.michaelgcasey.typepad.com/


Dobrze, że jest dość słów, na razie Użyłem LibreOffice Writer umieścić to 
na stronie, będziesz musiał zdecydować, czy poprawiła się jakość piśmie 
czy nie. Nie ulega wątpliwości, będę miał mnóstwo e-maili oferujących 
oprogramowanie procesora tekstu, tylko oprogramowanie potrzebne do 
Bożego Narodzenia, jest miękka zimą pod-Ware, aby pomóc utrzymać 
chłód przed zamarznięciem moje, moje, moje, dobrze można wybrać dla 
siebie Słowo ,  

Martwe Symbole ©  

Michael Casey  

Zastanawiałem się, co napisać ten piątkowy wieczór, kiedy mój wzrok 
powędrował do wiadra, i to było to. Mam listę pomysł, wiadro, a 
następnie kopiąc wiadro, potem martwych symboli. Castro zmarł w tym 
tygodniu, więc mam mnóstwo pomysłów, ale przede wszystkim muszę 
kąpiel, tak jak wszystkie ciała są myte przed pogrzebem, i tak opłaty 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność w nim, ja też trzeba umyć, 
może umrę później. Jeśli nie skończyć będziesz wiedzieć, co się stało. Po 
moim wanną będę oglądać Blacklist przed wykończenia dzisiejszy 
historię. Pluśnięcie.  

Blacklist była bardzo dobra, jak zwykle, uwielbiałem James Spader w 
Boston Legal, więc Blacklist jest 180degrees inaczej. Jeśli chodzi o mnie 
jestem czysty teraz po moim tarzać się w mojej wannie, ja ukradłem 
mojej małej córki Lush sole do kąpieli, więc teraz czuję naprawdę ładne, 
w rzeczywistości reszta rodziny nie zdjęli maski gazowe. Totoro prostu 
wszedł przez komin, aby uciec od moich śmierdzących stóp.  

Więc teraz, teraz, gdy słucham Gerry Rafferty będę wznowić rozmowy, 
wiem, że to trochę jednostronna ale możemy udawać, że jest to radio po 
wszystkim. Więc w tym tygodniu Castro zmarł, wspomniałem mu w 
mojej pierwszej książki, ale tylko jako faceta, który wędzonego długie 
cygara. Trzeba etap zarządzany i prawdziwą żałobę, gdy dyktator umiera, 
Baptista i rząd kubański był uszkodzony i wymaga usunięcia. Który 
został zastąpiony przez innego skorumpowanego reżimu, reżim Castro.  

Wydaje mi się, że śmieszne ludzie w kolejce na godziny złożyć obok 
zdjęcie lidera. Nie trumna widać, zamknięte lub otwarte, tylko zdjęcie i 
flagę. Później nie będzie urna podziwiać przed prochy zostały 
pochowane. Tysiące lub setki tysięcy złoży przeszłości. Miejscowy 
kierowca autobusu był prawdopodobnie bardziej godne tych łez.  



W Korei Północnej etap udało żalu, gdy ktoś umiera jest jeszcze bardziej 
imponująca dla wszystkich złych powodów. Następnie mamy Rosję, gdy 
Lenin wciąż nie jest pochowany, wosk patrząc rewolucyjna jest 
przechowywany w szklanej trumnie swego jak Królewna Śnieżka. Myślę 
Mao został zachowany też, więc można je uwielbiał. Mówią, że Bóg jest 
martwy, ale ludzie mają czcić ich w szklanych trumnach. Śnieżka to 
warto mieć w swojej szklanej trumnie, ja i krasnoludy zostały 
zdewastowane kiedy jedli, że Apple, ale gdy książę przyszedł śpiew 
Purple Rain po prostu wiedział, że ją obudzić, a on sam, więc Snow 
White dołączył do zespołu rockowego ,  

Przywódcy muszą być upamiętnione tak budują posągi i ogromne rzeczy, 
po prostu nie wiem, co do nich zadzwonić. Na szczęście skaterzy używać 
ich do swoich sztuczek, ich jest rzeczywiście wycieczka biorąc w Korei 
Północnej i Rosji, gdzie trzeba robić sztuczki na oraz na tych pomników 
tych doskonałych doskonałych przywódców. Nazywa Rewolucyjna Tour, 
skate z dyktatorem.  

W Ameryce krajem wolnych można kupić doskonałe pamiątki pamiętać 
ukochane dyktatorów. Jest szczotka wc Fidel Castro, który ma twarz na 
nim i cygaro jak klamki, jego krzaczaste broda jest naprawdę dobry 
czyszczenia toalety. Można dostać świece, które pomogą Ci się 
zrelaksować, usiąść je po kąpieli, a właściwie miałem pewne, gdy byłem 
w wannie tylko. Trzeba Mao i Wielki Lider i Lenin, każdy ma rewolucyjny 
zapach, który pomaga się zrelaksować. Trochę jak maczugą lub gazem 
łzawiącym, a może to było tylko moje stare skarpetki.  

Dyktator, który zrobił najwięcej szkód zawsze ma największy pomnik, 
myśleć Mussoliniego i Hitlera, mieli w bród pomniki, Hitler miał nawet 
miejsce tylko mieć swoje parady. Jest tak, jakby on udał się do 
przyszłości i widać Ben Hur i powiedział jego budowniczych chcę jedną z 
tych rzeczy. Dyktatorzy są tak niedorzeczne.  

Donald Trump będzie mieć do czynienia z Korei Północnej bardzo 
szybko, słyszałem, że ma nowy pomysł. Trump wyśle wszystkie sery 
świata do nowego Wielkiego Wodza w nadziei, że wszystkie tłuszcze 
nasycone zabije wielki przywódca. Kolejce 10 milionów ludzi płacze na 
ulicy, która jest jeśli nie umrzeć z głodu w pierwszej kolejności. Chociaż, 
jeśli plan się nie powiedzie Trump ma nadzieję, że Wielki lider będzie 
miał tak wiele miejsc będzie miał ukryć w jaskini i przypadkowo wyruszył 
wszystkie jego broni nuklearnej, a zakończyć kryzys w jednym 
zamachem.  



Co o mnie, gdy jestem martwy, czy będzie jakieś pomniki? Nie, żona 
myśli o umieszczenie mnie w blenderze i karmienia mnie do kota, jestem 
taka gruba zbyt dużo mięsa na mnie to, co zawsze mówi. Jestem pewien, 
że będzie cieszyć się jedzeniem Totoro mi, ze słomką z miski nie ma 
wątpliwości.  

Więc jego czas do łóżka teraz, zapomniałem powiedzieć oglądać 
Dyktator, Charlie Chaplin zawsze wiedziała, co powiedzieć.  

Powtórzyć trzykrotnie Method ©  

Michael Casey  

No po prostu patrzył Dzień świstaka znów w telewizji, to taki świetny 
film, to zawsze lepiej na BBC, bo wtedy nie ma żadnych ogłoszeń w ruinę, 
po prostu film na własną rękę. Jak wiesz życie reportera jest powtarzany, 
dopóki nie umarza się. Więc to mnie zastanawiać moim własnym życiu, a 
może wszyscy myśleć o swoim własnym życiu, kiedy pojawi się film.  

Gdy uczysz się coś dla szkoły może użyłeś 3 razy powtórzyć metodę, 
pracował dla mnie za mój francuski i hiszpański, może to może pracować 
dla Ciebie. Albo trochę częściej metody, mój brat powiedział mi, że 45 lat 
lub tak temu, kiedy rozpoczynałem moje egzaminy, bez wątpienia dzieci 
są po prostu zrobić swoje mocks. Tak będzie dały im rady, jak się uczyć.  

Można zastosować tę metodę do wielu rzeczy, takich jak całuje dziewcząt, 
chłopców, misie czy tylko starego kota. Ja po prostu zostawić, że do 
ciebie wyobraźni, a mówię to Lionel Richie śpiewa, aby to trwało 
wiecznie. Zobacz Nie mogę nawet porozmawiać bez kogoś wstrzykiwanie 
swoją opinię w mix. Ale to, co chciałem rozmawiać o tym, jak życie nie 
jest linią prostą, a to nie może być przewijana więc trzeba spróbować i 
zrobić to dobrze za pierwszym razem.  

Tak można ćwiczyć i jego wielki, kiedy poprawi się, co robisz, pieczenia 
ciast lub uderzania piłki kijem, ale wiem, że teraz są teraz myśli wszystko 
mówię jest metaforą czegoś innego, wszystko co powiem Kapłan jest to, 
że jest zawsze dostępny, aby spowiadać.  

Więc co byś praktyce większość, ja bym chciała pójść na kręgle często 
jestem śmieci na niego, ale jego jedyne co lubię chociaż jestem straszna 
na niego. Ponieważ każdy rzut piłką daje inny wynik, pewnie trochę 
miłości ruletkę dla tego samego powodu. Można wypić piwo i przekąski, 
jak rzucić kręgle kulki pasa w dół.  



Jego lata odkąd jestem ale pamięć uromantycznione plącze się, podobnie 
jak pamięć o tym pierwszym pocałunku. W rzeczywistości może być tak, 
że ugryzła swoją wargę przypadkowo i trzeba było iść do szpitala na 2 
szwów w swojej wardze. Raczej jak Royal Princess przypadkowo cięcia 
twarz Ed Sheeran w ubiegłym tygodniu. Jedno było zaplanowane, ale 
inna właściwie stało.  

Mam sidetracked się więc wróćmy na torze, co jest tak ważne dla ciebie, 
że jak leży na łożu śmierci życząc zrobił coś lepszego. To to, że dom, w 
którym życzył chcesz kupić w pierwszej kolejności, czy też po prostu 
olewa to nudne drania zgrubienia w jamie ustnej.  

Miałem kilka bardzo złych bossów w moim życiu, więc mogę zrozumieć, 
jeśli ktoś z was tam w Czechach czy w Polsce czy za rogiem od mojego 
domu w Birmingham, że powinieneś mieć uderzył go w twarz. Choć 
mówiąc jako wirtualnego księdza, muszę doradzić kochać wroga i 
nadstawiać drugi policzek i pierdnięcie w twarz.  

Mam nadzieję, że jeśli miał dobrych rodziców jak ja to jesteś na dobrej 
drodze, od początku swojego życia, jak dorosną zdajesz sobie sprawę, jak 
prawo były. Oprócz rzeczy, które nie zgadzały się, ale powinien być na 
tyle mądry, aby nie zrzucić na własnych rodziców, dać im złudzenie bycia 
bogami demi, długa żywotność do tego, kto szanuje jego rodziców było w 
Biblii po wszystkim.  

Wtedy, gdy jesteś ich wiek zdasz sobie sprawę, że mieli rację sama, wiek 
przynosi mądrość, a raczej zbieżność myśli. Myśl jest okręgiem w 
rodzinach, odkryjesz to dla siebie. Jestem pewien, że jak moi zmarli 
członkowie rodziny są patrzy na mnie, aniołowie i święci mówią, że jest 
dokładnie tak, jak twój tata. Co w pewnym sensie jest największym 
komplementem tata może odbierać, choć może on być martwy i 
pogrzebany, zanim usłyszy.  

Pod koniec Dzień świstaka reporter w końcu osiągnąć pokory i mądrości, 
który budzi się w łóżku w ubraniu z dziewczyną swoich marzeń i żyją 
długo i szczęśliwie, to gdyby nie zamarznąć na śmierć w śniegu. Nauczył 
się, jak być miłym człowiekiem i jak grać na pianinie i lodu Sculpt, nie 
zapominając poezji francuskiej.  

Więc mam nadzieję, że wszyscy możemy stać się bardziej jak fikcyjny 
reporter w filmie, a potem będziemy mieć szczęśliwe życie. Mam książkę 
poezji na moich półkach książki, a wiem, trochę po francusku, więc może 
mam fory. Jest piano za mną też, a jego zamrożenie na zewnątrz, więc 
jeśli czytasz ten kawałek i znów będziemy i to oznacza, że jeden z nas 



albo każdy z nas jest posiadanie własnego Dzień świstaka. Ale jeśli 
utkniesz powtarzając sobie potem po prostu pamiętać, że trzy razy 
powtórzyć metodę, a nieco częściej, wtedy będziesz naprawdę cieszyć się, 
czy jest to metafora, czy też nie.  

Mając na zimno ©  

Michael Casey  

Mam jest zimno grudnia po wszystkim, ale trzeba było się przeciw grypie, 
więc nie powinien mieć zimnym NAGS mój Shanghai żonę. Przeciw 
grypie nie jest egzorcyzm postaram się wyjaśnić, ale muszę wyjaśnić, 
czym jest egzorcyzm, istnieje jeszcze kilka brakujące słowa w jej 
słownictwa angielskiego. Muszę dbać o siebie bardziej jak jestem bardziej 
podobny cel dla zakażeń teraz taki jest stan mojego ciała. Nadal bardzo 
wspaniały i bardziej przystojny, że George Clooney, ale tylko wtedy, gdy 
był 70 funtów cięższy, jak mówią Amerykanie, z bliznami operację piersi 
i obie nogi.  

Jak mam zimno muszę nową rolkę papieru toaletowego oprócz mnie 
wysadzić mój nos się i kaszleć i pluć na tak Jestem Steptoe uosobieniem 
można google Steptoe and Son dla siebie, a następnie kupić pokazy z 
BBC. Powiedzmy, że był 75 i potrzebne golenie i był szmat i kości 
człowieka w Oil Drum Lane, mógł przynajmniej wielozadaniowa, 
wykonując mycie się pod prysznicem, podczas gdy on umył się, 
zapisywane wody też może był wczesny członek partii Zielonych, a on 
umył członka.  

Podczas stosowania zdegustowany klasycznej brytyjskiej komedii, 
wróćmy do mojego zimno, noszę co najmniej 7 warstw i 3 pary 
skarpetek, aby utrzymać utrzymać mi ciepło, jestem oczywiście na sobie 
moje pantofle też, czy raczej para Clarks trenerów, że noszę tylko wokół 
domu. Moja pierwsza podróż do Szanghaju, aby spotkać się z chińską 
rodzinę było tak zimno, nie pogoda powitanie, które nosiłem 3 pary 
skarpetek potem też.  

Więc kiedy kupiłem parę nowych butów w sklepie obuwniczym w 
Szanghaju musiałem najpierw usunąć kilka par skarpetek, aby wycisnąć 
nowe buty. Pracownicy wszyscy mieli stare słoiki kawy pełne herbaty, 
które przechowywane na półkach, i miał podstępny pić, gdy klienci nie 
byli obecni, iz jakiegoś powodu myśleli, że to dziwne, że nie będzie 
musiał wiedzieć, kim był George Clooney, nawet jeśli on stał obok mnie.  



I piłeś dużo ciepłej wody, rozcieńczonego z kawy, herbaty i zielonej 
herbaty w ciągu dnia, Ssałem mnóstwo Smoczki i śliniaki też, tak bardzo, 
że muszę umyć zęby kilka razy, jak również, uśmiechu George'a Clooneya 
wyglądają tak źle, jak Steptoes porównaniu do kopalni, ja jego sobowtór 
będzie wyglądać lepiej niż on.  

Chodzi o posiadanie zimno jest, że Twój głos jest tak głęboka, grałem 
Barry'ego White'a wcześniej i jak śpiewała razem zdałem sobie sprawę, że 
brzmi jak ministrant czy Michaela Jacksona w stosunku do mnie. I nie 
śpiewa na papier toaletowy i tańczyć wokół salonu śpiewa jesteś moim 
pierwszym moim ostatnim moim wszystkim moim Shanghai żony. Ona 
tylko się roześmiał i szturchnął mnie drewnianą łyżką mówi mi, aby 
otworzyć okno w kuchni, aby pozwolić pary na zewnątrz i cała moja 
zanieczyszczeniom, jak nie chciała złapać przeziębienie. Wczoraj dała mi 
jakieś egzotyczne warzywo, Ki myślę, że został wezwany, powiedziała mi, 
że to dla mnie dobre zdrowie, wszystko, co nie było mnie FART.  

Mogę powiedzieć mój zimno jest coraz lepiej, jak stopa smark został 
lessoned, mój nos kapie mniej, podobnie jak z kranu, która została 
okazała mocniej i kapie zmniejszyć i echa w łazience zanikać. Mój nos 
jest raczej czerwony, Rudolf jest bardzo zazdrosny i zostawiła łajno na 
naszym dachu, ale będę go sprzedać za £ 5 za 50grams, jeśli ktoś jest 
zainteresowany niech mi znać, rośnie na czerwono w ciemności, 
podobnie jak mój nos.  

Muszę mieć inny gorący napój teraz, to gorącą kąpiel, teoria jest ciepło 
będzie ścigać zimno dala zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Potem 
pójdę do łóżka i nie mógł spać bo jestem zbyt gorąco, trzeba być cool 
spać, więc mogę otworzyć okna sypialni i śpiewać piosenki Barry'ego 
White'a do gwiazd, a teraz to jest cool.  

Chcę się z tobą przespać ©  

Michael Casey  

Zanim wszyscy się zły pomysł, co mam na myśli to, że po prostu 
przeczytać kawałek w gazecie o Hästens vividus co jest najdroższe łóżko 
świata. Jednym z moich marzeń jest to, że kiedy w końcu przenieść dom 
Chciałbym nowe łóżko pluszowy, chociaż jeden Właśnie przeczytałem o 
koszty tak samo jak mojego domu, więc naprawdę trzeba wygrać na 
loterii lub dla was wszystkich kupić wszystkich moich książek na 
Amazon.Your zakupu wyśle mnie do snu, w przeciwieństwie do mojego 
pisania, które powinny rozśmieszyć.  



Łóżka są ładne, wygodne rzeczy, gdzie spać i kochać, i krzyczą w moim 
przypadku krzyczeć z bólu przez ostatnie kilka lat ze względu na mój 
artretyzm. Ale nie ma nic ładniejszy niż ładnym ciepłym łóżku, i ładne 
ciepłe kochanka oprócz ciebie. Lub jeśli jesteś zbyt młody na to misia lub 
twój pies lub kot śpi na kołdrą u twoich stóp.  

Gdy byliśmy dziećmi użyliśmy przyhamować zasłony naszej sypialni i 
odbić w górę iw dół na materacu robi pokaz dla naszych sąsiadów, w 
dolnej części ogrodu. Gdy rozmawialiśmy z naszych neigbours przez płot, 
pytali, kto jest głupi ludzie, więc odmawia wszelkiej wiedzy 3 razy, 
właśnie wtedy kurek innych naszych sąsiadów zapiał.  

Łóżka podjąć wiele uderzeń, więc złamał nogę, to nie to samo łóżko, 
tańczyli, ale jeszcze jeden, byliśmy dużą rodzinę po wszystkim. Więc co 
zrobić ze złamanym łóżku, nie możemy zastąpić go tylko z tego powodu. 
Więc fasolka po bretońsku cyny użyto zamiast złamanej nogi łóżka, 
chociaż gdy chcieliśmy fasoli na grzance łóżko utraciła zastępczej nogę. 
Więc następnie wykorzystane w 100-letniego żelazo, staroświecki jeden, 
który nagrzewa się do wyprasować ubrania, jeden z tych z nich. I to był 
doskonały zamiennik nogi, na szczęście mieliśmy żelazko do utrzymania 
naszych prasowane ubrania.  

Deski są dodatkiem, a opłaty sklep łóżko dla jednego z nich, jeśli przerwy 
headboard to trzeba cierpieć, lub po prostu umieścić dodatkową 
poduszkę na łóżku, i mam nadzieję, że nie zsunąć ścianie za łóżkiem. W 
hotelach masz naprawdę wielkie i majestatyczne zagłówki, mogą one 
kosztować 100s funtów, a jeśli kiedykolwiek ja naprawdę rozumiem moja 
wyobraźnia łóżka zagłówkiem może kosztować 50% kosztów fancy 
materaca. Zagłówek działa również jako izolacja akustyczna chrapania i 
innych dźwięków, które pochodzą z łóżka. Chociaż mam nadzieję, 
wymyślnej firmę łóżko wysyła mi fantazyjny łóżko w przyszłości mogę 
być łóżko tester.I wydają się budzić co 2 godziny, jak Dracula wstając z 
grobu, jestem jak w zegarku w tym względzie.  

Mam oczywiście złamane kilka łóżek, ponieważ z powodu, bo jestem tak 
ciężkie. 110 kilogramów lub 245pounds jeśli Amerykanin lub 17.5stones 
w języku angielskim. Ważę bardziej, że bokser wagi ciężkiej, a ja jestem 
5feet 10inches lub 178cm w French.I wyglądają o wiele lżejszy, co jego 
wszystkie zwartą tłuszczu napięty, nie chwiejne tłuszczu, dlatego jestem 
George Clooney wyglądają podobnie.  

Więc łóżko po prostu musi być silna. Miałem jedną, która trwała 25 lat, 
ale jego wymiana jest jeden metal tylko zwiędłe pod weight.Imagine 
żyrafę, który jest przewrócił po zbyt dużo trawa, zielona trawa w 



dziedzinach, żyrafa nie biorę narkotyków, oni zawsze mówią NIE , Więc 
moje nogi metalowe bed prostu ustąpiła. Kładziemy starego rama łóżka 
na ulicy i przechodząc polski facet podniósł go i młotkiem go z powrotem 
do kształtu. Był tylko połowa moja waga.  

Więc moje następne łóżko było ładne drewniane, który można zbudować, 
tylko miał małe pęknięcia w nim. To łóżko było naprawdę ładne i dość 
spojrzeć na to poradził sobie z moim masy naprawdę dobrze. To jest do 
jednej nocy było głośno Big Bang, w moim łóżku. To mnie obudziło, 
pęknięcia w ciągu 2 lat miałem po prostu dostał większy aż pękło i jedna 
strona łóżka ustąpiła. Więc rano wziąłem z łóżka na dole i wykorzystał je 
w celu utworzenia ogrodzenie ogrodu, to nadal wygląda całkiem w głębi 
ogrodu, jak fantazyjne ramiaku.  

Więc w końcu próbowałem Argos i mieli ramkę 700pound łóżek, na 
szczęście została zredukowana do 150quid. Waży tonę i nie pasuje do 
moich schodach aż usunięto cały packaging.I ledwo podnieść sekcje 
razem, ale jakoś udało mi się umieścić układanki razem. Jest to łóżko 
mam jeszcze śpi w, to wygląda całkiem eleganckie też. pozostanie w 
domu, jeśli kiedykolwiek w końcu ruszyć, bo nie mam siły teraz wziąć go 
od siebie.  

Kupiłem nowy materac, aby przejść z nim, a moja rada jest, aby nie 
skąpić na materac, materac powinien kosztować co najmniej dwa razy 
tyle co w ramie łóżka. Tak tani 100 funtów łóżko powinno mieć 200quid 
materac na niego. Nie zapomnij poduszki kaczki i pościel z egipskiej 
bawełny. Zobacz, że wszyscy chcą spać ze mną, albo raczej nie ze mną, 
ale w moim łóżku. Gdybym przewrócić bym cię zabić jak jestem tak 
ciężkie, jestem w rzeczywistości 3 razy cięższej niż moja żona.  

Dobre łóżko i materac, takich jak marki Hypnos jest rzecz piękna, które 
będą trwać przez lata i przyniesie Ci wiele przyjemności, co robisz w nim, 
nawet jeśli jej tylko śpi, więc nie kupić z drugiej ręki BMW, ale wielki 
łóżko zamiast i dostać bilet autobusowy. Wtedy będziesz mieć większe 
uznanie dla życia i kochania, bez dodawania do zanieczyszczenia, choć 
można dodać do liczby ludności.  

Prawdę mówiąc i wstyd Diabeł ©  

Michael Casey  

Nie wiem jak wy, ale kiedy byłem dzieckiem i zrobiłem coś złego powie 
moja mama nie chciała mnie uderzyć, po prostu powiedzieć prawdę i 
wstyd diabła. To utkwiło mi całe moje życie, więc po prostu nie może 



znieść kłamców, jeśli kłam i dowiem się nigdy nie zaufać ponownie. 
Jeżeli nie można ufać w małych rzeczach, jak można ufać z dużych 
rzeczy. Nie ma czegoś takiego, jak jej tak nieznaczne, że nie ma 
znaczenia, wszystko ma znaczenia.  

Moi matek wartości uczono ją w sutek, z jej 19 th Century matką, więc 
może moje wartości stamtąd też. Dlatego wspominam to, że post Prawda 
jest słowo 2016 widocznie. Innymi słowy LIARS wygrać, albo będzie, jeśli 
każdy z nas nie byli oni ostrożni. Dzisiaj Trump zwolnił synem swego 
narodu Security Advisor, sprawdź BBC dla pełnego i dokładnego raportu. 
Zasadniczo niektóre Cock and bull opowieść o Hillary i dom pizzy w DC, 
który zakończył się z facetem i karabinem stawili się w miejscu, do pizzy. 
To szaleństwo, ludzie są tak głupi, że wierzą, że cokolwiek bloger pisze w 
cyberprzestrzeni, by ludzie stracili swoje mózgi, mają one tylko czytać w 
internecie, a nie BBC, ani ABC, NBC, a nawet Fox, sprawdzić fakty, z 3 
różnych źródeł co najmniej ,  

Więc z post Prawdy na uwadze można stwierdzić, jaka jest prawda, czy 
fikcja od tego, co mam zamiar napisać. Mark Zuckerberg jest naprawdę 
czarny, ale ma taką samą sytuację, jak Michael Jackson miał. Facebook 
jest tak naprawdę częścią mafii, a jeśli pójdziesz do włoskiej wersji 
można zobaczyć na własne oczy, że to co mówię jest prawdą. Papież 
Franciszek jest naprawdę ekspres do pizzy z Wenecji, a on ma Gondola 
zaparkowane na tyłach Watykanu, na małym jeziorze miał 10,000 
zakonnice kopać z łyżki.  

Hillary jest naprawdę Pani Doubtfire, że teraz ona porzuciła makijaż 
widać podobieństwo, dlatego wygląda tak szczęśliwy, teraz straciła 
prezydencję. Co do Obamy nie chce się wyprowadzić z The White House, 
to dlaczego nie ma miejsca dla żony i syna Trumpa, wszystko jest 
pozorem, że Baron musi skończyć szkołę Prawda jest taka, że Obama jest 
w kucki, aż dzieci Obamy zakończy swoją szkołę , Zarówno dziewczęta 
Obama robią kursów fryzjerskich specjalizujących się w fryzury dla 
seniorów i niebieskich płukania dla ponad 95s.  

Mylie Cyrus jest naprawdę pracownik budowlany, stąd piłka rozbiórka w 
swoim filmie, że jest spłukany tak naprawdę, gdyby było zarabianie 
pieniędzy z muzyką potem może sobie pozwolić ubrania, ona wybuchła 
dlatego, że jest prawie zawsze nago. A jeśli chodzi o Taylor Swift ona jest 
naprawdę krasnolud, ona po prostu wykonuje na szczudłach, przyjrzeć 
się bliżej, a zobaczysz, że mam rację.  

Jeśli chodzi o Bond, James Bond, Daniel Craig jest naprawdę kobieta, 
nikt nie może mieć takiego przyjść do łóżka oczach gdyby mężczyzna, 



jego sypialni oczy udowadnia, że jest kobietą, wiesz, że to prawda. 
Wszystkie sekwencje akcji są wykonywane poprzez podwójne ciała innej 
kobiety.  

Mogę iść i na prawdę, ale czy jesteś gotów go przyjąć, prawda boli wiesz. 
Mleko to nie jest mleko wiesz, że pochodzi z piersi potrójnych biustem 
cudzoziemców, którzy dają schronienie na Ziemi tak długo, jak dają nam 
mleko. Mogą czasem zobaczyć w Playboyu, dlatego Hugh Hefner 
wygląda tak szczęśliwy, że ma kilka mieszka nad swoim garażu.  

Moja 12-książki są na Amazon i jeśli je kupić dziewcząt będzie wskoczyć 
do łóżka z tobą. Albo chłopcy, jeśli nie chcą dziewczyny w łóżku. Śledź 
łącza. https://www.amazon.com/MichaelCasey/e/B00571G0YC  

Teraz to końcowy rachunek post Prawda jest zarówno największym 
kłamstwem lub po prostu złe, czy jest to dobry marketing, chyba muszę 
umieścić go na Facebooku, zanim ktokolwiek z was proszę mi wierzyć, 
jeśli jej cos na Facebooku to musi być prawda. Poczekaj Putin przyszedł 
aby skorzystać z mojej łazienki może Poproszę go o radę.  

Hakerzy Galore ©  

Michael Casey  

Dobrze jej po 3.15am, musiałem wstać w środku nocy z powodu bólu, 
kiedy położyłem mam ból, ale po 2 latach mogę schylić po więcej 
nieplanowanych poczwórny bypass serca, to po prostu moja Arthur mój 
stawów jest taki ból też. Tak, są tam miliony ludzi cierpiących daleko, 
daleko gorzej ode mnie, ale nie pamiętam jego konkurencji, po prostu 
być miły dla wszelkich ludzi wiesz cierpiących. I tak mów moją córkę, 
jeśli ona staje się lekarz Pain Relief jest największym powołaniem, a 
potem będę ją chwalić.  

Więc teraz wiesz, tło, wziąłem jakieś leki przeciwbólowe, można mieć 
tylko 8 w ciągu 24 godzin lub jego niebezpieczne, więc prowadzić rejestr 
w górnej części kuchenki mikrofalowej. Teraz miałem przyjrzeć Daily 
Telegraph i to było na temat włamania, więc pomyślałem, że z tobą 
porozmawiać, że choć czekam na leki przeciwbólowe, aby kopać, a gdy 
jestem tak zmęczona, że prawie przewrócić wtedy jest to czas powrotu do 
łóżka.  

Inną rzeczą jest, aby pamiętać, że różne style I przyjąć, gdy mówię do 
ciebie, niepoważny lub sarkastyczny, lub po prostu dziwaczne, a czasem 
nawet poważne. Nie wiem, który jest ulubionym miejscem dla was 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=https://www.amazon.com/MichaelCasey/e/B00571G0YC


wszystkich z Singapuru do Włoch do Kanady do Polski i wielu innych 
miejscach, w tym w Chinach i Rosji. Mówiąc o Rosji wydają się być 
bardzo niegrzecznych chłopców, pomagając Trump do wygrania USA 
wybory, ponieważ myślą, że będzie słaby prezydent.  

Teraz demokraci pomogło Hillary zbyt wiele, zasady zostały złamane, 
Biden nie działać, ponieważ tragicznie jego syn umarł, ale sposób Hillary 
potraktowano a cały proces, aby pomóc jej było krzywe, tak naprawdę, a 
mówię to jako zapalony Wiadomości zwolennik. Gdy Susan Sarandon 
powiedziała, że nie głosują pochwy, niestety Hillary i partia myśli 
wszystkie kobiety będą, kiedy oczywiście, że nie. Jak powiedziano nam 
przez naszego BBC niestety wszyscy kandydaci sprzyjały spodnie, co 
oznacza, że niczego w języku angielskim, to nie znaczy, Hillary świetnie 
garnitur na.  

Drugą rzeczą, która uderzyła mnie było to, jak łatwo było się włamać 
DNC, zabezpieczony serwer szyfrowane przychodzi do głowy, ale hej 
zapomniałem prywatny serwer Hillary był zbyt podejrzany. Nie powinno 
być prawo, które sprawia, że serwery zaszyfrowanych i 5 lat więzienia, 
jeśli się włamał zdanie więzienia byłoby dla firmy serwer, haker powinien 
dostać 10 lat więzienia. Lub podróż w jedną stronę do Rosji, albo do 
ambasady w Londynie, to może wszystko się zmieni, ale niestety nie 
sądzę.  

Więc co hakerzy dostanie ode mnie, nuda, to wszystko jest tak okrutny, 
dzieło mojego życia, 30 lat pisząc 12 książek i 40 stron 2018 New 
Horizons, która będzie mój 13 th książkę w 2018. 3600 stron wszystko 
powiedziano. Tak mam zabezpieczyć wszystko, byłem operator 
komputera powrotem in1978 prawie 40 lat temu, wiem, jak łatwo jest 
utracić dane, jak nazywamy to w dzisiejszych czasach. Więc zapasowe 
bród jest moja dewiza.  

Od kapłana byłoby hakerzy uzyskać doskonały Modlitwa na jego dysku 
twardym lub pamiętnik grzechów wyznał swojej parafii, gotowy do 
szantażowania wszystkich w przyszłości lub bestsellerem gotowy do 
przejścia na emeryturę. Nie, nie dostanie nic z tego, że masz listę 
kazaniach, że Dał ze znakiem w rogu, uczciwą znak z ministrantów, 
sądząc, jak złe były jego kazania. Można dostać 10s lub 4S w kazaniach, 
że siedziałem przez tysiące moja wskazówka do każdego kapłana jest 10 
min do 15 min topy jest doskonałym długość dla każdego kazania. 
Kapłan ma dzielić słowa Bożego i to wyjaśnić, kapłan nie ma rozmawiać 
w dół lub wypolerować swój intelekt, jego być pokornym.  



Komputer dziennikarza jest zawsze warto hacking, jeśli tylko odkryć listę 
najlepszych pubów w Anglii, a następnie ryby i chip sklepów. Bez nich 
nie byłoby wiadomością, że dziennikarze po prostu nie mógł sobie 
poradzić. Mam pomysł na łzy dla rzeźnika mój następny pełnej długości 
powieść, jeśli kiedykolwiek dostanę się do napisania go w nim 
dziennikarz dowiaduje się, że jest przyznawana prawa anioł Gabriel na 
karcie kredytowej firmy, tak aby zatrzymać się w historii kupuje wiatraka 
pub naprzeciwko szpitala, więc tylko NUJ członkowie mogą dostać się z 
ich Prasowym Card.  

Niestety muszę kończyć swój 4.15am i wrócę teraz do łóżka, ale mam 
nadzieję, że wszyscy zabezpieczyć swoje komputery i mają haseł w 
mieszaninie 5 różnych językach, w dużych i małych liter i symboli też. 
Pięć minut myśl może zapisać swoją działalność i pracę wszystkich.  

Okrutny Narodzenie ©  

Michael Casey  

Ja przeglądając prasę, kiedy zobaczyłam kawałek o Johnny Depp dobrej 
woli wyjazdów do szpitala. Jego córka została zapisana przez GOSH, 
Great Ormond Street Hospital około 10 lat temu, był także w filmie 
biograficznym o twórcy Piotrusia Pana, który jest bardzo dobre.  

Teraz to jest dobra strona Bożego Narodzenia, ale co z ciemnej strony, 
można poczuć siłę lub znalazłeś zapas swojej Babci z Babycham i są zbyt 
kaca czuć nic, trochę podobny do mnie o ból dniową today.So jeśli ciebie 
są siedząc wygodnie pozwól mi zacząć, nie odbijanie lub farting tyłu tam, 
albo, że nie będzie polska wódka dla Ciebie. Nie mówiłem ci lokalnej deli 
dał mi butelkę, myślałem, że to woda, ale kiedy otworzył je miałem 
wielką niespodziankę.  

Więc dla pani Proper nauczyciela angielskiego, co dajesz ją? Skal i 
centymetrem, że jest 123 kilo po wszystkim. Łuski są zmierzyć się jej 
jedzenie, idą do 150kilos i centymetrem jest pomiar kopce żywności ona 
Łopaty dół jej gardło. Jesteś tak bardzo przemyślany.  

A co panna Crawley, dajesz jej coś z Victoria Secret ai iPad. My trzeba 
naprawdę ją lubi, czego ona uczy, religii. Więc dlaczego chcesz dać jej 
bieliznę, bo jest tak gorąco, że istnieje ryzyko ognia piekielnego, żeby 
zobaczyć ją w czerwonej bielizny, a może ona podjąć pewne Autoportrety 
z iPad, a może więcej. Może butelkę święconej wody byłaby bardziej 
odpowiednia, albo butelkę polskiej wódki.  



Wtedy nie ma dozorcy co zamierzasz mu dać? Dezodorant, Brut, 
zdecydowanie Brut, czy może Firma Jeyes płynu z dyszy natryskowej 
załączeniu. Czy on ma problem potu? Och, chłopcy szatnie zapach 
ładniejszy od niego. Można mieć spokojną słowo aby zapisać krępujące 
go. Zrobiłeś to, że był bardzo król ciebie. Cheerleaders zrobił 5 minut 
rutynowych mówiąc, że śmierdziały, że śmierdziały, że śmierdział gorzej 
niż Skunk. A co było jego reakcja? On po prostu farted nad PA Nicei.  

Więc zrobiliśmy szkoły, co prezent dla miejscowego księdza. Klepsydry, 
to miło, więc będzie miał idealne jajka na jego śniadanie, najważniejszy 
posiłek dnia. Och, jego za jego ambony więc dam zwarte kazania. Dobrze 
prezentuje mięsno są zawsze najlepsze z nich i robi zaoszczędzić 
pieniądze.  

I jesteś dając nic do Henry'ego naszą czyszczenia ulicy, 20 puszek piwa, 
to jest bardzo dobre. Idziesz do picia lager pierwszy i dać mu pustych 
puszek, teraz jest tak okrutny. Naprawdę zamiar dać mu 20 puszek piwa, 
uratował swój portfel z Burza mózgów za pomocą próbnika jego śmieci. 
Byłaś na gorącym bieżąco z kimś ze szkoły, Miss Crawley, tylko żartuję, 
ale kto wie, w przyszłości.  

A co z dziadkiem, kupiłeś go nietrzymanie moczu majtki, aby mógł 
oglądać Manchester United bez ozdobny do toalety w środku, a on może 
pić 4 puszki z Stella Artois taki jest zdolność do majtek higienicznych. My 
naprawdę kochamy dziadka.  

A co z twoją siostrą, masz swoje oryginalne znaki pamiątkami, nigdy nie 
słyszał o oryginalnych żetonów prezent. Dałeś jej 100 funtów w gotówce, 
bardzo miłe z twojej strony. Miałeś wygrana na loterii inaczej Musiała 
zdobyć 10 funtów i loterię. Ale to jest myśl, że liczy.  

A co ze mną, mogę dostać coś, choć szczerze mówiąc karty wykonane z 
miłością byłoby wystarczające. Nie masz nic do mnie, ale kiedy kasy 
Kentucky Fried Chicken zrobisz kartkę świąteczną po wyjęciu z pudełka, 
bo wiesz, jak ekologia i recykling jest tak bliski mojemu sercu. Och, ale 
będzie można umieścić bilet loterii wewnątrz karty, będzie, to miło, że 
mogę wygrać miliony, a ja kupić wszystkich w rodzinie nowy dom. Co 
można powtórzyć, że usta są tak pełne kurczaka, mogę ci pożyczyć 2 
funtów za bilet loterii Pokochasz więc umieścić go w karty wykonane z 
używanych Kentucky Fried Chicken pudełku.  

Wesołych Christmas2016 Wszyscy, Boże Narodzenie nic nie kosztuje i 
jest wykonana z Miłości, a ja mam dużo, że nic, nic oprócz miłości.  



Jak mogę wybrać mój nos czy moje słowa mam na myśli ©  

Michael Casey  

Aby odebrać mój nos używam mój palec, ale będę tam zatrzymać i 
pozostawić ją do własnej wyobraźni. Za to, co naprawdę chcę mówić o 
tym, jak mogę odebrać moje historie, prawie użyć innego słowa 
zaczynającego się tam st ale zatrzymał się na tyle mało, i mniej więcej jak 
to mówią.  

Zobacz, jak mówię do was dźwięków to duży wpływ, jeśli myślę o tym to 
nie jest zawsze, ale nie inne, bo to kolejny pomysł i nie mówię o tym w 
ogóle. Zobacz, jak idea jest piłka w maszynie pin ball, albo moje kulki 
odbijają się i zrobić różne dźwięki i migające światła. Przez moje kulki 
mam na myśli moje żonglerka piłki, a przez kule I oznacza pomysły, 
używałem metaforą, ale ktoś z was mi wierzyć?  

Tak siedzę w fotelu myślę, co mam o tym mówić, co mam pomysły, to 
sąsiad może przejść przez zewnątrz i sposób ich szukać albo spacer 
przypomina mi coś albo ja zorientować. Jeśli podoba Ci się moje 
składniki, są moi zawartość lodówki. Tak więc osoba jest jajko, a ktoś 
inny jest trochę sera, a następnie jest szynka, ja po prostu mieszać je ze 
sobą, tworząc omlet. Więc czy to czyni mnie chciwy świnia, lub kogoś, 
kto zna się na cebulkę, ale nie jego słownik.  

Potem wydarzenia z moich czasów, takie jak dzisiejsze spotkanie miła 
pani i mający dobre stare plotki, była maszynistka dźwięku więc cześć do 
niej, czy ona czyta to na Boże Narodzenie w domu swojego przyjaciela. 
Tak moje pisanie jest przypadkowa, to co zatrzymuje ją za to, że nudne 
dla mnie jako pisarza. Chyba nie wspominając do maszynistka audio, 
które chcę dyktować mój następny pełnej długości powieść, łzy na 
Butcher, w ten sposób mógłbym napisać, czy raczej dyktować go w ciągu 
3 miesięcy. Gdy próbuję pisanie to sam zajęłoby co najmniej rok, a ze 
względu na stan mojego zdrowia nie jestem skłonny to zrobić, i dlatego 
masz krótkie historie z mną. Biorą godzinę pisać i są jak bary czekolady, 
albo mam nadzieję, że tak, ale nie pamiętam, aby myć zęby po 
przeczytaniu któregokolwiek z moich opowiadań.  

Jak mówić do ciebie słyszę Totoro nasz kot biega, ma 3 dzwony na jej 
kołnierzu i trochę plakietka z napisem "Najlepsza Suka", została nam 
dana przez lesbijek znajomego, a skończyło się na kota. W ten sposób 
jesteśmy w naszej rodziny tutaj w Birmingham Adams. Dzisiaj mieliśmy 
pierwszą prawdziwą choinkę, moja żona była w ekstazie, nasze 
dziewczęta ubrane drzewko i byli bardzo zadowoleni też. Totoro był na 



zewnątrz sycząc na kota sąsiadów, mamy jeszcze do odkrycia, gdzie idzie, 
kiedy ją wypuścić. Ona wróciła do domu pachnący perfumami i pizzy. 
Więc może ona odwiedzenia naszej polskiej lub japońskie sąsiadów i ich 
dzieci, lub naszych sąsiadów gejów ciągu płotów ogrodowych.  

Nasze pozostałe gejów sąsiedzi mają wspaniały choinka w oknie, więc 
moja żona jest tak szczęśliwy, że nasz jest tak samo dobre jak ich. Jak dla 
Totoro lubi wspinaczki na szczycie naszej lodówce, więc jestem 
spodziewając żeby nurkować bombę pod choinkę z tego punktu widzenia.  

Muszę iść do łóżka więc skończę na noc, Mam nadzieję, że podziela moje 
sztuczki z wami, co niezwykłego dźwięku interesujące. Frank Carson 
komik mawiał, słyszałeś to wszystko wcześniej, ale jego droga mówię im. 
Więc dobranoc ciebie i wysyłać kartkę świąteczną do nikogo, kto by 
cieszyć się miłością, e-kartki są dostępne za wszystko proszę.  

Co będziemy Watch ©  

Michael Casey  

W dawnych czasach, kiedy byłem dzieckiem, mieliśmy czarno-białe TV, 
rodzaj skrzynki z kontroli na boku, był grill pod ekranem to gdzie dźwięk 
wyszedł. To był dźwięk, a nie stereo lub Nicam ani Dolby ani niczego 
else.At nocy, kiedy poszliśmy do łóżka Jean nasz czarny kot miał swoją 
opinię na ekranie telewizora. Usiadła na nim za ciepło jest trzymana, tv 
był tak duży jak mikrofalową wtedy, tak aby dać Ci wszystko pewne 
wyobrażenie o wymiarach większych, w rzeczywistości, ale masz pomysł.  

W dzisiejszych czasach wszyscy mamy telewizory LCD, podobnie jak 
mamy monitorów LCD na naszych komputerach stacjonarnych lub 
mamy cienkich laptopów. To zabawne, kiedy widzimy starą folię i ma 
ogromne staroświecki monitorów komputerowych. Pamiętam je od 1978 
roku, kiedy zacząłem jako operator komputera, Pamiętam też coraz mój 1 
st monitora z płaskim ekranem. Sprzedałem mój stary nowy nieużywany 
duże i nieporęczne monitor do taksówkarza w hotelu. Przybył w naszym 
domu w jego jaguar i monitora, ale w jego polu na tylnym siedzeniu lub 
było go w bagażniku, a potem zawiózł mnie do pracy w niedzielę w 
hotelu, CPNEC. To były czasy, ja i sterowniki związane, ale to już inna 
historia.  

Wracając do historii, co możemy oglądać w telewizji teraz jesteśmy 
rozpieszczany, nawiasem mówiąc ekran tv w hotelach są wykonane w 
taki sposób, że nie są zbędne jeśli nie dołączony do hotelu sygnału 
telewizyjnego, innymi słowy nie są one warte kradzież. Jeśli chodzi o 



ciebie i mnie w domu mamy teraz tak wiele kanałów, które są potrzebne 
do GCSE w zakresie planowania, aby uzyskać jak najwięcej z naszego Sky 
+ lub Sky Q lub NMP to czy tamto. Masz do skanowania w dół 
prowadnicę telewizora, aby zobaczyć co i będzie to kolidować z grą Man 
U dla niego, i piec wyłączony dla niej, a Mongolski Wrestling dla dziadka 
i babci na Sky Arts wprowadziła jak zawsze przez Melvyn Bragg.  

Na szczęście każda platforma ma sposobu nagrywania show lub dwa lub 
trzy podczas oglądania jednego koncertu, jak nazywa to moja żona. 
Chociaż niektórzy ludzie są we względnym ubóstwie, jak politycy mogą 
nazwać to, jak wszyscy mają to DVB-T, który ma tylko 40 kanałów, taką 
zupełną i skrajnej nędzy, powinniśmy trzymać nasze głowy ze wstydu, 
dopóki każdy ma Sky, jestem pewien, że ' ll be pytania w parlamencie na 
temat telewizora ubóstwo, a może oni będą ustawa parlamentu, aw 
końcu każdy z nas będzie równa 300 kanałów telewizyjnych i radiowych 
w super stereo i 4K.  

A co powiedzieć, kiedy nasze dzieci mamy tę równość, a oni mówią, to 
już, dlaczego nigdy nie ma nic do oglądania na ekranie telewizora. Tak, 
że to, co mówią, w USA Chyba że mają 1000 kanałów i ten sam śpiew 
idzie w górę, nigdy nie ma nic dobrego w telewizji. Łapówki muszą być 
podane i wymieniane tak, że to, co chcemy jest na głównej tv rodziny lub 
jedyny telewizor w naszym domu.  

Jeśli dam ci puszkę Stella Artois mogę oglądać Bake Off, a jeśli dam ci 
Cadbury Crunchie mogę oglądać Grimm i Sherlock i Blacklist powrotem 
do tyłu. Ok, dam Ci 2 Crunchies i niektóre sorbety, ale ja nie dzielę Dr 
Pepper. Nie mów mamie, że DIY makijaż jest włączony, czy będzie ona 
wieprz tv i sprawiają nam robić więcej lekcji. Ona nadal siny mamy tylko 
98% w ciągu ostatnich 7 naszych badań, mówi, że wstydzi się nas i nie 
powiedział babci w Szanghaju lub miałaby miał atak serca i umarł ze 
wstydu.  

Wtedy nie dostanie żadnych więcej ubrań specjalnie wybrane przez 
babcią, jestem skonfliktowany teraz, gdy mama naprawdę powinien 
oglądać swoje ulubione programy telewizyjne, a może wtedy babcia 
byłaby NIE przechowywać na przesłanie nam te ubrania kupuje na 
chiński Amazon, jestem pewność, że jest ślepa na kolory.  

Gdy rodzina jest zgromadzona wokół tata tv jest wysyłany w strugach 
deszczu, aby kupić słodycze i pop, polski sklep ma butelek 2,25 l, tak więc 
jej lepszą jakość, a rodzina może bekać jeszcze więcej dzięki 
dodatkowych .25 litrów. Następnie rodzina zjada polskie przekąski 
wybrane przez ładny wzór na opakowaniu, tata nie potrafi czytać 



dowolny polski po wszystkim, nawet jeśli personel zawsze z nim 
rozmawiać w języku polskim.  

Dlatego rodzina jest zjednoczona wokół telewizji, 98% będzie musiał to 
zrobić teraz, zanim Shanghai matka zaokrągla je w dialekcie 
mandaryńskim i Shanghai mówiąc im trafić do książek czy ona będzie 
sprzedawać telewizora. Ale nie przed Grimm się kończy, jak ona myśli, 
Nick jest cool, i jej córki obie chcą się żenić Monroe, kiedy dorosną, 
wilkołak w rodzinie byłoby miło. Tymczasem tata ma ukrytych kufel 
Stella Artois jednocześnie odpierając Totoro kot.  

Kiedy cały oglądanie tv jest na telewizor jest wyłączony, to naprawdę 
musi znaleźć czas, aby obejrzeć 40 filmów one nagrane. Jak dla Totoro 
kota została ona oglądanie gimnastyki i opracował sposób siedzenia i 
spania na telewizor LCD, a to wyjaśnia, dlaczego codziennie rano istnieją 
wąsy kota na TV, a nie to, jak TV i radiowe wynaleziony w pierwszej 
kolejności. Aby uzyskać koty przyjść poza ogrodzeniem ogrodu w nocy, 
ciepłe tv był doskonały łapówki, po prostu poprosić John Logie Baird, 
dlatego wymyślił tv.  

Smród w lodówce ©  

Michael Casey  

Byłem w lodówce poszukuje wszelkich resztek, kiedy zastanawiałem się, 
co to będzie jak żyć w lodówce, to musi być tak zimno, mimo wszystko. 
Wtedy nie jest fakt, że jest tak ciemno, więc jeśli boją się ciemności 
byłoby to przerażające doświadczenie. Więc jak było życie w lodówce dla 
wszystkich mieszkańców życiowych lodówkę.  

Jestem tu tak zimno, że ludzka nienawidzi nas, pozostawiając nas w 
zimnie i ciemności, jest on po prostu stara się zapisać na swoim 
rachunku za energię elektryczną. Przyjdź na ciebie pomidorów pozwala 
skakać w górę iw dół i będziemy tworzyć światło, hej jesteś smutny 
butelki mleka zrobić kilka pęcherzyków i pozwala mieć trochę ciepła tutaj 
te krowy musi opuścić trochę metanu w mleku są one zawsze Farting, 
pozostawiając duże komunikaty wszędzie.  

Więc pomidory skakać i koktajle mleczne i światło i ciepło powstaje 
wewnątrz lodówki. Spójrz wszyscy będziemy jeść, więc musimy tę 
imprezę, zacznijmy Doe drogiego dopingować nas to nie ma Gdzieś 
ponad tęczą i z lodówki. Wkrótce zawartość lodówki były imprezować, na 
zewnątrz nikt nigdy nie wiedział, co się dzieje w środku, za wyjątkiem 



Totoro kot rodziny, która stara się spać na górze lodówki i nie mógł z 
powodu wszystkich śpiewu, była super Kot po wszystkim.  

Dziewczęta wrócił do domu ze szkoły i skierował się do lodówki, wszystko 
zatrzymany wewnątrz lodówki, rozstanie pocałunki były wymieniane 
pomiędzy jajami i pomidorami, mleko patrzył i bulgotała, jogurt i 
Camembert prostu się smród, że wszystko mogą zrobić , Jajka były 
wyprowadzone na zewnątrz do wypalania / kodowania oddziału, który 
sam nie mógł ich uratować Humpty Dumpty, został uwięziony w polu 
zamrażarki, miał nos przeciw kapusta, czerwona kapusta na to.  

Drzwi lodówki otworzyły się ponownie, te siostry były tak obrzydliwe 
jedzenie zawsze, kiedy wrócił do domu ze szkoły, a rano zawsze mieli, 
śniadanie, byli dzicy bezwzględne dzikusy. Teraz te złe brzydkie 
dziewczyny utonę chleb, zanurzając go w jaja, to nie było naturalne 
zmuszając jaja moczyć chleb, a potem mówią, że to francuski, francuskie 
tosty. Potem razem jajko i chleb palono żywcem, Joan of Arc doznała 
takiego. Dlaczego więc przypomnieć światu o tym francuskie tosty. Te 
dziewczyny były złe, a nawet dali niektórym Totoro kota kiedy zeskoczył z 
jej Okoń w górnej części lodówki.  

Jedzenie w lodówce pocieszał się przez kilka godzin, śpiewanie piosenek, 
zawsze patrz na jasną stronę życia było bardzo popularne, ponieważ 
przypominał im światło dzieje. Potem o północy, a oni wiedzieli, że to 
Midnight, gdy zegar wybił drzwi lodówki otworzyły i Totoro, który spał 
na górze lodówki mruczała z rozkoszy.  

święto północy, wszystko pozostawić w lodówce poleciał do woka, a pani 
Casey i jej córki popełnił zło Egg Fried wszystko. Pomidory przeciekał 
wszędzie były łączone i pokrojone w kostkę i cisnął w woku. Mleko 
bulgotała i jogurt pęcherzykami, jak dla Camembert to sprawiło 
wszechmocny smród w proteście przed zbyt poleciał do woka, chińskie 
słowa i śmiech, kiedy topi się w melanżu te Casey niewiasty nalot na 
lodówkę i zostawił pusty i bezsensowne.  

Totoro skoczył środku czuł jakiś rozlany nabiał i był zajęty lizanie I kiedy 
drzwi lodówki był zamknięty. Smutny samotny pomidor zaśmiał się 
radośnie, ale Totoro ciął jego bezczelny policzki przed skacząc z lodówki. 
Święto Midnight skończyła, czas wkraść się do łóżka, Totoro nie był 
głupi, bo właśnie został nakarmiony, a co do pomidorów było martwe.  

Style Wars ©  

Michael Casey  



On nie pół przechwala się, że jest Górny pies, a tam taka sprężyna w jego 
kroku, stary pierdnięcie. Jego garnitury musi kosztować 2,000 każdy, a 
on dostaje 2 dodatkowe pary spodni za darmo. Gdy jesteś sławna 
wszystko jest za darmo, zwykł nosić ubrania Foster Bros zaledwie kilka 
lat temu, teraz jest na szczycie świata.  

On skacze i łóżek cały czas, nic dziwnego, że potrzebuje dodatkowych 
spodnie, musi nosić zamki, i naukowcy też, że po prostu kocha 
blondynką, męskiej lub żeńskiej. Słyszałem, że jest jednym z nich, nie ma 
ani jednego z tych, ale jednego z nich. Znasz jego zip działa w obie strony. 
Nic dziwnego, że jest zawsze yarning w telewizji, może on potrzebuje 
więcej żelaza, zwłaszcza w swoich zamkach.  

Jego włosy są fałszywe też, podobnie jak jego osobowość, mówią dzieli 
Trumpa osobę włosów. Tak naprawdę. Nie znoszę go sobie, no nie 
Trump że jest ok, ale twój człowiek sam. Słyszałem, że pożycza lotki z 
George Michael, aby jego pakiety większe. No nie jego pakietów, ale jego 
pakiety, wiesz, tam nie nie Australii, ale tam nie nie na chip sklep, ale 
tam na dole. Tak wreszcie grosza spada, on pompowania jego osiągnięć, 
wszystkie jego pakiety zostały wysadzone nieproporcjonalne, na ekranie i 
w jego spodniach. A wszystko z powodu George Michael pożyczenie kilku 
lotki.  

Co sądzisz o moich brązowych skórzanych spodniach? Nicea, mam je na 
9,99 w dół rynku widziałem, że pani w telewizji pokazano off Chodzę 
więc pomyślałem, gdyby były one wystarczająco dobre dla niej, a 
następnie były one wystarczająco dobre dla mnie. Ma ładne nogi moim 
zdaniem powinna ona nosić mini spódnica podzielić się z boku, ale chyba 
jej mąż preferuje skóry. On zawsze tak wygląda szczęśliwy, że to miłe. 
Mam piękny torebkę, aby przejść z moich spodni, to było drogie w 995, 
co oops Tęskniłem za punkt, punkt dziesiętny, 9.95. Nigdy nie płacić 
więcej niż dychę za worek, LV lub fałszywe LV.  

Czy dobrze wyglądam, czy dobrze wyglądam? Nadal jestem kwaśny, tak, 
ale chciałbym spróbować i dobrze wyglądać dla mojego męża. Jesteśmy 
na nartach w Cloisters w przyszłym tygodniu ze wszystkimi Riff Raff 
bogatej, jej tylko oszczędzając trochę tu i trochę tam, że możemy na to 
pozwolić. biznesu mycie okien Dana ma się dobrze, a jego firma 
hydraulika nie robi zbyt zła, firma ochroniarska musiał kupić jeszcze 4 
psy, wiesz, te duże te obrzydliwe, kosztowało go 2k każdy. Ale Dan 
powiedział, że muszą płacić za jakość psów.  

On zamykając klub nocny z powodu remontu, mógłby dostać Michael 
Casey siedzieć w kącie, siedzieć powiedziałem nie siedzieć nic innego. 



Masz taki brudny umysł Ethel, wiesz, po prostu usiąść w kącie, aby mieć 
oko na budowniczych. Michael Casey może napisać książkę podczas ich 
pracy, może on być starym tłuszczu git, ale on ma w posługiwaniu się 
słowem.  

A co ty masz zamiar kupić jakieś nowe ubrania przed wyjazdem na 
światową trasę koncertową z Mickiem. Masz 10 nowych strojów od 
Rynku już kosztować fortunę. 300 funtów, 300quid cię okradł, Ethel. 
Mogłeś pożyczył niektóre z moich rzeczy, moi 150 szyny są po prostu 
mnóstwo rzeczy. Przynajmniej mamy smak w porównaniu do tych, które 
stracił widać w telewizji. A ile jest to wyjazd kosztuje swoją Mick 30000, 
masz to tanie, ponieważ na rynku hurtowym jest obok do Freemasons 
Lodge i Mick zapisane Piotra z wklejeniem kiedy te bashers gejów 
próbował pokonać go jak był pozostawiając Lodge.  

Ilu czarne pasy twoja Mick mają dziś? 5, to prawie pół tuzina. 5 Black 
Pasy, ale nigdy nie ma żadnych spodnie. Miło słyszeć takie małżeństwo 
jest szczęśliwe. Nosi zwyczaj, kiedy uczy sztuk walki, myślałem, że jak 
królik kiedy powiedziałeś żadne spodnie. Tak skończył naukę sztuki 
walki do masonów, i wiesz co mówią o masonerii. Nigdy nie trzeba nic do 
rzeczy w dół swoje spodnie, lotki nie jest wymagane.  

Ogrodzenia rzeczywistej i urojonej ©  

Michael Casey  

Ja miałem moje śniadanie i jako Wyjrzałem przez okno w kuchni po 
pojawiały moje serce tabletki rano zastanawiałem się, co ja piszę o 
dzisiaj. Mam na parze w tym kierunku 1.000.000 słowa tylko 40.000 
krótkie według liczby słów, więc jej celem dla mnie i to jest osiągnięciem 
dla mnie, nawet jeśli jej tylko Donald Trump i Michael Moore, którzy 
czytają moje rzeczy o 3 nad ranem w godzinach porannych. dzwonił one 
nawzajem i po 5 minutach przeklinania śmieją się przez kolejne 5 minut 
przed omówieniem tylko to, co do cholery robi to Birmingham Anglia 
facet myśli.  

Więc pomimo tego surrealistyczny obraz kreskówek właśnie wam 
pierwszy przykład płocie, czy raczej ogrodzenia jest załamana. Śmiech i 
dzielenie przełamuje bariery, podobnie jak dzielenie się jedzeniem lub o 
piwo, napoje bezalkoholowe są dostępne. Łamanie chleba już od 
dłuższego długi czas, a kiedy połamał chleb poznali go, jeśli pamiętasz 
swoje szkółki niedzielnej, innych wyznań są dostępne.  



Rozejmy mogą być wykonane, broń może być odkładana na bok i ludzie 
mogą pograć w piłkę nożną, Boże Narodzenie 1914 na froncie zachodnim, 
można sprawdzić historię dół lokalnej bibliotece. Można nawet spotkać 
swoją przyszłą żonę dół biblioteki i zmienić zarówno swoje życie. W To 
wspaniałe życie, jeśli Jimmy Stewart nie urodziła jego żona byłaby starą 
panną w bibliotece. Więc nie odwiedzić bibliotekę lub odwiedzić 
Hudsons Book Shop w Birmingham lub gdziekolwiek mieszkasz.  

Książka przełamuje bariery ponieważ otwierają swój umysł na pomysły i 
myśli innych niż własne, niszczy ogrodzenia w swoim umyśle, są gorsze 
ogrodzenia wszystkim znacznie wyższe niż w jakimkolwiek muru 
berlińskiego. Czytać dobre książki, a nawet dobrą książką, inne dobre 
książki są dostępne. Fikcją może również podpalić ogrodzeń i dotknąć 
swoją duszę.  

The Book Thief jest najlepsza książka I już nawet czytać, bardzo poetycko 
napisane, gdybym porównaniu moje pisanie do swego, on jest 10 i jestem 
1. Książka mnie płakać, a ja tak chciał dziewczynę do życia, ale trzeba 
przeczytać książkę dla siebie, a nie oglądać film, przeczytać książkę.  

Rozmowa z ludźmi otwiera swój umysł i serce też miałem szczęście 
natknęliśmy się na pracę w hotelu, bo wszedł w kontakt z mnóstwem 
różnych osób, pracowników i naszych gości bardzo dobrze obcasie. I tak 
najmilsi ludzie byli ludzie Coronation Street, trudno Północą pracy, daj 
nam całusa Michael i pokazać nam zdjęcia był jeden gość, co mawiał, 
kiedy zapadają na pokazy.  

Jej duch i innych gości był świadectwem charakteru, który miał żadnych 
barier, to mogą posiadać swoje torby i ona płaciła 300 A noc, ale 
zachowywała się jakbym była równa, nie wierzyła we wszelkich barier 
tylko ciężka praca, bardzo ciężko praca.  

Mówią, że najgorsze przynosi obecnie najlepsze w ludziach, i tak to robi, 
ale także wydobywa szczury kto będzie ukraść pomocy pomocy doraźnej, 
w Afryce, na Karaibach lub po huraganie w Deep South. Gdy Życie został 
rozebrany do naga, gdy bardzo domu został powalony, a wszystko co 
masz to ubranie na grzbiecie, gdy wszystkie płoty są w dół, dosłownie iw 
przenośni, którzy są zadzwonisz, jeśli nie ma wieży komórkowej była 
zszokowana, że nie będzie Ghost Busters to na pewno.  

To będzie twój sąsiad, a kto jest twoim sąsiadem jeśli pamiętasz swoje 
szkółki niedzielnej, inne szkoły są dostępne, a kto będzie Dobry 
Samarytanin, który nie przejdzie na drugą stronę ulicy. Twój sąsiad jest 
facet za jego 10feet ogrodzenia, które zszokowana w czasie burzy, on jest 



twoim sąsiadem, tak jak jesteś jego. Teraz znajdziesz to, czego oboje 
mają ze sobą wspólnego, jak stłoczeni w piwnicy.  

Trzymasz swoje dzieci napięty i trzeba było rodzinnego albumu 
fotograficznego przykuty do nadgarstka w teczce. Oboje że masz gotówki 
w torbie, ale to było swoje zdjęcia ślubne i zdjęcia swoich zmarłych 
rodziców Storm może mieć swój dom, samochód, a nawet swoją stodole. 
Ale Storm nigdy nie mają swoich dzieci ani zdjęć rodziny i domowych 
królików twojej córki co było w teczce też.  

Schronienia przed burzą wszystkie płoty, wszystkie bariery są w dół, jest 
tylko jedna rzecz, wspólne człowieczeństwo i miłość do swoich rodzin. 
Tak to Boże Narodzenie 2016 Pamiętam dziecko urodzone w żłobie skąd 
Królowie i pasterze, aby oddać hołd, nie było Ogrodzenia prostu miłości i 
nadziei i pokoju rządzone.  

Lies Powiemy ©  

Michael Casey  

Boże Narodzenie zbliża się gęś jest coraz tłuszczu, kot jest tak drapieżny 
kot zamknąć klapę. Wszyscy kłamią, dla naszych koleżanek i nasze żony, 
a potem do naszych księży w spowiedzi. To może być bardzo mylące, w 
zależności od tego, ile żony i dziewczyny może być w ruchu w tym samym 
czasie, a jeszcze bardziej mylące, a nawet niebezpieczne, jeśli wasze żony 
spełniać swoje koleżanki.  

Wszyscy widzieli historie w News of the World lub National Enquirer, 
gruby srebrny włosach mężczyzny w odcieniach z nieświeżym oddechem 
i zapach ciała jest w jakiś sposób niektóre sex pies, a pies jest 
odpowiednie słowo, mimo że tylko literówka, zamiast Boga. Hej Myślę, 
że może właśnie opisany siebie, czy raczej jeśli widzisz moje zdjęcie 
można pomyśleć o tym, co ja właśnie wpisane, jesteś bardzo okrutne i 
bolesne, mówię moje kapłańskie Ciebie. Mogłeś przynajmniej okłamał 
zapisać rani moje uczucia,  

Co prowadzi mnie do mojego tematu, wszyscy kłamią. Oczywiście nie 
wiem, bo jestem pisarzem, mogę zapisać leżącego na stronie. Pisanie leży 
na papierze po wszystkim, a lepszym pisarzem tym większa nasza wiara 
w jego kłamstwa. Więc jeśli nie lubisz moje pisanie to musi być, bo 
jestem taki zły kłamcą i takie niewinne. Albo z drugiej strony, bo jestem 
takim dobrym kłamcą na papierze na którą chcesz się dowiedzieć, jestem 
Wiadomości świata materialnego, czy też nie, w zależności od przypadku 
może być. Mam nadzieję, że zrobiłem wszystko tak jasne jak słońce, jak 



mój nauczyciel łaciny pan Proctor mawiał w naszym 2 godziny klasy 
Łacińskiej ostatnią rzeczą, na piątek po południu, widzę, ponieśli tak jak 
o jakiejś sympatii.  

Byłem w Aldi wcześniej dzisiaj, mogą mnie maila a ja ujawniają który. W 
każdym razie, jak jest zimno Miałam na sobie jasny czerwony top, z 
moim pasującego siwych włosów. Więc wyglądał jak Święty robi swoje 
ostatnie zakupy przed świętami, noszenie odcieni tak, że dzieci go nie 
rozpoznaje, czy to ja. Powiedziałem więc do kilku małych, że byłem Santa 
i chciałbym rozwijać swoją brodę powrotem w czasie Bożego Narodzenia, 
rzuciłam w kilka ho ho hos.  

Więc można sobie wyobrazić wygląd Dostałem od nich. Ich dzieci byli 
zdumieni, nie zapomnij tylko, jak duży jestem, kiedy wszyscy ubrani w 
moich zimowe ubrania. Powiedziałem irlandzkiego checkout dziewczyna 
prawdziwy Święty nigdy nie przyszedł do mojego własnego domu, jak 
miałem centralne ogrzewanie.  

Leżymy na nasze dzieci, ponieważ utrzymuje je cicho, nie mamy władzy 
nad nimi, zwłaszcza gdy Santa jest należny. Pokoje są uporządkowane i 
można rzeczywiście zobaczyć dywan jak morze papieru i kredek został 
uporządkowany, jakby Mojżesz uderzył laską. Mówimy ogromny grubas 
będą latać na całym świecie w ciągu jednej nocy i dostarczyć prezenty 
wszystkim dobrych dzieci.  

Brzmi jak coś tylko polityk powiedziałby nie, chyba że droga przywódca 
Korei Północnej jest naprawdę Santa Claus, że teraz wiele wyjaśnia, 
Pustelnik Brytania jest naprawdę Warsztat Świętego Mikołaja i wszystkie 
zabawki są wysyłane do Chin w Chinach były opieczętowane na nich, 
zanim zostaną one wysłane do wszystkich dobrych dzieci.  

Teraz to jest prawda, ale nie powiedzieć swoim dzieciom, nadal te 
kłamstwa o biegunie północnym i tak dalej. Choć w Birmingham wokół 
Aldi dziatki, że jego ja, czy mój brat, a teraz jego broda jest większy niż 
Mikołaja każdy dzień roku, cokolwiek wierzyć nie zapomnijcie HO HO 
HO po wyłączeniu światła w nocy, czy Rudolf nie będzie wiedział, miał 
wylądować, jego wszyscy ho ho hos będące jego Sat Nav, a to nie jest 
kłamstwo.  

  

Taksówkarze ©  

Przez  



Michael Casey  

To w niedzielę przed Bożym Narodzeniem, więc to 18Dec2016 jeśli 
śledzenie, myślałem o tym, co o tym mówić dzisiaj, kiedy zauważył 
taksówkę Toyota Avensis zewnątrz, są one zbudowane jak czołg i są tak 
idealne dla taksówek. I moja żona chciała kupić kilka lat temu, kiedy 
zmienił nasz samochód, ale ona nalegała, że nie był taksówkarzem. Więc 
zamiast coś ładniejszy.  

Więc co mogę powiedzieć o taksówki i taksówkarzy? Cóż miałem 
taksówkę do domu z pracy co noc przez cały rok, a ja nie uruchomić 
taksówki na okres 3 lat, kiedy pracował w hotelu. Więc myślę, że daje mi 
pewne doświadczenie, nie pamiętam widząc kierowcę filmu Taxi z De 
Nero choć nie korzystają z Taxi komediowy z Danny DeVito.  

Więc co mogę powiedzieć o taksówkarzy, są bardzo wrażliwe i nieśmiały i 
skromny, który nie chciał powiedzieć boo do gęsi. A jeśli uważasz, że 
zobaczysz, że świnie latają ciągnąc sanie w ciągu tygodnia. Choć mój 
cmentarz taksówki tendencję do być cicho jak to było 2.30 rano, kiedy 
skończyłem pracę, kiedyś je odebrać mnie, ale po kilku tygodniach 
postanowiłem schodzić z drogi do biura taksówką, potem musiałem ich 
obudzić, aby mogli mnie zabrać do domu.  

Jeśli nie jechać i nawet nie masz samochód, to taksówka jest jak luksus, 
trochę śmierdzący, prawie 20 lat temu palenia nie zostały zakazane w 
taksówkach, przez pasażerów lub przez kierowców. Drogi były ciche w 
prawie 3 nad ranem, oprócz ogromnych ciężarówek dostarczających do 
supermarketów, my prawie się wyniosła kilka razy przez ciężarówkę 
supermarkecie na wąskim odcinku drogi. Mrożona przez ciężarówkę 
Islandii, przynajmniej nasze ciało zostałoby zachowane.  

Powrotu do domu o 3 nad ranem oznaczało, że nigdy nie mógł spać od 
razu więc trzeba odpocząć i wypić drinka i przekąskę przed pójściem spać 
o 4 nad ranem. Poszedłem spać o 4 nad ranem na rok, podobnie jak 
Sinatra nie ma wątpliwości. Kiedy opuściłem tę pracę, moja żona była w 
ciąży, zajęło mi 3 miesiące deprogram moje ciało do snu przed 4 nad 
ranem. Chociaż jeśli ktoś z was mają nadzieję na 3 nad ranem rodziną do 
4 nad ranem może warto spróbować.  

To kosztuje dużo pieniędzy, mający taksówkę przez rok, szczęście w 
piątek mam tendencję dostać windą z jednego z członków załogi na 
SMBC. I przeniósł się i było w CPNEC Birmingham, że wpadłem 
taksówki. Mieliśmy wspaniały restauracja, to był Brian Turnerowie, ale 
nadal goście chcieliśmy spróbować innych rzeczy, więc chciałbym 



zorganizować taksówki, jak również lokalne jedzenie opcji. Wszystko, co 
mogę powiedzieć to to, że trzeba być szybki, bardzo szybki, aby utrzymać 
przepływ idzie, utrzymanie klienta szczęśliwy. Jeśli gość chciał kolejny 
kufel to bym spróbować przenieść się taksówki więc moje sterowniki nie 
trzeba było czekać 30 minut. Trzeba łączyć ze sobą gości i sterowniki.  

I tak jestem bardzo dobry w tym wszystkim, kierowcy byli bardzo 
smutno, kiedy wyszedłem, bo opiekował się nimi. Gdybym patrzył za 
nimi, a potem spojrzał po gości, więc to była wygrana wygrana sytuacja, 
zdrowy rozsądek naprawdę. W hotelach pośpiech wieczorem jest czymś, 
co należy zobaczyć, by uwierzyć, że to brzęczenie masz, ale dziękuję 
Bogu, kiedy to się skończy.  

Naprawdę trzeba odkleić swój mundur i zrobić kreskę przez PKW do 
stacji kolejowej, a następnie autobusem, a następnie do domu piechotą. 
Zrobiłem to przez 3 lata, ale jeśli masz 2 małych dzieci robisz to, co 
trzeba zrobić, stojąc przez 12 godzin dziennie sprawia, że twoje nogi 
silne, że ironia, dlatego miałem dobre żyły dla mojego poczwórnej serca 
obwodnicy 10 rok później.  

Kolejna ironia, że ja po prostu pamiętać, Michael to nazwa starego 
taksówkarza w The Butcher piekarza i The Undertaker i to jest ten, który 
prowadzi ładunek uratować życie córki indiańskiego rogu sklepu. Trzeba 
czytać książkę dla siebie. Więc kręgi w moim umyśle doprowadzić do 
kręgów w moim życiu. Mieliśmy sąsiad nazywa pan Mann, który był 
większy niż Jabby, który jechał starą Humber taksówkę, kiedy nasz 
lokator był pijany i spadł i spalił się na płycie grzewczej gazowej to pan 
Mann który jechał mój tata i krzyk Barney Rooney Szpital.  

Oczywiście, jak to było Boże Narodzenie Pan Mann został otynkowany i 
pijany siebie, że nie spodziewał się karetkę po wszystkim. Ale zrobił się 
Barney do szpitala, Barney żył jeszcze 40 lat i pił i palił jak szewc, a zmarł 
w dzień po jego 83 III Urodziny po moim tatą i siostra dała mu kartkę 
urodzinową w szpitalu. Pan Mann zrobił ofertę do kierowania tatę do 
domu, żył 3 drzwi dalej, ale tata postanowił iść do domu, wydaje mi się 
go raz mówi nam, że były one prawie wyniosła gdyż popłynął wzdłuż 
głównej drogi, były zaparowane, albo pijany po wszystkim.  

Więc kończę teraz muszę iść do Aldi, alkohol nie jest to wymagane, 12 
litrów rocznie jest o moim limitu, jeśli rosną z lokatorów alkoholowych 
zobaczyć, co jest marnotrawstwem. Który przynosi nam pełne koło, mój 
regularny kierowca zmarł, alkohol był winien.  

Poza Pierwszej ©  



Michael Casey  

Wszyscy widzieliśmy, że wielkie kreskówki wewnątrz na zewnątrz, ale w 
rzeczywistości go używać w klasie w szkole uczyć psychologii, moja córka 
po prostu A * to 90% oraz w jej imitacje, co jest drogie, jak dam jej dychę 
dla każde A *, jeśli tylko ona była głupia wtedy byłbym bogatszy.  

I nie mówię o psychologii dzisiaj, choć pośrednio, jestem, będę mówić o 
domu, zamiast polowania. Pierwszą rzeczą, kiedy szukasz domu, to 
szukać negatywów, mój brat powiedział mi, że bardzo dawno temu. 
Łatwo jest oszukiwać siebie i kończy się na zakup domu śmieci, że nie ma 
wycieków. Więc myślę UJEMNY.  

Dziś miałem spojrzeć na dom, który miał możliwości, wszystkie one mają 
możliwości prawda. Miałem tułać się po drogach, gdzie dom był, 
sprawdzanie poziomu ściółki i podejrzanych ludzi, nie wspominając już o 
poziom marnej parking. Jeśli obszar wygląda wskazówka nie będzie 
nagle się miło, jeśli raczy tam mieszkają. Jeśli nie jest prostytutka gumy 
do żucia od przystanku autobusowego, albo ludzie ze złością krzyczał na 
ulicy, to może być mądry, aby przekroczyć ten obszar i ten dom, swoje 
listy.  

Jeśli masz chip sklep jako sąsiada, który może być ładne, ale gdy 
ciężarówka ziemniak dostarcza swoje miejsce parkingowe może zostać 
zablokowane i czy naprawdę kocham zapach chipsów smażenia cały 
dzień, codziennie, nie wspominając o Pusia pussies próbujących złamać 
do śmietnikach, aby dostać się do ryb.  

Są to podstawowe rzeczy, które badają przed zajrzeć do wnętrza domu. 
Czy jest to szkoła w pobliżu, które mogą być przydatne, jeśli masz dzieci 
w wieku szkolnym, ale paskudne rodzice blokują całą ulicę, a oni 
podnieść ich pięknych dzieci, hałas i chaos dwa razy dziennie, a jeśli 
jesteś pracownikiem shift, który potrzebuje jego snu ,  

A co jeśli dzieci odwiedzają ten sklep wiórów w czasie kolacji też. A co 
jeśli Brendy seksistowskie prostytutka w obszarze mieszka o sklepie 
wiórów. Szepty pasji, a ona batters jej klienta wyżej zaś ryby są poobijane 
poniżej w sklepie wiórów. Koloryt lokalny może, wszystko w porządku w 
Islington w kolejnym filmie Hugh Grant przegrywane, ale w prawdziwym 
życiu?  

Więc nie jechać do domu i patrzeć i kupować bez chodzenia po okolicy. 
Można spędzać resztę swojego życia tam, więc upewnij się, że chcesz 
panierowane ryby z chip sklep, a nawet z Brendą powyżej chip sklep, ale 



także upewnić się, że nie dostać poobijany, zaatakowany i zniszczony 
przez miejscowych przestępców.  

Znam wielu zapracowanych yuppies nigdy chodzić wszędzie, ale tłuszcz 
ten pisarz milion słów NIE chodzić wszędzie, więc bądź uważny, jak 
spostrzegawczy jak jesteś z tym, co masz przekonanie, należy uważać, nie 
kupić śmieci, żona lub dziewczyna może być łatwo zmienić, ale w domu 
jest o wiele trudniejsze propozycją i propozycje dostaniesz w obfitości, 
jeśli kończy się żyć obok sklepu wiórów z prostytutką battering żyjącego 
nad nim.  

Teraz, kiedy mam cię nauczył wszystkie pułapki, mam nadzieję, że 
zdajesz sobie sprawę, że skóra buta jest najważniejszą częścią polowania 
domu. Spójrz na ładny obrazek z domu na wwww.rightmove.co.uk 
natychmiast sprawdzić mapę, trzeba wiedzieć, gdzie będą żyć. Następnie 
sprawdź Google Earth i widok satelitarny, spacer wokół nowego miasta i 
zobaczyć, co można zobaczyć. Jeśli boisz się zmarłych to nie zakup domu 
przez swoich kiedykolwiek tak spokojnych sąsiadów, jeśli wszystko 
wydaje się ok, a następnie spojrzeć na zdjęcia wnętrza domu.  

Następnie, jeżeli wydaje się OK iść i patrzeć na zewnątrz i sprawdzić 
otoczenie na zewnątrz, nie może być prawo drogi, ścieżki poza tym 
prowadzi do sali konferencyjnej Scientology, więc trzeba 1000s nich 
spacery domu. Jeżeli jesteś fanem Tom Cruise, które mogą być 
interesujące, ale inaczej nie może być twoim filiżanki herbaty, albo może 
kochasz Dune.  

Więc teraz skończę, mam nadzieję, że wszyscy sobie sprawę, Bóg jest 
dobry, ale dom polowania jest dziełem diabła, gdyż napędza cię do szału i 
ruiny relacji, więc można zdecydować wrócić do domu i żyć ponad 
Chinese Takeaway z dziewczyną swoich marzeń. Raczej jak ja i moje 
zaskoczenie Szanghaju, mój smażony ryż z jajkiem i mi jej Panzi.  

Znakowanie własną Report Card ©  

Michael Casey  

Dobrze jej o tej porze roku ponownie, gdy spojrzymy na nasz rok i 
pomyśleć, jak my, byliśmy dobrze, czy byliśmy źle, będzie Święty 
przyszedł do naszego domu lub będzie on przejść nad nami. Wiem już, że 
Mikołaj nie przyjdzie do naszego domu, mamy centralne ogrzewanie, 
więc nie ma komina dla niego zejść, dzieci wodne nigdy nie przyszedł, 
aby oczyścić go, można google Wodne dzieci, jeśli nie wiem Literackie 



odniesienia, patrz Daję ci informacji pub quizu już 2017 będzie 
najlepszym w historii rok dla quizes Pub.  

Więc w jaki sposób można oznaczyć swój własny raport końcowy roku, 
dasz sobie wszystkie dziesiątki lub 10s, jeśli jesteś fanem Bo Derek, patrz 
odniesienie filmową rzucony w środek na dobre. Zamknę się z 
wyjaśnieniami, że psuje to dla ciebie. Więc jesteś szczery w swoim 
własnym oceny 360 stopni, a może ktoś mi powiedzieć, gdzie mały 
stopień symbol jest na klawiaturze. Czy oznaczyć siebie uczciwie, a nawet 
ostro, czy też oszukują? Niektórzy studenci odpowiedzi, jak można 
oczekiwać od nas, aby przejść jeśli nie oszukują. Niektórzy nauczyciele 
drażnić, tylko upewnij się, usiąść blisko sprytny osobę.  

Ale ja mówię o samooceny, byłeś dobry dla swojej mamy i taty, czy 
można pokonać swoje dzieci, czy ty psują swoje dzieci. Czy można 
umieścić swoje dzieci pierwsze, mimo że były / są i zawsze będzie 
niewdzięczni dranie. ZATRZYMAĆ. Wystarczy pomyśleć o tym. Czy 
jesteś tak dobry jak własnych rodziców, to ostatnia generacja zawsze 
lepsze niż prąd. Zaledwie kilka myśli dla Ciebie, kiedy Big Ben strajki i 
2017 przybywa prawdopodobnie będzie myśleć te myśli.  

Nie życzę były odważniejsze, a następnie tę dziewczynę do pomieszczenia 
magazynu papieru, mogę powiedzieć, opowieści o jednym z moich 
starych firm, ale to już inna historia, jestem nie tylko pisarzem ksiądz 
spowiadał. Czy chcesz stanąłeś do tej leniwej bezczynności szefa, robiłeś 
wszystko i ukrywali się w przechowalni, sam nie jest dziewczyna lub 
chłopak włączone. Trzeba dostał uznanie, ale nic nie powiedział, trzeba 
było chronić swoją pracę, jak były głównym żywicielem rodziny w 
gospodarstwie domowym, więc ugryzł swoją wargę, kiedy powinna mieć 
BIUST wargę, a może miał swoją chwilę chwały w że pokój sklepu, na 
szczęście nie było tam kamer bezpieczeństwa. Ale gdyby jedna lub dwie 
osoby mogły stać się gwiazdami filmu, ale nie jest to rodzaj filmów 
pokazano w kinach.  

Dałeś grosza żebrakowi na ulicy, a nawet po prostu wrażenie, że 
dziewczyna Cię kocha, czy też myć żebrak z drogi, trzeba było glinianych 
nogach. Twój romans zakończył się ten dzień, ale dzień obiecał zmienić 
nowoczesną Ebenezer Scrooge w tworzeniu, ty przysiągł nigdy nie stracić 
inną dziewczynę w ten sposób. Jednak los jest okrutny, to stracił tę 
dziewczynę dobre i właściwe, to było tak, jakby to znak o sobie 
powiedział, Skąpiec, obecnie żadna dziewczyna nie chciała cię zawsze i że 
jedna była najładniejszą dziewczyną kiedykolwiek miałem.  



Więc oznaczony się w dół na karcie raportu, zostałeś zatrzymany w 
swoim osobistym Dzień świstaka. Ale były dobre żebrakom na zawsze, a 
wszystkie one echem Bóg zapłać przy dźwiękach swoich śladach, ale 
wciąż żadna dziewczyna pojawiła się na horyzoncie. Na drodze z Aldi był 
optyków i każdego dnia przez cały rok dziewczyna w designerskich 
specyfikacji obserwował z uśmiechem, jak ukradkiem dał jałmużny 
żebrakom. Nie wiedząc o tym, że kochał cię bardziej i bardziej, była optyk 
i miała oczy, jej 4 oczy na siebie.  

Więc pewnego dnia właśnie otrzymał paczkę herbatników czekoladowych 
żebrakowi, gdy maja biegł w poprzek drogi, miałem na ciebie oko 
powiedziała, a potem po prostu chwycił cię i pocałował cię na ulicy. Jej 
horoskop powiedział decydujące więc była, 5 minut później rzuciła cię na 
chodniku, miała czarny pas w judo sztuk walki, więc kiedy złapała 
mężczyznę Zostali chwycił. Uważać się za mojego chłopaka powiedziała, 
jak ona śmigały jej rude włosy z powrotem na miejsce, albo nie chcesz mi 
złamać obie ręce?  

Tak na wykończeniu, co robimy w tajemnicy może być bardzo rzeczą, 
która przynosi największe efekty, jeśli dać herbatniki żebrakom można 
sobie czarny pas Judo o dziewczynie znaleźć, a darmowe okulary rzucony 
na dodatek. Ponieważ Bóg wszystko widzi i nagradza nas.  

Lusterka na naszych ścianach ©  

Przez  

Michael Casey  

Dobrze jej w środę przed Bożym Narodzeniem, a jak wszyscy jesteśmy 
podwójnej kontroli, gdy zostaną zebrane nasze śmietniki na święta. Nie 
byłem nawet skończyłem kenco gładką kawę, tak wiem, że wszyscy 
śmieją się pomysł niczego gładka i ja, ok, więc słucha Justina 
Timberlake'a Mirrors i jako Słuchałem parę starszych pań powiększony 
obok na chodniku lub chodnik w Ameryce.  

Stare panie muszą być w wieku 70 lat, a ich ręce były związane i miały 
długi spacer na płaszcze z kolorowymi wełnianymi czepce na głowach, 
wszystkie chronione od tego pierwszego dnia zimy, jak grafika Google 
mówi nam. Wstałem z krzesła, aby je oglądać, od razu wiedziałam, że 
muszę dzisiejszą historię, a to, jak szybko pomysły. Ja wciąż słuchać 
Timberlake Blue Ocean Floor jest utwór, kiedy usłyszałem go po raz 
pierwszy kilka dni temu, że wykonane płaczę po torze Lustra. Ok, będę 



przyznać, że jestem wielką Softie, mogę wyglądać emerytowany wrestler 
WWW ale nie mam uczucia.  

Więc wszyscy mamy na naszych ścianach lustra i lusterka w naszym 
życiu, a oni mówią, jeśli przerwa w lustro to 7 lat pech, więc co lustra w 
swoim życiu, ludzi i miejsc i dzieci ciągnięcie twarze. Kiedy moja żona 
zamieszkała ze mną, miałem ogromne lustro umieszczone na ścianie 
sypialni naprzeciwko następnie pustej szafy. Tak mi się, że lustro 
reprezentuje ślub i po mój dom opanowany przez Shanghai dziewcząt, 
pierwsza żona następnie nasz pierwszy zastosowaną przez naszego 2 nd 
córki, a wreszcie przez samicę dwujęzycznej kota zwanego Totoro.  

Lustro pozwala uczesać przed wyjściem z domu, Dan Dan zdesperowany 
mężczyzna, umył twarz na patelni, czesane włosy z nóg krzesła, jest rytm 
mogę pół pamiętaj, że możesz go google dla zabawy. Chodzi o bycie 
lustro pozwala uporządkować siebie, zanim reszta świata widzi. Kałuże 
wykorzystywane służyć temu celowi, ale jeśli były w suchym zaklęcie 
następnie puddleless doprowadziły do nieporządku, ale wynalazek luster 
sortowane wszystko.  

Co do życia, mają lustra i popękane lustra, życie jest o wiele bardziej 
skomplikowana niż refleksji. Staruszki przypomniał mi z dwóch starych 
sióstr który prowadził piekarnię w pobliżu naszego domu, kiedy byłem 
dzieckiem, jeden był żonaty z krótkim człowiek, który miał na sobie biały 
fartuch cały czas, a co najważniejsze prowadził także słodki sklep także. 
Nazwaliśmy go "OffYouGoes" jak zawsze mawiał Off wrócić do domu, do 
mamy. Siostry były nierozłączne, tylko śmierć podzielić je od siebie. 
Wiele lat później, może 40, żyjący siostrzyczka była kupuje chleb w 
sklepie chleb blisko mojego domu. Powiedziałem sklepikarz później co 
wysoki komplement dostała mając ten piekarz używać jej sklep.  

Widywałem parę identycznie ubranych bliźniaczek na moim 
autobusowym nadchodzącym pracy do domu, zawsze razem, to było 
prawie niemożliwe, aby odróżnić je od siebie. Jeden dzień, a potem, po 
wielu latach ten widok tylko jedno było widać. Bałam się zapytać, co się 
stało z obawy przed otwarciem rany lub blizny na sercu. Wyglądali jak 
sekretarzy prawnych do mnie, że pracował w Kancelarii w moich 
podróżach, ale ja nigdy nie wiem teraz. A teraz jestem w domu w 
Hausfrau, więc nigdy ich nie spełniają lub jeden z nich ponownie.  

Bracia dopasować braci, idą do tej samej szkoły, a ja nie mam na myśli 
Eton, idą do tego samego gimnazjum w moim przypadku, czy sprawa 
Casey jeśli like.Do cię lub powinno pasują do siebie? Major, Minor, 
Minimus jak nazywane są przez pana HANNEY łacina i hiszpański 



nauczyciel, gdy rozmiary ci znad 5feet zerowej wysokości, wykonany 
wyższy jego operowych tonów i obcasy stalowych. Jesteś różni się od 
swoich braci. I tak było, o wiele cięższe i zbiornik jak na boisku do rugby, 
ale z talentem do francuskiego jako Mr Notzing nasz francuski nauczyciel 
mawiał 20 Test słowo co tydzień przez 4 lata. Albo twój były głupek albo 
naruszone 80% ze względu na niego i go sama.  

Nigdy nie należy próbować skopiować nikogo innego, nie są odbiciem 
jesteś sam i nikt inny. Moja córka ma przyjaciela, który kopiuje jej 
wszystkiego razem, mówią naśladownictwo jest najszczerszą formą 
pochlebstwa, ale Single White Female jest po prostu straszne. Więc 
patrząc wprost do kamery, przestań, ja wygrałem tę linię od Donald 
Trump, a nie, O Mac Donald Ma farmę na obrzeżach Birmingham, 
można google go, jeśli mi nie wierzysz. Gdzie mieszkam tam 
gospodarstwo kurczaka 100 lat temu.  

Niektórzy ludzie zakładają, moje córki są takie same, ich posh angielski 
akcent brzmią tak samo dla mnie i mojej żony i nie możemy odróżnić je 
od siebie dużo czasu, więc Boże pomóż resztę ciebie. Wierzę w sposób 
Sinatra, jasne dykcja, to każdy może zrozumieć. Nie ciśnienia dzieciom z 
wami brat robi to albo twoja siostra to robi. Nie są one zatrzymane w 
lustrze bez wyjścia, to Dr Kto lub bajki. Niech dzieci same zdecydować, 
oczywiste ukryj Stella Artois, tylko w przypadku małych drani, 
przepraszam aniołki, znajdź go i używać go do mycia włosów z, że tak 
naprawdę nie zepsuć święta.  

Lustro jest rzecz piękna, a nie dlatego, że patrząc na siebie nago 
wyginanie mięśni, a następnie umieścić na swojej bieliźnie Victoria 
Secret. Ok, zatrzymaj się wszyscy mężczyźni noszenia bielizny damskiej 
umieścić go z powrotem w szufladzie majtki, jego twojej żony prezent 
świąteczny, to nie twoja. Twój Narodzenie bielizna jest bielizna Marks 
and Spencer w poniższej szuflady. Dodałem ten punkt dla wszystkich 
czytelników transwestytów jak lubię kończy z uśmiechem.  

Aby zakończyć tak muszę odwiedzić Aldi, tak jak ja na co dzień, 
pamiętam zawsze patrzeć w lustro, po zmianie, ale największa zmiana 
nie jest to, co widzisz w lustrze, ale co robisz w swoim życiu. Smutne 
Michael Jackson śpiewa piosenkę, ale nigdy po własnej rady. Więc z tego 
Michaela, ma lustro w swoim życiu, jej rada dać siebie, lub będziesz jak 
cesarza i jego nowe ubrania, bez względu na to, jak często patrzysz w 
lustro, zawsze będziesz nago.  

Homecomings albo dlaczego czujemy się zadowoleni ©  



Michael Casey  

Tak się cieszę, cieszę się, cieszę się cieszę śpiewa krem na jednej z ich 
utworów, są po prostu tak się cieszę. Co może uczynić nas nas 
zadowolony, głupie drobiazgi. Kilka godzin temu mój brat odwrócił się 
na naszych drzwi, to było niespodziewane i niezapowiedziane, że nie 
mieszka w Birmingham mieszka niedaleko Londynu, więc jego zawsze 
miło zobaczyć go na jednej z jego wizyt latających. Byliśmy bardzo blisko, 
jak dzieci i to było na jednym ze swych latających wizyt, że jej tam, kiedy 
mama nie żyła w jego ramionach, gdy próbował RKO, a następnie 8 
tygodni później na innym wizytą tam był i uratował życie taty z CPR na 
podłodze w sypialni, wszystko jest w Pio i ja, który jest w Internecie.  

Więc widać, zawsze jestem szczęśliwy widząc mojego brata, bez niego 
bym nie została zaatakowana przez dziewczyny Szanghaju. Rzeczy w 
naszym życiu są drogowskazy na przyszłość i są latarnie z przeszłości, 
które prowadzą nas z powrotem do szczęśliwych wspomnień. Ja i mój 
brat kiedyś ołtarza chłopców razem, jak ks Mózg mawiał byłem Sancho 
Pansa jego Don Kichota, ks Mózg jest obecnie bp mózgu. Wszyscy 
czujemy się zadowoleni z powodu wspólnych wspomnień, czy został on 
kradzież ołów z dachu kościoła, lub służące Mszę w poniższej kościoła. 
Choć niektórzy twierdzą, że złodzieje na dachu byli bliżej Boga, jeśli nie 
jest to technicznie duchowo, ale jeśli spadnie z dachu wtedy byłby na 
pewno był z Bogiem.  

Więc wspomnienia doprowadzić nas do domu, do naszej przeszłości, 
ofiar śmiertelnych i żony wygrał, pamięć jest nadzieja, że zmienione lub 
przekształcił się w coś innego. Mogę patrzeć na pochyłej ścianie starego 
banku Lloyds i pamiętać, popychając DMC od ściany i czyniąc go płakać, 
choć twierdził, że tylko 25% płakała, pamięć sprawia, że się uśmiecham 
po 50years. Choć pewna osoba zrobiła mnie przekonać do posiadania 
banger w ręku, gdy zapalił go, gdybym to zrobił, że dziś jestem się bez 
rąk, nie było to nieszkodliwe działanie. Teraz mogę spojrzeć wstecz i 
uśmiech na moim jedynym głupoty. Pamięć jest powrót do naszej 
własnej przeszłości siebie, do naszego własnego naiwnej młodszego 
siebie, ale jego zawsze bóg czuć młody i niewinny przed dorastania staje 
na drodze.  

Będzie pochodzić wokół góry, gdy ona przychodzi, śpiew ai ai ai yipee eh, 
to piosenka śpiewaliśmy w szkole podstawowej w wigilii, będziesz musiał 
chwycić nauczycielka w szkole podstawowej, aby zobaczyć, czy mam 
rację słowa , Jestem pewien, że jeśli zapytać rodziców, oni wszyscy 
uśmiechu, ponieważ przypomina im, gdy byli młodzi i niewinni bez 



hipoteki ani rachunków, tylko kieszeni pełne słodyczy z zasmarkany 
chusteczką na górze.  

Wracając do Irlandii ma taki sam wpływ na mnie, jak rozpoznawać 
krajobrazu, "Pops", to jego 2 góry wraz które wyglądają jak gigantyczne 
piersi na krajobraz, to co moja stara ciocia Delia od Killarney używane do 
nich zadzwonić. Tam jest plaża w Cromane, starej stacji straż 
przybrzeżna i nici, są jeziora Killarney też, jak również the1000s akrów 
lasu. Są to rzeczy, które sprawiają, że się uśmiecham, a wszystkie 
wspomnienia do ubrań na zewnątrz. Wizualny bodziec wywołuje 
uśmiech i śmiech i łzy. Tak, jestem z Birmingham, ale miłość we mnie 
zostało dokonane w Kerry.  

Czas i miejsce jest w kamieniach, w górach i na piasku i na morzu, i to 
jesteś ty i ja. Ludzie, każdy z nas ma miłość do naszej poprawki lub 
miejscu na tej ziemi, na tym krześle w rogu baru lub na tyłach kościoła. 
To połączenie fizyczne jest w każdym z nas. To, co podnosi nas z prochu, 
skąd przyszliśmy, może dlatego, że wszyscy kupić tandetne pamiątki z 
naszym ulubionym miejscu, naszego domu drukowane na nich. Ale 
mówią, że dom jest tam gdzie jest serce, i tak długo jak w naszym sercu 
nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy na mapie, na wszystkie drogi prowadzą 
dom.  

Wyobraźnia jest zawsze lepsze niż wiedza, naprawdę? ©  

Michael Casey  

Napisałem coś i kiedy czytam powrotem gotowego Zastanawiałem się, 
jak bym zdołał go pisać. Dzieje się tak często, czytam powrotem mój 
ostatni kawałek i nie jestem po prostu zadowolony, ale lekko zdziwiony 
gdzie słowa pochodzi. Wszystko jest w zupie, jak mówiłem wcześniej, a ja 
po prostu kadzi wyrazów, jak dama kolacji. Albo jak malarz z 
zawiązanymi oczami na, który widzi tylko końcowy rezultat, gdy opaska 
jest usuwany, które wyjaśniają wiele na temat prac Picassa.  

Więc zastanawiałem było to wyszukane słowo dla niego swego rodzaju 
wyraz szczęśliwy traf, zrobiłem szybki google i najlepiej udało mi się 
znaleźć była idea, że wyobraźnia jest lepsza niż wiedza. Więc można sobie 
wyobrazić, że znajomość rzeczy zmyślone wszystko, widzę czasowniki 
używam tak jak jesteś i widzę potencjał komediowy razu. Trump zawsze 
będzie komedią słowo teraz, dobrze przynajmniej przez 4 lata lub do 
momentu Trump nudzi i pozostawia zadanie poprzez Tweet.  



Więc jeśli masz wiedzę, to powinieneś zawsze być mądrzejszy niż 
następnego faceta, bo wiesz, wszystko, co trzeba wiedzieć, co robisz, 
zobacz czasownika "robić" może być używane i nadużywane w różny 
sposób. Zależy to tylko od Twojej wyobraźni, jeśli kiedykolwiek 
przeczytać mój Lenny Bruce kawałek wtedy wiesz, co mam na temat, a 
jeśli nie ma wtedy będziesz musiał dokonać obsceniczne rozmowy 
Zdjęcie do Dustina Hoffmana i jeśli można umieścić na głos Tootsie HE 
może wytłumaczyć. Ale nie pytaj go, dlaczego tak krótki facet może być 
tak pełne, tak pełen takich wielkich spektakli, należy uważać, jak się 
wymawia występy lub będzie miał krzyczeć z powrotem w jego głosie 
Lenny Bruce, i powiedzieć, aby przejść Blah Blah , która jest obrzydliwa 
rzecz do powiedzenia każdemu na Boże Narodzenie.  

Wiedza informuje swoich wyborów i za pomocą wiedzy znajdziesz 
rozwiązanie do niczego. Lekarz lub mechanikiem samochodowym 
następująco ścieżkę, tak lub nie na ścieżkę aż albo naprawić swój 
samochód lub zorientować, co ci jest. Choć nigdy nie mechanik lub lekarz 
pomieszane jak nie będzie chciał mechanik daje się "wymiana oleju" w 
miejsce swojej proctologist, zostawiam go na swojej wyobraźni. Czyni 
udowodnić punkt choć o Wiedza jest ważna, zwłaszcza wtedy, gdy prawo 
osoba na właściwym stanowisku.  

Ale co z wyobraźni? Jeśli przedstawienie wszystkich informacji do 
specjalisty dostaniesz rozsądną odpowiedź, bo mają wiedzę, ale facet z 
wyobraźnią on produkować dzieło sztuki lub drogę ucieczki. Jeśli jesteś 
uwięziony w pomieszczeniu, jak można się wydostać? Ty piętrzą 
wszystkie książki razem i wykorzystać je do stworzenia kroki, dzięki 
czemu można uciec. Albo wszyscy przeniesie Cię rozebrać aby linę, która 
pomoże ci uciec, tym razem warto pamiętać, jeśli ktoś jest w jeziorze 
utonięcie lub spadła przez lód, ludzkiego łańcucha lub liny wykonane z 
ubrań może i będzie i ma ratowała życie. Choć może to być tylko żart 
umieścić na Utube, albo sposób, aby zobaczyć wszystko w pobliżu naga.  

Myślę, że to objawienie o wyobraźni trumping wiedza powinna być 
przekazywana do naszych dzieci natychmiast, dziś, kiedy można umieścić 
swoje dzieci do łóżka i kiedy wraca do domu pijany z urzędu Christmas 
party, niezależnie od wieku są, powiedz im, że ich kocham, jak wytrzeć 
chorych z dala i posiadają swoje ubrania na wyciągnięcie ręki, jak można 
umieścić je w pralce. To daje im nadzieję na przyszłość, a poza tym od 
bardzo mądrych ludzi, których spotkałem mogą mieć wiedzę, ale brak im 
zdrowego rozsądku ani wyobraźni, sprytny, ale nudny.  

Pretensjonalne Poeci uderzy ponownie ©  



Michael Casey  

Teraz jak dokładnie opiszemy ból, czy to tylko mit rozszerzone przez 
farmaceutów wspomaganych i abetted reklam i śliskie w tv ze 
wspaniałymi grafiki pulsujący to i tamto. Czy w ogóle istnieje? Czy to 
tylko kiepski żart ze strony Kreacji? Mam porównać cię krzyk na noc 
zimowego echem przez ciemną Nocy He Duszy.  

Teraz skąd kładziemy słownika, obok naszego kopię najlepszego wyrazu 
przez Lenny Bruce, dobrze wiedzą amerykańskiego słownika kompilator 
gruboziarniste, bardzo grubej wersji. Albo nie zostawimy go obok naszej 
książce kucharskiej, amerykański przewodnik Hamburgery a la 
Macdonalds, wersja 1999. Choć kto korzysta ze słowników, są za słabi 
psychicznie, tych bez włókna moralnego, poeci nie są potrzebne, po 
prostu tworzą nowe słowa składające się z dźwięków.  

Jeśli brzmi to dobrze, że go używać, nie zapominając dawkę aliteracji na 
boku, a jeśli mamy złego słowa nie zawsze jest lekarz lub kapłan zwalnia 
nas od naszego wyboru tekstu. Kapłani są tak wyrozumiałe naszych słów, 
zwłaszcza Fr. Percy, zwykł być nudystów, aż ujrzał światło i stał się poetą 
i wreszcie księdza w kościele Kościół Całkowicie naiwnych kościoła 
rolach i pop gwiazdami.  

Ale to dygresja, które to słowo będę wybierać, gdzie jest moja muza, 
trudno utrzymać muzę, powinna ona być przykuty do łóżka, czy też, że to 
zły pomysł, widziałem na czarnej liście, naprawdę muszę przestać 
oglądać późnym wieczorem tv, czy było brukselka i konsumowane. My 
poeci nie jedzą konsumujemy i są zużywane przez myśli i emocji, 
ponieważ są tak wrażliwe, jak to artyści, którzy uczą cały świat, co jest 
naturalne w atmosferze i głęboko głęboko w głębi nas.  

Znalazłem słownika w łazience, to takie zużywają podczas czytania 
jednego wynosi spoczynku, lub po prostu siedział na toalecie. Smutne 
kilka stron brakuje, zabrakło mi bibuły, litera Z ma wszystko, ale zniknął. 
Ale Z jest tak nudne, więc nie powinno być pominięte przez to poeta, ani 
w świecie słów, ilu zebry Słyszałeś o współczesnej poezji. Nawet Leonard 
Cohen wykorzystywane Z, więc nie będzie opłakiwał, będzie płakał, ale Z 
nie będzie.  

Więc gdzie byliśmy tak byliśmy opisujące ból, raczej jak na koncercie 
Rolling Stones w którym znajduje się 400 lat kolejka do toalety, teraz to 
jest ból jako jeden przeskakuje z nogi na nogę skrzyżowane nogi na 
skrzyżowane nogi, niczym żaba kilt, a nie, ja nie mówię o tym francuskiej 
mody osoby, której nazwisko unika mnie teraz, choć czyni raczej dobrą 



perfum w butelce tułowia. Już prawie inspirowane napisać pieśń o 
kolejkach mieć sh sh dobrze wiesz, co mam na myśli, tak długo, jak jego 
czystości.  

   

Teraz mam zamiar mówić o tym, jak mądry mój dobór słów jest, ale to 
byłby dumny, ale jestem pretensjonalny poeta, więc trzeba zorientować 
się, że jest więcej liter w alfabecie innym niż oo po wszystkim. Jesienią 
opadają liście i zebrać na ziemi dla pieszych chodzić i squasha i squish, 
raczej jak stronach skradzionych ze słownika, aby nigdy nie być 
ponownie użyte, jego wszystkimi takiego spustoszenia, jak można poeci 
przetrwać bez taniego aliteracji zostać znalezione w liściach, sama natura 
złodzieje je z naszego życia z naszym samego bycia.  

Więc pretensjonalności musi zakończyć przeciwbólowych pracowali i 
jego 05:30 Teraz więc muszę wrócić do łóżka, aby skończyć odpoczynek, 
ten smród słów musiało pójść do nosa lub spada w dół iw lewo bałagan 
na swoich piżamie lub szlafroku między plamy pasty do zębów i gorących 
plam czekoladowych. Więc dobranoc do jednego i wszystkich, jak kręci 
Łaskawa ziemia Skończyłem wieje własne trąbka, kolejna noc Sowa czyta 
moje słowa, jego 3 nad ranem gdzieś i mam nadzieję, że moja proza 
cieszy spowodowane przez brak odpoczynku. A jeśli chce by wszystkim 
osobom wielki świąteczny prezent, jak o obniżenie kosztów tabletki, 
potem będzie zbawcą dla wszystkich naszych nieszczęść.  

2016 Year of the Dead ©  

Michael Casey  

Dobrze George Michael po prostu umarł i na Boże Narodzenie, tak, że 
będziesz splamić święta zawsze dla jego rodziny i jego fanów. Jego 02:30. 
Ból dostał mi się więc pomyślałem, że napiszę trochę, a ja czekać na ból 
odejść i kiedy jestem tak wyczerpana, że będziemy ja przewrócić potem 
wrócę do łóżka i spać przez całą ból.  

Ból śmierci jest przytłaczająca, pamiętam kiedy moja matka zmarła 20 
lat temu, kiedy mój tata zmarł 5,5 roku później, choć prawie umarł po 8 
tygodniach od mamy. Więc 2016 jest rokiem martwych, Twitter jest 
trendów Zapisz David Attenborough, kiedy to Skarb narodów, a gdyby 
coś mu się stało to byłoby nie do zniesienia. Więc retweet, że do 
wszystkich swoich znajomych. Ja miałem okazję z Twitter, ale jego zbyt 
czasochłonne i wciągająca, jak pójście do speak-Easy. Nie jestem na 
każdej Social Media przyciągnąć szalonych ludzi jak magnes, więc jestem 



tylko na e-mail i nie klikaj żadnych linków, trzeba napisać wiadomość 
lub są usuwane i dołącz do roku, w którym żyje.  

Częścią naszego życia iść, gdy sławna idzie, byliśmy snogging naszą 
dziewczynę lub chłopaka lub oba z muzyką naszych ulubionych 
muzyków. Kiedy więc, że człowiek umiera pamiętamy, czy zdobyliśmy 
home run lub dostał się do 2 -go podstawy, podczas słuchania Elvisa czy 
George Michael czy nawet John Denver. Martwy człowiek jest zawsze 
siedział na tylnej kanapie, patrząc w dół na działania lub jego braku, jak 
żuka.  

Idziesz do napędu i grasz swoje ulubione piosenki jak jechać, jesteś 
popisywania i awarii samochodu, nawet jeśli nie zabić swoją dziewczynę 
ta chwila na zawsze zamrożone w czasie z muzyką, który grał jako 
jechałeś niebezpiecznie. Więc kiedy piosenkarka kończy śpiewać jego 
piosenki zawsze pamiętać powrotem do dnia, w którym miałeś wypadek. 
W nocy moja matka zmarła Celine Dion śpiewa piosenkę w radiu, tak aby 
stała się nasza piosenka rodziny, to podniósł mnie, co było tak prawdziwe 
naszej mamy.  

Jeśli podoba Ci się gwiazdy Śmierć powiększa nasze własne emocje, co 
się z nami dzieje jest wzmocniona, ponieważ ktoś śpiewał to czy tamto. 
Jego muzyka przede wszystkim, która ma taką moc, by nas przerastają i 
przypominają nam o tym i owym, jak mówią muzyka naprawdę jest 
ścieżką dźwiękową naszego życia. Więc kiedy George Michael umiera 
może być przytłaczająca sytuacja dla nas, ukradli i pożyczył Miłość od 
rodziny Jerzego i użył go jako klej, który posiada własną rodzinę razem, 
dlatego zostaną one łzy rano, kiedy wszyscy wstaje ze swojego nocy 
pierwszego dnia Bożego Narodzenia slumbers.But George jest zbyt 
młody, by umrzeć my wszyscy mówią, a my umieścić na Spotify i słuchać 
utworów naszych łez i zapamiętać nasze młodsze lata, a George Michael 
śpiewa.  

Więc co jeszcze mogę dodać teraz, że odliczanie do 2017 roku rozpoczęła 
się, że Twoje modlitwy, ponieważ pewnego dnia nie obudzić, trzeba 
będzie dołączył listę i stać się tylko wspomnieniem. Użyj swojego czasu, 
aby upewnić się, że jesteś szczęśliwy, jedna pamięć, która jest kochana i 
płakał i nie gardził.  

Trump i Putin pogodzić ©  

Michael Casey  



Dobrze jej Boxing Day i George Michael zmarł wczoraj Ostatnie Boże 
Narodzenie gry na Spotify, mój Artur moja athritis bawi się, ale 
przynajmniej zrobiłem Spotkanie rodzinne wczoraj. Ja wstałem i podjęte 
moje pigułki serca, po czym się wcześniej w nocy z powodu bólu. Jak 
skończyłem tosty mamy słoneczny poranek w Birmingham, jest flash i 
Totoro nasz kot na parapecie w kuchni otarciem jej bum na szybie 
okiennej, chce wrócić, ona odwiedził pół japoński dziecka oraz Polskiej 
bracia teraz chce spać rano off.  

Więc zastanawiam się, co mam pisać, a raczej mówić o dniu dzisiejszym, 
to myślałem o pokoju i dobrej woli dla wszystkich ludzi, która 
doprowadza mnie do Trump i Putin wprowadziwszy pokój. tweety 
Trump Putin, wysyła wiadomość e-mail na Boże Narodzenie, czy to było 
wystarczająco dobre dla Hillary jej wystarczająco dobre dla niego. 
Istnieje taniec elfów w bikini z szarfy mówiąc Trump 45 na nich, a także 
płaczu Hillary mając furia na podłodze, jest jego winy każdego z nas, ale 
moja krzyczy, jak kreskówki FBI skuć ją i przeciągnij ją. Podobnie jak 
Simpsons ale to jest prawdziwe, czy surrealistyczne.  

Putin wysyła gołębia pocztowego w odpowiedzi Trump można jeść po 
squawks odpowiedź Putin ma miękką stroną mu się, że nikt nie wie, 
Snowden mieszka na poddaszu Putina nad Kremlem, w rzeczy cebuli 
można zobaczyć jako turysta. A teraz on wysyła odpowiedź Moskwy do 
KFC zwłaszcza Trump.  

  

Trump chce się spotkać w jakimś miejscu Północnej i na zimno, ale Putin 
pamięta, jak Reagan odegrał Blinder przed więc chce jakieś miejsce 
gorąco, więc postanawiają spotykać się w saunie w starej poczcie w 
Waszyngtonie, jego obecnie hotel Trump.  

Przybywają i siedzieć nago naprzeciw siebie Trump wydobyć trochę wody 
lodowej, Trump wody, będą wody pitnej Trumpa, choć nie Trumpa 
wody, która byłaby bardzo podobna Ghandi. Putin przynosi najlepszą 
rosyjską wódkę, ale Trump, który nie pije się wie, że polska wódka jest 
lepsza, więc nie jest podstawiona jednocześnie powrotem Putina jest 
włączony.  

Więc siedział nagi naprzeciw siebie rozmowy zacząć. Jeśli nie możesz 
znieść ciepła nie powinno być w kuchni po wszystkim. Putin 
komplementy Trump od wielkości dłoniach Trump zarumieniła przed 
oddaniem, stawiając nie Putinowi, czapkę z daszkiem z 45 na głowę. 
Tajne służby muszą być w stanie powiedzieć Trump i Putin siebie w całej 



pary, a po kilku dniach negocjacji czapka z daszkiem pozwolono przez 
KGB, czy jest to PSB lub PMT lub GMT, to było jakieś 3 litery 
jakikolwiek.  

Putin zrozumiał, że jego wódka została włączona, a on po prostu lubi go 
na śmierć, dlaczego narzekać kiedy jest do advantage.Polish wódka jest 
tak dobry, ponieważ Polska została zaatakowana tak wiele razy, że to 
dysk, który do picia, więc wódka naprawdę jest odbiciem Historia, lecz 
zwrócić się do lokalnego pijącego i on daje bardzo pijanego lekcja 
historii.  

Trump po prostu patrzy na Putina i pije jego wody, uśmiecha się jego 
lśniący uśmiech, olśniewające zęby są jak laser i Putin ma zeza, bardzo 
pijany zeza. Trump wykorzystuje Catchphrase po hasłem, zamknij ją 
otrzymuje z wyślemy Sarah Palin do Moskwy jako naszego ambasadora. 
upadki Putin całą butelkę polskiej wódki, to było sprytne i podstępny, 
pomyślał Trump był głupcem dlatego uderzył w sufit z uchwytem miotły i 
powiedział Snowden na strychu, aby przykręcić demokratów i pomóc 
Trump.  

Głowica pływaliśmy Putina i kto pozwolił psa Trumpa, wściekły pies na 
zewnątrz, wszystko co zrobiłem było wycie i wyć. Więc Putin odrzucił 
butelkę wódki na to, tylko to wściekły pies po prostu złapał go i osuszony 
przed wycie bardziej. Putin zrozumiał Trump nie był głupcem był to tylko 
z przodu, więc on osuszony kolejną butelkę wódki. Trump musi posiadać 
kartę Costco, jak inaczej mógłby się, że wiele palet polskiej wódki, a 
dopiero we wtorek.  

Tyle polska wódka we wtorek, musi mieć naciąg z zespołem uzupełniania 
sprzedaży alkoholu, albo musi mieć przepracowany w hotelach. Głowa 
pulsowała Putina, nie był Trump hotelarz, zdawał sobie przypomnieć coś 
z jego rozmowy wstępnej odprawy, ale to było 9 lub 17 butelek polskiej 
wódki temu. Putin zaklął i rzucił jeszcze 2 butelki wódki na wycie 
wściekłego psa Trumpa, który tylko uśmiechnął się i odsączone im.  

Pozwala bawić się w chowanego zaproponował Putinowi, który prowadził 
krzykliwe i nagi od starej poczcie nawet bez stempla, aby ukryć swoją 
skromność. Trump po prostu śmiał się i stuknął palcami, jego czerwony, 
biały i niebieski kombinezon został spakowany powłoki wokół niego, nie 
chciał pokazać dłonie po wszystkim.  

Putin prowadził jego sub zaparkowanym w rzece, a wkrótce miał dół 
włazu. Mad Dog roześmiał się jak Mutley, tajne służby w otoczeniu 
Trump, wszystkie nagie z bronią na wystawie, i tak tajne służby mają 



wielkie wielkie bronie. Trump zapukał do włazu, otwarcie otwarcie albo 
będę Huff i będę puff. Putin odmówił, Trump improwizowany, jego 
wściekły pies peed okrętu nuklearnego Rosji. Ok dam ci fory 3 godziny, a 
potem idę po ciebie, widział filmu Polowanie na Czerwony Październik 
po wszystkim.  

Mad pies peed strasznie dużo na górze ZSRR Stalina, to było rzeczywiście 
fluorescencyjny znacznik, który zostawi ślad, psy, psy kochają mad 
następujące szlaki po wszystkim. Trump poszedł i grać w golfa z Barron, 
gdy Putin miał rozpocząć głową. Secret Service podał swoje ubrania z 
powrotem, są zatrzymane całą polską wódkę pierwszy, po włączeniu 
etykiety dla Trump wody. Ich pokój bałagan w Białym Domu zawsze 
może zrobić z odrobiną dodatkowej wody.  

Barron pobić jego tata w golfa, znowu, Trump nie przeszkadza w ogóle, w 
rzeczywistości to uczyniło go dumnym tak dumny. Tymczasem Putin 
chciał jechać na łodzi podwodnej tylko on nacisnął zły przycisk i okręt 
podwodny zatonął na dnie dnie oceanu. Mad Dog skończył pozostawiając 
jego zapach wszędzie, kiedy dostał wiadomość, ZSRR Stalin został 
zatrzymany, lawety nie rób tego zakleszczony.  

Więc Trump oparł się pokusie, aby powiedzieć, zostawić go tam i 
powiedział zapisać stalinowski ZSRR, wściekły pies piszczeć na trochę, 
ale podoba mu wąsy, Stalin miał jeden jak John Bolton-tych ekspert Fox, 
który udało się odnieść sukces na Trump 45, więc jak dobry szczeniak 
poprosił swoich przyjaciół w marines, aby zapisać Putina.  

Teraz to wydarzenie grał jako sygnał przyszłej współpracy między dwoma 
mocarstwami. Podczas gdy Putin był tam w ciemnościach miał swoją 
religijną przemianę, bo to nie tylko polska wódka, że został zużywa sam 
Timothy Leary został dodany do wódki, ale USA nie "pożyczył" olimpijski 
leków przeciw osoba z ZSRR. Więc nikt nie był mądrzejszy, jeśli chcesz 
oszukać głupcem następnie użyć głupiec własnego głupca.  

Putin zrozumiał, że nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na wyścigu 
zbrojeń, ale mógłby nauczyć USA o dno oceanu, jego subs spędził 
dziesiątki lat ukrywa tam, a mogli współpracować w podróży 
kosmicznych, a byłoby to znacznie tańsze, a on mógł być bohaterem, nie 
odrywając koszulę i jazdy konnej.  

3 dni później, kiedy Putin został zapisany dał Trump swój pomysł, w 
zamian za obciążenie kolejowego polskiej wódki, oznaczonej jako Trump 
wody. Mówią, że ktoś jest tak znaczy, że nie będzie nawet dać swoje siki, 



ale Donald dawała mu wodę, co było naprawdę polska wódka, w 
przebraniu.  

Papież pochwalił obu, wiedział wszystko o woda zamienia się w wino, ale 
nie o Trump wody zamienił się polskiej wódki. Aby uczcić Trump wziął 
Putina do gry w golfa, a Putin ubite Trump. Trump roześmiał, którą 
podano międzynarodowego pokoju i 50% nuke cięcie, więc tracąc gra w 
golfa nie miało znaczenia. Putin nie ujawniają w jaki sposób jego golfa 
był tak dobry, że dostał Snowden, który mieszkał na strychu, aby włamać 
komputer Tigera Woodsa. Więc widać Putin zrobił swoje zadanie 
domowe. Putin pytałem, kiedy przestał się śmiać i Trump zapłacił 
100dollars Putina za utratę gry w golfa. Skąd masz psa z psem, nie, nie 
Barron, ale trochę szalonego psa. Aha mam go z United States Marines 
Corp, był obecny, odpowiedział Trump jego piersi obrzęk z dumy.  

Late Show w Paradise Club (c)  

Michael Casey  

Dobrze jej 27 th grudnia oraz kolejna gwiazda umarła, 2016 przerzedził 
się wiele gwiazd, więc będziemy je wszystkie przegapić. Nie powinno być 
miejsca na nowe pędy pojawiają się teraz, ale to, co się dzieje z 
gwiazdami raz są gwiazdy w raju, zakładając, że wierzą w dowolnym 
pozagrobowego.  

Tylko tu w kolejce, można umieścić wszystkie swoje kapcie sypialni na 
nie lubimy błoto na całym niebie, Święty Piotr jest bardzo surowe o tym, 
aniołów Skrzydło dywan jest bardzo trudne do utrzymania w czystości. 
To do czyszczenia dywanu trwa 15 lat pokory na Ziemi. Czy nie 
wiedzieliście, że są gorsze rzeczy na Ziemi są gorsze rzeczy w niebie. Nie 
jesteśmy bielszy niż biały, jesteśmy rodzajem matowy szary większość 
czasu. To zajmuje niezwykłe rzeczy na ziemi, aby rozjaśnić niebo. 
Podobnie jak wtedy, gdy Waszyngton 2017 accord został uzgodniony i 
broni jądrowej zostały zredukowane o 50% w skoku, teraz byliśmy tak 
szczęśliwi w Niebie było jakby Colgate pasta do zębów zostały 
wykorzystane na podłodze i ścianach i wszędzie. Właśnie błyszczały.  

Więc co się dzieje, kiedy jesteś martwy i jesteś przybyć w Niebie, a 
dostaniesz kogoś na ziemię, aby czuwać i modlić się za. Modlitwy mówisz 
w przyszłości będzie ci pomóc w przeszłości. Jej skomplikowana, ale czas 
jest jednym z największych dowcipów Boga. Więc trzeba modlić się za 
kogoś, teraz jesteś w niebie, rodzaj dodatkowego Anioła Stróża, jeśli 
chcesz, chociaż mogę się mylić Po prostu mówię ci, co śniło mi drugą 



noc, ale mogło to być na skutek zbytnio pop sody. Lub 17 litrów Stella 
Artois i paczkę chipsów sera i cebuli miałem z moją świąteczną kolację.  

Piosenkarze stają murarzy, a aktorzy zrobić kanapki z szynką, choć 
wszystkie kanapki są wykonane z chmur po prostu smakują inaczej, w 
zależności od Faith miałeś kiedy byłeś żywy. Musisz zrobić coś zupełnie 
innego, jak tylko przekroczyć próg, to nauczyć się pokory. To jest 
przyszłość, która jest ważna, nikogo to nie obchodzi, jeśli były Sinatrę, 
czego nie ma znaczenia, jego, jak masz zamiar spędzić czas w Niebie, że 
liczy.  

Sinatra jest w rzeczywistości czystsze WC w Raju, jest on bardzo dobry w 
tej roli, naturalny, jeśli chcesz. Ale on nie nalegał na jego drodze do 
czyszczenia toalet, ale jako, że jest tak dobry w tym żaden z kątów 
powiedzieć mu. Liberace jest tu, że jest elektrykiem te wszystkie świece 
na fortepianie stało się oczywiste, że on zostać elektrykiem, ma 
pomocnika, aby pomóc umieścić z powrotem w blasku gwiazd. John 
Wayne jest jego pomocnika jak on jest tak wysoki Liberace może stanąć 
na ramionach, aby mógł dotrzeć do gwiazd, aby dodać więcej błysk im.  

George Michael prowadzi bar karaoke, żaden nie jest piosenkarka nie 
myje butelki, odzyskujemy tu wszystko po wszystkim. Winston Churchill 
jest rzeczywista piosenkarz, on i Les Dawson pianistą Mozart tylko 
szlifuje wszystko, jej taką ulgę dla niego, nie mając jego mózg buczenie 
cały czas. Charlie Chaplin jest ochroniarz portier cum, to kanapki są 
dokonywane przez tę panią z telewizją, serem i chipsy cebulowe smaku. 
Jej śmierć nie zostały jeszcze ogłoszone, ale Bóg ma ją już dokonywanie 
kanapki.  

Czy to jest nudne w niebie, Pan zna jego nie, coś się dzieje cały czas. Nie 
mamy telewizora lub kina po prostu mieć 7,000,000,000 dusze możemy 
oglądać jej nitowanie, pamiętam jego wszystkie Free Will, więc jej lepiej 
niż hazardu w Monako, mogę ujawnić Byłem hazardzistą, teraz po prostu 
nie wykazują arounds Nieba. Ale moim głównym zadaniem jest regulacja 
harfy dla aniołów, robiłem to przez 1000 lat i nadal anioły spróbować i 
dostać Hannibala dostroić swe harfy zamiast mnie.  

Przypuszczam, że jego dobre dla mojej pokory, ale Hannibal po prostu 
leje ocet na wszystko i trzyma go zewnętrznymi bramy nieba i pozwala 
ognie piekieł pracy jej magii, po prostu pęka wszystko. Potem aniołowie 
odgrywają jeszcze bardziej gorliwie, ponieważ mogą one smak dymu 
piekła na swoich harfach. Nie rozumiem to sam Freud nie został 
wpuszczony do nieba, starał się 2 nd domyślać Boga. Więc po prostu 
loiters zewnątrz ciągnąc twarze.  



Co więcej mogę powiedzieć, jego zima tutaj i czekamy na dusze prostu 
ocalałych z piekła, zawsze mamy przyjęcie dla uratowanych w ostatniej 
chwili, są naprawdę gorące dusze, a dla nas są jak nasze grzejniki 
magazynowych oraz gromadzimy wokół ogrzać ręce wokół. Wtedy nie ma 
disco taniec i przez godzinę tylko może powrócić do tego, co jesteś 
najlepszy. Więc Sinatra zatrzymuje czyszczenia toalet i George Michael 
zatrzyma mycia butelek i oni duet razem, Charlie Chaplin i Mozart 
odgrywać wsparcie na fortepiany. Jest więcej uroczystość w niebie dla 
skruszonego grzesznika niż swojej Goody dwa buty po wszystkim.  

Granice śnieżne ©  

Michael Casey  

Właśnie oglądałem kreskówki na telewizorze o rodzicach życiu bałwana 
za. Wszyscy widzieliśmy animacji Snowman, Walking in the Air jest 
muzyka, która idzie z nim. I nie miał zamiaru go oglądać, ale byłem 
blokowane przez żonę, film Harry Potter został nagrany i nie patrzył. 
Cieszę się, że oglądał animację o rodzicach Raymonda BRIGG za Ethel i 
Ernest, było bardzo dobrze wykonane i przypomniał mi o moich 
własnych rodziców.  

Mój tata przyjechał do Anglii w 1944 roku i spędził koniec ogniu 
wojennej oglądania i pracy w hutach. Mając kilka piw było również w 
porządku, jeden z jego przyjaciół został umieszczony na ławce w Victoria 
Park Smethwick w celu wytrzeźwienia, a tam właśnie tata przyszedł 
upadki z roweru, i dostałem krzyczał w blackout przez policjanta.  

Więc oglądanie animacji Raymond Briggs dublowane życie mojego taty i 
przyniósł wiele wspomnień. Mieliśmy schronienie nalot też Anderson 
schronienie w celu nadania jej imię i nazwisko. Nasz był pełen wody 
deszczowej i śmierdziały. Mój brat oszukał mnie do wchodzenia do 
środka za pomocą deski, a gdy byłem na wewnętrznej na półce z tyłu 
wyjął deskę i byłem zmuszony przedzierać się przez cuchnącej czarnej 
wody, aby moje ucieczki. Więc mam cuchnących wspomnienia z tego 
schronu przeciwlotniczego.  

W lecie metalowa schronie podgrzane i był ulubionym miejscem dla 
kotów do opalania i dla mojej siostry można siedzieć i czytać, to byłoby 
już w końcu 1960 roku. Potem tata postanowił wykopać nalot 
schronienie w górę. Pamiętam, że mój brat, który uwięził mnie w środku 
miała za zadanie kopać go. Jest to trudniejsze niż można sobie 
wyobrazić, jak to miało konkretne fundamenty kilka cali grube, może 6 



cali. Wreszcie, gdy zadanie zostało wykonane schron została przeniesiona 
do ogrodu rodzinnego i ponownie przykręcone wraz z powrotem.  

Wszystkie te wspomnienia wróciła ze względu na kreskówce Widziałem 
kilka minut ago.We miał również szopy ogrodowe wykonane z schronie, 
więc kiedy mieliśmy nowy duży zalesiony altanka stara szopa została 
zdemontowana i umieszczona w drugim ogrodzie gdzie nasze schronisko 
było. Trochę jak muzycznych schroniska Anderson, żadne bomby 
spadają.  

Wtedy nasz lokator postanowił umieścić centralną podłogi wewnątrz 
jego, więc stało się eleganckie. Byłem blisko lokator był jakby 
dodatkowym wuja do mnie, więc skopiowałem go i położył pełne piętro w 
oryginale wykopane nalot schronienie który był teraz w dolnej części 
ogrodu rodzinnego. I uruchomiony przez ogrodzenie, które utworzyły się 
na stronie ściany schronu. I porusza się w kierunku drzwi. Przez czysty 
przypadek ten dał kamforę na podłodze, ja również zakończony pokryte 
brudem, niebieskie cegły były starannie określone jak wykopali gleby aż 
do rozciąć je na miejsce. Przypuszczam, że te cegły mogą być teraz dość 
drogie, ponieważ są one plus 100 lat teraz.  

Kreskówka dzisiaj pokazał stare kosze styl chleba, mam nasze ramach 
naszej kuchni zlewozmywak musi być ponad 60 lat teraz. Był też magiel 
do wyciskania wody z mycia, ale trzeba oddzielić rolek gdy wszystkie 
mycie odbywa się albo trzymać jak klej razem. Mama zapomniała raz, 
kiedy tata był wreszcie w stanie zmusić rolki otwarte, a tata był tak silny 
jak wół, nie było bite w lewo w jednej z rolek.  

Więc jak można wyobrażam wiele wiele wspomnień przyszedł powodzi 
powrót wieczorem, nawet fakt, że jego ojciec był mleczarz. Stary 
przyjaciel szkoły, którego grałem w rugby zw 1970 roku, ponieważ 
byliśmy gimnazjum, a jego ojciec był mleczarz i Benny Hill miał numer 
jeden hit z Ernie, najszybszy mleczarza na Zachodzie.  

Wspomniano również o tym, jak to było specjalnego iść do gimnazjum. 
Mogę powiedzieć ci coś o gimnazjach i centrach miast. W mojej rodzinie 
4 z nas poszedł do gimnazjum, a następnie dwa z moich braci udał się do 
Oxford i Cambridge. Nasz sąsiad 4 drzwi do góry, 2 jego poszedł do 
gimnazjum, a następnie udali się do Oksfordu, był szalony kierowca 
autobusu pracy. Trzecie dziecko zostało wysłane do lekcji dykcja.  

Dalej na tej samej drodze mieliśmy doktorat z matematyki. A za rogiem, 
syn pielęgniarki i kierowcy Żuraw był dr i jego córka jest lekarzem. Co 
nas wszystkich łączy, wszyscy poszliśmy na mszę u Świętego Patryka i 



chłopcy wszystkie serwery tam ołtarz. Więc nie wierzę środowisko 
dyktuje kim jesteś. Ciężka praca i miłość podyktowane co można mieć.  

Chciałbym do mojej książki The Butcher The Baker and The Undertaker 
być cartoonised lub w radiu, albo szczerze mówiąc po prostu dla każdego 
z was do czytania jego 600 stron. Być może trzeba być sławny zanim do 
tego dojdzie, to nie zaczynają powoli po wszystkich, a zwłaszcza 
Amerykanie kochają szybkich rzeczy, takich jak żywność, samochody, 
Bucks i kobiet. Jednak zrobili jak Władca Pierścieni, a jeśli ktoś z was 
trzeba przypominać, jestem pisarzem Birmingham też.  

Donald i ja czy jestem Quackers? ©  

Michael Casey  

Mam osiągnął historię 910 lub tak, i zastanawiałem się, co powinno się 
zwrócić moją uwagę na dzisiaj. Chyba już nic tu włamał, ale myślę, że 
mam szpiega w komputerze, wygaszacz ekranu ma zdjęcie Donald 
Trump i Barron grając w golfa, mama siedziała na wózku golfowym 
drutach czapkę baseballową z 45 na nim , Drzewa można zobaczyć 
chodzenia, ale musi to być tajne służby baczną uwagę na wszystko.  

Więc Barron ci udowodnili swój punkt, to ty, który właśnie wysłał 
ogłoszenie o zawał serca? Miałem poczwórny bypass 2 lata temu i był to 
ty, który wysłał wiadomości ubezpieczeń na życie też. A Turcja na Boże 
Narodzenie byłoby uzyskać lepszy zasięg. Gdybym wiedział swój e-mail, 
że wyślę Ci zdjęcie mnie patrząc jak pijany głupiec, przy okazji zrobiłem 
wygrać nagrodę jako uncoolest tata Dzięki temu zdjęcie, a przy okazji nie 
brakuje niczego, jeśli się tata doradztwo i nigdy nie pić. Widziałem całe 
życie lokatorów alkoholowych siebie, a nie jest to ładny widok. Pewnie 
pić mniej niż 20 litrów w ciągu roku, a mam na myśli lager nie przeciw 
zamarzaniu, nie jestem Rosjaninem.  

I wyobraź sobie, że to nie ty wysyła mi e-maile do środków 
przeciwbólowych, ok będę zamknąć ten temat, po prostu zobaczył twój 
tata mówi, że jesteś świst komputera. Teraz, gdzie byłem, 255 słów w i 
nie mam do tego stopnia, tutaj w Wielkiej Brytanii mieliśmy kolumnę 
Private Eye o wyimaginowanym życiu Denis Thatcher mąż Margaret 
Thatcher, która była nasza PM. Więc myślałem, jak twój tata będzie 
dominować wieści dla 4 lub nawet 8 lat, w zależności od kiedy nudzi, co 
jeśli napisałem kolumnę wyimaginowany o mnie i Donald. Właśnie 
wzdrygnął i schował następnie jak sobie wyobrażałem tajnych służb 
strzelanie w moim kierunku.  



Byłoby trochę zabawy, tak blisko upijanie się i posiadające sali wirują, ale 
bez wziąwszy alkoholu. Trochę jak wąchanie kleju Przypuszczam, ale 
nigdy nie robiłem, że albo może zabić od razu, więc nawet nie myśleć 
robi. Więc co, jeśli zacząłem kolumnę o Donald i mnie, że będę musiał je 
ponumerować, aby ludzie mogli nadążyć, i być na odpowiednim odcinku.  

Czy mężczyźni w garniturach przyjeździe w moim domu i zrobić mi 
propozycję nie do odrzucenia, to moja córka misia zostać porwana i 
chciałbym uzyskać wskazówki dotyczące hotelu Trump firmowym 
informujące uważać gdybym dbał o misia. Jeśli podoba Ci się miś będzie 
zakładnikiem. Jej nieco irlandzkiego sytuacji zakładników, misia trafia 
do życia w luksusie, a my tu w Birmingham.  

Z pewnością bycie zakładnikiem nie ma być w dniu 5 th Avenue, podczas 
gdy my zatrzymać się na naszej drodze, Księżycowa Graveyard Crescent 
numerem 69, Birmingham. Wydaje się rozsądne, jeżeli zostały zabrane i 
misia zostali w domu, dlatego nazywam go Irlandczycy. Moi rodacy są z 
Kerry, świetne miejsce golfa, twój tata będzie wiedział o tym na pewno.  

Więc co powinienem zrobić? Poczekam na numery przyjść na mojej 
stronie i sprawdzić, czy to degustator jest ważna, a jeśli to wtedy Donald 
and Me staną się elementem. Choć mógłbym usunąć mój Internet w 
interesie bezpieczeństwa narodowego. Widziałeś dowolne zdjęcie mnie, 
Santa jest większym zagrożeniem niż moje słowa. Choć jeśli kiedykolwiek 
Donald ma nic do Kerry, mogę mieć windę odwiedzić moją rodzinę, 
wszystko co musisz zrobić, to pożyczyć SUV i jednego kierowcę. będę 
karmić i płacić kierowcy taką samą ilość twój tata dostaje za bycie 
prezydentem, jest jeden dolar za dużo?  

Którędy pójdę? (do)  

Przez  

Michael Casey  

Gdy jedziemy kierujemy się trasą, do szkoły, do pracy lub do sklepów, 
wszystko jest bardzo proste. Robi się bardziej skomplikowana, gdy mamy 
żadnego planu, bez celu, kiedy my nadrabiamy to umysł na kopycie. 
Będziemy śledzić czerwony samochód, wtedy będziemy śledzić niebieski 
samochód, wtedy będziemy podążać do autobusu, to zostaną utracone,  

Nasze życie może być jak to też swego rodzaju Improv Comedy poszło nie 
tak. Moje własne życie przewrócił się i spadł na ziemi kilka razy. 
Następnie wstać i zacząć od nowa, że lepiej niż pobyt w błocie po 



wszystkim, i tak nie jestem Ali, ani żaden inny bohater sportowego, choć 
mogę ważyć więcej niż Ali zrobił, jestem 238 do 245 funtów, jeśli ciebie 
to Amerykanie lub 17.5stones dla reszty z nas, czy 110kilos + jeśli jesteś 
Europejskiej. Choć wyglądają dużo dużo lżejszy, jaśniejszy uśmiech 
sprawia, spróbuj uśmiechem w lustro teraz.  

Z Życia to pomaga na kierunek, nigdy nie zrobił sobie, że po prostu 
rodzaj natknął się od tego do tego. Jako Mark Harris powiedział kiedyś 
byłem dobrym Stumbler, on również powiedział, że nie miał kondycję 
intelektualną, powiedziałem mu, aby nigdy nie nazywać mnie 
intelektualnej ponownie i zadzwoniłem do niego coś w zamian, jeśli 
kupisz Oznacz kufel Stella Artois może on wam co, to było 20 lat temu. 
Co nie znaczy, że mogę wytrzeć podłogę z nim w miarę pomysły 
dotyczyły. Masz pomysły ludzi i masz plods, jestem osobą pomysły, a 
także ile pisanie idzie.  

Więc w swoim życiu trzeba zdecydować, będę śledzić moje serce lub po 
bezpieczeństwo. Właśnie wziął co kiedykolwiek pojawiły się pierwsze, jak 
nic innego nie wymyślił. Więc byłem Stumbler, ale można mieć dyplom 
Oxfordu lub Cambridge i jeszcze młodszego brata, albo Runt rodziny nie 
lepiej finansowo niż ty. I tak mówię o okresie, w czasie mojej własnej 
rodziny, i tak jestem bardzo duża imponujących rozmiarów, jak Mark 
Harris mogą uzgodnić. Nie widziałem go I może 15 lat, myślałem, że 
wspominając go w historii i być może, że on uzyskać bezpłatną kufel 
Stella Artois z niego, zobacz Mark, statystyki ludzie trzymają się razem, 
mają zbyt lub one przewrócić, hic.  

Szanse puk, i trzeba odpowiedzieć puk, że raz jeden był ofiarowany 
promocji, ale wiedziałem, że nie może wykonać zadanie, więc byłem 
uczciwy i ją odrzucił. Osoba, która dostaje się później, był na tyle 
uprzejmy, żeby mnie to nazwać wypalony był raczej podobny sposób 
Rosja mówi o Obamie. Za swoje grzechy facet skończył jako włóczęga na 
ulicy, alkohol i arogancji i rozwodu doprowadziła do tej przyszłości.  

Więc uważaj co mówisz, jak dla mnie i dla Obamy spotkamy kilka litrów 
Stella Artois na naszej trasie dołączyć książki, będę oczywiście wziąć 
Obama Aldi więc można kupić 150 prezentów dla wszystkich jego 
szczegółach bezpieczeństwa. Dostał zegarek Jorg Szary z nich, być może 
on będzie kupić 5quid zegarek w zamian za każdego z nich, a może po 
prostu kilka palet Stella Artois, jak to jest w ofercie. Bestia musi być w 
stanie dopasować tony piwa w bagażniku.  

Obama może poprosić mnie o radę w jaki sposób przejść obok, więc 
powiem mu, aby spróbować i dostać pracę jako General Manager w 



hotelu, każdy dzień jest tak zróżnicowane, podobnie jak bycie 
prezydentem USA. Jestem pewien, że wkrótce pojawi się zawiesić go, 
gdyby próbował, będzie musiał nosić przyzwoity garnitur chociaż. Bardzo 
podobał mi się 3 lata w hotelach, natknąłem się w nim i bardzo mi się 
podobało, więc jeśli Obama stawia ramię do koła zrobi porządku z moją 
radą.  

Muszę włączyć do kuchni teraz, kot dzwoni i mój własny brzuch też, 
zawsze odpowiedzieć na brzuch lub masz bóle głowy i popełnia błędy w 
cokolwiek robią. Ditto z wc, zawsze odebrać połączenie natury, inaczej 
będziesz mieć wypadek, zawsze robię, CKD nalega na nim. Jestem 
pewien, czy Hillary zjadł całe jedzenie na czas, a nie trzymać się jej siusiu 
tyle, że ma być teraz prezydentem.  

Ale mam jej dobrą robotę, jest nowa pani przejścia patrol poza naszym 
miejscowej szkole podstawowej, uwielbia pracę na kawałki, dostaje 
darmowe obiady z dziećmi i będzie mogła skorzystać z toalety 
pracowniczego w dowolnym momencie jej potrzebuje.  

Odkrywanie muzyki (c)  

Michael Casey  

Wszedłem losowego wyszukiwania na Spotify, Pio, i jestem zaskoczony 
tym, co słyszę. Pierwszym był Machabejska i znaki Aby to udowodnić, 
teraz słucham Interpolem i Our Love To Admire, oba są naprawdę 
doskonałe. Nie będę zejść listę utworów rowków dala jak słuchać każdego 
utworu. To tylko dowodzi, że nowe rzeczy mogą być odkryte, nawet przez 
przypadkowych środków. I dlaczego ja wchodzę Pio? No bo myślał o Ojcu 
Pio, jestem w dużo bólu rano więc pomyślałem mogę podkreślić z nim.  

Jest to spokojne fortepianowy kawałek grać już teraz, i to nie z mojego 
sąsiada obok, ani nie moje córki starają się grać na pianinie, obok mnie, 
więc ja potknąłem się mój sposób na coś miłego, a jeśli pamiętał historię 
wczoraj, Mark Harris powiedziałem, że był to dobry Stumbler. Jeśli 
wspominam jego imię nigdy w historii Pokochasz więc wszystko trzeba 
kupić go uwolnić Stella Artois dla życia, ale nie zapominaj, 
spacerowiczów sera i cebuli chipsy, on ma normy po wszystkim, w 
przeciwieństwie do mnie, co widzisz to co masz.  

Więc dlaczego muzyka jest tak wyjątkowy? Kusi mnie, aby dzielić się 
oczywisty żart o perkusista żydowska jest tak dobra metoda rytmu 
odniesienia honorowym katolik. Ale można ignorować faktu, że zdanie, 
jeśli nie masz żydowskie, ani katolickich przyjaciół, lub jeśli masz 2 lewe 



nogi, czy też głuchy dźwięk, lub po prostu głuchy, albo nie mają poczucia 
humoru, albo są zbyt PC. Albo jest politykiem, nie wiedząc, w którą 
stronę się skakać.  

Politycy powinni być dobre z muzyką, jak starają i maszerują w rytm 
historii. Led Zeppelin byłby wielki polityków, ale ich fani byłoby zbyt 
pijany, by robić żadnych marsz lub po. Niemcy w 1930 roku po prostu 
lubi dobrą melodię i marsz i zobaczyć, jak to się out.Now mamy eater ser 
w Korei Północnej i jego ludzie po prostu miłość do marszu, ale oni 
maszerują, żeby żyć, a nie dla zabawy. Powrót na Zachodzie mamy 
inaugurację Trumpa.  

Nikt nie chce śpiewać dla Trumpa, chociaż Putin zaoferował śpiewać dla 
niego, on nawet przewrócić i niech Trump pocierać brzuchu psa 
Pawłowa, jeśli chcesz, ale kto będzie mistrzem? Rosyjskie Państwowe 
Piosenkarze i tancerze sił. Być może będziemy musieli rosyjski balet się 
zbyt lub zespół Korei Północnej może przyjść też. Międzynarodowy pokój 
i pojednanie inauguracja Trump może powiedzieć, że to wszystko było 
częścią jego planu.  

Co będzie jak muzyka? Martial, Loud and Proud, trochę jak w piątkowy 
wieczór w barze dla gejów, ale nie o połowę mniej zabawy, bez Abba, nie 
ma zabawy. Jest to myśl może Abba powinny być poproszony o 
wykonanie, każdy kocha Abba po wszystkim. Abba na inauguracji 
Trumpa, moglibyśmy rozpocząć hashtag. Choć jakoś myślę, że nie będzie 
się obracać. Więc zespół Hołd będzie musiał to zrobić, te zespoły tribute 
może być naprawdę bardzo dobre. Widziałem Kamienie podrobione raz 
w Alex w Birmingham, teraz były doskonałe.  

Tak więc razem mamy załatwione Trumpa inauguracyjny pokaz. Będzie 
to seria zespołów hołd z Vegas, National Mall jest tak duża, że nikt nie 
zauważy różnicy. Jeśli chodzi o Trump może on mieć podstawkę w sobie, 
że nie będzie stać i na zimno, może nawet zostać w domu w Nowym 
Jorku, gdy wszystko dzieje się w Waszyngtonie. Mike Pence może złapać 
przeziębienie lub Donald może po prostu grać w gry wideo z Barron, a 
potem po prostu cisnąć się przysięgi. Albo może po prostu zapłacić Alec 
Baldwin robić cały show, 1.400 dolarów jest tani cena za to może mieć 
jakiś cenny czas z Barron.  

Więc mam nadzieję, że wszyscy starają Pio jako poszukiwanie Spotify, 
można przeczytać o Pio też muzyka jest naprawdę dobra, a wszystko dla 
mnie nowe, ale najlepiej wszystkie razem mamy załatwione muzykę do 
Trumpa inauguracji. Zobacz Jestem naprawdę dobry Stumbler, czy ktoś 



należy kupić Markowi Harris kufel Stella Artois, on znowu śpiewa pieśni 
Abba Idę do mojego Waterloo.  

Cyber War 2016 Rok Polityka Caught Up ©  

Michael Casey  

No właśnie mieliśmy eksplozję zanieczyszczeniom w salonie więc już 
otworzył okno i ukrywam się w innym pomieszczeniu. To będzie mój 
ostatni kawałek 2016 roku, nie spodziewałem się pisać już więcej dzisiaj, 
ale tutaj jest to ostatni kawałek 2016 roku, tak jak ja odzyskać. Teraz do 
mnie lub kogokolwiek, kto ogląda każdą science fiction to naprawdę jest 
krwawienie oczywiste, że technologia jest droga naprzód. Więc jeśli 
zaatakuje oczyszczalni twojego wroga na przykład to nie tylko powoduje 
bardzo duży smród także przynieść chorobę swojego wroga.  

I widać, ale nie pachną powód to przyszło do głowy, dodać energii 
elektrycznej i gazu w miksie a ludzie są na swoich kolanach. Jest to 
trochę śmiech przez godzinę lub dwie, po prostu iść do łóżka. Następnie 
w ciągu 9 miesięcy nie może być baby boom, ale jeśli przerwanie jest 
dłuższy niż noc pasji wtedy masz problemy, duże problemy. Możesz 
dodać światłach, a także kontrola ruchu lotniczego, a następnie hey 
bardzo zaawansowana cywilizacja jest na tym samym poziomie co 3 rd 
światowej powiatu.  

Napisałem kawałek o tym gdzieś w ostatnich 900 opowiadań, więc jeśli 
go znaleźć musisz przeczytać o Bruce Willis w swoich filmach. USA 2016 
Wybór był bałagan, bez wszystkich hacking. Słaby kandydat myśli 
kobiety będą głosować na nią, bo ona miała pochwy, jestem parafrazując 
Susan Sarendon tutaj. Hacki ujawnił, że Partia Demokratyczna nie chce 
zepsuty stary facet żydowskiej jako kandydata więc zmowie go dać 
Hillary. To w zasadzie jest to prawda, choć młodszy bazowa Hippier 
partii chciał ten stary żydowski. Bo on brzmiał jak stary wuj, który ich 
kochał.  

Teraz, jeśli to nie była kolej Hillary wtedy nic by się nie wydarzyło. 
Zamiast tego mieliśmy codziennie kroplówka kroplówka kroplówka 
nowości. Wszystko dlatego, że ktoś powinien powiedzieć to FAKE, 
zamiast mylące legit i bezprawne, pytany o e-mail z Gmaila. Jeżeli osoba 
mówi to jest fałszywe, a następnie Pedesta nie zmieniły swoje hasło, 
które doprowadziły do otwartych drzwi dla hakerów.  

Osobiście chciałem Bloomberg być kandydatem White Knight i zapisać 
USA od siebie, niestety nie zostało uruchomione. Z drugiej każdego boku 



w Partii Republikańskiej grał przez markiza Queensbury regulaminu, 
wszystkie z wyjątkiem Donalda Trumpa. To samo w sobie będzie książka 
i pół Dr Tim Stanley, który pisze dla Daily Telegraph ma wątpliwości 
pisząc to teraz, jeśli nie radzę się go zrobić. Trzeba było Lenny Bruce 
stosunek do Donalda Trumpa, to znaczy, że miał inny kandydat. ALE 
Donald zrobił wygrać głosów wyborczych, kiedy ludzie sobie sprawę, że 
nie można zawrócić bieg, nawet nie jest on król Kanut, to jego problemy 
zaczną.  

Teraz jak na Hillary, jej luźne podejście do bezpieczeństwa był kamień 
młyński na szyi, a hack prostu czeka się stało. Miała zbyt dużo bagażu, 
ona zdecydowała się nie rozwiedzie Billa te wszystkie lata temu, mam 
nadzieję, że nie było żadnej umowy, a następnie, że będzie kandydować 
na prezydenta, a on ją wspierać. Mam nadzieję, że kocham Chelsea 
więcej niż ode mnie chcesz wykastrować wygrałeś.  

Inaczej Machiavelli był żywy i dobrze w DC, który jest rzeczywiście 
bardzo smutne. Mimo, że nie powiedzie się, jeśli myślała, ludzie będą 
głosować tylko ze względu na jej płeć, nie trzeba używać słowa V więcej.  

Wszyscy korzystają z komputerów, a wszyscy wiemy, że nie udać i hasła 
powinny być trzymane w tajemnicy i nigdy nie wierzyć w cokolwiek w e-
mailu z każdego zbłąkanego źródła. JEŚLI Zespół Pedesca zostały zwieść 
podstawowego con e-mail, a następnie mówiąc nie chciałbym, żeby się za 
mojego przydziału Nieważne kraj.  

Teraz oczywiste Trump przeczę Rosjanie zamachnął wybory dla niego, 
ale on nie może zanegować wszystkie 17 agencji wywiadowczych. W 
końcu będzie wrócić i ugryzie go w tyłek.  

Więc on musi przestać być mądry facet i być pokornym. Najmądrzejszy 
część jego nowej pracy jest umiejętność słuchania. Posłuchaj wszystkich 
nawet woźny, a następnie, gdy masz każdy kawałek informacji, działać 
szybko i zdecydowanie. Tak ci dopomóż Bóg.  

To naprawdę chronić infrastrukturę, zakopać go fizycznie i 
elektronicznie, to nie powinno być chronione przez tylko jedną zaporę. W 
Colditz najtrudniejsza nazistowskie więzienie było tam duże bezpieczna 
brama, z bród bezpieczeństwa, a tuż obok niej tak mało nieużywany 
ogród bramy. Więc który brama używali jeden przedsiębiorczy 
Brytyjczycy więźniem? Myśl nieszablonowo Donalda, w jaki sposób 
można klubów w torbie golfowej? Użyj je wszystkie, a nawet przełączać 
się za ręce i zmienić golfa rękawicę, wtedy będzie mądry i wspaniały 



prezydent, który zasługuje na tytuł, to nie tylko twoja kolej, to okazało 
się.  

Specjalne sylwestrowe Propozycje ©  

Michael Casey  

W drodze powrotnej z łazienki i CKD dyktuje rzetelnego kilka razy, 
myślałem o rozdzielczościach do dzisiejszego tematu. Myślałem, że to 
oczywiste, który jest używany na całym świecie, nadal jest tylko 04 
stycznia 2017. Wtedy listonosz przyjechał i miałem jakieś śmieci, więc 
byłem wykoleił się pisać o tym. Jeśli do tego czasu zakończyć utworu 
myślisz powinien Rozmawiałem właśnie o uchwałach następnie oddać 
swój głos, kupując all12 moich książek na Amazon. Jeśli chcesz Logic, 
porozmawiać z dr Spock, czy jest to druga Spock?  

Więc gdzie mogę żyć amazońskie lasy deszczowe pochodzi prosto choć 
moim letterbox, no nie scena z Jumanji, ale mamy wirowa papieru 
pochodzącego poprzez skrzynki na listy. Litery i śmieci, nie wspominając 
ulotki dla fast food i taksówek, to trzeba wziąć taksówkę, bo nie mógł 
chodzić, jeśli zjadł wszystkie fast food w ofercie. Czy pizza miejsce ma 
brata, który jest właścicielem firmy taxi, ponieważ niektóre z pizzerii są 3 
mil, musisz mapę wystarczy, aby je znaleźć.  

Kup jeden regularny pizzę, a otrzymasz darmową puszkę gazowanych 
pop, kupić rodziny wielkości pizzę i dostać 3 litrowy potwór butelkę 
wyboru, cola lub lemoniada, to jest wybór, 2. Jest 3rd brat, który jest 
dentystą, on po prostu kocha swoich wielkich braci na kawałki, bez nich 
dodając do próchnicy w mieście nie chciał żyć w takim dużym domu. To 
on, który kupił 3 nowe taksówki dla firmy taksówkowej jego wielki brat, a 
drugi brat dał pieniądze na zakup trzeciej pizzerii. Braterska miłość i 
próchnica iść w parze. On jest wynagradzany za jego dobroć, jego żona 
ma opalania studio temat pizzerii, po co marnować zapasowego 
Wieczerniku.  

Piece kaflowe są bardzo popularne, gdzie mieszkam, nie były one jednak 
4th brat odkrywa ilość śmieci postu był coraz i wiedział, że to doskonały 
materiał rozrusznik ognia. Więc po tym jak dostał swój własny piec 
spalania drewna miał ten pomysł, czy raczej jako jego żona robiła 
paznokcie zażartowała należy przejść do biznesu, jak swoich braci. 
Powiedz wszystkim, że spalanie drewna piec, jak również jest bardzo 
modne było idealne do spalania śmieci cały słupek. Upiec dwie pieczenie 
na jednym ogniu, jeśli chcesz.  



Więc 4th biznesu urodził i numer brat 4 i jego żona wkrótce przeniósł się 
do domu w pobliżu swojego dentysty brata, to dowodzi, jak wiele śmieci 
w ofercie specjalnej postu nie ma gdzie mieszkam.  

Więc wszystko idzie po maśle, ale istnieją dwa pewniki w życiu, i są one 
śmierć i Taxis, przepraszam, to znaczy podatki. Więc bracia 
odżałowaliśmy pewny siebie, i "zapomniał" zapłacić wszystkie swoje 
taksówki, przepraszam, mam na myśli podatków. Nagle pizzy i taksówki 
były firmy pod nowym kierownictwem, firma opalanie też. Jeśli chodzi o 
4 braci przenieśli uniknąć poborcą, mówią, że udał się do Hiszpanii, w 
każdym razie gdzieś gorące, gdzie stawów nie podnosi swe potworne.  

The Four Brothers stał się wielkim marki, to zabiegi kosmetyczne na 
tanie, bardzo tanie. Istnieje wiele, wiele pieniędzy w Vanity po 
wszystkim, a żaden musiały być dostarczone ulotki. Brat pizzeria 
przekwalifikowania na komputerze, stał się specem w marketingu, nie 
rozpraszając składników na bazie pizzy, słowa na stronie było wszystko, 
co potrzebne. Taksówka brat skonfigurować serwery spamu, 
dostarczanie wiadomości wszędzie, nie trzeba jechać około w ciemności.  

Jedynym ciemno zwykł był ciemny Web, aby ukryć swoje pieniądze od 
wszystkich taxmen na całym świecie. Czterej bracia myślał o 
przeprowadzce do Irlandii ze względu na niskie taksówek, przepraszam, 
to znaczy podatki, ale ich żony uchylił je. Sunshine było ich priorytetem, 
plaża Cromane był świetny, ale nie tak gorąco jak gorący, gdzie ukrywali 
się z dochodów.  

Więc ten Nowy Rok 2017, jak można siedzieć w wilgotnym i zimnym 
myśleć o czterech braci i być zazdrosny. Choć nie wszystko skończyć 
łzami, emerytowany pracownik Przychody pił kufel Mild w barze w 
pewnym miejscu na gorąco i zgadnijcie co. Usłyszał partii i texted jego 
syna, który pracował w jakimś miejscu, ok powiem ci, jego syn pracował 
dla policjantów, policja. Jego syn uwielbiała komputerów iw wieku 14 lat 
włamał komputer Policji dali mu pracę na miejscu w dwa razy pensja 
jego taty.  

Można domyślać się resztą. Śmierć i podatki są niezawodne, nawet jeśli 
pizza i taksówki przyklejają się do zębów, bez względu na to, co mówią 
ulotki.  

Więc chcesz być pisarzem? ©  

Michael Casey  



Dobrze byłem się Aldi, która jest moją codzienną pielgrzymkę, muszę 
wykonywać codziennie i mam do jedzenia, więc mogę połączyć dwa, 
zobaczyć wielozadaniowość człowiek, mam nadzieję samicę czytelnicy 
tam cios ekran pocałunek, ok, to po prostu jęk. Poszedłem do apteki, aby 
odebrać kolejną 2month podaży leki. Tutaj jego 8,40 przedmiot, więc 10 
x 8.40 jest 84quid. Na szczęście dla 110quid myślę, można otrzymać 
kartę przedpłaty, która obejmuje rok. Wspominam o tym dlatego, że nad 
miejscem, gdzie jesteś w USA trzeba zapłacić przez nos. Powinieneś 
dostać Trump to rozwiązać, a teraz jeśli zrobił bym na niego głosować.  

Czekam na człowieka działka przyjazd zebrać paczkę, niektóre modne 
moja żona zamówiła nie pasuje jej szafa więc ona jest zwrot. Choć 
czekam słucham albumu Vangelis, a ja mam na sobie odcieni tak, moje 
oczy nie palą się w przedniej części ekranu. Więc ja namalował obraz dla 
ciebie, nie zapominając błękitne niebo na zewnątrz z Mewa latania przez 
wysoko w niebie dachy błyszczały w słońcu jasnym zimy.  

Teraz niektórzy autorzy napisać bardzo opisowo, niebieskie niebo i tak 
dalej, to zależy od tego, co autor lubi pisać. Do egzaminów szkolnych 
nauczycieli jak aliteracji, a jak już zażartował do mojej małej córki, która 
jest pisarzem w rodzinie, aliteracja jest dla ludzi, którzy nie potrafią 
pisać, ale bardzo małe dzieci nie doceniają. Crash, ja po prostu spadłem z 
krzesła, choć Thud byłby bardziej dokładne, ale mówię kłamstw, na to, co 
robią pisarze, więc będą one zwykle w czwartek wieczorem spowiedzi 
leżącego pisarzy dół naszym lokalnym pubie. Jeśli kapłan jest się nudzić 
przez wszystkie kłamstwa tych pisarzy ", a następnie mogą one 
przynajmniej kupić mu kufel Stella Artois i paczkę chipsów sera i cebuli, 
aby zabrać do domu jego gospodyni.  

Zobacz kolejne zdjęcie musisz się mocno drukowane w swoim umyśle, a 
drukowany jest właściwe słowo po wszystkim, jak słowa są drukowane w 
książkach. A jeśli nie jesteś szybkie z wyznaniem następnie Fr.Brown 
będą bić cię z tyłu jego modlitewnika. Musi być z powrotem w czasie 
obiadu lub gospodyni będzie dąsać, więc ma czas tylko do 17 litrów Stella 
Artois. Wtedy on będzie oglądać chłopców pani Browna w telewizji.  

Znowu dałem wam innego obrazu, jeśli robię swoją pracę dokładnie 
wtedy można zobaczyć mojego kapłana, i mam kilka, tam w Trader w Old 
Forge i śpiew Anvil, który jest prawdziwy pub, jest to w The Butcher 
Baker i The Undertaker po wszystkim.  

Więc chcesz być pisarzem? Czy byłeś zainteresowany tym, co ja właśnie 
napisane, prolog, jak Frankie Howerd nazywali go w górę Pompei. Jeśli 
zainteresowały potem pokazaliśmy wam pierwszy krok tańca. 



Zaangażować czytelnika, odbiorców, swoją dziewczynę, dać jej pierścień, 
angażują, a następnie się z nią kochać. Pisanie jest zaloty, delikatny 
pocałunek, śmiech, jedzenie ze sobą, a następnie łóżko i kochać.  

W godzinach porannych, jeśli nie masz żalu, bez winy, a następnie 
wybrałeś dobrą książkę z biblioteki, a ty chcesz ją przeczytać ponownie 
lub czytać więcej książek tego samego autora. Albo to, albo ty i 
bibliotekarz nie zapukał wszystkie półki nad ciągu nocy z pasją w 
bibliotece.  

Teraz, gdy robiłem moje prawo pracy jesteś uśmiechnięta i może być 
nawet postanowiliśmy odwiedzić bibliotekę lub udać się do księgarni lub 
po prostu kiosku na ulicy. Słowa mogą rejestrować swoją wyobraźnię i 
prowadzą na manowce, słowa mają moc Dlatego prasa drukarska była 
największym wynalazkiem w historii. Wystarczy upewnić się, jeśli nie 
zakochać się w tej książce, że sprzedawcy podjąć środki ostrożności, 
blokada drzwi, ale przede wszystkim mają znacznik książki gotowy, więc 
nie straci swoje miejsce. A to może być metaforą, to wszystko zależy od 
ciebie, jeśli chcesz być pisarzem, po prostu zostawić kilka wskazówek, a 
nie być z pierwszych stron gazet.  

Ślady Our Lives ©  

Michael Casey  

To nieszczęśliwy dzień tu w Birmingham, dżdżysty i zimny, że wkradł się 
Aldi, aby uzyskać pewne rzeczy gotowe do kiedy dziewczyny wracają do 
domu ze szkoły, Totoro nasz kot jest zajadając sama będąc w 
oznakowania swojego terytorium zimno. Więc zastanawiałem się, co o 
tym mówić dzisiaj. Jak spojrzałem na pokój Widziałem ostatnie ślady 
Bożego Narodzenia, dzisiaj jest 6 th stycznia 2017, w święto Trzech Króli. 
Miałem więc pomyśleć, zanim nurkowania na zewnątrz do zimna na 
mojej codziennej podróży do Aldi. Teraz jestem z powrotem i mam 
kubek herbaty przede mną i Heather Small z M People śpiewa, album 
jest już 20 lat. Więc jestem gotów rozmawiać z tobą.  

Heather jest śladem mojego życia jest moja kolekcja album, w 
dzisiejszych czasach ludzie mają Spotify, są rzeczy mniej fizyczne, jak 
wszystko jest w przestrzeni wirtualnej. Jestem pewien, że ktoś wymyśli 
sposób na oddanie teściowa teściowie w przestrzeni wirtualnej, jak 
również nieprzyjemnych małych braci. Więc co tam ślady są w naszym 
życiu?  



Są brudne trenerów rozrzucone wokół domu, Camembert ogar rodzina 
cierpi najbardziej, jak nos psa wynosi 1.000.000 razy lepiej niż ludzki 
nos. Cierpimy też, więc drzwi patio jest otwarty i trenerzy są rzucił się do 
dolnej części ogrodu. Camembert uważa, że jest to nowa gra tak, pobiera 
je, aż siedemnaście razy camembert nudzi, ale trenerzy wciąż pachnie 
gorzej niż 7-letnią camembert, ser mi chodzi.  

Dziewczyny są tak samo złe z sypialni rajstopy zaśmiecanie, a śmierdząca 
pralka gromadząc aż Camembert ciągnie go do pralni. Plecaki szkolne 
odesłane do kąta za kanapie i obok regał biednego taty, te też są ślady 
naszego życia. Kubki i talerze ściółka stolik jak śmieje dziewcząt 
emeryturę ich eyrie, Totoro ochotnicy kota do mycia naczyń, zrywając się 
uzyskać wszelkie skrawki przed tata może posprzątać. Totoro patrzy tata 
myśli, że jest głupia, ona już lizały talerze czyste.  

Przedmioty przypominają nam o naszych ostatnich samych naszych 
poprzednich wcieleń, za mną jest malowane farba kopia Burne-Jones 
anioła, to na zdjęciu mnie w pracy, to jeśli zadzwonisz pisanie 
opowiadań, mówi do ciebie, jak praca. Obraz był pozostawiając obecne 
po moich dwóch lat w tej samej firmie. To nie było to, że chcieli mnie do 
snu z aniołami. Jeśli kiedykolwiek miał do Birmingham widać okna 
Burne-Jones w Saint Phillips anglikańskiej katedry i galerii sztuki ma 
jedne z jego rzeczy też. Więc ten obraz reprezentuje sporą część mojego 
życia zawodowego, ale również reprezentuje początek innej części 
mojego życia, przygody w Szanghaju.  

Istnieje ogromna pula koniczyny w rogu pod innym regale, to kojarzy mi 
się z moją mamą i moim starym ciotka Mary z Ballyheigh w Kerry. Ciocia 
Mary wykorzystywane do wysyłania nam Shamrock i odznaczenia harfy 
dniu każdego świętego Patryka, więc kiedy spoglądam na nie myślę o 
niej, ona była taka zabawa. Zabrałeś mi szynkę, nie, nie pytaj mnie 
przynieść dowolną szynkę, ale należy wiedzieć, chciałem dać szynkę gości 
z Anglii, więc zapomniał pamiętać, że chciałbym zapomnieć. Henryk jej 
mąż był wielkim człowiekiem też tak, jakbym zapomniał pamiętam 
dokładnie tej konkretnej rozmowy, mam nadzieję, że pamiętam, że autor 
zapomniał pamiętać słowa. Ale ja nigdy nie zapomnę ich miłość.  

Mam inny obraz na ścianie, jest to obraz dziewczyna w czerwonej 
spaceru ze swoim psem w lesie. Nasza lokalna biblioteka miała wystawę 
kilka lat temu i mam go jako prezent urodzinowy od mojej siostry. Więc 
obraz reprezentuje siostrzanej miłości, ona nigdy nie czyta moje rzeczy, 
więc mogę użyć tego słowa. Obraz przedstawia również przyszłość chcę 
zobaczyć moja córka dorasta i iść naszego psa w lesie, tuż przy drodze z 
domu. Wtedy biorę fotografię i mieć go pod malowanie. Malarz M. Melia 



niestety zmarł na raka po raz kupiłem obraz, więc on i jego sztuka żyć w 
moim domu.  

Wiele rzeczy są ślady naszego życia, zadrapania na tylnych drzwiach 
wykonane przez psa lub kota. Moi baletki które wiszą na Boże 
Narodzenie co roku, nie można mi sobie wyobrazić, jak 245pound lub 
110kilo tancerz, właśnie zobaczyć, jak dobry jest Twoja wyobraźnia. Choć 
kiedy odwiedziłem Szanghaju po raz pierwszy, co było na ścianie w 
sypialni, tylko obrazem baletnicy, mojej przyszłej żony. I jest więcej, ja 
naprawdę było weryfikowane przez baletnicy z baletu Birmingham 
Królewskiego. Więc faktem i fikcją łączą się, tworząc ślady naszego życia. 
Najlepszym śladu wyjechać z naszego życia jest śmiech, więc jeśli kiedy 
ludzie o tobie myślą lub mówią o was uśmiechają się tak szybko, jak imię 
i nazwisko jest używany, po czym żyłeś dobre życie, śmiech nie widać, ale 
to jest jak światło gwiazd, przynosi nadzieję na świat, podobnie jak 
epifania.  

Teraz jest czas, ©  

Michael Casey  

Teraz jest czas  

Teraz jest czas, aby odłożyć na bok naszą przeszłość  

Teraz jest czas, aby zapomnieć, kim był ostatnim  

Teraz jest czas, aby zapomnieć o naszych nieszczęść i tańczyć ku naszej 
przyszłości  

Teraz jest czas, aby pamiętać Jesteśmy najlepiej, gdy zainwestujemy  

Teraz jest czas, aby inwestować w siebie siostrą i bratem  

Teraz jest czas dla Hope i wysiąść na linach  

Teraz jest czas, aby wybaczyć sobie nawzajem bo jesteśmy siostra i brat  

Teraz jest czas, aby nasze marzenia marzenie razem  

Teraz jest czas, by śmiać się i śpiewać i tańczyć  

Teraz jest czas, aby Dare to lepsze niż kiedykolwiek nadzieję  



Teraz jest czas, aby liny Dope wszelkich trudności i odbudować nasze 
miasta  

Teraz jest czas, aby zaplanować trasę z wyprzedzeniem, aby być 
pozytywne i mocne  

Teraz jest czas, aby mieć pewność, że nic nie może pójść źle  

Teraz jest czas, aby dotrzeć do siostry i brat i naszych matek  

Teraz jest czas dla rodziny, które są Stany Zjednoczone Ameryki  

Dla jesteśmy rodziną, czerwony, biały i niebieski i gwiazdy też  

Daj nam przynieść wspólnej przyszłości w polu widzenia  

Nie pozwólmy niczego tłumić nasze nadzieje nie ważne kto wygrał nasze 
głosy  

Dla niego to tylko razem, że możemy po raz kolejny sięgnąć gwiazd  

Nasze aspiracje pokazać światu, kim jesteśmy  

Wszystkie nasze nadzieje i marzenia jednoczą to Stany Zjednoczone 
Ameryki  

Razem będziemy śpiewać razem i skrzydło naszą drogę z powrotem do 
gwiazd  

Powrót do gwiazd, które okażą jesteśmy jednym Stany Zjednoczone 
Ameryki  

Śpiewaj Ameryka śpiewać i nie bój się tego, co może przynieść przyszłość  

Bo my jesteśmy rodzina rodzina Zjednoczone, Stany Zjednoczone 
Ameryki  

Nowi Sąsiedzi ©  

Michael Casey  

Dobrze dom przyjrzeliśmy było dobrze, bardzo dobrze na papierze, ale 
rzeczywistość była zupełnie inna sprawa. Więc tkwią gdzie jesteśmy, więc 
nie będziemy się poruszać i nie będzie niczyją nowi sąsiedzi. Wtedy 



właśnie wyjrzał przez okno i jego wydaje się, że mają nowych sąsiadów 
siebie. Tak, że dał mi pomysł ...  

Nie podoba mi się ich znaleźć drogę Podrapał bum, a na ulicy też będzie 
miał wypluć gumę do żucia na ulicy też. Zobacz, że są obrzydliwe. Gdyby 
to zrobił, że w Singapurze, że on dostać 30 batów z trzciny, a następnie, 
że on naprawdę trzeba podrapać bum, to czy któryś z niego zostało. 
Nienawidzę ludzi, którzy wypluć gumę do żucia na ulicy. Dostajesz to 
przylgnęło do butów, a następnie przykleja całym swoim nowym 
dywanie. Patrz mamy slobs wchodzenia w naszym miłym pięknej ulicy.  

Co z nią, jego żona idąc obok niego. Wygląda bardziej jak ulica piesza do 
mnie, ona wygląda jak Lady of the Night do mnie, zawsze można 
powiedzieć, że są lekko łuk nogami, jeśli wiesz, co mam na myśli. Włosy 
farbowane jest też, i szukać, wystarczy spojrzeć ona ma bransoletkę 
kostki na zbyt. Jeśli widzisz kobietę z jednym z tych, to zawsze oznacza 
ona własny rachunek kobieta biznesu. Mogą również mieć koszulkę z 
żużla na nim napisane.  

Czy oni przynosząc swoje rzeczy? Przenieś firanek się trochę bardziej, 
możemy zobaczyć, czy mają jakieś ładne rzeczy. Nie jego wszystkie 
śmieci rzeczy marki Alba w off kolorze srebrnym, dlaczego nie nie kupują 
marki Alba Plus, teraz jest jakość rzeczy, wciąż ten sam wyłączyć srebrny 
kolor, ale jakość jest o wiele lepiej. Jakiej marki jest nasze rzeczy, pozwól 
mi zobaczyć, mamy Alba marki wszystko, wszystko nadal pracuje 20 lat 
później.  

Nawet my kot peed niego, jak sądzę Alba rzeczy musi być dobre po 
wszystkim. Dlaczego mam słuchać ciebie na pierwszym miejscu, to 
dlaczego nie mogę cię poślubić, jak również. Aby wziąć mnie z ulicy, 
kiedy moje kostki tłuszczu złamał bransoletki kostki. Jesteś taki 
bezczelny upust. Gdybym wiedział, gdzie nasz elektryczne Alba Nóż ten 
był bym odciąć swoje kule, czy mogę je znaleźć.  

Wyglądają one przynoszą w łóżku teraz, nigdy nie widziałem tak duży jak 
ten, nie sądzę, że będzie pracować z domu. Musimy gorące i zimne 
prostytutek działa w górę iw dół ulicy. Wstyd to wszystko, że kiedyś miał 
taki miły ulicę. Pan Moan mieszkał w tym domu, był hojny dając nam 
mnóstwo elementów elektrycznych, powiedział, że zawsze wygrał tak 
wiele loterie, podobnie jak twój brat. Czy oboje nie skończyć w Winson 
Zielonej więzienia za kradzież. Potem postanowili wyjść kiedy wyszedł, 
udali się żyć w Warwick razem i otworzył piękny herbaciarni z herbat z 
całego świata. Oni nie kradną je albo, odbieranie skradzionego herbata 



była znacznie bezpieczniejsze istnienie, a dowody był pijany codziennie. 
Oni czytać fusów jako bocznej linii.  

Wyglądają one przynoszą mnóstwo książek teraz, książki O wiesz, o 
Kairze, wiesz Cairo jest sucha, wyglądają oni spadł jeden. Uzyskaj 
lornetkę, przeczytać tytuł. Co Bóle kręgosłupa dla początkujących, które 
muszą być bardzo podejrzana. Jakie są inne tytuły? Rozciąganie właściwą 
drogę, teraz to brzmi perwersyjne do mnie. Szybkie przeczytaniu innych 
tytułów przed ich odebrać książki górę. Co trzeba być ślepym, ona jest z 
powrotem lekarz, practicerer Kairze. Dobrze, że będzie miło mając 
szacunku ktoś na ulicy, ale ona nie wygląda jak dziwka. Tak, wciąż 
wygląda jak stara prossee.  

Która godzina, 17:10 pm, można mówić po angielsku lub krwawienie 
będę cię uderzyć z moim kijem. Dziesięć ostatnich pięciu wieczorem. 
Znam swoją wieczorną swoją ciemną głupcze. Więc jesteś gotowy, Będą 
tu 20 min. Komornicy, że mamy iść lub jego więzienia. Mają rację dranie 
rzuca nas po tych wszystkich latach. Nie skończyłem wszystkie gazety. 
Mam 20.000 egzemplarzy Daily Telegraph, mam tylko do odczytu 
połowę z nich.  

Następnie jest moja kolekcja klatki dla ptaków, mam 48 z nich. Dlatego 
miałem pierwotnie gazety, aby zebrać wszystkie puchatek. Ale gdy ptaki 
uciekły i przejął na górze, po prostu zapisany gazety, na wszelki wypadek 
wszelki wypadek. Można się przyzwyczaić do zapachu Puchatka ptaków 
po roku. To te Bastard klasy średniej sąsiadów.  

Będą brakuje nam te nosy sąsiadów, ich ceny domów spadną, bez nas 
sąsiedztwo będzie cierpieć. Chodź komornicy są walenie do drzwi. 
Oglądaj ostrożny, oh my Ci poślizgnął się na kawałku komentarz Tim 
Stanley on on, nie mogę go odczytać, jej pokryte ptaków Puchatka. Ale 
masz rację, The Daily Telegraph daje najlepszy zasięg, dobrze Puchatka 
ptaków tak. Powinniśmy prosić miłe powrotem prostytutka dr cienias, 
aby rzucić okiem na plecach, zanim dotrzemy do windy Warwick. 
Będziemy profesjonalne serwery herbaty, co za miła przyszłe mamy.  

Kwestionowane na Uniwersytecie ©  

Michael Casey  

Mamy dziesięcioleci działające teleturniej w telewizji o nazwie University 
Challenge, gdzie zespoły z Unisa, a po prostu nie cierpię tego słowa 
"Uni", gdzie robią quiz, aby zdobyć nagrodę. Wariant to było w filmie 
Trinians świętego, które mogą lub nie może oznaczać mój "intelekt", po 



prostu wyglądać tego słowa w słowniku. Moja pamięć Uniwersytetu sięga 
50 lat być może, kiedy mój brat wygrał miejsce w Oxford, Queens. Kilka 
lat później inny brat udał się do Cambridge, Downinga. Tato, kowal z 
hrabstwa Kerry był bardzo dumny. Jego nauczycielem był kiedyś 
przewidział, Casey jeden dzień będzie powiesić.  

Więc to jest tło, pamiętam mojego najstarszego brata z afro włosy po 
trwałej ondulacji, złoto oprawie ośmiokątne okulary i rac. Mogę również 
pamiętać, kupując go trójkołowy dla najmłodszej siostry, która była 13 lat 
młodsza. Teraz wygląda jak mieszanka Sting i Harrison Ford. Więc to 
jest wtedy, ale to, co już teraz?  

Nie zbliżaj się do mnie z tego plakatu, który okupują moją przestrzeń, nie 
mów mi o tego Boga, bo nie chcę, moje wartości zanieczyszczone swoimi 
sposobami pogańskich, albo przez swoich chrześcijańskich / żydowskich 
/ islamskich / Anythingist sposobów , Po prostu chcą pozostać w mojej 
bańce, a nie zranić lub niezrozumiany przez kogokolwiek lub 
czegokolwiek. I weź te posągi dół są one po prostu tak sobie, redukcje na 
tych popiersi obrażają mnie. Długość na spodnie na tym posągu jest tak 
obraźliwe.  

To posąg Dawida jest obraźliwe, nikt nie ma idealnego ciała, które 
możemy mieć, że usunięto z uniwersytetu też. I nie Sarah nie chce, że 
przeniósł się do jej sypialni, żeby mogła marzyć doskonały sen z 
doskonałego człowieka. To jest seksistowskie, co znaczy ona zostać 
uszkodzona przez resztę swojego życia, myślę, że ona pozwać University. 
Ona ma amerykańskich przyjaciół po wszystkim i naprawdę wiem o 
pozywa. A ona jest lesbijką też, więc ona pozwać dwa razy.  

Czy mamy bar bezalkoholowy też ludzie, których wiara zakazuje ich 
przed zabraniem alkoholu powinien móc odpocząć i zrelaksować się w 
barze, ale bar bez alkoholu. Jest to prawo człowieka będzie wolny na 
odpoczynek i nie tylko idzie do kawiarni nie jest wystarczająco dobry, 
jesteś wykładając nam teraz okupują naszą wolną przestrzeń, czujemy się 
zastraszani przez ciebie mówiąc, że nie powinno być w barze, jeśli nie 
lubimy alkohol. To po prostu nie alcoholist, dostaniemy unię rozpocząć 
strajk wykładów nad nim.  

A zajęcia są zbyt długie i zbyt mocno i nie podoba mi się program 
nauczania albo. Książki są zbyt ciężkie, zbyt. Przełącz się obiektów lub 
kupić Kindle. To seksistowskie rzecz do powiedzenia, jesteś wywodząc 
kobiety są zbyt słabe, by studiować, jestem człowiekiem i tak nie można 
powiedzieć o mojej krótkiej sierści. Ale kobiety mają krótkie włosy też w 



dzisiejszych czasach, że to seksistowskie uwaga wywodząc, że jestem 
lesbijką, ale jestem człowiekiem. Czy jest to jakaś obraza przekroju płci?  

A i na to idzie. Jestem tylko starą pierdnięcie, ok prostu pachnie jak stary 
pierdnięcie. Ale kiedy moi bracia udał się do Uni, gdy moja siostra poszła 
do Uni, zobacz Trzymałem nos, więc nie mogłem wyczuć mój stary 
pierdnięcie, a ja "Uni", gdy szli, wyjechał na studia. Mój inny brat 
Downing Cambridge jeden był górnikiem przez rok, zanim udał się do 
Cambridge, nie skarżą się na ciężką pracę i połamanymi paznokciami.  

Kiedy jesteś na Uniwersytecie można spotkać mnóstwo ludzi i wymiany 
poglądów i żywności. Podobnie jak jajecznica z fasoli w Heinz, 40 lat 
temu nikt w Cambridge nawet marzyć o tym. W dzisiejszych czasach 
ludzie skarżą się, że to było mieszanie grup żywności, a zanieczyszczenie 
potem byłby nie do przyjęcia, więc petycja zostanie rozpoczęty ponad 
fasoli i jaj.  

Zwłaszcza, że jaja zostały wyprodukowane w nieludzkich warunkach, 
powiedziałem okoliczności. Innuendo jest zdecydowanie duży big NO 
NO, choć posiadające duży duży no no może samo w sobie być 
zaklasyfikowane jako coś godnego oklasków 40 lat temu, ale teraz 
wszyscy będą pracować przez sanktuarium w kościele przystani 
bezpiecznym miejscu. Raz tam wszystkie obiekty religijne byłby 
wyrzucony z kościoła, kiedy najechał bezpieczną przestrzeń dla religijnie 
wysłowić.  

Wszystko to sprawia, że jestem smutny, tak zrobię moją codzienną 
pielgrzymkę do Aldi, choć będę potępiony za pomocą pielgrzymkę frazy, 
zwłaszcza tych bez wiary w ogóle. Dave Allen i Lenny Bruce są w niebie 
płacze są zadowoleni, że są martwe, nowoczesne studenci są 
kwestionowane, wyzwanie, ponieważ nie mają poczucia humoru i chcesz 
wybrać to, co powinni wiedzieć, bez żadnego związku ze zdrowym 
rozsądkiem.  

Życie wymaga od wszystkiego i wszystkich, tak będzie katolicki w swoich 
gustów, i tak wybrałem słowo katolik celowo, by zobaczyć, kto wiele 
nieświadomych komentarze będę się na temat jego znaczenia w tym 
kontekście. Mieć przyjaciół wszystkich wyznań i równych, spróbować 
różnych potraw i poznać wszystkie rodzaje wszystkiego. Wtedy i tylko 
wtedy będzie zaokrąglony osoba Wezmę skarg jest teraz grubawy. Nawet 
spróbować jajecznicę z fasoli w Heinz, ale czy otworzyć he okna 
pierwszego. Nie maluj się w kąt, bo to jest po prostu swój własny umysł, 
który staje się mniejsze, co przypomina mi o tym posągu Dawida w 
zimie.  



Cytaty i SoundBites ©  

Michael Casey  

Dałem książki do sklepu charytatywnego dziś rano w drodze do Aldi, 
mamy mnóstwo sklepów charytatywnych, gdzie mieszkam, to i szybki 
sklepów spożywczych. Więc podałem w książce do pani w sklepie, 
ponieważ nie był to cytat z tyłu czytam na głos do niej, tylko dla efektu 
dramatycznego. Zapytałem, kto to był i powiedziała, Szekspir, w 
rzeczywistości był Henryk VIII. Cytat chodziło o wierności więc mnie 
uśmiech, Henryk VIII i wierność.  

Było tak zimno, dziś musiałem umieścić 2 pary skarpetek na, miałem 
również uderzyć na przeciwbólowy zanim mogłem nawet zacząć się 
drogi. Następnie później musiałem wychodzić znowu do optyków z moją 
małą córeczką. Więc teraz jest godzina dziewiętnasta, jak patrzę na zegar 
i wiem, że mam 2 godziny, aby oszczędzić przed elementarna jest w tv, 
Sherlock oryginału było niesamowite kilka dni temu czym dzisiaj mamy 
różnorodność USA.  

Tak więc można zobaczyć, jak mogę rozciąć w moim piśmie, zrobiłem 
zakładać My Valentine wiersz o moich stron dzisiaj myślałem Arthur mój 
stawów może być dziś zwycięzca, więc wszyscy mają to gotowy do woo 
swoją miłość i kocha swojego życia, po prostu upewnij się, że nie 
spełniają. I nie raz trzeba zarezerwować stolik dla 3 na Walentynki nocy 
...  

Szukałem w Fox usłyszał o Przesłuchania dla gabinetu Trumpa, facet, 
który został rzekomo być rasistą miał wschodniej looking facet z małymi 
dziećmi za nim, nie wiedział, że jego własna rodzina czy był to wszystkie 
polityki siły , Wtedy miał odmów. Jutro masz byłego faceta eksonie 
stwierdzając, że jest idealny do pracy, mimo że zrobił miliardy warto 
biznesu w ZSRR, przepraszam Rosji, choć wydaje się, Putin chce 
przywrócić ZSRR. Może Putin Word Perfect z piosenka starego 
Chrząszcze "Back in the USSR. Putin może mieć nawet go jako ulubione 
jego Spotify listy utworów. Czy facet Exon móc zmieniać od kłusownika 
do gajowego, czy mogę używać prostych analogii?  

Zwłaszcza w polityce mamy cytatów i SoundBites bród. Wiadomości 
klipy są toczyły się przez 15 sekund w telewizji i ludzie powinni 
zrozumieć wszystko od tego. Jest to naprawdę krzywdę ludziom i 
polityce. Jestem wiadomości addict siebie, obserwował i cieszył 
wiadomości przez 50 lat. Mogę oglądać i słuchać 4 godziny wiadomości 



dziennie, mogę obserwował Mydła i zamiast być kotwicę Birmingham 
Anglii TMZ, a nie jestem tylko słowa na stronie.  

Cytaty są wykorzystywane w celu dostosowania mocy do sytuacji, Tear 
Down To Ściana została wykorzystana przez Reagana, teraz musimy 
zbudować mur przez Trump. Więc metafora ścianie ma tak wielką moc, 
choć Trump twierdzi, że jego będzie prawdziwa tak jak Coca Cola. Czy 
ludzie wierzą, co zostało powiedziane jeśli wszystko słyszą to 15 sekund?  

Oglądając pięciu Fox, macie ludzie niemal krzycząc na siebie, to 
naprawdę jest jak raportowanie wiadomości sportowych. Czy 
publiczność wspomagany przez to, co widzą, czy jest to tylko tło, podczas 
gdy krzyczą na piwo w barze. Różne kraje robić rzeczy inaczej, być może 
byłem rozpieszczany mając 20 lat ekspozycji na BBC Radio 4, w wieku od 
8 do 28 i przez wiele kolejnych lat. Więc moja formacja jako prasowej 
ćpun było radio, a nie sport, relacje z wydarzeń, a mam na myśli, gdzie 
normalne wiadomością jest zgłaszane jako sport.  

Mówiłeś XYZ gdy byłeś 10, mówiłeś, że nigdy nie będę politykiem, oto 
film twoja siostra wzięła w tym czasie. Ale pan powiedział ABC, gdy byłeś 
23, powiedziałeś, że nie jesteś gejem, ale teraz w 39 już wyjdzie, to 
znaczy, że jesteś kłamcą, panie przewodniczący.  

To jest długa, jej wet za wet, w końcu jej po prostu nudny i ludzie 
wyłączyć wiadomości i oglądać kanał kulinarny w zamian. Wyznaję, że 
nie przestał pisać ten kawałek oglądać Rick Stein we Włoszech BBC2, był 
w Bolonii, moja mała córka ochrzcił go David Attenborough żywności. 
Ale gdzie byłem, chcąc moglibyśmy odwiedzić Bolonię, gdy moje zdrowie 
pozwala mi, być może w innym roku, ubezpieczenie zdrowotne 
pozwoleń.  

Ludzie, ja, ty, faceci w barze są robione wielką krzywdę, jeśli nie mamy 
odpowiednich wywiady z odpowiednimi pytaniami. Jeśli raportowania 
jest jak gimnazjum to nie jest wiadomości, jej rozrywki. Więc pan Trump 
powinien mieć jego palce utrzymywane do ognia i nie wolno do twitter 
na Twitterze. Hillary nie powinny być dopuszczone do powiedzenia głos 
na mnie Jestem kobietą, mam pochwę i pan Trump nie. Wybacz języka, 
Twitter jest trochę brudnym słowem po wszystkim. Jeśli wszystko mamy 
to tweet zamiast prawidłowych odpowiedzi na pytania czym wszyscy są 
nadużywane.  

Rząd jest przez ludzi, dla ludzi, a sprawiedliwość powinna być 
postrzegana być zrobione. Rząd nie jest klika uczestniczy Michelin 3-
gwiazdkowe restauracje. To nie słowa rzucił jakby skrawki prasie 



pakietu, a następnie drzwi zatrzasnęły się twarze. Tak Pan Trump 
powinien zachować jego Twitter, jeśli chce, wyznaję znalazłem to 
wciągająca sobie, że nie jestem na to teraz. Ale pan Trump musi 
wiedzieć, że 4 th Estate są najważniejszą częścią społeczeństwa, a bez nich 
głoszenia słowa o tym, co naprawdę dzieje się to wszystko otrzymujemy 
są kłamstwa. Są co leży zrodził? Ignorancja i wojny.  

Tylko dla rekordu Chcę Pan Trump być naprawdę wielki prezydent i 
zadziwia nas wszystkich, bo silna i delikatna USA ma największy wpływ 
na Rzecz Dobrej istnieje. Alternatywą jest ukąszenia dźwiękowe, a jak 
wszyscy wiemy ukąszenia daje wysypki. Nie oczekuję pana Trumpa być 
nudystów politycznych, jak te posągi w całym kraju przed wyborami. Ale 
spotkanie prasie i rozmowy z nimi jest ważniejsze niż cokolwiek innego, 
nawet jeśli nienawidzisz szloch, zawsze można umyć ręce potem Jezus 
umył nogi uczniom, był na tyle pokorni, aby to zrobić. Jak pokorny 
będzie służyć Amerykanie?  

Getting Ready ©  

Michael Casey  

Wszyscy się przygotować na to, bo to i na wiele różnych rzeczy. Nasz kot 
szykuje, Totoro śpi na fotelu naprzeciwko mnie, że przygotowuje się do 
śniegu, który jest przewidywany, mając dobry sen. Sen jest dobry, to 
odświeża nas i rano będziemy jasne oczy i krzaczaste tailed. Brzmi jak 
Watership Down spełnia Bazil Brush, śmieszne brytyjskie wyraz, jasne 
oczy i zajęty tailed, założę wielu moich zagranicznych czytelników będzie 
musiał go google.  

Ale sen jest dobry, zwłaszcza, jeśli nie dostaniesz ból, gdy leżysz lub 
obudzić się co 2 godziny, po prostu daje wgląd w moim życiu. Zawsze 
mówię sobie: Jestem gotowy na Undertaker, jako tytuł mojej komiksowej 
powieści jest rzeźnika, piekarza i The Undertaker, ironia czyni mnie 
uśmiech. Jak zrobić e-maile dostaję od ludzi reklamujących pogrzebach 
lub ubezpieczenia na życie, a nawet nowych domów w USA, ale jestem w 
Birmingham w Anglii.  

Co jeszcze przygotować? Otrzymujemy gotowy na Boże Narodzenie, ale 
dzisiaj jest 12 th stycznia 2017 Xmas jest przeszłość. Wróciłem nasze 
łóżeczko, które moja siostra przyniosła z Bethleham, z przodu okna za tv 
na zapleczu. Więc zamiast Bożego Narodzenia, teraz przygotowuje się do 
końca roku. Jedna z moich córek robi jej GCSE w lato więc ona ciężko 
pracuje, aby uzyskać odpowiednie wyniki, więc poszła do dobrego 6 th 



Form College. Jak tata robie mojej strony, aby jej pomóc, kupując gotowe 
do czekolady, kiedy wróci do domu każdego dnia.  

Dziś moja córka dostała Mock Results, że był rozczarowany, ponieważ z 
matematyki była krótka przez 2marks dotarcia do 9, który tylko górna 
2% w całym kraju dostanie. Ona jest bardzo wysoka w matematyce. Ona 
również chce dostaje bardzo wysokie noty we wszystkim. Moja jedyna 
rada jest taka sama rada moi rodzice dali do mojej siostry, zawsze można 
dostać pracę w Woolworths, po prostu być szczęśliwym.  

Poza burza wisi choć bardziej w wiadomościach tv niż na naszym 
progiem, więc kot nie zwijają się śni kartonów potrafi ukryć i zagrać. Gdy 
mamy do pakowania Totoro uwielbia bawić się z nim. Teraz śpi 
zadowolony i zrelaksowany, ona potrzebuje snu dla wszystkich swoich 
dziewięciu życiu. Czasami zazdroszczę jej, w stanie spać nigdzie nigdzie 
tak czy inaczej.  

Więc co jeszcze mogę przygotować? I przygotuj się na odkrycie jako 
pisarz, ok przestać się śmiać wszyscy z was, albo rzucę kilka moich mln 
słów jak ty. A niektóre z moich słów może być bardzo ostre, ostre jak 
szpony Totoro, ona jest kotek ataku po wszystkim. W USA te ostatnie 
kilka dni miałem 100s widzów na codzień, czy dostaliście nic lepszego do 
roboty, albo jesteś z CIA?  

https://butcherbakerundertaker.blogspot.co.uk/ więc może ktoś z was 
ma połączenia i mogę uzyskać ekspozycję w mediach. Ok, mądry facet z 
tyłu, wyjść na zewnątrz nagi w śniegu, a potem Michael Casey z 
Birmingham w Anglii, będziesz miał wiele ekspozycji. Nie jestem Jason 
Bourne.  

Rzecz o pisaniu jest to, że można przejść do Jana i kiedy wrócisz i 
odczytać z powrotem poprzednie zdanie masz inny pomysł, który 
prowadzi do tego czy tamtego. Trzeba być gotowym do użycia, co jest na 
swój sposób, sprawiedliwego wiatr lub faul, iw zależności od tego, co już 
zostało jedzenia może być brzydki, bardzo brzydki. Mówiąc o jedzeniu 
Aldi ma teraz Suszone Łosoś pieczony, staram się jeść łososia dwa razy w 
tygodniu jako część mojego postu poczwórnej pomostowania tętnic 
wieńcowych diety. A najlepsze jest to, że jest gotowe do spożycia, 
otwierając próżnia zamknięte opakowanie jest najtrudniejsza część 
równania.  

Życie przybywa i po prostu trzeba iść drogą i mam nadzieję dostać gdzieś 
ładne, życie się powtarza i masz nadzieję, że lepiej na niego. To jest dobre 
dla 90% swojego życia, ale dla 10% nigdy nie są gotowe. Nie można być 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=https://butcherbakerundertaker.blogspot.co.uk/


gotowy do 10% swojego życia, po prostu trzeba reagować. To jest 10%, 
jaka dzieli owce od kozłów. Myślę, że jeśli miał zróżnicowany życie jesteś 
szybszy w reakcji. Strażak i policjant ma do czynienia z dziwnych rzeczy 
codziennie więc gdy coś się dzieje, będą gotowe. Pracując jako Front of 
House w hotelu wyostrza również swoje reakcje, trzeba być gotowym na 
wszystko.  

Nawet ty czytelnik musi być gotowa, trzeba spodziewać się 
niespodziewanego. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, jak 
Monty Python powiedział w 1970 roku, kiedy byłem w szkole. I nikt z 
was, nawet mądry facet z CIA lub FSB, muszę rosyjskich czytelników też 
nikt z was oczekiwany mi udać się do kuchni i końcowego napoju w ciągu 
nocy, a że moje ostatnie słowo jest kawa.  

Quiet Time ©  

Michael Casey  

Siedzę w fotelu wszystko opakowane przed zimnem, pranie jest 
rozrzucone po całym domu na wszystkich grzejnikach, jestem w ciepłych 
ubraniach, poza widzę gołe gałęzie krzewów poruszają się na wietrze. 
Cieszę się, że jestem w środku i nie narażone na surowe zimno, nie mam 
umieścić radio, tego ranka jestem sam w ciszy. To czuje się inaczej, 
wszystko co mogę usłyszeć to brzęczenie centralnego ogrzewania, czy jest 
to komputer u moich stóp.  

Teraz niektórzy autorzy będą nadal z powolnym procesem wyjaśniania 
tego, co widzą w aliteracji bród, dla mnie życie jest bardziej gra ping-
pong, zwłaszcza w Szanghaju, żona i 2 córki. Podawać, Return, służą 
następnie powrócić. Albo jest to tenis, czy jest to aleja jak kiedyś 
zadzwonić odmianę squasha w Irlandii. Seminarium było na wysokim 
murze obok domku ciotki w Killarney, Taras 21 Mariackiego, można go 
znaleźć w każdym razie można dostać się do Killarney. Ciotka jest dawno, 
30 lat i więcej.  

Teraz cisza robi różnicę, poproś Paul Simon, tak naprawdę to Sound 
Silence. Zatrzymaj to, co robisz, jeśli jesteś w stojaku biurowego na 
biurku i powiedzieć, ae zamiar zrobić eksperyment, nagrodę w wysokości 
czterech paczki Stella Artois do zwycięzcy. Teraz przez 10 minut każdy 
może być cicho. Wiem, że jeśli jest to biuro rachunkowe są już cicho jak 
w grobie, kiedyś temped w jednym takim miejscu, zanim bezrobocie 
następnie stawów przyszło powołanie, choć nie mają interludium jako 
nauczyciel Esol angielskiego na rok.  



Więc Let There Be Silence, który mógłby być wiersz, zamiast w tym 
drugim zdecydowałem, co chcę was wszystkich do zrobienia. Wystarczy 
być cicho przez 10 minut. Nie było telefonów, ani komputerów, bez 
rozmowy, no Lusting w tym chłopca tam, wiesz gejów jednego, że nie 
wiem, jest gejem. Nie eying się tę dziewczynę, dziewczynę z dużym 
osobowości, który bym chciał, aby poprosić ją, ale uważasz, że nie ma jej 
w swojej lidze. W każdym razie cisza.  

Po upływie 10 minut przerwać milczenie i Micky ja naprawdę nie chcę cię 
złamać wiatr, to nie jest dźwięk ciszy, po prostu zapytać Paul Simon, on 
sklepów Aldi wiesz, wszyscy najlepsi ludzie. Więc teraz to się czuć się 
dobrze? Ok teraz można wszystko napisać kilka słów o ciszy. Gdzie udać 
się mój piękny, gdy jesteś sam w swoim biurku, jeśli Parafrazując Peter 
Sarstedt, gdzie się udać i nie czujesz nic? I nic nie mówię o graniu footsie 
pod biurkiem.  

Wtedy wszystko odczytał swoje słowa, i zabrać głos. Zwycięzca dostaje 4 
szt Stella Artois, a jeśli nie może zdecydować, wystarczy wysłać go do 
mnie. Więc co to wszystko udowodnić? Że są bezczynne ludzie nie robią 
żadnej pracy, wszystko co robisz jest grać w gry? Może. Albo ilustruje 
fakt, że kiedy wysiąść merry go round of Life możemy zobaczyć i poczuć 
rzeczy inaczej. Nie trzeba płacić 100s do Life Coach Właśnie nauczył was 
wszystkich za darmo, oprócz Stella Artois które oczekują na stanowisku.  

Wszyscy potrzebujemy czasu, aby zajrzeć w głąb siebie i odnaleźć naszą 
duszę, nasza dusza Micky, nie wszystko brzmiące podobnie, tylko naszą 
duszę. Po spędzeniu dekady w salach komputerowych miałem mnóstwo 
czasu oczekiwania, zwłaszcza na przesunięcie noc w weekend. Więc jeśli 
chcesz zostać pisarzem, a następnie dostać pracę pracują zbyt wiele nocy, 
może być ochroniarz, zrobiłem 14 lat noce siebie. Więc zakładając, że nie 
jesteś kretynem będziemy mieć wystarczająco dużo czasu, aby grać 
duchową chowanego lub aleja lub squasha.  

Być może po prostu spędzenia nocnej zmiany z gier w telefonie, ale 40 lat 
temu Gry na telefony, a nawet telefony nie istnieje. Więc można słuchać 
blaster getta całą noc, a my, czy można rozwijać życie wewnętrzne. Czy to 
ważne? To dlatego, że jak się starzejemy przyjaciele przychodzą i 
odchodzą, przychodzą i odchodzą pracy, nawet dziewczyny z powrotem 
do biura, w środku nocy, nawet oni przychodzą i odchodzą.  

Chyba że wyjdziesz za jeden, bo trzeba albo z powodu jej prawdziwej 
miłości, oparzenia dywan w cenie, ale to nigdy nie dzieje się w USA, ani 
Rosja, ani Niemcy, ani którykolwiek z pozostałych kilkunastu miejscach, 
gdzie czytasz to od. Trzeba mieć pokoje w mózgu iw sercu swoim dla 



Ciebie, dla znajomych i dla swojej rodziny i swojej miłości i kochanków, 
w zależności od tego, ile jak królik jesteś.  

Jeśli wszystko to jest bezsensowne samolubna osoba, to kto pomoże ci, 
gdy jesteś w dół, który będzie dobrym Samarytaninie. Kto powie jej 
Micky, musimy mu pomóc, pamiętasz farty Spodnie sam, jego Sarah 
musimy jej pomóc. Czemu? Bo cokolwiek czynicie braci moich 
najmniejszych mi zrobisz.  

Albo w prostym języku, kiedyś nas śmiać tak bardzo, że peed moje 
spodnie. W sposób, który jest odpowiedzią na wszystko, jeśli można 
sprawić, że ludzie siusiu w majtki, a potem, gdy przychodzi godzina 
potrzeby przyjdą, podobnie jak dr Watson zrobił dla Sherlocka tamtej 
nocy. Więc dzisiaj mam wypełniony to spokojny czas w piątek 13 th Jan 
2017 razem z kilkoma słowami karmić nasze dusze, soul Micky dusza 
duszy, czego naprawdę potrzebujesz, aby aparat słuchowy Micky.  

Noce w Malta ©  

Michael Casey  

Zanim zacznę muszę powiedzieć miałem wspaniały tydzień na Malcie w 
2013 i tęsknię do powrotu, mimo że był tam mój Arthur mój Arthritis 
rozpoczęty trafić do domu. Byłam szczęśliwa, że mogę kupić Głębokie 
ciepło w Malta. Teraz na 4 lata i mój nieplanowany poczwórne serca 
bypass wyprzedziła mnie. Powiedziano mi, że to potrójne ale było to 
poczwórne odkryłem 6 miesięcy później.  

Moja CKD należy obserwował też, mówię ci to wszystko, aby można było 
zrozumieć, jak ważne jest dla mnie, że mogę pisać, jej jedzenie dla 
mojego ducha, nawet jeśli dużo to podoba, czy nie. Więc teraz mam 
zamiar podzielić się częścią historii, która będzie stać się częścią 
rozdziału we łzach dla rzeźnika mój pełnej długości sequel Butcher 
piekarza i The Undertaker.  

Teraz czytać i przeproszenia do Navy Seals wszędzie, proszę nie zostawiaj 
głowę konia w moim łóżku, Metra jeden metrowy kanapki byłoby lepiej 
......  

Więc to wszystko było prawdą, Tiny nie była zła lub po prostu walczyła w 
ogóle, on naprawdę był jasnowidz widział go cały czas, ale gdy pisał ten 
obraz ołówkiem i kredką admirał musiał podjąć decyzję, więc Tiny został 
uziemiony, jego płetwy zabrane. Tak to jest, gdy stał się ochroniarz za to 
zillionaire w starym mamą, szczęście, bo był tam musiał się nią 



opiekować. Był bardziej jak syn do niej, a to dlatego, że zawsze nosi 
szalik, ktoś dostał się do niej, zanim Tiny dostał się do nich. Obejmuje on 
bliznę.  

Więc co zdarzyło się w Polsce? Dobrze Ester wykonane znajomego z tym 
irlandzkim kobiety w Birmingham, jeden w Anglii. Wiesz, jak lubi mieć 
prawdziwych przyjaciół nie ludzie ssania do syna, lub próbuje uzyskać 
stopę w drzwi. Więc kiedy usłyszała o potrójnej urodzenia, to było 
niemożliwe, trzeba zadać ginekomastii lekarza, aby to wyjaśnić. Byle 
Ester modlił się jak szalony, ponieważ tylko Żyd może się modlić. I jej 
przyjaciółka modlił się jak tylko irlandzkiego puszki katolickiego. Ale 
przede wszystkim Rita na Malcie, który był przyjacielem pani Murphy 
Modliła się jak tylko Maltańczycy mogą modlić i po co oni znosić od tych 
nazistowskich banków państwowych w wojnie wiedzą, jak się modlić.  

Więc te trojaczki urodziły się w Birmingham, w ich szpitalu Dudley Road. 
I to było niemożliwe, nie mogę wszystko wyjaśnić, bo nie mam czasu. Ale 
okazuje się, że syn Rity był głównym ginekomastii lekarz. On wyrzekł się 
swojej wiary odszedł tata umarł, a on ze wszystkimi jego wiedzy 
medycznej nie mogła go uratować. Ale kiedy urodziło trojaczki każdy z 
nich miał krzyż maltański znamię na ramieniu. Pani Murphy i Rita 
spotkał i sporządzono umowę, jeśli ktoś pomógł jej przyjaciel ma dziecko, 
tylko jedna ciąża, potem pani Murphy by modlić się, że jej syn wrócił do 
wiary.  

Więc Bóg Wszechmogący zabił dwie pieczenie na jednym ogniu. On na 
pewno nie, a następnie Ester wyskoczył z cienia, Miała pilotowany non 
stop z Vegas po prostu tam być. Wszyscy byli tak podekscytowani, pani 
Murphy płakała, bo nie trzymał jej części umowy. Następnie doc objawił 
się i okazało się, że był synem Rity. Był starym kawalerem, ale jego 
pielęgniarka kochała go od lat. Masz mnie na nie na pewno, 
Wszechmogący Bóg rozliczania wszystkich punktów w ciągu jednego 
dnia.  

Więc postanowili wrócić do Malty natychmiast i małżeństwa przed 
śmiercią jego stara matka. Tylko Francuzi kontroli ruchu lotniczego 
strajkowali te banki państwowe są zawsze na strajk. Więc Ester przez 
bitchy dopasowanie, dostała Tiny nacisnąć czerwony przycisk na jego 
telefon. 14 satelitów zapiszczał i poszedł do pokoju War warunkują 
bursztynu. On syn sprawia, że wszystkie satelity wojskowe, jej trochę jak 
odpryski swojego psa, ale z NORAD sekretarce.  

Tak trzymać go krótko, NATO gra wojenna została przerwana i 4 
śmigłowce szturmowe i odzyskiwania zszedł na dół miasta Birmingham. 



Objął doc i jego załoga na lotnisko w Birmingham. Wsadzili helikoptery 
na płaszczyźnie K734ASD i skierował się do Malty z kocury F15 jak 
eskorty. To Zillionaire naprawdę kocha swoją mamę, a Połączonych 
Sztabów kocham ją też. Pani Murphy nie nalegają na odwiedzenie 
bezcłowy na lotnisku, jest przestraszony kilka osób, sił specjalnych 
ambling poprzez bezcłowe. Ale pani pani Murphy nie domagać się Rita i 
wkrótce nowożeńców kilka prezentów. Jedną z sił rozmawialiśmy aż 
dziewczyna przy kasie, a także to już inna historia.  

My to już zajęta historia. To nie jest zakończona, syn Ester zadzwonił 
zatrudnić całą Hilton, tylko dostał podejrzane o ich głosem. Więc on 
wychował się w hotelu Hilton w dniu 3 ze swoich satelitów. Mafia 
trzymali w spotkaniu w hotelu Hilton. Gdy mała i sił specjalnych zostali 
poinformowani, że po prostu uśmiechnął się i wskoczyć prosto z 
samolotu i wyczyszczone mafię z Hilton, więc to nie była strata dzień 
miarę Siły Specjalne obawiali.  

Więc to już koniec? Nie wszystko poszło dobrze i doc poślubił swoją 
pielęgniarkę na Malcie, Rita i pani Murphy byli szczęśliwi. klub 
pokerowy Ester w Vegas był zirytowany, ponieważ Ester zostawiła je tak 
nagle. Więc ona ustawić swój telefon tak, że jej Vegas przyjaciele mogli 
grać w pokera przeciwko niektórym starców maltańskich.  

To właśnie wtedy to się stało. Jednym z mafią ukrywała się w szafie i 
wyskoczył. To był pokój pełen ludzi i dzieci też. Tiny jechał robić swoje 
rzeczy i zapisać wszystkich, ale bał się, że niektóre dzieci nie zranić 
przebiciami kul. Więc będzie musiał udusić faceta Mafia, Odcień 
prawdopodobnie umrze, ale każdy będzie bezpieczna.  

Ester spojrzał na posąg Matki Boskiej w rogu sali balowej, US 2 Żydów 
sam w pokoju pełnym pogan. Niech będzie mi, że umiera, jestem stary, 
niech to będzie mnie nie Tiny, on jest jak syn do mnie, że nigdy nie dostał 
tę dziewczynę marzył o. Zwrócił jej zdjęcie na papierze, taka ładna, a 
potem cały czerwony na lewej stronie twarzy. Proszę Maryja, jako jeden 
Żyd do drugiego, z wyjątkiem tych wszystkich pogan.  

Moja babcia wykorzystywane do mnie zapytać zaśpiewać dla niej, 
dlaczego nie śpiewa dla mnie.  

Ester wstał wymagane przez jedynego innego Żyda w pokoju, więc Ester 
śpiewa coś wszyscy poganie chcielibyśmy. Ona śpiewa Ave Maria, ester 
zaśpiewała Ave Maria. Jeden po drugim wszystkich wstał i wyzywająco 
śpiewa Ave Maria. Mafia facet był zdumiony, ściana dźwięku, Phil 
Spector produkcji Ave Maria.  



Tiny widział to może dać mu przewagę, a on krawędziach przodu gotowy 
do skoku, gotowa do zapisania wszystkich. W tej chwili modlitwy Ester 
odpowiedział, Tiny zajechaliśmy zobaczyć swoją dziewczynę, bo kelnerka 
wprowadzone przez długi drzwi. Była piękna niczym porównać, a po 
lewej stronie twarzy był to port wine stain znamię. Teraz dziewczynka 
została wyśmiewany przez całe życie z powodu jej znakiem hańby. Ale 
ona też miała wizję, a raczej głos we śnie. Człowiek od morza Wyjdziesz, 
najodważniejszym człowiekiem na świecie jest tylko jedno dobre dla 
ciebie za mało.  

W tej chwili Tiny zobaczył swoją dziewczynę i oboje wiedzieli, 
przepowiednia została ujawniona. Czy to wszystko kończy się śmiercią. 
Zarówno prosił Matkę Bożą, aby zapisać drugi, niech żyje, nawet jeśli 
umarł. W tym samym czasie dziewczyna, Rose miała na imię, złapała 
spodek i wyrzucił go jak frisbee uderzania faceta Mafia na swoim Jabłko 
Adama. Jak wykrztusił Tiny poleciał ze św Michała Archanioła sam 
trzepotanie skrzydłami z tyłu. Mafia facet został rozbrojony i powiązane z 
dala.  

Więc to wyjaśnia dlaczego każdy Navy Seal w służbie jest pozycją dla 
Malty. To prawda, musieliśmy poprosić głównodowodzący specjalnego 
pozwolenia. On tylko zgodził kiedy powiedzieliśmy mu, że Rose wiedział 
Tiny numer serwisowy, marzyła go przez te wszystkie lata temu.  

Kontakt © nieznane  

Michael Casey  

Jesteśmy po leniwy niedzielny tu w Birmingham, nasz dom myśliwski 
jest nadal bezowocne i mieliśmy kolejną wycenę na naszym własnym 
domu. Dlaczego potrwać 5 minut przy 30 wystarczą, jest regułą dla 
agentów nieruchomości, choć osobiście daję ich krótkie shrift, ale to 
wszystko znosić Pantomimy, gdy mamy szukamy nowego domu.  

Więc dzisiaj jesteśmy relaks i mam leniwe spojrzenie na gazetach. Jedną 
rzeczą, która była przedmiotem zainteresowania był irlandzki facet, który 
miał korespondencji e-mail z Davidem Bowie, nie wiedząc, od wieków, że 
był to człowiek sam. Pewnego stycznia było już po wszystkim, to było rok 
temu. Czytałem, że Ronald Reagan miał rozmówcy, który używany jest 
kod na zewnątrz koperty tak, że litery mogły dostać się do niego szybko. 
Wierzę, że to trwało przez wiele lat, ale można poprosić Google lub 
biblioteki Reagana, aby to potwierdzić.  



Więc to dało mi do myślenia, co zrobić, jeśli miałem królową jako 
znajomego pióra, będziemy wymieniać poglądy na farby. Wszędzie 
królowa idzie zawsze istnieje zapach farby, ponieważ każdy porządkuje 
się zanim ona przyjdzie. Żałuję tylko, że ona odwiedzić sypialni moich 
dziewcząt, to może być uporządkowane. A może odwiedzić nasz dom, to 
wszystko, to ktoś może go urządzić, zanim ona nadejdzie, które pomogą 
nam go sprzedać. Chyba królowej lub Marg jak ona woli być nazywany, a 
nie ile Marg, Mości, decyduje, że chce pozostać w naszym domu 3 łóżka 
natomiast Palace urządzone. Które mogłyby mieć 10 lat.  

Czy królowa zwierza mi się, rozlewać sok na Theresa May, prawda żużel 
nawzajem modę. Potem śmieją się jak kanalizacji przed mającym kufel 
Guinnessa, z ich harmonogramem będą go potrzebować. Czy oni swop 
porad za pośrednictwem poczty elektronicznej? Jestem pewien, że pani 
maja nie powie mi coś, ale gdybym pisał kilka skwarkami królowej, 
mógłbym ją przekupić. Marg kocha skwarkami, dzieli się je niechętnie z 
corgi i AL alzacki, który podąża za nią dokoła z Dennis handler pies.  

Co innego mogła powiedzieć mi o miano Marg, ona nie nalegają na 
miano Marg wiesz, powiedziała w jednym z naszych e-maili, że Ken Dodd 
nalegał, a ona na to zezwolił, tuż zanim sięgnęła po miecz. Ken zaczął 
uciekać, wypadnięciu łaskotanie jego kij w procesie, miał wspomnienia o 
byciu w sądzie oszustw podatkowych, jak królowa uniosła miecz. Ale ona 
tylko mu tytuł szlachecki, powstają Sir Ken Dodd. Myślałam, że będzie 
prowadził mnie przez wspomniany nowy Sir Ken. Jestem królową lub 
Marg do moich przyjaciół, nie zabrakło nikogo za pośrednictwem, 
zostawiam to do wnuczki, pamiętać, że w przypadku, że tłuszcz Imbir 
piosenkarza, mogę mieć ochotę. Potem roześmiał się jak błoto.  

Zrobiłem wskazówki dotyczące wymiany szkołach i tak dalej, wszyscy 
nauczyciele w mojej rodzinie oraz wysoki poziom osiągniętych moja 
rodzina. Ale potem zmienił temat, więc powiedziałem jej, że znał 
wszystkie słowa "Idę do tyłu na Boże Narodzenie w poprzek Morza 
Irlandzkiego" ale zapomniałem niektórych, okazuje się, że jest fanem 
Spike Milligan, że książę Karol niej doprowadziły jej w błąd czy też jest to 
popielniczka. Więc ja i Marg mieć ładny mały rozmówcy coś dzieje za 
pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Oczywiście mamy specjalne nazwy e-mail, kopalnia jest 
anon678904423423@lamberthwalk1945.org.com i Marg jest 
1945to1812Overture@lamberthwalk1945.org.com więc to wszystko na 
dzisiaj naprawdę. Muszę biec do polskiego sklepu po chleb teraz, 
pewnego dnia będę uczyć się polskiego, ale uśmiech zawsze działa, Marg 
powiedział mi, że po prostu zachować na uśmiechnięte.  

mailto:anon678904423423@lamberthwalk1945.org.com
mailto:1945to1812Overture@lamberthwalk1945.org.com


Ach zapomniałem, co robi Królową, a raczej mój przyjaciel Marg 
przechowywać w torebce? Ma Kindle ze wszystkich moich książek. 
https://www.amazon.co.uk/MichaelCasey/e/B00571G0YC oraz pakiet 
skwarkami oczywiście, pokarmem dla ducha i dla psów, choć nie jestem 
pewien, który myśli, że jest która.  

Usuwanie Out ©  

Michael Casey  

Wszyscy oczyścić się od czasu do czasu, nasze dzieci nigdy się jasne, 
trzymają wszystko. Jeśli spojrzeć pod łóżkiem dziecka znajdą Państwo 
wiele wiele rzeczy, jestem pewien dippy Dinozaur żył w łóżku córki przez 
co najmniej dwa lata, albo to, albo moja córka potrzebuje więcej błonnika 
w swojej diecie. Dziwne buty i różne bity mundurki szkolne są 
opuszczone pod łóżkiem dziecka, podobnie jak pół zjedzone kanapki 
dżem i pół-pijani butelek gazowanych pop. Choć może to być po prostu, 
że Paddington Bear zakradli się do domu i mieszka pod łóżkiem. Być 
może jako lokatora dziecka, mieszka w schowku.  

Dorośli mają dużo śmieci też, że nigdy nie opuści go pod łóżkiem, oprócz 
zużytych brudnej bielizny lub czysty, ale opuszczone underware 
kochanka przypominając swoich dzikich opuszczone dni. Puste butelki 
szampana, lub Stella Artois puszki na śmieci przestrzeni pod ich łóżkiem. 
Szczury w tanim domu, w którym mieszkają nie jeść ser w pułapki, po 
prostu umiera z powodu zatrucia alkoholowego, są martwe, ale z 
uśmiechem na twarzy.  

W jednym rogu pokoju, w którym nauczyciel Oznacz wszystkie te nudne 
papiery jest kupa niedzielne suplementów, które masz nadzieję czytać po 
zakończeniu wszystkich oznakowaniem nudny i planowania lekcji. 
Planowanie lekcji brzmi jak jakiś norweskiego naukowca, który wie 
wszystko, co trzeba wiedzieć na temat globalnego ocieplenia, a za 
globalne ocieplenie to brzmi jak jakiś chiński miliarder, jeśli tylko 
byliśmy jedną z moich krewnych, jest on od Szanghaju po wszystkim.  

Więc ty, ja, nas gromadzić, gromadzić oznacza zbyt leniwy, aby wyrzucić, 
możemy gromadzić wszystkie nasze śmieci. Nigdy nie wiadomo kiedy 
może się przydać. Zbieram wtyczek elektrycznych i kabli, ponieważ nigdy 
nie wiadomo, kiedy mogą się przydać. I nie tylko bin starą suszarkę, 
muszę najpierw wykastrować go poprzez odcięcie jego wtyczkę, czy to ze 
starego radia, trzymam cały kabel.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=https://www.amazon.co.uk/MichaelCasey/e/B00571G0YC


Kubki i talerzyki wydają się rozmnażają się w naszej kuchni szafki, jeśli 
ktoś z rodziny ma nowy kubek potem dam nam swoją starą. Następnie są 
Nowość te, które mogę kupić lub dzieci kupna lub podane jako prezenty 
na Boże Narodzenie czy urodziny. Słynny Miłość ptaków zestaw herbaty 
był pierwszy zestaw miałem kiedy założyć rodzinę, a teraz te Love Birds 
wydaje się, że wypełnił szafka z kubkami drań kukułką wszędzie, może 
20 z nich. Czyż oni nie słyszeli o antykoncepcji, czy uważają, że jest to 
meksykańska piosenkarka folk.  

Płaszcze wydają się rozmnażać też, jak zawsze trzymać jedną byliśmy 
zastępując jak nie mogłyby być nieco bardziej zużycie starego, więc teraz 
mamy 2 warstwy lub 3 lub 4 w zależności od potrzeb mody. Moja żona 
powiedziała, kiedy umrę wszystkie moje ubrania trafi do Charity Shop, 
mamy co najmniej 13, gdzie mieszkam. Więc moje rozstanie będzie miał 
zapas namiocie jak ubrania stają się dostępne dla wszystkich bez 
wyjątku, wszem i wobec, brzmiące jak właściciel sklepu Kebab, i tak 
mamy wiele z tych, gdzie mieszkam.  

Jeśli uda nam się wreszcie znaleźć dom wszyscy możemy uzgodnić, to 
największy jasne out kiedykolwiek zacznie. Byłbym pierwszy na skrzyni 
ładunkowej poza domem, ale moja żona nie może podnieść mnie, więc 
jestem bezpieczny teraz. Być może będę musiał opuścić kilka moich 
wtyczek z tyłu, lub którykolwiek z moich majtek, gdzie elastyczna 
porzucił walkę z moim derriere. Moje stare buty będą musiały zostać 
porzucone, czy raczej w lewo w ulicę dla jeszcze biedniejszych ludzi do 
podjęcia. Wszelkie popękane naczynia zostaną pozostawione też miłości 
Ptaki są ponad 30 lat, może oni produkują więcej naczyń, jeśli po prostu 
zostawić je za sobą też.  

Wszelkie smutki zostaną pozostawione też, że to bezcelowe 
doprowadzając je z nami, zacząć od nowa, nowe nadzieje i nowe 
marzenia. Wystarczy pamiętać, aby umieścić wszystkie śruby w łóżku, 
zanim go używać, inaczej Wypełnienie Niedźwiedź może być 
niespodzianka.  

Supermarket Zakupy ©  

Michael Casey  

Jak wszyscy wiecie odwiedzam Aldi na codzień, to część mojego 
wykonywania rutynowych i robi mi z domu i zaczerpnąć świeżego 
powietrza. Jeśli czytasz to w Chinach byłbyś tak zazdrosny wszystkim na 
świeżym powietrzu mamy. 40 lat i więcej, w 1973 roku w rzeczywistości 
dom rodzina musiała zrezygnować z otwartego ognia węgla jako 



Birmingham oświadczył strefę bezdymny, gdzie mieszkał. Więc tata miał 
dostać w centralne ogrzewanie, a to kosztuje dużo pieniędzy. Tata dostał 
też facet rewire nasz dom, płacąc za niego gotówką, aby wykonać zadanie 
2 dniowy na szczycie zainstalowaniem nowego centralnego ogrzewania.  

Więc nie mamy smog więcej, mogę nigdy nie pamięta zdarzenia smog, 
ale mi powiedziano, że stało i moja pamięć sięga ponad 50 lat. To jest 
tylko przypadkowe, więc podchodzę drogę do Aldi codziennie i kupić to, 
czego potrzebujemy na codzień. Dziewczynki zawsze chcą czekoladę, a 
jak wiadomo fabryka Cadbury jest zaledwie kilka mil w górę ulicy od lub 
domu.  

Mówiąc domów I zdyskontowanych jeden z naszej listy, ale dzisiaj, jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawił się kolejny prawdopodobne. 
www.rightmove.co.uk jest miejscem patrzeć, B17 jest moim 
preferowanym miejscem o promieniu 1 mili, czy można uzyskać dostęp 
do witryny z dowolnego miejsca na świecie żyje zobaczysz, jak zielone 
Birmingham, wszyscy wydaje się, że drzewa w swoim ogrodzie. 
Zobaczysz także, że muszę wygrać na loterii, jeśli kiedykolwiek dostać się 
żyć w kod pocztowy B17, ale promień 1 mile jest bardziej przystępne.  

Powrót do Aldi, moja lokalna jest pełna brodatych mężczyzn, jak ZZ Top 
revisited, ludzie po prostu mogą je mieć, więc mają wszystkie masowo 
hodowane brody. W trosce o równość Jestem pewien, że Aldi kobiety 
mogą rozwijać je także, ale do tej pory żaden z nich nie zrobił. Personel 
pracuje bardzo ciężko i kierownik dość mało Indian dziewczyna ma Law 
mniejszym lub większym stopniu, tak jak mi powiedziano, że ma wielki 
chichot też.  

W Aldi dostanę kurczaka i łososia, które są moimi zszywki po mojej 
nieplanowanych poczwórne pomostowania tętnic wieńcowych. 
Mieszkałem kiedyś na mrożonek przez dziesięciolecia, ale to jest 
verboten, jak mówią Niemcy. To mogła być moja żywotność mrożonek 
zakupione od wielu różnych sklepów, z MSG w nim, że zablokował moje 
tętnice, czy może to być dziedziczne, nie wiem pełną odpowiedź. Dziękuję 
Bogu i nadzieję, że mogę żyć wystarczająco długo, aby zobaczyć moje 
córki dorastają, a następnie zobaczyć moje wnuki. Jestem szczęśliwy, tak 
długo, jak są szczęśliwi. Mówią, że masz 20 lat dodatkowy czas po moim 
op, choć biorąc pod uwagę wszystkie moje bóle z mojego Arthur, 
artretyzm i CKD, cieszę się, że miałem te 2 lata dodatkowy czas tak 
daleko, aby osiągnąć mój 1.000.000 słowa.  

Dziś był kolejny dzień ból więc wybacz mi o tym wspomnieć. Już w Aldi 
jego zabawy oglądając personel pracuje tak ciężko. I zauważył, że jeden z 
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nich był rugby odtwarzanie przez sposób, w jaki zostały ułożone chleb na 
półkach. Kolejne kino The Thing Separator klienta tak, jakby gra w 
snookera, a kiedy zapytałem miałem rację, był snookerzysta. Tak Michael 
Casey jest Sherlock Holmes z Aldi, ja dostrzec rzeczy. To trzyma mnie 
rozbawiło.  

To również miły wypróbowanie nowy żart na co dzień, a ja jestem w Aldi, 
pracownicy mogą lub nie chcą bym zatrzymać lub przejść na drodze do 
Islandii, ale 90% czasu śmieją. Choć mogą one być po prostu 
niesamowite rodzaju, może ich kierownik chichocząc daje im chichotać 
lekcje każdego ranka zanim uderzą hali. Napisałem sztukę pt Shoplife 
powrotem w 1989 roku, że nie mogło mnie sławnych i bogatych, a nie 
jestem w Aldi próbując rozśmieszyć, jedna osoba na raz.  

Drugim powodem, dla którego codziennie w sklepie Aldi to dlatego, że 
nie może wykonywać mnóstwo zakupy już tak robię codziennie sklep 
Aldi w zamian. Jeśli personel naprawdę nienawidził moich żartów 
Jestem pewien, że bym klub razem i kupić mi wózka na zakupy z 
kółkami, wtedy tylko, że mnie raz w tygodniu. Ja miałem pomysł, aby 
podzielić się z moich żartów z ojczyzny Aldi w Niemczech. Książka z 40 
kondygnacji z 40 przeciwległej stronie tłumaczeń skierowaną w stronę 
plus mój dźwięk. Nadal czekam na Aldi odpowiedzieć, mogliby wdrożyć 
ideę całego świata Aldi.  

Albo Aldi niemiecka będzie po prostu kupić wózek z kołami dla mnie, to 
mogą mnie zapomnieć. Byłem we Frankfurcie przez tydzień w 2006 
roku, było świetnie, w Offenbach, starej fabryce mięsa przekształcony w 
hotel. A tuż obok był ładny, mały supermarket, nie sądzę, że był to Aldi, 
ale moja miłość do wszystkiego, co niemieckie rozpoczęły tam. Sert 
Gudd, przebacz plecy niemieckiego Próbowałem opierając go 15 lat temu, 
ale to było dla mnie zbyt trudne. mogę zrobić francuski i hiszpański, a ja 
nawet doznał 5 lat po łacinie, a moja żona jest dziewczyną Szanghaj i 
nasze dwie córki są dwujęzyczne. Więc dlaczego nie może mi pomóc Aldi 
Niemców śmiech i nauki języka angielskiego. Muszę teraz iść Rolling 
Stones zbierają mech na moim HiFi, więc nadszedł czas na łóżku. Gutten 
Nach.  

Darmowe Opowiadania ©  

Michael Casey  

Przypuszczam, że to jest wolny historia dopóki biorę go w trybie offline i 
połączą go z setką innych historii i publikują w ramach Nowe Horyzonty 
2018. Mam ponad 120 stron mojej następnej książki już gotowy. Jeśli 



śledzę mój plan to nie może być 500 stron plusem w następnej książce. 
To dlatego, że nikt nie chce płacić za treści, że SOB złamany sercem do 
mojej puszki Stella Artois.  

Teraz tytuł naprawdę odnosi się do czegoś innego, jestem w 
rzeczywistości mówimy o tym, jak moja treść, moje pomysły historia 
przyjść do mnie. Oni po prostu wydają się być jak śpiew ptaków czy jak 
chmur przepływających po niebie. Trzeba nauczyć się mieć oczy i uszy 
otwarte, ale jeśli nie jest takie proste rzeczy, to masz mnóstwo pomysłów 
fabularnych najbliższych na swój sposób.  

Gdy szedłem w górę drogi w drodze do Aldi widzę bardzo otyły stara się 
wydostać z jego przeszłości starego samochodu sportowego. To tak, jakby 
Frank Cannon ucieczce z ciasnym pary majtek, człowiek musiał walczyć i 
walczyć, aby pozbyć się samochodu od niego. Był dwa razy mój rozmiar, 
a niektórzy twierdzą, że jestem tuż tłuszczu stare ______.  

I nadal się drogi i zobaczysz Kardasians mojego obszaru, posiadając 
swoje paznokcie pomalowane, choć jak jest tak zimno są nadal nosi swój 
fałszywy Artic skafandrów. Technicy paznokci nosić maski jak chirurgów, 
jak ozdobić paznokcie, myślę, że to by ukryć swoje uśmiechy, jak ozdobić 
paznokcie ludzi.  

Należy ozdobić swoje życie i swoje serce, ale to po prostu stary tłuszcz 
poetą we mnie mówi. Jest to myśl, dlaczego nie drukować japoński 
krótkie wiersze na paznokciach ludzi, że teraz byłoby mądre. Powoli 
powoli wejść na Mt. Fuji może zmieścić się na jednej ręce, piękne modele 
japońskie bez wątpienia wykorzystać na mój pomysł. Nie mam jeszcze 
żadnych japońskich fanów. Choć jestem taki gruby może po prostu 
harpun mnie i jeść całe tran.  

I nadal się drogi i musiał wstrzymać oddech jak wyprzedzić palaczy na 
ulicy, niewielka ilość dymu boli moją klatkę piersiową. Choć cygara 
dymu z jakiegoś powodu nie jest zły. Jak zobaczyć, usłyszeć i poczuć 
rzeczy każda rzecz uruchamia pamięć i daje mi pewien pomysł. Mój tata 
nigdy nie palili w całym swoim życiu, ale czasem na jego 2 tygodnie 
wakacji letnich robił dym. Spędził 40 lat w hutach, więc myślę, że może 
się zdarzyć, że jego ciało potrzebowało czegoś ciepłego i dymu, gdy był z 
dala od pieca i jego 400plus stopni.  

Na marginesie, jeśli kiedykolwiek masz palacz w twojej rodzinie, a jeden 
brat stał się palący podczas gdy w Cambridge, a następnie spójrz na sufit 
pomieszczenia dymu. Nasz salon miał żółto czarną Gunge na suficie, jak 



melasa utknął tam. Więc wyobraź sobie, że zatrzymany do płuc, by the 
way John Lennon Imagine ma zamiar grać na Spotify.  

Czasami zobaczysz własne stary płaszcz dojść do siebie, tłuszcz ktoś 
twierdził, że od sklep charytatywny, więc to miłe, ale nowy właściciel 
twojego anorak nie wiesz, że jesteś stary właściciel. Służące Wieku sklep 
zamknięto, więc wasze córki powiedzieć, będziesz musiał opuścić miasto.  

Połowa słyszał rozmowy dryfować przeszłości jak idziesz dalej na ulicy, 
ludzie stojący w mżawce kończąc czat FAG razem na ciepło na zewnątrz 
barów. To z jakiegoś powodu przypomina mi Irlandia i mężczyzn 
stojących na zewnątrz kościoła. I get heckled przez ostatnią, bardzo 
ostatnio z naszych lokatorów, nieudanej kucharz ale zdobywające coraz 
więcej nagród alkoholowych.  

Ten, który dosłownie błagał tatę za funt na piwo, kiedy mój tata był 
dosłownie na łożu śmierci. Więc widzisz, że wiem o alkoholików, żałuję, 
że nie, ale robię, może 40-letnie doświadczenie w tym temacie, 
przestrzegając wszystkich naszych lokatorów alkoholowych.  

I pop w Aldi dla mojego zakupy i uzyskać świecącą powitanie od nie 
mojego personal shopper, ale z moim wielkim przyjacielem Emisji, lubi 
ciastka czekoladowe daję ją dla swoich dzieci. Więc mam herbatniki 
pierwsze, jak to przy drzwiach. I zobaczyć, czy mogę obserwować 
wszystko jak Zastanawiam się. Dziś poprosiłem dojrzała kobieta w 
kolejce ona była tancerką, i tak była. Nasz rytm, nasz chód zawsze daje 
nam dala. I tak ludzie zawsze pytają mnie Jestem Sumo.  

Potem idę do domu oglądając wszystkie sklepy chipowe i kawiarnie 
służyć wszystkim ludziom, jak ja Womble drogę powrotną. Wracam do 
domu i rozładować zakupy przed drinka i zastanawiać, jak będę 
próbować i bawić wam wszystkim dzisiaj. Patrzę się na chodniku, 
sprawdzając, czy inspiracją przyjdzie, to mówię sobie Ja po prostu zebrać 
mój spacer do Aldi dziś. Więc czerpać to, co zasialiśmy. To do was 
wszystkich, aby zdecydować, czy miałem dobre plony, albo wolisz wersję 
wegańską.  

Trump i Putin zasymilować w Islandii ©  

Michael Casey  

Po prostu miałem okiem zobaczyć, kto czytał moje historie, a gdzie, kiedy 
zobaczyłem Rosja patrzy na dwóch moich opowiadań teraz. Mogą 
umieścić moje strony nazwisko na stronie internetowej porno jako 



miejsce szkoda pokoju i odpocząć w między oglądania ekstremalną 
szachy są Rosjanie po wszystkim. Nie mam pojęcia, wiem tylko, że 
niektóre karty są połączone moją witrynę do niegrzecznych witryn. To 
wszystko na moim punkcie informacyjnym witryny Google.  

Co sprowadza mnie z powrotem do Trump i Putina, Putin będzie 
oczywiście w Waszyngtonie na wielki dzień, ale musi pozostać poza 
zasięgiem wzroku, aby uniknąć upstaging Donald, on nie chciał zrobić, że 
będzie? On jest tam, ponieważ mają one tajne rozmowy o posiadanie 
tajnych rozmów. Będą musieli broszury wakacje na podłodze w gabinecie 
Owalnym i będą próbować odebrać gdzieś całkiem iść razem.  

Putin chce iść gdzieś, gdzie będzie mógł zająć jego shirtoff ale Trump jest 
nieco obwisłe tak, że chce iść do Islandii i udawać, że jest Ronald Reagan. 
Putin w duchu pokoju i pojednania, mówi, że przyjdzie do Islandii, o ile 
może on uzyskać jego koszulę, więc to wszystko jest uzgodnione. Będzie 
to podróż do Islandii golfa na Slippery When Mrożone Pole golfowe na 
terenie FlickNickerStormFort golfowym. Jaki jest najprostszy jeden do 
wymówienia. Secret Service upierał się, że to był jeden, ponieważ nie 
mógł nawet wymówić którykolwiek z pozostałych pól golfowych w 57 
lodzie Islandii.  

Jeśli kulki przejść w wodzie rosyjski okręt podwodny o napędzie 
atomowym tam będzie gotowy do ich pobierania. Zobacz Putin jest 
wszystkim współpracy i dobrej woli między wszystkimi ludźmi. Istnieje 
tysiące dolarów zakład otworu w boku, który mają one, ale żaden z prasy 
głównej strumienia wiem.  

Fox News 'Shepherd Smith dostał wyłącznym jak idzie do tego samego 
fryzjera co pana Trumpa nowej prasy faceta. A fryzjer po prostu wyciąć z 
niego informacje. Shepherd Smith usłyszał również, że nowy Biały Dom 
prasowe miało być w Islandii, dopóki pan Trump usłyszał będzie to 
kolidować z tamtejszej golfa, więc ustąpił. Nowe pomieszczenia prasy 
będzie w Waszyngtonie Trump Hotel, tak jak pan Trump lubi upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu.  

Są gorące kąpiele w Islandii z powodu aktywności wulkanicznej, tak 
Putin zanurkował w zupełnie naga, był w stanie pokazać swoje ruchy 
judo. Pan Trump jest trochę skromne, więc ukrył się za jego skromność 
torby golfowej, w przeciwnym razie był zupełnie nagi. Więc usiadł 
zupełnie nago w propagacji gorącej kąpieli wulkanicznego wiosennej oba 
prezydenci omówili świat i jak uczynić go lepszym miejscem. Putin 
uchylił swoją wódkę, podczas gdy Pan Trump miał Milk shake z 
dodatkowym mlekiem i potrząsa w nim. Ktoś próbował dać Trump 



mieszaną milk shake przez pomyłkę Trump powiedział mu, że jest trochę 
Daniel Craig i koktajle mleczne muszą być zawsze wstrząśnięte nie 
mieszane, jego słowo było jego Bond po wszystkim.  

Putin był w 7 th butelkę wódki, a on zajmował pana Trumpa, jak jego 
twarz była tak Orange. Trump tylko uśmiechnął miał umieścić na 
dodatkową powłoką makijażu twarzy, musi być zawsze gotowe do prasy 
głównego nurtu do niego zasadzkę. W prasie głównego nurtu nie byli w 
stanie go zasadzkę, oni mieli mecz hokeja z rosyjskiego korpusu 
prasowego, grali w otwarte tuż za którym obaj prezydenci rozmawiali 
świat. 3 połamane ręce, skręconą kostkę, 5 czarne oczy i jeden złamany 
nos później, mecz był przywiązany. Tak jak wszystkie dobre korpusu 
prasowego dostali rozbita na naprawdę dobrych rzeczy, 40-letnia polska 
wódka.  

Rosyjskie pieśni miłosne i cała kolekcja John Denver były śpiewane do 
krokwi jak make love, not war był pijany refren. Istnieje kilka, to tylko 
niektóre samice Rosyjski korpus prasowy, a po ich liczba naprzeciwko 
przewrócił się na lodzie, to ich obowiązkiem jest przytulić się z nimi w 
rosyjskiej armii worka kwestia spania. Co więcej powiedzieć, nie było lisa 
w tych śpiworów i nie było Fox News. Odprężenie wybuchła pomiędzy 
przeciwległymi korpusu prasowego.  

Trump i Putin rozmawiał, słyszą o odprężenia pomiędzy nimi korpusu 
prasowego. Wszystko czego potrzebujesz to miłość powiedział Putin, 
Wesele w Sorrento powiedział Trump. Kochamy cię Yea Yea Yea 
ćwierkały w korpusu prasowego. Myślę, że jestem w ciąży pochodziła z 
rosyjskiej armii worków do spania. Jeśli jesteś wtedy będę chrzestny 
powiedział Putin, i będę chrzestny też. dam prezent nigdy nie powiedział 
Putin, wszystko można dać mogę dać lepsze powiedział Trump. Wszystko 
czego potrzebujesz to miłość śpiewał bardzo pijany korpusu prasowego.  

Dam im daczy w Moskwie wspomniany Putin, a dam swoją przyszłość 
dzieciom prezent cenniejszego niż powiedział Trump. Cokolwiek to jest, 
będę podwoić powiedział Putin. Shepherd Smith z Fox News leżał na 
lodzie jego mikrofon rozszerzony, był tam przez kilka godzin, w 
rzeczywistości został on teraz jest zamrożona na lodzie. Trump spojrzał 
na Shepherd Smith i mrugnął, oto twój Pulitzera. Będę zmniejszyć 
zapasy nuklearnego USA o 1000 pocisków powiedział Trump rzucając 
torbę golfowe z wody, ukrywał niczego teraz. Putin dyszała, ale obietnica 
to obietnica, będę zmniejszyć zapasy nuklearnego przez Rosję 2000 
pocisków. Tak to jest, jak pan Trump, 45 th Prezydent Stanów 
Zjednoczonych wyciąć umowę z panem Putinem i 3000 pocisków 
nuklearnych poszedł do śmietnika.  



Shepherd Smith musiały być wycięte z lodu, ale potem został 
umieszczony w tej samej ciepłej wiosny, gdzie historyczna umowa 
nuklearna została dokonana. Wszystko to dowodzi, wszystko może być 
zimny jak lód, ale jeśli jesteś gotów poświęcić swoje torby golfowej 
wtedy, wtedy wszystko może się zdarzyć, wszystko będzie gorące i 
przyjaźnie mogą zwrócić się do miłości. I wszystko, czego potrzebujesz 
jest miłość, miłość jest wszystkim, czego potrzebujesz. Trump dawało 
Putinowi pudełkowej zestaw bielizny i pudełkowej zestaw piosenek 
Beatlesów. Putin był tak zadowolony, że powiedział, że dorzucić kolejne 
1000 pocisków jądrowych, były tak zardzewiałe i tak prawdopodobnie 
nie będzie działać. Pan Trump uśmiechnął się i powiedział Bogu dzięki, 
te rzeczy nigdy nie zostanie zwolniony.  

Cięcia Golenie ©  

Michael Casey  

Zastanawiałem się, co z tobą porozmawiać o dniu dzisiejszym, po prostu 
pozwól mi wziąć wiatr ten sposób, albo, że w filmach ktoś po prostu 
trzepie szczęśliwą monetę, po prostu patrzeć przez okno lub całym 
pomieszczeniu, w którym jestem sat. Potem musiałem mieć golenie, więc 
gdy byłem golenia Pomyślałem, dlaczego nie mówić o goleniu, wszyscy to 
zrobić po wszystkim. Farting i golenia to wszyscy ludzie są dobre, po 
prostu zapytać ich żony i córki.  

Więc kiedy po raz pierwszy zaczynają się golić? Miałem 14 albo 15, jestem 
częścią orangutan mimo wszystko, dobrze w rzeczywistości jestem 4 th 
syn kowala Kerry. Naturalnie pociąć na kawałki, miałem ranę na moim 
prawym policzku, więc okazało się, że drugi policzek i mieliśmy jeden na 
ten temat zbyt. Mój tata nawet ogolony mi kiedyś takie było jego 
pragnienie mi nie krwawią na podłodze w kuchni. Więc wytrwali aż 
Wychowałem brodę, miałem wystarczająco dużo krwi, pozwalając więc 
dorastałem brodę. Ja jechałem gimnazjum z brodą i torby, ok leżę 
miałem worek Ruck, w rzeczywistości jest to jeszcze na górze w szafce, 
może moja praca domowa Łacińska jest w środku. 40 lat za późno z 
pracy domowej Łacińskiej, Casey, jesteś w areszcie pan Proctor może 
powiedzieć.  

Golenie jest ból w szyi i nic dziwnego wikariusze mają obroże, aby ukryć 
ich wysypkę golenia, nic wspólnego z Wysokiego Kościoła, uwierzcie mi, 
że to prawda, miejscowy wikary powiedział mi tak, wyznają mi wszystko. 
Po goleniu choć wtedy i tylko wtedy jesteś naprawdę czyste. Wystarczy 
spojrzeć na wodzie w zlewie, jeśli mi nie wierzysz. Zapytaj kobietę też, nie 
uwierzysz, co można znaleźć w brodę mężczyzny, może nawet 



zagnieżdżanie Drozd, lub parę wiewiórek ukrywających swoje orzechy na 
zimę.  

Jak spojrzeć w zlewie może być zdegustowany, ale jak spojrzeć w górę od 
zlewu, aby zobaczyć swoją twarz w lustrze uśmiech rozprzestrzenia się w 
całej swojej twarzy. Ja jestem wspaniały, jestem nie do odparcia, 
dziewczynki będą wszystkie omdlenie, naprawdę jestem George Clooney. 
Dobrze, jeśli jesteś pisarzem, z wyobraźnią, który może Cię, dopóki dzieci 
powiedzieć, że wygląda mniej jak Grandad teraz, a raczej tego tłuszczu 
starego człowieka, który siedzi na swoim ogrodzie ścianie przez cały 
dzień farting i picia puszki piwa i przeklinania u dzieci ponieważ mijają. 
Rzeczywistość i wyobraźnia są dwie strony różnych monet.  

W dawnych czasach wszystko co mieliśmy to maszynka do golenia, to 
naprawdę niebezpieczne kawałek zestawie z wafla cienkich łopatek, które 
są idealne do samobójstwa, lecz jako maszynki do golenia producent był 
żart o ile nazwa została dana. W tamtych czasach nie było tysiące różnych 
maszynek albo. maszynki do golenia dla kobiet nawet nie myślano, ani 
wymyślone, dopóki jasne iskry myśli sposób strzyża kobiety o podobnym 
produktem, z podwójną kosztów brzytwy mężczyzny, jeśli można to 
zrobić z ubraniami, to dlaczego nie brzytwy.  

Fenolowy mydło, czerwona, pielęgniarki wykorzystywane do zapachu 
mydła karbolowego te wszystkie lata temu. Więc kiedy golenie użyłeś 
karbolowego mydła, które nigdy wytwarzanej piany, jeśli mnie pamięć 
nie myli. Oczyszcza, ale nie wytwarzają pianę, więc w moim przypadku 
szlak kawałków całym moim młodych nastoletnich twarzy. Pianka do 
golenia pojawił się na scenie i tylko dziewczęta wykorzystywane, że 
chcesz powiedzieć, jak wszyscy macho, a może gejów i John Travolta 
używać mając pianki, prawdziwych ludzi przyklejonych do swoich 
carbolics i może być dostrzeżone na całym parkiecie, kawałki papieru 
przyklejone do twarzy na pokrycie nicki golenia. Kiedy te prawdziwi 
mężczyźni dołączył do tańca do Saturday Night Fever prysznic papieru 
jak konfetti poszedł w powietrze i osiadł na swoich barkach jak łupież, 
wszystko dlatego, że byli zbyt macho użyć pianki do golenia, jak ich 
homoseksualnych braci.  

W rzeczywistości golenia żel jest najlepszym wynalazkiem w historii, po 
kebab Donner ponieważ spełnia swoje zadanie i czujesz się czysty i 
oszukani do myślenia jesteś George Clooney na nanosekundy. Można 
nawet użyć go golić swoje uszy, a nie sądzę, że nigdy nie trzeba, to będę. 
A kiedy przyjdzie czas myśleć o mnie, żel jest najlepszy, żel jest najlepszy, 
ponieważ ma na sobie kamizelkę. Twoja dziewczyna będzie szaleją, 
kobiety noszą bieliznę dla nas, tak przynajmniej można zrobić, to założyć 



kamizelkę, zawierające swoją owłosioną pierś. A jeśli dziewczyna nie lubi 
włosy na jej człowieka, to zawsze może niech cię golić, ale upewnij się, że 
używa żelu do golenia, Walentynki nadchodzi ......  

Podsłuchał i Nakładające Rozmowy ©  

Michael Casey  

Byłem w Aldi ze moja mała córka kupuje składniki do jej ostatniej lekcji 
gotowania roku, kiedy przy kasie zaczęła się uśmiechać, była słysząc 
rozmowę między matką i jej 10-letniego syna. Mamo mogę mieć jakąś 
magnum choc-ice, chłopiec zapytał nie jesteś za gruba już była szczera 
odpowiedź mamy. Dziecko było nieco zirytowany, co on i jego matka nie 
wiedziała, że moja mała córka mogła zrozumieć każde słowo w języku 
mandaryńskim. Dziecko było trochę cesarzem a mama stereotypowego 
chińskiego mamę.  

To jest premia, czy można mówić innym językiem, a kiedy masz taki 
zachodnią twarz też, że Chińczycy nie mają pojęcia. Musisz przebacz nam 
nasze odrobiną okapowej-opuszczenie. Choć moim chiński nick to Panzi, 
co oznacza, świnia, znalazłem to się tylko wtedy, gdy moje córki wzrosła 
na tyle duże, żeby mi powiedzieć.  

Tak Języki daje mnóstwo zabawy jak usłyszeć rzeczy w autobusie lub na 
ulicy. I muszą nauczyć się kilku słów po polsku, myślę, że środki Taq 
Dziękuję, słyszę go przez większość dni, kiedy pop do polskiego sklepu po 
jajka, jestem pewien, że moi polscy czytelnicy będą śmiać się z mojej 
głupoty, kiedy to przeczytać.  

Możesz usłyszeć rzeczy, jak jesteś wędrówki Aldi czy na ulicy, ludzie 
zapominają, że są na telefon komórkowy, a nie w czerwonej budki 
telefonicznej, nie masz ciężki blokuje się od świata i jego hałas drzwi, a co 
najważniejsze jego USZY.  

Spójrz miałem dobry czas i tak jak ty, ale bycie chorym na całym moim 
dywanie było trochę za dużo, mój tata mnie zabije, kiedy wróci do domu 
z Green. Myślałam, że był w więzieniu przez 6 lat. Tak, był w więzieniu 
przez 6 lat. Więc jesteśmy bezpieczni wtedy, oprócz mogę mieć dywan 
czyszczone zanim wyjdzie z więzienia. Spójrz zielona jest slang Winson 
Zielonej więzienia, jej tylko w dół drogi. Ale on tam przez 6 lat, ile lat on 
jest w więzieniu? Około 2 godzin, on Prison Officer, pracuje tam przez 
ostatnie 6 lat.  



Ktoś spada ich kosz na zakupy i wybiega z Aldi pozycją dla sklepu dywan, 
latający dywan jest potrzebne, zanim jej 21stone układania kwiatów 
Oficer więzienia wraca do domu. Na szczęście sklep dywan ma sprzedaży 
i kwiat tematycznie dywan do przebycia.  

Zrobiłem kiedyś rzeczywiście usłyszeć chłopca i dziewczyny o rozmowę, 
podczas gdy chłopiec oparł się o ścianę, może to być ściana ratusza. Jego 
dziewczyna została uwięziona w porę. Oni nie są intymne, które już stało. 
Chłopiec był praktycznie krzycząc, trzeba powiedzieć Twój tata jest w 
ciąży, bo SZCZEGÓLNIE NIE CHCĘ. To musiało się stać może 30 lub 35 
lat temu. Czy on ma na sobie białą zapłonęła spodnie, ja nie pamiętam 
nic więcej. Myślę, że kiedy byłem w Szanghaju na 1 raz usłyszałem tę 
samą rozmowę, moja żona przetłumaczył ją dla mnie.  

Więc masz Dramat na ulicy, ludzie mogą nie chcieć iść do teatru, ale jeśli 
masz oczy i uszy Teatr jest wokół ciebie. Miłość, która zabija lub mogą 
być postrzegane. Jak weszliśmy do domu z Aldi moja mała córka 
zauważony staruszkę, która widzę dość często. Staruszka miała mały 
pies, który w pierwszej chwili wydawało się, że problem na nogi, to nie 
był problem nogę. Pies był po prostu zbyt tłuszczu, ponieważ starsza pani 
kochał psa tak bardzo, że ponad karmione go.  

Myślę, że naprawdę powinniśmy wprowadzić staruszkę i jej psa do 
małego cesarza tłuszczu chińskiego chłopca. Wtedy chłopiec mógł 
chodzić z psem i obaj stracą na wadze, a pies nie może umrzeć przed 
staruszką, ponieważ byłoby złamać jej serce, a może nawet ją zabić.  

Teraz historie są tradycyjnie koło, a więc mogłem zakończyć tutaj, ale 
zamiast tego muszę mieć odpowiedni okrąg. Cookies są okrągłe po 
wszystkim, więc kiedy wróciliśmy do domu mój test córka jej pieczone 
ciasteczka przepis, a jej starsza siostra oblizała łyżkę tak jak kiedyś zrobić 
50 lat temu. Co myślisz ciasteczka smakowały jak? Dobrze, że były 
wspaniałe, moja mała córka jest dość gotować, jak moja żona i jak to 
moja wielka ciotka Delia od Killarney. Więc jak ciasteczka są okrągłe i 
ciocia Delia był bardzo okrągłe i zabawny, 110 kilo zabawy i śmiechu, 
chociaż miała zaledwie 5feet wysoki, myślę, że będę tu skończyć. 
Dzielenie okrągłe ciasteczka z moich czytelników na całym świecie, a 
świat jest kołem też.  

Polowanie na Dom Snów ©  

Michael Casey  



Szukasz domu jest jak budzi się i próbując przypomnieć sobie sen, który 
właśnie miał. Możesz mieć uczucie ciepła i chcą wrócić do snu i ponownie 
wprowadzić ten sen, czy może to być koszmar i zmagasz się obudzić do 
ucieczki straszną sytuację. Będziesz po prostu trzeba pamiętać dobre i 
spróbować zapomnieć złe.  

Tak samo jest z domu polowania, myśleliśmy, że uderzyło złota z 
pierwszego domu poszliśmy patrzeć, tylko ściany trzęsły i miejsca na 
gniazda w pralce była zbyt mała. To było zbyt wiele za drogie i wreszcie 
cena spadła o 25%, zanim został sprzedany. Nie chciałbym kupić go za 
wszelką cenę, gdy oglądany to był koszmar, jak Krzywy Domek na 
targach. I nie, nie przesadzam wcale, jeden dzień, jeśli kiedykolwiek 
spotkać w barze przedsiębiorcy w Old Forge i śpiew Anvil będę wygadać, 
a nie piwo.  

Więc jesteś bardzo zdenerwowany, gdy twoje marzenia są zniszczone 
przez taki tandetny kawałek budynku. Więc ci lizać rany i wrócić do 
www.rightmove.co.uk w poszukiwaniu idealnej nieruchomości. 
Znaleźliśmy kolejną jedną spokojną wkrótce i my dostaliśmy dziewczyny 
do zrobienia w odległości testowej, aby sprawdzić, jak daleko to było z ich 
szkoły, i wszystko wydawało się jak w domu, rozmiar i układ. Tylko 
właściciele nie podoba się rozmiar i układ naszej ofercie.  

Następnie są ładne domy, ale podczas korzystania z programu Google 
Earth chodzić wokół nich okazuje się, że są one naprawdę straszne, 
ponieważ garaż lub wiele garaży są tuż za plecami z nich, lub całonocnym 
dyskotece lub kościoła naprawdę nieznośny jest w dolnej części ogrodu, 
lub bingo. A najgorsze odkryjesz, że Twój sąsiad jest Michael Casey.  

Niektóre domy są 100K zawyżona, dobrze o tym wiesz, agent 
nieruchomości wie, zakup sprzedający jest zdeterminowany, aby ta 100k 
bo chwalił się swojemu bratu, że jego dom był wart, więc on nie może 
stracić twarzy, on wisi na 100k przewartościowane , a po 6 miesiącach 
sprzedaje go za jego rzeczywistej wartości. Domy nie są antyki, że zawsze 
idą w górę na wartości, mają wartość ulicy dosłownie. A dom nie będzie 
sprzedawać więcej niż pewne, ulica pozwala. Możesz dodać wszelkiego 
rodzaju łazienkami i kuchniami, których lubisz, ale w końcu zasady Price 
Street.  

Ogrody są zbyt ważne, potrzebujesz miejsca, aby zawiesić swoje majtki 
po wszystkim, a koszule i ręczniki. Jeśli masz zwierzaka, inne niż rybki, 
to trzeba trochę miejsca dla psa biegać i ogrodzenie dla kota przeskoczyć 
i Puchatek w ogrodzie swojego sąsiada za.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=http://www.rightmove.co.uk


Sklepy są bardzo dobre, dom potrzebuje dobrego sklepie na rogu, mam 
szczęście, mam polski sklep i Neil i jego sklep też, ale nie wspomnę Neil 
ponownie cały darmową reklamę mogą iść do głowy. Kiedy znajdziesz 
swój idealny dom trzeba pamiętać, że trzeba będzie pół litra mleka i 
bochenek chleba, a jeśli nie ma sklepu rogu to jesteś wykończony. Więc 
jeśli spojrzeć na tego wymarzonego domu należy pamiętać, aby wstąpić 
do strefy, nie wystarczy pojechać tam i kupić go bez chodzenia wokół 
tego miejsca.  

Spacerując po powierzchni daje smak powierzchni, jest to w dużej 
obszarze przestępczości, czy prostytutki podchodzą do ciebie, albo ty 
oferowane cios na ulicach, czy też istnieje stała dźwięk alarmów 
antywłamaniowych schodzili. Czy są tam ludzie z desek klips wiecznie cię 
powstrzymuje się następnie ulicę. Można również uzyskać lawinę 
niechcianej poczty za pośrednictwem skrzynki pocztowej.  

W sposób właściwy dom jest jednym można sobie pozwolić, to nie jest 
obok wścibskich sąsiadów, którzy będą pojawiają się wokół na herbatę 
przez cały czas, a tylko zatrzyma się, gdy rzucisz wiadro wody na nich z 
okna na piętrze. To jak uczucie dostać kiedy miałem dobrą Pray, lub 17 
litrów Stella Artois i paczkę chipsów sera i cebuli jeśli pasek jest twój 
kościół. Więc powiem to ciągle modlić, hic.  

Co z życiem w naszym domu ©  

Michael Casey  

Totoro nie rób tego, jesteś taki niegrzeczny kot, ok dam cię ponownie, ale 
nie idź patrząc choć okna naszego sąsiada, robisz jej, że jesteś jej 
prześladowca. Zawsze zamyka jej zasłony, kiedy patrzą na nią z okonia na 
ogrodzeniu.  

Mały córka jest taka, że to dobre miejsce, aby zostawić swoje buty, 
prawie spadł na nich, próbujesz mnie zabić? Jestem już na pół umarłego, 
zobacz moje siwe włosy jestem tylko 22 znasz. Jesteś takim kłamcą tata, 
jak można być 22 kiedy jestem 13, oznaczałoby to trzeba było mnie, kiedy 
byłaś 9, to jest obrzydliwe. Ok ja tylko mówię jak stary patrzę, nie mój 
prawdziwy wiek. Musieliby węgla 14 datę Ci znaleźć swój prawdziwy 
wiek, ale wygląda młodziej, bo jesteś gruby, i nie mają zmarszczek, bo 
jesteś gruby, ale masz włosy jak starej grannie jak babcia Casey w zdjęcie.  

Dzieci są tak uczciwi i tak dokładna, czy ktoś chce przyjąć moje? Big 
córka można usunąć ten telefon od ucha, mam coś ważnego do 
powiedzenia. Co tata ty zwiększając moje kieszonkowe? Nie, ja po prostu 



chcę przypomnieć, że dzisiaj trzeba umieścić pojemniki outów i 
Zrobiłbym to sam, ale mój Arturze, mój stawów bawi się. Ok, tato, daj mi 
dokończyć rozmowy z Imman, ma ten wielki nowy lakier do paznokci jest 
ona mówi mi chodzi. Nie powinno być zarówno studia? Pewnie tata 
Znam A to się nie uda, tak daleko, jak ty i mama są zainteresowane.  

Małe dziecko gdzie się ukryć pilota chcę oglądać Fox News, że jest to 
najlepszy Show w mieście. Naciśnij q Na tata SkyQ. Czemu? Bo to 
BLEEP i pokazać, gdzie jest pilot zdalnego sterowania. To mądry, kto 
myślał o tym? Sky zrobił tata, tata zrobił Sky. Dlaczego chcesz oglądać co 
się dzieje w USA tacie? Czy żeby zobaczyć wszystkie nogi dziewczynki?  

Ich spódnice są tak wysokie, jeśli mamy na sobie spódnicę podobnego do 
szkoły chcielibyśmy zostać odesłany do domu ze szkoły. Czy jest to 
jednolita TV Fox News dla kobiet, jaskrawo kolorystyka spódnica tak 
wysokie, jak ich, jak ich aspiracji. Funny dziecko, które mam oglądać, 
Shep Smith, nigdy nie widziałem go w spódnicy, a nie, chyba że nosi 
jeden w prywatne. Ja tylko drażni cię, poza tym, że Nic Cavuto nigdy by 
zmieścić się w spódnicy, czy mają dzieci w potrzebie w USA, mogą 
skopiować ludzi BBC i ubrać i zrobić piosenkę i taniec. Cavuto i Shep 
Smith może ubierać się jak tancerzy baletowych na Telethonu jak 
nazywają je tam w La La Land. Czy nie ubierać się jak kobieta raz tata? 
Nie masz pracę domową do zrobienia, tak tato ocenę A- to nie wiemy, a 
my jesteśmy tylko pół Chińczykiem.  

Witam mama nie masz dobry czas w biurze. Czy przyniesie nam żadnych 
bułeczki domu, tylko przyniósł z domu własne bułeczki. Jesteśmy 
zaniedbywane ma bułki, nie ma żadnych przekąsek traktuje. Ok wyślemy 
tata się na zimno do sklepu na rogu, Neil jeździ Rolls Royce, bo tata 
spędza swoje życie w swoim sklepie kupuje nam przekąski. Apteka 
człowiek jeździ Rolls Royce zbyt bo tam tata dostaje całe medycyny.  

Która godzina? Ok wszystko można zamknąć, Totoro i mnie będą 
oglądać Elementary na niebie, to jedyny sposób, będziesz się zamknąć, 
jeśli powiem, to będzie bolało uczucia Totoro, jeśli ona nie słyszy chiński 
akcent doktora Watsona. Ok to było dobre wszyscy mogą korzystać z 
łazienki i wydostać się z mojej drogi przez czas Widziałem ten Naciśnij 
Podgląd na niebie.  

Więc oglądać show Punch and Judy, która jest prasa Preview, Andrew z 
DM i Kevin z Lustrem naprawdę są takie zabawne. Następnie udać się do 
naszej łazience, ale to jest zawsze zablokowana i zacięty, więc muszę 
wyjść na zewnątrz i odebrać moje miejsce obok Totoro i wszystkich 
okolicznych kotów. W ciemności Gazer gwiazda sąsiad dostaje zobaczyć 



pługa, a pod pług, 3 koty i psa mającego wyciek połączone przez 
człowieka wydalony z łazienką. Obserwowanie gwiazd jest takie 
wspaniałe hobby.  

Jestem leżenie w łóżku ©  

Michael Casey  

Mogę napisać z doświadczenia, te ostatnie kilka dni, co z moimi bólami i 
tak dalej. Żałuję, że nie mam doświadczenia, ale jako pisarz, pisać o tym, 
co wiesz, a składają się na resztę. Kiedy po raz ostatni, tak odbierasz swój 
nos i zarysowania unmentionables, można go powstrzymać, staram się 
mówić o pobycie w łóżku.  

Jeśli siedzisz wygodnie, a potem zacznę, Johnnie przy tylnym przestać to 
robić, Maryja przestanie zachęcając go, jak można mnie słuchać, jeśli 
robisz to. Grają w szachy hard core, ci rosyjscy czytelnicy kopalni, są tak 
oddany. Są w łóżku gry w szachy, to jest zbyt zimno, aby wyjść na 
zewnątrz, jego Rosja w zimie po wszystkim.  

Mogłem zrobić z jednym z tych rosyjskich kapelusze zachować mnie 
ciepły, może gdyby moja szachy była droga lepsze mogłem wygrać 
rosyjskiej zimy kapelusz, choć nie chciałbym być w łóżku gry w szachy, 
jestem z Birmingham po wszystkim , choć rosyjskie dziewczęta są 
podobno bardzo ładna, zostawię go do swojej wyobraźni ...  

Teraz ja trwam w łóżku, ponieważ jest tak zimno i jestem pełen bólu, nie 
mam siły, żeby dziś zrobić wszystko. Włożę moje radio i słuchać radia 
podczas Magii i schować się pod kołdrą, po prostu śpiewać wszystkie 
piosenki i straszyć sąsiadów obok. Jestem oczywiście doskonały 
piosenkarz, we własnej wyobraźni i tak, jak mi powiedziano jestem 
głuchy dźwięk, a ja śpiewać tak głośno, robię wszyscy głusi. Ale pod 
kołdrą Jestem tak szczęśliwy, mimo bólu garki.  

Problem z pobytu w łóżku jest, że trzeba iść i mieć przeciek w łazience, a 
zimne powietrze uderza cię, zwłaszcza jeśli spać nago, jak robiłem przez 
30 lat. Ok nie krzyczeć, jak jedno, moja publiczność na całym świecie nie 
krzyknęła. Potem, kiedy wrócisz do łóżka ci tulić się do miejsca, gdzie 
było ciepło spot. Następnie po nieznanego czasie Magia radia odtwarza 
jeden utwór, który nie znoszą więc trzeba wstać.  

Wstawanie po prostu musi się wydarzyć, kiedy trzeba wziąć moje 
lekarstwo religijnie, czy moje serce byłoby wszystko kleszcza ani Tock, 
zwiększając obroty jak Hamilton w swoim samochodzie. Więc muszę 



umieścić szlafrok na jak udać się do kuchni. To rytuał, rozpuścić aspirynę 
najpierw, gdy chleb jest opiekania wtedy czajnik wrzenia. Aspiryna 
pochodzi to jest następnie przez pierwszy tosty, następnie resztę leki, po 
czym na 2 tosty, i wreszcie mój 1 kawy dnia.  

Zrobiłem zrezygnować kawę po 50 lat, ale po 2 latach zdecydowałem, że 
jakość życia jest zawsze ważniejsza. Więc wróciłem do kawy 
rozpuszczalnej, choć mniej kubków.  

Śniadanie zrobić, myślę, że w domu zimno, pójdę na górę i schować się 
pod kołdrą, mam moją muzykę na starym telefonie moja córka 
opuszczonego, więc mogę słuchać tego. Ale teraz jestem bardziej 
rozbudzony niż wcześniej, więc nie mogę rozstrzygnąć, muzyka jest zbyt 
głośno. Więc wyłączyć muzykę i zasnąć, głęboki sen, który zakończył się 
dopiero, gdy budowniczy sąsiada zaczyna wyburzenia coś, to brzmi jak 
artylerii przychodzącego.  

Nie możesz zdecydować, czy wstać czy nie, chcesz pozostać w łóżku i nie 
chcą pozostać w łóżku, to zagadka nie można rozwiązać, jesteś żywym 
kostki RUBIC za wszystkie różne kombinacje i kolory i nastroje jak ty 
poruszać się w łóżku. Jeżeli jesteś w łóżku z tym rosyjskim dziewczyna 
gra w szachy, że teraz będzie inaczej ...  

Powrót Farba ©  

Michael Casey  

Cóż miałem 2 dni ból i tak myślałem, że dzisiaj będę nadrobić zaległości 
w moim malarstwie, tak, jestem dość Picasso, strumienie modeli 
orientalnych mijają więc mogę je pomalować. I wyglądają bardziej jak 
Einstein niż Picasso, a najbliższy przyjdę do Picassa jest kiedy drapać 
moje pośladki. No niestety nie mogę malować, reszta rodziny może, ale 
nie mogę. Obraz Rozmawiałem o tym malarstwo wykonane z włosia 
wielkim świńskich malowania pędzla, malarstwa ściennego.  

Nie zrobiłem żadnego malowania w wieku, ale pomyślałem, że zrobię 
kilka akcentów, zanim spróbujemy sprzedać dom. Robimy się z łazienki, 
przyjaciel moja córka robi na projekt graficzny zrobił, więc użyłem go 
pomalować naszą łazienkę, ja oczywiście zapłacić mu dobrze, a 
nakarmisz go też. Dzisiejsze malarstwo było coś Myślałem, że mogę 
zrobić sam, polskiego przyjaciela budowniczego żony, która moglibyśmy 
wykorzystać w przyszłości doradzał używam 3 warstwy farby do pracy w 
ręku.  



Muszę być bardzo ostrożny, gdy robię coś fizycznego, jak mógłbym się 
męczy. Sąsiad miał atak serca i zmarł z powodu robił zbyt dużo 
ogrodnictwo. Więc robię nieco odpocząć, a następnie zrobić trochę 
więcej. To straszne konieczności przyznać, że nie są tak silne jak kiedyś. 
Ale żyję i moje córki tak, dostali kota, a nie psa, jeśli pamiętam obietnicę 
2 lata temu przed moim poczwórnej pomostowania tętnic wieńcowych.  

Prep jest najtrudniejszy nieco wszystkim, można spojrzeć na zadania i 
oszacować, jak długo to potrwa. Następnie trzeba przygotować i zrobić 
miejsce, i wyrzucić rzeczy, które trzeba było wyrzucić wcześniej. Wtedy 
nie ma zlewu samej farby. Drabina, że 30-letni aluminiowe drabiny 
skrzypi pod moim ciężarem, ale przynajmniej nie rozlewać farbę. Jak 
malowane oceniłem, że mam wystarczająco dużo dla 3 warstw 
rozprzestrzeniać się za pośrednictwem out dnia. Nie wylewać farby i 
lekko zdyszany i nieco wysokie ze względu na opary farby zatrzymać i 
odpocząć.  

Ja dozwolone 4 godzin odpoczynku, ponieważ farba potrzebuje 4 godziny 
do wyschnięcia pomiędzy warstwami. W rzeczywistości jestem bardziej 
zmęczony niż myślałem, że będzie tak mam 6 godzin odpoczynku. 
Obejmuje 45 minut próbuje dostać się malować palcami. Proszek do 
prania, rzeczy myjesz ubranie jest najlepszy do czyszczenia palcami to 
jest w niej ziarno, które załatwia sprawę.  

Totoro spał i obudziliśmy się zbadać, co było zapach, więc miałem do 
powiedzenia NIE, aby zapobiec jej obracaniu się pod wałkiem 
malarskim. Potem gonił ją i miał przerwę. Trzeba więcej przerw po op 
serca, Powiedziano mi przez mojego księdza to będzie jeden więcej lat, 
zanim wrócę do normalności, cokolwiek to jest. W sumie mam bardzo 
zadowolony z moich wysiłków, nie wylewać farby na dywanach, a po 
drugiej warstwy farby byłem bardziej umiejętnie czyszczenia ręce niż ja 
za pierwszym razem.  

W domu śmierdzi farbą, a ja chce ja Picasso, nie ze względu na orientalne 
wzory kolejce zostać namalowany przeze mnie, ale raczej, że gdybym był 
Picasso tylko jeden podpisany menu może przynieść tyle, aby kupić dom 
w sobie. Poza tym moja żona jest orientalny wzór, choć nie poślubić ją za 
jej wygląd, ale żaden z was nie wierzę.  

Jak dla mnie nadal mam próżnej nadziei na uzyskanie kolumny w 
gazetach na całym świecie. mogę malować słowami wielu kolorach i 
może zacznę na Wschodzie, a następnie idź na zachód, tak jak słońce. Od 
Izwiestija Słońca teraz, że byłoby to osiągnięcie, nawet Churchill mógł 
dopasować tego.  



Słowa Wcześniejsze obecnych i przyszłych ©  

Michael Casey  

Jej Chiński Nowy Rok 2017 bez wątpienia moja żona powie mi, które 
zwierzę jest w tym roku, kiedy wraca do domu później. Myślę, że jestem 
psem, chociaż my name chiński nick jest Panzi lub świnia, ale 
przynajmniej nigdy nie został nazwany Dog. Słowa coś znaczą i mają 
wagę i wartość, choć niektórzy mogą powiedzieć Polityków słowa są 
bezwartościowe jako sprzedawca samochodów używanych lub 
sprzedawca estate agent lub podwójne szyby.  

Więc widać słowa znaczą tak wiele różnych rzeczy, do ciebie, dla mnie i 
dla świata. Mam tylko skończył mówić o słowach dzisiaj jako Theresa 
May nasz PM porusza świat bębniąc się handel, ironią jest, że Napoleon 
oddalił Anglii tylko naród sklepikarzy i zobacz, co się z nim stało. Naród 
sklepikarzy był pierwotny tytuł moim 1 st książki komiks powieść, w 
końcu stał się The Butcher piekarza i The Undertaker.  

Dlaczego tak ważne są słowa, ze względu na działania, które po nich 
następują. Jest cała rozmowa i bez spodni jest jednym wyrazem, 
pamiętam usłyszeniu go w filmie 1960 chyba, wiem co to znaczy, ale nie 
wiem co to znaczy. Pierwotnie był on dziewczynka komentując brak 
mężczyzny o sprawności seksualnej czy był to po prostu, że człowiek po 
prostu rozmawialiśmy, ale potem nic nie zrobił. Chodzi o brak działania, 
niezależnie od rodzaju, można wszystko Google to dla siebie.  

Czerwone linie to kolejny ulubiony polityków, ale czy czerwona linia 
przecina i wtedy nie ma działania potem wówczas polityk jest 
postrzegane jako słabe i słabe, bez względu na to, kim są, można wybrać 
własną Polityk gdziekolwiek jesteś na świecie czytając to.  

Przeklinając i grube słowa są bardzo silne i skuteczne, wszyscy z nich 
korzystać, a jeśli mi powiedzieć, że nigdy nie używali takiego języka 
wtedy powiedziałbym jesteś Posh Panda, która jest gorsza rzeczą 
zookeeper Shanghai można powiedzieć, wierz mi byłem na zoo17 lat 
temu bardzo tygodniu. Przekleństwo może uratować życie, miano Posh 
Panda w języku mandaryńskim uratował mnie przed dumpingowych 
przez żyrafy, a to byłby ładunek Puchatek z dużej wysokości. Wszyscy 
macie kreskówkę w głowie teraz z mojej głowy i tylnym końcu żyrafa, 
patrz kreskówki z wyrazów.  

Twoje Słowo jest więź, choć nie wstrząsać ani nie poruszył się, jeśli 
powiesz, że masz zamiar coś zrobić, to należy to zrobić. W różnych 



kulturach słowa oznaczać różne rzeczy, inne kultury lubią się targować i 
rokowań dlatego Zachodu wydają się nudne i nudne, bo oni po prostu 
zapłacić. Targować to najważniejsza część dnia dla handlowca w obcych 
krajach. Słowa są jego zabawki, idzie do domu i mówi żonie top 10 
targuje dnia, Anglicy wydają się być najbardziej nudne tak daleko jak on 
jest zaniepokojony.  

To dopiero poznał moją siostrę na jednej ze swoich podróży. To wygląda 
jak stek bzdur ona początek, choć ona jest eleganckie, jak można się 
spodziewać, żeby była tak mówi rę ISH pisowni go, tak więc 
przedsiębiorca może usłyszeć. On czyta magazyn Time zrobił magistra w 
LSE, zanim wróci do domu, aby uruchomić stoisko swojego taty 
gdziekolwiek. Wtedy moja siostra będzie odejść i spojrzeć na innym 
stoisku, tut tutting, śmieci tutaj jest niewiarygodna. Ona postawiła serce 
szal z jedwabiu, wiskozy nie wie, różnica w odległości 100 metrów, ona 
jest międzynarodowym podróżnikiem po wszystkim. Więc idzie w górę 
iw dół po straganach lambasting jakość ich stanie, nie będę nawet oddać 
te rzeczy na kiermasz staroci.  

To jest nudne dni, to padało i handel były bardzo złe, więc moja siostra 
jest jak krąży rekina, będzie musiała się targować lub bite swoje ramię 
off. Po zatrzymaniu przez ulicznych przekąsek ona raczy przejść obok 1 st 
budy, jej cel, jej zdobyczy. Ile chcesz za to brudne szmaty, chusta nie 
Twój magazyn Time, kim jest ta blondynka na okładce, nieważne, ile za 
szmatę.  

Posiadacz stall mówi 10 śmieje się i odchodzi, OK 9 ofiaruje. Moja siostra 
śmieje się jeszcze bardziej, ona uczy Dramat po wszystkim, więc jej 
Wicked Witch śmiech jest legendarna. Śmiech niepokoi cały rynek, 
posiadacze stajni boją a jeden nawet dzwoni do księdza. Opór jest 
daremny będzie przyswojone blares z telewizji powyżej rynku, właściciel 
buda daje moja siostra szalik, ona płaci 5. W pośpiechu i strachu dał jej 
szalik warte 20 i Mumbles Uchwyt stall Bye, obracając je moja siostra 
plecy, pół inni posiadacze stajni kaczka w strachu. Zawsze mam dobry 
zakup.  

Tak więc z prawnego, godnego i uczciwego przykład użycia siostry słów, 
czy też po prostu zrobić to w górę, i tak na przykładzie można zobaczyć, w 
jaki sposób możemy używać słów do negocjacji, aby dostać to, co chcemy. 
Teraz mamy Theresa May negocjuje dla Wielkiej Brytanii, a niektórzy 
mogą zapytać, dlaczego ma ona nosić czerwone i wszystkie fantazyjne 
mody.  



Cóż z dwóch powodów, że jest kobietą, a kiedy nosi czerwone, że aby 
ukryć krew swoich ofiar, przepraszam, powinienem być bardziej 
dyplomatyczny, jej partnerów negocjacyjnych, jej przeciwległe numery. I 
dlaczego cały ciężki okrągły biżuterii, jej przypomnieć ludziom, że będzie 
ona rozgnieść ich ich, podobnie jak Sir Francis Drake robił po 
ukończeniu jego miski. Co więcej powiedzieć, czy ma mój brak słów było 
więcej niż wystarczająco. Mniej znaczy więcej, a jak jej wielbiciele mogą 
powiedzieć, ona może być tylko córką pastora, ale nie masz modlitwę, a 
opór jest bezcelowy, czy też jest to science-fiction?  

Lekcje w słuchaniu ©  

  

Michael Casey  

  

To powinien być temat na świecie imprez tego sty 29 th 2017, ale istnieje 
wystarczająco dużo ludzi mówi o tym tak będę niech inni to zrobić. 
Powiem, choć i tak wszyscy wiedzieli, powiem, że ja po prostu 
powiedzieć. Mieszkam w Birmingham, moi rodzice byli z hrabstwa Kerry 
Irlandii, a oni przyszli tu w 1944 roku, kiedy wojna się dalej. Moja żona 
jest dziewczyną Szanghaju i mamy 2 dwujęzycznych córki, z których 
jeden marzy o byciu lekarzem, drugi może być kolejnym Julie Walters 
lub doktoranckie w coś innego. Mój najlepszy przyjaciel jest trochę 
Indian facet, który ma doktorat też, jeśli obijać o sprytnych ludzi, 
pojawiają się mądry przez stowarzyszenie, oh przy okazji rodziny mojego 
przyjaciela były z Kalkuty.  

  

Zacząłem nowy akapit, dzięki czemu można pominąć 1 st , jeśli masz niską 
tolerancję dla głównych newsów. Postanowiłem dziś napisać o słuchaniu, 
oczywiście wszyscy słuchają na co dzień i można się domyślać, co może 
być moje ostatnie zdanie, zanim jeszcze rozpoczął się już dzisiejszej 
kawałku.  

  

Więc dlaczego mamy słuchać? Aby dostać to, co chcemy i dać to, co 
chcemy, możemy słuchać. Mogę mieć Cadbury Crunchie proszę? Neil w 
sklepie na rogu, który jest Indian, daje Cadbury chrupiące. On również 



daje zmianę. Każda prosta interakcja w sklepie to zadawanie i 
otrzymywanie, robimy to cały czas, kiedy idziemy na zakupy.  

  

Kiedy jestem w Aldi Poproszę załogę gdzie jest ten lub gdy jest to, że i oni 
mi powiedzieć, a ja odejdę zadowolony z mojego podgotowane w ciągu 
kawałki piec łososia i są smaczne przy okazji, a ja nie wybuchnąć salon w 
naszej mikrofali więcej. Życie polega na pytania, a następnie odbiera. 
Poszukiwany, a następnie znalezienie, drzwi są otwarte nawet dla nas, 
takich jak drzwi lodówki w Aldi. Zakonnik pośród was zauważyli 
odniesienia biblijne.  

  

Rzecz w tym, że będąc uprzejmy mamy płynność Society, słucham ciebie 
i mnie słuchać. Wiem z doświadczenia, że słuchanie robi różnicę. Jeśli 
pracujesz w 4 luksusowy hotel na 3 lata, jak ja wtedy przez cały dzień, na 
co dzień słuchasz. Jesteś tam, aby zadowolić gości, jeśli nie jego dobra do 
hotelu i wracają.  

  

Nasz był nowy build, miałem nawet mój wywiad w porta-kabiny. Rzecz 
uczy nas i dowiedzieć się, że ludzie lubią być słuchane, potrzeba żadnego 
wysiłku i robi wielką różnicę, zwłaszcza gdy są one skarży gdziekolwiek 
pracują. Jeśli pozwolić ludziom wypuszczać parę potem uspokoić 
prędzej, zadać Policja wiesz zgodzą.  

  

Tydzień zacząłem w hotelu był tydzień mój tata zmarł, poszedłem 
odwiedzić go na wtorek 2 gi dzień nowej pracy, a zmarł w sobotę, więc 
radość i ból wszystko przyszło powołanie w tym samym tygodniu. Hotel i 
Jonathon Walker był dla mnie bardzo miły. Spędziłem rok odwiedzenie 
mojego tatę codziennie w domu starców i tam go słuchali. To już 15 lat od 
jego śmierci.  

  

Jesteś firma na starym tata lub mama i ciotka lub zrzędliwy starej 
kobiety w powyższym płaska. Słuchanie i dzielenie filiżankę herbaty 
obrzydliwe robi różnicę, nawet jeśli jej tylko, że cenisz sobie dobrą 
herbatkę po swojej ofiarnej wklęsły zmusić się do picia ze strasznej pani 



na górze. Są miliony ludzi na całym świecie, którzy doceniają dobre 
słowo lub pomocy w znalezieniu białego chleba na półce w Aldi, kiedy ich 
oczy są zbyt stare, albo nie czytać po angielsku.  

  

Dla mnie słuchać nie tylko o byciu charytatywne, jego byciu irlandzki, 
jako posiadające irlandzki krew oznacza lubię historię, nic dziwnego 
mam skończył jako pisarz z milion słów na stronie. Zrobiłem spędzić 
dekady rozmawiać z tatą korzystających wszystkie historie, nawet 
jakbym słyszał je wiele razy.  

  

Słuchanie BBC Radio 4 jest o słuchanie radia jako jego mowy, nie muzyki 
lub muzyki w tle. Uśmiecham się, gdy widzę dzieci zmierza do wkuwania 
kursy pobliżu Chcę powiedzieć swoim rodzicom nachalni kupić radio i 
przyklej pokrętło BBC Radio 4. warto poprawę o 2 klasa sama w sobie. 
Po co marnować pieniądze na Crammer, najlepszy ze wszystkich, kiedy 
5000 osób ubiegać się o 500 miejsc w gimnazjum. Na marginesie naszej 
lokalnej szkoły jest w top 2% w skali całego kraju, Dyscyplina robi 
różnicę, a nie słuchanie nauczyciela.  

  

Największą zaletą robimy w życiu jest słuchanie drugiej osoby, a gdy 
słyszymy nasze mechanizmy obronne są obniżone. Czy można zrobić ktoś 
śmiać następnie bariery runą, chcą cię słuchać, ponieważ ich śmiech, 
uczynić je szczęśliwym.  

Cenimy sobie nawzajem, a następnie dlatego, że słuchał możemy kochać. 
Jeśli lubisz kochać to doskonały akt słuchania, które mogą wyjaśnić, 
dlaczego prawdziwe brzydkie komicy mają najładniejsze żony.  

  

   

Pomoc w odrabianiu lekcji ©  

Michael Casey  

Jeśli zostały następujące słowa moje wtedy poznacie, istnieje kilka nauczyciele w mojej 

rodzinie, nawet nie trochę angielskiego jako języka obcego nauczanie siebie, a ja mam 



żonę Shanghai też. Wszelkie billionairesses, którzy tam chcą lekcje angielskiego i kto 

może przyjść do Birmingham na miesiąc należy się skontaktować. Już w 1998 roku było 

w rzeczywistości nauczyć kogoś na miesiąc jako mojego domu gościa. Teraz to, co 

naprawdę chcesz robić to rozmowa o eseistyki. Mój wielki córka zrobiła jej mocks i 

najbliższych kilku miesięcy, że musi zmienić, a następnie pisać eseje bród. Więc dzisiaj 

mam zamiar dać trochę porad, jego do ciebie, jeśli wziąć.  

Przede wszystkim wycinać i wklejać będzie Ci niepowodzeniem. Jeśli musisz napisać esej 

na kiełbasy wszystko co musisz zrobić, to Google Eseje na kiełbasy. Twój dostać mnóstwo 

wyników mi sobie wyobrazić, co wtedy zrobić, to przeczytać 10 z nich. Wtedy będziesz 

ekspertem kiełbasa, czy mogę przedstawić wam Big Sid rzeźnika, który jest w Butcher 

piekarza i The Undertaker. Jest to prosta baza badawcza. W dawnych czasach trzeba by 

podnieść encyklopedii które były tak duże, jak kostki brukowej i waży tyle samo. W 

szkole podstawowej, encyklopedia były na półce tuż po mojej lewej stronie, a ja musiałem 

patrzeć przez nich projektów badawczych. W dzisiejszych czasach nie jest Internet, i 

zawsze można kupić dużo kiełbasy u lokalnego rzeźnika, a powie ci mnóstwo rzeczy. 

Pokochasz więc napisać doskonały esej na kiełbasy.  

Jeśli wiesz, jak przesłuchiwać Google wtedy można uzyskać najlepsze rezultaty i 

zróżnicowane, więc masz dużo lektur. Pamiętaj też, Fałszywe wiadomości nie tylko 

zwierzył się Facebook i innych mediów społecznych, można uzyskać informacje na temat 

podejrzanie kiełbasy w Internecie, dlatego trzeba oddać swój szeroki netto. Pamiętaj 

intro, a następnie fakty, szczegóły i dowód, po której następuje zakończenie, a kończy z 

dobrą ofertę. Teraz jest to bardzo dawno pisałem poważny kawałek. Lubię pisać humor, 

komedia, nawet, ale format ma podobieństwa z poważnych esejów.  

W eseju musisz napisać w ciekawy sposób o danym temacie. W badanym okresie od 1 do 

4 lat nie powinno być budowane znajomość swojego przedmiotu, w moim przypadku 

wiem wszystko ich jest, aby wiedzieć, dlaczego Stella Artois czyni mnie pierdnięcie 

gdybym pić 17 litrów i zapomnieć sera i cebuli chipsy. W twoim przypadku wiesz 

wszystko, co trzeba wiedzieć o Sonetów Szekspira, więc można zacząć od kilku linii z 

szekspirowskiej Sonnet, Lubiłem jej losy aż dała mi ospę z mycia wszystkie swoje 

skarpetki, co jest przedostatnim Szekspira jeden Sonnet, a następnie zmarł nagle, nikt 

nie wie dokładnie, dlaczego, być studentem badania dowie.  



Po otwarciu cytat będzie odpowiedzieć na pytanie o Szekspirze z głębi i wiedzy, jak 

najwięcej wiedzy, jak masz w Manchesterze United i zgadzają rekord cel Wayne Rooney. 

Z pasją tyle, jak masz do Man U i dziewczyna za krajalnicy boczek w delikatesach można 

przelać na swoją wiedzę na stronę. Dasz każdą uncję twojej istoty na stronie, będzie 

brzmieć jak agent Szekspira, jak to było, kiedy pisałem rozprawkę z powrotem w 1975 

roku nic nie będzie brakowało, wynik końcowy będzie mistrzowski esej, a jako nagrodę 

dziewczyna za deli daje wolny kawałek, swojego ulubionego coś.  

Jeśli zmieniony również będziesz miał wiedzę, aby odpowiedzieć na nic egzaminator 

rzuca na ciebie we wszystkich przedmiotów uczysz. Jesteś przygotowany, wiedza obiekt 

znajduje się w twojej głowie, a jeśli masz opanowane esej pisanie wszystko będzie 

wyglądać idealny na stronie. To jest tak jak układania kwiatów, może być 240kilo 

Rosyjski waga podnośnik, ale kiedy napisać esej na temat śpiewu chóralnego lub 

zarządzania gospodarstwem rolnym lub syntezy jądrowej z twardego rdzenia szachy jako 

przedmiot Sub, cokolwiek to jest twoje słowa na stronie są tak piękne jak kwiaty w 

wazonie Ci utrzymać przez obraz swojej zmarłej matki. Wszystko jest możliwe, jeśli 

zostały zmienione i znasz wszystkie sztuczki eseistyki, można nawet Google "sztuczki 

eseistyki" bo jesteś gotowy i matka w Niebie rzuci sól w oczach egzaminatora tylko w 

przypadku, gdy odpowiedź na śpiewu chóralnego nie był wystarczająco dobry dla A. Bo 

jestem pewien matki Rosji tak samo jak irlandzkich matki, nigdy nie poddawaj się.  

Myślę, że mniej lub bardziej pokryte wszystko, nauki, praktyki, przeczytaj szeroki, nie 

wycinać i wklejać i upewnij się, aby powiedzieć swojej matce, że ją kocha, czy jest 

rosyjskim lub irlandzki, mama jak to słyszeć, zwłaszcza jeśli są martwe, a następnie mogą 

pochwalić się aniołom, jak mądry ich 240kilo synowie są teraz, że oni otworzyli 

kwiaciarnię, aby wziąć swój umysł syntezy jądrowej, które uczą na uniwersytecie. Dla 

odmiany jest przyprawą życia.  

Modlitwy i Sny i co one oznaczają ©  

Michael Casey  

Myślałam o tym mam pisać o mojej drodze do domu z Aldi i pojawiło się 
marzenia, a kiedy wróciłam do domu zobaczyłam kawałek badań o 
doświadczenie śmierci i sposób ich policzyć swoje całe życie miga przed 
sobą. Znam od ponad 35 lat, jak podczas prądem całe życie ulega 
błyskawicznemu przez. Richard Hudson możemy tego potwierdzić, 



zakładając, że on wciąż żyje, był facet Pracowałem z moich pierwszych 
dni w sali komputerowej, powiedział nam po tym jak został porażony 
prądem.  

Być może oprawcy w Korei Północnej będzie zastosować inną metodę w 
przyszłości prądem brzmi zbyt dużo jak na wycieczkę do kina lub ruchem 
poprzez rodzinnego albumu. tortury jednego człowieka jest inny sieciowy 
czy powinienem powiedzieć radość człowieka.  

Ale co sny, dlaczego mamy je? We śnie można być bohaterem, Heather 
Small śpiewa w tle, dlatego HERO słowo pojawiło się. Więc we śnie jesteś 
bohaterem i masz dziewczynę lub chłopca lub jedno i drugie, żyjemy w 
świecie Liberalnej po wszystkim, więc we śnie można być albo rób co 
chcesz. Ja wstrzymać tam więc można mieć zimny prysznic, jak mówią 
"na soit qui mal y pense y", przebacz żadnych błędów z moim 
francuskim.  

Można mieć duże nadzieje, która jest również piosenka z 
amerykańskiego musicalu, musisz Google wszelkich odniesień do siebie, 
jestem tylko drogowskazem, ale kłopoty z byciem drogowskazem jest, że 
psy przychodzą i siusiu na ciebie, i koty porysować. Nasz pies nasikał na 
szyld, na sprzedaży znak post i tak kupiłem ten dom, który był moim 
wielkim marzeniem. Zobacz życie jest dziwne, czy jest to tylko moje 
pisanie?  

Sen albo ambicją jest dobrą rzeczą, aby mieć jak to daje cel, dostaniesz 
lepsze mieszkanie, będziesz studiować AAT lub stać się technik paznokci, 
lub będziesz zatrzymać wyciskanie te plamy i porzucić wszystko fast 
food. Sen nie musi być "Pewnego dnia będę prezydentem" za takie sny 
prowadzą jedynie do smutku, ludzie będą cię nienawidzić, gdziekolwiek 
jesteś przewodniczący, a nawet jeśli to tylko prezes klubu książki zawsze 
będą łączna otwory jak Michael Casey podkreślając, że wszystkie jego 
książki powinny zostać poddane przeglądowi i zaopatrzony w zderzak 
naklejki mówi również dostępny na Amazon na całym świecie. Ironia i 
patosu masz to wszystko w moich krótkich utworów.  

Gdy masz marzenie, cel, jesteś gotów ciężko pracować na to? Czy 
poświęceń dla niego i myślisz spadnie wszystkim na kolanach. I sugerują, 
że w dzisiejszych czasach ludzie chcą rzeczy teraz, a nie chcą pracować 
dla niego, tak jak ja i poprzednie generacje zrobił. Pokolenie Utube, 
pokolenie Geordie Shore, że życie jest rzeczywistością tv, dobrze 
faktycznie tak nie jest.  



Inną rzeczą jest to, że smutno po Osiągnęliśmy swój sen, co zrobić dalej. 
Ja zacząłem pisać, więc mogę powiedzieć jedno prowadzi do drugiego. 
Jeśli nie masz po tym, co masz zamiar zrobić? Nie wygrasz na loterii i być 
na żywo długo i szczęśliwie. Albo można dorastać bez kwalifikacji i 
poślubić kuzynkę przyjaciela, jako sposób na ucieczkę jesteś właścicielem 
rodzinę. Wtedy masz dzieci tak naprawdę nie chcesz, którzy są 
przeciągane w górę. Brzmi szorstki, schodzić swoją ulicę i zobaczyć, czy 
można rozpoznać takich ludzi.  

To jest, gdy przychodzi modlitwa. Modlitwa jest jak sen, ale z więcej 
wysiłku zaangażowanych. Podczas pracy wszystkie godziny i zmiany, 
które Bóg posyła jesteś trzymanie się swoich marzeń i kłucia to właściwe 
słowo, jeśli trzymać się sen może uciekać od ciebie, trzeba skleić ten sen 
dla ciebie. Lub gwóźdź, który marzy wam. Wiem, bo moje marzenie 
zajęło mi 10 lat i więcej do osiągnięcia.  

Teraz ktoś kiedyś powiedział "tworzą rodzinę chrześcijańską, jeśli chcesz 
trochę spokoju" i tak można zastąpić żydowska / Muslim / buddystą czy 
nawet Doubting przed rodziną. Rzecz w tym jednak, że rodzina jest klej i 
będzie cię uratować, gdy ocean życiową bagna cię. A jeśli jesteś jednym z 
tych rodzin z idealnych zębów i ładny pies, którzy nigdy nie mieli 
żadnych perypetie, wszystko mogę powiedzieć, to może muszę siku za 
pośrednictwem skrzynki pocztowej później, a założę się, że można winić 
psa i mieć go odłożyć.  

Chodzi o perfekt rodzin jest to, że nie są one, Pieniądze to wszystko, co 
kochasz, średni rozpowszechniona rodzina, a ja to ja, wspólną rodzinę, 
czy zwykłych ludzi, którym może być utwór Blur od lat 90-tych, przejdź 
do Google, ich będzie opiekować się nawzajem, możemy być syf, ale 
kochamy się nawzajem, jak pani Brown z telewizji może powiedzieć.  

Co prowadzi nas do modlitwy, sen jest przedłużeniem siebie, ale 
modlitwa jest przedłużeniem Boga, które dociera do nas. Możesz 
otrzymać 5yearold narysować karykaturę tego. Dom, korzenie w ziemi, to 
jest sen. Dom, korzenie w Bogu, a Bóg jest wszędzie, to jest modlitwa. 
Może powinienem praw autorskich, która jako koszulkę pomysłu, a 
potem robię mój pierwszy 10 milionów. Ha, jak pan Bóg autorskich. 
Jesteśmy jego prawa autorskie po wszystkim.  

  

  Małe rzeczy wielkie idee ©  

Michael Casey  



Pomyślałem, że lepiej napisać coś nowego dzisiaj, chociaż jestem trochę 
zmęczony, a potem spojrzał na starego wiadra i był inspirowany. Tak, 
moja muza jest stare wiadro, Picasso i znanych pisarzy miał zakurzoną 
dziewicę, ja mam starą łyżką. Więc dzisiaj przed dziewczęta wrócić z 
praktyki chóru będę rozmawiać o tym, jak nas inspiracją.  

Jako dziecko miałem wielką wyobraźnię, nie ma zmian, ja i DMC 
stosowane użyć spinacza i był to samochód dla Leprechauns, 
pojechaliśmy swój samochód przez rowkach cegielni, wiesz zaprawy 
pomiędzy cegłami. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że mamy Leprechauns 
mimo że nawet nie mają samochodu z tworzywa sztucznego dla nich 
usiąść wszyscy mieliśmy był spinacza.  

To ilustruje, jak i dzieci mogą korzystać z reguły nic ich znaleźć, aby 
stworzyć wyimaginowany ziemi ze wszystkimi rodzajami wszystkim 
wykorzystywane do tworzenia struktur. A wyrzuci cola może jest 
używany do reprezentowania rotundy w Birmingham, co zdarza się 
wyglądać jak Cola, może w rzeczywistości. Pakiet pedałem może stać się 
blok, but box centrum handlowego. Jabłko może stać się studio nagrań i 
tak dalej.  

Kiedy dorośniesz stajesz architektem i pomysły są postrzegane jako 
rewolucyjne, bo masz gigantyczne jabłko jako rynku produktów 
świeżych, olbrzymia książka księgarnia i gigantyczny telefon, stary 
telefon styl jest nowa siedziba Apple z plasterkiem wyciąć, aby umożliwić 
lekkie i centralnej klatki schodowej być szczelinach. teraz dla niektórych 
może to brzmieć bardzo Avante Garde, jeśli mój francuski jest poprawna, 
ale naprawdę wszystko wielki architekt robi pamięta całą zabawę miał na 
placu zabaw ze swoim najlepszym przyjacielem DMC.  

Sklep mięsny był oczywiście kształcie tasakiem i drzwi było jak wejście 
poprzez pośladki świni, a opraw oświetleniowych wyglądało wymion 
krowy ze światła wychodzący z sutków. To sprawiło, że doświadczenie 
handlowe czują się bardziej jak wizyty na wystawie sztuki.  

The Public w West Brom zrobił oczywiście niepowodzeniem i został 
przekształcony w szkole, co świadczy Sztuka powinna być pozostawiona 
do prawdziwych ekspertów, a nie radnych, którzy nazywają siebie 
członków gabinetu, ale nic nie wiedzą o, stolarki.  

Współczesne gry komputerowe zrobić pozwalają tworzyć przestrzenie i 
tak dalej, a te mogą być kosztowne, ale czy wiesz, jakie są najlepsze 
narzędzia dla kreatywności? Wyobraźnia jest najlepszym narzędziem 
wszystkim i trochę papieru i niektóre kredki. Jeśli podczas spaceru do 



domu z Aldi ze swoimi dziećmi i ich rozejrzeć zachęcać i zawiadomienia 
wszystkich ludzi na pięknych ludzi, jaki jest wynik? Są uważny.  

Mogą nawet stać pisarzy jak tata, ale ich umysły są pełne kształty i 
dźwięki, a co najważniejsze z pomysłów. Jeśli wszystkie dzieci mają to 
brnąć domu resenting konieczności przechodzenia do sklepów z ciebie, 
to znaczy, że każdej okazji. Otworzyć umysły swoich dzieci ", nie tylko 
wypełnić je pełne cukru, wypełnić je z ideami i miłości i nadziei.  

Ręcznie robione karty wykonane z miłością i umiejętności, to trzyma 
dzieci zajęty przez wieki, gdy masz wklęsły lub chytry kufel Stella Artois. 
Rozwiń swoje umysły słów i kształtów i dźwięków i rzemiosła rzeczy, to 
trzeba będzie następny Laura Ashley w swoim domu, a najlepiej 
wszystkich akumulatorów są wykluczone.  

Idealne artykuły prasowe ©  

Michael Casey  

Miałem zamiar zadzwonić Ta doskonała Naciśnij osoby, ale to byłoby 
zbyt wiele aliteracja, idealne dla nauczycieli szkolnych i być może ich 
egzamin podjęcie studentów lub krwawych drani, ponieważ są one 
illiterately zwanych w pokoju nauczycielskim. To była tylko myśl, widzisz 
Obserwowałem kilka konferencji prasowych na temat tv ostatnio, jak 
wszyscy mają, a jeden człowiek wyróżnia się, problem jest jednak, że 
brzmi jak Cartoon.  

On wie, kim jest i gdybym miał powiedzieć jego imię I natychmiast 
wstawić moją opinię do wszystkich swoich mózgach, a ty nigdy nie 
dostanie go ponownie. Wiesz jak cesarza nowe ubrania, gdy wspomniano 
nie ma odwrotu. Jeśli powiesz Michael Casey wygląda jak George 
Clooney natychmiast zawsze będziesz mnie zamiast niego, chociaż moja 
żona mówi, że wyglądają bardziej jak Huw Edwards czytnik wiadomości 
BBC. Jestem lepszym graczem niż rzeczywistym George Clooney, można 
tylko powiedzieć od siebie kawę, piję Kenco Rappor chwilę z pół 
odtłuszczone mleko, bez cukru.  

Co do tego prasowej osoby, to naprawdę brzmi jak z kreskówki, a nie jak 
oficer Dibble raczej charakter Wacky Races, nie mogę sobie 
przypomnieć, który z nich dokładnie tak, jak Świnka Peppa wyprzedziła 
naszą telly. Posłuchajcie jego głosu następnym razem w telewizji, a on 
jest na większość dni, a następnie zamknij oczy, jak mówi, to realizacja 
pokona cię jak fala na plaży.  



To, co mówi jest jak zapaśnik WWW młotkiem cię w płótnie, ale głos jego 
głos jest czysty kreskówki głos. Co oznacza, że nie może być traktowana 
poważnie, a nie przeze mnie w każdym razie. Einstein wyglądał głupio, 
ale było 50 lat przed swoim czasem, ale to zawsze będzie kreskówki 
kreskówki dla mnie.  

Spójrzmy teraz na WordCount I nawet nie zaczął, a 327 słowa są na 
zegarze, gdybym tylko płacono słowem, można uzyskać jakość też, ale 
jestem liczby słów, lub mieć licznik w rogu, tak jak ja pauzy na drinka 
zauważam ile słów jest i myślę, że jego zapis do dzielenia się nim z wami. 
Nawiasem mówiąc zapisu miał rację w ostatnim zdaniu, myślałem, że to 
może bawić pisarzy tam, jak do ciebie mówię. Czasami popełniają błędy z 
dźwiękiem zarówno słowami, bo jadę za szybko, palce, aby nadążyć za 
moim mózgu, jak wiadomo myślimy 4 razy szybciej niż mówimy, a może 
8 razy szybciej niż pisania.  

Co prowadzi mnie do mojego tematu w ręku, a przy okazji Ronnie 
Corbett i Joyce Grenfell wydają się być obecne mój styl pisania czy raczej 
z tobą rozmawiać stylu, są one warte Google. Gdzie byłem, tak, łazienka 
przerwy.  

Teraz informacja prasowa jest tak, że jesteś ujawnieniem informacji do 
prasy, w nadziei, że dadzą korzystny zasięg do reklamowanego produktu 
lub firmy. Nikt nie zwalnia prasową nadzieją sabotować ich własny 
produkt. Choć wszyscy pamiętamy Ratner, który naprawdę nie strzelać 
sobie w głowę, mówiąc jego biżuteria była tak tania, ponieważ była 
paskudna, więc wszyscy jego klienci zdecydowali, czy sądzi, że dlaczego 
powinni kupić.  

Pomyślne uruchomienie prasy polega na alkohol, przeciętna osoba pije 
tyle, do uruchomienia prasy pomnożyć przez 5, za osobę. Dziennikarze 
lubią mokre ich gwizdek, muszą pluć, aby pomóc im uzyskać ich ołówki 
gotowy do zapisu w swoich notebookach. Był kiedyś dziennikarz, który 
nie pije, został wysłany do Ameryki, a zakończył się w Salt Lake City, 
żonaty 3 razy mówią jednocześnie i miał 19 dzieci. Musiałby wyborach 
prezydenckich tylko, że nie urodził się w tym kraju.  

W prasie uruchamia istnieją gratisy, torby bonusowe alkoholu i literatury 
błyszczącym. W literaturze błyszczący idzie prosto do kosza, to tak 
ciężkie do przeprowadzenia po wszystkim, trzeba zrobić miejsce dla 2 
butelki tanie, 50 funtów butelkę szampana. Mówią, że niejeden dziecko 
poczęte w butelce, jestem w rzeczywistości syn Charlesa Dickensa, czy 
będzie to Szekspira, niektóre pub tak.  



Więc myślę, że wszyscy mają zdobyć obraz o prasowych szalup 
prasowych, oczywistych panów i pań prasy będzie powiedzieć, że jestem 
pchanie stereotypu. Wszystko, co mogę powiedzieć to to, że łzom dla 
rzeźnika, który potrzebuje dziennikarza kopiowania maszynistka, aby 
pomóc mi skończyć, punkt kulminacyjny wiąże się pub, redaktorzy 
krzyczą dół telefonu, kupić pub, tak że paczka prasa może pozostać blisko 
do szpitala, gdzie sprawa życia i śmierci się nie dzieje.  

To pub jest wiatrak, a to był wgląd Wiatraki mojego umysłu, dla kapłana 
z kościoła obok tego pubu używanego do mnie zadzwonić Sancho Pansa, 
gruby facet na osiołku. Albo jestem naprawdę George Clooney?  

Twitter Me I Wanna Be Famous ©  

Michael Casey  

Po prostu miałem skanowanie gazet i co można zauważyć przede 
wszystkim są ludzie sprzedadzą ich duszy, starając się być sławny. 
Dlaczego ludzie chcą być 3 rd gwiazdy Lista stopa Z, Andy Warhol należy 
przeklinać swojego szczęścia w niebie wszyscy tłumy miejsce na 
zewnątrz, w jaki sposób można to zrobić Chmura sztuki z aniołów, jeśli 
miejsce jest przepełnione niedawno zmarłego 3 rd stopy Z obsypniki. Jeśli 
pamiętasz swoją poczekalnia Sok z Żuka Niebios jest przepełnione takimi 
ludźmi.  

Więc dlaczego ludzie chcą tego leku tak dużo? Jestem jednym z nich? W 
moim przypadku chcę tylko moje słowa, aby być sławnym, nie mam 
ochoty sprzedać moją duszę. Spójrz na moją klatkę piersiową nie nosić 
kamizelkę, spójrz na moje nogi idą aż do mojego bum. Spójrz na moją 
bum Byłem wstrzyknięto beczce pełnej oleju, aby mój bum tak duża, że 
niemal eksploduje, tylko upewnij się, że nie stoją bezpośrednio za mną.  

Spójrz na wycięciach na moim bedpost ja spała z 1000 mężczyznami czy 
był to kobiety nie mogę odróżnić, bo jestem prosty / gej / bio cokolwiek, 
albo robotem w łóżku, tyle że był. WestWorld. I na to idzie, czy opiekę 
nikogo czy jest to tak bardzo, bardzo nudne. Rewolucja seksualna był z 
powrotem w 1960 roku, tak i teraz po 50 latach, aby usłyszeć to jeszcze 
raz, tak jakby były to pokolenie dnia 1 st , aby dowiedzieć się, co było pod 
spodem bieliznę, jest tak bardzo, bardzo nudne.  

Gwiazdy są znane z bycia sławnym, każdy jest bohaterem teraz, kładę 
5000 spinacze mój nos i jestem w Księdze Guinnessa rekordów. Mój brat 
umieścić 7000 swój, swój, mogę powiedzieć, ale nie powiem, w każdym 



razie jest on w wersji dla dorosłych księgi Guinnessa rekordów. To się 
nazywa Guinness z whisky książka Chaser zapisów, z krzyżem w oczy.  

Ludzie robią głupie rzeczy ścigać sławę, a następnie umieścić go na 
Twitterze lub Facebooku. Tysiące sympatie i powtórzeń czy cokolwiek to 
nazywa się przestrzegać tego, dopóki nie masz 1.000.000 sympatie dla 
człowieka, który może Fart ogień i zapalić świeczkę na tort urodzinowy 
10 stóp dalej. I oczywiście w prawdziwym życiu jest strażakiem, więc to 
sprawia, że bardziej interesujące i jego koledzy wąż go za każdym razem, 
więc mogą dzielić się swoją sławę.  

Hashtag #fartingfiremanlightsbirthdaycake to wybuchowa hashtag, i 
rozprzestrzenia się lotem błyskawicy. Wtedy następny tydzień oczywiście 
umrze podczas pracy ratowania życia dziecka. Więc jego Twitter szaleje i 
jego Facebook ma płonącą bum dymem pisowni RIP pracy wstając z tyłu. 
Tak naprawdę jest to poziom doszliśmy. Ludzie po prostu chcą być 
sławni, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jade Goody bez wątpienia zgodzi 
się ze mną, niech spoczywa w pokoju.  

Więc dlaczego trzeba być znanym lub całego Twitter i Facebook. Czy jest 
to słabość ludzkiego ducha, Ciekawostki są bardziej ważne, że 
prawdziwym życiu. Jeśli ludzie żyją w tym Bubble gdzie Kylie oszukany 
przez jej toyboy jest ważniejsza niż Manchester United wyniki trzeba się 
zastanawiać, co się dzieje na świecie.  

Teraz po prostu rzucił w wierszu o człowieku U zobaczyć co reakcja będę 
się od ciebie czytelnika, w Indiach lub Rosji czy USA, a nawet tutaj w 
Wielkiej Brytanii, musisz dużo są rozproszone grupy, moi czytelnicy. 
Może trzeba mieć koszulkę z michaelgcasey jest pisarzem FAT 
Birmingham. Wtedy wiesz, co się stanie, niektóre trochę guy indyjskich 
w Kalkucie by zbić fortunę na koszulki.  

Mógł mieć 2 nd Tee z MichaelGCasey Kalkuty jest ostatnim słowem, a 
kiedy ludzie pytali go, co to znaczy, że on powiedzieć, że jest ostatnim 
słowem w The Butcher piekarza i The Undertaker, cokolwiek to znaczy.  

Mnie nie dostanie ani grosza od niego. Będzie burza Twitter i Facebook, 
byłby twarzą Michael Casey tłuszcz Birmingham Writer, chociaż byłby 
trochę Indian i jestem duża srebrna tłuszczu włosach facet, który 
wygląda Mikołaja po wizycie na odwyk, aby usunąć wszystkich ho ho hos 
z mojego gdziekolwiek się znajdują.  



Taka jest sława, ironia jest moim najlepszym przyjacielem jest trochę 
Indian facet z Kalkuty, który ma doktorat z biochemii, z jego pomocą już 
nie pierdnięcie pożarnej. I na tej nocie będę mieć przerwę toaletowego.  

Opowieść wszech czasów ©  

Michael Casey  

Nie miałem zamiaru pisania tego teraz, w tej chwili 3 nad ranem w dniu 
4 th Feb2017, ale czas i pływów czeka na nikogo, a jeśli nie możesz spać 
możesz również wstać i napisać historię. Ten będzie 960 albo tak, Google 
Blogger zachowuje zgadzają się, że nie. Ja myślałem, jak z okazji 
1,000,000 th słowo, oficjalnym jednego rodzaju, a raczej 1000000 th 
jeden. Mógłbym dostać wszystko pretensjonalne, ale jak wiesz, że 
brzydzą prétention.  

Myślisz, że zrobię trochę komedii, czy patosu, albo mojego zwykłego 
mieszanką wszystkich rodzajów wszystkiego. Miałem pomysł, aby podjąć 
tę sztukę w ten sposób, albo w ten sposób, ale teraz, jak mam się o 3 nad 
ranem ja decydując się iść inną drogą w całości. Wczoraj był dziwny 
dzień jak miałem dużo bólu i nie mógł zasnąć, a kiedy wstałem dostałam 
niespodziewanego maila od czarownicy, która jest nazwa zwierzęcia 
mam dla żony, choć nazywa mnie Panzi co uważałem chłopiec był 
tłuszczu tłuszczu, ale w rzeczywistości oznacza, świnia, moje córki 
dwujęzycznych końcu mi powiedział.  

Zresztą wiedźma wezwał mnie do wzięcia udziału w Przeglądanie w 
domu, który pojawił się wczoraj wieczorem na www.rightmove.co.uk , to 
była moja kolej na pierwsze spojrzenie, a jeśli mi się podobało, a 
następnie cała rodzina będzie uczestniczyć. Proste, jeśli miałeś dobry 
sen, ale jeśli nie ma w ogóle, a to jest 3 mil w obie strony pod górę na 
zimno. Następnie, że jest inaczej. Mógłbym powiedzieć, zanim wszedłem 
do domu, że nie odpowiada nam, a ja rację, ja pocieszyć właściciela, 
informując go, że będzie sprzedawać w ciągu tygodnia. Nasz teren jest 
gorąco w tej chwili i oni sprzedają tak szybko.  

Musiałem odpocząć, kiedy wróciłem do domu i napisał na Twitterze 
mnie Chcę być sławny i jestem zadowolony z wyniku. Jak to zwykle 
działa to, że piszę coś, a potem przeczytałem ją z powrotem na głos 
dziewczyny prosząc ich opinię. Oni zawsze mówią, są one torturowane i 
zadzwoni Hadze i poprosić ich, aby spróbować mnie o zbrodnie wojenne 
do ich uszu. Albo po prostu skłamać i powiedzieć, kolejny fantastyczny 
kawałek literatury tata, pewnego dnia będziemy dziedziczyć swoje 
pieniądze, im szybciej, tym lepiej.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=http://www.rightmove.co.uk


Normalna rodzina żarty, mam nadzieję. Następnie dodawać mój kawałek 
WordPress i Blogger przed wykonaniem moje bezpieczeństwo. Byłem w 
sali komputerowej prawie 40 lat temu, więc wiem o kopiach zapasowych, 
wierz mi zrobić. DSC nazywano wtedy. Później mogę zobaczyć, kto w 
świecie czyta moje rzeczy, miałem Indie dzisiaj, myślę, że to mogło być 
Kumar, który wysłał mi dziś e-maila, którego odbił się z moim Winda Ad. 
Czasami dodać moje zdjęcie w pomarańczowej polo gdzie wygląda jak 
pijany. Niestety mój inline zdjęcia rzeczą już nie działa, ale przynajmniej 
dostać Ad winda jako karę za wysyłanie mi ogłoszenie SEO nich.  

Moje słowa iść daleko może 20 kraje rozrzucone wszędzie, co dowodzi mi 
się, że mój angielski poprzez Komedii pomysłem będzie działać. Więc 
inwestorów Angel nie skontaktuje. Mogę uczyć chińskie billionairesses 
angielsku też byłem nauczycielem Esol w przeszłości, a ja nie uczą żonę 
angielskiego.  

Ale wracając do pisania każda historia jest świeża strona, nowy początek, 
mogę spróbować tego czy mogę spróbować. Satyra czy moja wersja się 
jak w ME historii Twitter jest bardzo proste. Wolę bardziej przemyślane 
rzeczy, które jest miło dla mnie. Ok jestem świnią, ale noszę szminkę, 
moja żona nie nazywaj mnie Panzi po wszystkim.  

Można wymyślić słów, które są tak naprawdę bardzo wzruszające, tak jak 
w martwych i żywych, albo niech moje łzy są moje słowa. A prawdziwa 
historia Pio i ja, to niektórzy mogą powiedzieć, że jestem przewód, ledwo 
mogę przeliterować słowo, ale to jest zbyt proste, by powiedzieć, że nie 
jestem pisarzem, to prezent. 20 lat słuchania radia BBC radiomodemu4 
mowy, a następnie pisemnie przez 30 lat, więc 50 lat to w sumie co za 
dar.  

Przypuszczam, że największy Dar wszyscy się to nasi rodzice, Miłość to 
wlać do nas, moja matka nie zatrzymał się wylewanie, ona jest 
odpowiedzialna za herbatę w niebie, a tata znalazł hot spot gdzie można 
ogrzać się, jak on był w hucie 40 lat. Nigdy nie może skończyć się w 
piekle, gdyż nie czułem zimna dla niego, oprócz Charity został 
uruchomiony przez niego, a jak wiesz, wiara, nadzieja zawsze następuje 
Miłosierdzia.  

Clearout ©  

Michael Casey  

My albo ja szczerze mówiąc miałem Clearout wczoraj, muszę zrobić 
trochę więcej malarstwo, żadnych modeli czy Picasso zaangażowany, 



tylko wielką puszkę białej farby. Nie miałem siły, by zrobić rzeczywisty 
obraz, byłem nawet w środku nocy pisanie moje 1.000.000 słowa po 
wszystkim. Tak właśnie zrobił trochę prep, i tak Zauważyłem również, że 
SO wydaje się być popularne słowo, gdy mówię do was wszystkich, być 
może będę go zmienić również.  

Zauważyłem również, że Rosja patrzy na moje pisanie częściej teraz. To 
może być tylko kara dla każdego kodera, którego kodowanie jest nie do 
zera. Mają tłumaczyć ręcznie ze słownikiem papier 2 historie z kopalni, 
czy też Edward Snowden tłumacząc je na język rosyjski dla swoich 
nowych przyjaciół w zespole kodowania. To naprawdę okropna kara, a 
nie ile VP, Putin stał się uzależniony od tego tłuszczu guy w Birmingham, 
który sądzi, że jest Chris Cringle, mogę niemal usłyszeć, jak mówił. No i 
tak w mojej wyobraźni.  

Ale wracając do clearout, i tak wiem, że nigdy nie powinno się rozpocząć 
zdanie o, ale i wszystkie inne reguły, po prostu przypomnieć późno 
chętnych, a nie usiąść z tyłu i uzyskać dostęp do książek w temperaturze 
stronie 76 , gdzie byłem, tak to jest RADIO. Czy któryś z was pracować, 
że obecnie jeszcze ok sprytnych drewniaki Kumar z tyłu, że będzie uczyć 
się wysłać mi e-mail z SEO, ja po prostu umieścić swoje nazwisko w 
historii. Można się pochwalić, że przez resztę swojego życia, a fakt, 
przyszedł 2. miejsce w corocznym konkursie Farting. La Petomane jak 
nazywają to Francuzi. Założę się zaprzeczyć żadnej wiedzy o mnie teraz, 
co się stało z tymi, którzy posiadają łącznie pierdnięcie nosy razem, taki 
porządek żył przyjaźń.  

Wydaje mi się, poszły na bok, a ja nie rozmawiałem o mojej talii, Kumar 
jesteś taki niegrzeczny chłopiec, rzucę cię z mojej klasy. Milczenie w 
końcu, że będziemy go uczyć. Co Rzuciłem złego chłopca, który ja 
wyrzucić wtedy? Stalin, on jest miły chłopiec, jest szkolenie, aby zostać 
księdzem, albo powiedział pilot, bez wątpienia będzie miał dać mi znać w 
ciągu 6 lat czas, kiedy jest święceń.  

Tak Clearout, gdy masz posprzątać lub clearout jesteś zaskoczony tym, co 
można znaleźć pod łóżkiem w plastikowej torbie Aldi, żaden nie 
dwadzieścia torby chipsów i zagubioną skarpetkę. Ale twoje stare raporty 
klasy od kiedy. I rzeczywiście dostał 80% z chemii potem upuścił. Wtedy 
kończy się z przyjacielem, który ma doktorat z nim i żoną, która ma 
stopień w nim, siostrzeńca, który robi to na uniwersytecie iw końcu moja 
córka będzie uczyć się go na jej drodze do bycia lekarzem. Wszystko to z 
powodu tego, co znajdę pod moim łóżkiem, w worku plastikowym Aldi.  



Na szczęście nie było książki na Titanicu, aby nasz dom zatopiony przez 
góry lodowej, a następnie zatopić pod falami byłby nie do zniesienia. 
Choć efekty dźwiękowe byłoby wspaniałe, jeśli użyliśmy La Petomane do 
reprezentowania bulgotanie fal, teraz, że byłoby świetnie radio, czy 
jestem jedyną osobą z wyobraźnią.  

Rzeczy można znaleźć wszystkie mają sens i wspomnienia Putin bez 
wątpienia wciąż ceni swój pierwszy zegarek, plastikową Myszka Miki, 
rosyjska kopia, napędzany ruchem. To dlatego jest taki dobry sprinter, 
musiał zachować rezerwę mocy nawet na zegarek. Wciąż kocham zegarki, 
jeśli w ogóle jestem bogata Wezmę Cartier diament Bleu automatyczny, 
to będzie mi udowodnić, że już przybył, i na czas, choć nie mogę 
wychodzą.  

Odd skarpetki i stare buty są również znaleźć pod łóżkiem lub w tylnej 
części szafy. Znalazłem ten miękki brązową skórzaną kurtkę, które 
kupiłem w Barcelonie w lutym 1999 roku, 18 lat temu. Więc mam czyścić 
skórę z octem słodowym, pachniało jak paczkę chipsów w ciągu 2 dni. 
Następnie użyłem Meble skórzane sprayu, a następnie ostatecznie 
użyłem Dove balsam po goleniu twarzy. To było w tylnej części szafy na 
lata po wszystkim. Można zobaczyć zdjęcia w jednym z moich postów.  

Mam teraz bardzo dobrą skórzaną kurtkę i ja przywrócić część mojego 
życia, moje wspomnienia z przodu kolejki w moim umyśle. To przestało 
zapachu octu słodowego i frytki teraz. Choć mamy wielką chippie na dole 
naszej drogi. Kurtka wygląda shinny i miłe teraz, a wciąż bardzo miękkie, 
jak nowe, bardzo dobrze polerowane z politury. Balsam po goleniu Dove 
stało się tak elastyczna też miękki jak bum dziecka, ale nie tak 
śmierdzący.  

Czasami można znaleźć starą album CD i wspomnienia pochodzących 
podtopienia plecy. Mogę nawet pamiętam, kiedy płyty zostały wymyślone 
też. Słucham ostatniej płyty z Queen Freddie Mercury, jak do ciebie 
mówię, to nie może być przez te wszystkie lata temu, kiedy to wyszło. 
Muzyka ma tyle władzy nad nami, tylko patrzeć, jak podekscytowany 
Korei Północnej są, gdy słyszą muzykę. Poczekaj, aż Elton John odwraca 
się i grać dla nich to Easter, miejsce naprawdę czadu. Ossie Osborne i 
Black Sabbath to rozgrzewka pasmo dla tych szczęśliwców, Elton 
szczęśliwców Korei Północnej.  

To wszystko na teraz, jak mam iść do Aldi, mam nadzieję, że wszyscy 
macie wspomnienia warte zachowania, a udostępniania. Jeśli nie są 
wspomnienia, które bolą następnie zbudować ognisko w dolnej części 
ogrodu i zaprosić przyjaciół wokół i mają gorące jedzenie gotowane na 



ognisku. Jeśli niektóre z tych wspomnień nie są powiązane z obiektami 
następnie odtworzyć piosenkę kochać się na górze, a na nartach dostać te 
rzeczy na zewnątrz i idź zrobić. Ale czy aby na pewno przyniesie tyle 
rosyjską wódkę z wami, a Kindle wszystkich moich książek na wszelki 
wypadek znudzi wódki albo kochać się na górze, piosenki, a nie 
prawdziwe, choć nie przynieść Coca Cola też.  

  Odbiorcy miłe ©  

Michael Casey  

Słuchałem John Denver na komputerze za pomocą rowka cechę, która 
brzmi lepiej niż Windows Media Player do moich uszu, sędzia dla siebie, 
zakładając, że masz swoje 5 albumy John Denver załadowane do 
komputera. Niektóre z utworów I dobrze pamiętał, że był fanem 40 lat 
temu, ja to książka i płyta John Denver do mojej następnej Giro dla 
bezrobocia wyszła. Na szczęście dostałem przerwę w komputerach, a 
sąsiedzi oszczędzono non-stop John Denver. Albo mi zatrzymując się 
późno w nocy czyta wszystkie książki Alistair MacLean.  

Były proste przyjemności, że zadowoleni mnie przez te wszystkie lata 
temu, w moim czytaniu dni stoczni. Moje dziewczynki odczytywane przez 
miernik w dzisiejszych czasach, ponieważ są one nowoczesne i ½ 
Szanghaj chiński, choć powiem inwestować w tanie Kindle dla swojego 
dziecka, jest wybawieniem. Amazon musi się zastanawiać, jakiego 
rodzaju osoby jestem sądząc po nawyków czytania, to nie ja to moja 
córka, która czyta te wszystkie dziwne książki, niektórzy, że znajdę się 
okropne czytać. Chciałbym znaleźć sposób, aby umieścić mojego 12 
książek na jej Kindle, bez konieczności płacenia za moich własnych 
książek, choć chciałbym uzyskać opłat licencyjnych dla każdego, ale ja 
wciąż płaci 30% ceny tytułowej.  

Temat na dziś jest o zadowolenie publiczności Dlatego wspomniałem 
własnych nawyków czytelniczych 40 lat temu. Moja druga dziewczyna 
lubi oglądać operacje na swoim komputerze, rzeczy z większą ilością krwi 
w nim niż w jakimkolwiek filmie późnej nocy. Więc teraz, że rząd jest 
oglądanie wszystkich jeszcze bardziej muszą się zastanawiać, jaki rodzaj 
gospodarstwa domowego jesteśmy. Mamy lekarz patolog cum wannabe 
w domu, stąd cały Gore.  

Nie zapominając japońskich filmów w makijażu, że żona ogląda. Me I 
głównie oglądać wiadomości i czasopisma. Tak więc każdy z nas ma coś, 
co podoba nam publiczność. Ale co, jeśli jesteś dostawcą informacji, co, 



jeśli mnie to, tak mi się tłuszcz srebrne włosy pisarzem z Birmingham 
którzy sklepy na co dzień w swoim lokalnym Aldi.  

No, a ja powiedziałem, że mogę używać również zamiast tak, jak 
powinienem spróbować i zadowolić swoich odbiorców lub po prostu 
napisać dla siebie. Zauważyłem, że Rosja czytania Michaela i szczelinę w 
murze godziny temu. To kawałek dostał wysokie noty, kiedy stary Daily 
Telegraph wpis miejsce wciąż istnieje, więc uśmiechnąłem się, kiedy 
zauważył, Rosja lektury. Myślę również, że powinienem lub Mógłbym 
napisać więcej rzeczy w tym stylu. Aktorzy nie chcą być typecast i 
przypuszczam, pisarze są takie same.  

Więc byłbym pisarzem delikatnych kawałków lub ciężkiej sarkazmem, 
mam wstydź się, czy powinienem być wszystko Trumpian, nowy 
prezydent wszedł do słownika słowo teraz. Lubię różnorodność każdy 
dzień przynosi mi, patrzeć przez okno i nie zbliża się inna historia, 
podobnie jak mewy ziemi na dachu sąsiadów. Gdzie mewy pójść na 
zmianę scenerii, Birmingham, najdalej od morza w Wielkiej Brytanii.  

Powinienem mieć notebooka i pracować moją drogę przez alfabet pisma 
na ten temat, a następnie pisanie o tym. Powinno udaję lubią piłkę 
nożną, próbując dostać tytuł szlachecki, szczerze mówiąc nigdy nie 
powinien przyjmować żadnych zaszczytów. Będąc przy życiu każdego 
ranka jest największy zaszczyt dostać, a to pochodzi od Boga, więc nic 
osobistego Marg, Zostanę Mr Michael Casey, tłuszcz srebrny włosami 
pisarza z Birmingham.  

To miłe, gdy ludzie lubią to, co piszesz, nawet jeśli osoba A ty ??? Razem 
niewiara, że gruby srebrny haired Birmingham faceta, który jest tata był 
Kerry Kowal mógł napisać takie słowa, że dotknął i uczynił ich śmiać się, 
czy płakać. Kochałem filmu Amadeusz, bardzo podobał mi się pomysł, że 
niechlujny mad zwykły człowiek został dotknięty przez Boga. Mozart był 
wyobraźni Boga się dźwiękiem, dostać film na wideo, gdziekolwiek jesteś 
na świecie. Pamiętam, że zaciągnął się do futurystycznej kina w 
Birmingham go zobaczyć, w rogu kobieta płacze.  

Widzisz, Bóg naprawdę ma poczucie humoru, dlatego ma Mikail Ivan 
dostał najładniejszą żonę w Petersburgu wiesz, że to prawda. Bo mimo, 
że ma on wiotki i jąkanie też, co on ma, że nikt inny nie ma? Ma to 
spojrzenie w jego oczy, a on słuchał BBC World Service i dowiedziałem 
trick. Jeżeli śpiewa traci jąkać.  

Tak śpiewa dzień i noc, aby Olga, jego oczy są jak szczeniak żebranie, ale 
kiedy śpiewa kobietom wszystkie kobiety, cała rosyjskiego kobiecość chcą 



go. Ale Olga ma go, on jest jej. Był tylko jej sterownika, ale stał się jej 
mąż, ponieważ jej matka i babcia go kochała i jego śpiew. Tak, to było 
szaleństwo, ale nie jest miłość obłęd? Więc Mikail poślubił córkę 
miliardera Petersburg.  

Ivan wie, że to prawda i jeśli kiedykolwiek skończę Łzy na Butcher czym 
prawdziwa miłość przezwycięża jakiejkolwiek niepełnosprawności, w 
mojej historii, która jest. Być może w Sankt Petersburgu jest córką 
miliardera żonaty z kierowcą śpiewa z bezwładne, to tylko w mojej 
wyobraźni lub może być prawdą to może być prawda.  

Powinienem skończyć tam, ale to zdanie znaczy można zobaczyć, jak 
poszedłem z prądem i napisał coś by zadowolić moje rosyjskich 
czytelników, istnieją setki opowiadań w moich książkach, nigdy nie wiesz 
co znajdziesz, trochę jak Iwan gulasz, on jest taki straszny gotować, raz 
on gotuje mu buty do piłki nożnej ze wszystkich warzyw, ale to był 
najlepszy gulasz kiedykolwiek popełnił, jego koledzy myślał sznurowadła 
były makaron.  

Jak jego buty do piłki nożnej zakończył się w garnku gulasz to już inna 
historia, jeśli można napisać go Ivan daje butelkę najlepszej wódki wuja, 
po prostu zaprosić go na obiad dla najbliższych 77X 7 tygodni. Dlaczego 
77 x 7, ponieważ jeśli pamiętać Biblię, która jest kilka razy trzeba mi 
wybaczyć.  

Reinventing Ojcze Nasz lub Modlitwę Pańską ©  

Michael Casey  

Tak wiesz potwór ból atakuje mnie, mówię do ciebie, i tak to jest na górze 
mojej listy życzeń, moja lista modlitwa, koniec mojego bólu, każdy 
innego bólu. Właśnie oglądałem Elementary w telewizji i cieszył się, że 
chodziło o odkupienie Shinwell, dostał swoją szansę, 2nd 2nd Sherlock 
nazwał. Było to miłe zakończenie tego epizodu. Nie jestem 
intelektualistą, który odwołuje się do kultury popularnej w celu 
zwiększenia sens tego, co piszę. I po prostu cieszyć się rzeczy i kiedy piszę 
wspomnieć o rzeczy, które mi się podoba jako punkt odniesienia, jeśli 
jego mądry to jest to "szczęście", to nigdy nie jest naniesiona do n-tej 
potęgi, która byłaby tak nudne i nudne. I zazwyczaj napisać nowy 
kawałek w ciągu godziny, lub długość w odtwarzanego albumu w tle. 
Potem przeczytałem ją z powrotem do siebie i moich dziewczynek i 
dopiero wtedy mogę wiedzieć, jak dobre lub "złe" jest. W tym momencie 
mogę umieścić go na mojej stronie i mam nadzieję, że cały świat staje się 
dowcipy lub punkt do tego, co mówię. Dzisiaj dołączyła Grecja klapkę 



Michael Casey od fanów Birmingham w Anglii, więc jeśli wszyscy chcą 
mad sny jeść ser grecki feta.  

Więc co tak naprawdę chcę mówić o dzisiejszej nocy? Dobrze wszyscy 
wiemy, Ojcze Nasz lub Modlitwę Pańską, jeśli nie jesteś katolikiem. Jest 
to modlitwa za całą ludzkość, inne modlitwy z innych wyznań są 
dostępne, podobnie jak tych, którzy nazywają siebie niewierzący. Na 
szczęście Bóg wierzy w nas, nawet jeśli nie wierzą w niego. Nie czujesz, że 
to tak, jakby miały dzieci na całym świecie, zasmarkany nosed dzieci z 
hormonami nastolatków, którzy są tylko te nazywa się rząd. Można 
wybrać dowolny zakątek świata i zobaczyć, jak głupi i niecywilizowanych 
są. W zależności od miejsca zamieszkania trzeba będzie niektóre lub 
może brak wiary w ogóle własnego samorządu.  

W 1960 roku nie było tak wiele energii i nadziei, że będziemy na księżyc, 
teraz możemy być wprowadzenie nowego wyścigu zbrojeń. Teraz świat 
wydaje się być bardziej egoistyczny, pokolenie ME, stając się złośliwy 
Nation. Poprosiłem moją małą córkę tuż przed zacząłem mówić do 
ciebie, co ona zmieni się ze światem, aby zobaczyć, czy ona da mi iskry do 
tego, co mówię do was dzisiaj. Powiedziała, że miała nadzieję, iPhone nie 
zostanie wynaleziony przez 50 kolejnych lat, zakaz, jeśli chcesz. Ona 
również nadzieję, że ludzie będą znów czytać książki. Ponieważ nikt nie 
czyta więcej, są one zawsze na swoim telefonie, ale nie są one w 
rzeczywistości rozmawiają ze sobą. Mają środki komunikacji, ale w 
rzeczywistości nie rozmawiają ze sobą.  

Mógłbym napisać Ojcze nasz, więc można ją przeczytać dla siebie, ale 
wtedy będę oskarżony o pranie mózgu Cię, chcę być powszechna, gdy 
piszę, a ja naprawdę wierzę potok przekleństw z serca zmierzających do 
Boga są modlitwa w sobie. Ale teraz jestem nagle Heretyk i zostaną 
zaatakowane, co jest smutne, bo Bóg jest miłością, nie otwartym palm 
zamkniętą pięścią. Jeśli nie rozumiesz tego, co naprawdę jest najprostszy 
koncepcji wtedy powiedziałbym, trzeba zacząć swoją podróż do Boga, bo 
zamknięty umysł nigdy nie pozwoli Światło Flood in.  

Powinniśmy mieć nowe słowa i nowe nadzieje, które pozwalają nam 
rozmawiać z Bogiem? Tak i Nie, czy to działa, użyj go. Piekarz będzie 
wykaz składników, których potrzebuje i przygotować je w celu uczynienia 
naprawdę wspaniały chleb. Można powiedzieć, że to jest jego modlitwą. 
A mechanik będzie miał jego narzędzia gotowe i gotowe części 
zamiennych, będzie rozebrać i naprawić silnik i będzie nucić jak 
zadowolony kot raz mechanik wykonał swoją magię. Nauczyciel 
wprowadza porządek do dociekliwym i daje studentowi narzędzia do 
nauki i miłości przechyla, a także do przydatnych informacji w ich głowy.  



Możesz przejść do zawodów, jak opisać swoje działania, ich miłość do 
tego, co robią, to możesz je zobaczyć naprawdę jest ich modlitwa. Nawet 
Henryk Zamiatarki odgrywa swoją rolę, bez niego jesteśmy przytłoczeni 
bałagan, że nie ma się o wiele dzięki, ale bez niego i śmieciarzy, którzy 
zajmie nasze śmieci z samego rana możemy jako społeczeństwo umrze w 
naszym własnym brudzie , Każdy ma swoją rolę do odegrania, każdy jest 
częścią układanki, Bóg kocha nas wszystkich, wszyscy jesteśmy 
wyjątkowo i bohaterów do niego. W USA każdy zdaje się chce być 
nazywany Hero, a więc są one, nawet jeśli rozcieńczyć język o ponad 
wykorzystania superlatywach.  

Więc co ja mówię? Jesteśmy modlitwą wszystkich żyjących Boga i wiem, 
że często płacze, bo go zignorować i zapomnieć. My mamy marnować 
nasze zasoby na wyścigu zbrojeń, możemy być wracając do gwiazd razem 
z podstawą księżyca, do odkrywania głębokich głębokie oceany. Tak wiele 
można zrobić i należy zrobić razem dla wszystkich, jeśli tylko byli na tyle 
pokorni przebaczyć nasze winy i my odpuszczamy naszym winowajcom 
nas. Wtedy możemy stworzyć raj na ziemi dla wszystkich.  

Mogę być ©  

Michael Casey  

Może jestem stary, tłuszcz i bieli  

I może być czarny lub inny kolor  

I może być bardzo sexy i pełen krzywych  

Może nawet być kobietą  

Mogę być człowiekiem z wielkim linii żuchwy  

Mogę mieć ciało kobiety i mężczyzn mruczenie dla  

Mogę być Oriental i mężczyzn pożąda mnie  

Mogę być Zachodniej i kowboje chcą mnie  

I może być wysoki lub zbyt wysoka jak na drzwiach  

Mogę mieć sexy kręcone włosy karmione  

Mogę mieć wyróżniającą srebrne włosy  



Mogę mieć zarost projektanta  

Mogę mieć tytuł  

I może mieć wiele bogatych i potężnych przyjaciół  

Mogę być smutna samotnikiem tylko z samochodu dla firmy  

I może być wykształcony nawet może napisać 12 książek  

Mogę być ledwie w stanie odczytać  

I może być zupełnie obce  

Mogę krzyczeć i krzyczeć jak dziwka  

Istnieje wiele wiele może pszczoły  

I może nawet żyć na wózku inwalidzkim  

Mogę być w stanie opuścić mój dom  

Wszystko i nic może lub nie może się zdarzyć  

Ale jedno jest pewne, gdy zamykasz oczy wszyscy jesteśmy równi  

Nie można ocenić w ciemności  

Nie można nienawidzić, jeśli nie słychać  

Nie może być niewygodne, jeśli nie można powąchać  

Jesteś odosobniony, jeśli wszystko, co masz jest strach i ignorancja  

Jeśli zdejmiesz odcienie głupoty  

Wtedy widać wyraźnie  

Mężczyzna w fotelu nie jest rzeczą abstrakcyjną  

Mógł być ty mógł być ja  

Dziewczyna z wadą wymowy nie jest głupi  

Poświęć trochę czasu, aby porozmawiać z nią, aby ją poznać  



Jako inny kolor nie jest przestępstwem  

Będąc tłuszczu nie jest grzechem śmiertelnym  

Wspieranie rekinami lub Jets nie sprawi wrogów  

Imbir ludzi nie są pomiot szatana  

Pisarze nie powinny być spalony na stosie  

Dziennikarze Może polityczne  

Niestety Politycy, że linia jest usuwane  

Wszyscy jesteśmy ludźmi, a gdy okaże się światło i sprawiają Whoopee  

Jesteśmy jedną, potem zapominamy wszystkie nasze różnice  

Więc następnym razem zobaczysz wszystkie rodzaje wszystkiego, 
czarnym i białym, młodych i starych, tłuszczu lub cienkie, zdrowymi lub 
chorymi, bogatych i biednych. Dlaczego ich oceniać surowo?  

Ponieważ powinieneś zobaczyć ich oczami innych, co, jeśli w nocy 
przyszedł Bóg i wylał swoją duszę w ciało żebraka. Co zrobić, jeśli w nocy, 
nagle biały lub czarny lub Oriental. Co zrobić, jeśli w nocy stałeś się 
kobieta z krzywymi kobiecych, byś bardziej szanować kobiety. Co zrobić, 
jeśli stał się człowiekiem i musiał się golić i zawsze miał spocone stopy.  

Jest tylko jeśli spojrzeć przez innych oczu i na kontakcie z innymi 
duszami, które stają się świadomi tego, jak różni jesteśmy. A przecież 
wszyscy jesteśmy tak bardzo podobne. Ten facet w fotelu mogło sprinter 
raz, nie mów do Dyskusja krzesełkowego na człowieka wewnątrz. Ta 
kobieta może być dr, nie należy zakładać, że jest gospodynią domową, 
tylko dlatego, że wygląda jak reporter Fox News o bardzo jasnej sukni. Co 
mówię, to dać każdemu szansę odpocząć, jeden dzień trzeba mieć rękę, 
nie bądź arogancki w stanie zdrowia i bogactwa i urody, czy inteligencji i 
humoru.  

Zawsze będziesz zaskoczony tym, co się uczyć, pozostawiając swój umysł 
otwarty, a pozostawiając za sobą żadnych uprzedzeń, a nawet być miły 
dla Fox News reporterów. Shepherd Smith jest ładnie, choć mam 
nadzieję, że on to doceni, gdy on gości w mojej następnej powieści, on 
odrzuca szansę na nagrody Pulitzera, w celu zaoszczędzenia szybkości 
10000 butelek rocznika whisky.  



Choć jesteśmy różni jesteśmy tacy sami, to zawsze duch się liczy, a mam 
nadzieję, że Shepherd Smith zgodzi.  

O odpoczynku ©  

Michael Casey  

Cóż miałem serię dużą ilością słów, tak że muszę odpocząć, zwłaszcza z 
bólu z mojego Artur i rany klatki piersiowej wychodzi do gry, więc teraz 
muszę się zastanowić co dalej mówić. Mam badanie krwi na Walentynki 
więc może drukować z mojego wiersza i przekazać go do zespołu 
medycznego na mój GPS. wszystko można skopiować go w swojej 
najlepszej formie pisemnej strony i dać go do jednej kochasz. Prace 
Poezja Powiem tylko, że do ciebie ....  

Reszta jest naprawdę ważne, odpowiednia reszta nie co myślisz jest 
reszta. Jeśli przyjdziesz do domu z pracy, a następnie spędzić wiele 
godzin na telefonie lub Facebook, a potem zasnąć w fotelu jak pijany 
myślę, że to bezpieczne, aby powiedzieć, że nie są wystarczająco dużo 
jakości resztę. Przestać działać i robić coś innego, zupełnie inny. Jeśli 
zasnąć w fotelu jesteś spalania świecy na obu końcach, który jest lepszy, 
że zaśnięciem za kierownicą samochodu na autostradzie ... ..  

I oczywiście pracy jako striptizerka płci żeńskiej, bo to zupełnie inny od 
mojego codziennego życia i łagodzi cały mój stres, wszystkie leki 
przeciwbólowe dały mi boobs człowieka, które pomagają z oszustwa. 
Wyjaśnia to strumień egzotycznych tancerzy pochodzących wokół 
mojego domu, aby omówić ruchy taneczne. A jeśli uważasz, że to muszę 
być naprawdę wielkim pisarzem, The Full Monty jest w tv znów w ten 
weekend.  

Relax oglądając tv wiadomości lub przyłączając się do chóru lub 
znalezienie pracy dostarczając pizzę ulotki choć skrzynek w twojej 
okolicy, wszystko, co odbywa się bez względu na swój umysł jest Twój 
dzień pracy. Putin i Trump dostarczania mleka i chleba całego dzielnicy 
dyplomatycznej w Waszyngtonie, DC Comics to, że jest to jedyny DC 
znam i że zmieści się w mojej wyobraźni. Trump myślał powinni 
zaoferować naprawdę świeże mleko więc Putin jedzie na oklep na krowę i 
razem doić krowę do zaoferowania naprawdę bardzo świeże mleko. 
Zrobili dużo pieniędzy w ten sposób, ale Trump wciąż odmawia 
ujawnienia swoich podatków.  

Istnieje wiele wiele sposobów na relaks ze swoją dziewczyną i zajmie całe 
stresu, po prostu upewnij się, że żona nie dowiedzieć się o swojej 



dziewczynie, ale jeśli masz naprawdę bardzo dobre relacje z żoną, ona 
wciąż zachowuje się jak twój dziewczyna. Ja wciąż zachowuje się jak 20-
letni choć jestem o wiele starszy, a co do reszty Zostawię go do swojej 
wyobraźni, muszę naprawić Polaka w moim garażu, nie, ja nie robię 
żadnej słup taniec, ani nie jestem robi nic z polskiego osoby, bez biegun 
używam wspierać linię do mycia, muszę SuperGlue go z powrotem. 
Ciężki mycia i silny wiatr połamał.  

dam ci jedną wskazówkę, choć jeśli nie żadnej taniec na rurze w 
prywatnych, prywatny tancerka jak Tina Turner, należy użyć trochę kleju 
na dłonie lub założyć rękawice jak Queen, jak kręcić na biegunie, w ten 
sposób, że nie będzie poślizgu poza. Publiczność będzie też pod 
wrażeniem, ale upewnij się, że oglądanie Goło i wesoło w całości przed 
rozpoczęciem pracy. Wtedy naprawdę pomóc publiczność zapomnieć o 
swoich kłopotach, spakować wszystkie swoje problemy w starym zestawu 
torbie i uśmiech uśmiech uśmiech jak kiedyś śpiewać w czasie wojny.  

Teraz mam nadzieję, że miałeś dobry wypoczynek czytając ten materiał z 
kopalni, a jeśli uważasz, że w kreskówkach jak ja to naprawdę trzeba iść 
do lekarza i wykonać badanie krwi. Słyszę Pielęgniarka Dracula będzie 
tam we wtorek ... ..  

Niedzielna prasa ©  

Michael Casey  

Dobrze jej niedziela 12 th lutego, tylko w przypadku, gdy śledzenie tych 
rozmów. Mam spojrzenie na gazetach w Internecie, w ten sposób nie 
dostanę czarnego papieru gazetowego całym palcach, ani całego naszego 
dywan. Jest uczucie do papieru, miły w dotyku, gdyż pracował w 
drukarni od lat jest to coś wiem trochę o tym. Pierwsze mnóstwo ulotek 
za pośrednictwem naszej skrzynki pocztowej również dodaje do papieru 
czuć doświadczenie. Ja czegoś brakuje tylko za pomocą internetu do 
mojego doświadczenia gazety, a doświadczenie jest ponad używane 
słowo, że ludzie sprzedaży użyciu. Choć wszyscy nienawidzą miano 
sprzedaży, ponieważ jest to taki wspólny słowem. Są wszyscy ludzie 
obsługi klienta.  

Justin śpiewa w tle, Timberlake jest dziwne imię dla hydraulika, ale jest 
on bardzo dobry, nawet jeśli on żuje swoją bańkę truskawkowy 
natomiast pracuje. On wyciągając wodery, on pójdzie do naszego szamba 
uporządkować zator mamy, jego godzinny serwis 24 jest naprawdę 
dobra, a jego ceny są rozsądne, to tylko jego śpiew, który stawia kilka 
osób off.  



Powrót do gazet, mam dać Justin filiżankę herbaty z miodem w, że nie 
może nic zrobić, dopóki on miał swoją herbatę, więc zostawmy Justin 
Timberlake w jego brodzących w naszym szamba, gdy czytam gazety. 
Gazety mają tyle nowości sławna w nich, zwłaszcza w niedzielę, Justin 
ma wyjaśnić mi to kiedy już dostał swoje wodery off i mam wrzucony 3 
wiadra luke ciepłej wody nad nim, z nutą Jeyes Płyn zawarty.  

Dziś kobieta, która była człowiekiem jest posiadanie trójki, która jest, co 
on / ona zawsze chciała, choć ona podzielona od swojego partnera, bo 
zostawił ją na okazję, aby pojawić się na reality show, z siedzibą w 
zakładzie przetwórstwa mięsnego. Poznaj mięso jest tak ciekawie pt. 
Justin mówi, że na pewno się patrzy, że nie ma wielu przyjaciół, 
ponieważ jest on zawsze na wezwanie z jego tłokiem i brodzących. Żal mi 
go, wiem, miła dziewczyna, która pracuje w sklepie z wiórów mogę je 
wprowadzić, to będzie idealny dla Walentynki.  

Powrót do gazet, ktoś, kto spędził 29 dni na zewnątrz toalety są 
przyznawane nagrody za książki Guinnessa zapisów, a nie ze względu na 
29 dni, ale ponieważ używał tylko jedną rolkę papieru toaletowego 
gospodarka Tesco. Zobacz gazety są naprawdę pełne * & ^% i dostać 
nagrodę za to. W dawnych czasach gazety wczorajsze "zostały 
wykorzystane do zawinąć rybę z frytkami lub pocięte i wykorzystane jako 
bibułki na zewnątrz torfowiska.  

Jest trochę Politics w gazetach też, prawica, lewica i mylić wszyscy mają 
swoje opinie i rozsianych po całym Sunday Press. Ktoś, kto kiedyś był 
nikt, pontyfikatów o tym i owym, a choć on / ona nigdy nie został 
wybrany, że jesteś ekspertem w tej sprawie, czy jest to, że i dał spread pół 
strony, dlatego, że byli w szkole z wydawcą. Oznacza to, że redaktor robi 
to, co mu powiedziano.  

Twitter jest kopalnią złota dla gazet, nie tylko z powodu pana Trumpa, to 
po prostu jest darmowe informacje, że gazety mogą się powtarzać i nie 
muszą płacić dziennikarzom dowiedzieć. Nowością jest Slap w dół na 
Twitterze, gdzie pani X klepie dół pan Z. A więc nagłówki krzyczą, jakby 
WWIII ma się rozpocząć. Pan Z deklaruje, że czerwone wino jest 
podawane z ryb i frytek, a nigdy tak lepka policzek dół od pani X jest to, 
że służy ocet słodu siebie, a tak jest znacznie taniej. Wtedy masz wojnę 
między nimi nad nim.  

Dla mnie to jest tak nudne, bezmyślnego ludzie otrzymują mile i mile 
tuszu i zdjęć. Nowy materiał jest podana nie ma miejsca, jeśli spojrzeć na 
kilku dokumentach, jak ja można zobaczyć morze atramentu obiegową, 
wiele hałasu o nic, co mój kolega Will Szekspir mógłby powiedzieć. Will i 



Justin będą podwójną randkę z chip sklep dziewczyny i dziewczyna z 
szewców, udało mi się dostać do nich stolik przy stole w miejscowym 
sklepie kebab i restauracji. Uczyłem menedżera angielskiego kilka lat 
temu, więc on ściskając je dla Valentines, a oni darmową pieczywo 
czosnkowe.  

Tak, jestem zazdrosny o wszystkich dla pokrycia dla próżniowych i 
rzeczywistość wannabes TV, jeśli tylko nie było miejsca w Internecie lub 
w radiu dla niektórych moich 1.000.000 słowa. Ale może być mi nie 
wystarczy, muszę być bardziej fotogeniczna i nie mają żadnego talentu 
oprócz uśmiechem i dekoltu. Czy mogę pokazać poprzez bypass blizny z 
koszuli otwarte do pępka? Ok zrobię to, czy mogę dostać moje zęby stałe 
to naprawdę będzie gwiazdą, przez 15 minut, jak Andy Warhol 
powiedział, kiedy spotkałem go w Aldi w zeszłym tygodniu.  

  

Self-Discovery, Discovery © publiczny  

Michael Casey  

Rodzimy dziewice, jesteśmy pusta strona, jesteśmy czyści i niewinni, to 
są zmieniane przez naszych rodziców i rodziny, w szkole, w dobrych i 
złych wydarzeń, przez pracę i tych, które zbierają się. Nasza wiara lub jej 
brak ma wpływ na nasze życie zbyt osobiście myślę, że wiara jest dobrą 
rzeczą, aby mieć jak to jest jak tratwa ratunkowa, która będzie przydatna 
i uratować nas, kiedy najmniej się tego spodziewasz przeciwności.  

Wiara, gdzie można pokonać innych o głowę jest moim zdaniem złe, a to 
i tych, którzy go opowiadają należy unikać. Jednym z tych takich wyznań 
są ci ludzie, którzy pukają do drzwi i udawać martwe i wstrzymaj oddech, 
dopóki nie przeszły jak cień śmierci na swojej ulicy. Kolektory 
charytatywne, którzy nazywają się w ciemności nocy, są tak samo złe w 
mojej opinii.  

Wszyscy mają prawo być tym, kim jesteśmy i przyjmujemy innych za to 
kim są, jesteśmy zadowoleni grono. Żyj i pozwól żyć to świetny sposób, 
aby być. Twój przyjaciel Steve może wyjść jako gej, a ty po prostu 
uśmiech, który wszyscy wiedzą od lat, nikt nie może być tego rodzaju i 
wiem tyle o Moda damska bez bycia gejem, jeśli wybaczy stereotyp, ale 
stereotypy są stereotypy dla A powód. Czy ma żadnej różnicy Steve 
zapytać siebie gang bardzo sumiennie.  



Wszyscy tworzą linię i spojrzeć mu w twarz, tak oczy są naprawdę taki 
ładny odcień niebieskiego wszyscy intOne. Steve przesuwa się z boku na 
bok, ma zamiar zostać wydalony z gangu teraz ma wyjść. Ty głupi 
szczotki mówi Angie, bycie gejem jest tak ważne dla nas jak kolor oczu 
czy kolor swoich majtek.  

Dla mnie czuję się w ten sam sposób, Love is Love, wolałbym być w łóżku 
z orientalnym kobiety, ale jeśli ktoś chce innego człowieka to jest to w 
porządku przez mnie. Nasz miejscowy wikary jest gejem i mieszka na tej 
samej ulicy. Po drodze mamy par homoseksualnych, a na dnie naszego 
ogrodu mamy francuski / hiszpański para gejów. Więc widać, że to 
wszystko jest bardzo bardzo zwyczajne, po prostu nie chcą się nudzić 
przez wszystkich kolejnych przerw. Dopóki mi kupić kufel Stella Artois to 
wszystko jest dobrze.  

Lesbijki to inny temat, mogę zrozumieć, dlaczego nie nie miało być w 
łóżku z śmierdzący, niemytego owłosionej zwierzęcia i nie mam na myśli 
psa rodzinnego albo. Co to jest smutne jest, gdy pojawi się cała nad górną 
autoekspresji, jestem ofiarą, bo jestem gejem. Wszyscy widzieliśmy Little 
Britain, myślę, że lanca wrzących raczej dobrze. Moja jedyna uwaga 
byłaby być może są ładniejsze w Birmingham, jak my wszystkie rodzaje 
wszystkiego.  

Teraz mam zamiar mówić o Pisarze odkrywane ale mój wstęp tylko rosła, 
więc będę po prostu być szybkie. Moim tematem miało być w jaki sposób 
pisarz się jego spokój, mam iść do otwartej imprezy Mike barze dla gejów 
i przeczytać kilka historii lub nadzieję, że czynnik X dla pisarzy jest w 
telewizji wkrótce. Wydaje się, że ludzie mają więcej Gay radości życia, 
myślę, że prawdziwym powodem jest to, że mają 2 dochodów i nie ma 
dzieci, więc mogą one mieć więcej wszystkiego.  

Może powinienem sieci z osób homoseksualnych, którzy zawsze mają 
duże ilości przyjaciół, a może jeden z nich zna osobę, audycji radiowych i 
programów. Teraz, kiedy minęło 1.000.000 słów jest bardziej 
imponujące, że rozmiar ma znaczenie, jak mi powiedziano, a to oznacza 
wielkość moich przymiotników, lub mojego rozmiaru czcionki.  

Dostałem mnóstwo dobrych informacji zwrotnych, kiedy byłem na FB, 
ale już nie na dowolnym nośniku społecznej jestem, po prostu 
przyciągnąć złego rodzaju. A może jestem zły porządek i to wszystko 
moja wina, mogłem prawie krzyczeć, ale mogę się obudzić Totoro 
naszego kota, zobacz brak wolności masz gdy jesteś żonaty, 2 
dziewczynki i kotka, a Shanghai żona z bardzo dużym tasak do mięsa, 
który nie chce, aby mu przeszkadzano.  



William Szekspir nie miał żadnego z tych problemów, że to wszystko 
wina kobiet i piosenka w jego sztukach, w swoim życiu, widziałem to 
wszystko w telewizji w Zakochany Szekspir, który był dokument nie było? 
Czy będzie miał ma miejsce na koniec radia nocy odczytać jego mikro-
historie, a oni po prostu mają figle z Falstaff farting odłożył słuchawkę na 
ludzi.  

Naciśnij przycisk Podgląd ©  

Michael Casey  

Jak wiecie jestem człowiekiem prostych smaków, prostak niektórzy z was 
krzyczy na mnie, że naprawdę są tak okrutne, może muszę ukarać cię, 
założę się, że są w przekraczaniu nogi na samą myśl bycia castigated. Ci z 
was, którzy czytacie to w Rosji czy Singapurze może być polowanie na 
słownika lub myślenia Jestem naprawdę paskudny kawał roboty, 
castigating ludzi tylko za nazwanie mnie prostak.  

Dlatego kocham język, ma wiele znaczeń i może mylić jak świeci, ale 
najlepsze jest to zabawa, lepiej niż jakikolwiek Transformers zabawki. 
Wystarczy wpakować przymiotnika lub przysłówka na albo jeszcze lepiej 
kilka naprawdę długie słowo, które brzmi jakby to oznacza jedno, ale w 
rzeczywistości oznacza to drugie. Wtedy masz możliwości komiczne, 
kiedy widzę mojego lekarza w godzinach porannych może pokażę mój 
lekarz mi komiks możliwości, a następnie on lub ona może dać mi jakieś 
maści dla nich, są one trochę obolała po wszystkim.  

Co? Tak, mówią, co w tej chwili, to znaczy zamierzone reakcji, ale 
powinieneś być w całości uśmiechając jeśli trochę zdezorientowany. 
Gdzie byłem, tak Prasa Preview to moje nocne rozrywki, na niebie i na 
BBC też. Tutaj masz wiedzę ludzi omawiania News, który naprawdę jest 
pokaz Poncz i Judy dla dorosłych. Jeśli Google Poncz i Judy będzie to 
wyjaśnić, jeśli jesteś jednym z moich odległych czytelników, ale jeśli 
sobie wyobrazić swoje teściami argumentując na Boże Narodzenie, kto 
opuścił pokój kąpielowy w takim stanie, to dostaniesz pomysł ,  

Naprawdę nienawidzę stronę czerwonego są takie grupa nieświadomych 
rolników nie jest to wina Niebieski partii, gdy byli u władzy 30 lat temu 
było tych, którzy zasiali ziarno nienawiści, które pozostawił nam żadnych 
jakości wytwórni czekolady w naszym kraju , Na Walentynki, co jesteśmy 
w lewo z niemal obcym błoto, kiedyś być dumnym krajem czekolady, 
teraz cała nasza czekolada pochodzi z ZacDacLand. I na argumencie 
idzie, upaść poprzez ogłoszenia na kanale Big One, najnowszy i najlepszy 



ze stacji satelitarnych, stacji dla wymagającego widza po przełomowym 
tv. Albo Smut Jeden jak jego rywale nazywają.  

Myślę, że on jest okropny człowiek, zawsze nosi straszliwe więzi, ma on 
nigdy nie było Topshop czy Zara dla mężczyzn, intonuje jeden recenzent, 
gdy gospodarz po prostu śmieje się pomiędzy tekstylny swoją 
dziewczyną, te previewers prasowe są tak nudne, mógł być w łóżku ze 
swoją dziewczyną, zamiast słuchać bzdur. Gospodarz dostał po raz 
pierwszy w języku angielskim z Cambridge, ale jest ograniczona do 
słuchania wiercenia został polityków, który dostał GCSE w drewnie, a to 
dopiero były przywódca Blue Party.  

Sport jest zadaszony i dziurkowania i Judy prawie wieje handlowe, jeden 
jest fanem MU, a drugi fanem Chelsea, więc gra nie jest weryfikowana 
tylko wielkość nowego parkingu zespołów ", aby dopasować wszystkie 
samochody luksusowe oddziały napędu. Potem spierać o to, kto został 
zaproszony w pole karne z katalogów częściej. Gospodarz tylko uśmiechy, 
dostał niebieskim rugby, podczas gdy w Cambridge, jak w przypadku 
piłki nożnej, i nigdy nie nazywają to piłka nożna w Wielkiej Brytanii, to 
tylko gra dla plebsu tak daleko jak on jest zaniepokojony.  

Zawsze jest kawałek o sanktuarium osła, ani najnowszej pigułki by nas 
wszystkich zdrowych, jak recenzenci twierdzą o osła i będąc nad morzem, 
gdy byli dziećmi gospodarz tekstów swoją dziewczyną, opowiada o 
pigułek i osły, ale go nie tym samym kontekście jak prasa Preview.  

I tak Prasa Podgląd kończy się na inny dzień, to ma różne prezenterów i 
recenzentów każdej nocy, to co sprawia, że tak stymulujące, dobrze dla 
kogoś w moim wieku i pamiętać Zacząłem, kiedy miałem 8 lat, więc 50 
lat oglądania dziennikarzy. David Attenborough mogą zrobić program na 
dziennikarzy w ich naturalnym nawykiem, pub i zielony pokój obok 
Prasa podglądu studio, wszystko zależy od tego, czy mógłby ryzykować 
zatrucia alkoholowego w jego wieku. Robi się bardzo blisko swoich 
poddanych po wszystkim.  

Gdybym był prawicowy mieszadła ©  

Michael Casey  

Czytałem gazety przed pójściem do łóżka, a ja nudziłem czytać o brytyjski 
facet co tyle nowości w USA. Zobaczmy, czy potrafi odgadnąć, mówię o 
nim, ale oczywiście może on, musi podążać swoją prasę chciwie. Ma 
"dziwne" nazwę, aby być uczciwym, że brzmi to jak właściciel chip sklep 



w Birmingham. On również okazuje się być gejem, ale to jest godne 
uwagi jak kolor oczu.  

Co jest godne uwagi jest to, że ludzie pozwalają mu na złość im powinien 
być zamknięty w szafce i ignorowane, gdy ludzie cieszą imprezę bez 
niego. To nie był zły żart o wychodzi z ukrycia albo w filmach wojennych 
Brad Pitt ludzie są dołączone do szafy, stąd ten pomysł.  

Więc ludzie go zaprosić mówić gdzieś i nie jest głównym demo przeciwko 
niemu, co jest dobre dla jego ego, a on jest dodanie go do swojej książce, 
jak mówimy, w celu uczynienia go bardziej interesujące. Jeśli był gwiazdą 
pop, to byłoby interesujące, gdyby mógł rzeczywiście śpiewają czy 
magiczne sztuczki i pociągnąć królików spod jego głowy, nie musi być 
wystarczająco dużo miejsca, gdyż brak mu rozumu.  

Osoba ta powinna być po prostu ignorowane, mają cichą demonstrację i 
obrócić się plecami do niego, lub księżyca na niego, ale on używać tego 
jako okładka książki, więc po namyśle wystarczy obrócić się plecami. Ale 
czy wszyscy macie Jesteś Unoriginal wydrukowany na odwrocie swoich 
Tshirts. To jak wygląd punk że czasem zobaczyć dziś w 2017 roku, 
pamiętam go 40 lat temu, tak naprawdę to jest banalny jak samego 
człowieka.  

Ludzie, którzy pragnąć całą tę sławę i mają tak mało talentu lub brak w 
jego przypadku powinno być po prostu ignorowane i plecy powinny być 
włączone niego, nie angażują się w rozmowę. Daj mu bony na centrum 
opalania na biegunie północnym, a może pójdzie tam i nigdy nie wróci. 
Chociaż Święty może być wściekły, więc upewnij się, że jest za-
ostrzeżenie, a może iść do swojego domku letniskowego na biegunie 
południowym.  

Jestem Altruist bardziej niż cokolwiek innego, a ja prawdopodobnie 
umrze bez echa, ale mam nadzieję, że mogę zostawić kilka śmiech tyłu. 
Mam nawet trick partii, gdzie podpalił moją pupę. BRIGHT FART ja to 
nazywam.  

Jak zrobić żart? ©  

Michael Casey  

Byłem wiszące pranie dziś jestem hausfrau teraz po tym wszystkim, a ja 
pomyślałem, co mam napisać o dzisiaj, to myślałem, że może 
powinienem wyjaśnić, żarty z wami wszystkimi. Robin mój dawny kolega 
w hotelu był czasem zaskoczony, gdy udało mi się poważnych ludzi do 



śmiechu. Zaczął Po otrzymaniu w 2002 roku już 2017 jest on General 
Manager, najnowszy hoteli w Birmingham. Ja jestem w domu ptaków 
dzięki moich słabości, ale przynajmniej mam 1.000.000 słowa wyjechać 
do mojej rodziny, nie ma pieniędzy, ale wiele, wiele słów. Jeśli w ogóle 
jesteś w Birmingham i widzisz Robin krępuj się zapytać czy jesteś starym 
przyjacielem Michaela, gdyby rumieni to jest to prawo Robin.  

Teraz muszę przeprosić Sir Ken Dodd, który jest nowo szlachecki komik, 
że komicy rycerskie i politycy w Wielkiej Brytanii, w jaki sposób ich 
odróżnić? Komicy są milionerami i jechać lepsze samochody niż politycy. 
Sir Ken lub Doddy jak wszyscy go kochają wygląda Tiny Tim i mówi tak, 
jakby był na kwasie, jego umysł pewnością. Nigdy nie podjęła żadnych 
substancji, ale to tylko tytułem wyjaśnienia. Teraz jest sposób przeszłości 
80 teraz, a jego pokazy zawsze opanowana przez co najmniej 2 lub 3 
godziny, a jego styl jest jak lawina, można uruchomić, ale zostanie 
pokrytych ze śmiechu.  

Teraz dlaczego ja wspomnieć Sir Ken, bo zrobił trzy godziny pokazu 
wyjaśniający komedii, wszystko było w filmie dokumentalnym o nim 
niedawno, więc mam tę myśl z tyłu f moim umyśle, jak do ciebie mówię. 
Przed I nadal muszę wspomnieć o jednej rzeczy, Doddy został zabrany do 
Sądu przez Inland Revenue lub IRS w USA języku, aby nie płacić 
podatku.  

To było trzy tygodnie rozprawa sądowa, wygrał. Jego adwokat poprosił 
Doddy gdzie trzymasz swoje pieniądze, odpowiedź była w pudełku na 
buty w szafie pod schodami. A ile pieniędzy było w pudełku po butach, £ 
20,000 brzmiała odpowiedź. A Pan Dodd, a on wciąż był Pan wtedy, 
gdzie trzymasz swoje miłosne, w bezpiecznym skarbcu banku brzmiała 
odpowiedź.  

Dowodzi to, Sir Ken Dodd ma jego priorytety rację, że jego księgowy był 
winien. Widziałem budowniczych brawo Sir Ken na ulicy, i usłyszałem 
Sir Ken zrobić 15 minut na księgowych w ramach swego czynu.  

Więc dzisiejszego tematu, co sprawia, że ludzie się śmieją? Polityka jest 
jedna prosta odpowiedź, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Jeśli to Blue 
Party wtedy żartować o przyjęciu Czerwonego, i każdy robi dowcipy o 
zielonej partii. Kolory te zostały wybrane losowo, tak aby gdziekolwiek 
jesteś na świecie, czytając to można podłączyć do historii. Żółte są lepsze 
niż wszyscy chyba papież mówi, jak jest żółty kolor papieski.  

I na to jest, gdy mamy bluesa nasi przyjaciele będą próbować i 
dopingować nas, i że w istocie celem żartów, wygnać bluesa Clapton & Co 



nie lubi żartów, ponieważ banishes bluesa. Jazz sprawia, że chcesz 
tańczyć i jak dla country and western sprawia, że można głosować 
Republikanów, chociaż 50% całej populacji nawet nie głosować, 
ponieważ są one zajęte słuchanie muzyki house w ich garażu.  

Polityka została wymyślona przez króla jako sposób dzielenia ludzi, dziel 
i rządź jak mówią. William the Conqueror znał magiczne znaczenie 1066 
roku, był matematykiem wszak iść zapytać lokalnego matematyki Wiz co 
1066 naprawdę oznacza, znajdziesz go za barem ciągnąc litrów. 1066 to 
liczba magiczna w rachunku Politycznej po wszystkim, jeśli zabijesz 10 
liderów drugi 66 wkrótce wpaść linii, czy też na odwrót, zabić 66 i 
końcowe 10 nie będzie żadnych problemów. To skomplikowane Chyba 
muszę kufel Stella Artois, choć z powrotem w 1066 cydru musiało być 
niesamowite.  

Gdzie byłem, tak jak pan żartować? To jest jak ciastko naprawdę, 
wystarczy tylko odpowiednie składniki i wymieszać je razem i umieścić je 
w piekarniku. Mimo posiadania w kapuście oznacza coś zupełnie innego, 
a jest o wiele więcej zabawy niż do pieczenia, ale nie obejmujące 
matematyki jak mnożą.  

Jak pieczenia wszystko zależy od czasu, jeżeli nie jest prostym 
człowiekiem, pauza, jesteś już tworzących własny żart. To, co mówię jest 
to, że prosty człowiek karmi linie do zabawny człowiek, Abbot i Costello, 
jeśli jesteś w USA lub Morecambe i Wise jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii. 
Jeśli nie ma prostej człowiekiem, pauza, pojawi się ponownie tworzących 
własne dowcipy, będę zbędne w takim tempie, jeśli nie ma wprost 
człowiekiem, a czasami nie można znaleźć jeden dla miłości, ani 
pieniędzy. PAUZA, zdecydowałem się ślizgać, że jeden przedstawione w 
rozdziale Przed dużo zrobił.  

Złapać oddech z nowego ustępu, lub jeśli to usłyszał o radiu, że był 
dźwięk mnie popijając Stella, pauza, Stella Artois mój kufel Stella nie 
działa już tu jesteś taki niegrzeczny widzowie mogą muszę zbić cię. 
Naprawdę są naprawdę złe publiczność, jestem w radiu i słyszałem 
wszystko, co krzyczą, tak, proszę.  

Gdzie byłem, jestem trochę ulżyło, miałem tylko pocierać jakiś 
przeciwbólowy na moich ramionach, moim Arthur, zatrzymać go od 
razu, Arthur jest mój stawów, co ty całe myślenie. Jeśli ktoś będzie 
pocierać moje ramiona byłoby nie Stella Arthur. A Stella tu nie pracuje 
już wyjechała, prawdziwym powodem jest ona ciągle na walenie głową w 
środku mojego radia DAB, robi się bardzo zatłoczone tutaj, 1.000.000 



słowa i srebrny tłuszczu włosach facet siedzi na krześle rozmawia 
wszystkie z wnętrza odbiornika radiowego.  

Więc tak naprawdę nie wyjaśnia jak zrobić żart, ale szczerze mówiąc, czy 
można wtedy zrobić, jeśli nie można tylko słuchać, a nie krok całym 
punchline. Muszę iść i kupić jakiś polski chleb teraz, tak naprawdę to nie 
żart, jeśli zabraknie chleba czy ryżu w naszym domu. Choć Patrick 
piekarz w The Butcher piekarza i The Undertaker ma znacznie więcej 
niepowodzenia niż mnie, ale to 600 stron opowieści więc musisz iść 
kupić książkę, jej pełne żartów.  

  

Wiosna nadchodzi © 2017  

Michael Casey  

Dobrze Wiosna 2017 ma przybyć, więc cieszę się, ponieważ oznacza, że 
można zaparkować bardzo ciężki płaszcz zimowy i nosić coś lżejszego. 
Mam nadzieję, że to oznacza, że mogę iść Walkabout więcej, co muszę 
zrobić, muszę robić tak nadal jesteśmy dom polowania. To naprawdę nie 
zawiezie szalony, zwłaszcza tam, gdzie żyjemy, jak domy pójść w 
tygodniu, dzięki czemu są wiecznie rozczarowany. Chociaż można 
zauważyć naprawdę bardzo ładne domy, tylko oni są loterii wygrać dala 
lub kontrakt wydawniczy z dala, to jest bardziej prawdopodobne, że 
umrę zanim któraś z tych rzeczy się zdarzają. Ostatnia noc była Ból nocy 
też ...  

Co jeszcze dzieje się na wiosnę? Masz posprzątać i przerobić zdobienia 
przedtem. Tym razem naprawdę musi to zrobić prawidłowo, lub zapłacić 
komuś, aby ukryć swoje błędy. Mogę zrobić trochę ja tylko moje ciało 
pozwala mi w dół, a ja jestem zmęczony, i bezużyteczne dni później. W 
2013 roku miałem nic z tego, najpierw Artur got me a następnie serca. 
Dostałem od matki Artura i Serce z tatą, więc chcąc być jak twoi rodzice 
to wielka rzecz, jeśli tylko nie dziedziczą ich chorób.  

Moja mała córeczka ma nadzieje na bycie projektantem wnętrz jest to, że 
Mary Stewart miałeś w USA? To jest dobry pomysł, tak długo, jak moja 
córka nie skończyć w więzieniu jak Mary Stewart, ona nie 
niedopasowanie schemat kolorów i dostał 30 lat lub cokolwiek to było. 
Lubić kolory i pasujące do tego, że to zabawne, kiedy masz pieniądze, aby 
to zrobić. Jednak, gdy nie masz żadnych pieniędzy trzeba improwizować, 
kupić ostatnią pulę farby w dziwnym kolorze i użyć go do malowania 
sypialni, które będą zaimponować chłopaka.  



Pamiętam na przełomie 1969/70 mojego brata malowane wszystko w 
białym pokoju. Szafa, komoda, fotel, rama łóżka i listwa. Nie mogę sobie 
przypomnieć, jaki kolor tapety, pamiętam go mówiąc mi się zamknąć i 
iść spać, kiedy czytał bardzo dużą książkę, my dzieliliśmy łóżko podwójne 
w tym czasie. Kiedy nie praktykuje się malarz meble był w Oxfordzie. 
Nasza matka, że to bardzo dziwne, to było kilkadziesiąt lat przed filmem 
Imagine Johna Lennona w całej białym pomieszczeniu.  

Wiosną posadzić swoje wiosenne kwiaty, lub truskawki i rabarbar w 
przypadku mojej matki. Kot w uwielbiam siedzieć w cieniu liści 
rabarbaru, nawet jeśli Jean nigdy nasz czarny kot jadł nic z tego, ale była 
bez wątpienia kot czarownicy, ponieważ może ona zawsze sprawdzić 
kiedy to była niedziela jak zawsze miał podroby z nasza niedziela pieczeń. 
Moja matka miała zielone palce w miarę łokciach i bratem malarza 
odziedziczyła te z nią.  

Wiosną możemy ozdobić pokój w naszym domu lub w naszym 
zakwaterowania domu obok. Powietrze pójdzie niebieskie jak mama i 
tata urządzone i czasem pomagał, gdy byłem starszy. Wtedy mama 
pójdzie i umieścić spuds na gazie i dostać obiad dzieje, gdy tata 
kontynuowane. Byłoby to w sobotę, jak tata zawsze pracował długie 
godziny w ciągu tygodnia w hucie. Pamiętam wysyłane są wokół do Off 
Licence dostać piwo w dzbanku z pani raczej tłuszczu, którzy używali go 
uruchomić, ona sprzedawane słodycze i pop też. Następnie przy kolacji 
mama i tata będą chwalić siebie i tata miał swój kufel Mild, to 40 lat 
temu.  

Wiosna oznacza obserwujemy moje dzieci dorastają, choć dla mnie 
Jesień zbliża choć nagły kurtyny, że śmierć może masz mnie, czy QE i 
Miasto Szpitale nie zrobił ich magię kilka lat temu. Ból jest częścią 
mojego życia, w różnych przypadkowych ilości, podobnie jak pogoda, 
czasami mamy 4 pory roku w jeden dzień, czasami jest to pora nocna, 
czasami ciemny wydaje się trwać wiecznie. Ale jak Chancy Gardiner 
powiedział na wiosnę nie będzie wzrostu. Tak więc każdy z nas, nie tylko 
ja, musimy pamiętać zawsze przychodzi wiosna i cieszyć się zapachy 
wiosna i kwiaty.  

Graveyard Humor ©  

Michael Casey  

Byłem rozmyślając o tym, co pisać, kiedy myślałem jak o Graveyard 
Humoru, nie jest tak dużo złych wiadomości w mediach o tym, co 
mogliśmy zrobić z niektórymi doping w górę. O czasie dopingowali was 



wszystkich. Pierwszą rzeczą, którą wszyscy zgadzają się, że to najwyższy 
czas przestałem używać O. Choć może wybrałem inne słowa do ponad 
użytku, takich jak uczciwość i polityków, ale może być oskarżony o bycie 
osobą głównego nurtu mediów.  

Widziałem Wiadomości poważnie przez 50 lat, więc jest to bardzo duża 
część mojego życia, tak, muszę przyznać, że jestem 58 teraz, choć 
mógłbym zatrzymał się na 56 czy nieplanowana poczwórne serca bypass 
nie złapał mnie przed duże i tylko jeden. Tak wyglądają 28 a kobiety 
mdleją na ulicy i dać mi swoje numery telefonów, gdybym Sir Tom Jones 
oni rzucają swoje majtki na mnie, mimo że numer telefonu jest zawsze 
taka sama, ja szczebel go z ciekawości, aby dowiedzieć było chirurga 
plastycznego, może próbowali mi coś powiedzieć. A jeśli mi nie wierzysz 
to jesteś grono ludzi mediów głównego nurtu, jestem prozaik, więc nigdy 
nie kłamię, tylko leżeć, kiedy kładę się na łóżku.  

Słyszę, że wszystkie osoby z brytyjskimi akcentami będą zaokrąglane w 
górę, a jak łapacza szczura w Nasz cudowny samochodzik, czy też był 
nazywany inspektora szkolnego, nie wiem, to nie ma znaczenia, jeśli się 
mylę, ktoś z schowka mi to powiedział. Zresztą brytyjskie akcenty są 
zakazane, zostaniesz przeniesiony do zakładu w celu reedukacji, nie 
będziesz musiał oglądać wszystkie telewizory Kojak pokazuje z powrotem 
do tyłu, aż masz doskonały USA akcent. Recydywistów będzie musiał 
oglądać wszystkie Cagney i Lacy pokazuje z powrotem do tyłu, a jeśli 
chodzi o bardzo złych przypadków, czy jest to Caseys, więc jestem 
szczególnie obawiają trzeba będzie posłuchać wszystkich piosenek David 
Soul aż można Lip Sync je ,  

Dlaczego tak się dzieje dlaczego USA traktują nas w ten sposób, to 
dlatego, że Daniel Craig nie chciał nosić Taylor Swift Tshirt, czy też All 
about Eve. Pomóż nam się pod kołdrą brytyjskich głośników Czy Jay Z i 
Beyonce użyć brytyjski akcent czy był to wypadek pod kołdrą, która 
podwoiła przyjemność, mówić jak Brit i podwoić swoje ... Czy to samo 
wydarzy George Clooney i jego dziewczyna , mówić jak Brit pod swoimi 
okładek i masz bliźniaki.  

Więc to wszystko o Birth Control, rząd nie chce wszystkie te bliźniaki, to 
zużywają zbyt wiele zasobów, Terminator i Devito pozwolono Widziałem 
tam filmować Twins, ale jeśli każdy chodzi jak egipski i rozmów jak Brit 
następnie Manhattan byłby pełen pieluch lub pieluch jak właściwe 
anglojęzycznych powiedzieć.  

Proszę ukrywać mnie od brytyjskiego akcentu policji, nie chcę być 
zmuszony mówić jak Yank, jeśli obiecuję szeptać, kocham USA i 



wszystkich was tam, mam kuzynów w Bostonie też, a nowo odkryta 
krewni w Chicago. Ale być ścigani i więzieni z powodu mojego akcentu, 
proszę, proszę zwolnić mnie nie kocham się w więzieniu w ogóle. 
Przyszedłem tylko spróbować szczęścia w Nowym Jorku, ponieważ 
Madonna zrobiła i pomyślałem Gdybym ubrana jak Madonna bym 
dostać moją przerwę Radio, ale spójrz na mnie, spójrz na mnie teraz.  

Jestem zmuszony do śpiewania Jestem Yankee Doodle Dandy jak Jimmy 
Cagney, nie przeszkadza mi bycie Dandy Zawsze lubiłem ubrań i mogę 
Doodle też nie wstydzę mogę Doodle z najlepszym z nich. Ale zmuszony 
mówić jak Yankee, kocham was jako ludzi, ale jeśli poparte Gwardia 
Narodowa zmusza mnie policja Accent, MOI mówić w inny sposób, to 
jest nie do zniesienia. 100000 Gwardia Narodowa zmobilizowała do 
mnie mówić po angielsku jak ty. Mogę mówić tylko królowej po 
angielsku, a ja nie mam nic mówić jak Queen, Dame Helen Mirren nie, 
więc mogę spróbować.  

Och, gdzie byłem, byłem spanie, to był tylko sen lub Koszmar się zaczyna. 
Jeśli czytasz Podróże Guliwera w nim niemalże mieć wojnę, nad którymi 
koniec jajka jajko powinno być otwarte. Ceną wolności jest wolność 
prasy, a Mark Zuckerberg powinien mieć kanał do prawdziwego Press, 
pick 10 i mają swoje kanały. Jestem również dostępny, i wiecie, co mam 
wspólnego z tobą Mark? Me biedakiem i miliarderem. Oboje mają 
chińskie żony, i nigdy nie powie im, jak mówić.  

                                           

Miłość Chleb ©  

Michael Casey  

Zastanawiałem się, co napisać o 5 minut temu, kiedy udał się do kuchni, 
aby zarobić trochę zielonej herbaty i jako Rozejrzałem się po kuchni, mój 
wzrok padł na bochenek chleba. Więc teraz, że ja siedziałem tutaj 
popijając zieloną herbatę będę pisać o chlebie, tak, to w jaki sposób 
zorganizowane Jestem, jestem Juke Box Writer, na przemian to czy 
tamto, po prostu trzeba dokonać wyboru albo dać mi pocałunku, choć to 
może mnie zniechęcić mojego tematu, a potem coś napisać. Dlatego styl i 
kontekst mogą być tak różne, to nie moja "wina", tytuł zdecyduje, co 
masz, to co wybrać z menu, to jest to, co masz. Mimo, że to ja, który jest 
rzeczywisty kompletacji.  

Ale ja dziękuję i tak jak chleb, chleb zespołu przyszedł szturm do mojej 
świadomości, więc bardzo duże podziękowania dla Spotify też. Miałem 



ich album być może 40 lat temu, tak, jestem taki stary, choć dziś 
wyglądam na skazanego, jak mój lokalny pakistańska fryzjera obciąć 
włosy wczoraj, moje płynące zamki srebra poszły i teraz wyglądają jak 
przestępcy. Ale będę Śnieżka bez krasnoludków w ciągu kilku tygodni, 
moje włosy rosną tak szybko jak japońskiego rdestu ptasiego.  

Chleb chleb żywności ma długą tradycję, jeśli lubisz mumię, jak w The 
Mummy, wielki filmowy następnie można również wiedzieć, czy 
stosować się do National Geographic, a ja się, że magazyn dostarczona, 
ponieważ jest tak dobry, będziesz wiedzieć odkryli wszystkie piece 
wykorzystywane do chleba, aby nakarmić wszystkie tysiące robotników. 
Jeśli masz takie masywna konstrukcja dzieje, musieli karmić ludzi też, 
czy byli niewolnikami lub głupie uczniowie. Więc zastanawiam się w 
przyszłości, kiedy archeolodzy kopać w Trump Tower będzie tam 
piekarnia w bardzo głębokiej piwnicy, lub po prostu kasyno, dowiemy się 
w 200 lat.  

Jak rozmawiać z tobą Chleb śpiewają wszystkie swoje przeboje, dziękuję 
Spotify, dlatego łamiemy chleb razem, bo jesteśmy szczęśliwi i w zgodzie 
z samym sobą. Jeśli dzielisz chleb potem zachowują się jak rodzina. A w 
Biblii mamy Chrystus łamiąc chleb, ostateczny wyraz dzielenie i miłości, 
która jest powtarzana na mszy i innych nabożeństw na całym świecie. 
Nie jeść swoich wrogów po wszystkim.  

Teraz chleb jest wielka sprawa w wielu rodzinach. Pamiętam, jako 
dziecko, gdy mama kupi bochenek, a my mieliśmy wszystko pożreć 
skorupę ale pozostawić wewnątrz sam wyrzucić. to będzie wyglądać jak 
kawałek gliny gotowy ma być formowany, choć może to być po prostu 
gnije, spleśniałe stare ciasto dosłownie. W końcowej mama i tata zjadł 
albo pozostało do wykorzystania dunk w zupie. I tak zupa Heinz Tomato 
jest najlepszy, John Kerry nie każ mi powiedzieć, że, choć muszę 
przyznać, że to ja, który pchnął go o jego rower iw ten sposób złamał 
nogę, on próbował ukraść moje bagietki dunk w jego zupa. Dostaje to 
obciążenie galon, perk ze swojego małżeństwa, dlatego jego sekret zespół 
serwisowy wszyscy mieli takie soczyste usta pomarańczowe, to był cały 
zupę pomidorową jedli.  

Trzeba mieć inny chleb dla różnych okazjach, na śniadanie trzeba mieć 
rogaliki, a trochę dżemu i masła z oodles kawy. Moje córki mówią w 
Japonii ze wszystkich miejsc, które można uzyskać wspaniałe chleb na 
śniadanie, wiem, we Francji i na Malcie, która jest prawdą, ale Japonia 
jest dla mnie nowe, więc wszelkie japońskie czytelnicy skontaktować dać 
mi znać, jeśli to jest prawda, czy to moje dziewczynki dokucza mi. Chleb 
obce w hotelach naprawdę jest ucztą, jak jest szansa na wąwóz na tyle 



śniadanie, jak można zmieścić się, jeśli jesteś na napięty budżet i trzeba 
liczyć się z każdą grosza.  

Ale wracając bagietki domu były takie nowością kiedy po raz pierwszy 
odkryto je w 1960 roku, być może, gdy rodzina udała się na pielgrzymkę 
do Lourdes w 1966 roku, że nie podoba mi się francuskie jedzenie, więc 
tata kupił banany i bagietki na ulicy i mieliśmy kanapki bananów na 
tydzień. Powrót w Birmingham zostawić ślad okruchy wszędzie dzielić 
chleb lub wykraść jak najwięcej o tym, jak to tylko możliwe.  

W miarę upływu czasu na chleb jecie zmian, chleb używany do być 
dostarczone do wejścia do tylnych drzwi, które jest jednym z moich 
najwcześniejszych wspomnień, a następnie pokrojony chleb ze sklepu 
przejmuje. Wtedy ludzie zaczynają jeść pełnoziarnistego lub Hovis jak tv 
poucza nas, że lepiej dla nas. Aromat i smak są tak różne w zależności od 
chleba wybrania lub są zmuszeni do jedzenia. Dzieci jedzą, co kupuje 
mama i nie ma dyskusji, na pewno w moim pokoleniu.  

Metro jest wymyślony, pamiętam, kiedy nie było w pobliżu, a teraz masz 
taką różnorodność w chlebie. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na metro i 
David Gates śpiewa IF, jak mówię, to można oszukiwać, idziesz do Aldi i 
wybierz swój ulubiony chleb, brązowy pełnoziarnisty gafa jest nasze w tej 
chwili, ale może wolisz Warburton na białym plasterkach, że to zbyt 
wielkie , Potem idziesz do tyłu Aldi i wybrać szynka wołowa salami, nie 
zapominając pomidorki dodać sos lub dwa. Następnie dodać 2 litrową 
butelkę gazowanej pop do 45p.  

Potem idziesz do domu i zrobić własną Subway, że masz wystarczająco 
dużo rzeczy do karmienia 4 lub więcej osób za połowę ceny. Po napisaniu 
tego wszystkiego dół myślę, że będę robić to w tygodniu, jak to jest w 
połowie okresie po wszystkim, a moja wielka córka ma nowy płaszcz, co 
oznacza, że będzie ona dostać DIY metra i nie prawdziwych.  

Posiłek nie jest to posiłek bez chleba, i to robi wypełnić żołądek po 
wszystkim, więc zawsze upewnić się, że dzieci jedzą chleb też, i ciemny 
chleb ma im pomóc Puchatek. Tak jak muzyka znika z chleba myślę tyle 
powiedział, muszę jeść teraz, może trochę tosty, jak i Heidi powiedział, że 
jeśli tosty stary chleb nadal można go jeść, inaczej paszy dla ptaków, a 
następnie można je jeść, zupa z kurczaka z chlebem, cykl jest kompletny.  

riday, 24 lutego 2017  

Cicha Times  

Cicha Times ©  



Michael Casey  

Patrząc na kalendarz na ścianie widzę to była niedziela 19 th , kiedy 
ostatnio napisał niczego, więc wszyscy mieli 4 dni odpoczynku ode mnie. 
To jeśli nie jesteś Polski co, polska powiedziałem, byłem w polskim 
sklepie kupuje Coca Cola dla mojej małej córki i pomyślałem, dlaczego 
nie przesłać polskie tłumaczenie Still Alive 2015.  

Po zrobiłem z jakiegoś dziwnego powodu miałem lawinę widzów, 3000+ 
w ciągu 3 dni, i nadal rośnie z godziny na godzinę. Więc jestem wielka w 
Polsce, lub są one wszystkie są źle zaadresowane, zakładając Jestem 
strona porno, czy wyglądam tak głupi w odzianych zdjęć sobie, że 
wszyscy są na mnie patrzy i śmieje się. Niezależnie od powodu, jeśli 
jesteś polskim i czytając to, w języku angielskim, a następnie skontaktuj 
się z mediów, a może po prostu może dostać moją przerwę w Polsce.  

Byłem dość cicho, bo byłem malowanie, a następnie odpoczynku i złapać 
oddech po oparów farby. Quit, ciche i dość łatwe są słowa mieszać czy 
pogoda jesteś angielskim lub polskim w tym zakresie. Dlatego mówienie 
jest zawsze o wiele łatwiej, że pisanie. I dlatego kochasz ukryć z tyłu klasy 
podczas lekcji angielskiego, znam wszystkie sztuczki w jednym z moich 
poprzednich wcieleń byłem nauczycielem angielskiego ESOL, a ja nie 
jestem w tym nauczania Shanghai własną żonę.  

Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy zadowoleni odpocząć ode mnie, 
byłem zajęty czyszczeniem farbę palcami i bok głowę. Zrobiłem plan 
przekupić moje córki i je zrobić więcej malowanie ale skończyło się robić 
to sam, a oni wciąż mam całą czekoladę. Kiedy obraz wykonano mieliśmy 
Dzień Milczenia, nie to nie było zaplanowane, jakby staliśmy trapistów, 
czy nie jest to, że nowa planeta Nasa po prostu znaleźć, to po prostu się 
stało. Jeśli nie masz muzykę widzisz rzeczy inaczej.  

Muzyka jest miłe towarzystwo, i może działać jako centrum uwagi, gdy 
jesteś zajęty w pracy, ale jej brak, kiedy trzeba rzeczywiście cisza, cisza, 
czyste działa swój cud na ciebie też. Teraz nasz nowy sąsiad jest 
posiadanie kolorowych płyt chodnikowych zamontowane na zewnątrz 
nowego domu. Miał już jasną nową przednie drzwiczki zamontowane. On 
jest podziwiając go jako mówię, więc mogę powiedzieć, jego progu łamie 
wszelkie ciszę, ponieważ jest tak głośno w jego kolor, to oświadczenie o 
swoim kraju i jego osobowości. Wydatki na 500pounds aby pokazać 
swoją osobowość, Wolę iść na brudnej weekend z dziewczyną lub 
napełnić lodówkę z naprawdę bardzo dobre jedzenie i napoje, ale jest 
znacznie znacznie bogatsza, że będę kiedykolwiek.  



Nie pozwoli mu płakać, mówiąc mu, że w czasie krótszym niż 18 
miesięcy, jego jasne kolory znikną z brudnej czerni. Sąsiad nasz kiedyś 
nową ściankę przednią i było tak ładne i dość, że inni sąsiedzi 
skopiowane go w końcu budowniczy zbudowany 6 ścian dokładnie takie 
same. Wtedy bez wątpienia udał się do Hiszpanii na miesiąc.  

Jednak w ciągu kilku lat raz wszystkie sześć tych ścianach wyblakłe i 
wyglądał tanio. Więc pomyślcie o utrzymanie starych tradycyjnych ścian 
i mają nowe okno zamiast być praktyczna. W Birmingham rada buduje 
nowe mury dla ludzi, kiedy naprawdę powinno dać się nowe okno, 
zamiast, ale ściany są politycznie ładniejsza.  

Milczenie jest używany w modlitwie, choć jeden kapłan lub Rabi w radiu 
raz uczciwie przyznał, że jego myśli odchodzą do takiego zrobił całe 
pranie lub miał on powiedział jego gospodynię, aby uzyskać jego 
ulubioną markę zbóż z Aldi lub gdziekolwiek. Czy jesteś wolno skakać z 
modlitwą i zaniedbany napęd po gospodyni przypomnieć jej, żeby ci kilka 
nowych żyletek i niektóre kremy magnum lodu wersji Aldi.  

Można się zastanawiać, ja nigdy nie milczy, w rzeczywistości milczę cały 
czas, sama w domu, podczas gdy moja żona pracuje, a dziewczyny są w 
szkole, więc Milczenie jest moje drugie imię, a jeśli czytać moich rzeczy 
wiesz, co ja " ll powiedzieć. Muszę umieścić Simon and Garfunkel na 
dźwięk ciszy. Nie, nie jestem aż tak płytkie, pierwsza przerwa łazienka 
wtedy pić, dziwne porządek rzeczy, a potem włożę Simon and Garfunkel 
dalej.  

Ja się pokusie oddania Simon and Garfunkel dalej, poza wyścigach 
samochodowych policji przez jego syrena rozbrzmiewa, policja 
przerywając ciszę i żaden jej nie Sting czyni żadnego hałasu albo. Pokusa 
jest kolejna rzecz, w tym momencie w moim życiu daję się we wszystkich 
pokus, jak mogę być martwy i pogrzebany i nie mogli cieszyć się każda. 
Jakiego rodzaju pokusy, to nie mogę powiedzieć, że ja wziąłem ślub 
milczenia we wszystkich tych sprawach.  

Jak starzeją się ty i twoja żona lub dziewczyna uczynić mniej hałasu, 
jesteś szczęśliwy, aby trzymać się za ręce i oglądać programy własność 
makeover gry na tv. W przeszłości używane do makijaż w każdym i 
wszystkich pomieszczeń w domu, ale w miarę upływu lat rozstrzygać w 
dół do rutyny, a skończyć się trzymając się za ręce.  

Taka jest miłość, a wtedy nie złamać żadnej ciszy jesteś tak szczęśliwi. 
Kochasz siebie i po prostu milczeć razem wystarczy. To jest aż wnuczek 
przypadkowo zostawia kopię 5 Odcienie Michael Casey tyle. Następnie 



należy zrobić dużo hałasu i śmiechu i znajdują się nagi i martwy w 
pozycji 17 z Sex śmiechu, która jest inna książka nie została jeszcze 
napisana. Wszystkie Milczenie jest uszkodzony w reszcie domu, a 
wszyscy krewni wstydzą, ale wszyscy mieszkańcy chcą kopie tych książek.  

Skończę tam dzisiaj, jak wszyscy wiecie teraz chciałbym rzucać w ust lub 
dwa po prostu zobaczyć, słuchasz, a jeśli robię moje prawo pracy, to moje 
słowa ZAWSZE BREAK dźwięku ciszy, nawet jeśli jest pierdnięcie 
chrapliwy, że pozostawia bardzo duży smród, ale mam nadzieję, że 
wszyscy śmieją.  

Niebezpieczny dom polowania ©  

Michael Casey  

Dobrze widzieliśmy jeszcze kilka domów dziś, choć tak naprawdę nie 
zauważył, jak byłem widząc lekarza, moje nerki rozpada się teraz, że 
brzmię jak prawo wraku, ale wciąż wygląda jak George Clooney, Założę 
się, że są tak zazdrośni , Mogę również zobaczyć ironię, że moja córka 
chce być lekarzem, a może muszę mój własny prywatny lekarz taki jest 
stan mojego ciała, ale Bóg jest dobry, jak moja mama mawiała ....  

Teraz dom polowania ma poprawić swoją geografię, jak mówisz, gdzie 
jest to, że przez cały czas, na szczęście www.rightmove.co.uk zawiera 
mapy, dzięki czemu można patrzeć i widzieć, gdzie jest to miejsce. O to w 
Harborne lub Winson zielony z pięknym widokiem więzienia, takie 
historyczne miejsce, lub w pobliżu centrum miasta i wszystkich takich 
miejsc w lewo w prawo i centrum leżą agentów nieruchomości. Więc 
spojrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie to naprawdę jest. Albo jej w 
Edgbaston mówią, gdy tak naprawdę to w udawać Edgbaston lub udawać 
Harborne, mniej Rolls Royce i więcej białych van człowiek terytorium.  

Jeśli możesz zdecydować się na mapie, który obszar naprawdę chcemy 
żyć wtedy łatwiej, w naszym przypadku musi to być chodzenie do szkoły 
dla dziewcząt. Moja siostra kuranty, że musiała chodzić tam na 30 minut 
i 30 minut z powrotem przez 7 lat do jej szkoły klasztornej, nasze dwa 
nigdy nie będzie chodzić tak daleko. Dla mnie to musi być w ciągu 10 min 
spacerem do sklepu, tylko tak mogę dostać mleko i chleb, ryż i papier 
toaletowy jest w dużych ilościach, więc nigdy nie zabraknie tego. To nie 
musi być zbyt stroma górka albo moje chodzenie wszędzie, jak gdybym 
był Sherpa są niestety koniec. Ale przynajmniej teraz wiemy 
geograficznie, gdzie chcemy mieszkać.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=http://www.rightmove.co.uk


Jedynym problemem jest to, że domy znikają jak mgła lub sprayu off 
plecy Shaking psa. Ostatnim 4 poszedł w tygodniu, choć mam nadzieję, 
że oznacza to nasz własny dom idzie tak szybko, a może po prostu może 
będę miał więcej do niego, kiedy go biczować. Uwaga dla amerykańskich 
czytelników biczować sposoby sprzedaży, to nie ma konotacje seksualne, 
choć to nie daje mi jakieś pomysły ...  

Wyglądasz online i specyfikacje wyglądać dobrze i zdjęcia wyglądają 
jeszcze lepiej, więc trzeba iść i patrzeć i wielkości pokoju jest zawsze złe. 
3 rd sypialni jest zawsze odpowiedni rozmiar dla pigmy, lub dziecko do 7, 
a następnie agent nieruchomości pomija celowo nie wspomina się o 
kocioł, który zajmuje połowę miejsca na jednej ze ścian. Wiem z 
gorzkiego doświadczenia wszystkim o kotłów centralnego ogrzewania. 
Kopalnia została potępiona i miał nie używać naklejek przyklejonych do 
niego, to było kiedy zdecydowałem, że będę musiał on zostać 
naprawiony, to było kilka lat po ja używam go dekady temu. British Gas 
były bardziej niż szczęśliwi, aby mnie oszukać i zainstalować nowe, to 
było równoznaczne z 2 miesięczną pensję.  

Nigdy nie akceptuj dom z kotła w sypialni, może po prostu umrzeć z 
zatrucia tlenkiem węgla, lub może to być bezpieczne ale niech każde 
dziecko z ciebie spać w takiej przestrzeni? I tak mają bezpieczny 
certyfikat gazu odbywa się przed przeniesieniem się, nie bądź naiwny jak 
ja dekady temu.  

Tak ten dom ma drzewo w ogrodzie, to jest tak piękne, aby usłyszeć 
śpiew ptaków w godzinach porannych. Tak to prawda, ale nie wtedy, 
ledwo można otworzyć okno w kuchni, ponieważ gałęzie na drzewie są 
popychając okna. A Robins są słodkie na Boże Narodzenie, ale nie z ich 
dziobów przeciwko okna w kuchni. Kiedyś rzeczywiście widział takiego 
domu, dom kosztował 5K to, jak dawno to było.  

Schody są ładne, one pomóc dostać się do łazienki, a ja wiem wszystko o 
wymagających łazienki grace mes nerki, ale jeśli są tak strome trzeba linę 
i tlenu do ich wznoszenia, to dom powinien być skreślony z listy, będzie 
się zestarzejesz i nigdy nie dotrzeć do łazienki, ale sikać na najniższym 
stopniu schodów. Ditto z zygzakiem po schodach, które są tak wąskie, 
schody powinny być do opanowania, gdy jesteś pijany, czy gonić swoją 
dziewczynę do łóżka. Nie chcesz się przewrócić i uderzyć głową i spędzić 
noc nierzetelnej na schodach zamiast w łóżku z dziewczyną. To będzie 
niezapomniany wieczór, ale dla wszystkich złych powodów.  

Ogród jest ładny, ale nie taki, który jest bardziej jak bitwy pod Sommą, 
lub na odwrót, gdzie ogród jest niczym NCP samochodu, niskie 



Utrzymania ogrodu, to znaczy Paddy Mick wylany beton całym tym, czy 
ich kuzyna Shamus przechylił resztki żywności, z których zostały one 
pracować w swoim ogrodzie.  

Zawsze patrz na dachu również gwiazdy w nocy są takie, ładny widok, ale 
trzeba wyjść na zewnątrz, aby je zobaczyć, nie patrzeć z okna w salonie. 
Mówiąc o nocy, w nocy włączeniu świateł dalej. A jeśli wtyki i 
przełączniki wyglądają jak coś z armii taty wojennej komedii to może, ale 
może warto rozważyć kupując tę właściwość, lub dodanie go do kosztów 
dom będzie ponieść.  

Nie mogę wyjaśnić, co to dom dla mnie znaczy i do ciebie, to tylko 15min 
decyzja, że w efekcie płacić za 25years. Dzieci kosztować więcej pieniędzy 
i nigdy nie przestaną płacić za nich, choć dzieci są zawsze bardziej 
zabawy niż domów. Powiem wam w tajemnicy, jak wybrałem dom w 
którym wszyscy żyjemy teraz. Pies podniósł nogę i nasikał i dopiero 
wtedy zauważyłam for sale sign. Więc kupiłem dom. Tak naprawdę, moja 
szwagierka, która jest prawnikiem nie sugerują, że mogę pożyczyć jej psa, 
a może mógł sikać po prawej domu dla nas. Jak wszyscy wybiec wziąć 
psa na spacer pójdę i kurek własną nogę i iść do łazienki, 2 toalety są 
dobrym pomysłem, gdy dom polowania też. Wystarczy być ostrożnym, 
gdzie pies sika, mam nadzieję, że jej miłość od pierwszego wejrzenia, 
dom on sika na to.  

Stół i krzesło ©  

Michael Casey  

Dobrze dziś jest szczególny dzień, 29 th Lut 1988 był dzień skończyłem 
moją pierwszą książkę kiedykolwiek, Butcher piekarza i Undertaker. 
Pisałem końcowe rozdziały w poszukiwaniu indyjskiej księżniczki 
Internet z moich stron iz jakiegoś powodu Polska kocha. Mam nadzieję, 
że gderać polskich mediach i mogę dostać ofertę medialną własną rękę. 
Musimy tylko znaleźć tłumaczenie innego niż Google Translate. Ja mam 
ponad milion słów, mimo wszystko, w 12 książek na Amazon.  

Teraz mam zamiar mówić o Chat Pokazują, ale myślałem, że to było zbyt 
łatwe tematem, więc już skończył zbieranie tego, stół i krzesła. Kiedy 
pisałem książkę, za pomocą maszyny do pisania i zrównoważone go na 
starym wysokim stołku z czerwonym fotelu. Mój tata kupił go na aukcji w 
Digbeth Civic Hall w 1973 roku, a więc 16 lat później użyłem go jako stół 
do pisania. Dostałam też magnetofon z powrotem w 1973 roku, 
pamiętam słuchania taśmy status quo, a ja zmieniony dla moich 
egzaminów. Moja córka jest o stos mocks jak mówimy, ale będzie 



musiała przyzwyczaić się do nich, jeśli chce się zostać Dr albo patologa, 
10 lat więcej egzaminów, co najmniej.  

Jak napisałem w mojej książce drżenie przed kominkiem gazowym 
usiadłem na starej stodole fotelu, który miał z tyłu przetarte off jak już 
złamane. Przyniosłem to krzesło ze mną, kiedy przeniósł się dom, moja 
matka zawsze nagged mi go zwrócić, jak to było idealne stanąć na 
podczas gdy ona myje okna na zewnątrz. Więc to był mój stół i krzesła, 
jak stałem się pisarzem, zanim skończyłem pisanie książki byłem 
pisarzem, nauczyłem się tyle, ile bym kiedykolwiek dowiedzieć o 
rzemiośle, reszta jest po prostu praktyka.  

Przypuszczam, że 29 lat na to czas I zdemaskowany muza, człowiek, 
który zaproponował, żebym napisał książkę. Nazywa się Pad Webb lub 
Patrick Web, potem was16 kiedy rozpoczęła się w sali komputerowej, 
teraz jest 46 a może i inżynier informatyk, chociaż mógłby być cokolwiek 
teraz wstydzić i zaprzeczania o coraz znając mnie, może nawet wzrosnąć 
broda, aby ukryć się. Trzymaj się zrobił zapuścić brodę, więc może on jest 
łysy i tłuszczu teraz będę prawdopodobnie nigdy nie wiem, ale to 
wszystko jego wina, więc jeśli się z nim spotkać w pubie, kupić mu 2 
litrów Stella Artois i pakietu z serem i chipsy cebulowe jako "kary".  

To jeden stół i krzesło, które było bardzo ważne w moim życiu, stary 
taboret i starej stodole krześle. Stołek jest za moim łóżku z moją radio 
DAB sprawie przewodniczący Stodoła jest słaby w pokoju śmieci, jak my 
to nazywamy. Choć cudownie dziś zrobiłem dostrzec wielki dom, ten, 
który chciałbym kupić od razu, choć to bez wątpienia być rozchwytywane 
przez kogoś innego. Ale jeśli Bóg jest dobry, jak moja mama mawiała 
wtedy bym przenieść do tego domu z moim starym stolcu i starej stodole 
krześle, a ja umyć okna na zewnątrz, stojąc na tym krześle.  

Mamusie są bardzo silne i stół kuchenny i krzesła rogu obok niego były 
konfesjonał i miejsce nadziei. Że stół był mahoń i bardzo ciężkie, to było 
w rodzinnym domu ponad 60 lat. Mama wykorzystywane recytować 
niemieckie czasowniki dla mojej siostry, aby pomóc jej nauczyć się do 
testu. Mama nie wiedziała, o co im chodzi, ale była wielka recytatora. Ich 
Bic Dir Du Bic Dir, to wszystko wydaje mi się, więc wybacz mi jakieś 
niemieckie głośniki tam, Carl Lagerfeld bez wątpienia przewrócił oczami 
i upuść ściegu, jak robi rękawiczki piekarniku przez Meryl Streep, z "was 
jest tak gorąco "szyte na nich w kolorze srebrnym. Cieszę się, że nie 
całował i składa się, życie jest ważniejsze niż niewłaściwych kopert i takie 
rzeczy. Gdy oboje uklęknąć za ich walka na poduszki dziś może oni 
modlą się w końcu dostać nasz wymarzony dom. Następnie mogą 
pokonać piekło z siebie, ale z poduszkami, pełnych miłości i piór.  



To nasz stół kuchenny, gdzie tata był liczony wszystkie pieniądze z 
liczników gazowych i elektrycznych lokatorów ", i tak pieniądze 
pachniało gazu. Gdy wszystko było liczone bym wziąć pieniądze w dół 
drogi w przemiły małej czarnej skórzanej torby taty, tej, którą jego obiad 
do pracy w. Wtedy pytam Mohan w dolnej części drogi nie potrzebował 
żadnej zmiany , On by wyrzucić pieniądze w sejfie u jego stóp, a potem by 
wydostać się z jego wad w 100s i odklejać 40 lub 50 funtów lub cokolwiek 
to było i oddać go do mnie. Nigdy policzone lub zważono je, byliśmy jego 
sąsiedzi po wszystkim. W rzeczywistości mogę ujawnić część jego 
charakteru była w mojej powieści, jeszcze jedna historia została oparta 
na prawdziwej imprezy w swoim sklepie na rogu być może 40 lat temu. 
Powiedzmy Indianie są bardzo dobre w hokeja, a jeśli jesteś shoplifter 
lepiej być szybki sprinter lub dowiesz się, jak dobre są w hokeja.  

Wiesz, kiedy jesteś bogaty, gdy masz dekoracyjne stoły i krzesła, a nawet 
mieć jadalnię. Ja nigdy nie miałem ozdobnego tabeli, nadal używać stolik 
dla naszych rodzinnych posiłków. Jeśli masz Oriental żonę, albo 
Shanghai być dokładne, to masz małe stoliki z dużą ilością dań. Stolik 
został zastąpiony kilka razy, ale nadal tematem Oriental, więc moja żona 
czuje się jak w domu, a nie mam wypełnić mój dom z ponad wielkości 
mebli.  

Proste rzeczy robią różnicę, więc kiedy / jeśli w końcu przenieść dom nie 
będzie wyrzucić moją 40-letnią stolca i 40 lat krzesło stare stodoły, 
muszę przynieść je z nami, ponieważ mają one znaczenie i uwielbiam z 
nimi związane , I Carl Lagerfeld pospiesz się z tymi na rękawice dla 
Meryl Streep, ona będzie gotować naprawdę dobre niedziela pieczeń i 
jesteś zaproszony, i tak wie, że nie będzie chciał kęs powodu swojej diety. 
Ale oboje wiemy, co miała na sobie w Oscarów nie była bardzo dobra, ale 
nie mów jej, że ci powiedział, to może być nasz sekret, a ja prawie 
zapomniałem należy zwrócić moją starą stodołą i krzesło stołek po 
zakończeniu grając muzyczne krzesła z Meryl Streep.  

Rzeczy robimy dla dzieci ©  

Michael Casey  

Słucham Chleb na Spotify, a piosenka "Make go ze sobą", który jest, jak 
dzieci są w pierwszej kolejności, między 3 a 4 rano po nocnej zmianie 
działa również jeśli ktoś tam ma problemy tworzenia dziecko , Nie martw 
się być szczęśliwy, kiedy byłem w hotelu lat temu jedna dziewczyna 
wypalił, że inny chciał hodować ze mną, bo miałem takie słodkie dzieci. 
Moja średnia żartem jest to, że brzydkie tatusiowie mają piękne dzieci i 
słodkie rodzice mają brzydkie dzieci, równowagę, poczucie humoru Boga.  



Gdy masz swoje dzieci zrobisz coś dla nich, będzie można nosić shabby 
ubrania tak twoja córka może mieć ten piękny strój na bal. Właśnie sobie 
przypomniałem, mój tata miał na miarę garnitur, coś słyszy się o 
robotniczym człowieka, pracownika kowala i stali. I dopiero teraz 
przypomniał sobie tę historię, i tak zapłaciłem za to, że jest stara pamięć, 
z być może 40 lat temu, krawiec żydowska była bardzo dobra, a jego 
nazwa może przyjść do mnie później, jak do ciebie mówię. Pan Rice 
przychodzi do głowy, ale mogę być mylące go z kimś spotkałem w mojej 
podróży.  

Mój tata zrobił tak wiele dla mnie i całego jego potomstwa, i tak miał jego 
serce złamane przez nas wszystkich, i musiał leczyć naszych złamanych 
serc, tak jak mama jak wszystkie mamusie. The Power of Love jest taka 
wielka sprawa, a wszyscy pamiętamy w Biblii fragment o osiągania 
wielkich rzeczy, ale jeśli nie ma miłości, to nie ma nic. Pamiętam naszą 
żydowską głowę chłopca Hart miał na imię przeczytać przejście w zespole 
szkolnym być może 45 lat temu, pamiętam go, bo jego młodszy brat był w 
postaci mojego brata.  

To takie proste, prawda, i to właśnie ta prosta prawda, która przenika 
nas wszystkich, kochamy nasze dzieci na śmierć, do naszej własnej 
śmierci, nazywany był "chłopcem" przez mojego tatę, aż miałem 40, 
wciąż pod opieką i traktowane mnie jak swojego chłopca, mimo że waży 
tyle, co bokser wagi ciężkiej, więcej, aby być uczciwym.  

Teraz jestem tatą ja mam obowiązek i jest to obowiązkiem jest wyjść na 
deszcz i wiatr do sklepu za rogiem kupić czekoladę i inne przekąski, 
podczas gdy moje dziewczynki ciężkiej nauki. Ostatnia generacja była 
Oxbridge i to pokolenie może być równa tej, lub może po prostu dać DR i 
następnego Julie Walters do świata. Julie Walters mieszkał na tej samej 
ulicy od naszego domu, kiedy miała skromną pielęgniarką, myją śpiącego 
pacjenta, który był w rzeczywistości martwa.  

Chciałbym wrócić do domu z wieczornej zmiany i tata może mieć 1 st 
widelec na widelec o to zjeść, on oferuje mi jedzenie z samej jego usta, 
tak jak ptaki karmić swoje młode, tata twierdzi, że nie był głodny , Jest to 
standardowy dorastałem, więc to pokolenie oznacza Wychodzę w deszczu 
na przekąski dla moich dziewcząt, która jest niczym w porównaniu do 
tego, co mój tata zrobił dla całej gromadki.  

Jeśli jest śpiewana przez chleba na Spotify teraz, jeśli jak mówią jest 
bardzo melancholijny wyraz, nie możemy podziękować mamie i tacie za 
mało, nie możemy powiedzieć "kocham cię" wystarczająco długo i 
wystarczająco głośno, gdy byli żywi, czy czujemy winni o tym, kiedy ich 



nie ma. Moje pokolenie nigdy nie chodził mówiąc to i robi, że podobnie 
jak ludzie, Reality TV.  

Zrobiłem odwiedzić tatę każdego dnia, gdy był w domu starców, a po 3 
latach wizyt poznałem moją żonę, to wszystko w Pio i Me Michael Casey, 
w Internecie, więc nie liczą jako mówiąc Kocham Cię? Chleb śpiewają 
Everything I Own, a słowa są tak silne, można je stosować w 
jakiejkolwiek formie utraconej miłości. Czy Ten plan nie nie jestem 
mądry, ale jestem bardzo szybkie w reakcji, a więc dlatego wspominam 
chleb w tej historii.  

Miłość łączy nas jako rodziny, to w rasie i to we krwi, jak mój tata 
mawiał. Chcielibyśmy wszyscy mówią, zabij mnie, zapisz swoje dziecko, 
mają wszystko, co posiadam, ale ocalić swoją rodzinę. Jeśli kochasz 
swoje rzeczy, samochód flash lub swój duży dom więcej niż swoje dzieci 
lub więcej niż dziewczyną to chciałbym powiedzieć, że nigdy nie 
słyszałem, że Biblia przejście bez miłości.  

Dzisiaj jest Środa Popielcowa 1 st marca 2017, na wypadek gdyby ktoś 
znajdzie tę historię w przyszłych latach. Powstać z popiołów w proch się 
obrócisz, jakby Bóg nie ma wtedy diabeł muszą z mawialiśmy jako dzieci, 
ale powiedziałbym, że to prawda. Dane są nasze dzieci, aby skarb kochać 
tak długo, jak żyjemy, powinniśmy kochać je tak samo jak samo życie, a 
śmierć za nich, jeśli będzie to konieczne.  

Podobnie jak Chrystus za nas umarł.  

Dojrzeją Stocking ©  

Michael Casey  

Dobrze wczoraj Środa Popielcowa, więc mam nadzieję, że są tam jeszcze, 
może mi dałeś się do Wielkiego Postu. Myślę, że musimy trochę lekkości 
więc to, co postaram się dzisiaj. Nie może być przerwy, jak ból wymaga 
uwagi jak rozpieszczone bachora, albo północnokoreański przywódca, 
mam wrzucony żart polityczny tylko dla dziennikarzy czytanie tego. 
Myślisz, że jestem dziewczyną wspomnieć ból, dorzucę kilka 
przymiotników na siebie lub nawet metaforę, jeśli nie jesteś dla mnie 
miły, powiem moich polskich fanów, by przyjść i siekać was. 7000 plus 
trafienia w niecały tydzień z Polski, może tylko oni mnie znaleźć 
zabawne. Więc przenieść do Polski, to naprawdę są tak okrutne, przyjdę 
na żywo obok ciebie. Wiedziałem, że cię uciszyć, nazywać się sub 
redaktor, nacisk na SUB.  



Teraz, gdy mamy załatwione, który jest szefem zacznę i zobacz Jestem 
posh używam powinien. Życzymy używany więcej dezodorantu. Cisza w 
szeregach, jak wyglądam Elephant in the Jungle Book, czy też jest to 
tylko zapach. Jeśli ktoś z was mamrotać coś znowu wyślę cię do Donalda 
na klapsy.  

Teraz klapsy jest kluczowym słowem w języku angielskim, tych 
niegrzecznych chłopców, milczących niegrzecznych chłopców uśmiech na 
samo wspomnienie tego słowa. Jeśli widzieliście przerywaj Films to 
muszę powiedzieć nic więcej. Co chcę mówić o dzisiaj jest w jaki sposób 
wartości zmieniły się tak bardzo. Osobiście myślę, że to wszystko w 
głowie, to co? To, że jest wszystko w głowie. Nie trzeba położyć wszystko 
na lub bagno wszyscy się z nim, to prawda, nie ma różnicy. Wiesz o tym, 
czy będę krzyczeć, a ja na myśli, a nie IT. Czasami Materiały prasowe są 
tak celowo nudne. Donald dać im naprawdę dobry klapsy ode mnie. 
Wiem Maciuś rysownikiem jest bita swoje kredki się już i masz kolejkę, 
lub linii, jak to się mówi w USA dziennikarzy oczekujących na lanie przez 
Donald.  

Ok Zostawię ten pomysł w głowie, a założę się, że pojawiają się gdzieś w 
formie kreskówki w ciągu tygodnia, jestem Mr kreskówki z wyrazów po 
wszystkim. Teraz gdzie ja tak mam siedział tutaj mówić do was 
wszystkich, i muszę przyznać, że się rosyjskich czytelników zbyt Putin 
czyta mi tak robi, jego MAD Magazine utknął w poście gdzieś tak zaczął 
czytać moją kolumnę Nelson jego sekretarz prasowy umieścić go na 
mnie. To co krzaczaste jednooki powiedział mi przez mrożonego groszku 
w Aldi wczoraj, albo też może być, żebym Putina groszek do swojego 
koszyka. Żałuję tylko, że jestem lingwistą, językoznawca, to wiele jest tak 
powolny czasami.  

Tak, co naprawdę chcę o tym mówić dzisiaj jest bezmyślne użycie płci w 
mediach. W dawnych czasach przebłysk pończocha został 
zaklasyfikowany jako szokujące, ale teraz wszystko jest dozwolone. 
Myślę, że widziałem to wykonywane w starych, dobrych czasach w 
telewizji. Co się bawi nas wszystkich w tej chwili jest feministką 
decydując migać lub pół błyskowa, jej górne bity, nie będę używać 
żadnych słów, gdyż może to zakłócić niani.  

Słyszę dźwięk z trzciny w oddali, Donald jest pobicie dziennikarzy w 
oddali. Powinny one zapisane DC Digger Metro Edition, a nie dlatego, że 
jego druga ręka okazje były najlepsze w całych Stanach Zjednoczonych, a 
także kupony supermarket wewnątrz były zawsze dla najlepszych 
sklepach. Ale ponieważ jeśli wepchnąć ją z tyłu spodni nie ilość lania 
przez nauczyciela zaszkodzi.  



Więc zamiast mówić o poziomie nagość, spójrzmy na to w bok, a czasem 
trzeba ze względu na sposób rzeczy są publikowane. Powinienem, moi 
Michael Casey z Birmingham w Anglii, warto mieć koszulę Split do 
pępka, aby odsłonić moje serce poczwórny bypass blizny. Należy nosić 
przezroczyste spodnie, jak to nazywasz spodni w USA, powinienem 
wystawiać mój krótki tłuszczu i owłosione nogi, aby pokazać moje blizny. 
Blizny uruchomić z moich skarpetek i zatrzymują się na moim, a zbyt 
wysokie, aby wspomnieć tylko moja pielęgniarka zbadała te regiony. W 
dzisiejszym świecie, gwiazdy pokazują wszystko, tylko rzeźnik pokazuje 
więcej, kładąc na jego witrynie sklepowej, a jeśli gwiazdy nago w oknie 
sklepu rzeźnika można powiedzieć jeden kawałek mięsa od drugich? I nic 
nie sugeruję rzeźnika leży naga w jego sklepowej tylko trzymając tasak.  

Co zrobić, jeśli w przyszłości koło obraca się koło. Nosisz garnitur z 
wycięcia wystawiając łokcie, tylko łokcie. Krzyki z kobiet na ulicy, 
ponieważ zemdleć z wrażenia. Odsłonięte łokcie, straszny, szok horror. 
Ktoś zabrać go do gabinetu Donalda do lania, musi być straszna 
dziennikarzem lub coś w tym rodzaju. Potem jeszcze gorzej kombinezon 
z odkrytymi kolanami, zupełnie inaczej, ale zupełnie formalne odsłonięte 
kolana, wypowiem deprawacja nim, odsłaniając kolana w miejscach 
publicznych.  

Bezwzględna gorsze gorsze byłoby buty lakierki buty z palucha 
naświetlone i poruszając na cały świat, aby zobaczyć. Wyłączone z głową, 
ktoś zadzwonić do kata, co pan Pierpont jest na wakacjach. Donald 
będzie musiał dać mu zamiast podwójnego lania. Gdzie jest Pierpont? 
Och, wyjechał na wakacje Nudist do Brighton w Anglii.  

Och tak dla przypomnienia Donald jest ona w tych dniach nikomu 
równości płci można nazwać coś im się podoba. Donald jest Prezes 
Grammar naprawcze Ink Partii Bad. Klub członkowie prywatna dla 
dziennikarzy w DC. Co ty całe myślenie, mówiłem ci, że to wszystko w 
głowie.  

  

Kiedy umrzesz będę musiał ©  

Michael Casey  

Rodzeństwo twierdzą, że zawsze, spójrz na swojej własnej rodziny, 
patrzeć przez okno na sąsiadów na drodze. Look North, South patrzeć, 
patrzeć Wschodu, patrzeć West, przestać patrzeć na pępka, rozejrzyj się 



dookoła ciebie. Spójrz wysoko w niebo i patrzeć w rynsztoku, czy istnieją 
jest gwiazd.  

Będę mieć swój pokój największy pokój, kiedy umrzesz, a ja zamierzam 
rzucić swoje rzeczy w skrzyni ładunkowej i dostać carted się jak śmieci. 
Nienawidzę cię, nienawidzę cię, ja naprawdę cię nienawidzę. Drzwi się 
zatrzasnęły się przerywają zdanie, nienawidzę cię!  

Zamierzam nagrać swoje rzeczy, więc nie będzie żadnego śladu. 
Chciałbym cię i przepłukać kremacji prochy w toalecie, więc mogłem 
pooh na ciebie każdego dnia. Tak właśnie to zrobię, będę zadowolony, 
jeśli nie ma. Nie smród z was o domu, to już nie będzie już zniknął.  

Potem, kiedy nowotwór uderzony, a następnie, gdy nowotwór uderzony, 
a następnie, gdy nowotwór uderzył, on wciąż powiedział jej, że jej 
nienawidził, wciąż powiedział jej, że jej nienawidził. Błędem byłoby 
zmienić swoją melodię, błędem byłoby zmienić swoją melodię. A jednak 
kochała go jeszcze bardziej, a jednak kochała go jeszcze bardziej. To jest 
sposób, w jaki były, to jest sposób, w jaki były.  

Mam operację jutro, dobra mam nadzieję, że umrze, zacznę przesuwając 
swoje rzeczy z pokoju. Tej nocy, zdał sobie sprawę, że będzie musiał 
nikogo na dyskusje, musiałby nikogo kochać, będzie musiał nikogo, aby 
pomóc mu w jego pracy domowej. Jak mógł powiedzieć, że kochał swoją 
siostrę, jak on mógł powiedzieć, że naprawdę kochał ją na kawałki, jak 
mógłby powiedzieć, że byłby załamany, że jego życie będzie się bez niej.  

Poszedł na Facebooku i dostał 10.000 ludzi modli się za nią każdego 
nominału żadnego. Udawał, że był chrześcijaninem i żydowskie i 
buddyjskie i Pagan, każdy Wiara i wszystko, co wierzą w jednego Boga 
albo miał jakąś formę wiary, po prostu przeszedł liście znalazł Wikipedia 
prosząc i błagając o modlitwę za siostrę. Domagał się, że Bóg uratował 
siostrę, on zaproponował, że weźmie się i przyjmuję wszystko i żadnego 
bólu jego siostra może mieć, po prostu daj mu nieść krzyż żadnego dla 
niej, po prostu uratować swoją siostrę, bo jej nienawidził. Ale to było 
normalne, że była starsza siostra po wszystkim.  

Następnie wyczerpany opadł na ziemię przed swoim komputerem, łzy 
zstąpił łzy zstąpił tylko modlić za moją siostrą będzie ya, ona umrze ale 
ktoś tam musi być dobry z modlitwy, po prostu modlić się o moją siostrę. 
Pewnie Nienawidzę mojej siostry, bo ona jest moją starszą siostrą po 
wszystkim, ale, ale, ale naprawdę ja ją kocham, rzetelny Bogu, że ją 
kocham, proszę ją uratować.  



Chłopak zapukał przycisk na swoim komputerze jego zarzuty zostały 
parze całego Facebooku, 10000 stał 100,000, a potem została 
podchwycona w lokalnej telewizji. Przez rano 2000000 modlili i nadzieję 
na jego Siste, dużo chłopców, którzy nienawidzili ich wielkie siostry 
modliły też. Nie może żyć bez swojej siostry mogłeś.  

Nadal nienawidzę cię, nawet jeśli przeżył operację, nie sądzę Idę miękkie 
powiedział chłopcu jego starsza siostra, kiedy oglądałem wiadomości TV, 
w sumie 10.000.000 dołączył łańcuch modlitewny.  

Wiem, że mnie nienawidzisz i zawsze mówi siostra, a ja nie chcę w żaden 
inny sposób, ty nad nienawidzę me10,000,000 razy. A potem wołali 
razem, łzy radości, nadziei i miłości.  

  

Starszy, a student ©  

Michael Casey  

Dave po prostu lubi półki układania, to dało mu więcej czasu na 
przemyślenie problemów matematyki z Uniwersytetu. Wystąpił problem 
choć jego angielski i historia nie była tak wielka, dlaczego musiał 
wiedzieć o Historia i angielski był poza nim, ale wiesz co Uniwersytety są 
podobne. Więc ułożone swoje półki i rozwiązać swoje problemy. Gdy 
ciężarowe czy powinienem powiedzieć Samochody były zaparkowane na 
zewnątrz on wypracować równania z boku ciężarówki z wykorzystaniem 
palcem pisać w brudzie.  

Miałeś być dobry w matematyce, aby wiedzieć, co ciężarówka pędzi w 
przeszłość na autostradzie wyrażał, wzory i tak dalej. Pewnego dnia, gdy 
pisał palcem na boku samochodu ciężarowego bardzo stary człowiek 
przechodził na jednym z tych zmotoryzowanych wózków inwalidzkich, 
starzec, starszy musi zostały 200 lat, z brodą i Dickie-Bow, jasny 
pomarańczowy Dickie-bow. Starzec zatrzymał się i poprawił Dave, 
powinno być do potęgi 7 nie 3, w przeciwnym razie jego prawidłowe. 
Dave spojrzał na mucky palca, a następnie w bok ciężarówki, mrużąc 
poszedł formułę palcem, starożytnego rację.  

Dzięki, jestem Dave powiedział Dave oferując rękę, zdał sobie sprawę, że 
był przybrudzony więc wcierać go na tylnej kieszeni dżinsów przed 
ponownym proffering rękę. Witam ty, jestem Piotr, ale moi przyjaciele 
nazywają mnie Pete starożytnych. I w ten sposób, że zaprzyjaźnił, Pete 
może wyglądać wraku, ale jego umysł wciąż wszystko. Będziesz musiał 



umieścić te dżinsy w praniu obserwowanego Pete. Zrobię to dzisiaj, kiedy 
wrócę do domu, mogę je myć, gdy śpię, nie mam zbyt wiele ubrań. 
Uniwersytet kosztuje tak dużo i dobrze, wiesz, bez kopii zapasowej jej 
drogie.  

Pete spojrzał na niego, trochę nie wiem, ale Dave był poddawany ocenie, 
aby zobaczyć, czy mógłby dołączyć do Programu Pete'a. Pete był częściej 
do sklepu teraz, będą rozmawiać i Pete może rozwiązać problem z Dave. 
To było tak, jakby twoje ulubione dziadek pomóc w odrabianiu lekcji. Z 
czasem Dave rozszerzone od studenta do studenta C A, o ile jego 
matematyki był zaniepokojony. Nawet Chińczycy w klasie zaczęłam lubić 
Dave nieuk jak był nazywany.  

Ale wciąż jego angielski i historia brakowało. Pete powiedział mu, aby 
zalogować się do pewnej stronie internetowej, ale będzie musiał opuścić 
swój aparat tak, aby mógł przejść bezpieczeństwo. Trochę nie wiem, ale 
Dave był wysoki strona finanse, udało im pieniądze dla miliarderów i 
zillionaires algorytmy były ich sprawa co pomaga student z poziomu 
uniwersyteckiego nauczania matematyki było jak The Times tabel do 5 
roku życia.  

Wkrótce Dave był najwyższej klasy, a Chińczycy traktowany jak bóg, 
nawet przyniósł jedzenie dla niego. Mógł nawet dostał chińską 
dziewczynę dla siebie, tylko nie lubił chińskich dziewcząt, chińskie 
chłopcy powiedział mu, że byli zbyt apodyktyczny, i powinien trzymać się 
z Zachodniej dziewczynki, czy mógłby znaleźć.  

Pete zauważył, że ubrania Dave wciąż brudny, więc dał mu innej strony 
do logowania się, tym razem Dave został pouczony rozebrać się do naga, 
więc po zapewnione żadne dziewczynki szukali zrobił, choć nie trzymać 
książkę przed sobą do pokrycie jego skromność. Książka była książka 
matematyki, sekret sztuki mnożenia, to zakrył własne mnożenia.  

Druga tajemnica strona należała do krawca, słynny Taylor ciąg Krawiec z 
bardzo wysokiej klasy domów mody. 10 dni później rozległo się pukanie 
do drzwi, to był rudowłosy irlandzka dziewczyna z piegami, Dave został 
przezwyciężony, wymamrotał polu karnym i jak pijany. To była miłość od 
pierwszego wejrzenia. Dziewczynka uczynił go rozebrać, a potem kazał 
umieścić pierwszy zbiór ubraniu, odwróciła się, aby oszczędzić mu 
wstydu, ale widziałem go nago w odbiciu od lustra na ścianie. Była w 
pożądanie z nim.  

Dave próbowali na wszystkie ubrania, były wielkie, ale jednak nie 
rozumiem. Jesteś częścią programu, Pete dziadek zawsze powtarzał, że 



nie zatrzyma się, gdy wycofał się z nauczania na Uniwersytecie, jesteś 40 
th studentów w programie, to trwa już 40 lat. Dziadek Pete wybiera 
student, a on im pomaga. A ja jestem tutaj, aby pomóc też powiedziała, 
pocałowała go. Potem uderzył swoją twarz, twarde bardzo twarde. 
Szukam męża, więc nie dostają żadnych pomysłów. Jak jestem irlandzki 
oznacza to mam zamiar pomóc w języku angielskim, a następnie sięgnęła 
do torebki i wyjął Kindle, trzeba czytać wszystko na ten Kindle.  

Więc Dave rozpoczął swój Kindle, Irene przyszedł, aby mu pomóc i 
omówić z nim niewiele wiedział miała doktorat w języku angielskim, ale 
kiedy masz taką nauczycielkę jesteś chętny do nauki. Kiedy był mądry, że 
nagrodził go pocałunkiem, a nawet dwa, ale gdy się mylił uderzyła twarzą 
trudno jest bardzo ciężko, choć czasem całowała jego twarz lepiej. 
Wkrótce z pomocą Dave Ireny tematyki klasy w języku angielskim, a 
ludzie zaczęli nazywać go słownik. Włosi i gejów w klasie kochał go też 
jego poczucie mody był tak fajne, że przyjdą do niego i zająć jego zdjęcie i 
powiedzieć, że NIENAWIDZĘ CIĘ, a następnie uciec. Żadna z rzeczy 
Dave'a było w sklepach, wszystko było szyte na miarę, ale na pewno 
Taylor Krawiec, w rzeczywistości po włoskie / gay strony internetowe 
biorące ubrania Dave'a tyle Taylor Tailor postanowił uczynić rzeczy dla 
ogółu społeczeństwa zakupu. Nazywali go Dave Linia na jego cześć.  

Historia jest geografia, co mądrzy ludzie mówią, bo w historii ludzi 
próbuje ukraść wasza ziemia swoje zasoby, geografii. Dave potrzebuje 
pomocy, więc Pete dostarczono 3 rd internetowej, to było po prostu 
dziwne, co tydzień ktoś z innego kraju dał mu wykład 2 godziny na 
innym aspekcie historii świata. Dave zaklął poznał niektórych ludzi dając 
wykłady, gdyby nie widział ich w wiadomościach. Wprowadzenie została 
przyznana przez jakiś Bolton faceta z wąsami morsa, to nie byli ludzie ze 
wszystkich narodów świata rozmawiają bezpośrednio do Dave'a.  

Więc dalej i dalej poszedł szkolenia Dave, egzaminy majaczył, Irena i 
przyszedł do jej ostatniej sesji. Sesja końcowa nie był angielski, to było 
więcej o mnożenie, Irene Dave wziął do łóżka. Zrobiła mu przyłożył 
Barrie White Album dalej, a jak Barry White Sung, jesteś pierwsza moja 
ostatnia dla mnie wszystkim, kochali. Ona w końcu znaleźć mężczyznę z 
mózgiem równych sama, więc był to jedyny człowiek, który może mieć jej 
serce, Dave był w rzeczywistości pierwszy i będzie on ostatnim i jej 
wszystko, co powinno być.  

Dave pływał po egzaminach, on dostał wszystko, nawet gdyby zaczęło się 
brudnym palcem na bok samochodu ciężarowego jest ciężarówka. Na 
ukończeniu ceremonii Dave nikt się nie spodziewał, podobnie Irene jego 
przyszła żona uczestniczyć. Był niespodzianka, podobnie jak światła 



przygasły tona bezpieczeństwa przybył, podobnie jak 7 Forbes 500 
miliarderów i dziadek Pete pchanych przez Pamala Zamalar ikoną mody.  

Włosi i Geje prawie mokry się, dlaczego wszyscy są tutaj? Wszyscy byli 
przyjaciele i dawni uczniowie dziadka Pete, mieli zachęcił go, aby 
utrzymać na wykorzystaniu jego umysł, nawet jeśli to był tylko jeden 
uczeń w roku, a przez 40 lat, to jest dokładnie to, co zrobił. Pete z ich 
miłości i pieniędzy trzymał się na produkcji najlepszych z najlepszych. 
Trochę nie wiem Dave miliarderów będzie oferując mu pracę, nie więcej 
mucky palce na stronie ciężarówki.  

Morał z tej historii jest to, że chociaż może być rysunek w brudzie palcem 
nigdy nie wiesz, gdzie może skończyć się. Nigdy się nie poddawaj, zawsze 
mieć nadzieję, a jeśli dziewczyna powie Ci dostać się rozebrać, a 
następnie zrobić.  

Oficjalna +1.000-szy kawałek piśmie dobrze tutaj na Bloggerze mimo to 
(c)  

Przez  

Michael Casey  

Powinny tam być fajerwerki, powinna istnieć salute 1000 pistolet jak w 
jakimś stanie kiepski daleko daleko powinny być tam tego czy powinno 
być to, że istnieje? Zobaczyć może być wiersz należy może być tytułowy.  

Nie, pozwala po prostu porozmawiać, co zrobić, aby uczcić 1000 latków. 
Czas +1.000-gi Ci farted, ale kto trzyma liczyć, tylko małych braci. Czas 
1000-ty miałeś kufel Stella Artois, barman zachowuje licznik, i rzuca ci 
się, kiedy trzeba było zbyt wiele.  

Dlaczego świętujemy rzeczy i tak, wszystko jest wykonane przez 
piwowarów i czajnik ciasto. Zobacz jakie wrzucony trochę filozofii dla 
Ciebie. Świętujemy rzeczy rozbić monotonię wszystkiego. Aby zatrzymać 
nas nudzi mamy przerwę od rutyny i mieć uroczystość. Michael skaleczył 
golenia więc będziemy świętować, że Barry farted więc możemy 
świętować, że jak zawsze pierdzi jesteśmy zawsze doceniają. Zamiast 
więc możemy przejść do okazji, kiedy nie puścił bąka.  

Zobacz jej wszystkie sztuczne rzeczy, tak samo jak sztuczne cycki Mandy, 
odeszła na wakacje na tydzień i wrócił z ogromnym piersi i udawał, nic 
się nie zmieniło. Dobrze, że miał, jej klatka piersiowa była ogromna, a 
wkrótce miał dużo, dużo nowych chłopaków. Następnie złożyliśmy 



zakłady, jak szybko minie, zanim zaszła w ciążę. Okrutne, ale co tak dużo 
zabawy, nas dziewczyny są tak prawda?  

Należy więc wyjaśnić, jak zacząłem pisać i dlaczego noszę dalej, dlaczego 
nie będę się zatrzymać i tak dalej. Dobrze jej jedyne co mogę zrobić teraz, 
teraz, że mój stan zdrowia jest, gdzie to jest. Byłam: - operator 
komputera, osoba oceniająca marca, operator call center, o temp osoba 
pokój druku w kancelarii iw ratuszu, ESOL English Teacher, pracownik 
hotelu, w którym zrobiłem 10 różnych zadań, walet Wszystkie transakcje 
na CPNEC Birmingham. To są niektóre z moich zadań dziennie przez 
całe życie, jak również jest bezrobotny i spędzeniu 40 godzin w tygodniu 
na komputerze śledzenia pracy na budowach. I byłem zapalonym BBC 
Radio 4 słuchaczem, 20 lat pracy, a następnie przez 30 lat pisania. 
Następnie kilka lat bólu, wszelkiego rodzaju wszystko było moje życie.  

Ale najlepszą rzeczą jest bycie tata córki i naszą kotkę Totoro. Ilu 1000 
dni dostaję lewo z nich nie jest do mnie jego do Boga, myślisz, że jesteś 
niezniszczalny, dopóki masz dur op, a następnie kolejna choroba lub dwa 
przyjdzie. Więc trzeba korzystać z każdego dnia i mam nadzieję, 
wszystkie te historie napiszesz zostanie odczytany przez swoje 
dziewczyny, kiedy odeszły.  

Zostawiłam 1.000.000 słowa dla nich mam nadzieję, że cieszyć się nimi, 
jeśli się czas, aby je czytać teraz, że studia będą dominować swoje życie 
przez następnych 10 lat. Pismo, moje pisanie było moje dzieci, aż 
prawdziwe niemowlęta przyjechał. 1000 sztuk piśmie, aby udowodnić 
sobie, że mam mózg i tworzyć i dzielić się śmiech.  

Świętuj każdy dzień, jakby to twoja ostatnia jest to, co mówią, mam 
nadzieję, że wszyscy korzystają moje słowa, aż pewnego dnia przestaną 
nagle. Mam nadzieję jednak, że mogę zostawić śmiejesz. Więc moje 
ostatnie słowo jest FART.  

The Way We Eat ©  

Michael Casey  

Sposób, w jaki jemy nas określa, wyrafinowane z nas spędzają więcej 
czasu na rozmowy niż jedzenie. Czy to rzeczywiście prawda, jaka jest 
przerwa obiadowa dla mimo wszystko? Co się dzieje na kolację na to, co 
jest każda forma jedzenia w, jest to po prostu do jedzenia, co leży pod? 
Wiele pytań, proponuję kupić coś z lodówki lub misy owoców przed 
ustatkować mnie słuchać.  



Ok zacznijmy od początku, znudzisz przez matki w sutek, mleko, mleko 
matki jest wszystko dostać. Oczywistą rzeczą jest, aby powiedzieć, że 
człowiek stara się pozostać w tej pozycji do końca swojego życia, w sutek 
swojej dziewczyny udając, że jest dzieckiem. Ale przejdźmy przed swoją 
dziewczyną daje podbite oko, albo un bleu jeśli ona jest francuski.  

Trzeba wówczas sucharki Farley, która smakuje wyśmienicie, a następnie 
powoli można przejść z miękkiego i niechlujstwa żywności dopóki masz 
stałych. Jeśli nie miał żadnych dzieci, ale to naprawdę będzie Codziennik. 
Dzieci noszą śliniaczek dla dobrego powodu, plamy wszędzie i śladu 
blond włosach syrena ani Tom Hanks, po prostu bałagan wszędzie i jeśli 
masz szczęście tylko na krzesełku. Jeśli dywan jest bezpieczne to jesteś 
szczęściarzem szczęściarzem.  

Dzieci podnieść nosy i wcierać go na ścianie, jak i otarcia na tapetę zbyt 
kanapki zacięcia. To kiedy to powstrzymać i może siedzieć prosto w 
krzesełku dla dziecka, że ich styl jedzenia zaczyna się show. Jednym z 
córką siedzi jak ja, jak robotnik, rozkroku i głową w dół do jedzenia, 
jedzenie nad talerzem, albo ja po prostu zmyślam ją w zakłopotanie? 
Moja druga córka zjada jak dama, ze skrzyżowanymi nogami i długich 
wyciągniętymi ramionami, jakby Czerwonak, jakby był przy użyciu 
pałeczek, chociaż ona nie jest.  

Oczywiście w naszym domu pałeczki są wykorzystywane, jesteśmy 
rodziną Birmingham Shanghai po wszystkim, a istnieje specjalny sposób 
korzystania z pałeczkami. Gdy miska odbywa się blisko ust, a jedzenie 
jest zdobywca prosto do ust, w próżni prawie jak proces. To wielka 
sprawa dla Zachodu używać pałeczek, moja mała córka opanowała je w 
2007 roku, kiedy nie był jeszcze 4. Ona również mówił przed całą naszą 
rodziną Szanghaju w rodzinie spotkań dla 40 w restauracji Shanghai, 
Annie Fan Pi jest co powiedziała, co oznacza, Annie farted. Taka jest 
miłość rodzeństwa.  

Farting po posiłku jest oznaką zadowolenia, choć tym więcej płacisz 
mniej restauracja chce do pierdnięcie. Jest to forma pierdnięcie 
snobizmu. W pubie z Barry i Steve i zespołu, a nasz zespół tak naprawdę 
nie wiedział, jak do picia, również w dół tawernie Queens było do 
zaakceptowania pierdnięcie. Ale jeśli pójdziesz do Hipodromu oglądać 
balet, który jest doskonałą drogą, jeśli nie zje przed koncertem nie sądzę, 
że będzie naprawdę podoba. Można umieścić tancerzy od ich kroków. 
Patrzyłem Despicable Me 2 w nocy, które jest super na drodze, a oni 
mieli broń fart, ale mam się na boczny tor ponownie.  



Więc nie jest społecznie akceptowalne żywności odżywianie i farting dla 
tej sprawy i niedopuszczalnego żywności jedzenia i farting. Jestem trochę 
dribbler, więc owinąć ręcznikiem papierowym wokół mnie, kiedy idę do 
jedzenia, choć to był długi, podczas gdy teraz. Trzeba chronić Cię 
wełniane swetry po wszystkim.  

Albo będziesz jak Niel i muszą zabrać skoczka off i umieścić go z 
powrotem do przodu, z plamy na plecach. Choć kiedy naprawdę 
niechlujstwa kilka drinków Niel ma po odwrócić się śrokdu, jak również, 
a czasami wewnątrz na zewnątrz iz powrotem do przodu. Więc co 4 
strony z jednego skoczka. Kiedyś miałem zbyt dużo curry, ale nie zapytać, 
co odwrócił się na lewą stronę, a następnie ... ..  

Miło jest wyjść mieć naprawdę dobre jedzenie w dobrej restauracji i 
ubierać się też, co CPNEC mieli wspaniałe restauracja dołączony do 
hotelu, który nazywa się teraz Pendigo restaurację wierzę, trzeba dzwonić 
je zobaczyć jeśli jest to jeszcze w Fine Dining wspornika. Wiem tylko, że 
w roku 2002 do 2005 jedzenie było super, nie mam tam pracować dłużej 
teraz.  

Kebaby są żywnością ludowej, jedzenie pijanych chłopców 'ludzi, ale 
mogą być absolutny raj, jeśli okaże się wielki sklep kebab wtedy zawsze 
tam wrócić. Jak gołąb pocztowy znaleźć się kołysząc pełen alkoholu, jak 
zamówić kebab z wszystkiego. Jak rozłożyć wzdłuż głównej ulicy więc 
wilk swój kebab i sok cieknie ramię miarę łokcia. kilka razy zatrzymać się 
burb i pierdnięcie.  

Raz w domu, niech Twój kot lizać papier pakowy, gdy switch w telewizji, 
to zawsze mądry, aby wytrzeźwieć trochę przed pójściem do łóżka. 
Znajdziesz ulotkę w tylnej kieszeni spodni o pracach Xmas zrobienia i 
jesteś oburzony, aby dowiedzieć się, że jego Wykwintne jedzenie, trzeba 
będzie zatrudnić fantazyjny kostium, ale zdajesz sobie sprawę, że jest to 
naprawdę świetne boozer pobliżu i 2 nd ulubionym sklep kebab jest za 
rogiem też.  

W rano budzisz się pokryte chory, na szczęście to nie jest twoje, kot był 
chory na całym was, lickings kebab było zbyt wiele dla jej brzuchu. Ty 
zasnął w fotelu i kot spał na ciebie dopóki nie zwymiotowałem. To jest 
dziwne, jak wszyscy jedzą inaczej i bogatsi jesteśmy bardziej wyszukane 
jedzenie jest i bardziej wyszukane ubrania są. Ale pod koniec dnia, po 
prostu być szczęśliwym nie jest chleb na stole i jedzenia w lodówce. 
Pamiętaj Niel ostatni raz widziałem go jadł resztki ze śmietnika w Sankt 
Philips cmentarzu.  



Dźwięki wokół nas ©  

Michael Casey  

Istnieje wiele dźwięki wokół nas, nawet w najcichszych dni lub 
najciemniejszych nocy, nawet nie muszą przestać słyszał. Nie 
wiedziałem, co mam zamiar napisać o minutę temu potem spojrzał na 
zegar mojego cichego i usłyszał tykanie zegara drugiej, patrząc na niego. 
To było jak aktu zegara brzuchomówca. Tak Roachford śpiewa w tle, on 
nie brzmi jak Prince? Więc gdy Roachford śpiewa Porozmawiam z wami 
wszystkimi.  

Dobrze jest poza odrobiną opon samochodowych w działaniu deszczu 
jako perkusję do śpiewu Roachford, a nie sądzisz Roachford brzmi jak 
francuskie sery i miałem trochę Camembert wcześniej. Jest szum z 
naszej lodówki pochodzące z kuchni za mną, a hałas z staromodnym 
taśmy światła.  

Wcześniej mieliśmy dwa bardzo posh angielskie głosy â egzaminy GCSE 
angielskiego. Moja córka Boga Matka miała odkrytą z nią czas, Nancy 
zrobiła angielskiego w Oxfordzie, i jest w Chicago robi jej Masters, Nancy 
ma doskonały angielski akcent i oczywiście ona jest chiński, i przybył do 
Anglii w wieku 7 w stanie mówić ani słowa. Jeśli nazwa i nazwa drop 
drop tylko najlepsze, co najlepsze, więc wybacz mi. Wiem, że nikt nigdy 
name spadnie mi, wiem Michael Casey nigdy nie będzie można 
powiedzieć. Przenieś się tak, że tłuszcz stare git jest bardziej 
prawdopodobne, aby być wysłuchanym.  

Jak poruszać się w fotelu słyszę moje kości kliknij, dziś zamienił się w 
dniu bólu, po tym, jak był w aptece zbierania moje leki, widzę ironii i to 
czyni mnie uśmiech. Jak ja się uśmiecham lubię dźwięk klawiatury, to 
deska klucz wyspa, znaki i tak dalej są dobrze rozmieszczone i lepiej dla 
szybkiego pisania, dźwięk i dotyk klawiaturze jest ładne i bardzo 
zmysłowe.  

Tak dotyk kobiety jest ładniejszy, ale jeśli spędzasz tyle czasu, ile mogę 
zrobić z komputerem to wspaniale mieć dobrą klawiaturę. I tak wiem, że 
są uśmiechnięci i mówiąc: dlaczego nie ma litery alfabetu na ciele 
kobiety, lub swoich chłopaków itp Wystarczy, że jeden za pośrednictwem 
sami, gdy jesteś w łóżku z ukochanym.  

Patrzę na zegarek i myślę, że nadszedł czas na drinka, więc wybacz mi, 
gdy mam trochę Aldi rozcieńczonej czarnej porzeczki i jabłka. Dobrze 
pan napić podczas czekali na mnie wrócić? Teraz, gdy mówię brzmi 



każdy dźwięk wydaje się być powiększony, zamknąć oczy i słuchać jej 
głośniej jej głośniej nie jest to. Podniosłem kubek z biurka 
komputerowego i łyżką w środku było jak dzwon dzwoni z kościoła, lub 
gdy pierścień A dzwon w mszy, gdy gospodarz jest podniesiony przez 
kapłana. Jeśli nie pamiętasz wrócić do kościoła i słuchać tego, czy są w 
Polsce lub Rosji, dźwięki wprowadzają wspomnienia, przywrócić 
nadzieję i pokój.  

Wziąłem butelkę Aldi rozcieńczonego i kruszenia dźwięk z tworzywa 
sztucznego można było usłyszeć od połowy pustą butelkę, w naszym 
domu musimy być ostrożni przy dźwiękach plastiku, ponieważ Totoro 
nasz kot budzi się jakby śpiącego olbrzyma i biegnie do kuchni , ona 
myśli, że jego jedzenie jest otwarty.  

Niektóre dźwięki mają pewne skojarzenia, wciąż nocy jest zepsuty. I 
odkopać moje leki nocne i dźwięk plopping jak ścisnąć je folię 
poniedziałku oznacza naciśnij poniedziałek dla tego leku. Biorę więcej 
wody z leki, na whoosh wody jak napełnić mój kubek patrząc w mrok 
deszczowej nocy, z mojego ciepłej kuchni. W tym momencie STOP, jeśli 
piszesz rzeczy do szkoły, po prostu napisz co widzisz, to musi być łatwe, 
jeśli Michael Casey może to zrobić, zobacz nawet nazwę spadła siebie.  

Zapłaciłem kolejną wizytę w łazience, podczas gdy ja miałem mój napój i 
lekarstwa, a ja myślałem, że istnieje duża różne w dźwiękach jeśli 
porównać mężczyzny do kobiet korzystających z łazienki. Nie będę się 
rozpisywał, można nagrać tacie w łazience, gdy stoisz na zewnątrz lub 
ukryć pod prysznicem, jak go nagrać.  

Albo nagraj braciszka lub w naszym przypadku Totoro kot robi posh 
siusiu w wannie zamiast kuwety. Będziesz się dobrze bawić z tym 
jednym, jak go załadować do social media. Strzeż twoi rodzice cię masy 
lub pokonać, jeśli nie mają poczucia humoru, Dźwięki łazienkowe może 
być kolejny przebój w MTV.  

Myślę, że nadszedł czas, poszedłem do łóżka, dźwięk mnie czasami 
krzyczy z bólu będzie moja pora nocna akompaniament, więc unikać 
moich słabości, jeśli to możliwe, pozostać zdrowym. Może trzeba 
zastosować swoją dziewczynę lub chłopaka jak klawiatura, tylko trzeba 
wiedzieć, z kim się przerwać.  

  

Sława at Last Michael Casey  



Sława w ostatniej ©  

Michael Casey  

Dobrze, że w końcu się stało, jestem sławny, ok, nie bardzo sławny jak 
Brad Pitt i George Clooney. Podobnie jak grubasa widać na autobus 
codziennie, ten, który siedział obok raz, gdy autobus był pełny, jeden z 
przyjacielem BO You Gail spryskane jej perfum dla ciebie, gdy masz do 
pracy, aby uzyskać jego zapach z Twój nos. Cóż, jestem Załóżmy, że 
jestem jak ten grubas, niezapomniany, ale od razu zapomnieć.  

Mamy wielką polskiego sklepu na rogu, więc postanowiłem to dlaczego 
nie umieścić polskie tłumaczenie jednego z moich opowiadań Internecie 
na mojej stronie, na 
https://butcherbakerundertaker.blogspot.co.uk/~~HEAD=pobj miejscu. 
Wtedy hey mam 8000+ trafień w ciągu 8 dni. Polacy lubią moje poczucie 
humoru, albo to, albo młodzi polscy chłopcy, że to strona porno i są 
bardzo rozczarowani, gdy tak nie jest.  

Tak czy inaczej mam uderza w bród, a ja umieścić 6 albo tak kawałki 
online w Google tłumaczone na język polski. Myślę, że dlatego, że mój 
styl pisania i interpunkcji jest tak prosty, musi tłumaczyć dokładnie. 
Jeden z moich braci jest lingwistą i mawiał, że automatyczne tłumaczenia 
nie ze względu interpunkcyjnych itp Jednak sądząc po trafień przekład 
polski wydaje się, że działa.  

Mam hity z ponad 20 krajów na całym miejscu, Japonia i Brazylia 
dołączyła do "fan klub", ale nikt nie zatrzyma mnie na ulicy w 
Birmingham prosząc o autograf. Mogli po prostu myślą, że jestem gruby 
śmierdzący facet z historią autobusowego, choć mam użyć nieco Ck, jak 
mi się podoba, że pachniał trochę Armani w aptece na drugi dzień, więc 
kiedy jestem bardzo znanych osób można wykastrować mi z tym, lub po 
prostu wyślij mi butelkę. Znając moje szczęście ludzie będą rzucać wiadra 
z niej na mnie, bo jestem tłuszczu śmierdzący facet z autobusu, to musi 
być prawda, bo pół czytać historię o nim.  

Jak mówić do was słucham francuskiego albumu Celine Dion, "Je Volu 
etre artystą" śpiewa, a ja przyłączyć się, chcę być artystą też, choć pisarz 
nie piosenkarką. I zwiększyć głośność i pozwolić jej głos bagno mnie, tak 
samo jak wiadro perfum będzie, jestem śmierdzący grubas z historii 
autobusowego po wszystkim. Mam typecast się teraz.  

To naprawdę miło zobaczyć dane Google Blogger i zobaczyć, które 
historie są tak popularne, nie, chyba, że to CIA sprawdzenie na mnie i 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=https://butcherbakerundertaker.blogspot.co.uk/


wszystkie tłumaczenia. Czy jest to WikiLeaks sika na mnie i udaje moje 
dane, ktoś rzucić nieco Armani Code całego mnie Wiki wyciekł na mnie 
ponownie. Nie, chyba że morze CIA wysłała mokry zespół po mnie, mogę 
mieć ubranie na zmianę i kolejny kubeł Armani Code proszę.  

Więc teraz, że Polacy miały swoje historie do serca, być może następnym 
razem jestem w polskim sklepie kupuje chleb, polski chleb jest świetny 
przy okazji, będę zatrzymany w kasie dać autografy. Pozować do 
Autoportrety obok polskich kiełbas, przytrzymaj 2,25 litra coli przy kasie. 
Polacy nie wierzą w 2 litrach to musi być 2,25 litra, więc jeśli lubisz pop 
kupić go tam.  

Nie, to nie nastąpi, chcę tylko moje słowa być sławny, jestem bardziej niż 
zadowoleni z pobytu ducha, tak ja to głupie zdjęcie obok siebie historii, 
że tak ludzie nie mylić mnie z innym Michael Casey nie jestem mnich, 
ani USA, ani dziennikarz facet Dublin albo. Jestem Michael Casey z 
Birmingham tłuszcz facet obejrzałeś w autobusie, ten, który ma butelki 
Armani Code podanych do niego. Co jest lepsze od tego, co kiedyś się 
stało.  

W sumie muszę podziękować Polakom wszędzie, z Japonii do Brazylii i 
wszystkich punktów na kompas do przyjęcia przez i czytając moje 
historie w moim oryginalnym angielskim i wszelkich tłumaczeń Google I 
zamieścić też. Daj jakieś perfumy do kogo kochasz, i powiedzieć poruszać 
się tak fattie jeśli ze mną spotkać w polskim sklepie, ale musisz to 
powiedzieć po angielsku, a może nawet pozować do autoportretów przy 
ladzie obok w pobliżu identyczne twin właścicieli Brother.  

Zły kot, który nie był ©  

Michael Casey  

Totoro nie był zły kot choć jego właściciela, że była to po prostu, że ona 
już dość bycia dom kotów, kotów domowych prowadził nudne życie. Miło 
było karmione i posiadające piękny miot tacę tylnymi drzwiami, ale 
Totoro chciał zobaczyć, co kryje się za tylnymi drzwiami. Więc ona 
wykreślona uciec i rozejrzeć się po okolicy, była możliwość górę iw dół po 
schodach iw komorze damy, a jeśli nie było na strychu lub w piwnicy 
nawet ona by móc tam też. Ale to nie wystarczało Totoro.  

Totoro chciał rozmawiać z innymi kotami i drażnić tego psa, który żył 
ponad żywopłotem. Patrzyła wszystkie afery w okolicy, ale to było po 
prostu przez okno, że chce przyłączyć się i być jego częścią. tv Cat nie był 
dobry, chciała być częścią akcji. Pewnego dnia jej właściciel Panna Lump 



który raczej PLUMB opuścił okna łazienki otwarte pozwolić pary na 
zewnątrz. Tylko kot dostał się też, panno Lump, który był nauczycielem 
straciła kota, chociaż niektóre z jej uczniów, że była czarownicą, który 
jechał na miotle z kotem.  

Panna Lump nie zauważył, kiedy był zajęty robieniem trudniej testy 
matematyczne dla jej studentów Year8, oni podziękować jej za to w 
przyszłości, nawet jeśli nazywa się jej czarownica za jej plecami, lub 
innymi słowy, że rhythmed z czarownicą. Rankiem panna Lump usłyszał 
hałas było Totoro pytając się wpuścić, Totoro siedział na ganku pod 
baldachim okna sypialni panny ryczałtowych za. Panna kawałkach był 
zaskoczony widząc, że jej kot, ale zdała sobie sprawę, że musi pozwolić 
Totoro pewną swobodę.  

Od tego roku noc trzymała jej okno sypialni na wpół otwarte, więc Totoro 
mógł wchodzić i wychodzić, kiedy zadowolony. Panna Lump miał 
metalowy kij baseballowy pod jej łóżku tylko w przypadku jakichkolwiek 
włamywaczy przyszedł, była 110kilos i wiedział, jak swing bat. Mimo 
rozmiarów była jeszcze ładna jak ona miała rude włosy i bardzo ładny 
uśmiech, kiedy nie było ustawienie testy matematyczne dla swoich 
studentów.  

Więc Totoro stała się nocna zmiana kot, przychodzą i odchodzą, jak mu 
się podoba, poszła zobaczyć paskudny pies przede wszystkim, ona 
wyskoczyła z żywopłotu prosto na grzbiecie psa, począwszy od tej nocy 
okolica spała lepiej. To był pierwszy cud Totoro wykonywane. Totoro 
odwiedził staruszki z sąsiedztwa i przetestowane mleko dla nich, by 
upewnić się, że to wystarczająco dobre dla nich. Nie chciała żadnej ze 
starych dam pić mleko złe po wszystkim, wkrótce stał się oficjalnym 
testerem mleko dla 4 starszych pań.  

Totoro spędził coraz więcej czasu z dala od domu i Miss Lump, ale panna 
Lump wiedział Totoro było ok, więc nie martw się. Totoro jeszcze udało 
mi się wrócić i dokończyć jedzenie i wykorzystać swoje śmieci. Totoro 
mogą podróżować daleko i szeroko, ale ona zawsze poohed w domu.  

Mały chłopiec przybył do miasta, nigdy nie wyszedł do gry, Totoro udał 
się z nim zobaczyć, Totoro spojrzał na niego przez okno, z jakiegoś 
powodu dziecko sypiał dół z butelką i przewody podłączone. Totoro nie 
wiedzieli, co to było, być może był częścią myszoskoczki, miał butelkę i 
przewody. Jeśli Totoro mógł mówić pytał pannę Lump wyjaśnić.  

Pewnego wieczoru Totoro zakradli się do domu chłopca, by go zobaczyć, 
twarz chłopca był tak blady, biały, miał rozlane mleko na jego ubraniu, 



Totoro wskoczył na kolanach i zaczął lizać mleko w górę. Ponieważ był 
lizanie mleka w górę, chłopak uśmiechnął się i śmiał się, jego matka 
usłyszał śmiech i przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Aby usłyszeć jej syn 
śmiech był taki radość dla jego matki, jej syn był chory tak bardzo chory.  

Totoro stał się regularnym gościem domu Tomas, Totoro miał swoich 
stałych bywalców, Totoro było podróżowanie kot, który był tam, aby być 
kochanym przez pogłaskał i wszędzie na sąsiada. Totoro wydawało się, że 
Tomas go potrzebował bardziej niż reszta, więc ona po prostu przeniósł 
się. Uwielbiała śpi na dnie łóżku Tomasza i Totoro kochał ją też 
zamruczała jak taksówki, kiedy ją głaskał.  

mama Tomasza zadzwonił pod numer telefonu na kołnierzu Totoro jest, 
panno Lump rozumieć, a kiedy odkryła Tomas był Year8 ona uronić łzę, 
że nigdy nie zakończyć cały test matematyki Postawiła jej dzieci. Tomas 
nigdy nie zrobił, 3 miesiące później zmarł we wtorek rano, wciąż 
głaszcząc Totoro, w swoim smutku i bólu matka Tomasza zadzwonił 
podzielić smutną wiadomość z panną Lump.  

Panna kawałkach poszedłem do szkoły i zemdlał dokumentów testowych, 
jak dzieci Year8 zrobił największy i najtrudniejszy test matematyki życiu 
panna Lump siedział płacząc. Dzieci wzrok znad swoich dokumentów 
testowych i natychmiast kochali pannę ryczałtowe śmierci, próbowali 
swoich najtrudniej, bo ją kocha. Po badaniu skończyła pani Lump 
objaśniona Totoro i Tomas, potem przyszła kolej na dzieci płakać. Kot 
może mieć 9 życie, ale mamy tylko jeden powiedziała panna kawałkach, a 
następnie wszyscy płakaliśmy razem.  

Tomas pozostawił dziedzictwo wszystkich matematyki grupy panny 
ryczałtowych postanowili żyć trochę dla niego, że nie ma szans, aby 
zakończyć swoje życie. W rzeczywistości matematyki grupa stała się 
najbardziej genialny matematyki grupa kiedykolwiek. Pogrzeb Tomasza 
było tak smutno z dużą ilością dzieci w obecności, Totoro przyjaciele 
przyszli także wszyscy go dzielić i dlatego powinny one być tam Tomas 
też.  

Tomas poszedł prosto do nieba, został spełniony przez Saint Martin de 
Porres, który podał mu kot, kot wyglądał dokładnie tak, jak Totoro. 
Gdyby Totoro wymieniane jeden z jej życia tak Totoro nie będzie 
samotny w Niebie. Nie wiem, musimy zadać Saint Martin de Porres, 
kiedy się tam dostać, jeśli są dobre.  

Teraz jest zła na świecie, teraz chociaż Totoro był bezpieczny w Niebie z 
Tomasem, tu na ziemi nie jest zła. Pewnej nocy włamywacz, który szukał 



wokół gdzieś ukraść zauważył otwarte okno sypialni panny ryczałtowych 
za. Więc z chmielu oraz pomijania był w swojej sypialni. Na szczęście dla 
panny Lump Totoro i jej 8 pozostałych życiu spał na dnie jej łóżku.  

Totoro skoczył i podrapał twarz włamywacza, złodziej rzucił Totoro 
Totoro i wylądował na puszce farby, które panna Lump używał dotknąć 
farby w jej sypialni. Panna Lump obudził zobaczyć nieproszony 
mężczyznę w jej sypialni. Więc ona sięgnęła po kij baseballowy i 
poobijany złodzieja, dopóki nie wypadł jej okno sypialni, łamiąc rękę i 
nogę.  

Panna Lump spojrzał na Totoro, że uratował ją, choć teraz Totoro była 
pokryta farbą. Tomas oglądania z nieba prosili Saint Martin de Porres, 
aby uratować życie Totoro, nawet jeśli oznaczało to Totoro stracił jeszcze 
jeden z jego życia. Saint Martin de Porres uśmiechnęła, miał słabość do 
zwierząt po wszystkim, panno kawałkach był zdesperowany do 
weterynarza, aby uratować jej kota.  

Policja przyszła do podjęcia włamywacza dalej, poprzez szpitala i 
weterynarz awaryjnego RSPCA przybył też. Pokryte farbą była straszna 
rzecz dla kota, ale panna Lump chciał jej kota do życia. Kilka innych 
właścicieli Totoro przybył cały szum policję i pogotowie obudził je. Nie 
obchodzi mnie, co kosztowało wszyscy oni chip. Totoro rozeszła tyle 
miłości po prostu musiał jej podziękować.  

Więc Totoro straciła kolejne życie, ale weterynarz zyskał żonę. Totoro 
został ogolony i miał nosić stożek powstrzymać ją od siebie i lizanie 
trujący farby, ale z miłością i troską, a mimo braku włosy miałaby 
przetrwać.  

Nazwa weterynarz był Tomas Martin, no ja nie kłamię, jego nazwisko 
było Tomas Martin. Od razu zakochał się w pannie Lump, a on po prostu 
lubi matematykę też, mnożenie było jego ulubione. Udali się mieć 7 
dzieci ten sam numer, jak mieszka opuścił Totoro.  

Więc jak można nadać mu Juice? ©  

Michael Casey  

Ja siedziałem tutaj pisanie rodzina oglądania telewizji w drugim pokoju, 
zastanawiałem się, o czym rozmawiać i mogę usłyszeć dramatyczną 
muzykę z filmu Salt jest film i wszyscy widzieliśmy go wcześniej, ale jest 
to piątek noc, więc jej noc filmowa w naszym domu. Wstrzymaj oddech, 



że wyrok był zbyt długi. Ale ilustruje punkt, w jaki sposób muzyka jest 
używany do Dramaty bardziej ekscytujące.  

Nowy akapit lub lizać moich ustach, na efekt dramatyczny. Dajesz film 
lub sok dramat dodanie muzyki, lub przez zmianę tempa. SLOW Wolna 
Szybkie Szybkie powoli, podobnie jak ruchy taneczne na całym parkiecie, 
więc nie działania w filmie. Tempo lub brak tempa w filmie można 
wykonywać lub zepsuć. Muzyka sprawia, że to, czy styl filmowania, a 
nawet aktorów i aktorstwa. Jest to bardzo skomplikowana sprawa i kiedy 
widzieliśmy jak najwięcej filmów, jak mamy w naszej rodzinie to są małe 
buffy filmowe.  

Ale co byś zrobił, aby dać swoim życiu trochę soku. W jaki sposób można 
zdobyć i skierować swoje życie, by wstrzymać i dać długie ociągając się 
patrzy w oczy kierowcy autobusu jak wylać swoją zmianę w pole, aby 
zapłacić za przejazd w autobusie No.11. Lepiej poruszać się jak 
Przyczajony tygrys lub skacząc smoka jak sobie drogę do swojego miejsca 
w autobusie.  

Czy batem swoją chusteczkę z szekspirowskim rozmachem i oczyścić 
gniazdo zanim usiadł na nim? Czy kłaniać się dziewczynami i powiedzieć 
"swoją pokorną służebnicę" i może pluć w oku każdego człowieka, który 
odważył się spojrzeć ci w twarz? Czy pocałować największy i najgorszy z 
ludzi można spotkać w autobusie No.11, niech to wytłumaczyć jego 
załogi, jak cios pocałunki na niego i zsunąć z autobusu.  

Następnie uruchomić jak cholera, wiesz, że właśnie ryzykował swoje 
życie z tym wyczynie, ale wstrzyknięcia Dramat w swoim życiu. Albo 
może po prostu pocałować największy i najtłustszą kobietę w autobusie 
tylko dla zabawy, ale zamiast uderzając swoją twarz trudno ona po 
prostu chwyta cię w uścisku vicelike, ona ma zamiar wyssać życie z Tobą.  

Myślałeś pan o śmiech na autobus nr 11, ale można usłyszeć motyw 
muzyki Szczęki krzyczy w głowie, a ona jest rekin. Ona jest o pocałunek 
jej życia i jesteś jak pokarm dla ryb posypane do akwarium ze złotą 
rybką, ale ona jest pod Orca i muzyka gra na szczęki i cała górnego 
pokładu śmieje się na siebie. Wreszcie omdlenia i walić głową o poręcz, 
krew leje z ciebie, tylko może im uciec. Wracaj wiem, pierwsza pomoc 
krzyczy Doreen po ciebie.  

Istnieje wiele sposobów, aby dodać dramatyzmu do swojego życia, ale 
płacąc za zakupy emeryta w supermarkecie jest najpiękniejsze, co można 
zrobić, to sprawia, że czują się nadal istnieje Bóg w dzisiejszym świecie. I 
nigdy nie wiesz, kto szuka, a nie tylko Boga, aby dziewczyna, która nigdy 



nie daje drugie spojrzenie dadzą Ci długie spojrzenie wygląd zawdzięcza 
swoim prostym akcie miłości.  

Widziała płacisz za zakupy emeryta, a to przypominało jej starego 
martwego grannie i po prostu pomogło to, że emeryt. Więc bez muzyki 
nastroju został zerwany w jej sercu, pójdzie na kawę z wami w kawiarni w 
supermarkecie. Więc następnym razem masz zamiar chodzić, nie, być 
trochę charytatywne zamiast, a może po prostu spotkać swoją przyszłą 
żonę lub męża, to działa w obie strony, które znasz. Muzyka pęcznieje w 
waszych sercach, jak mieszać herbatę i spojrzeć na siebie kochać. Radio 
supermarket blares w backround, mogę cię dotknąć Tam śpiewa Michael 
Bolton, i trzeba powiedzieć nic więcej.  

Więc życie to dramat, ale z nudnych kawałków wyjętych, że nie ma 
żadnych skrzypków na dachu dodając muzyczne emocje do codziennych 
zdarzeń, istnieje Skrzypek obok, lecz to nasz sąsiad. Muzyka i serce bije i 
gdy mają one wymieszać i połączyć to kiedy masz dobre życie, wystarczy 
upewnić się, że można zaznaczyć, jeśli Tock i nie Tock kiedy kleszczy.  

Miłość babushkas Wszędzie ©  

Michael Casey  

Cóż, zamiast starać się bawić dziś rano, 12 th marca 2017 roku, tak więc 
wszelkie historycy literatury są to pisze na dół, ja wracam do mojej 
muzyki, rozrywki, ból. Wstałam o 3 nad ranem na środek przeciwbólowy, 
moja córka również chciał się napić i Totoro nasz kot chciał zbyt. Więc 
moja córka miała pić i wrócił do łóżka, a ja pozwoliłem się kot, kot 
dołączył kilka bardzo późną nocą gdzieś w dół drogi. Fajna Kotka na 
gorącym, blaszanym dachu bez wątpienia.  

Zatrzymałem się na kilka godzin, a następnie wrócił do łóżka o 5 nad 
ranem, kot nadal się imprezować żadnych wątpliwości, czy oglądanie Hot 
Fuzz na DVD gdzieś z pijanego hungover sąsiada. Trzeba poczekać na 
środek przeciwbólowy do pracy, tylko paracetamol, gdybym wziął to, co 
naprawdę potrzebne byłbym w sumie ćpunem, więc po prostu wziąć 
paracetamol. Widzę, jak ludzie się uzależnić, ale nie jestem Michael 
Jackson, jestem bardziej z Elizabeth Taylor w przebraniu, gdy była 
bardzo młoda i piękna. Mówiąc o których moja córka wybrała się do 
Londynu, aby zobaczyć Poskromienie złośnicy w piątek o świecie. Jeśli 
masz szansę, aby przejść następnie zrobić, sprzedać swój babushkas i 
odchodzą.  



Mam na myśli rosyjskie lalki, które należy sprzedawać bilety na 
Szekspira, a nie swojej grannie, choć czasami można się skusić. To 
prowadzi mnie do mojego tematu, te małe starsze panie, nasze babcie, 
babcie niesłyszących były przez wiele, więc być dla nich miły. Z starość 
przychodzi ból, jest to smutna rzeczywistość, bóle coraz większy i 
wszyscy żyją dłużej ze względu na centralne ogrzewanie i opiekę 
zdrowotną, jak w ogóle w Wielkiej Brytanii, która jest. W moim 
przypadku, kiedy Arthur 2013 był mój Arthritis przybył, byliśmy na 
Malcie i musiałem kupić Głębokie sprayu termicznej na przeciwbólowy. 
Moja żona wstała wcześnie, aby przejść przez siebie, aby zobaczyć 
niebieskie okno na Gozo podczas gdy byłem w Saint Juliana z 
dziewczynami na dzień, a tak, to ten, który sztorm zniszczył drugi dzień.  

Co oznacza 4 lata z przerwami, wysoką i niską bólu. Nie zapominając o 
poczwórnej pomostowania tętnic wieńcowych dostarczonej razem w 
styczniu 2015 roku, powiedziano mi, że to potrójne 6 miesięcy później, ale 
powiedziano mi, że miał 4 przeszczepy gdy miałem opinię. Ty też możesz 
mieć ból od zabiegu, trwa 3 lata, aby uzdrawiać, gdy jesteś w moim wieku, 
jak byłem uprzedzony przez mojego proboszcza, który miał tę samą 
operację. Mówię ci to, więc jeśli jesteś mój sąsiad po drodze, dlatego gaśnie 
światło i wyłączać na wszystkich dziwnych porach nocy. To nie jest tajne 
Les Dangereuses łącznicy, to tylko ja kierując się w apteczce, duch 
będzie ochoczy, ale ciało byłby słaby.  

To doprowadza mnie do Babushka, wszystkie nasze babushkas, jeśli 
poświęcić trochę czasu, aby trzymać rękę i słuchać, nie trzeba nic mówić, 
tylko słuchać. Można nawet siedzieć w ciszy, ale dla nich wiedzą ci zależy, 
bo jesteś tam. 21 lat temu urodziła dziecko, które było moim siostrzeńcem, 
on studiuje Bio Chemia w Yorku teraz. Kilka tygodni później moja matka 
zmarła, jego babcia. Potem kilka tygodni po tym, że mój tata prawie umarł, 
to wszystko w Pio i Me Michael Casey go znaleźć w Internecie. Spędziłem 
3 lata odwiedzenie mojego tatę codziennie tak jak moja siostra, więc 
wiemy o wizycie babushkas i po prostu tam dla nich w ich samotności, a 
czasem bólu. Wiem, miłość i zapamiętać dekad śmiech i ból, że dzielimy 
się z naszymi bliskimi, z naszą babushkas. Wystarczy dać im to, co im się 
należy, aby czas na wizytę, telefon lub FaceTime im.  

Jak siedzę siedzę w ciemności nocy z tylko mój ból firmy pamiętam kiedy 
byłem chory, albo kiedy ktoś Kocham był chory, to było nasze babushkas 
który nas umiłował i rzucił linę miłości i pociechy do ciągnięcia nam z puli 
bólu. Nigdy nie należy zapominać, że jesteśmy zawsze tylko jedno 
pokolenie od bycia babuszka sami.  

Porównanie, porównując, porównując ©  



Michael Casey  

Właśnie zaglądając do stron własności na www.rightmove.co.uk w 
próżnej nadziei znalezienia czegoś, będę miał więcej szczęścia na planszy 
Monopoly, w rzeczywistości zawsze wygrać. Kupiłem monopol zestaw dla 
dziewczynek, kiedy mój brat widział zajęło mu powrót lata, dekady może 
40 do 50 lat temu, kiedy graliśmy ostatni. Tak wiem, że tylko patrzeć 28, 
ale jestem o wiele starszy, stop sniggering na plecach albo wyślę cię do 
łacińskiej klasie i sprawdzić, czy można przetrwać ablatiwu absolutna. 
Wiedziałem, że cię uciszyć, Rodzinne sekrety gwiazd Lech Wałęsa albo 
ktoś?  

Gdzie ja wcześniej rewolucyjna przerwał mi, tak mówił o Porównując, to 
rewolucyjna za pozostałe 6 braci były o wiele ładniejszy od niego w moim 
angielskiej klasy, a jego 4 siostry były o wiele ładniejszy też. Przerywając 
mi w połowie historii, gdybym mu przerwał, gdy grał w szachy, a gdybym 
ukradł jego królową, to byłby zirytowany.  

Mam uspokoił się teraz, miałem kolejną filiżankę herbaty i pogłaskała 
mojego kota Totoro, ale nie powinniśmy porównywać braci powinienem? 
Powiem tylko Don Camillo, że ta rewolucyjna zasługuje na dodatkową 
pokutę, takich jak sprzątanie wszystkie świeczniki. Karol Wojtyła nigdy 
nie miał ten problem prawda?  

Więc teraz, że mam swoje uwagi, miałem zamiar mówić o Porównując 
tak jeden brat może być złe jabłko, ale gdy on jedzie do Anglii, będzie on 
otworzyć sklep i zbić fortunę, bo miał stać się budowniczym i następnie 
mają własną firmę, a następnie zrobić dwa losy. Następnie ksiądz Don 
Camillo zaśpiewa jego chwałę jako Tomas wysyła pieniądze dla całej 
rodziny i naprawić dach kościoła.  

Więc Tomas nagle staje się najlepszym bratem, a druga sześć nazywane 
są leniwi, ponieważ są one porównywane do multimilionera Tomas. 
Fakt, że wszystkie sześć ma własne firmy zostaną zapomniane, a fakt, że 
jego 4 siostry ożenił milionerów, nie byli milionerami na początek, ale 
kiedy polska dziewczyna kucyki cię potem trzeba ciężko pracować. Czy 
jestem w błędzie, jestem po prostu pisarz tłuszczu z Birmingham po 
wszystkim.  

Błędem jest porównanie rodzeństwa w tym zakresie. Poszedłem do tego 
samego liceum co 2 moich braci, łacińskiego nauczyciela lub Małego 
Cezara jak go nazywano zauważył, że było inaczej do nich. Byłem bardziej 
obfite i bardzo silny i niebezpieczny na boisku rugby. Moi bracia udał się 
do Oxfordu i Cambridge, ja nie. Jestem awaria rodziny, ponieważ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=pl&u=http://www.rightmove.co.uk


wszystkie Robiłem to napisać 1,024,800 słowa tak daleko, ale kto liczy? 
Czy Don Camillo mnie oczyścić świeczniki?  

Karol Wojtyła, a Ojciec Pio o filiżankę herbaty w Niebie oni myślą, że 
jestem zagubioną owcę, nawet nie mogą mi pomóc? A czy wiesz, że 
rzeczywiście spotkał się na tej ziemi? Albo mówią teraz mamy mu 
pomóc, bo wszyscy będą myśleć, że jest polskim Żart, a ktoś w Krakowie, 
niektóre profesor filozofii będzie musiał to wyjaśnić. Ten pisarz tłuszczu 
z Birmingham nie może.  

Kiedy jesteś w supermarkecie porównywać rzeczy też jest ten chleb 
tańszy niż ten chleb jest wielka paczka mrożonych kiełbasy zawsze 
najlepsza wartość lub są 3 mniejsze worki lepiej? W Islandii w tym 
tygodniu, to na 3 mniejsze torby i dostać 4 więcej kiełbasy też. Lubię 
sposób sporadyczny Richmond kiełbasą i tak nie mieszkają w Aldi. Kiedy 
jesteś na zakupy żywności matematyki zrobiłeś lub czego nie zrobił w 
szkole dochodzi do głosu. I został pobity pod pamiętając moje razy tabel, 
więc mogę pracować rzeczy szybko. Jestem więc szybkie i zaprawione 
shopper.  

Przeniesienie z powrotem do domów, podczas przewijania strony wiesz, 
czego szukasz, najmniejsza sypialnia musi być w stanie dopasować się 
podwójne łóżko, więc jeśli nie może on wówczas, że dom może pozostać 
na planszy Monopoly. Następnie spojrzeć na obszarze, może twoje 
dziewczyny chodzić do szkoły. Czy obszar bezpieczny dla księżniczek 
kiedy wraca do domu późno w ciemności, albo ty i twój pies ma stanąć w 
ciemnej i zimnej czeka na nich.  

Choć jeśli stoję gdzieś w ciemnych ludzi przez jezdnię mnie unikać, 
myślę, że trzeba zimnica więcej kodu Armarni na mnie, to gdybym miał 
jakiś. Musisz upewnić się, że nie jesteś obok miejscowy zabrać, jeden 
dom przyjrzeliśmy był odpowiedniej wielkości, ale nie chcesz, aby zapach 
wynos cały dzień każdego dnia, tak, to miłe, ale nie 24/7.  

Rozmiar ma znaczenie, ale lokalizacja przebija wielkość. Możesz mieć 
piękny dom, ale tuż za rogiem są zablokować garaże, straszne z nich. 
Można mieć dom, który jest wszystko zrobione w górę, ale wciąż czuje się 
źle, jak ten możemy oglądać w sobotę. Porównując to ciężko coś zrobić, w 
końcu mówisz daję się, a następnie przejąć Boga lub jeden ze świętych z 
którymi rozmawiasz odpowiedzi.  

Właśnie sprawdzone w Internecie dla świętego dla domu kupna / 
sprzedaży i święty Józef jest wymieniona. Katolicy przysięgają tego 
świętego i tego świętego w zależności, który z nich wpadł na towary. W 



Internecie 2 sekundy temu powiedział, należy zakopać posąg świętego 
Józefa, aby pomóc w przeprowadzce. Chociaż w niektórych miejscach 
można znaleźć ciał pogrzebanych pod patio, więc chciałbym zapomnieć o 
tym pomyśle.  

Myślę, że to trochę ekstremalne, proboszcz kupić butelkę whisky Johnnie 
Walker i poprosić go, aby się modlić, dopóki nie zakończy butelkę. 
Następnie powinieneś mieć nowy dom, choć jeśli ksiądz jest piwosz 
będzie albo być rozczarowany lub mają rekordową szybkiej sprzedaży.  

W sumie porównanie jest dobre, ponieważ pomaga nam zdecydować, co 
chcemy, bochenek chleba, samochód, męża, a nawet dom. W końcu to 
tylko szczęście i modlitwy, która decyduje nasze życie. Wolna wola 
kontra wyświęcony niektórzy mogą powiedzieć, że głosować wolnej woli, 
jest to ostateczny gra planszowa dla Boga, Monopoly jest zakazany w 
Niebie, nie ma zbyt wiele mieszkań już tam.  

Choć jeśli polski święty chce wysłać mi dwór w moim przedziale 
cenowym to będę bardzo szczęśliwy. Jak Michael Casey tłuszcz 
Birmingham pisarzem skończyć się sukcesem? Och, on jest ulubionym 
żartem polskiego świętego, oh Carol, czy też jest to tylko piosenka?  

Pozerstwa i stwarzających i Manipulując swoje wydatki ©  

Michael Casey  

Właśnie oglądając Naciśnij Podgląd na niebo, Maguire i Pierce zawsze 
mnie rozśmieszyć, stempel i Judy recenzentów prasowych. Myślałem, że 
z powodu dzisiejszych wydarzeń po prostu musiałem dać z siebie dwa 
grosza warte. Byłem zdziwiony, że ludzie myśleli, że Sturgeon otrzymał 
pochwałę za jej zasadzki Politycznej, myślałem, że to oczywista rzecz.  

Byłem poważnie uzależniony od nowości przez 50 lat, od kiedy był 
dzieckiem oglądania Sir Robin Day w telewizji. Tak jak myślałem o tym, 
co nazywamy dziś sztuka powiedziałem sobie, że zawsze postawy i 
ułożenia, a potem bawić swoje wydatki, więc właśnie tam dzisiejsza 
nazwa pochodzi.  

Pamiętam Chas Baird powiedzieć "decentralizacja czy rewolucja" w 
klubie Folk 40 lat temu. Mogę też pamiętam, jak wyłączenie PA gdy 
Piper wszedł do gry, to na pewno zdaje wosku z uszu, i tak było zbyt 
wielkie. Patrzyliśmy Andrew Rieux w telewizji dzisiaj tak dobrze, to nie 
była dziewczyna w strój wieczorowy grać rur. To nie był Nicola Sturgeon, 
ale efekt był taki sam, głośno i dramatyczna i tak silnej woli.  



Podziwiam jej silne ludzi woli, ale rzeczywistość musi kliknąć zbyt. Jeśli 
cena ropy został przecięty na pół, gdzie pieniądze będą pochodzić od 
krowy, jeżeli mleko, Anglia i reszta Wielkiej Brytanii nie płaci, ten Nicola 
czy ktokolwiek to jest.  

Bez wątpienia wiele Szkoci będą mnie nienawidzić, tak jak Trump 
gdybym poprosić go, aby udowodnić, kto niech psa, albo kto był 
dotykając go, którą bez wątpienia zamach na mnie, ale nie z klubu 
golfowego. Chociaż jest ½ Szkotów sam, a to jest złe, aby zniszczyć jego 
pól golfowych rzeźbiąc je jako protest.  

Jeden rysunek, który bardzo mnie zasmuciła było ostatnie wybory myślę, 
że w Kalifornii i zgadnijcie co tylko 11% chciało się głosować tak tylko 
11%. Więc jeśli nie może być jedno, aby wyjść i głosowania to naprawdę 
nie dostać się do rządu zasługujesz. Więc wyjść i głosowania.  

Lokali wyborczych powinny być łatwo dostępne, a nie jak polowanie 
Easter Egg, podążać ścieżką, aż to się skończy, a następnie wirują, aż gdy 
pojawi się w głowie i to jest na lewo od puli chorych, gdzie inni wyborcy 
pukes ze względu na wszystkie zawroty głowy. Messing z granicami i 
utrudniając dla ludzi, aby dostać się do głosowania, ponieważ lokalach 
wyborczych bliskich przez 3 godziny na sjestę, a następnie zakończyć 
wcześniej, tak, że sprzątaczki może oczyścić gotowy do nagich aerobik w 
godzinach porannych nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Demokracja 
powinna być postrzegana być zrobione, a nie ukrywania błędów strony 
przeciwnej, w przeciwnym razie publicznego, my, ludzie są mooned się 
przez placówkę.  

Tak Polityka jest bardzo zabawne i niewiarygodne, zwłaszcza USA 
polityka jeśli oglądać je na przestrzeni powietrznej, Fox, CNN czy BBC. 
Choć jako bezstronny obserwator myślę, że to smutne, że albańscy 
politycy zostali wykluczeni z kampanii wyborczej w całej UE, co może 
zachęcać kłopoty wśród ulicy czyszczenia szeroka pracowników w UE. 
Albo moje mieszane metafory są zbyt mieszać się do zrozumienia. Wtedy 
ja i Sturgeon mylić cały Naciśnij wieczorem.  

W końcu musimy Uczciwość w polityce, robić rzeczy, aby pomóc ludziom 
i powinno być na tyle uczciwi, by powiedzieć, że to źle, i możemy zacząć 
wszystko od początku, a nie przywiązanie do pokładu Titanica. Tak 
bardzo naiwne, ale może powinniśmy pamiętać, co Chrystus powiedział: 
"Oddajcie, co jest cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu". Ale trzeba też 
pamiętać, co stało się z Cezarem na Idy marca, czyli jutro.  

Zbyt głupi słów ©  



Michael Casey  

Witam mam swoją nazwę od ściany WC w Gent, wierzę, może trzeba z 
naszych usług. Kim jesteśmy? Oh my umysłowo Corps, tak to jest 
francuska nazwa brzmiąca. Pomagamy tym, którzy nie mogą sobie 
pomóc, och, co robimy? Jesteśmy Szaserzy des Pogotowia tak inna 
francuskie słowo, wszystko brzmi o wiele lepiej po francusku.  

Słyszeliśmy, że miał spór z Butcher o wielkości swoich petard, 
powiedział, że były one tak duże jak bagietki piekarza, YES kolejny 
francuskiego słowa. Ale mówiłeś, że prawie miałem wizytę Undertaker 
powodu jego petard. Tak, The Butcher The Baker and The Undertaker, 
brzmi jak tytuł książki Michaela Casey pisarz Birmingham kimkolwiek 
jest.  

Teraz z tego co słyszeliśmy w panowie, choć było dość głośne, ponieważ 
stary Jack farting daleko w 3 rd kabiny, co jest jego ulubionym, jak to ma 
okno, aby mógł mieć oko na jego Skuter kiedy zrzuca dala i mógł być tam 
przez dobre 15 minut, jeśli Elsie dokonał jej pasztety mięsne. Zresztą 
słyszeliśmy o swoim problemie, więc jesteśmy tutaj, aby pomóc.  

Możemy napisać paskudny list w Twoim imieniu z dużą ilością wielkich 
słów, grożąc Big Sid rzeźnika gdyby nie oferuje natychmiastowe petard 
zamiennych. Ale wolisz spokojną słowo z nim sam. Nasze wielkie słowa 
są bardzo długie wiesz, o wiele dłużej niż rozmiar petard Big Sida.  

Wielki Sid nie da się zastraszyć przez wielkich słów, jego tasak jest długi 
na pół metra, a jeśli on nie rozumie słów zawsze może przejść przez ulicę 
i zapytać Percy Undertaker lub pani Kemp, matka Patryka w prawie.  

Nie chcesz restytucji? Nie, nie należy wierzyć w to co jest wypisali na 
ścianach toalet. A poza tym przedsiębiorcę w Old Forge i śpiew Anvil jest 
dużo lepszym pub. Ja mam żadnych znajomych, którzy poślizgnął się na 
skórki bananów lub podniesione krawężniki, lub miał kogoś pierdnięcie 
blisko nich w windzie. Tak Winda, brzmi o wiele lepiej, jeśli używasz 
amerykańskiego terminu do windy.  

Mogę tylko wkurzyć, bo to brzmi o wiele lepiej w anglosaskich. Cichej 
słowo jest zawsze lepsze niż długi list, francuskiego pisma i francuskiego 
pocałunku mogą być lepsze niż odmiany angielskiego, ale poza tym 
można Odwal Ci Foolish Pogotowia Chaser.  

Kiedy jestem czyszczenia okien ©  



Michael Casey  

Jego Dzień Świętego Patryka 2017, a ja już czyszczenia wnętrza wykusz 
gdzie mogę siedzieć i patrzeć na świat, a ja pisać i uczyć, dobrze po 
prostu czytać gazety i oglądać wiadomości. To miejsce, gdzie niektóre z 
pomysłów pochodzę, patrząc przez okno i stycznych pomysłów z prasy. 
Ucieszyłem się jednak, że wyczyściłem wnętrze wykuszem, George 
Osborne może oglądać na Google Earth jako Wysłałem prośbę o pracę z 
nim w Evening Standard.  

Nie chcę, żeby myśleć, że mam brudne okna, pierwsze wrażenia ostatnia 
po wszystkim. Myślałam już, że Evening Standard trafia nowa miotła 
może zamiatać mnie i pozwól mi napisać do Londynu, z krzesła tu w 
Birmingham zza moich nowo czyszczonych wdów. Warto spróbować 
pisałem moje 1.000.000 słowa teraz, więc dają nam pracę mogę zrobić. 
Poza tym moja Shanghai żona może być ostatecznie wrażeniem moich 
słów, a następnie Chińczycy mogą być przyjazne dla Evening Standard, 
jak każdy kocha Panzi, oznacza to świnia lub FAT Fat Boy jak pierwotnie 
powiedziano dopóki moi dwujęzyczne córki powiedział mi poprawna 
Tłumaczenie mojego chińskiego imienia.  

Ale wracając do moich okien, dosłownie, muszę umyć zewnątrz też zanim 
wszystkie krzaki róży odrastają zacięta i niebezpieczna, nie zapominając 
nasz kot ukrywa się poniżej. Jesteś śmieszny wygląd od ludzi, gdy myjesz 
okna, jest on tłuszcz właściciel tego domu. Albo raczej nie wiedziałem, 
George Clooney przeniósł się do miasta, a ochotę mu prowadzenia van 
który robi łazienka sanitarnych.  

Jak wspinać się po drabinie i nadzieję, że może jeszcze trochę moją wagę 
po 30 latach, kołysze się trochę aż dociśnij górną bit, który posiada obie 
strony razem. Trochę stare irlandzkie panie i ich polscy przyjaciele mijają 
i cieszyć się widokiem mojego dużego posterior w moich potężnych 
obcisłych spodniach. Są one uzyskanie wydajności bez mnie naprawdę 
nie wiedząc o tym, stałem się obiektem sex w moim wieku, jak rozciągnąć 
i dotrzeć do czyszczenia okno.  

I dostrzec je w odbiciu w oknie, więc powoli wykręcić i zrobić odwrotny 
ciąg miednicy na ich korzyść, a nie brawa ja po prostu śmiech. Potem, jak 
w końcu zejść po drabinie, mój Arthritis biorąc zakończona Bezczelne 
wnuczka osiągnie ponad murem ogród i uciska mi tyle. To się nigdy nie 
zdarzy się George Clooney, ani George Osborne, mógłby napisać zły 
kawałek o tym. Mam tylko nadzieję, że nie dostanę siniaka.  



George Formby śpiewa piosenkę, kiedy jestem czyszczenia okien, może 
powinienem nauczyć się gwizdać 
that.000000000000000000000000000 pana Woo, co mam robić, jak 
mam widok z Birmingham pełen śmiechu, które pragnę podzielić zanim 
osiągnie zaświatach , Dobrze, że moja pitch muszę zobaczyć, co moje 
córki chcą ich herbatą, może żetonów, to zawsze zmiana z ryżu 
chińskiego.  

Mój tata My Best Friend ©  

Przez  

Michael Casey  

Mój tata był moim najlepszym przyjacielem, no ja nie chluby, on naprawdę był 

moim najlepszym przyjacielem. Jak mogę powiedzieć, że dobrze, że wszystko 

zaczęło się o 2 nd lody, kiedy wszyscy moi bracia i siostry, miał tylko jeden. 

Przy zakupie 8  

Lody dla swojej rodziny kupuje kolejne 8 jest drogie, nawet w 1960 roku 

Anglia. Mam dodatkowy jeden i moje rodzeństwo nazwał mnie "zwierzę", jak 

byli zazdrośni, drażnić mnie śpiewali piosenkę Michaela Wiersze Okręt ląd, 

mój tata zwykł mawiać "zostawić chłopca."  

Przypuszczam, że to dlatego, że był 5 th dziecko, tym 5 th dziecko 8 lat i nie 

spodziewaliśmy się więcej, że jestem rozpieszczony trochę i tak nie spodoba. 

Tato zawsze wydawało nosić starą kurtkę sportową i kiedy wrócił z podróży 

weekendu do pubu po jego tygodniu przebywania w piecu, zawsze nas z 

powrotem sera i cebuli chipsy w niebieskiej torbie. Tato naprawdę bardzo nas 

umiłował, tak jak mama zrobiła też nie wiem o innych rodzin, ale wiedzieliśmy, 

że kocha, to nie zostało powiedziane i nie przytulić ładunki, byliśmy kochał i 

wiedział o tym. Niebo jest niebieskie, a księżyc świecił w nocy, było tak pewne, 

jak to, byliśmy kochani.  

Spędziłem dużo czasu na rozmowy z moim tatą, byłem przedostatni jeden do 

opuszczenia domu, możemy godzinami rozmawiać każdej nocy, byliśmy oboje 

ćpunów aktualności, czy powinienem używać dzisiejszy język, kochamy spraw 

bieżących. Oboje kochali Sir Robin Day dziennikarz, wciąż kocham 

dziennikarzy, mamy nawet jednego w naszej chińskiej rodziny. Proste 

przyjemności może naiwne, to wiązanie ty, klej do swojej rodziny. Mój tata 

zachęcił nas wszystkich uratować, chciał nam wszystkim mieć dobry start, 

mieliśmy lokatorów i najbardziej lubi pić zbyt dużo, więc pochylony z ich złego 

przykładu wszyscy zapisanej dla naszej przyszłości.  



"Co nieco żywności", powiedział tata, jak byliśmy w domu, skromnie 

bagatelizując swój wpływ, jego rolę, swoją miłość do nas.  

"Rób co chcesz, ale jak najlepiej", był prosty, ale szałwia porad, gdy zapytałem, 

co badani zrobić na 3 rd roku podziału. Jego dzieci chodziły do najlepszych 

uniwersytetów na świecie, że ciężko pracował, że poszedł za jego przykładem. 

Tata i może pracować 16hours dziennie, nawet pracował przez 7 dni w tygodniu 

w godzinach, a może nawet lat. Kerryman będą chodzić do piekła dla swoich 

dzieci i dla 40years to jest dokładnie to, co zrobił. Słyszę, ludzie narzekają na 

ten temat oraz o tym i to sprawia, że się uśmiecham, ludzie powinni spróbować 

pracować tak ciężko, jak mój tata zrobił.  

Mój ojciec przeżył atak "fatal" serca z powrotem w 1996 roku, pisałem o tym w 

Pio i mnie, nawet znaleźli mi żonę, a może nawet pracę, a następnie miał swój 

ostatni śniadanie potem umarł. Zrobiłem go odwiedzić każdego dnia przez 

ponad 3 lata, potem poznałem moją żonę. Tata żył wystarczająco długo, aby 

zobaczyć się ze mną ożenić, tylko dzisiaj znaleźliśmy fotografię nim trzyma 

moją córkę w ramionach; 8 miesięcy później zmarł, zmarł 5 dni po tym, jak 

znalazł inną pracę po długiej ponurej zaklęcia.  

Nie tęsknię za nim? Nr Dzień umarł płakałem i zawył jak torturowanego psa, 

ale to normalne. Kiedy moja matka umarła nie uronić ani jednej łzy, ja nie 

zostały zamówione przed płakać lat, więc kiedy mama umarła Ja tracę łez, była 

w Raju więc rzucić łez. I co teraz? Tata jest w niebie też, bez wątpienia sobie 

wielką grubą warstwę, jeśli jesteś przyzwyczajony do pieca gdzie indziej może 

być zimno, Mam nadzieję, że cieszyć oglądając jego 4 wnuki dorastają. 

Uważam też, że teraz spotkał strony chińskiej rodziny i razem pić herbatę, 

zarówno chińskim i angielskim, podczas gdy debata, jak irlandzki lub chiński 

wyglądają moje dziewczynki. Chiński Chiński dziadek i pradziadek oglądać z 

Nieba i obaj będą musieli przyznać, jedne irlandzka krew nie jest złe w ogóle, w 

ogóle w ogóle.  

Zaśpiewaj długą Parody ©  

Michael Casey  

Dobrze ból ustąpi, a ja uderzył trochę żelu Movelat na moich ramionach, 
więc powinienem być w porządku teraz, ostatnia noc w środku nocy, ból 
w klatce piersiowej było coś innego, więc wstałem przez 2 godziny w nocy 
, Totoro nasz kot, że to był dobry pretekst dla niej wychodzić clubbing, 
kilka godzin na płytkach dla niej, koty nie mają wstydu. Więc o 4 nad 
ranem I niech ją na wprost drzwi, to wróci kiedy bym miał Guinness lub 
trzy koty, czy cokolwiek zrobić, gdy gasną. Ona nie może mieć kocięta, 



kiedy zostało zrobione, więc to czyni ją bardziej kota dziwka, będę musiał 
czekać aż pisze swoją autobiografię 20lat "czas to jeśli jeszcze żyję wtedy.  

Mam Lionel Richie na głośnikach, on naprawdę jest tak dobry, ale 
zapytać chińskich przyjaciół wymówić jego imię, L i R mieszają się przez 
rodzimych chińskich głośników zapytać mojego Shanghai żonę, jeśli mi 
nie wierzysz. Dzisiaj zdecydowaliśmy się w rodzinie Casey, że "będzie ona 
wyglądać lepiej, gdyby nie miała miejsca" jest nowym hasłem. Podziel się 
nim z własnej rodziny, więc gdy twój przyjaciel wszystkich fantazyjnych 
ubrań i opalania się wizyty, powiedz jej, że wygląda świetnie, a ona robi, 
ale że ona wyglądać jeszcze lepiej z plamami. Zobaczmy, czy ona ma 
poczucie humoru, albo nigdy nie mówić do was ponownie. Teraz, jeśli 
potajemnie nienawidzę jej wnętrzności, to jest duża szansa.  

Lionel Richie śpiewa Say You, Say Me jak ja nadal mówi do ciebie, jak do 
ciebie mówię łączę się śpiewa razem z nim. Jednak nie mogę oprzeć się 
pokusie, zmieniając słowa, rytmy mogą być zmieniane dla efektu 
komicznego. Komedia mogą zostać utracone w tłumaczeniu, szczególnie 
dla moich polskich czytelników, rytmy jest angielski nie przekładają się 
na język polski lub innych języków w tym zakresie. Na przykład w Anglii 
pedałem oznacza papierosa, w Ameryce nie jest to miłe słowo w ogóle. 
Ale słowo takie jak polityk jest powszechnie znany jako słowo kłamcą, 
oszustwo i oszustwo, a może jestem zbyt hojny.  

Lionel Richie śpiewa Jesteś Raz Dwa razy 3 razy pani, więc przyłączyć się 
do śpiewu falsetem i trzymając moje fałszywych piersiach niczym 
Pantomimy Dame zatrzymując się, aby spojrzeć na swoje odbicie w 
lustrze. Poza sąsiedzi patrzeć przez okna w naszym pokoju przednim, 
musi być skutki uboczne jego przeciwbólowych mówią sobie, jak mnie 
złapią pyszałkowaty wokół frontowego pokoju. Totoro nasz kot otwiera 
jedno oko, z którego spała na fortepianie, ludzie są dziwne myśli, dlatego 
wychodzę o 4 nad ranem, żeby się trochę spokoju.  

Lionel Richie czuje Powiększanie stąd, może pójdzie się do picia z 
Totoro, kota i piosenkarka zarówno myślenia mój taniec jest śmieci. 
Jeden dzień Lionel jeden dzień Lionel będziesz błagać mnie zrobić w 
duecie z wami, One Day usłyszysz mnie głos, mój prawdziwy głos i 
będziesz dotykał, jak dotknięcie przez anioła, tak, że to ja Lionel. 
Poczujesz się tak, aby mieć Richie Michael Panzi Casey jako przyjaciel, 
nie będzie w stanie odejść ode mnie, mój głos mój głos będzie jak w 
imadle, nic wspólnego z Miami albo.  

Istnieją inne śpiewacy, Mr Lionel Richie, powiesić na muszę smooch 
wokół pokoju, jego muzyka ma mnie znów tańczyć. Miałem zamiar 



włączyć go, ale zostawię go śpiewającego w tle jak ja nadal będę po 
prostu odwrócić się głośność, jeśli nie przeszkadza mi metaforę. Jeśli 
słuchasz dużo muzyki jak ja Ci dużo słów na pamięć wiedzą, więc jest to 
łatwe do bałagan z napisem i parodii utworu. Łamie się dzień, i pomaga 
słownika. Pamiętam obejrzeniu filmu o Elvisie myślę zwykł to robić ze 
swoim zespołem na odpoczynek po pokazach, więc jeśli jej wystarczająco 
dobre dla Elvisa jej wystarczająco dobre dla mnie Pan Lionel Richie.  

Ja też słuchać instrumentalnych takich jak Jean Michel Jarre, więc nie 
ma słów do parodii, ale jak piszę bajki wykonane ze słowami, jak również 
regularne pisanie mogę sobie wyobrazić, gdzie muzyka Jeana Michela 
Jarre'a będzie pasować do moich słów, z moich opowiadań. Jeśli 
przeczytałeś w poszukiwaniu indyjskiej księżniczki, które umieściłem w 
Internecie jest to w istocie punkt kulminacyjny The Butcher piekarza i 
The Undertaker. Co oznacza, gdy jest pościg do lasu muzykę mam w 
głowie, jeśli kiedykolwiek staje się film będzie coś z Rewolucje Jean 
Michel Jarre jest.  

Można dopasować coś od Erica Claptona Pilgrim dopasować sekwencje w 
historii mówię. Chociaż jeśli jesteś mega udane wtedy wielcy artyści 
kolejce, aby ich muzyka dołączyć swoje słowa. Mam bowiem spełnione 
Eric Clapton, pracowałem w hotelu CPNEC Birmingham i prawie niósł 
torbę, to moje roszczenia do sławy. Więc jak mogę kontynuować pisanie 
podróż Mam nadzieje, że Lionel Richie zamieni się w jego Reliant Robin 
przed moim domem i błagać mnie słuchać taśmie w swoim 
magnetofonie, on błagał mnie, aby wykorzystać swoje nowe piosenki w 
przyszłości Film z moich opowiadań.  

Mogę go pod uwagę, choć będę musiał trzymać ołówek poręczne, aby nie 
pisać żadnych nowych pomysłów na dół, żeby naprawić tę kasetę, gdy 
taśma utknie. On naprawdę musi dostać nowy dźwięk dla swojego 
Reliant Robin.  

Moi klapki ©  

Michael Casey  

Dobrze Wczoraj przyjrzeliśmy innego domu, niestety my wciąż nie 
znaleźliśmy nasz nowy dom, to musi być 6 miesięcy, odkąd zaczęliśmy, 
ale tylko jeden dom czuliśmy zasłużył ofertę, i niestety nie chcą tę ofertę. 
Więc nie mam gdzie umieścić moje nowe pantofle, gdy masz na sobie 
kapcie w domu i całkowicie zrelaksowany. Wiem, Barry White nigdy nie 
nosił kapcie Był boso i puszysty dywan mężczyzna, śpiewa w tle jak do 



ciebie mówię. Moja mała córka, 13 teraz jest fanem jak ona śpiewa Barry 
słyszał tak często dla nas.  

Ale dlaczego nosimy kapcie, ponieważ nasza mama trafi nam kij miotły, 
jeśli mamy odwagę zrujnować jej nowy dywan. Albo jeśli się na wschód i 
nie mam na myśli Boston lub NY, to znaczy do Chin i Japonii Ci zdjąć 
buty przy drzwiach i nosić pantofle. Nosimy kapcie cały czas w naszym 
domu też, mama, moja żona, wiedźma z Szanghaju, jak ja i dziewczęta do 
niej zadzwonić, ona twierdzi, że nosimy kapcie.  

W rzeczywistości kiedy była na wakacjach odwiedza Ma ona będzie 
przywrócić wszystkie wolne pantofle, że hotel daje codziennie. Więc ona 
przychodzi do domu z 20 par białych pantofli, są one schowane w torbie 
w majteczek pod schodami za mną. Jednak na jeden przelot linia lotnicza 
straciła torebkę wolnych kapciami ale 2 dni później odwrócił się i zostały 
dostarczone do naszego domu.  

Klapki oznaczają rozluźnienie, nie czarne formalne buty nosicie w hotelu 
lub biurze, jak kiedyś w dawnych czasach. Jeśli masz na sobie kapcie w 
domu i biorąc swoją prostotę, jak mój tata nazwał. W przypadku 
wielkości dziesięciu stalowych toe-pelerynie buty taty, mama musiała 
obrać je z nóg z powodu potu od 10 godzin w hucie stoi przy piecu. Wtedy 
mama użyłby drewniane szczypce ona używane w jej ręcznego pralki 
zdjąć skarpetki taty.  

Potem ona mu miskę z wodą, aby umyć nogi w, z odrobiną Jeyes płynu w 
nim. Potem tata będzie miał swoją kolację korzystając z tyłu na krześle 
jako tabelę, aby mógł oglądać wiadomości telewizyjnych. Po tym, że 
zawsze powiedzieć, że był dobry, aby umyć nogi, bez wątpienia Jezus i 
Veronica zgodzi się z nim. Mycie się miskę płukano i był używany do 
mycia naczyń w po to wszyscy mieliśmy kolację. Potem tata włożył 
kapcie.  

Teraz dekady później w moim własnym domu noszę pantofle, aby zapisać 
dywany, i to tak relaksujące nosić pantofle jeśli zostały stojąc cały dzień 
w sali komputerowej lub hotelu lub swojej kancelarii drukarni co 
czasami 30 stopni. Kiedy wystrzelił w górę wszystkie drukarki w drukarni 
to naprawdę było tak gorąco, ale firma była naprawdę ładna, Pinsent 
Masons Birmingham.  

Teraz pantofle uzyskać śmierdzący z upływem czasu, a jeśli masz Casey 
nogi robią, ja raz ewakuować cały autokar podczas wycieczki szkolnej, ale 
mówiłem ci, że historia wcześniej. Więc co zrobić, gdy pantofle zużywają 
się, a raczej czuć się, je wyrzucić lub zostawić je w ogrodzie, aby 



przestraszyć lisy dala, który jest terytorium jest to, Michael Casey jest tak 
z dala, to o wiele łatwiejsze, że sika na całym Twój ogród.  

Mam w przeszłości stosowane stare buty jak kapcie, jeżeli jedyną wynosi 
ponad zużyte i nie jest dobre do użytku na zewnątrz, a następnie po 
prostu oczyścić jedynym, a następnie wykorzystać je jako kapcie w domu. 
Wygodne buty to wielka rzecz po wszystkim, czysty relaks, jeśli 
kiedykolwiek pracował w sklepie lub jeśli jesteś policjantem, a następnie 
będziesz się ze mną zgodzi. Chociaż dlaczego policjant przeczytać moje 
rzeczy?  

Mówiąc o czystym relaksem, czy wiesz, że Sir Simon Rattle nosi pantofle 
kiedy on prowadzi, widziałem to na własne oczy. Był w Birmingham, a 
następnie udał się do Berlina Phila, więc on nie jest dyrygentem Myszka 
Miki, Minnie, choć może być zdenerwowany, kiedy mówię, że. Zajęło mi 
wieki, aby się zorientować, co zrobić, przewody, nie staramy się watę 
cukrową z ich trzymać, choć sądzę, że będą dobrzy. On zachęca orkiestra 
grać nuty, ponieważ są one w głowie, że to takie proste. Pod koniec roku 
lub przewód rusza ze sceny na szybki 3 litrów Stella Artois czy może 
Guinnessa przed powrotem do uznania brawa.  

Klapki są zachować nas schłodzone, aby Barry White w naszych sercach. 
Choć pantofle może przynieść ból, mogę zaświadczyć od 1968 Może pan 
Gallagher dał 4 najlepsze dla nie znając moje tabliczki mnożenia. 
Następnym razem, znałem ich i do dziś jestem świetny w arytmetyce. 
Gdy jesteś zawsze tak zrelaksowany i Barry Biały robi swoją magię można 
zdjąć kapcie i rolki w puszystym dywanie z ukochanym i praktyka się 
tabliczki mnożenia, nie kapcie wymagane.  

 

AND AS A BONUS THE CLIMAX  

OF The Butcher The Baker and The Undertaker 

W poszukiwaniu INDIAN PRINCESS ©  

Michael Casey  

Film Pitch  

Rozdział dziesiąty ..... warte więcej niż pieniądze  

***************************************  

Paul obudził się czując się szorstka, byłby wypluł mu język  



czy to możliwe, że smakowały tak źle. Paul czuł pod poduszką dla jego  

portfel, większość ludzi drapią się, dobrze je zarysować, Uśmiechnięty Paul czuje,  

czuje się w jego portfelu. Uśmiechając się do siebie Obrócił się i jechał  

wrócić do snu, pogładził jego styl Asterix wąsy i ziewnął  

przed oddaniem swojego języka, w ten sposób, że nie może smakować tak straszne  

rzecz. Nagle uśmiecha się Paweł siedział wyprostowany na łóżku, gryzie się w język  

w trakcie.  

"Jestem bogaty, jestem bogaty!" wrzasnął z mieszaniną radości i bólu, jego  

Język krwawiła trochę.  

Potem tańczyliśmy wokół sypialni, taka była jego radość. Jego radość była  

słabną, kiedy uderzył t £ o nogę łóżka, bo  

zatoczył się w bólu i szoku, że uderzył coxic na szafce on  

trzymane obok łóżka. Tak było, że uśmiecha się Paweł robił jakąś formę  

Red Indian taniec wokół swojej sypialni, gdy czystsze okna rozpoczęła się jego  

okna ....  

Patrick obudził się też jego żona leżała obok niego, Patrick uśmiechnął  

był bogatym człowiekiem, bardzo bogatym człowiekiem. Jeśli był poetą musiałby  

krzyknął za mąż właśnie wtedy, gdy już miał nadziei znalezienia  

ktoś. Patrick westchnął, mógłby skończyło się z żoną kompromisowe.  

Choć niektórzy twierdzą, że to dlatego, którą zagrożone czerwca, że dalszy  

ożenił się z nią, ale wiedział, że inaczej, była jedna, którą zawsze miał nadzieję,  

dla. Takie szczęście było warte więcej niż pieniądze, poeci 'miał słów  

dla niego wszyscy Patrick mógł zrobić, to patrzeć na jego śpiącej żony wkrótce Miała  

uczyni go ojcem, oni być rodziną. Od pustki do żonaty  

z dzieckiem w ciągu zaledwie kilku miesięcy, życie było jak gra w ruletkę,  



Tylko trzeba uważać, gdy numer wyjdzie. Patrick pocałował  

Czerwca nadzieję, że jej nie obudzić.  

"Przynajmniej myć zęby po pierwsze," była romantyczna odpowiedź czerwcowy.  

Uśmiechnięty Paweł był w nastroju do szczotkować zęby, miał zaspałem  

już wystarczy, musiał udać się do miasta, aby zebrać swoje wygrane. Pieniądze  

tracił zainteresowanie, tym szybciej miał wygraną w banku  

wcześniej, że będzie zarabiać na nim. Więc chwytając jego portfel Uśmiechnięta Pawła  

ścigał się do Birmingham, aby zebrać swoje wygrane. To właśnie podczas skończył  

podwójny zamek ostatni z licznych zamków, że uderzyła go myśl,  

Co zrobić, jeśli został zauważony podczas gdy w mieście. Chciał zachować jego wielki 

wygrać  

tajne po wszystkim. Więc złapał autobus do Birmingham, 120 zatrzymał się  

Z tyłu Midland Hotel tuż przy zakładach podziemnym Ladbrokes  

pałac.  

Było włóczęgą poza żebractwa, Uśmiechnięty Paul dał tramp  

funt w zamian za czapkę z daszkiem Tramp w: byłoby jego przebranie  

tak, że bukmacherzy nie mógł go śledzić, mogą mieć swoje nazwisko, ale że  

wszystko było by dostać. Uśmiechnięty Paweł nie wierzą w uśmiechnięta zwycięzców  

zdjęcia, nienawidził zwycięzców w rzeczywistości, bo normalnie to znaczy, że był  

wypłaty. Więc Uśmiechnięty Paul zakradli Ladbrooks w Stephenson ulicy  

tuż przy moście na tyłach dworca kolejowego New Street, miał baseball  

Czapka rozebrany niska, kamery bezpieczeństwa, nie dostanie go albo.  

Pół godziny później po podaniu kilku próbek ręcznie pisania  

Uśmiechnięty Paweł dawał czek na £ 250,000: Nawet obietnica  

szampana nad drogą w The Midland Hotel może przekonać go, aby umożliwić  

Ladrokes wziąć fotografię reklamową, jedyne zdjęcie dostali był jednym z jego  



dwa palce podniesione w aparacie bezpieczeństwa. Nie mógł się oprzeć, więc dalszy  

zważywszy na palce, jak wyszedł, policzek z nich, prosząc o darmowy  

zdjęcia reklamowe.  

Uśmiechnięty Paul następnie udał się nad mostem skręcamy w lewo w dół wzgórza  

Ulica, przechodzenia przez jezdnię na skrzyżowaniu z ul potem Station  

poszedł pod wiaduktem Hurst Street, a przechodząc obok klubu nocnego,  

tuż przed hipodromie pochylił się William Hill bukmachera.  

Rozkłada ryzyko biznesmenów powiedziano, Uśmiechnięty Paweł rozłożył  

wygrana. W William Hill zebrał swoją drugą kontrolę, jak to miało miejsce  

£ 250,000 też, czyli około dwóch tygodni wpływy dla danego bukmacherów,  

Szacuje Uśmiechnięty Paul.  

Jak Uśmiechnięty Paul opuścił bukmacherów Był zaskoczony, aby zobaczyć  

sam włóczęga zewnątrz padał deszcz, więc Uśmiechnięty Paweł oddał  

czapka z daszkiem, a inna notatka funta. Czuł się dobrze, miał połowę  

milion funtów w kieszeni po wszystkim. Uśmiechnięty Paul spojrzał na  

Arkadii, jego chiński przyjaciel powiedział, że rodzina zamierza otworzyć  

Restauracja istnieje, Birmingham własny Covent Garden był nazywany. Może  

że pójdzie i spojrzeć, ale nie, musiał umieścić swoje wygrane Into the  

banku w pierwszej kolejności.  

"Cześć, Uśmiechnięty Paweł jak się masz?" odezwał się głos.  

Uśmiechnięty Paul obrócił się, że jest ono Do Quan, że odetchnął z ulgą.  

"Och, to tylko ty, ja nie jestem naprawdę wykorzystywane do Birmingham wolę Czarnego  

Kraj dowolny dzień ", powiedział Paul Uśmiechnięty ocierając pot z czoła.  

"Dlaczego jesteś w pośpiechu, nie masz zadowolony, że mnie widzisz?"  

"Chcę, aby złapać taksówkę do domu, to muszę iść do banku," wyjaśnia  



Uśmiechnięty Pawła zaczyna się zrelaksować.  

"Mam nadzieję, że lepiej niż w naszym banku, to bankrutują, nie mamy nic, The  

Rodzina nie ma pieniędzy teraz. Ja zatrzymam się szczęśliwy, będąc smutne tylko zrobić 

umrzesz  

od wewnątrz ", powiedział Do Quan.  

"Ale to, co o swoich planach, o największej i najlepszej chińskiej restauracji,  

tam w Arkadii? "Uśmiechnięty Paul wskazał obok włóczęgi teraz  

na sobie czapkę z daszkiem, w kierunku Arkadii.  

"Moja siostra mówi im, że nie musimy kupować teraz, cała rodzina jest tam  

powiedzieć Ardacian adwokatów teraz ", przyszła kolej, aby zrobić Quan  

wskazują obecnie.  

Uśmiechnięty Paul spojrzał na włóczęga na ulicy, deszcz spływał  

czapkę i na palcach, które wystawały z jego starych zużytych butów.  

"Ja was unieść w moim samochodzie, w przyszłym tygodniu mogę sprzedać go więc rodzina 

będzie mieć pewne  

Pieniądze ponownie. Będziesz moją ostatnią pasażera "Czy Quan uśmiechnął się uśmiecha  

Paweł.  

Mężczyzna utopił ulotkę w Uśmiechnięta twarz Pawła, to czytać "Czy  

Dobry Samarytanin ", to wtedy zaprosił go do wzięcia udziału w spotkaniu drużyny.  

Pół miliona w kieszeni a on myślał o trafiało  

pieniądze w banku szybko, tak aby nie stracić zainteresowanie. Przed nim na  

Włóczęga Kto by sprzedał mu czapkę za funta, za piątaka Musiałby sprzedał  

dusza. Obok niego obcy, kto by stać się przyjacielem, dobrym przyjacielem. Wszystko  

Jego życie Uśmiecha Paweł wykorzystał głupców i wkrótce miał rozchylone  

je z ich pieniędzy. On by nawet stracił jedną szansę miłości, bo bym  

kochał hazard więcej niż jego dziewczyny, poczuł zawroty głowy, jego głowa była ciężka.  



"Nie" krzyczała Uśmiechnięty Pawła, wytłaczanie podłogę jak  

Rumblestilskin.  

"Wszystko w porządku, będę dzwonić do lekarza?" Zapytałem objętego postępowaniem 

Quan.  

"Zabierz mnie do Arkadii TERAZ", podkreślał Uśmiechnięty Paul.  

Więc uciekli przez deszcz kierunku Ardcadian, wpadając na kilka  

członkowie Królewskiego Baletu Birmingham jako biegli, mieli się tam dostać  

zanim było za późno.  

"Stop, stop, stop," krzyczała Uśmiechnięty Paul. W myślach  

Słyszał słowa dziewczyny, którą stracił przez te wszystkie lata temu, "ci  

mnie nie kochasz, nie kochasz nikogo nawet siebie wszystko co kocham jest  

pieniędzy i hazardu ".  

Prawnik dla Ardacian spojrzał spod półksiężyca  

Okulary, "Co się dzieje, jest to sprawa prywatna, jak śmiesz!"  

Uśmiechnięty Paul uderzył dwa czeki na stole, mówi po pieniądze  

wszystko . I tak się stało, gdy £ 500.000 siedzieć w przed sobą, to na pewno  

Rozmowy głośno krzyczy w rzeczywistości. Mr Brooks adwokata dla  

Arkadii uśmiechnął.  

"Wybacz mi za chamstwo, ja przepraszam," on grovelled.  

"Uśmiechnięty Paweł mówią, że chcą pomóc," wyjaśnia Do Quan.  

"Spójrz 25 lat temu mogłem żonaty miłą dziewczyną tylko ja ją straciłem  

bo kochał pieniądze więcej niż ona. Miałem trochę szczęścia, więc chciałbym  

podzielić się nim z wami. Proszę, pozwól mi pomóc! "Uśmiechnięte oczy Pawła były  

wstawiennictwo.  

"Nie możemy jednak przyjąć, że nigdy nie mógł się odwdzięczyć, jeśli były potem rodzina  

Może byłoby inaczej, ale nie jesteś nawet chińska ", wyjaśnia  



Czy Quan Ping.  

Uśmiechnięty Paweł nie wiedział, co powiedzieć, którą wyciągnął rękę  

przyjaźń tylko za to należy odrzucić. Czy Quan zaczął kłócić się z jego  

rodzina. Wszystko Uśmiechnięty Paweł mógł zrobić, to obserwować ich twarze, nie mógł  

rozumieć język chiński, a teraz nie mógł zrozumieć  

ludzie. Niespokojny Mr Brooks patrzył, wszystkie pieniądze i nigdzie na  

to iść. Po dziesięciu minutach awanturę, siostra Katarzyny Czy Quan  

księgowy mówił.  

"Kiedy przeniósł się do Birmingham mi się nie podoba, użyłem do ukrycia w  

Kościół katolicki, który jest dlaczego przyjęło nazwę angielską Catherine.  

To dlatego, że radziłem wam, że stawiamy nasze pieniądze w tym banku zagranicznego,  

Teraz bank jest biust. Więc to jest moja wina. I teraz powiedzieć bierzemy Smiling  

Pieniądze Pawła, choć nie jest chiński. I mówię czynimy Go  

Partner też będę go nauczyć chińskiego tak, że będzie czuł się jak w domu  

z nami, nauczę go nasze drogi też. "  

"Tak, tak, tak," Smiling Pawła tak podekscytowany jak dziecko na Boże Narodzenie było.  

Kolejny argument powstał w Chinach, kiedy to ustąpił Katarzyna mówił  

jeszcze raz.  

"W dawnych czasach, dziewczynka dziecko będzie poświęcić jej cześć przez wzgląd  

z rodziny. Więc jeśli on zechce, ożenię Uśmiechnięty Paul. "  

Uśmiechnięty Paul prawie zemdlał, Catherine była pięknością do powiedzenia najmniej.  

"Patrzcie, patrzcie, patrzcie, Do Quan a reszta z was mnie powitać,  

nawet prowadzone mnie na krześle do Old Forge i śpiew Anvil Council House  

kiedy mój dom, moja firma była zagrożona. Wracam tylko  

przysługę, przyjaźń i miłość są warte więcej niż pieniądze. Będę ryzykować  



£ 500,000, bo to są pieniądze, ale nigdy nie ryzykować i przyjaźń  

kocham, zawsze będę single Nigdy ożeni i nigdy nie będzie wiedział,  

radości dzieci, ale w was moi przyjaciele mam przyjaźń, która sprawia,  

się za to sam. Na kolanach błagam cię, weź moje pieniądze, to jest  

Sam dowód przyjaźni. "Uśmiecha Paul brzmiał jak Percy dla niego jego  

Droga do Damaszku był deszcz moczy ulica w Birmingham Hurst St ..  

Katarzyna słuchał jego słów, były one jasne i głośne jak dzwon  

Saint Catherine, który szczebel nad zieloną kopułą kościoła.  

Coś drgnęło w niej, gdyby tylko byli młodsi i chińskim, on  

był śmieszny człowiek patrząc jak Przygody Galla Asteriksa, ale na tej deszczowej  

Rano w Birmingham stał się szlachetnym człowiekiem, honorowym człowiekiem,  

Człowiek warte poznania.  

"Tak, weźmiemy ofertą, partnera", powiedział Do Quan Ping.  

Uśmiechnięty Paweł zawołał, że nie jest sam nic więcej, miał rodzinę Teraz,  

Chiński rodziny, ale wciąż byli rodzina, jego nowa rodzina. Mr Brooks  

przejął jeden z kontroli, drugi wrócił do Uśmiechnięty Paul.  

"Tutaj jesteś księgowym lepiej mieć ten jeden," powiedział z uśmiechem  

Paul wręczając czek Catherine.  

"Który bank Włożyłem go?" zapytała.  

"Dlaczego nie spróbować Building Society, zamiast, jak o West Bromwich,  

to jest dobre i niezawodne i ma miliard w aktywach, "zasugerował Smiling  

Paweł.  

"Oczywiście, to jest twoje pieniądze", powiedziała Catherine.  

"Look to Restauracji za pieniądze, a nie moje" nalegał Uśmiechnięty Paul.  

"Wszystko, co powiesz," odparła.  



"Jedną przysługę pytam, proszę mnie uczyć chińskiego, wychodząc z numerami  

Następnie zakłady frazy: "poprosił skromny Uśmiechnięty Paul.  

"To będzie dla mnie zaszczyt", uśmiechnęła się.  

Uśmiechnięty Paul uśmiechnął się, nauka chińskiego io przyjaciół było warto  

pół miliona każdego dnia.  

Percy czekał na Uśmiechnięty Pawła, kiedy wrócił do  

ulica, Percy spojrzał spokojna ale oczy dał Uśmiechnięty spojrzenia laserowych Pawła.  

"Czy to ty postawić na wynik wyborów? To było w radiu  

tajemnica człowieka wygrał £ 250,000 z Ladbrokes, "Percy oczy płonęły.  

"Tak", powiedział nieśmiało uśmiecha Paul.  

"To wszystko, co chciałem wiedzieć," Percy brzmiał niesmak, zaczął  

odchodzić.  

Katarzyna spojrzała na Uśmiechnięty Paul, on tylko spojrzał na nogi, wiedział  

że mógłby stracić chińskich przyjaciół teraz.  

"Poczekaj, poczekaj Sir", powiedziała Catherine Percy chwytając za ramię.  

Percy czekał na to, co miała do powiedzenia, Uśmiechnięty Paweł żałował, że nigdy  

zrobiła ten cholerny zakład.  

"Przykro mi, Percy, to była zbyt dobra okazja do pominięcia, życzę Nigdy  

wykonany ten cholerny zakład, "Smiling Paul brzmiał jak dziecko z jego pisma  

Ojciec go nie pokonał.  

"Uśmiechnięty Paul jest człowiekiem honoru, szlachetnym człowiekiem, dziś rano spotka 

moje  

Do Quan brat dał wszystkie pieniądze do mojej rodziny. Uratował nas od  

hańba, uratował mnie szczególnie. Straciliśmy naszą fortunę, pracujemy  

Trudno od lat tak, że możemy otworzyć restaurację z naszych własnych, wówczas tracimy  

wszystko, gdy bank bankrutują. Uśmiechnięty Paul jest człowiekiem honoru, on  



zapisz moją rodzinę "Katarzyna zaczęła płakać.  

"To było na jej rady, że rodzina umieścić swoje pieniądze w tym banku zagranicznego  

wiesz, że jedną z przyłączami na leki baronów ", wyjaśnia Smiling  

Paul, jak podał chusteczkę do Katarzyny.  

"Ale tylko Amjit wziął pieniądze stamtąd tygodni, zanim upadł,  

to jest straszne, że mógł zostać zniszczony, "Percy spojrzał w szoku.  

"On jest człowiekiem honoru, powiedzieć przyjaźń jest warta więcej niż pieniędzy, on  

nalegać bierzemy pieniądze, on uratował moją rodzinę ", powiedziała Catherine  

przed rozpuszczeniem płaczem.  

"Wiesz, że straciłem szansę te wszystkie lata temu z powodu mojej miłości  

hazard, to było właśnie to, kiedy usłyszałem, co się stało z moim chińskim  

przyjaciół miałem dać im pieniądze, po prostu musiałem "Uśmiechnięty Pawła  

oczy błagając Percy.  

"Dałeś £ 250,000 dala" Percy z niedowierzaniem.  

"Wygrał dwa zakłady, dał nam £ 500,000. Zwracamy się zostać partnerem ani  

nie musimy zabrać swoje pieniądze. On jest człowiekiem honoru, to była moja wina, że  

Rodzina jest skompromitowany, a teraz przyjdzie jak White Knight nas uratować "  

Oczy Katarzyny były pisma już teraz.  

"Dałeś £ 500.000 dala uratować swoich przyjaciół z ruin" Percy spojrzał na  

Uśmiechnięty Paul z niedowierzaniem.  

"Tak, ja go nie mam żalu. Przykro mi, że kiedyś w środku  

Informacje, przykro mi, ja cię zdenerwować Percy. Ale ja nigdy nie przepraszaj  

że pomogłem moich chińskich przyjaciół w godzinie potrzeby, "Smiling Pawła  

zaczął wydawać swój normalny siebie.  

"On jest człowiekiem honoru, uratował moją rodzinę, on nie chciwym człowiekiem"  



Catherine zrywając się uśmiecha obrony Pawła pod Percy'ego  

niewierzący wygląd.  

Percy westchnął, był to dzień, aby pamiętać, że to na pewno.  

"A znak człowieka nie jest to, co mówi, ale co d £ s, szukając brak  

nagroda, po prostu świadomość, że zrobił słusznie. Out of the  

ciemne przyszło światło, to wygnany cienie i sprawił, że światło ciężarem,  

to sprawiło wątpliwości pewniki, okazało się szarości i czerń na kolory.  

Stary pies stał się kot, kot zmienił szlachetny lew  

a lew zaczął ryczeć i ryk i huk, "powiedział Percy cytowanie  

od dawna zapomnianego wiersza.  

"D £ s to znaczy, że mi wybaczysz?" Zapytał Uśmiechnięty Pawła, który nigdy nie mógł  

zrozumieć poezję.  

"Shake ręce bo jesteśmy przyjaciółmi, a tak Katarzyna, Uśmiechnięty Paul jest  

szlachetny człowiek "Percy wyciągnął rękę.  

"Miło jest dostać jeden nad bukmacherów na zmiany", powiedział z uśmiechem Paul.  

"To człowiek na milion", tryskała Katarzyna.  

"Albo pół miliona!" Odpowiedział Percy przed spaceru z powrotem do swojego  

zakład.  

"Więc wiesz pełną historię teraz", powiedział z uśmiechem Paweł wzruszając  

ramiona.  

"Przeszłość jest skończona, niech obecny zacząć" uśmiechnął się Katarzyna.  

Uśmiechnięty Paul uśmiechnął się, czuł ciężar, zmartwieniem były podnoszone z  

ramiona, miał rodzinę teraz chińską rodzinę.  

Patrick teraz ma rodzinę też w kształcie rosnącej formie  

czerwca. Patrick wiedział, że życie małżeńskie oznaczało zmiany, ale był szczęśliwy  



dla nich stało wokół niego, to był zawsze spokojny na oku  

Burza po wszystkim.  

"Kiedy po raz ostatni ozdobić to miejsce?" Zapytała czerwca Rozglądając  

mieszkanie z krytycznym okiem.  

"Nie tak dawno temu," powiedział Patrick.  

"Jak długo jest" nie tak dawno "w latach?" zapytał czerwca przechylając głowę.  

"Nie tak dawno bardzo, kilka lat po śmierci mojego ojca," odpowiedział Patrick  

patrząc od trzylatek kopią "Królestwo", który Znalazł  

pod poduszką.  

"Czy możesz przestać czytać o Kerry i Spillane braci i odebrać  

Pytanie proszę, "zażądał czerwca wkłada ręce na biodrach.  

"Nie tak dawno, to jest ciekawe, gra się Pat Spillane noga on może  

nie będzie mógł grać w przyszłym tygodniu ", zadumał się Patrick.  

"Patrick" powiedział Czerwiec podnosząc głosu.  

Patrick wciąż zanurzone w trzyletniej starym papierze, nie płacił  

zbyt wiele uwagi do czerwca. Patrick będzie uczyć się na własnej skórze, że cię  

Zawsze trzeba zwracać uwagę na swoje żony. Czerwca dostał nożyczki i  

wyciąć otwór w papierze, a potem przemówił do Patrick choć dziury.  

"O tym pokoju, całe mieszkanie w rzeczywistości, nie sądzisz, że nadszedł czas, aby  

dekoracji? "ona zatrzepotała powiekami na niego.  

"Tak, jeśli tak powiedzieć, teraz oddaj mi ten kawałek czytałem go,"  

Patrick wyciągnął rękę.  

"Możesz mieć to, kiedy mi pan powiedzieć, ile lat to", powiedział czerwca  

wyciągając kartkę że ona wycięty.  

"Może dziesięć lat," powiedział Patrick wyciągnął rękę.  



"Jeśli chcesz, to musisz je zdobyć", z która czerwca umieścić kawałek  

papieru w kieszeni.  

Patrick wstał z krzesła i włożył rękę do kieszeni, tylko jego  

Ręka utknął, więc czerwca położyła rękę w kieszeni.  

"Co masz do powiedzenia na ten temat wtedy?" zażartowała.  

"Nic, ale to," odpowiedział Patrick kładąc drugą rękę w jej drugiej  

kieszeń.  

"Myślisz, że jesteś mądry pan, zapomniałeś, że mam wolną rękę", powiedział  

triumfalny czerwca jak zaczęła łaskotać Patrick.  

Patrick wiercił ale nie mógł uciec ponieważ obie dłonie były w niej  

kieszenie, więc przenieśli się tam iz powrotem, jak kraby współpracujących w całym życiu  

Pokój, aż wreszcie spadł na podłogę. Czerwiec leżał na wierzchu  

Patrick łaskotał go, gdy próbował dostać w swoje ręce, gdy tworzą kieszenie  

Pani Murphy wszedł.  

"Chwała Bogu, jakiego rodzaju gry jest to," zastanawiała się pani Murphy.  

Patrick wstał, podobnie jak czerwca. Jednak we wszystkich do zabawy i  

co z ręką w kieszeni czerwcowym Patryka jego spodnie spadł do  

ziemia. Co do czerwca była lewej kieszeni podartej ujawniając szczyt  

Jej lewa noga. Czerwca spojrzał Patrick Patrick spojrzał na matkę i  

matka spojrzała na czerwiec. Potem cała trójka roześmiała.  

"Zrobiłem wbić tylko ty były zajęte, dobrze byłaś zajęta", wyjaśnia panią  

Murphy przed śmiechem nowa.  

"Czego chcesz?" Zapytał Patrick trzymając spodnie i jego godności  

w miejscu.  

"Przywiozłem ci nowy obraz Najświętszego Serca, ma dużo miejsca dla wszystkich  



moje przyszłe wnuki, "pani Murphy zaczął się śmiać, inny musiałby  

był pomyślany, gdyby nie pojawił się na scenie, a czerwcu nie było  

Już ciąży.  

"Och, to wspaniale. Przy okazji myślimy o dekoracji miejsce"  

powiedział czerwca drodze small talk.  

"Chodzi o czas też Patrick zamienił to miejsce w chlewie"  

powiedziała pani Murphy oddając jej wzrok wokół tego miejsca.  

Patrick przygryzł wargę, ale dla jego matki Musiałby odnowione rok temu.  

Jednak za każdym razem, kiedy wspomniano przedmiot matka oskarżyła go o  

chcąc tracić pieniądze, oprócz chciał wymazać z pamięci z jego  

ojciec?  

"Tak, mama chodzi o czas, to było odnowione," powiedział Patrick ciągnąc  

twarz.  

"Save your face pociągnięcie dla swoich dzieci, nie policzek swoją starą matkę  

albo dam ci klapsa w Puss ", powiedziała pani Murphy jej falujący  

pierś z oburzeniem.  

"Możemy to zrobić sami, że to będzie zabawa mimo wszystko," odważył czerwca.  

"Nie, nie powinien wysilaj się, a co do niego nie będę mu zaufać  

pomalować stare shithouse, "powiedziała pani Murphy kwestia rzeczowo.  

Czerwiec roześmiał się głośno, Patrick jęknął i wyregulować jego spodnie.  

"Jeśli chcesz miejsce urządzone następnie wysłać do Winstona i Curley, że  

są najlepsze, "poradził pani Murphy.  

"Nie wiedziałem, że to zrobili, pomyślałem Pirate Radio było ich rzecz"  

powiedział Patrick.  

"Nie wiem wszystkiego, no muszę jechać wtedy," powiedziała pani Murphy  



jak pocałowała na pożegnanie czerwca.  

Patrick przesuwa się do przodu, aby zobaczyć swoją matkę na zewnątrz, tylko puścił jego  

Spodnie tak upadli na ziemię.  

"Zobaczymy się na zewnątrz, to dwa może prowadzić cokolwiek to było byłaś  

robić wcześniej, "pani Murphy opuścił wymianie błysk z nią czerwca  

daughter-in-law.  

Następnego dnia Winston i Curley przyszedł przyjrzeć  

mieszkanie. Stanęli na środku mieszkania i rozejrzała się dookoła, po czym  

są przenoszone do następnego pomieszczenia i tak dalej. Nie było tylko kilka słów  

westchnienia, Curley podsłuchu ściany w miejscach i pokręcił głową.  

"Czy chcesz najwyższej klasy pracy lub tanią pracę?" zapytał Winston.  

"Ile to będzie kosztować?" zapytał Patrick prawie krzywiąc.  

"Chcemy najwyższej klasy pracę" przerwał czerwca, wykorzystując królewskiej my.  

"Wtedy mówisz około 700 puszek," zaczął Winston.  

"Co siedemset puszek farby!" wrzasnęła się niepokoić Patrick.  

"Nie, Red Stripe", odpowiedział Winston z uśmiechem.  

Czerwiec i Patrick wyglądał zupełnie zbity z tropu.  

"Pozwól mi wyjaśnić, zawsze dać cytat w puszkach Red Stripe. Kiedy  

pierwszy zaczęło nam tylko nie mało pracy, więc mamy zapłacone w puszkach czerwonego  

Naszywka. Więc mamy zachował tradycję i podać cytaty w puszkach, chociaż  

Jesteśmy profesjonalnym zespołem teraz "Curley uśmiechnął się i podrapał się łyso  

głowa.  

"Brzmi ok do mnie," powiedział czerwca.  

"Jaki rozmiar puszki Red Stripe mówimy:" poprosił Patrick  

Ciekawe, co funtów i koszty Pence było.  



"Nigdy nie myśl, że jeśli twoja mama mówi, że są najlepsze wtedy są  

najlepszy to są one warte swojej ceny, czy puszki Red Stripe ", powiedział  

Czerwiec rozstrzygnięcia sprawy dla Patricka.  

Więc Winston i Curley zabrał się do pracy na terenie płaskim, na dźwięk  

Radio Trzy na blaster getta. Winston powiedział, że musi zachować spokój  

podczas gdy on pracował, ale gdy praca się skończyła, że była inna sprawa! Winston  

Curley i stał tylko malarzy i dekoratorów przez przypadek. Kiedy oni  

zaczął na Pirate Radio pracowali z przyjaciółmi w części pokoi  

pierwszy . Teraz wolny pokój ma zwykle więcej śmieci w nim, że dentysty  

poczekalnia, a tym samym stylu wystrój, 80. fuj. Tak więc, aby zachować  

ich poczytalność Winston i Curley urządzony pokój były uruchomieniem  

Pirate Radiostacja z. Jak mieli poruszać się trochę, aby uniknąć  

Vans Home Office detektor zostawili ślad zdobionych części pomieszczeń  

za nimi, tak że wkrótce były one znane jako "pędzlem" i  

"Polyfiller", w rzeczywistości przyjęła te nazwy jak ich nazwy radiowych. Na  

dziwne okazji, że chwycił Home Office i urządzeń Curley  

Winston został zapełniony dekoratorzy czasu, aby zebrać pieniądze dla nowego zestawu. 

Więc losu  

zrobiła najlepszego DJ Pirate i mechanika w Old Forge i śpiew Anvil  

do najlepszej drużyny dekoracji też. A teraz Patrick i czerwiec były czerpania  

korzyści.  

Nic nie dzieje się na ulicy, nie wszyscy się do  

o tym słyszeć. Percy szedł przeszłości, kiedy usłyszał Mozart spływają  

od Patryka mieszkaniu, wraz z dużą ilością oparów farby. Tak pojawił się Percy  

spojrzeć, był pod wrażeniem tego, co zobaczył.  

"Po zakończeniu tu przyjść i zobaczyć mnie, myślę, że nadszedł czas  



urządzone. Że Mozart po prostu hit jest miejscem d £ im zapobiec prawda? "Dodał Percy  

przed wyjazdem.  

"On jest cool", była odpowiedź Winstona jak on wykończył listwę.  

Big Sid przybył tasakiem w jednej ręce, damy klientowi po drugiej stronie.  

"Ta pani szuka malarz i dekorator, można dwa jej pomóc  

na zewnątrz? "zagrzmiał Big Sid.  

"Oczywiście, po prostu zostawić nazwę i numer telefonu, będziemy w kontakcie później  

dzisiaj ", powiedział Curley.  

"Dzięki", powiedział Big Sid jak on zostawił notatkę obok puszki z farbą.  

Patrick i czerwiec mieszkaniu została prawie zakończona, gdy pilna  

wiadomość dotarła Winston i Curley, stacja Pirate Radio jechałem  

zostać najechany przez Home Office. Więc wciąż trzymając pędzel farby i  

Pakiet Pollyfiller duet ścigał się uratować swoją stację. pół  

Godzinę później wrócili z tułowia w tył furgonetki, to  

zawierał ich wyposażenia.  

"Musimy umieścić go w bezpiecznym miejscu, więc bezpiecznie mężczyznę Home Office 

nie będzie  

pomyśleć patrząc, "zaczął Winston.  

"Tak, ale on ma Xray oczy człowieka," odpowiedział, Curley.  

Para krawędziach backforwards Patryka w stoczni, bagażnik kołysanie pomiędzy  

im. Wyglądali jak Piraci w poszukiwaniu miejsca do ukrycia skarbu,  

Curley z jego ogromnego kolczyk wyglądał części. Hairy Amjit pojawił się on  

węszył wokół pnia, może nie było w nim coś dla niego.  

"Mam go, będziemy umieścić go w szopie Amjit jest, zajmie to odważnego człowieka, aby  

nie patrzeć, "powiedział z ulgą Winston.  

Więc przeciągając bagażnik i Curley za nim Winston ruszył owłosione  



Amjit przelana. Winston chwycił koc Amjit i rzucił ją na pniu  

aby ją ukryć. Amjit zaczął warczeć cicho. Curley działał szybko, aby zapisać  

sytuacja, sięgając do kieszeni znalazł pół tubki Rolo.  

"Dla ciebie, mój człowiek, ale pilnować tego w swoim życiu", powiedział Curley 

podrzucając  

z Rolos do Amjit.  

Amjit mogło zawołał Rolos były jego ulubione, albo jeden z nich w dowolnym  

oceniać. Więc wypuszczając wycie Amjit wskoczył na szczycie pnia, on guard  

że z jego życia, oprócz jakby chcieli ich tułowia z powrotem to, że ich koszt  

pełna rura Rolos, nie był głupcem po wszystkim.  

"Dzięki Amjit, daj mi pięć", powiedział Winston uzgadnianie z psem.  

"On jest naprawdę słodki," obserwuje Curley, gdy wspinali się po schodach i  

wrócił do pracy.  

"Tak, on jest słodki, a czasami przypomina mi psa kiwając użyłem  

mieć w tył mojego samochodu ", powiedział Winston.  

"Nie, on wygląda, że parę kredą psy twoja mama mieć na  

stary wysoki brązowy płaszcz kawałek, "poprawione Curley.  

Kiedy mężczyzna Home Office nalot stację Pirate Radio on wszystko  

Znaleziono był pędzel i pakiet Pollyfiller. Wiedział, kim był  

po jedynym, którą brakowało je ponownie. Dlatego zwraca się on Sgt.Mullholland  

Wzruszył ramionami, a następnie wyregulować jego grube czarne okulary ramka roku  

Nie był to szczęśliwy człowiek, wyglądał jak nadąsane Harry Palmer.  

"Pójdziemy na trochę lunchu następnie, jest ładny kawiarni niedaleko mojego stacji lub  

można mieć obiad pub w Trader "odważył Sgt. Mulholland.  

"Przypuszczam, że moglibyśmy," odpowiedział mężczyzna Dom Biuro swinging teczkę  

przygnębieniem.  



Curley się patrzeć przez okno i co on widział  

tylko człowiek Home Office i sierż. Mullholland wchodząc przedsiębiorcy. Lubić  

nasmarowany pioruna duet przedzierał płaskich schodach, że prawie miał  

Budka drzwi Amjit jest wyłączony to zawiasy takie było pośpiechu. Tylko Zrobili  

fatalny błąd, zapomnieli wbić. Hairy Amjit zawył jak Psie  

Baskerville'ów zawył. Curley prawie zemdlała, po drodze w  

Trader człowiek z Home Office rozlał piwo dół jego przodu z  

strach.  

"Och, to tylko owłosione Amjit" poradził Annie.  

"Samo bycie niegrzecznym piesek, on jest tak dobry jak złoto normalnie", dodał  

Betty, jak otarła koszulę Home Office mężczyzny z ręcznikiem.  

"Ale, ale, ale brzmiało to jak wilk!" Powiedział mężczyzna Home Office  

falujący ze strachu.  

Wziął łyk napoju, aby uspokoić swoje nerwy.  

"Bardzo dokładny opis, aby być uczciwym," obserwowane jako Sgt Mullholland  

ukończył kufel wapna.  

Home Office mężczyzna upuścił szklankę na kolanach, miał złe wspomnienia  

psów.  

"Tu wytrzeć się w dół", powiedział Annie rzuca ręcznik do domu  

Biuro twarzy mężczyzny.  

"Nie rób okrążeń", dodaje Betty z uśmiechem.  

Poza owłosione Amjit biegł w górę iw dół ulicy jak  

szczęśliwy szczeniak, którą dostał Bar Bounty plus Crunchie Out of the Pirates.  

Dobrze, że nie są tanie zrobił on zaproponował dobrą obsługę pies stróżujący,  

więc musiał być wypłacona, oprócz, że nie lubią być brane za pewnik. Więc  



Curley była przerywana nad do sklepu Amjit, aby uzyskać owłosione Amjit jego czekolady  

nagroda, wtedy i tylko wtedy nie owłosione Amjit zaprzestać swoich obowiązków straży.  

Tymczasem Curley Winston nosił tułów w górę drogi do Percy'ego  

zakład, wyszli z tułowia w pokoju przygotowawczym, zamykając swoje  

Oczy natomiast Andy przytrzymał drzwi otwarte na tego.Oni nadzieję ślad pójdzie  

żyje tam, o ile człowiek Home Office chodziło.  

Home Office mężczyzna odzyskał panowanie nad sobą już tak  

ściskając nogę wyszedł na ulicę. On po prostu dostrzegł  

Winston i Curley wracając do Patrick mieszkaniu, uśmiechnął się jego nikczemny  

uśmiech, więc to, gdzie się znajdują, i dlatego były one nazywane  

Pędzel i Pollyfiller. Zacierając ręce Przeciął  

drogowego i wspiął się po schodach Patryka mieszkaniu.  

"Nie staramy się uniknąć mnie chłopcy jesteś?" Powiedział człowiek Home Office  

W swoim najlepszym protekcjonalnym tonem.  

Sgt .Mullholland przewrócił oczami, co pillock był wylądował tylko  

musiał pomagać "Home Office Man".  

"Czy chcesz niektóre zdobienia wykonane Sir?" Uśmiechnął Winston.  

"Nie, ale chcę nadajnik!" powiedział mężczyzna Home Office brzmiące  

jak Sherriffa Nottingham.  

"Jesteśmy skromni dekoratorzy Sir próbuje dokonać uczciwego życia," powiedział  

Curley patrząc jak osaczone Pirate żałując, że nie przyłożył kord  

na dół.  

"Czy Mogę się rozejrzeć?" zapytał mężczyzna Home Office.  

Sgt. Mullholland wzruszył ramionami, jakby chciał powiedzieć: "Sorry chłopaki ale  

trzeba pomóc to Wally ".  



"Nie mam nic przeciwko, ale to Patrick i czerwiec za mieszkanie, nie ma nic wspólnego  

w ogóle ", powiedział Winston.  

"Jestem pewien, że nie będzie miał nic przeciwko," uśmiechnął mężczyznę Home Office.  

Więc spojrzał wokół, ale zwrócił pusty. Był dąsać jak wyszedł. Winston  

Curley i uśmiechnął się ich pożegnania, kolejny dokładne golenie. Stanęli u  

szczycie schodów i obserwował go. Home Office Mężczyzna spojrzał na  

im, że nie słyszał, ale mógł czytać z ruchu warg, "szopy". Więc zrobił  

beeline dla niego. Winston i Curley oglądał z trybun, jak ich  

mógł je słyszał, nie mógł chyba wargi czytać!  

"Teraz pozwala zobaczyć, co znajduje się w tej szopie," powiedział mężczyzna Home Office 

z radości.  

"Hau, hau, hau, wyć, wyć, wyć," poszedł owłosioną Amjit.  

Nikt nie przyszedł do jego szopy bez pukania po pierwsze, nie było tak źle, jeśli to  

Był to przyjaciel, który dał mu czekoladę, ale zupełnie obcy, nie był  

mając żadnej z tych rzeczy. Więc owłosione Amjit wyleciała mu z kurnika jak rakieta,  

przewracając mężczyzna mieszkania Home Office. Hairy Amjit usiadł na człowieka i zawył  

i wył i wył. Winston i Curley roześmiał dopóki nie płakał. Tak jak  

dla mężczyzny Home Office Żałował, że dotrzymał pracy na biurku, to było zbyt  

dużo.  

"Myślę, że należy dać mu trochę czekolady," powiedział sierżant. Mullholland  

starając się nie śmiać.  

"Jestem cukrzykiem nie jem czekoladę," przecisnął mężczyznę Home Office.  

"Wtedy jesteś w tarapatach", powiedział sierżant ocieplenie do swojej pracy.  

"Nie można przeciągnąć go?" Zapytałem paniki dotkniętych Dom Biuro człowieka.  

"Nie jestem bardzo dobry z psami, przypuszczam mogłem dzwonić RSPCA i  

zapytać o radę, "sierżant zaczął drapać głowę jako  



Sierżanta obsługi Szkolenia powiedział, że powinien w takich sytuacjach.  

Do tej pory cała ulica nie zatrzymał się, co się z wyciem hairy Amjit za  

i Winston i Curley za śmiech, coś warte oglądania została  

wydarzenie. Big Sid, Wayne, Betty i Annie, Percy, Frank i Peter  

reszta wszyscy wyszli ze swoich sklepów do oglądania.  

"On jest zły, nie jest on", powiedział Big Sid mrugając do Wayne'a.  

"Chcesz filiżankę herbaty, gdy jesteś tam" odważył Mark.  

"Cóż, kiedy wstaje będzie potrzebował nowej pary spodni", obserwowane  

Betty z uśmiechem.  

"Być może zbyt majtki", dodaje Annie.  

Po dziesięciu minutach Big Sid pomyślałem, że nadszedł czas, aby zakończyć Home Office 

na  

dyskomfort, więc wręczając torbę skwarkami do Jaswinder szepnął  

jej do ucha.  

"Idź, mieliśmy naszą zabawę", powiedział Big Sid z przymrużeniem oka.  

Jaswinder podszedł ku wciąż szczeka owłosionej Amjit.  

"Jeśli nie zamknął nie daje żadnej z nich," Jaswinder wziął  

worek zza jej pleców tak owłosione Amjit widział wieprzowiny  

skwarkami.  

Hairy Amjit zatrzymał się w połowie korze.  

"To nie jest grzeczne otwarcie drzwi bez pukania w pierwszej kolejności. Powiedzmy, że to 

przepraszam  

do Amjit "Jaswinder uścisnął jej dłoń na mężczyznę Home Office.  

Home Office Mężczyzna zamknął oczy i powiedział, że mu przykro. Tłum  

brawo, Winston i Curley zaśmiał się jeszcze bardziej.  

"Złap", powiedział Jaswinder rzucanie wieprzowinę zarysowania wysoko w powietrze.  



Hairy Amjit skoczył wysoko w powietrze łapanie zarysowaniem. Wszyscy  

brawa, wszyscy z wyjątkiem człowieka, Home Office, kto by zdecydował, aby uzyskać jego  

biurko powrotem praca.  

Tej nocy Curley Winston wrócili na falach,  

zawiązanymi one nadawane z pokoju przygotowawczym Percy'ego, nie  

Aby zobaczyć wnętrze o pogrzebowe pokoju przygotowawczym, dopóki nie były  

martwe i to byłoby zbyt szybko. Tak się w Home Office w ciemności,  

ich pobytu są nadawane swoją zwykłą żywą show, otoczonym  

parada zmarłych.  

Kłopot z rzeczy dekoracji jest, że zazwyczaj nie jest bałagan,  

dobrze, jeśli nie to sam nie jest. Patrick i czerwiec nie zdobione  

samym sobą, więc nie było bałaganu, ale kontrast między czystą płaska i  

stare meble wykonane na wygląd odrapany meble, bałagan. Patrick postanowił  

niespodzianka czerwca zamawiając nowe meble.  

"Więc teraz widzisz, że to miejsce jest urządzony mebli Franka  

naprawdę pokazuje to wiek, "zaczął Patrick.  

"Czy mówimy Formica lub wymianę jakości?" zapytał Frank.  

"Dobrze jakości oczywiście, że teraz jestem żonaty i będę tatą  

niebawem, "odpowiedział Patrick.  

Frank uśmiechnął się z ulgą, nienawidził koniec Formica swojego sklepu, miał  

w celu zapewnienia tego, co ludzie mogą sobie pozwolić, choć może wątpliwej jakości  

koniec Formica było atrakcyjne dla niektórych. Wciąż uśmiechając Frank poprowadził  

z tyłu jego sklepie, czule dotykając kawałek tu i ówdzie kawałek  

jak ojciec dotyka głowy swoich dzieci.  

"Musimy najpierw drinka", powiedział Frank otwierając biuro, ujawniają  



piękną kolekcję win.  

"Nie widziałem tego wcześniej," powiedział Patrick.  

"Moi najlepsi klienci zasługują na drinka, to łagodzi ból, gdy mówię im  

cena, jakość kosztuje mimo wszystko, ale to nie trwa wiecznie, tak jak  

dobre wino utrzymuje się na podniebieniu. Meble nadal będzie dobrze, gdy  

masz wnuki! "wyjaśnia Frank, gdy mijał Patrick szklankę.  

"Och, to jest świetna sprawa, skąd je dostać od?" zapytał Patricka.  

"Z mojej rodzinnej wsi oczywiście, nad brzegiem rzeki Pad, nazywamy  

go Dom Camillo, pić i uważasz, że twoje sny  

come true ", Frank zamknął oczy i smakować jego rodzinnej wsi wina.  

"Bóg jest tak dobry, że jestem pewien, że będę musiał iść do spowiedzi," zażartował Patrick  

"Wtedy tak będzie ks Shaw, dałem mu butelkę!" zaśmiał się Frank.  

Patrick spojrzał na całym koniec jakości sklepu jakoś  

został sporządzony na jeden trzy siedzenia, lub został Frank prowadząc go? Więc on  

usiadł na nim, Frank usiadł następnym razem niego.  

"To wydaje się bardzo silny," powiedział Patrick klepiąc go.  

"Nie potrzeba żadnego superglue na ten temat", powiedział Frank z uśmiechem.  

"Bóg nie przypominaj mi, jestem pośmiewiskiem całej ulicy  

i prawdopodobnie Indie czy jestem żadnego sędziego Amjit, "powiedział Patrick potrząsając  

głowa.  

"Podobało nam historię też we Włoszech w dolinie Padu," powiedział Frank z  

błyskiem w oku.  

"W porządku, w każdym razie, będę mieć to jedno. Czy można dostarczyć go dzisiaj, ja  

lubi zaskakiwać czerwca, "powiedział Patrick zmieniając temat, zanim bym  

uruchomić ponownie rumienić.  



"Ale mój van znajduje się gdzie indziej, jutro nie?" zapytał Frank.  

"Chyba tak", powiedział nieco zbity z tropu Patrick.  

Właśnie wtedy przyszedł Mathew omijając obok sklepu, Mathew lubili go pominąć  

czuł się wolny, wolny jak jelenie.  

"Mathew, Mathew tu" wrzasnął Frank bieg do przodu  

sklep.  

"Słuchaj Mathew będziemy przeprowadzać nowe meble Patryka górę drogi do jego  

mieszkania, będzie to miła niespodzianka na czerwiec ", powiedział Frank.  

"Muszę dać Big Sid listy z mamą chociaż," wyjaśnia Mateusz.  

"Dobrze chłopcze, dajesz Big Sid listę potem wrócić," powiedział Frank.  

"Więc będę się dziś dostawę mimo wszystko," powiedział Patrick uśmiechem.  

Mathew wrócił jeszcze przeskoki, Big Sid ambled po nim.  

"Dobrze wiele rąk czyni pracę lekką", powiedział Big Sid.  

So Big Sid i Mathew prowadzone sofie ulicą z Frankiem i  

Patrick niosąc krzesło za sztukę. Jaswinder stał poza jej tata  

sklep karmienia owłosione skwarkami Amjit wieprzowe kiedy zobaczyła dobrze zrobiła  

jej ojciec zabrał ją po drodze. Gdy na drodze Usiadła na  

Kanapa, żeby mogła być przeprowadzona podczas Big Sid i Mathew przeniósł kanapa,  

to jak bycie królową Egiptu. Jej ojciec wyczyszczone chodnika  

dla pracowników, to było prawie jak karnawałowego pochodu. Paulo jeden z  

kierowcy ciężarówek na trasie do kawiarni Marka zahukała jego róg, musiałby  

Opowieść dla ludzi z powrotem na dolinie Padu. Kiedy dotarli do  

schody do Patryka płaskiej Jaswinder niechętnie wysiadłem z kanapy, a następnie  

z Big Sid w czołówce on i Mathew prowadzone sofie po schodach.  

Amjit żartował z Patrickiem o nim jest jakaś forma odziej sklepowy,  



dosłownie. Jaswinder miał już wspiął się po schodach za Mateusza,  

jak on i Big Sid jiggled sofie, aby ją przez drzwi.  

"Jaswinder!" wrzasnęła Amjit.  

Jaswinder spadł na szczycie schodów. Frank i Patrick spojrzał  

z przerażeniem. Miała zostać zabity na pewno. Mathew rzucił kanapa Into the  

powietrze, widział jej upadek.  

"To, że jesteśmy teraz myśli", powiedział Big Sid od wewnątrz mieszkania.  

Ręką chwycił za darmo Mathew Jaswinder, zdawała się być coraz  

z dala od niego, Mathew upadł na kolana był pochylony do tyłu niczym  

Limbo tancerką. Patrick zamknął oczy, czuł się chory.  

"Jaswinder!" wrzasnęła Amjit.  

Frank uczynił znak krzyża, po czym zamknął oczy.  

"Tato!" wrzasnęła Jaswinder jej głos wydawał się odległy.  

Mathew odesłana z powrotem na nogi, jego jedna ręka naciska kanapy do przodu,  

w jego drugiej mocnego utrzymywania był Jaswinder. Była bezpieczna, Mathew pociągnął  

królik z kapelusza. Mathew i Jaswinder zniknął w mieszkaniu  

taki był rozpędu Mateusza, wysłali Big Sid latania. Amjit  

pobiegł po schodach następnie Patrick i Frank.  

"Moje dziecko, moje dziecko" Amjit zgarnął swoją córkę w ramionach.  

"Co się dzieje?", Zapytał Big Sid wstając.  

"Jaswinder spadł na krawędzi schodów pod szyną, ale dla  

Mathew Miała zostać zabity ", wyjaśnia Patrick, jego serce nadal wali  

uszach.  

Big Sid patrzył z niedowierzaniem, po prostu pomyślałem Mathew został Jiggling  

Kanapa, był oszołomiony, więc usiadł na sofie. jego Indian  



Księżniczka mogła zostać zabita.  

"To był cud, Mathew odbił ją złapać, a następnie do przodu tak,  

że ma być bezpieczna, widziałem to wszystko, "wyjaśnia Frank.  

"Dzięki Bogu, że miała na sobie bluzy Arran matka dzianiny inaczej  

byśmy wszyscy teraz płacze ", powiedział Amjit pocałował głowę córki.  

"I powiedział, że to było głupie indyjski być na sobie sweter Arran"  

Patrick oblizał wargi, czuli się bardzo suche nagle.  

"Wezmę Mathew na koktajl, można zarządzać na własną rękę teraz"  

zapytał Amjit.  

"Przyjdę za", powiedział Big Sid, że on mieć jeden siebie.  

Frank i Patrick pozostawiono do postawienia w fotele, czułem się jak  

sprzątania po wyniku, ale na szczęście Jaswinder żyje dzięki  

Mathew.  

"Tak, ale dla Jaswinder noszenie Arran twoja matka dzianiny  

Musiałaby został zabity, "powtórzył szeroki jednookiego czerwca.  

"Bóg wie, jak Mathew udało się to zrobić, to jak coś Bruce Lee  

zrobi, a potem z powrotem dotrzeć do przodu krok, Sid został wysłany pływające pod  

waga sofie i rozpędu Mateusza.  

Czerwiec instynktownie czuł rosnące wybrzuszenie w niej, spojrzała na  

Patrick, pytanie na ustach.  

"Co zrobić, jeśli zdarza się naszym dzieckiem?" spojrzała z wyrzutem na Patricka.  

"To nie będzie, jestem bezpieczny nie był ja?" powiedział Patrick obronna.  

"Wypadki się zdarzają, a to mieszkanie jest tylko wystarczająco duży dla jednego dziecka,  

co z resztą, gdy pochodzą one "czerwiec zamknęła oczy na  

Patrick nie mógł się od niej.  



"Myślałem, że podoba Ci się ten płaski, tą ulicą" Patrick spojrzał na nią.  

"Ja nie, ale myślę, że powinniśmy mieć dom teraz, dom z ogrodem  

drzewo wiśni w dolnej części ogrodu, "powiedział czerwca wszystko w jednym  

oddech.  

"Tak, ale jeśli mamy dom byśmy musieli przenieść stąd, nie wiem  

Aby przejść do krwawego Harbourne co z matką w pobliżu, ona przeciągnąć  

nas do swojego legowiska z jej wstęg pająka ", odparował Patrick.  

Stali w milczeniu, to może rozwinąć się w ich pierwszej walce realnej, tylko  

Czerwca miał inne pomysły na dalszy Wyjrzała przez okno. skoki do przodu  

pocałowała Patrick i położył obie ręce w kieszeniach spodni, on  

nie mógł uciec jej teraz. Ona głuchy go pocałunkami i krawędziach go  

do ich nowej kanapy, że nadszedł czas, aby zobaczyć, czy Frank rację, bez kleju  

byłaby potrzebna, mimo wszystko, że wybrała meble dzień wcześniej  

Patrick miał, że nie był głupcem po wszystkim.  

"Patrick jest to duży sad zewnątrz nie to jest?", Powiedział czerwca jak ona  

grał z włosami na Patryka piersi, które wystawały z jego koszuli.  

"Tak", odpowiedział Patrick psychicznie dziękując Franka, on naprawdę nie trzeba  

klej na tej kanapie, nigdy.  

"To musi być wystarczająco duży dla kilku domów, warto dużo pieniędzy nie ma  

tak? "powiedział czerwca przed ponownym całując Patrick.  

"Tak, ale jesteśmy wygodne, więc nie ma sensu sprzedawać go," powiedział Patrick  

między pocałunkami.  

"Nie myślałem o sprzedaży go, myślałem o czymś innym,  

coś znacznie więcej, a czymś konstruktywnym ", czerwiec usiadł i dostał  

przy sofie, zatrzymała się, aby spojrzeć na Patricka, a następnie udała się do  



okno.  

"Jest wiele gruntów tam", czerwiec mówił powoli.  

"Mówisz jak kobieta Kerry już" zaśmiał Patrick zlezienie  

Kanapa i przechodząc do okna.  

"Dobrze, można zrobić coś konstruktywnego," Oczy zamknięte na czerwcowe  

Patryka.  

Patrick musiał dać się teraz, że nie mógł się z nią spierać, że to będzie jak  

kłóci się z siebie.  

"No, co to jest?" Patrick był uśmiechnięty.  

"Możemy zbudować dom właśnie tam", czerwiec wskazał.  

"Więc nie zmieniła się w kobietę Kerry, mama będzie zadowolona" Patrick  

roześmiał się głośno.  

"D £ s to znaczy, zbudujesz mi dom, dom?" Czerwiec był issueing  

wyzwanie.  

"Oczywiście, nie trzeba przekupić mnie pocałunkami," Patrick uśmiechnął.  

"Gdybym nie pocałować pierwsze, nigdy nie dostać żadnych pocałunków", powiedział 

czerwca  

oddanie się jej język.  

"Chodź ty i pokażę ci, jaką Kerry człowiekiem jestem", powiedział:  

Patrick złapał czerwcu i włożył ręce do kieszeni dżinsów.  

Tego rodzaju zachowanie było głupie dziecięcą rodzaju są najbardziej zadowoleni  

i byli zadowoleni, że kanapa Frank nigdy nie musiałby superglue.  

Następnego dnia konsultowany z Dawidem, był w stanie polecić  

architektem, więc poszedłem zobaczyć go w ciągu w Langley. Czerwcu zdecydował, że  

chciała cztery dwuosobowe sypialnie i dwie łazienki z dodatkowym prysznicem  

Pokój rzucony w środek na dobre. Myślała o przyszłości po wszystkim  



lub nie była Kerry kobieta w trakcie tworzenia. Kiedy architekt z uśmiechem  

zapytał, kiedy chcieli plany odparła "Yesterday", klepiąc ją  

żołądek . Więc zestaw Architech do pracy, tydzień później plany były  

gotowy.  

"Więc widać Percy dział planowania Rada roześmiał się w naszym  

twarz, mówią, że jest to strefa biznesu, bez obudowy ", wyjaśnia  

Patrick gryzie wargę.  

"To Albert Pratt O. Bloody B. diehards. Daj mi te plany będę  

trzymać bombę pod nimi "zmatowiona Percy.  

Patrick poszedł i wziął plany i podał je do Percy'ego.  

"Mam nadzieję, że można coś zrobić, to po prostu, że David jest wolny w tej chwili tak  

mógł rozpocząć budowę od razu. To może być zbudowany w ciągu sześciu tygodni,  

wszystko czego potrzebujemy jest iść do przodu ", Patrick wyglądał jak dzieciak, który 

znajduje się latawiec był  

zatrzymany na drzewo, nie miał pojęcia, co robić, dorosły pomoc była potrzebna.  

"Będziesz miał pozwolenie na budowę w dziesięć dni i nie jestem grabarzem", powiedział  

Percy potrząsając Patricka za rękę.  

W swoim studium Percy wyjął dziennik, spojrzał na telefon  

Numer pana Stone'a, pana posła kamienia dla Old Forge i śpiew Anvil.  

"Hello, można umieścić mnie przez pana Stone'a proszę," powiedział Percy, kiedy  

usiadł.  

"Obawiam się, że jest bardzo zajęty, co z byciem nowym Parlamentowi i tak  

dalej ", powiedział bardzo biznesowych jak sekretarka.  

"Po prostu powiedz mu, że to Percy Frost, grabarz, on mówi do mnie"  

Percy powiedział cicho.  

Sekretarz skoczył na baczność, pobiegła korytarzami  



Westminster, Percy Frost było znane nazwisko w korytarzach władzy.  

W rzeczywistości dzień Pan Kamień przybył pierwszą rzeczą było to, że powiedział Percy  

miał natychmiastowy dostęp, więc nic dziwnego, że sekretarz ran, które  

i głos Percy'ego, czasem brzmiał jak wampir chętnych osób do  

robić rzeczy.  

"Co mogę dla ciebie zrobić?" zapytał pan Stone.  

"Patryka odmówiono zgody na budowę domu obok jego  

piekarnia, myślę, że to stare diehards Albert Pratt, "wyjaśnił Percy.  

"Wyślij mi plany i tak dalej, zrobię mój najlepszy", odpowiedział pan Stone.  

"Jak to Parlament wtedy?" zapytał Percy.  

"Wolałbym zaufać granatowy r trzon niż niektóre z nich, ale jestem pewien,  

Ja się do tego przyzwyczaić. Chociaż, jeśli jest to budynek względu chyba że jest to  

Wolnomularze powinno być pytanie do pomocy ", żartował pan Stone.  

"Myślałam, że wszyscy politycy byli masoni," wymamrotała Percy.  

"Nie ten, mimo wysłania plany i zrobię mój najlepszy", powiedział pan  

Kamień zanim odłożył słuchawkę.  

Percy uśmiechnął może trochę zachęta by przyspieszyć pracę pana Stone'a,  

mimo wszystko był masonem i tak był pan Kemp, więc jeśli Frost i Kemp  

kombinowane wtedy zaprosić do funkcji Freemason mogłyby być organizowane dla pana  

Kamień.  

Następnego dnia duża koperta przybyła pana Stone'a, wewnątrz było  

list z napisem "Tylko dla twoich oczu". Duża koperta zawierała  

Plany domu Patryka, list był zaproszeniem do masona  

Funkcja w Harbourne, osobiste zaproszenie Percy i pan Kemp. Gdy  

Pan Kamień przeczytać zaproszenie Skoczył w powietrze, Percy był prawdziwym mężczyzną  



tajemnicy: tak po prostu musiało dołożyć wszelkich starań dla jednego z jego składników.  

"Gdzie to jest bezczynny Amerykański badacz nasz, gdyby nie rozwiąże tego  

problemem dzisiaj będę osobiście kopnąć go z Westminster, a na jego  

samolot do Bostonu, "warknął pan Stone.  

Badacz zmaterializowanej mu kazano zbadać wszystkie prawa bye dla  

Old Forge i śpiew Anvil, znaleźć lukę, albo tylko pętla byłby  

widząc została pętla Pan Kamień byłoby powiesić go. Duane był odpowiednio  

wrażeniem więc ustawiony do pracy. Późnym wieczorem znalazł lukę, w  

robotnicy musieli być wyposażona w miejsca do życia, jak i Patrick był jednym  

robotników choć w jego własnej piekarni, ale ponieważ był pracownikiem  

miejsce do życia było znaleźć. To był byelaw sięga 1874 roku, to  

nie zostały uchylone. Uzbrojony ze wszystkimi informacjami pan poszedł do kamienia  

Komnata, chciał powiedzieć kilka słów na ten temat.  

"I tak moi koledzy i członkowie honorowi członkowie to naprawdę jest przypadek  

Rada stara się zastraszyć skromny robotnik, przypadek bezmyślne  

utrudnień ze strony rady iw jakim celu? Wystarczy flex  

mięśni przed skromnym pracownika, po prostu ze względu na niego. Czy nie jesteśmy  

tutaj rząd ludu przez ludzi i dla ludzi, a nie  

Przeciwko nim "blustered Mr Stone, które podniósł technikę od A  

niektóre państwa Tory.  

Udał się na kolejne pięć minut, po czym skłonił się do marszałka  

lewej komory chciał dzwonić Percy z dobrą nowiną.  

Kilka dni później rozpoczęły się prace nad Patryka i czerwcu w nowym domu,  

owłosione Amjit nie uniósł nogę ciągu znaków kredowych, które miały prowadzić  

JCB kopanie fundamentów.  



"X znaków miejscu," zaśmiał się pani Murphy pełen uśmiechów. pamiętała  

jej domu w Kerry Head, co zabawne, że mieli w 1934 roku, gdy był nowy  

zbudowany, stary jest przekazany do bydła. Tak już było  

szczęśliwy dzień, prawie sześćdziesiąt lat na nowym domu rodzinnym była w zakresie 

wytwarzania,  

ale ten w Old Forge i śpiew Anvil.  

Był to również szczęśliwy nocy, Percy i pan Kemp wziął pana Kamień  

z nimi do masońskiej Zgromadzenia. Niewiele można powiedzieć o masonów,  

oprócz tego, że oni naprawdę wiedzą, jak się bawić. Pan Kamień  

nalegał na sprzedaż na koszt wszystkich materiałów budowlanych dla nowego Patrick  

Dom pana Kempa. Panie Kemp był zadowolony z przyjęcia, wiedział, że Patrick  

Nie akceptują taki dar samego siebie, ale pan Kemp był człowiekiem biznesu, więc  

zrobił. Percy uśmiechnął nie będąc posłem o budowaniu społeczności oraz  

tak dalej, nawet jeśli było nieco dosłownym przykładem. Wraz z bronią  

na siebie nawzajem ramiona są przesunięte w dół Harbourne High Street,  

Michael przechodził więc zatrzymał się dać im windę przed over  

niespokojny Bobby może ich aresztować, byli bardzo pijani po wszystkim.  

"Chciałbym dostać tysiące o zdjęcie tego" zadumał się Michael.  

"Jest ok głosował dla Ciebie", zapewnił Percy.  

"Będziemy Zabiorę cię do domu najpierw pan Kemp skoro żyjesz najbliższa,  

ale Bóg wie, co żona powie: "Michael ściągnął potrząsając  

udać się złowieszczo.  

Dawid wykończenia cięcia fundamenty, gdy pierwszy  

ciężarówka przybył z cegły i drewna.  

"Nie zamawiałem tego od ciebie," krzyknął David powyżej hałasu  

JCB.  



"No to wszystko zapłacił za komplementy pana Kempa," wyjaśnił ciężarówkę  

kierowca.  

W tej chwili Percy pokazując żadnych oznak jakiegokolwiek z zużyciem pojawił  

wyjaśnić, "byłem wczoraj z panem Kemp i pana Stone'a nasz MP,  

zdecydowano, aby pomóc rzeczy razem trochę "Percy machnął ręką tuż  

jak pojawił się kolejny samochód ciężarowy.  

"To znaczy, że wszystko idzie, całej partii?" zapytał David.  

"Jednym słowem, tak," z tym Percy ukłonił się i zaczął odchodzić,  

przedsięwzięciem była jego sprawa, nie budynek.  

"Ale oni wiedzą?" David skinął w kierunku mieszkaniu powyżej  

Piekarnia.  

"Dobrze, że to sprawa rodzinna", powiedział Percy dotykania nos, a że  

zniknęła.  

Nie daleko w Smethwick, w wilgotnym mieszkaniu żyła jeszcze kilka,  

mieli związek z ulicy, ale były daleko od zadowoleni.  

Człowiek włącza radio off, chciał krzyknąć, więc był miejscowy MP  

w stanie rozwiązać sytuację, tak cholernie co. Był na dobre  

Rzecz z Dannym, Zawsze był prosty dotyk, teraz był ociężale  

z tłuszczu dziewczyna coraz grubsze. Ciężarna dziewczyna i wilgotny płaskie,  

co Comedown z Dni wina i róż, teraz wszystko mu było  

skomlenie z dziewczyną. Gdyby tylko Danny nie został wysłany do Izraela, byłby  

Teraz w koniczyny. Teraz wszystko, co miał było marudzenie tłuszczu dziewczyna, i Danny 

miał  

policzek wysłać mu pocztówkę, i oferują o tej dziewczynie, którą spotkał, a  

żołnierz w armii izraelskiej. Boże, to sprawiło, że chory, że chciałby, aby uderzać  

Danny na nos.  



Mathew, Marka, Łukasza i Jana zatrzymany przez przedsiębiorcę na drinka  

rzeczy były patrząc ponuro na pewno. Oni mają czas na ich rękach wkrótce.  

"Dlaczego nie pomóc David zbudować nowy dom Patryka" odważył Annie.  

"Spójrz, co się stało, kiedy pomógł umieścić to miejsce praw", dodał  

Betty.  

"Para Mówisz jak pani Murphy," zaśmiał się Mateusz.  

"Nie, to jest pani Murphy," zaczęła Annie przełączania akcentem Kerry.  

"Ok, damy, po prostu dają nam kolejny kufel po pierwsze," powiedział John.  

Więc Betty dał im jeden kufel z czterema słomek w nim, dziewczyny będą dziewczęta  

po wszystkim . Nie będzie przebita chłopcy wzięli słomkę każda potem pili,  

ci ludzie nadal może być chłopcy mimo wszystko, wtedy zdmuchnął pianę z  

goździk u dziewczynek.  

"Dobra robota jesteś wujkowie lub chcemy powiedzieć i tata na ciebie i owłosione Amjit, 

więc  

tam, "powiedział bliźniaki umieszczenie ich języki się, przed rozpoczęciem  

śmiech.  

Tak było, że Mathew, Marka, Łukasza i Jana dołączył  

tynkowanie dziecko, David, w budowie domu. Po czterech tygodniach były one  

gotowy do umieszczenia na dachu, pięciu mężczyzn pracujących czternaście godzin dziennie 

sprawia,  

lekka praca budownictwie mieszkaniowym. Patrick i Mathew pomógł też tak  

sposób, aby nie czuć się w lewo z nim, oprócz Patrick chciał powiedzieć swojemu  

Dzieci, które mu zbudować.  

Z dachu na Winston i Curley przeniósł się do dekoracji  

miejsce, czerwiec osobiście decydując "wygląd" z domu, ona również, że  

wynegocjował "czerwony pasek" cenę. Więc szczepów Mozarta, Curley  



Winston dom został urządzony: Percy by zrobić sobie przerwę od  

balsamowania ciała, aby porozmawiać z Winstonem o różnych zaletach  

Mozart, a po pół godzinie, którą spacery wzdłuż drogi z powrotem do swojego  

zakład uśmiechem na ustach. Było miło dostać jakiś poważny  

Rozmowa po wszystkim, umarli nie jest zbyt rozmowny w najlepszych  

czasy.  

Nie trwało to długo, Curley oraz Winston, aby zakończyć domu  

jak to jest zawsze łatwiej urządzić nowo wybudowanym domu, więc teraz to  

czas na dywanie miejsce. Czerwiec konsultowany z Frankiem, byłoby łatwiej  

zrobić cały dom o tej samej konstrukcji. Patrick nie zauważył, że  

sypialni dywan był niemożliwy do próżni, ponieważ był zbyt "puszyste", więc dlaczego  

Nie mogli salonu dywan w sypialni, a przynajmniej, że  

być łatwe do czyszczenia. Frank zadzwonił jego kontaktów w Kidderminster  

"Och, pan uratował mi życie, mamy nadwyżkę dywan. Państwo widzą  

zmienił wystrój hotelu w ostatniej chwili, dodali balową  

zamiast tak wielu dodatkowych sypialni, "wyjaśnił speszony człowieka od  

Kidderminster.  

"Więc chcesz mi go zdjąć ręce", powiedział Frank.  

"Dobrze, jeśli może," powiedział dywan Człowiek Kidderminster.  

Więc poszedłem do czerwca Kidderminster z Frankiem, aby zobaczyć czy Lubiła  

projektowanie, uśmiechnęła się, kiedy zobaczyła go. Konstrukcja Dywan był oparty na  

Book of Kells, było dla irlandzkiego Suites międzynarodowej hotelowe  

Hotel Birmingham. Jeśli to było wystarczająco dobre dla pięciogwiazdkowym hotelu byłoby  

wystarczająco dobre dla domu Black Country. Zakup zgodził czerwca zadzwonił  

Patrick nakłonić go, aby powiedzieć wszyscy oni mieli układanie dywanu  



wieczór.  

"Że co?" zapytał Patricka.  

"Dywan r wieczorem, dostać wszyscy przyjść wtedy będziemy wszyscy pójdziemy do  

Trader potem, gdy dywan jest położony, "wyjaśnia czerwca.  

"Ok, powiem wszystkim," powiedział Patrick odkładając słuchawkę.  

Godzinę później ciężarówka przybył z dywanu, Frank miał go w  

dwie części, jedną dla na górze i jeden na dole. Skaczący  

z samochodem ciężarowym Frank przebiegł drogę oczy jak płomienie, nie robił  

cały dom w latach, to miało być zabawne. Frank odebrał  

Narzędzia pobiegł z powrotem do nowego domu Patryka i czerwcu. Big Sid, Wayne,  

Roger, Mathew, Winston i Curley, Mathew, Marka, Łukasza i Jana, aby nie  

wspomnieć David i reszta byli gotowi. Stojąc na tylnej ściance  

ciężarówka Frank wyjaśnił plan.  

"Teraz dywan jest rzecz piękna, to czyni nas unosić się po ciężkim dniu  

chodzenie na twardych nawierzchniach, "zaczął Frank.  

"Można powiedzieć, że znowu" przerwał Roger.  

"Teraz to piękny dywan może być rujnuje przez złe dopasowanie. Wygląda też  

lepiej, jeśli jest to bez szwu, więc będzie bez zarzutu. W latach, kiedy  

wnuki Patryka rodzą oni też powie, co to ładny dywan  

jest i zastanawiam się, jak udało nam się go położyć tak dobrze! "Frank był pocenie  

był tak podekscytowany.  

"Im szybciej skończymy tym szybciej będziemy pić!" krzyknął Wayne.  

Po tych słowach zaczęli. Frank rozdawane dywan i chwytaka  

Zamówione ludzi, aby umieścić go na krawędzi każdym pokoju i korytarzu. On  

ścigał się jak wzbudzeniu uczeń upewniając się, że był w ścisłym  



pozycja. Miało to czterdzieści pięć minut, po czym zespół został wysłany na górę do  

zrobić to samo podkład został zamontowany na dole. umieszczenie podkład  

dół jest łatwym zadaniem jest po prostu szerzyć ją, wtedy biegać jak idiota  

z pistoletu na zszywki trzymać go na podłogę. Jak Rodney był najbliższy  

rzeczą dostępne to on dostał pistolet ze zszywkami, aż Rodney  

był zaniepokojony był Fairy szerzenia dobrej woli i harmonii, podobnie jak w  

Jego najnowsza sztuka. W miejsce różdżki był stabilny pistolet, ale Rodney zrobił  

dobra robota, bardzo dobra praca.  

Następnie przyszedł dywan niosek na dole, Rodney King of the  

Wróżki został wysłany na górze z jego pistoletu na zszywki różdżki ustalenia podkładki  

tam. Tymczasem wszystkie mięśnie dostępny był potrzebny na zamknięcie programu  

wykładzina podłogowa.  

"Jezus, Maryja i Józef, jak to jest Book of Kells", powiedział Luke.  

"Więc jasne i kolorowe, tak szczegółowe, to musiało kosztować zbyt ziemię  

co wraz ze wszystkimi wymyślnych rzeczy na nim, "dodaje John.  

"Czy zatrzymać oglądanie w drugim i pospiesz się, że waży  

ton ", powiedział Mark praktyczny.  

Dziesięciu ludzi przeprowadza go, choć wyglądało to tak, jakby walcząc  

Olbrzym węgorz. Następujące polecenie Franka do pisma umieścili jedną krawędź  

w dół, to jedna krawędź była krytyczna, czy to z cala wtedy cała  

wygląd dywanu może być zniszczony.  

"Zacznijmy od tego czasu," powiedział Frank.  

Frank wyjął dwa noże śmiertelną patrząc jeden piastował w jego usta, on  

wyglądał jak pirat gotowy do wejścia na pokład statku, drugi trzymał u  

gotowy . Niech cięcia zacząć. Aby dźwięk cięcia dywan mężczyźni  



ciągnięte i pociągnął tak, że dywan był w odpowiedniej pozycji. Jak dywan był  

przybraniem został upuszczony na chwytak chwytak było tak jak wielu  

rekiny zęby. Została ona czeka na to obiad, więc Pirate wyciąć z niego  

noże do rzucania jego ofiarą poniższych rekinów. Patrick był  

przekazane naciśnij dywan w dół na chwytak, był Peter Pan  

wysyłając niechętnie dywan na krokodyle. Raz jeden pokój był  

Gotowe osób delegowanych do zasiadania w rogach, aby działać jako licznik  

Waży tylko w przypadku dywan postanowił odpocząć, a nie, że nie było żadnych  

szans na to. Wkrótce po schodach była zakończona.  

"Bóg jest wspaniały i jest to bardzo wygodne," powiedział Patrick leżenia  

na dywanie w hali.  

"Nie ulega wątpliwości, że dowiemy się, jak wygodne, gdy jesteśmy sami," wyszeptała  

Czerwiec.  

"Patrz jesteśmy w połowie gotowy," powiedział Frank oczy wciąż płonie.  

Na górze był obok, to było trudniejsze, jak po schodach  

musiały być wykonane również. Każdy wyciągnął wówczas następujące polecenia Franka do  

list znaleźli przednią krawędź, a następnie działając jako papier ludzkiego  

Wagi usiedli na dywanie podczas noże migające Franka przycięte  

dookoła nich. Krok po kroku i pokoju przez pokój na górze było będącego w dół.  

Teraz czas na ostatnie wyzwanie, same schody. Aby gradem cięcia  

Dywan spadają jak deszcz Frank zszedł po schodach Tuck i wykończenia, Tuck  

i wykończenia. Osoby umieszczone na każdym etapie jego śladem, ludzkiej papieru  

ciężary. Twist dywanu tutaj skręcie dywanie nie było  

jakby Frank wiązanie krawata na upartego chłopca, ale Frank  

rozstrzygający, on przybić chłopca. Albo przyczepność dywan miał go do muru i  



wreszcie jak to uczynił ostatni krok i spotkał się z ziemi, miał go  

powalony. Frank zatrzymał się, upuścił nóż, dywan nie zgłosił  

Jego woli, to zostało ustanowione. Ludzie siedzieli jak Tody Dzbanki wszystko  

o, nie było ścieżka papieru człowieka waży wszędzie tam  

Dziesięć osób stojących na stopniach schodów. Wszyscy rozejrzał  

w strach, to bez szwu, nawet na dole schodów, gdzie górnym  

spotkał się z dna. Czerwiec pocałował Patricka, wszyscy bili brawo, więc czerwca  

pocałował Frank też.  

Drzwi frontowe otworzyły pani Murphy przyszedł, spojrzała na  

wszyscy na schodach i siedzieć w gramaturach.  

"Będziesz mi wstyd Patrick co wszyscy siedzą na schodach i na  

podłoga, będziesz musiał kupić kilka krzeseł, "zaczęła.  

"Będziemy ale najpierw będziemy je kupić cały napój," odpowiedział Patrick.  

Wszyscy wyszli i skierował się do przedsiębiorcy, Frank był ostatnio podnoszenia  

Jego noże przed wyjazdem, to dopiero wtedy WS że pani Murphy zauważyłem  

wykładzina podłogowa.  

"Jezus, Maryja i Józef nie kradniesz to od Three Lakes Hotel w  

Killarney? "Szepnęła.  

"Nie, Sheila, to nasze, Frank i cała reszta z nich ma dopiero  

gotowe zniesienia go. To miał być stosowany w Star Hotel Five ale  

skończyło się to zamiast "wyjaśnia czerwca.  

Pani Murphy podszedł wszystkim chodzi, inspekcji pracy, a potem poszedł na górę  

aby zobaczyć, że też.  

"Ale to jest bez zarzutu i to musi być dwa cale grube, szkoda chodzić na  

widząc, że jest tak miły, "zachwyciła pani Murphy.  



"Musimy się unosić wtedy," zaśmiał się Patrick.  

"Nie policzek swoją matkę albo dam ci klapsa w Puss", powiedział  

oburzona pani Murphy.  

"Chodź Sheila musimy kupić wszystkim możliwość napić", powiedział czerwca 

przytrzymanie  

drzwi otwarte.  

"W porządku, tak długo, jak Patryka kupnem, ale upewnij się, że masz  

Guinness, to jest dobre dla Twojego dziecka ", powiedziała pani Murphy, jak szła czerwca  

na zewnątrz.  

Następnego dnia Frank wydał wszystkie meble z jakością  

Koniec jego sklepu. Dom był wizytówką, jeśli kupisz rzeczy, które mogą być,  

jak kupić najlepszy, trwają dłużej i tak. Pani Kemp zdecydował, że  

taki ładny dom potrzebował czegoś, aby jeszcze lepiej, włamywacza  

alarm. Więc człowiek z włamywacz miejscu pojawił się alarm, tylko owłosione  

Amjit nie pozwolił go z samochodu. To było prawie tak, jakby miał Amjit  

pachniał rywala w postaci alarmu elektronicznego. Więc Amjit wskoczył na  

maski jak lwy zrobić w Longleat Safari Park, w rzeczywistości został Amjit  

tylko próbuje swojego szczęścia, mógłby dostać czekoladę jakiegoś Cadbury, było  

poręczne, że jest w dół drogi w Bourneville. Jednak człowiek z  

Alarm antywłamaniowy firma nie wiedzieli o umyśle Amjit Chocolate toru .Tak  

już drżące ze strachu i pozostał w jego furgonetki.  

"Daj mu trochę czekolady to będziesz w porządku", który zaleca Jaswinder  

obserwując całą zabawę.  

Więc człowiek z alarm pchnął trochę czekolady przez okno.  

Tylko że to nie był jeden z ulubionych Amjit za najgorsze jeszcze nie było Cadbury  

tak dalece jak Amjit chodziło nie było czekolady. Amjit wypluł  



zagranicznych czekolada, był zdegustowany, nie tylko był człowiekiem, starając się  

przekupić mu miłą uczciwą pies stróżujący, ale był również próbuje go otruć  

z czymś, co nie było czekolady, nie mógł czytać ani człowiek  

coś, jeśli nie powiedzieć, to nie było czekolady Cadbury, był on  

był głupi czy coś, to był tylko pies, ale nawet on nie wiedział. Amjit  

zaczął warczeć, nie był bardzo szczęśliwy.  

"To nie była właściwa mister czekolada," zaleca Jaswinder.  

"Ale to była najlepsza włoska czekolada," wyjąkał mężczyzna.  

"Czy Italian Cadbury?" zapytał Jaswinder.  

"Spójrz tutaj, daj mi trochę z tego sklepu," powiedział człowiek przechodzi alarmu  

Jaswinder notatka funta.  

Jaswinder wrócił z czekoladą "Tato Saya thanky ou dla Twojego  

zwyczaj, proszę przyjść jeszcze raz, "powiedziała z uśmiechem.  

Zadowolony ze swojej czekolady, jego prawdziwej czekolady, jego Cadbury Amjit  

niech człowiek alarm wydostać z jego furgonetki.  

Alarm człowiek spędził cały dzień ustalenia się alarm, Patrick  

i czerwcu, że to strata czasu, owłosione Amjit uważało, że był  

obraza nosie. Gdy mężczyzna skończył, nacisnął przełącznik testowy,  

tylko nic się nie stało, jak zapomniał dokonać ostatecznego połączenia.  

Amjit pokazał co myśli o alarmie poprzez sika do góry kołami  

van alarmowego człowieka. Kilka minut później test alarm zabrzmiał, owłosione Amjit  

zaszczekał w zgodzie, był ten człowiek diabeł czy coś, najpierw próbował  

zatruwają mu udawać czekolady, teraz próbuje go ogłuszyć.  

Czy głupi człowiek nie wie, że uszy Alzacji były co najmniej  

sto razy bardziej czuły niż jakikolwiek człowiek, zwłaszcza alarm mężczyzny.  



Zadowolony z siebie człowiek alarm pomachał na pożegnanie czerwcu i Patrick, że  

po prostu musiał pożegnać się z owłosione Amjit wtedy byłby wyłączony domu. Szkoda, że  

owłosione Amjit miał inne pomysły, takie jak śmietana Jaj Cadbury.  

Gavin Twins i David nie dostał żadnej więcej pracy dla dwóch osób  

miesięcy, rzeczy patrząc ponuro, ale każda ciemna chmura ma  

wyszło. Kobieta była jedną jej sposobem na Percy'ego, aby spłacić ostatnią  

wpłata na pogrzebie męża, zwykle dostała windy ale tym razem  

przyłapała autobus i ruszył ostatni kawałek, więc to, że szła  

przeszłości czerwiec i Patryka domu. Wspominała go Percy.  

"Nigdy nie zauważyłem, że piękny nowy dom, zanim" urwała.  

"Dobrze pani Freeman, że jest w domu Patricka Murphy'ego, nasz Pan MP Kamień musiał  

wykorzystać swoje mięśnie zanim Rada budujmy tam "Percy wstrzymane  

że nie trzeba być jasnowidzem, aby zobaczyć, co myślała.  

"To tylko, że mój dom posiada zbyt wiele wspomnień, zwłaszcza z nim  

będąc przez Neurochirurgii szpitala, gdzie zmarł mój mąż, więc  

Może byłoby miło mieć nowe miejsce "znów przerwał.  

"Przepraszam, ja po prostu muszę Ci pokwitowanie", powiedział dyplomatycznie Percy.  

Więc Percy czerwiec zadzwonił z innego pokoju, to może umieścić trochę pracy  

droga Gavin Twins i Dawida po wszystkim.  

"Oto dowód zakupu, zastanawiałem chcesz oglądania tego  

Nowy dom w dół drogi, "Percy wstrzymane.  

"Czy jesteś pewien, że to nie jest zbyt trudne?" odpowiedziała pani Freeman.  

"Nie jest w najmniejszym stopniu, wszyscy jesteśmy jedną wielką szczęśliwą rodzinę tutaj", 

zapewnił  

Percy, choć pani Freeman brzmiało to nieco dziwne, jak Dracula  

mówiąc to.  



Czerwca miał czajnik gotowane i kilka kanapki gotowe, gdy  

Percy przybył, więc Percy dokonał prezentacji następnie pozostawiono je do niego. Pani  

Freeman nie zdawał sobie sprawy, jak wielki dom Murphy był, to było zbyt  

duży dla niej, ale jeśli mniejsza wersja może być zbudowany. Następnie, jeśli ona sprzedana  

jej ładny dom przez Smethick Neurochirurgii, mogłaby chyba wystarczy.  

"Spójrz mi dać swój numer telefonu lub adres, nawet wtedy będę się Davidowi  

a Gavin Twins w celu nawiązania kontaktu, "powiedział czerwca polecona notes pani  

Obywatel.  

Dwa tygodnie później umowa została uzgodniona, David będzie budować dom  

z Gavin Twins pomóc, Curley oraz Winston zrobi to  

wnętrza, a jeśli pani Freeman chciała urządzaniu następnie Frank był tylko w górę  

droga . Percy był zadowolony z koła skrętu w branży,  

Może powinien dać im kolejny impuls. Więc zadzwonił pan Kamień MP  

"Witam to Percy tutaj, właśnie zastanawiać," Percy zaczął.  

W następnym tygodniu ogłosił, że liberałowie w duchu obrad  

spotkania okręgowe Ludzie pana kamień Deputowani będą w przyszłości odbywać się w  

Przedsiębiorcy, a trzy inne domy publiczne. Jeśli ludzie nie dostać nic  

Zadowolenie czym zawsze mogli utopić swoje smutki. Prawdziwy powód  

było to, że jeśli ludzie przyszli przedsiębiorcy Potem widzą nowy dom Patryka  

a następnie być może niektóre prace będą wydzielenia dla budowniczych, panie Kamień  

jako wypełniacz sam wskoczył na sugestię Percy'ego, oprócz Patryka  

Dom został jeden zwycięstw pana Stone'a, to był dobry, aby przypomnieć ludziom  

Wyniki MP jest!  

Małe rzeczy robią różnicę, więc z sugestią Percy'ego  

strumień prac stwierdzono, gdzie jeden może nawet nie myślano.  



Małe rzeczy rosną też Uśmiechnięty Paul rosła w Jego miłości Chińczyków,  

miał opanowane numery po miesiącach ciężkiej walić, więc strużka  

Chińscy gracze pojawiła się u jego bukmacherów. Katarzyna odwiedził go trzy  

razy w tygodniu, aby pomóc mu nauczyć się języka, to był powolny i żmudny  

ale było jej obowiązkiem wszak uratował jej rodzinę przed hańbą.  

Między potem zdecydował, że powinna ona złożyć taśmy językowe dla niego, więc  

Uśmiechnięty Paul zaczął nosić Walkman i mamrotać pod nosem, po raz  

po raz kolejny czas wsłuchiwał się dźwięk jej głosu, powtórzył  

zwroty. Trudno było nie miał ucho nie talent do języka, a jednak  

czuł szczęśliwy nigdy nie mniej, nie był już sam, miał rodzinę,  

Chiński rodziny. Miał firmę też co z restauracji w  

Arkadii. Dwa razy w tygodniu został zabrany przez Katarzynę jeść w  

Stół honoru w restauracji: nie było szepty w Chinach po prostu  

kim był ten śmieszny człowiek z akcentem Black Country, był  

ważne, ale dlaczego? Katarzyna i rodzina nie obchodzi, co szepcze  

Powiedział, że wiedział, że jest człowiekiem honoru, uratował im.  

Czas czerwcowy był już blisko, w rzeczywistości jedną niedzielę rano  

dziecko zdecydowała się powiedzieć "cześć", czy cokolwiek to jest powiedzieć, że dziecka, 

być może  

to "Cześć jestem twój syn / córka, nakarm mnie". Nadszedł czas.  

"Mam ból brzucha", powiedział czerwca siedzi wyprostowana.  

"Wezmę cię Rennie," powiedział Patrick przesuwne z łóżka.  

"Nie sądzę, że jest to ten rodzaj bólu brzucha", powiedział czerwca szeroko otwartymi 

oczami,  

jakby robi wrażenie księżnej Yorku.  

"Chcesz się Aspro wtedy?" Zapytał Patricka przed zarysowaniem gołej  



za.  

Patrick poszedł za Aspro, czerwiec prostu starał się wstać z łóżka.  

"Więc nie chcesz się Aspro wtedy?" powiedział Patrick kręcąc głową.  

"Chcę lekarzem, myślę, że nasze dziecko chce się przywitać", powiedział w czerwcu  

osunęła się na krzesło.  

"To znaczy, że to nadchodzi," głos Patryka złamał się jak ministrant.  

"Tak, więc dostać się palcem lub zostanie ona urodziła się tego dywanu", powiedział  

Czerwiec krzywiąc.  

Patrick zaczął biegać jak kurczak bez głowy, czuł się osaczony,  

jak z gołym Nancy te wszystkie lata temu na jego rundzie mleka. powinien  

się ubrać czy powinien iść na dół i dzwonić do lekarza. On tylko  

udał się w kółko, jakby jedną nogą był przybity do podłogi.  

"Get karetkę you'r tak źle, jak Stan Laurel", powiedział czerwca zniesmaczony  

Zachowanie Patryka, dlaczego ludzie byli tak bezużyteczne, czy może mężczyźni byli  

bezużyteczne, tak, że kobieta będzie je kochać.  

"Co nie ma pogotowie z powodu cięć, więc mogę prowadzić ją w  

siebie. Chyba żartujesz "Patrick rzucił słuchawkę, nie  

poczekać na regulator, aby powiedzieć mu, że jeśli odczekał chwilę, że on sprawdzić, czy  

tam karetka po wszystkim.  

Patrick wdrapał się po schodach, czerwiec był ubrany i gotowy do teraz.  

"Nie ma opóźnienie z karetek czy coś, będę musiał jeździć  

w, "wyjaśnił.  

"Wtedy mi pomóc w dół po schodach wtedy, i zabrać walizkę też," powiedział  

spokojna czerwca.  

Razem zeszli po schodach, czerwiec myśleć, co miała na Prat  



mąż.  

"Ty tam będę miał samochodu," powiedział Patrick otwierania drzwi.  

"Myślę, że zapomniałeś coś", powiedział czerwca siedzi na krześle  

obok drzwi.  

"Jakie są klucze w ręku," odpowiedział Patrick stoi oprawione w  

otwórz przednie drzwiczki.  

"Jesteś tak naga, jak to dziecko będzie" uśmiechnął czerwca przed whincing  

z bólem.  

Patrick spojrzał na jego nagie siebie potem zatrzasnął drzwi,  

upuszczając kluczyki pobiegł na górę, potknięcia, jak to zrobił, on naprawdę  

Stan Laurel było jak teraz. Dwie minuty później Patrick spadła ze schodów  

dosłownie, z jego teeshirt z tyłu do przodu i jego sznurowadła cofnąć.  

Posiniaczone, że powstały z powrotem na nogi i wybiegł przednie drzwiczki.  

"Cholera, cholera, cholera, samochód nie uruchomi," krzyknął Patrick z  

samochód.  

Czerwiec zamknęła oczy i błogosławiony się, że był to albo udusić  

mąż. Następnie czerwca zobaczył coś, więc oddanie palce w ustach  

ona gwizdnął. Taksówka Michaela przyszedł chugging na ratunek. Miała w  

i powiedział Michaelowi pójść do szpitala, zanim Patrick nawet nie zauważył.  

"Czekaj na mnie," krzyknął Patrick.  

Skoki do poruszającego taksówki, The Murphys byli w drodze do spokoju  

na sali porodowej w szpitalu.  

Michael zatrzymaliśmy się na kilka godzin, to byłoby miło, aby dowiedzieć się,  

co było dziecko, dziecko postanowił podrażnić je jednak nie zdecydował  

urodzić się na chwilę. Więc Michael pojechaliśmy z powrotem do przedsiębiorcy powiedzieć  



każdy news.  

"Więc Patrick paniki, czerwiec wystarczy umieścić palce w ustach i  

gwizdnął mi w dół, więc pojechałem je do szpitala ", wyjaśnia Michael.  

"Zawsze wiedziałem, że ma być zrównoważony, Patrick potrzebuje uspokajająco rękę na 

czerwiec  

po prostu to, czego potrzebuje ", mówi Betty.  

"To i kaftan bezpieczeństwa", dodaje Annie.  

"Więc to nie jest jeszcze na świecie, utrzymując je czeka, więc to wiąże się dziewczyny  

że sprawa "oferowane Wayne.  

"To seksistowskie czyli" krzyczała Annie.  

"Dziewczyny nie musiał pan czekać, to tylko mit," dodał Betty.  

Wayne udał się do sanktuarium na zapleczu, nie jego córki  

grając go mimo wszystko. Choć z dzieckiem w drodze dziewczęta zrobił  

mam pomysł . Wieczorem para z nich nosił pieluchy i miał  

Ogromne manekiny zwisające przed nimi, wzięli go na zmianę  

zawodzić też.  

"Boże, myślałem, że wyrosła, że rok temu", powiedział Wayne jako włożył  

niektóre wata w uszach.  

"To na cześć Patrick", powiedział Betty.  

"Jestem pewien, że będzie zadowolony," zaśmiał się Wayne.  

"Czy myślisz, że pozwolił nam opiekować," rozważała Annie jak ona uporządkowane  

jej pieluszkę.  

"Mam nadzieję, że to będzie dla ciebie edukacja, zmiana pieluchy i posiadające  

chore wszystko na dół pleców ", powiedział Wayne z radości.  

"Musielibyśmy się ubrać, jak szwedzki Au Pair następnie" odparował Betty.  

Wayne zamknął oczy na myśl, że po cichu modlił się, że Patrick miał  



syn.  

Następnego dnia po 22 godzinnej pracy Michael przyniósł wiadomość,  

Czerwca miał córkę, Wayne pocieszał się myślą, że  

przynajmniej nie było bliźniaczki! Betty i Annie na wieść znaleziono  

Swedish Au Pair ich wygląd, i nosił go. To właśnie w takich czasach, że  

Maureen życzył miała strzelbę, tak jak dla Wayne był w szoku i zły  

przez chwilę, ale potem się roześmiał, co jeszcze można ojcem takich  

dziewczęta. Szczęśliwy Big Sid napisał masy urodzeniowej w jego sklepowej,  

12 funtów 6 uncji Nic więc dziwnego, że był to 22 godzin pracy.  

Cała ulica była szczęśliwa, George i Brownie chodził jak robotnic  

głoszenia dobrej nowiny. To był szczęśliwy dzień dla ulicy.  

Hairy Amjit stał na straży jego domu Masters, drzwi miał  

pozostawiono szeroko otwarte takie zostało Patryka pośpiechu, w pewnym sensie miał 

owłosione Amjit  

byli zadowoleni z możliwości udowodnienia, że był lepszy niż jakikolwiek elektroniczny  

alarm. Tylko dlaczego nie każda włamywacz przyjść, które dokonały jego  

dzień, ale żaden włamywacz był taki głupi. Więc owłosione Amjit musiał treści  

Sam ze skwarkami karmione przez Jaswinder.  

"Więc Patrick ma córeczkę, mam nadzieję, że ona pospiesz się i uzyskać duże, więc  

że mogę z nią bawić, "Jaswinder zwierzył się z owłosioną Amjit.  

Cała ulica była szczęśliwa, nawet owłosione Amjit, nowy członek miał  

umieścić w wyglądzie. Była tam jedna nieszczęśliwa osoba na ulicy chociaż.  

Martin był podpisać na zasiłku, powiedział nam tylko tyle, że on nie będzie płacił  

bardziej jako odmówił kilka miejsc pracy, a jego zaletą będzie zatrzymany.  

Klnąc szczęścia Martin pojechaliśmy do domu, tylko roboty drogowe już przekierowywane 

go na  



ulica. Nienawidził tej ulicy, Danny miał tu mieszkał, Danny miał  

Zawsze dała mu pieniądze, on był miękki dotyk. Teraz to, co on widział tylko  

cała krwawa ulica obchodzi. Martin widział, że dziewczyna indyjski  

Również ona karmiła tego psa. Nienawidził tego psa, to on dokonały  

tysiące jeśli krwawa WOG i że krwawe pies nie zatrzymał go u  

targi. Martin przeklął ich, że chciałby zemsty. Miał być  

Ojciec też, ale byliby nikt do świętowania, nie krwawe strony ulic.  

Jaswinder przywiązał owłosioną Amjit do latarni, żeby mogła  

pouczać go, gdy karmiła go skwarkami, jej duża Teddy Patrick  

Teddy był również w obecności.  

"Więc widać piękny psiak musisz kogoś innego do rozmowy, inny  

Dziewczynka karmić cię i przytulić Cię, "Jaswinder pogłaskał psa.  

Za jej Martin zatrzymał swój samochód i otworzył drzwi do rozmowy z nią.  

"Witam, dlaczego wszyscy patrząc tak szczęśliwy i znak w masarni  

okno, co w tym wszystkim chodzi, mała dziewczynka, "Martin brzmiało jak  

wilk z Czerwonego Kapturka.  

"Żona Patryka miała dziecko, gdy robi wielkie będę miał znajomego, aby  

zabawy, "wyjaśnił Jaswinder bawiąc się jej ogonów wieprzowych.  

Hairy Amjit zaczął warczeć cicho, rozpoznał zapach tego człowieka,  

On jeszcze nie pamiętał, gdzie, że on go pachniał wcześniej, ale wiedział, że człowiek  

Nie był to miły człowiek. Jaswinder uderzył włochatą Amjit poprzek nosa.  

"Nie bądź niegrzeczny, to nie jest miłe warczeć na ludzi", powiedziała.  

Hairy Amjit zadowolił się szczerząc zęby.  

"Dobrze się wewnątrz samochodu i wezmę was, aby zobaczyć swój nowy Playmate"  

powiedział Martin uśmiechem, pokazując zęby.  



"Och, że byłoby miło, aby zobaczyć w czerwcu nowe dziecko" Jaswinder przeniesiony krok  

Bliżej samochód.  

Hairy Amjit pamiętał, kim jest ten człowiek, nawet jeśli miał Jaswinder  

zapomnieli, więc warknął.  

"Powiem tylko mama, potem to będzie ok, nie będzie ona Amjit" Ona  

spojrzał na Amjit.  

Amjit skoczył do przodu, zęby po pierwsze, że nadszedł czas, aby ugryźć tego człowieka,  

że położył się do zapachu. Ten człowiek był zły, musiał gryzienie.  

Ostatnią rzeczą Jaswinder widział był skaczący forma owłosionej Amjit. Smutne przez  

wiążąc go Jaswinder nieświadomie przypieczętowało jej los, jej kara, Amjit  

nie mógł dotrzeć do samochodu i człowiek prowadzenia. Łańcuch ssania przeciągnięty  

owłosione Amjit na ziemię. Cicho Martin odjechał, spłoszony  

Jaswinder obok niego.  

Hairy Amjit zaczął wyć, zaczął wyć ze wszystkich sił,  

on wykręcił się uwolnić od jego łańcuchu ssania. Po pięciu minutach  

był wolny, on ścigał się na drodze po samochodzie. Amjit wyszedł z  

zakupy jak najszybciej, którą zajmował się swego ostatniego klienta.  

"Jaswinder co robisz na słabą zwierzęcia, to on obudzić umarłych,  

Jaswinder gdzie jesteś? "Amjit podszedł do latarni.  

Znalazł się łańcuch ssania wciąż owinięty wokół latarni obok  

to pół zjedzony worek skwarkami, Patrick miś spadł  

koniec . To było dziwne, Jaswinder nigdy nie opuścić Patrick Teddy  

za . Może poszła do Big Sid dla świeżych dostaw wieprzowiny  

skwarkami, drapiąc się w głowę Amjit podszedł do Big Sida.  

"Czy Jaswinder tu wyszła Teddy tyłu i owłosione Amjit wydaje  



znikły też "poprosił Amjit.  

"No, ostatni widziałem jej była karmienia Amjit, Amjit", powiedział Big Sid  

przed wniesieniem topór dół.  

"Dzięki Postaram Franks" Amjit wyglądała na zaskoczoną.  

"Nie, ja jej nie widziałem, widziałem owłosione Amjit ścigać się w drogę, jak gdyby  

jego ogon był w ogniu, coś irytowało go, że było pewne,  

Sposób, w jaki szczekał ", była odpowiedź Franka.  

"Dobrze, postaram się sklep obuwniczy" Amjit był jeszcze bardziej zdziwiony.  

"No nie była dzisiaj, była w ostatnim tygodniu próbuje na wysokich obcasach  

ale dziś nie jest oznaką niej. Czy coś się stało? "Zapytał Tracy.  

"Nie, nic", odpowiedział Amjit, choć jego serce zaczynało bić  

Szybciej teraz.  

Więc Amjit kierowany przez Marka następnym roku założył się spieszą, ale  

Jaswinder było bezpiecznie na ulicy, więc dlaczego on spieszył?  

"Nie widziałem jej dziś, była tu dwa dni temu, Mathew, że  

starał się zobaczyć, kto może wybuchnąć najwięcej baniek w ich koktajle mleczne. Muszla  

pojawiają się gdzieś, że jest bezpieczna tu w każdym razie, "wyjaśnia Mark jak on  

wlewa filiżanek herbaty dla swoich klientów.  

Była tu bezpiecznie i tak, ale co z owłosioną Amjit i dlaczego miała ona  

opuścił Patrick Teddy tyłu. Amjit poczuł cios bryza nad nim, choć  

Powietrze było nieruchome. On by wrócić do sklepu, być może została ona gra w  

składzie.  

"Balbinder, Balbinder jest Jaswinder temat, ona zostawiła misia  

na ulicy i owłosione Amjit zaszło za ", a jego głos był wyższy niż  

zwykły.  



"Musi być w jednym ze sklepów, coraz wieprzowe Sida drapanie za to  

monster pies Patryka ", zapewnił Balbinder.  

"Próbowałem wszędzie. Spójrz spróbować górę, będę szukać w  

składzik, "ich było odcień pilności w jego głosie i oczach.  

Balbinder spojrzał na Amjit, odwrócił wzrok, rzuciła się patrzeć na górę.  

Nie było ani śladu Jaswinder.  

"Nie mogę jej zobaczyć," Balbinder prane twarz Amjit, został on ukrywa  

coś z nią.  

Amjit próbował ukryć swój strach, swoje obawy, swoje uczucia jelit.  

Zadzwonił telefon, ale zignorował. To znowu zadzwonił, ale zignorował to, że  

stał wpatrując się w siebie. Wiedzieli, ale nie chce się do tego przyznać,  

nie do siebie, nie mogą zakłócić jeden drugiego.  

"Jestem pewien, że ona z kolei się, lepiej odebrać telefon" Balbinder było  

starając się brzmieć obojętnie tylko oczy dał ją.  

Amjit chwycił telefon: "Tak, co chcesz."  

"Patrząc na twoją córką," a smug powiedział Martin.  

"Tak, masz ją znaleźć!" Amjit brzmiało ulgę, Balbinder uśmiechnął.  

"Tak, ja" znaleziono "jej," drażniła Martin.  

"Wielki, gdzie jesteś?" Amjit uśmiechnął Balbinder, mogli odpocząć  

wszystko było już w porządku.  

"Jeśli chcesz swoją córkę, będziesz musiał zapłacić," Martin zdecydował się na  

jego zemsty.  

"Oczywiście, będę płacić za taksówkę, wystarczy wysłać ją do domu," Amjit było  

lekko speszony, ale był spokojny, Jaswinder został znaleziony.  

"Nic nie rozumiesz, jeśli nie rób jak mówię, to nie będzie zobaczyć swoje  



córka znowu: "Martin przerwał, by pozwolić mu wiadomość umywalką.  

Usta Amjit za gapił, czuł się tak, jakby właśnie otrzymał cios nokaut,  

poszedł słaby w kolanach, musiał trzymać ladą, aby zatrzymać  

Sam wypadnięciu. Balninder obserwował, co miał usłyszał, co miał on  

Właśnie słyszałem, że zasysane do końca jej Sari. To było złe, wiedziała, że to  

zły, ale co to było, musiała usłyszeć, ale bała się, co ona, że  

słyszeć.  

"Amjit, co to jest!" oczy przyznał.  

"Jesteś tam?" Zapytał Martin, uśmiechał się, był zadowolony  

z siebie.  

"Tak, jestem tutaj, po prostu powiedz mi, że moje dziecko jest bezpieczne" Amjit przymknął  

oczy i przełknął ślinę.  

Martin umieścić Jaswinder na telefon.  

"Tato, tato, on powiedział, że zabiera mnie zobaczyć nowe dziecko Patryka"  

powiedział Jaswinder przed Martin odepchnął ją od telefonu.  

"Jak więc widzisz, mam córkę, a jeśli chcesz ją zrobisz  

dokładnie tak, jak mówię: "Martin przerwał, zaczynał się bawić.  

"Co się dzieje, powiedz mi, powiedz mi," Balbinder potrząsnęła męża.  

"Jaswinder została porwana" Amjit mówił cicho, jakby bolało  

jego żona mniej.  

"Tak to prawda," powiedział Martin z drugim końcu telefon.  

Balbinder poszedł krzyki i płacz z tyłu sklepu.  

"Oczywiście, nie byłoby mądre, aby powiedzieć słowo, i to słowo do  

Policja, to jeśli cenisz sobie dziecka, dobrze wiesz, co mam  

znaczy, "powiedział Martin patrzył w dół na Jaswinder.  



"Ja po prostu chcę, aby moje dziecko", powiedział Amjit zwięźle.  

"Będę w kontakcie" z tym Martin odłożył słuchawkę.  

Balbinder a rodzice Amjit pochodziła z tyłu sklepu.  

Amjit wyjaśnił sytuację, mówili w języku ojczystym językiem ojczystym  

Zawsze najlepiej w trudnych czasach, to było jak "matka" sama. Amjit  

wyjaśnił, powtórzył wszystko słyszał dziesięć razy. Za każdym razem  

wyjaśnił było jak przeszywający żonę, matkę i ojca  

śmierć. Ale musiał wyjaśnić, musieli wiedzieć, chcieli wiedzieć i  

musiał im powiedzieć. Czuł się jak zabójca był tylko posłańcem  

ale czuł, jak człowiek, ciągnąc za spust. Gdy przybył do Balbinder  

Anglia obiecał, że nigdy jej nie skrzywdził, to on uczynić ją dumny i ich  

Dzieci będą lekarze i dentyści, czy cokolwiek chcieli być,  

ale oni zawsze szczęśliwy. Teraz czuł zdradził im, że to wszystko  

jego wina, że to wszystko jego wina. Jego matka zaczęła zawodzić, Balbinder  

whailed też jego ojciec przeklął Anglia i Black Country, zło  

Kraj, który ukradł jego wnuczka od niego.  

Dwa klienci przyszedł, Balbinder i starych Pani Amjit uciekł do  

santuary na zapleczu, Amjit starając się uśmiechnąć im służył.  

"Masz jakieś curry w proszku, nasi bratankowie robią nam indyjski posiłek, mamy  

powiedział, że wnosimy curry ", wyjaśnia pierwsza dama.  

"Łagodny jeden choć nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni", dodaje drugą damę.  

"Oto ten powinien być ok" Amjit wręczył im paczki.  

"Dziękuję do widzenia", mówi pierwsza dama.  

Z tym, że wyszedł ze sklepu, byli zadowoleni z ich zakupu.  

Ich głosy płynął z powrotem do sklepu.  



"To dobrze, mając sklep otworzyć, gdy jest to potrzebne, te sklepy sprzedają wszystko WOG  

Sposób rzeczy ", powiedział pierwszy.  

"Tak, są otwarte przez cały dzień, a nawet w niedzielę, nie są one chrześcijaninem,  

wiem, ich jedyną religią są pieniądze, "powiedział drugi pani.  

"Tak, masz rację, pieniądze są co czcicie, nie są przyzwoite  

Chrześcijanie jak my, "powiedział pierwszy.  

Amjit rozgniewał co usłyszał: "To jest białe" chrześcijanin "jak oni  

która miała moją córkę. Oddałbym wszystko, wszystko dla niej  

powrót. I ciężko pracować, aby zarobić na życie dla siebie i moją rodzinę i muszę  

pogodzić się z niewiedzy takiego. Czy nas "wogs" porzucić nasze stare  

i wpakować je w domu. Jeśli te "białe" Chrześcijanie chcą sukcesu, a następnie  

niech pracują dla niego, "Oczy Amjit były w płomieniach, uderzając licznik.  

zaczął płakać, płakać jak dziecko, on po prostu chciał, aby jego córkę,  

miłość rodzina była zawsze na najwyższym jego listy, nigdy miłości do pieniędzy.  

Jego stary ojciec, opierając się na swojej lasce położył dłoń na jego pocieszającą  

ramię syna, oboje modlił się Jaswinder byłby bezpieczny.  

jul99  

Oct91  

Rozdział Jedenaście w poszukiwaniu księżniczki indyjskiej  

*************************************************  

Następnego dnia rano olśniło, wróble cieszył rano  

słońce, taniec w zatrzymywania powietrza tylko śpiewać, podczas gdy siedzący na  

linie telefoniczne. To miał być miły poranek, wróble mógł  

powiedzieć, więc śpiewa swoją pieśń poranną od linii telefonicznych. Amjit  

odsunął zasłony, gołąb zatrzepotała poza jego parapet, było  



typowy poranek, jak tysiące innych. Słońce na niebie i  

ptaki witali go z ich śpiew ptaków, Ken był listonosz  

tkania drogę tam iz powrotem dostarczania poczty rano.  

latarni wyszedł noc oficjalnie ustąpiła dzień, było to  

Typowy dzień.  

Ale to nie było! Amjit chciał krzyknąć, za nim leżała jego  

żona ssanie w jej sari. Spędzili noc płacze, trzymając się  

nawzajem w swoich ramionach, na przemian jeden był odważny i drugi był smutny, przez  

Okazuje jeden płakał, a drugi pocieszeni. Przemian łez i dzielnego FAŁSZ  

uśmiechy, na przemian jeden zmarł, a drugi Oferowane nadzieja, na przemian jeden poszedł  

mad natomiast druga przeznaczona pocieszająco dłoń. Wszystko na przemian wszystkie  

noc do rana miał spłukany, Amjit mogła płakać nie więcej, ale za nim  

Balbinder delikatnie płacz, łzy matki nigdy nie wiadomo do końca. Amjit  

musiała być dzielna przez wzgląd Jaswinder, miał otworzyć sklep,  

wszystko musi wydawać się normalne. Tak całuje żonę Amjit odszedł, obmył  

Jego twarz, a potem by otworzyć sklep, on nie obchodzi, że jego ubrania były  

wszystkie zmięty, to nie ma znaczenia, to nie miało znaczenia.  

Amjit otworzył sklep, kiedy jego stary tata zszedł po schodach,  

on nie spał albo, jak on mógł powiedzieć żonie, że jej wnuczek  

może być martwy, nie może być zwrócony. To właśnie obawiali  

ale nie chce się do tego przyznać.  

"Trzeba się prysznic i golenie, synu mój, będę obserwować sklep, należy  

wyglądać elegancko w każdej chwili to jest najważniejsze ", powiedział stary pan Amjit.  

Amjit nie mam siły na sprzeczki, więc on zrobił jak mu powiedziano. To  

podczas gdy on był golenia ten stary pan Amjit płakał, musiał być silny,  



sake jego syna, musiał być silny, że nie może być słaby. dziesięciolecia  

ciężka praca nie wyssała jego siły, a teraz na starość miał być  

silniejszy niż kiedykolwiek w życiu. Stary pan Amjit westchnął i uniósł  

laski mocno, usłyszał jego syn nadchodzi tak szybko otarł  

łzy dalej.  

"Jest ok ojciec, opiekować się kobietami, będę obojętny sklepu", powiedział  

Amjit.  

Więc dzień Amjit rozpoczął, na górze usłyszał słaby płacz ze swego  

matka i żona, zamknął oczy i modlił się, że będzie silna  

wystarczy, aby zmierzyć co miało nadejść.  

Około południa Patrick przybył wszystkie uśmiechy ściskając jego nowe zdjęcia  

dziecko, jego córka Sheila.  

"To było naprawdę świetnie, tak ekscytujące, naprawdę dobre. Pamiętaj Zatrzymałem się  

rozmowna koniec rzeczy "rozpływał Patrick.  

Amjit tylko spojrzał na podłogę.  

"Tak, naprawdę świetnie. Dwanaście funtów sześć uncji też prawdziwy duży ONZ. Mnie  

ojciec, czuję się dumny, to musiało być to samo dla ciebie, gdy  

Jaswinder urodził, "kontynuował Patrick.  

Balbinder który przyszedł do sklepu, kiedy usłyszała głos Patryka teraz  

zaczęła płakać, całe to gadanie o dzieci. Patrick zaczął się pokazać  

Zdjęcia do Amjit, Balbinder płakała jeszcze bardziej.  

"Nie winię jej, że jest bardzo emocjonalna rzeczy rodzić dzieci i tak dalej,  

tylko między nami trzema, płakałem trochę zbyt "Patrick kontynuowane.  

Amjit udawał spojrzeć na zdjęcia, tylko on zaczął płakać też.  

"Tak, to naprawdę świetny bycia tatą, ale wiesz już o tym. Pani  



Kemp przytuliła mnie, nie mogłem w to uwierzyć, przytuliła mnie! "  

"Cieszę się, dla ciebie", powiedział Amjit brzmiące jakby w bólu.  

"Wzywamy dziecko Sheila po mojej matce, Sheila Murphy, dźwięków  

dobre, nie sądzisz? "Patrick podziwiając zdjęcia jego córki.  

Łzy spływały po twarzy zaczął Amjit, on nie starał się je wytrzeć  

z dala.  

"Tak, to naprawdę wielka bycie da" Patrick zatrzymał się w połowie zdania,  

wiedział, że coś jest nie tak.  

Balbinder otworzyła usta, jakby chciał coś powiedzieć, a odblaski od Amjit  

uczynić ją ponownie zamknąć usta. Balbinder poszedł do czwartych rodzin,  

Nie było krzyki i twierdząc następnie Balbinder a rodzice Amjit przyszedł  

na zewnątrz.  

"Musimy mu powiedzieć, dla dobra własnego dziecka" Balbinder wyglądał  

boi, ale był niepokorny.  

"Nie myślę o Jaswinder!" krzyknął Amjit.  

Patrick nigdy nie widział Balbinder i Amjit twierdzą wcześniej, był zmieszany,  

zaczął umieszczać swoje zdjęcia z dala, wiedział, że nie byli zainteresowani.  

"O co chodzi" dla dobra mojego dziecka "i" Jaswinder "spokój  

powiedz mi, można mi zaufać cokolwiek to jest, "Patrick brzmiał niepokój.  

"Nie wiemy, który możemy zaufać," powiedział Amjit spojrzenie w oczach prawie  

nazywając Patrick Judaszem.  

"Dziecko nie jest bezpieczny na ulicy!" wypalił Balbinder, matki  

łono mówienia.  

Amjit przeklął jego żona, jej awanturę wybuchł w Indian, Patrick  

został zignorowany. Po pięciu minutach harmonia został przywrócony do rodziny Amjit 

użytkownika.  



"Przysięgam na życie swojego dziecka, że nie powie nikomu poza własną rękę  

Rodzina, przysięgam na życie dziecka! "Amjit został niemal krzycząc.  

Patrick był zdezorientowany, co się dzieje, po prostu to, co się dzieje.  

"Przysięgam," powiedział Patrick niezdecydowani.  

"Jaswinder została porwana," wyjaśnia Amjit.  

"J ESUS," wyszeptał Patrick, wiatr zostały zaczerpnięte z jego żagle.  

"Musisz zachować ci dziecko z dala od ulicy, tylko w przypadku, gdy człowiek przychodzi  

kopii dla swojego dziecka, ale trzeba powiedzieć nikomu. Albo Jaswinder może być w  

niebezpieczeństwo, "kontynuował Amjit.  

"Przykro mi, nie wiem co powiedzieć. Czerwiec wychodzi ze szpitala  

Jutro myślę, Wezmę matkę, aby opiekować się nią. Ulica nie jest  

już bezpieczne, "powiedział Patrick kręcąc głową.  

Balbinder rozpłakała się na nowo, wiedziała tylko dobrze, że ulica  

nie był już bezpieczny.  

"Jestem gównem", powiedział Patrick zamykając oczy.  

"Nie, jesteś przyjacielem, dobrym przyjacielem", powiedział Amjit powstrzymując  

łzy.  

Nie było hałasu wśród konserw, Amjit obrócił się, że to  

George i Brownie, że nie, że został zauważony.  

"Tylko jedna puszka groszku proszę, nie jedzą wiele z nich", powiedział  

George przekazanie pieniędzy.  

"Tak nie jemy dużo grochu" echem Brownie.  

Ściskając ich groch plotki ulicy opuściła sklep Amjit użytkownika.  

"W ciągu ostatnich ludzi na Ziemi chciałbym, żeby mnie usłyszeć, i to jest ich" Amjit  

zaczął chodzić tam iz powrotem, powinien uruchomić po nich czy co?  



"Są stare, prawdopodobnie nie słyszał," powiedział Patrick umieszczenie  

uspokajająco dłoń na ramieniu Amjit użytkownika.  

"Przypuszczam, że masz rację, że są stare, to nie słyszałem,  

Poza tym, że nie mogą być w sklepie długie, "Amjit próbował  

uspokoić się.  

"Wciąż czuję się jak gówno, jak błazna na pogrzebie", westchnął Patrick.  

"Nie jesteś dobrym przyjacielem, razem przyniesiemy Jaswinder domu"  

Amjit uśmiechnął choć łzy, nie było zawsze jest nadzieja, że musi być.  

George i Brownie chciał spojrzeć wstecz na swoje barki do  

Sklep Amjit, ale śmiem im, że potrzebują czasu na myślenie. Więc stojąc  

poza oknem wystawowym Bid Sida udając patrzeć na mięso są grzane  

rzeczy na drugą.  

"Jaswinder porwany i Patryka dziecko nie jest bezpieczne na ulicy, to  

straszne, "George wskazał na jakiś wątrobie.  

"Amjit krzyknął na żonę też wyglądała w strasznym stanie, ona  

Zawsze taka ładna, ale jej oczy wyglądały jak błotniste basenów ze wszystkimi makijażu  

działa wszędzie "Brownie wskazał na jakiegoś kurczaka.  

"Musimy pomóc, po prostu musimy" George wskazał na niektórych schabowe.  

"Jesteśmy stare choć, co możemy zrobić?" Brownie wskazał na królika.  

"Musimy coś zrobić, choć nie musimy?" George wskazał na nodze  

owieczka.  

"Tak musimy kochanka, wszyscy za jednego i jeden za wszystkich" Brownie pocałował 

George  

na policzku.  

"Cieszę się, że powiedział, że nigdy nie będzie w stanie żyć ze sobą, jeśli zrobiliśmy  

Nic, "George pocałował Brownie w policzek.  



Razem weszli do rzeźników Wielkiego Sida, czuli się nerwowy, ale  

Musiałem mu powiedzieć, że po prostu miał zbyt, były stare, że potrzebują pomocy,  

Jaswinder potrzebował pomocy, to dużo.  

"Myślałam, że kupowanie całego okna Shop sposób zostałeś skierowany  

na wszystko, "zagrzmiał Big Sid z uśmiechem na ustach.  

"Czy możemy przejść do głębokiego zamrożenia, nie mogliśmy zobaczyć, co byliśmy w po  

okno ", skłamał Brownie.  

Raz w DeepFreeze George spadła bomba.  

"Nie, nie, nie, nie, nie moja indyjska księżniczka!" Big Sid miał trzymać  

strona wołowiny wspierać siebie.  

"I to wszystko, naprawdę mi przykro, ale mieliśmy do powiedzenia," powiedział  

przepraszać Brownie.  

"No proszę powiedz mi, że to jakiś chory żart i Jeremy Beadle  

jest na zewnątrz, och, proszę mi powiedzieć, że to żart, powiedz mi, że to żart, chodź  

powiedz mi swoje wegetarian czy coś, po prostu powiedz mi, że to żart, "BIG  

Sid zsunął bok wołowiny, aż znalazł się na kolanach, trzymając się za głowę  

wobec tuszy zaczął płakać.  

George i Brownie czekał na łzy przestać.  

"Sid nikt nie musi wiedzieć, że ma być tajne lub Jaswinder będzie  

niebezpieczeństwo, więc nie ma żadnych wybuchów ani nic "Brownie położyła dłoń na jego  

ramię.  

Big Sid podciągnął się, ocierając łzy na skraj  

Fartuch.  

"Przepraszam, to był taki szok, to znaczy, że wszyscy mają być  

obchodzi Patrick i czerwiec za nowe dziecko, a nie porwanie "Sid wiał  



jego nos.  

"Czy już czujesz się dobrze?" zapytał George.  

"Tak, jestem w porządku, lepiej idź i powiedz wszystkim, możemy spotkać się w Marka  

dzisiaj, aby to omówić, wystarczy upewnić się, jesteś nie podsłuchał, "Big westchnął  

Sid.  

Cała trójka opuściła samotność zamrażarka, George i  

Brownie ochotę posłańców śmierci, ale mieli to zrobić, matryca  

został kasty. Poza niektórych nastolatków z czasem na rękach miał  

postanowił kpina Henryk Zamiatarki zostali upuszczanie kawałki  

Papier i wskazując im, tworząc więcej pracy dla Henry'ego i sportu dla  

sami . Big Sid stało rzut oka na zewnątrz, zobaczył, co było  

dzieje, nie mógł się powstrzymać jego emocje musiały być wentylowane. Duży  

Sid wybiegł z jego rzeźników i złapał przywódcę za gardło.  

"Myślę, że to zabawne, hej, drażni Henry jakby nie ma wystarczająco dużo pracy do 

zrobienia  

już. Pokażę wam śmieszne, mam wyciąć głowę krwawienia  

off? "Krzyknął Big Sid wymachując tasak do mięsa pod wypryskami na młodzież  

nos.  

"Nie, sir, przepraszam Panie," wymamrotał wypryskami młodzież zapatrzony na wielkich  

tasak Sida,  

"Dobrze rozpocząć dorastania synku, zanim będzie za późno lub nigdy nie być człowiekiem  

bez względu na to jak wysokie masz. A jeśli nie czyścić całą ulicę górę  

Będę CHOP SWOJE bollocks OFF! "Big Sid wstrząsnął wysoki wypryskami młodzież, na  

dobry środek przycisnął zimną stal przed wypryskami na twarzy młodzieńca.  

Młodzież prawie omdlenia, jego przyjaciele stał sztywny i otwartym ustami.  

"Dobrze się za to, oczyścić swój bałagan, a jeśli istnieje tylko jedna słodka  



wrapper opuścił będę posiekać ci łeb! "Wrzasnął Big Sid przed pchania  

wypryskami dziecko na bok.  

Big Sid stanął groźnie w jego drzwiach, podczas gdy nastolatki dorastał, a  

szybki . Nastolatkowie poruszały się jak obłąkany Wombles prawie zwilżania  

się ze strachu, kiedy nie mógł dostać gumę do żucia wyłączyć  

bruk. Henry oparł na swojej miotle i miał papierosa, celowo rzucił  

dopasowanie do podłoża, nastolatki przewrócił się w swoim  

Pośpiech, aby go podnieść i umieścić go w koszu na śmieci. Po piętnastu minutach  

ulica praktycznie świeciły, nastolatki były pocenie się, podpowiedź  

Strach wciąż w oczach. Uwzględniając ostateczne przeciągnij jego fag Henry uśmiechnął.  

"Dobrze wkurzyć potem, myślę, że po prostu o to, co wiemy Trzymaj Britain Tidy  

Oznacza teraz "Henry czuł się jak Clint Eastwood, całkowicie za, miał  

no magnum tylko miotła, a bardzo duży przyjaciel z tasakiem do mięsa.  

George i Brownie poszedł zobaczyć Percy obok Percy wiedziałby  

co robić.  

"O Boże, nie," Percy tylko spojrzał na nich, mając nadzieję, że że popełnił błąd.  

"Co my teraz zrobimy? Big Sid uważa, że wszyscy powinniśmy spotkać się w Marka  

dzisiaj, "kontynuował Brownie.  

"On ma rację, musimy myśleć chłodno, nie możemy pozwolić nasze emocje uzyskać  

lepiej od nas, na litość Jaswinder za "Percy zaczął wykazywać je tak, jakby  

był obojętnie.  

"Zobaczymy się dziś wieczorem czasu," powiedział Brownie.  

"O tak, dzisiaj więc," Percy odpowiedział z roztargnieniem.  

Umysł Percy'ego był na pogrzebach, pogrzeb dziecka, dziecku na przyjaciela  

pogrzeb. Musiał o tym pamiętać, ponieważ okropna myśl, że był on  



musiał o tym pamiętać. Jeśli najgorsze przyszedł najgorszy.  

Na Poczta George i Brownie zsunął się, aby nie próbować  

wyglądają podejrzanie, ale patrząc podejrzane w tym procesie. Było jednym  

lub dwóch klientów na poczcie, więc George wyciągnął paszport  

Formularz zgłoszeniowy i zaczął ją wypełnić. Jak tylko ostatniego odbiorcy  

lewa Brownie przykręcone drzwi, że nie chcą być podsłuchane po  

wszystko.  

"Gdybym nie wiedział, wy lepiej Powiedziałbym, że zamierzasz mnie okraść"  

żartował Wendy.  

"Jaswinder została porwana," powiedział George powoli, każde słowo ból.  

Wendy spojrzała z George do Brownie potem z powrotem. Zaczęła sprzątać  

jej licznik, prawie wiosenne porządki.  

"Tak, ale to, co naprawdę chcesz" Wendy pół uśmiechnął.  

"Jaswinder została porwana, wszyscy jesteśmy dziś w spotkaniu Marka spróbować  

i zobaczyć, co możemy zrobić, ale przez wzgląd na Jaswinder za nieobce musi znaleźć  

out ", wyjaśnia Brownie.  

Znowu Wendy zaczęła sprzątać swój licznik, do nacierania na znaki ołówkiem, aby  

wyostrzyć swoje ołówki, zważyć paczkę, aby go zważyć. Ona musi być  

słyszenie, to nie może być prawdą, że musi dostać się na swojej pracy, ona  

nie może być opóźnione o bezczynności gadać, praca na poczcie musi iść  

na. Brownie osiągnięty bez recepty i założonymi rękami Wendy Brownie  

była taka sama, kiedy jej pierwszy mąż umarł, ona próbowała przeprowadzić  

jak gdyby nic się nie stało, jakby wszystko było normalne.  

"Wendy, bądź silny, wszyscy musimy być silni dla dobra Amjit jest, zdaniem  

co on przeżywa, pomyśl o Balbinder. Bądź silny dla nich Wendy,  



być silna dla nich "Brownie Wendy spojrzała w oczy.  

Wendy zaczęła szlochać, wiedziała, że teraz było prawdą, Jaswinder zniknęła z  

im. Brownie czekał łez powstrzymać, George stał się uczuciem  

akward zaczął wypełniać więcej aplikacji Passport.  

"Jest ok, teraz jestem w porządku, to taki szok, że to wszystko," powiedział Wendy dabbing  

na jej łzy.  

"Będziemy dzieje potem, głowa do góry droga" Brownie uśmiechnął.  

Odrzucając jego wniosek paszportowy George po Brownie z Wendy  

jeszcze lekko speszony zapukał wszystkie swoje długopisy i ołówki na po  

Pierwszy stemplowanie formularza Paszport Jerzego.  

Frank był kolejnym usłyszeć wiadomości, że został jego polerowania  

favorite peice, mały stolik okolicznościowy z wkładką na fantazyjny  

szczyt. To nigdy nie był na sprzedaż, to była forma talizman dla niego,  

Frank czasem mówił do stołu, kiedy sklep był pusty, to była jego  

dziecko. Frank poczuł zawroty głowy, kiedy usłyszał złe wieści, więc usiadł na  

tabeli, ustąpiła pod ciężarem i Frank poszedł do awarii  

piętro.  

"Nic ci nie jest?" zapytał zaniepokojony George oferując Pomocna dłoń Franka.  

"To było takie straszne wieści, spodziewałem się śmiać, dowcip lub jakąś  

opowieści z ciebie, wiesz zwykły rodzaju plotek. Ale to jest  

straszne, naprawdę straszne ", powiedział Frank, kiedy opyla się w dół.  

"Będziemy zostawimy cię wtedy musimy powiedzieć innym, nie zapomnij  

Ani słowa nikomu, wszystko musi wydawać normalne dla dobra Jaswinder, w  

więc zachować spokój, "zaleca Brownie.  

Ramię w ramię George i Brownie opuścił Frank wyposażenie, jak w przypadku Franka on  



kopnął kawałki na stoliku. To był jego talizmanem  

przez prawie dwadzieścia lat, chyba, że byłby w stanie skleić go z powrotem  

jeszcze raz. Ale co z Jaswinder, nie mogła być przyklejone znów są razem,  

Frank poczuł dreszcz na jego spin. Pośpiesznie odebrał kawałki i  

umieścić je w nadziei piersi, być może, gdy wszystko zostało rozwiązane, że on skleić  

tabela znów są razem. Teraz jakby chciał się go pozbyć  

jego wzroku, zaczął polerować meble w swoim salonie, gdyby  

zajęty umysł nie mieszkają na Jaswinder, to było zbyt wiele do myślenia  

o, zbyt ciężki, zbyt ciemne myśli.  

Brownie wpadł do sklepu odzieżowego, a potem machnęła George  

w, po czym razem udali się po całym sklepie, jakby szukając bomby lub  

coś. Ann i Mary wyglądał na zdezorientowanego i lekko rozbawiony.  

"Chodź dajemy się, co to jest?" zapytała Mary.  

"Tak dalej, wyglądasz jak detektywów sklepowych, czy coś", dodał Ann.  

"Jaswinder brakuje" rozpoczął Brownie.  

"Zgubił pan na myśli?" zapytała Mary.  

"Najgorsze niż to, porwany," wyjaśnił George ściszając głos.  

Mary Ann spojrzała na siebie, musi to być żart, ale dlaczego oni mieli  

zaczął się trząść.  

"Powiedz, powiedzmy, powiedzmy, że znowu" niewyraźna Mary.  

"Porwany", powiedział Brownie.  

Ann wrzasnął, po czym wybuchnęła płaczem, przed uruchomieniem do toalety u  

z tyłu sklepu.  

"Zajmę się nią," powiedziała Mary.  

"Wystarczy być na dzisiaj Marka, i pamiętaj, aby działać normalnie, nikt nie musi wiedzieć  



o tym, czy życie Jaswinder mogłoby być w niebezpieczeństwie, "powiedział George.  

Brownie dał Maryi pocieszające przytulić, zanim poszła George out of the  

sklep. Mary patrzyła im odejść, to było straszne, to było jak słuchanie, że  

przyjaciel została zgwałcona. Było to tak szokujące, i dlaczego, i dlaczego oh dlaczego?  

Postanowili powiedzieć Mark następnie byłby gospodarzem po wszystkim.  

Gillian krzyknął i upuścił tacę, Mark sięgnął pod ladę i  

nalał whisky do swoich herbat. Spojrzał na George'a i Brownie jakby  

zapytać, czy to prawda, ale niestety ich twarze powiedział, że to prawda  

to naprawdę prawdziwe.  

"Mogę sprawić, że coś przekąsić?" zaproponował Mark.  

"Nie jestem głodny, a co z tobą Brownie?" Zapytał George, gdy slumpted  

w godz.  

"Ja też, chodźmy do domu" Brownie wstał.  

"Do zobaczenia później niż" szepnął Mark czując nagle tak słaby.  

"Do zobaczenia później niż" powiedział Brownie przez ramię, jak ona powiązana ją  

uzbroić się w George'a.  

Poza George i Brownie spojrzeli na siebie, czuli się jak wrony  

zbieranie robaki ze świeżo wykopanych grobów, ale mieli powiedzieć, że  

miał też Amjit potrzebował pomocy, a ulica pomoże.  

"Nie wiem jak wy, ale myślę, że będę musiał wypłakać, gdy wrócimy do domu,  

filiżanka herbaty i wypłakać ", powiedział Browie oczy napełniania łez.  

"Ja też jestem tak słaby, tak stary, więc bezużyteczne, po prostu chcę płakać i  

płakać i płakać, "powiedział George wzdychając.  

"Chodźmy do domu pierwszy kochanek", powiedział Brownie dając George'a pocieszający  

pocałunek.  



Tego wieczoru na ulicy zbierają się w kawiarni Marka, były w  

mroczny nastrój. Wszyscy patrzyli, niemal wzrokiem, gdy Uśmiechnięty Paweł przyniósł  

Katarzyna wraz .Percy wstał i przywitał ją do rodziny, do  

Rodzina ulica, powiedział nic więcej, nie miał zbyt. Uśmiechnięty Paul skinął  

Jego dzięki Percy, Catherine można zaufać, była jedną z nich.  

Big Sid przyniósł niechętnie Patrick i Amjit na spotkanie,  

ponure twarze powitał ich. Sid stanął plecami do drzwi, żeby nikt  

może przyjść, nie mogli wyjść.  

"Co się dzieje, że nie chcesz zobaczyć moje zdjęcia prawda," powiedział Patrick  

nerwowo sięgnął do kieszeni.  

Amjit spojrzał na twarze, ich wzrok od jego spojrzenia, wyglądały  

prawie winny, boi się spojrzeć mu w twarz. Patrick umieścić zdjęcia  

z powrotem do kieszeni, spojrzał rozumiejąc co ludzie zebrali się w  

przed nim. Wszyscy ukradł spojrzenia na siebie, czekając,  

kto by mówić po pierwsze, byli jak dzieci w klasie, w nadziei, że  

nauczyciel nie będzie zadać im pytanie: mieli być tam po prostu  

szkoda, że nie były. Patrick zauważył, że Betty i Annie łzy  

barwione twarze, a oni byli ubrani prosto, Patrick spojrzał na Amjit  

otwierając usta, jakby chciał coś powiedzieć. Ale to był Mark, który mówił.  

"Jak to jest moja kawiarnia, Lepiej mówić po pierwsze," przerwał i wziął głęboki  

oddech "wiemy".  

"Dobrze Sheila to ładne imię dla dziecka," zaskrzeczał głos Patryka.  

Zwracając się patrzeć bezpośrednio na Amjit Mark znów przemówił: "wiemy".  

"Judasz!" syknął Amjit przed plucie w twarz Patryka.  

Amjit ruszył w kierunku drzwi, tylko Big Sid zastąpił mu drogę. George mógł  



stoją już nie zerwał się z fotela, musiał coś powiedzieć.  

"To ja, usłyszałem, powiedziałem wszystkim," George brzmiał jakby  

winni uczeń posiadający górę.  

"Było nas, zrobiliśmy to, my tylko chcieliśmy pomóc", dodał Brownie.  

Amjit spojrzał na twarze, wszyscy jego przyjaciele zebrali się tam, wszystko  

chcąc pomóc.  

Percy wstał, były potrzebne mocne słowa "Amjit jesteś wśród przyjaciół  

Ani słowa opuści ten pokój. Daj nam pomóc. Szanujemy  

Decyzja, policja nie będzie informowany, ale niech nam pomóc, jesteśmy Państwa  

przyjaciele. Jaswinder nie jest naszym ciałem nasza krew, ale kochamy ją tak, jakby  

było, daj nam pomóc. Pozwól nam udowodnić głębię naszej przyjaźni, nasz  

Uwielbiam dla niej i dla siebie i swojej rodziny. Na ciemnej godzinie to przyjaciele  

który nas wiąże, którzy dają nam siłę, który pożyczy nam nadzieję, kiedy nasza jest niski.  

Oto moja ręka, tu jest moja siła, tu jest moja nadzieja, tu jest moja miłość,  

po prostu wziąć go i używać go. Czy nie jesteśmy przyjaciółmi, a następnie oprzeć się na 

mnie oprzeć  

nas wszystkich, jest nas wielu ciężar będzie światło. Razem możemy  

wygnać cienie strachu, nie mamy się czego obawiać, ale obawiać it'self.  

Kiedy potrzebowałem znajomego Patrick był tam dla mnie, kiedy Patrick potrzebne  

przyjaciel byliśmy tam dla niego i dla domu, kiedy wszystkie nasze domy były  

niebezpieczeństwo, że wstał i walczył. Nie bójcie się wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, razem  

mamy większą wytrzymałość niż nasz sumaryczna, bo jesteśmy zjednoczeni w  

przyjaźni i miłości. Wszyscy mają się czego obawiać, zawsze jest  

Hope, Jaswinder zostanie znaleziony, wróci do gry na ulicy,  

bo są zjednoczeni w miłości i przyjaźni. Weź mnie za rękę, że jest w zasięgu  

polecenia, podają sobie ręce bo wszyscy są przyjaciółmi, "Percy wyciągnął rękę  



dla Amjit podjąć.  

Amjit milczał, znów badał twarze, byli błagając  

go, wszyscy chcieli się być dopuszczone do dzielenia obciążenia, ból.  

Big Sid płakał, jak misia, kto by zostało wyrzucone przez niektóre  

plastikowe zabawki, którą on zawsze przestrzegane Percy ale teraz, jak mógł umieścić w  

słowa, nie był Percy, no p £ t. Przez pięć minut Amjit wstał i  

spojrzał na wszystkich powierzchniach, takich jak wiosenne kwiaty czekają na kosę.  

"Jesteśmy przyjaciółmi," wyszeptał.  

Big Sid umieścić ojcowską dłoń na ramieniu Amjit, tym było plastikowe zabawki  

wygnany, miś mógł wrócić.  

Rozmawiali przez godzinę w ściszonym głosem, tak jakby były one  

mówić w kościele, albo na pogrzebie. Zdecydowano, że Patrick będzie  

kontynuować jego ręka trzyma ćwiczeń, choć nie odważył się nazwać go  

taka nazwa. Co do reszty, George i Brownie by utrzymać ludzi  

na bieżąco z wydarzeniami. Jeśli Pomocna dłoń była potrzebna, wszystkie Amjit musiałem 

zrobić, to  

Gwizdek tak powiem.  

"Ale co z twoją córką, żoną," zapytał zaniepokojony Brownie.  

"No myślałam cały dzień, pomyślałem, że mogę wysłać je do moich matek  

i dostać Mathew opiekować "Patrick ssać wargę.  

"Powinny być ok w swoich matek, oprócz Mathew może dać grę  

Odległość gdyby chodziło o "zadumał się Mark.  

"Ok, więc to wszystko zdecydował, jeśli kontakty człowiek, którego potem niech nas 

wszystkich  

wiem, zrobimy dokładnie to, co mówią nam zrobić ", powiedział Percy zaokrąglone  

dyskusja.  



"Przykro mi, że nie ufam, każdy z was. Ale bezpieczeństwo Jaswinder jest  

najważniejsza "Amjit brzmiał prawie przepraszał.  

"Wszyscy jesteśmy do Waszej dyspozycji, a teraz idź do domu i spróbuj się spać," 

powiedział Percy  

uzgadnianie z Amjit.  

Pozostawienie cafe Amjit potknął się, czuł się tak słaby, tak upokorzeni. Musiał  

oprzeć się na Big Sid, jak wrócił do swojego sklepu. Ale przynajmniej nie był  

już sam, nie miał przyjaciół. Percy zwrócił się do Pawła i Katarzyny Uśmiechnięty  

"Więc przypuszczam, że teraz wiesz, jakiego rodzaju ludzie jesteśmy, to już  

wiedzieć, jakie mężczyzna uśmiecha się Paweł, dobranoc "z tego Percy  

odszedł, miał ciało na przygotowanie.  

Patrick wróciła do domu, lepiej pierścień matkę powiedzieć  

jej, aby powiedzieć jej wszystko. Dostał sobie puszkę piwa, potem  

odkładając go po wypiciu prawie połowa to on zadzwonił jego mama.  

"Witam to Patrick" urwał.  

"Nie myślisz o usprawiedliwienie, dlaczego nie odwiedzić swoją żonę  

w szpitalu dziś grzywny ojcem jesteś okazuje się być "skarcił jego  

mama.  

"Mamo," Patrick zatrzymała się ponownie.  

"Wszystko w porządku, że nie miał wypadek," wtrąciła pani Murphy.  

"Mamo," Patrick wstrzymane, musiał łyk ze swojego drinka.  

"Co się dzieje, czy podpalić dom, czy coś", zapytała pani  

Murphy poczucie pilności w głosie.  

"Mamo, po prostu usiąść Mam wieści" Patrick przełknął.  

"Co się stało?" Pani Murphy wiedział, że coś jest nie w górę, Patrick miał  

sam ton głosu jak wtedy, gdy złamał szkła w jej Najświętszego Serca wszystkich  



wiele lat temu, ona po prostu wiedział, że coś jest nie w górę.  

"Siedzisz w dół?" Patrick zapytał cicho.  

"Mówisz jak słuchać matki," powiedział kwaśny pani Murphy.  

"Mamo, mam złe wieści. Jaswinder została porwana" Patrick  

Przerwał i wziął kolejny łyk ze swojego piwa.  

"Matka Boża nie, ona po prostu, że dziecko prawie dzieckiem. Jej biedna matka,  

Będę rundy od razu, "pani Murphy sięgał jej chusty.  

"Nie mamo masz innej pracy, to nie jest bezpieczne na ulicy, chcę żebyś  

opiekować czerwcu i niemowlęcym Shiela. Będą opuszczeniu szpitala jutro  

więc myślę, że to najlepsze, co trzymają się z tobą ", Patrick czekał na  

Aktualności tonąć w.  

"Oczywiście, że masz rację, ale co Balbinder i Amjit?"  

"Ulica wszystkim wie, mamy zamiar pomóc w jakikolwiek możliwy sposób, ale  

Policja nie może dowiedzieć się, czy Jaswinder może być w niebezpieczeństwie. "  

"Ale co, jeśli porywacz wie o Sheili dzieckiem?"  

"Na wszelki wypadek będę miał Mathew zostać z tobą. Powiem mu  

chronić was wszystkich, to najlepsze, co mogę zrobić, chyba nie chcesz odejść  

gdzieś."  

"I nie będzie, no porywacz ma zamiar straszyć mnie z dala od domu"  

Pani Murphy brzmiał wyzywająco.  

"Zobaczymy się jutro, wtedy Bóg zapłać" Patrick odłożył słuchawkę.  

Pani Murphy spojrzał na telefon, nigdy Patrick powiedział: "Bóg zapłać"  

ale teraz miał. Pani Murphy stał obok telefonu, powinna ona zadzwoni  

Balbinder i zaoferować jej wsparcie, a co jej wnuka, by  

ona będzie bezpieczna. Już miała odejść od telefonu, ale ona została sporządzona  



powrót do niej, wykręciła Fr. Shaw.  

"Czy ta rozmowa jest objęte pieczęcią konfesjonale?" Zapytał  

Pani Murphy.  

"Cóż, jeśli chcesz," odpowiedział zaskoczony Fr. Shaw.  

"Czy można rozpocząć nowennę wtedy od razu," pani Murphy brzmiało jak  

spiskowiec.  

"Kto by" Fr. Shaw był zaintrygowany i trochę zaniepokojony.  

"Święty Antoni mam" odpowiedział pani Murphy.  

"Co pan stracił?" Fr. Shaw brzmiał na krawędzi.  

"Jaswinder, mała dziewczynka była indyjska," pani Murphy rozejrzał  

nią, jakby mogła być podsłuchał we własnym domu ", została porwana."  

"Zacznę od razu," Fr. Shaw był wstrząśnięty.  

"A jeśli można myśleć o jakiejkolwiek innej z" chłopców ", którzy mogą być w stanie  

pomóc następnie zwrócić je też zadać kilka starych świętych też nie mogą być one  

zajęte mogą mieć trochę czasu na ich rękach ", dodaje pani Murphy przed  

odłożyła słuchawkę.  

Serce pani Murphy wyszedł Balbinder i Amjit, chciała  

płakać też, ale łzy nie wchodzić w drogę, miała rzeczy do zobaczenia się ona  

musiała przygotować się do czerwca i baby Sheila nie wspominając Mathew. Ale  

Pierwsza miała coś ważnego do zrobienia. Zaczęła swoją własną nowennę,  

biorą dziewięć dni, ale nigdy nie zawodzą. Czasami nie rozumiem, co  

prosić, ale masz to, co trzeba, o ile pani Murphy  

zainteresowany nigdy nie udało im się, więc zaczęła jej. Po pierwsze ona zakorzeniona temat  

szuka jej ulubionych perełek, te użyła przy specjalnych okazjach,  

perełki Jej matka dała jej. Tylko, że nie może ich znaleźć.  



"Czy mnie drażni, będę się pytać Cię ważne rzeczy, a  

ukryć moje perełki na mnie. Jakim jesteś ekspres zgorszenie. Czy mam  

modlić się do świętego Antoniego, zanim będę mógł modlić się do świętego Antoniego ".  

W końcu znalazła się perełki w starej torby na zakupy, którego nie chcesz  

wykorzystane w miesiącach, sztywno dostała się na kolana i błogosławiony siebie.  

"No wiesz co pytam, więc zacznę."  

Tak zaczęła jej modlitwy, a następnie trzy różańce, ale jakoś tak się nie stało  

wydają tyle, modląc się normalnie w lewo jej całości, jak po posiłku, pełne  

i zadowolony, ale w jakiś sposób czuła się pusta. Wstała z kolan i  

Siedział w fotelu, musiała pomyśleć, patrząc na Najświętszego Serca she  

westchnął.  

"Tylko matka może wiedzieć, jak to jest, w jaki sposób człowiek, nawet jeśli jest on  

Św wiem, ja nie umniejszając Ci Anthony, to jest tak, że ja po prostu dobrze  

Obyś był kobietą. Dziewica Maryja wie, jak to jest, tak myślę  

gdy jej syn zaginął, tylko zwrócić się cały i zdrowy w Świątyni.  

Biedna Jaswinder, Mała Księżniczka Indian Big Sid nazywa ją ".  

Wzrok pani Murphy'ego spadł na starym magazynie, uśmiechnięta twarz świeciło na nią,  

Pani Murphy schylił się i podniósł gazetę, ona uśmiechnęła się  

konspiracyjnym uśmiechem. Błogosławiąc sobie, że znowu zaczął się modlić.  

"Dobrze wiem, że to trochę policzek, jak poprosiłem starych świętych i  

założona świętych, które pomogą "urwała," dobrze Idę do skoku  

Pistolet, chciałbym trochę pomocy od niej: "Pani Murphy podniósł fotografię tak  

że Najświętsze Serce widział.  

"Matka Teresa z Kalkuty, lub Saint Matka Teresa z Kalkuty można  

znaleźć Jaswinder, miej oko na nią jak zrobić wszystkie te dzieci,  



Wiem, że jest bezczelny, policzek diabła, ale być może to jest to co jest  

potrzebne zaoszczędzić trochę indyjską księżniczkę ".  

Pani Murphy czuł się zadowolony teraz, że ona nadal jej Nowenna do świętego Antoniego  

oraz niektórych innych "chłopców", ale Matka Teresa była w zespole teraz, więc  

wszystko byłoby w porządku. Pani Murphy nie miał żadnych wątpliwości, że nie wiedziała,  

ale nie miała wiary i Matkę Teresę na boku. Po kolejnych trzech  

różańce pani Murphy zatrzymał, dała uśmiech dzięki zdjęciem  

Matka Teresa.  

"Cóż, jeśli mi wybaczyć, ja po prostu iść i zrobić łóżka, a potem będę mieć  

spot herbaty, modląc czyni mnie pragnienie, "pani Murphy uśmiechnął Jaswinder  

byłoby ok, tak długo, jak długo utrzymuje się na modlitwę, a jako że ona ciągle  

modląc się do Jaswinder było ok, więc nie było się czym martwić.  

Kiwając do Najświętszego Serca pani Murphy opuścił salę, musiała przygotować  

powitanie dla dziecka czerwca Sheila i Mathew.  

Amjit i rodzina spała tej nocy dźwięk, wyczerpanie i ulgę  

że ich ciężar był wspólny zapewnione spali dobrze, ale kiedy  

obudził nadal czuł się zmęczony, och tak zmęczony. George i nie Brownie  

spać bardzo, że noc choć wołali za Jaswinder, gdyby umieścić ją  

Życie w niebezpieczeństwie? W końcu wciąż trzymając się za ręce zasnęli, The  

odgłos spadających liter poprzez skrzynki na listy obudził je. Brownie wstałem  

i włączony herbat robione, spóźniony prezent ślubny od ulicy.  

Po cichu, bez słowa mieli herbatę. Kiedy herbata była  

pity oni milczeli przez dziesięć minut, niemal w modlitwie.  

"No chodź kochanka, nie jesteśmy John i Yoko o miłość, lepiej  

ubrać, ktoś musi trzymać rękę Amjit, podczas gdy Patrick pobiera jego  



dziecko ze szpitala, "z tego Brownie wyciągnął koc off George.  

"Ty myślisz, że dobrze zrobił?" George brzmiał niepokój.  

"Oczywiście, że nie," Brownie brzmiał pewne, choć w głębi duszy był  

niepewna, jak jej mąż.  

"To jest waga z mojego umysłu, mogę mieć kolejną filiżankę herbaty w pierwszej 

kolejności?"  

George zapytał wyciągając koce z powrotem na swoim miejscu.  

"Będziesz z pewnością podniesienie zwyczaj tak bardzo Continental od mamy  

Herbaty to robione, "zażartował Brownie.  

George zaśmiał się, to było dobre śmiać, Brownie zawsze uśmiech na jego twarzy  

dlatego, że ją poślubił.  

Patrick postrzępione na drodze do Amjit przed wyruszeniem na  

szpital był pełen przeprosin, mówiąc, że będzie tylko godzinę lub  

dwa. Balbinder uśmiechnął się słabo, rozumiała, czuła się prawie winny  

że nie może uczestniczyć w Patryka radości. Więc mówiąc przepraszam za dziesiątą  

Czas Patrick wyjechał do szpitala. Jak wyjechał George i Brownie  

przybył do przeprowadzenia na czuwaniu.  

Patrick był kilkaset jardów od szpitala, kiedy  

zauważył po raz pierwszy, że Big Sid był następujący go Patrick  

Obejrzał się przez ramię, nie mógł uwierzyć własnym lustra, ale jego  

Lustra nie kłamać, że jest śledzony. Michael czekał na  

szpital, jego silnik pracuje, a jego drzwi otwarte, Mathew był w  

Fotel pasażera siedzącego obok pani Murphy.  

"Dobrze Mathew, mam bardzo ważne zadanie dla Ciebie, zrobisz to?"  

Patrick powiedział cicho.  

"Tak," odpowiedział chętny Mathew, czuł przygodą była już na horyzoncie.  



"Chcę, aby przejść i pozostać z matką, a czerwcu i dziecko Sheila, A  

rodzaj wypoczynku, jeśli chcesz, "Patrick uśmiechnął się nerwowo.  

"Świetnie, będę się mleko trzęsie też?" poprosił Mathew.  

"Dwa razy dziennie," obiecała pani Murphy.  

"Mathew, jest czymś bardzo ważnym trzeba zrobić też" Patrick  

Przerwał, zniżył głos przed kontynuowaniem "Mathew istnieje  

mężczyzna, paskudny człowiek, który może zranić mama lub czerwcu lub dziecko. Więc 

można  

opiekować się nimi, "głos Patryka zaczął krakać.  

"Tak," uśmiechnął Mathew, nie rozumiejąc sytuację.  

Patrick spojrzał na Michaela, a potem na matkę przed umieszczeniem rękę  

na ramieniu Mateusza.  

"Mathew, jeśli ktoś próbuje zranić Mamo, lub czerwcu lub baby Jaswinder"  

Patrick zatrzymany, jego myśli zdradziła go ", czy dziecko Jaswinder I  

myśli, dobrze, jeśli starają trzeba je zatrzymać. "  

Mathew wyglądał na zmieszanego, spojrzał zmartwiony. On oczekiwał  

przygoda jak wtedy, gdy pomógł stary dom pani poruszać, nie naprawdę  

zrozumieć, co się dzieje.  

"To przygoda Mathew, należy dbać o kobiety, a jeśli ktoś przychodzi  

zbyt blisko, warczeć, jak "Szczęki" w filmie James Bond ostatniej nocy. "  

Mathew uśmiechnął, mógł zrozumieć, James Bond.  

"Ale jeśli ktoś jest zbyt blisko, trzeba uderzyć im Mathew, trzeba uderzyć  

je tak mocno, że nie dostaną się "Patrick uśmiechnął starając się światło  

GBH.  

"Pamiętaj paskudny mężczyzna w pubie Wayne'a, człowieka, którego hit", pani Murphy  

było namawianie teraz.  



"Tak", Mathew wciąż brzmiały niepewne.  

"Dobrze, że to niegrzeczne człowieka tak, więc trzeba uderzyć go, czy potrzebuje być, to  

ok. uderzyć niegrzeczne mężczyzn, "pani Murphy brzmiał jak dawanie księdza  

rozgrzeszenie.  

"Ok", Mathew nadal nie brzmiało przekonany, ale jeśli Patrick i pani  

Murphy zarówno powiedział, że był w porządku. to musi być.  

Patrick wysiadł z taksówki i skierował się do sali, Big Sid  

następnie dwa kroki z tyłu. Jako Patrick zbliżył się do oddziału z innego  

ukazał kierunek bliźniacy Gavin, stojąc ramię w ramię prawie  

blokuje korytarz.  

"Byliśmy po prostu przechodzi, że może nam przyjść i zobaczyć dziecko"  

wyjaśnił Luke.  

Patrick spojrzał na Big Sid, więc to właśnie on był do. Wewnątrz  

Oddział Czerwiec był gotowy do wyjazdu, wszystko, co miała zrobić, to odebrać dziecko 

Sheila  

się z łóżeczka. Lekarz przyszedł, aby dać czerwca kilka tabletek witaminy, on  

uniósł brwi na widok tak wielu korpusach.  

"Przyjaciele", uśmiechnął podejrzewający czerwca.  

Więc zbierając Sheila w ramionach opuściła salę, Big Sid poprowadził  

bliźniacy Gavin zgrupowane ochronnie wokół niej, Patrick był u jej boku.  

"To był miły dla chłopców przyjść i zobaczyć mnie," uśmiechnął czerwcu wyjęła  

stoi na jej dziecko, jej cennego pakunku.  

"Są to dobre chłopaki, myślę Big Sid nalegał na niego," wyjaśnia  

Patrick.  

Dotarli do czekającej taksówki, Michael zwiększając obroty silnika tak, jakby był  

prowadzenie samochodu ucieczka, czerwiec zauważył Mathew i pani Murphy w plecy.  



I dlaczego miał Gavin Twins otoczeniu taksówkę, a ona była pewna Big Sid  

został palcami mięsa tasak wewnątrz tej torbie nośnej Niósł.  

"Po prostu w taksówce, będę podążać w moim samochodzie" Patrick starał się brzmieć  

jakby nic się stało.  

Big Sid podszedł i wręczył torbę pani Murphy.  

"Musisz zachować swoją siłę w górę," wyjaśnił.  

Przewoźnik był pełen mięsa, na górze ledwo objęte kolejny worek był  

lśniące tasak, Big Sid spędził godzinę ostrzenia go, można  

golić mężczyznę z nim, lub zabić człowieka z nim. Michael odjechał, czerwiec  

spojrzał na Patricka, coś było źle, bardzo źle.  

"Co się dzieje Sheila", czerwiec wiedział coś się.  

"Poczekaj, aż dojedziemy do mojego domu", zaczęła pani Murphy.  

"Ale nie będziemy w domu, i dlaczego jest Mathew tutaj", czerwiec wyglądał  

zmartwiony.  

ciężarówka Gavin bliźniaków popłynął przeszłości, oni przejąć inicjatywę, Patrick był  

tyle w swoim samochodzie z Big Sid z tyłu.  

"Powiedz mi," Czerwiec był natarczywy.  

"Ulica nie jest bezpieczne, Jaswinder została porwana," wyjaśnia pani  

Murphy, wszystko szło nie tak, czerwiec był przestraszony teraz, a Mathew  

Teraz wiedział też.  

"Jaswinder!" krzyknął Mathew.  

Czerwca odbyło jej dziecko do niej bliżej, Mathew zaczęła płakać.  

"Spójrz wszystko będzie ok, Mathew zostanie z nami, a Michael  

robi w moim domu za pośrednictwem bocznych uliczkach. Mathew Przykro mi, że nie  

powiedzieć, ale trzeba bardzo szczególne zadanie, należy dbać o mnie i czerwcu  



i dziecko Sheila. Patrick, a reszta znajdzie Jaswinder, ale trzeba  

opiekować się mną, tutaj mają słodki, "pani Murphy wyciągnął torbę  

Słodycze dla Mathew do podjęcia jednego.  

Reszta podróży spędziliśmy w milczeniu, kiedy przybyli  

u pani Murphy Patrick udał się do środka, Gavins i Big Sid przebywał  

na zewnątrz.  

"Będziemy tu zamontować osłonę, Sid, Mathew będzie w środku, a my  

się na zewnątrz. Jest nas czterech możemy pokryć w 24 godziny  

dzień łatwo. Twoje miejsce jest z powrotem na ulicy, wiemy, jak bardzo kochasz  

dzieci, ale twoje miejsce jest z powrotem na ulicy, "Luke mówił łagodnie jak  

ojciec syna.  

"To dobrze, że aby to zrobić, wiedziałem, że mogę na tobie polegać, tylko że  

gdybym stracił moje dwa ulubione Myślę, że oszaleję "Sid wydmuchał nos.  

"Idź wrócić na ulicę", powiedział John starając się brzmieć zachęcająco.  

Wewnątrz Mathew nie uspokoiło, że mówiono miał najbardziej  

ważnym zadaniem, więc uwierzył. Przynajmniej tutaj Mathew nie rozlać  

fasola przypadkowo, strzegąc kobieta nie pozwoli mu się sposób szkodzi,  

Patrick prostu modlił się, że szkoda nie przyszedł acalling. Po lekkim posiłku  

Pani Murphy, który nalegał na jak Patrick lewo po całując czerwcu  

wszystko, co było warte.  

"Zadzwonię", z tym Patrick przerywana do swojego samochodu, to zaczynała  

deszcz, nie zauważył, że samochód ciężarowy Gavin bliźniaków był zaparkowany kilka 

jardów  

w dół drogi.  

Patrick ulgę George i Brownie, to była jego kolej, by trzymać  

Ręka teraz Amjit za.  



"Co u dziecka?" zapytał Amjit jakby pytając, jak wiele radości pogrzeb był.  

"Dobrze, że ma włosy w czerwcu," Patrick czuł się winny mówić o jego  

nowo narodzonych córką.  

Oboje byli cicho przez chwilę, nie mogli patrzeć sobie nawzajem w  

oko, jak wtedy, gdy lekarz musi poinformować pacjenta, że umiera, nic  

może przygotować się do takich sytuacjach, po prostu zrobić to najlepiej jak potrafisz.  

Patrick postanowił oferować zachęty.  

"Spójrz wszystko będzie ok, Percy powiedział, że to będzie w porządku, to prawdopodobnie  

amatorskie, to jest po prostu coś głupiego, coś jak coś. Tak czy inaczej  

Jaswinder sejfie słyszał jej głos, "głos Patryka urwał mu  

było kopać sobie grób, jego matka będzie wiedział, co znaczy, że ona  

śmiać i żartować, że ona pluć w obliczu strachu, tylko on mógł odnaleźć  

słuszne powiedzieć.  

Godzinę później zadzwonił telefon, Amjit wskoczył na nie odpowiedzieć.  

"Tak", a jego głos był na krawędzi.  

"To ja, chcę pieniędzy, nie mogę sobie pozwolić, aby karmić małą WOG córkę,  

ona jest taka jak wrzód na dupie ", powiedział głos, głos porywacza użytkownika.  

"Ile, kiedy mogę ją odzyskać?" Amjit starała się utrzymać swój głos  

niska, aby zachować spokój.  

"Wystarczy zostawić pieniądze, wtedy będę w dotyku," odpowiedział głos.  

"Gdzie gdzie?" Głos Amjit była coraz większa.  

"Jest to budka telefoniczna na skrzyżowaniu Haverly Street i Shorttree  

Ulica w obszarze Abbington, pozostawić £ 300 wewnątrz telefon  

Katalog ", powiedział głos.  

"Czy mogę rozmawiać z moją córką?" Głos Amjit brzmiał teraz słaby, był  



obawiając się najgorszego.  

"Nie."  

"Tylko na chwilę."  

"Nie."  

Telefon zamilkł, Amjit trzymał słuchawkę mocno jakby Jaswinder będzie  

podejść do telefonu, odchrząknął i spojrzał na Patricka.  

"£ 300 w budce telefonicznej, że nie pozwolił mi mówić Jaswinder" łzy  

tworząc w jego oczach.  

"Percy miał rację, to jest to amator, będzie ślizgać się i Jaswinder będzie  

wkrótce będzie w domu ", Patrick starał się brzmieć zachęcająco.  

"Tak myślisz?" Amjit wyglądał jak ktoś, kto by został wstał,  

starając się uwierzyć, że przyjaciele pocieszające słowa.  

"Wiem, że tak," skłamał Patrick.  

Martin odłożył słuchawkę, czuł się dobrze, nie miał już siły,  

prawdziwa moc. Danny musiał kłamać i pochwalić i sztuczki, ale teraz wszystko, co  

musiałem zrobić, to telefon, wkrótce będzie musiał £ 300, warte swojej ceny z 10p  

rozmowa telefoniczna. Ten mały WOG to będzie bilet posiłek. Wrócił  

do samochodu, jego dziewczyna czekała na niego.  

"Musimy zebrać naszą pierwszą ratę, zaledwie pięć minut," on  

Uśmiechnął się, że jest zadowolony z siebie, powinien podjęły tę linię  

Epoki pracy temu.  

"Czy myślisz, że będzie ok, na własną rękę", zwrócił się do dziewczyny.  

"Oczywiście, że będą, oprócz daliście jej poduszkę do siedzenia, kiedy  

zamknął ją w tej szafie, nie będzie uruchomiony hotel po wszystkim "  

Martin pochylił się i pocałował swoją dziewczynę, wszystko było wymyślanie róże,  



był, jeżeli sprężyna jest w powietrzu.  

Jaswinder był zupełnie sam, zamknięty w szafce z zaledwie  

Poduszka dla wygody, dziewczyną wyszeptał "przepraszam", jak ona zablokowana  

Jaswinder tam, ale to było tak skomplikowane, Była obiecał, że  

Miała być podjęte, aby zobaczyć nowe dziecko Patryka, więc dlaczego ona była w szafie.  

Jaswinder przytulił poduszkę, czułem się miękkie podobnie jak jej wielki misiem, po prostu  

jak Patrick Teddybear.  

"Nie bój się miś, tata mnie znajdzie, to możemy pójść i odwiedzić  

Nowe dziecko Patryka "Jaswinder pocałował poduszkę.  

Patrick pojechaliśmy Amjit do odwiezienia momencie zdecydowali  

że oni spróbować znaleźć gdzieś się schować, chyba że będą w stanie  

Szlak porywacza. Amjit poszedł i umieścić £ 300 w książce telefonicznej w  

budka telefoniczna, zauważył schronienie autobus kilka jardów od niego i sklep na  

narożnik po drodze, że będą doskonałym miejscem do oglądania z.  

"Ok, będę ukrywać się w schronie, można obejrzeć w sklepie," powiedział  

Patrick.  

Amjit podniósł kosz i zaczęła robić zakupy, biorąc  

jego czas, czytanie lub udając czytać wszystkie etykiety, tak jak zdrowie  

Freak d £ s. Widział wyraźnie budki telefonicznej z jego punktu widzenia  

wewnątrz sklepu. Bardzo ciąży dziewczyna poszła do budki telefonicznej, a następnie  

waddled dala po dokonaniu połączenia, była jedyną osobą, do używania  

budka telefoniczna w trzydzieści minut Amjit oglądał. Ktoś był  

oglądanie Amjit też sklepikarz przyglądał.  

"Czy shoplifter czy co? Masz pięć przedmiotów, w tym kosza i  

Czytałeś wszystkie etykiety ", warknął sklepikarza.  



"Jestem ostrożny, co jem", odpowiedział obronnym Amjit.  

"Dobrze, że nie zdobył swój wzrok bardzo dobre, czytali te ostatnie  

dwie etykiety do góry nogami, czy jesteś australijski? "Zadrwił  

sklepikarz.  

"Zapłacę teraz czasu," powiedział Amjit kładąc kosz dół przy kasie.  

"Jaka jest twoja gra, myślisz, że urodziłem się wczoraj, byłem  

Sklepikarz przez dziesięć lat ", sklepikarz był bardzo podejrzane, a on  

nie podoba mi się wygląd "australijski" przed nim.  

"Jestem zbyt sklepikarz" uśmiechnął Amjit nadzieję, że że to oczyścić powietrze.  

"Więc to jest gra, starasz się mnie podcięcie, to twój kolega z zewnątrz  

w tej budce telefonicznej, masz walkie-talkie i twój wysyłania ceny  

się do niego: "sklepikarz był gryząc bitu teraz.  

"Czy zamierzasz wziąć moje zamówienie, czy nie?" zapytał Amjit.  

"Nie", splunął sklepikarza.  

"Trzymaj kosz następnie" Amjit wrzucił do kosza na mężczyznę, a następnie prowadził  

za rogiem, z dala od budki telefonicznej, nie mógł pozwolić sobie na remis  

więcej uwagi do siebie.  

Amjit tylko nadzieję, że Patrick ma więcej szczęścia, tylko on  

nie było, nic nie wydawało się, że będzie w porządku. Patrick ukrył w autobusie  

schronienia, miał jasny obraz budki telefonicznej stamtąd. Jednakże  

Koordynator zegarek sąsiedztwa miał jasny obraz schronu i autobusowego  

Patrick, z jego domu.  

"Obserwowałem cię dlaczego kręci się tutaj?" powiedział stary  

kapral armii.  

"Czekam na autobus", odpowiedział z irytacją Patrick.  



"Nie jesteś, nie, trzy mają przeszłość w ciągu ostatnich 40 minut i nie masz  

dostał się na któryś z nich, "stary kapral armii krawędziach do przodu, może on  

może dokonać aresztowania obywatela.  

"To nie jest jeden ja chcę" Patrick był już zalany teraz od tego  

Starzec był tuż stary pierdnięcie.  

"Kłamca, tylko 65 zatrzymuje się" na własny stylizowany bohaterem zacisnął dłoń  

na jego lasce.  

"Słuchaj, po prostu zajmij się swoimi sprawami", Patrick odwrócił się z powrotem na  

człowiek.  

"Więc jesteś przeszukiwacza krawężnika wówczas obszar ten nie nadawał się do kobiety 

chodzić  

aż zacząłem Watch sąsiedztwa, "stary bohater położył rękę na  

ramię Patryka.  

"Spójrz jestem żonaty, moja żona właśnie urodziła," Patrick syknął.  

"To dlatego, że jesteś krawężnik indeksowania, obrzydliwe, powinieneś się wstydzić  

od siebie, "stary bohater wciąż miał rękę na Patryka kołnierz.  

Patrick był kuszony smack starca w ustach, bezpieczeństwo Jaswinder za  

Stawką był i stary pierdnięcie oskarżała go o bycie gąsienicowy krawężnik.  

Autobus przeszedł już po raz czwarty, Patrick skoczył na niego, pozostawiając  

Starzec wymachując kijem na niego. Po dwóch przystankach Patrick wysiadł, a następnie  

korzystając z bocznych uliczek Wrócił, by sprawdzić pole telefonu. Pieniądze miały  

odszedł.  

Patrick wrócił do swojego samochodu, Amjit czekał na niego. one  

zarówno westchnął, którą oni wyciągnąć pusty.  

"Właśnie zaznaczone pole telefonu, pieniędzy nie ma," westchnął Patrick.  

"Sprawdziłem to też nie było tam starzec zapytał mnie nie widziałem  



Ty, który jest sądząc po opisie "Amjit ssać wargę.  

"The stuknięty facet myślał, że robot krawężnik, robot krawężnik z autobusem  

przechodzić. Ci ludzie, straż sąsiedzka powinni być przeszkoleni, są najgorsze  

niż rooky policjantów, myśląc, że Bóg mnie szukał prostytutka "  

Patrick pokręcił głową.  

"Dobrze, że został oskarżony o bycie szpiegiem przemysłowym, choć sprzedawca  

miał walkie-talkie i wysyłał ceny do kogoś ukrytego w  

phone box ", powiedział jeszcze oburzony Amjit.  

"Założę się, że stary człowiek mówi do tego sklepikarza teraz", powiedział  

Patrick, kiedy ruszył na ulicę.  

I miał rację, sklepikarz nagrodzony sąsiedztwa Watch  

koordynator pomagając mu folia szpiegostwo przemysłowe, stary żołnierz  

podane butelkę równie stare wino, obaj byli dobrze po ich  

sprzedać do dnia.  

Dziewczynka ciąży również na jej drodze do domu, jej kierowca  

grał kasety ZZ Top pełną parą, był w siódmym niebie.  

"Zobacz Mówiłem ci, że to brać cukierków od dziecka, mamy do świętowania  

istnieje wielka włoska restauracja na tej samej ulicy, "Martin był niczym  

dziecko w Boże Narodzenie taka była jego radość.  

"To trochę wcześnie jeszcze, nie możemy iść na piwo w pierwszej kolejności?" zapytała Sue.  

"Jasne, cokolwiek chcesz, a potem idziemy do Domu w trzech Italia  

Shires Oak Rd, "Martin promieniał, prawie tak samo jak matka trzyma  

jej nowo narodzonych dzieci.  

Kilka godzin później wrócili do znalezienia Jaswinder mokre i przytulanie  

Jej poduszki, jej udawać misia. Jeśli chodzi o Amjit i Patrick odeszli  



z powrotem na ulicę, aby przełamać złą wiadomość, ich okładki były napowietrzane, że  

nie były w stanie dostrzec porywacza. Cała ulica westchnął, ale  

byli bezradni do niczego innego. Jeden kawałek nowości zrobił podnosić wszystkich swoich  

Ducha, Percy poszedł zbierać ciała, Bill był z nim;  

Rodzina zmarłego postanowił przyjść z Percym modlić się nad ciałem  

przez jakiś czas, więc karawan był śledzony przez trzy lub cztery inne  

samochody, to było na drodze powrotnej, że Bill zauważył Jaswinder.  

"Spójrz, to Jaswinder" wrzasnął Bill.  

Percy skręcił lekko taki był jego szok: "Czy jesteś pewien?"  

"Tak, jestem pewna, że trzyma rękę mężczyzny, ciąganie go po prawie,  

Jestem pewna, że to ona, "Bill był podekscytowany.  

Było zestaw światłach do przodu, Percy spowolniony.  

"Spójrz będę się wydostać, a następnie, nie cann't ze zmarłym w  

z powrotem i cała jego rodzina po "bez słowa Bill poślizgnął  

z samochodu.  

Percy prowadzona z powrotem do jego zakłady, po prostu nadzieję, że Bill nie był  

widzenie rzeczy, jego wzrok nie był tak dobry jak kiedyś.  

"I następnie w odległości do kilkuset jardów, a potem autobusem  

przyszedł, nie spodziewałem się go przeskoczyć na nim, próbowałem uruchomić po nim  

ale moje stare nogi nie mógł za nim nadążyć. Starałem się znaleźć taksówkę, ale  

było już za późno wtedy, przepraszam, "Bill opadł na krześle  

Licznik Amjit użytkownika.  

"Zrobiłeś najlepszym" Amjit położył dłoń Billa umacniającej na ramieniu.  

"A wiemy Jaswinder jest ok," Percy próbował brzmieć optymistycznie, ale  

wszyscy czuli się jak mysz jest wyśmiewany przez kota, kursy były bardzo  



przeciwko nim.  

"Więc wiemy, że miał płaszcz duffle, to nie jest dużo, ale to dopiero początek" Amjit  

Westchnął, płaszcz Duffle co ołów, gdyby można było tak nazwać.  

Bill i Percy wrócił do grabarzy pocieszyć  

żałobie krewnych, Andy był nad dziećmi sklep tak powiem, ale po śmierci  

ludzie wolą osoby starszej, bardziej dojrzałą osobą. Patrick patrzył  

Amjit był niczym pogromca lwa oglądania opanowany lew, kiedy  

warknięcie lwa lub chłostać się, gdyby tylko wiedział, którego łapa wziąć cierń  

się od tej pory ból pójdzie, wszystko, co mógł zrobić, to obserwować i czekać z  

jego przyjaciel. Co jakiś czas Patrick uśmiechał, nie mógł pokazać, jak  

smutny był, musiał nadążyć fasadę, musiał starać się utrzymać na Amjit  

Duch jest na wodzie, ale po prostu będąc tam jakiekolwiek użycie, gdyby mógł rzeczywiście  

coś zrobić, wtedy byłoby użyteczne.  

"Look pozwala grać w domino, mam zestaw w moim domu, moja mama kupiła  

je na kiermasz staroci dół Centrum Niewidomych w sądzie Oak Road w  

Harbourne, będzie to dla zabicia czasu po wszystkim "Patrick wiedział karty strajkowały  

wchodzi w rachubę, ponieważ oznaczało hazard karty i tak dalej, więc to byłoby  

dobrze grać w domino po wszystkim.  

Amjit uśmiechnął się słabo, czuł, że jest łaskotało, będąc łaskotało jest ładny  

ale kiedy jesteś chory lub osłabienia lub zmęczenia, to jak walić  

śmieszne kości, to boli, ale jest to zbyt miły. Potrząsnął głową przez no ale  

jakoś słowa wyszedł, "tak".  

Patrick przerywana na drodze do jego domino w minutach dwóch z nich  

grali, stary pan Amjit pochodził z tyłu sali, aby zobaczyć, co się dzieje  

, on uśmiechnął się tylko dziecko pomyśli, domino, Patrick był mądry.  



"Nie trać pieniędzy na niego," zażartował starego pana Amjit Przed udaniem się  

na zapleczu, miał wspierać kobiety, które było jego zadanie, Patrick  

by opiekować się swoim synem, a on opiekować się kobietami.  

Grali na resztę wieczoru, gdy domino dla niewidomych mają  

podniesiony kropki na nich jakoś Patrick i Amjit te kropki dał komfort  

jak za dotknięciem czegoś znanego, podobnie jak dla pani Murphy dotyk  

Jej różaniec dał komfort nawet bez faktycznego powiedzenie słów.  

Po około dziesięciu drzwi sklepu otworzyły Amjit zapomniał zamknąć.  

"Cześć, jesteś nadal otwarty, mogę mieć butelkę mleka?", Powiedział  

młody głos.  

Amjit i Patrick spojrzał w górę, nastolatek ubrany w drelich ubrany jak  

Status quo Wentylator stał patrząc na nich. Tylko on nie szukał, był  

ślepy. Patrick spuścił domino, Amjit spojrzał na opadłych domino  

następnie z powrotem do młodości.  

"Niestety, tak można mieć trochę mleka, graliśmy w domino, zapomniałem  

zablokować się "Amjit rzucił się naprzód, aby służyć niewidomego dzieciaka.  

"Nie spiesz się, że jestem w żadnym pośpiechu," ślepy dzieciak stał uśmiechnięty, tak  

młodych i wydawał się tak szczęśliwy, a on był ślepy.  

"Tu jest twoje mleko", powiedział Amjit wprowadzenie mleka w ręku dzieciaka.  

"Oto twoje pieniądze", odpowiedział na dziecko.  

"Twój nowy tutaj," powiedział Patrick drodze rozmowy.  

"Tak, właśnie przeniósł się do obszaru, ja słuchałem mój status quo  

Taśmy, zapomniałem czas ", uśmiechnął się młodzież.  

"Tak jak my, zapomniałem, jak wiele radości domino są", powiedział Amjit.  

"To zabawne, ale ja wolę w szachy", uśmiechnął się blond włosy młodzieży.  



"Dlaczego nie masz grę w domino z nami, jeśli nie jesteś w pośpiechu  

moja matka dostał je od Centrum Blind "Patrick czuł, że włożył  

foot IN IN wypowiadając słowo "w ciemno", jakby powiedzieć "Mongoł" zamiast  

"Downs Syndrome", ale jego serce było na właściwym miejscu, nawet jeśli jego  

Usta nie było.  

"Pewnie, dlaczego nie, to będzie zabawa, poza tym miło jest poznać nowych ludzi"  

Uśmiechnął niewidomego chłopaka, wydawało się dziwne, że wyglądał tak szczęśliwy, jak  

mógłby być, był ślepy.  

Tak grali w domino przez następną godzinę, Amjit poszedł w plecy dla  

Kawa i samosas, wszyscy bardzo dobrze się bawili.  

"Hej jestem pewien, jesteś oszukiwanie pozwól mi zobaczyć domino", powiedział  

uśmiechnięty dzieciak czuje domino Patryka.  

"On jest trochę oszustwo to na pewno," uśmiechnął Amjit.  

"Można mówić, po prostu niech nie daje żadnych curry Kalkuta niespodzianka,  

Nie zawsze ", wyjaśnia Patrick.  

Jakoś mając kogoś tak zadowolony z ich dopingowali je tu był  

ślepa latarnia siedzi obok nich. śmiejąc się i żartując, jedzenia i  

picia i gra w domino. Jak pani Murphy dotknął jej różaniec  

i prawie szantażowany aniołów i świętych, Amjit Patrick a  

blond ślepy dzieciak palcami domino, a może oba równe modlitwy, równe  

formy ulgi.  

"Więc myślę, że nadszedł czas na łóżku, a następnie," powiedział niewidomy chłopak, czując  

Liczby na zegarek.  

"Odprowadzę cię do domu, to było wieczorem zabawa," powiedział Patrick wstając i  

rozciąganie się.  



"Przyjdź jutro, powiedzmy o dziewiątej" Amjit znalazł się mówi.  

"Pewnie, ale nie więcej oszukiwania, chcę umyć te pierwsze domino Jestem pewien  

Ci oznaczył je kredą, to albo to, albo dwa może nosić  

Blindfolds! "żartował blond ślepe dziecko.  

"Wszystko, co powiesz," odpowiedział Amjit.  

Amjit obserwował Patrick i niewidomych zostawić dziecko, czuł się lepiej, nie zrobił  

wiem dlaczego, ale czuł się lepiej. Zaczął płakać, ale nie tylko dla Jaswinder  

ale na blond dziecko, tak młody jeszcze tak szczęśliwy, a on był ślepy. Ale dlaczego  

on wydawać się światła do Amjit, jak nocne światła dla dziecka boi  

ciemności, że nie wie, Amjit pokręcił głową, był tak zmęczony, och  

bardzo zmęczony.  

Następnego dnia przyszedł, telefon nie dzwoni, nie ważne ile  

Patrzyli na niego. Martin porywacz i jego dziewczyna Sue były o  

leżeć w, dzwonienie, aby uzyskać więcej okupu nie była priorytetem, spanie off  

kac był. Jeśli chodzi o Jaswinder była zablokowana w szafie z zaledwie  

poduszki dla komfortu, więc szepnęła zachętę do niej udawać misia  

i oskarżył go dla niej jest mokra. Była godzina trzynasta, zanim zadzwonił telefon,  

Amjit zanurkował po telefon.  

"Tak."  

"To ja, można sobie pozwolić na więcej".  

"Trwać."  

"Chcę £ 500, można pozostawić w łabędzie 'Book Shop".  

"Gdzie dokładnie."  

"Za Biblii," nie było śmiechu w głosie.  

"W porządku."  



"Szybciej, spędziłem już swoją £ 300."  

"Będę tam."  

"Można porozmawiać z córką, jeśli chcesz, ale nie ma mowy WOG."  

"Ok."  

"Tato, to nowe dziecko dziewczynka?"  

"Tak", Amjit zamknął oczy i wypuścił powietrze, to było tak dobre, aby usłyszeć  

Głos jego córki.  

"Patrick jest tutaj, że boi się ciemności, powiedziałem mu się być dzielna".  

"Patrick?" zapytał Amjit.  

Telefon zamilkł, Amjit odłożył słuchawkę delikatnie jakby umieszczenie  

dziecko w łóżeczku.  

"Dobrze?" zapytał niespokojnie Patrick.  

"On chce £ 500 teraz, za Biblie w łabędzie 'Book Shop" Amjit  

Wzruszył ramionami i pokręcił głową, kiedy to wszystko się kończy.  

Patrick pojechaliśmy Amjit do księgarni, The £ 500 został umieszczony  

za Biblie na żądanie. Patrick i Amjit następnie próbował stracić  

sami pośród lasu książek, może tym razem byliby w stanie  

rozpoznać i postępować porywacza. Patrick niechcenia podniósł książkę roku  

upuścił go, kiedy przeczytał tytuł "Kidnapped", więc udał się do innego  

Sekcja, to sekcja dla dzieci, po prostu nadzieję, że czerwiec i jego własna  

dziecko było bezpieczne.  

Pani Murphy zdecydował, że nie powinny one pozostać zamknięty w  

dom, by udać się do mszy, że to pomoże nowennę razem, to było w to  

Trzeci dzień teraz. Tak więc podniesienie słuchawki telefonu zadzwoniła do Michaela, na 

dziesięć  

minut przyszedł, wszyscy wsiedli do taksówki i ruszył do kościoła.  



Za taksówkę ciężarówka Gavin bliźniaków wyciągnięta, że szedł z  

odległość czterej ewangeliści jechali strzelbę dla rodziny Murphy.  

Gdy dotarli do kościoła Łukasza i Jana, wślizgnął się do kościoła na minutę  

po pani Murphy doprowadził jej rodzina w środku, chłopcy mrugnął Michael  

kto słucha Gordon Astley w jego radiu, kiedy czekał w swoim  

taksówki. Luke przyklęknął w jednym rogu, John w drugiej, pani Murphy  

wybrana ławce w centrum miasta, obok kaloryfera, mało Sheila musiała być  

utrzymuje ciepło po wszystkim. Było wcześnie jeszcze Fr. Shaw nie umieścić na wino  

jeszcze ołtarz, pani Murphy spojrzała na zegarek, nie tak wcześnie, co było  

utrzymanie starego księdza. Odpowiedź przybiegł do niej. Duży człowiek  

wybiegł zakrystii niosąc Holdall, Fr. Shaw następnie  

go karmi posiniaczone wargi.  

"Stop, stop!" krzyknął stary kapłan.  

Mathew spojrzał w górę i zobaczył mężczyznę ucieka z księdzem, ale pod  

Pani Murphy i czerwca i dziecko Sheila. Mathew nie wiedział, co robić, ale  

Fr. Shaw miał krawędź cięcia, słowa Patryka wróciła do niego "uderzył go  

twarde ". Więc Mathew wstał i pobiegł w kierunku człowiek niosący Holdall, połowę  

zamykając oczy Mathew obrócił obie pięści, a potem chwycił mężczyznę w  

Bear Hug i wyciska i ścisnął i ścisnął.  

"NIE!" wrzasnęła Mathew. Ciało mężczyzny zwiotczała, Mathew spadła mu  

ziemia, człowiek leżał tam. Łukasz i Jan wyszedł z  

cienie.  

"Miał zamiar skrzywdzić czerwca i dziecko", Mathew powiedział defensywnie.  

"Ty nie w porządku, syn, on jest po prostu złodziejem, spojrzeć na torbie," Pani  

Murphy wskazał.  



"On musi być tym, który został okradanie wszystkie kościoły", dodał ks Shaw  

dabbing wargę chusteczką.  

"To dobra praca Mathew był tutaj", powiedział czerwca trzymając dziecko blisko  

jej.  

"Czy możemy zadzwonić na policję?" zapytał Fr. Shaw.  

"Nie, weźmiemy go do szpitala, będziemy mieli z nim słowo też na  

droga, "wtrącił Luke'a.  

"Jeżeli jesteś pewien?" Fr. Shaw nie był pewny siebie.  

Więc Łukasz i Jan udał się w taksówce Michaela do szpitala while  

Mark i Mathew Gavin wszedł do kościoła na Mszę, Łukasz obiecał  

że oni wrócić przed Msza się skończyła. Nie był jedynym, który  

wykonane kilka obietnic, włamywacz był przekonany zrezygnować okradanie  

kościoły, albo oni zgłosić go na policję. Jeśli chodzi o Patrick i  

Amjit zostali przeglądanie w księgarni, tylko wszędzie Patrick  

spojrzał książka dla dzieci lub książka o porwaniu zdawała się wyskoczyć na  

mu, że uczynił go dreszcz.  

Amjit czułem się tak źle, gorzej jeszcze, czekając na własną rękę  

Porywacz dziecka. Nieco starsza pani zaczepił go, mógłby jej pomóc  

znaleźć atlas, jej wnuk był w Bogocie na kursie językowym, ona  

chciał zobaczyć, gdzie to było. Atlas był na górnej półce, więc Amjit miał  

dotrzeć na końcówkę t funtów za nim, a potem musieli szukać Bogota, wiedział o tym  

w Ameryce Południowej, ale gdzie dokładnie.  

Chętny sprzedawca zachęcił Patrick kupić niektóre  

książki dla dzieci, więc kupił książki obrazkowe dla Sheili i książek z  

Kilka słów w nich Jaswinder. Tak było, gdy byli Patrick i Amjit  



wszystkich związały, że człowiek w płaszczu duffle przyszedł, był Martin czuł  

za Biblie i znalazł swoje pieniądze. Z wiosną w jego kroku i A  

uśmiech na ustach odszedł. Amjit zajrzał przez półkach ukraść  

spojrzeć na Biblii, którą zostały one rozproszone, pieniądze zostały podjęte.  

Amjit rzucili się do Biblii, Patrick był na piętach, pieniądze się skończyły,  

Dobra Nowina Biblia otwarta na Objawieniu. Amjit przysiągł, Patrick  

przysięgał też tut zakonnica tuted. Wciąż przeklinając pod nosem odeszli  

ksiegarnia, zszokowana zakonnica wybrała się dobrą wiadomością Biblię i była  

uśmiechając się.  

"Myślę, że potrzebujemy więcej ludzi, aby pomóc nam obserwować," powiedział Patrick, 

kiedy  

uruchomił silnik.  

"Masz rację, ale nie Big Sid że on wyróżniać się zbytnio" Amjit było  

patrząc w dół na swoje buty, w których jego duch były.  

"Ok, dostaniemy George i Brownie pomóc, nikt nie będzie podejrzewał parę  

emerytów Wszakże "Patrick westchnął, to było jak dokuczał wszystkim  

to porwanie rzeczy, tak jak jest wyśmiewany, kiedy nie chcesz być.  

"Jest tam pub" Amjit brzmiał słabo.  

"Ok, będziemy mieli kilka, wtedy będziemy wracać na ulicę, to będzie ok  

Amjit, to będzie ok, poza tym, jeśli wiem, że moja mama ona szantażowanie  

święci "Patrick roześmiał, że dałbym wszystko, żeby dopingować Amjit górę.  

Więc zatrzymał się na Duke of Edinburgh na piwo, podobnie jak szli  

w drzwiach Martin wyszedł drogę powrotną przez podwórze, Miał  

kupiliśmy jakieś narkotyki, chciał świętować dobrą nowinę po wszystkim.  

Z powrotem w mieszkaniu Martin podniósł zwitek banknotów w jednej ręce i  

leki w drugiej. Był z siebie zadowolony, że znalazł jego  



prawdziwe powołanie, i nie pociąga za sobą żadnych prac, doskonałą pracę dla niego.  

"Co jest do jedzenia?" zapytał triumfalnie Martin.  

"Myślałem, że będziemy jeść, aby świętować jak," powiedział Sue pomiędzy pociągnięć  

jej papierosem.  

"Dobrze przeze mnie," Martin już otworzył drzwi ponownie gotowe do pracy.  

"Muszę nakarmić ją najpierw" Sue wskazał na szafce.  

"Ona może się obejść, nie prowadzisz restaurację po wszystkim", powiedział  

Martin wyniośle.  

Wyszli więc, Jaswinder został pozostawiony w ciemności z tylko  

poduszki, pretend misia dla wygody, tylko woda, a jej wody Seeping  

pod drzwiami dał dowód jej istnienia. Percy wyszedł dla  

pluszowe kolacja z członkami jego Lodge, nie miał ochoty ale  

poszedł. To było, gdy był w restauracji, że doszło do zakłóceń  

przy drzwiach. Niechlujny mężczyzna w płaszczu duffle próbowali przyjść, kiedy  

powiedziano mu, restauracja było zarezerwowane na prywatne uroczystości, którą  

produkowane zwitek pieniędzy, aby udowodnić, mógł zapłacić. Ale wciąż niechlujny 

mężczyzna  

w płaszczu duffle nie wpuścić, nie był jego bardzo ciąży dziewczynka. Więc  

Martin i Sue udał się do Domu Italia w trzech Shires Oak Rd zamiast  

Martin udał, że chce się tam w każdym razie.  

"Pokazałem mu pieniądze, tylko SOD w kolorze pingwina nie pozwolił mi  

w "sulked Martin.  

"Niektórzy ludzie są tak uprzedzeni" sympatyzował Sue.  

Martin dostanie się tego wieczoru w Domu Italia, jakby udowadniając jego  

własnej wartości do siebie, to pewny znak jego niedoskonałości. Zostawił samochód  

zaparkowane gdzie to było, to nie ma znaczenia, jeśli zablokowane św Gregory, oprócz  



Martin chciał zaszaleć z taksówką.  

"Pani, Twój powóz czeka" beknął Martin kłaniając się nisko.  

"Ta miłość," odpowiedział Sue jak ona ścisnął jej wybrzuszenie do taksówki.  

Jaswinder płakał, kiedy wsiedli, ona siedzi w  

kałuża wody, jej własne. Martin rzucił ręcznik na nią, Sue dał jej  

butelka mleka, po czym drzwi były zamknięte na jej lochu. Jeśli chodzi o Amjit  

Patrick oni powiedzieli wszystkim, co zaszło, całą ulicę  

Wydawało się, że cierpi na zbiorowej kaca, tylko nie było  

Obchody wcześniej.  

O dziewiątej Barry niewidomy chłopak przybył z kranu w lewo i  

kranu w prawo, postukał sobie drogę do sklepu i udał się do  

Licznik.  

"Zamierzam cię pokonać oszukuje dzisiaj," uśmiechnął Barry.  

Patrick zerknął na Amjit Patrick postanowił spróbować podnieść Amjit użytkownika  

Ducha.  

"Ok, pójdę i przynieś trochę wody, można prać w domino siebie,  

jak d £ s dźwięk? "Patrick starał się brzmieć szarpnięcie, zdał sobie sprawę,  

zachowywała się podobnie jak jego matka zrobiła, to sprawiło, że się uśmiechają.  

Więc domino płukano i gra zaczęła, Barry był naprawdę  

zadowolony, że znalazłem kilka nowych przyjaciół. Amjit poszła i przyniosła pewne  

samosas i dzbanek kawy, Stary pan Amjit patrzył ze plecach,  

uśmiechnięte oblicze Barry tak szczęśliwy, jak świcie po zmroku z  

noc zimy. Choć Amjit i rodzina byli w ciemności, a nie  

grających w domino wiedząc, tylko czekają, wydawało taką ulgę, że to  

Trudno to wyjaśnić, jeszcze trudniejsze do zrozumienia, ale śmiejąc się i kłócą  



domino było tak dużo lepsze niż rozmyślać na Jaswinder.  

"Hej, jesteś pewien, że nie przełączać te domino dla innego zestawu, ja  

Nadal myślisz, że oszukuje, "powiedział Barry patrząc prosto na Patricka.  

"Szczerze mówiąc," powiedział Patrick z uśmiechem.  

"W porządku, będę ci wierzyć," rozpromienił Barry.  

Tak dalej grali, było o północy, zanim zatrzymał się, to było jak  

o ulubionego wujka odwiedzić cieszył się jego firma nigdy nie chcą go  

odejść, dzięki czemu prowadzenie, tylko jedna gra tak jeden mecz.  

"Cóż będę musiał iść," powiedział Barry przyciąganie zamknął zegarek.  

"Jestem zadowolony z naszej gry dzisiaj, przyjdź jutro, tak wcześnie, jak ty  

jak "Amjit znalazł się mówi.  

Cienie zostały pełzania na niego, ciepło, niewinność  

twarz Barry'ego, uśmiech jakoś podgrzać Amjit, jak Barry lewej Amjit  

poczucie winy było to źle się grając w gry, a jego córka była w  

niebezpieczeństwo. tata Amjit położyła dłoń na ramieniu syna, dobrze było  

grać w domino, to sprawiło, że znowu silny, a on musiał być silny,  

Jaswinder. Patrick Barry wszedł do domu.  

"Nie ma potrzeby, naprawdę, mam zapamiętane trasy Teraz wiem, ilu  

skręca w lewo i skręca w prawo to jest, "wyjaśnia Barry.  

"Nie jesteś w porządku, muszę zaczerpnąć świeżego powietrza, będzie to cios pajęczyny dala  

i to będzie dobre ćwiczenie, "westchnął Patrick.  

"Jesteś dobrym przyjacielem Amjit nie jesteś, to dlaczego pozwalasz mu  

oprzeć się na ciebie, "Barry powiedział to tak kwestia rzeczowo.  

"Co to co masz na myśli," wyjąkał Patrick.  

"Trudno dostrzec w pierwszym, czy mogę zobaczyć, chyba bym nie zauważył,  



ale jesteś bycia popiera niego. Jest w twoim głosie, to w jego  

głos, każde słowo jest prawie ech, no niezupełnie każde słowo, ale jest  

zauważalne, "kontynuował Barry.  

Patrick zatrzymał się w pół kroku, Barry prowadzona, kran z lewej  

kran w prawo. Patrick odzyskał panowanie nad sobą i dogonił  

Barry.  

"Jestem więc dokładnie wtedy, zatrzymując był martwy give- dala wiesz. To ok I  

nie będzie przeszkadzać, to nie moja sprawa, przynajmniej nie będzie się pytać  

mi, co ja patrząc na "zażartował Barry.  

"Sorry, no ale cóż," Patrick zaginął słów.  

"Jest ok, lubię wy dwoje, nawet jeśli są cheaty w domino. Będę  

wyjaśnić to dla ciebie, ty umierasz wiedzieć, jak wiem. Nie zawsze było  

niewidomych i jedną rzeczą, jaką zauważyłem, kiedy widziałem, że jeśli masz  

radiotelefon i usłyszeć wiadomości to brzmi głośno i wyraźnie, ale w telewizji  

te same słowa nie są tak głośne i wyraźne, zdjęcia, Twój wzrok staje się  

Droga słowy, dźwięk. To prawie tak, jakby w radiu  

objętość jest znacznie wyższa, a na ekranie telewizora głośność wydaje się mniejsze, ale  

ilość zdjęć jest wyższa, "Barry zatrzymał się jak nauczyciel  

czekając na grosz do spadku dla dzieci.  

"Muszę spróbować, słuchać radia, a potem to samo na  

tv, będzie to naprawdę dziwne, jeśli masz rację, "rozważała Patrick.  

"Jestem w porządku, tak więc po wypadku, zauważyłem coś innego,  

również po wstrzymaniu wpadając na rzeczy, co jest. Zauważyłem, że miałem  

uszy radiowych przez cały czas, wszystko wydawało się głośniej albo raczej zauważyłem  

wydawać więcej, bo nie ma żadnego wzrok w drogę już.  



Co oznacza, że mogę powiedzieć, że są jollying Amjit razem, i że  

dwa podoba mi też, "Barry uśmiechnął.  

"Nawet jeśli mamy oszukiwać w domino," wymamrotał Patrick.  

"Tak, jesteśmy tu i teraz, to zapraszam na kawę tylko nie ma  

żarówki w mieszkaniu, mam na myśli to, co muszę je, "Barry  

zachichotał.  

"A ty nie chcesz mi potykając się jak ślepiec", powiedział Patrick.  

"Masz to w jednej, w każdym razie zobaczymy się jutro w Amjit'S, nie martw się  

Nie pozwolę na tym znam, jestem po prostu zadowolony, że dokonał dwóch przyjaciół, 

którzy  

Nie traktuj mnie jak dziecko, tylko dlatego, że nie widzę ", więc z kranu do  

lewa i kran z prawej Barry wszedł do środka.  

Patrick pokręcił głową, biedny dzieciak, to musi być jeszcze gorzej, jeśli można  

zobaczyć i wtedy były w ciemności na stałe. Patrick potarł ją ramiona  

był już zimny, pobiegł do domu i do łóżka.  

Telefon nie chciał dzwonić bez względu na to, jak ciężko lub długi Amjit  

wpatrywał się w niego, Patrick choć jednego z matki na wiele powiedzeń,  

jeden o oglądanym czajnik nigdy wrzenia. Wreszcie po południu  

Zadzwonił telefon, Amjit miał słuchawkę do ucha przed trzecim dzwonku.  

"Tak," powiedział.  

"To ja."  

"Ile."  

"£ 800, musimy kupić ubrania dla małej WOG córki, ona mokra  

się."  

"Muszę iść do banku, nie przechowywać tego rodzaju pieniędzy w sklepie  

byłoby niebezpieczne. "  



"To może być jeszcze bardziej niebezpieczne, jeśli nie spieszą się, masz godzinę  

czy chcę dodatkową £ 200, "Martin chętnie jest pod kontrolą.  

"Ok, ok, będę mieć swój £ 800 dla ciebie w ciągu godziny" Amjit próbował  

zachować jego spokój.  

"Zostaw go w plastikowej torbie w zbiorniku trzeciego WC wraz pobliżu  

drzwi w toaletach w Clemford High Street, upewnij się, że pieniądze nie  

zmoknąć "Martin zamówił.  

"Nie tych, one są" wypalił Amjit.  

"Tak ci geje," przerwał Martin śmiechem w głosie.  

"Czy mogę rozmawiać z moją córką?" Amjit niemal błagał.  

"Nie, ona po kąpieli, ona śmierdzi" Martin odłożył słuchawkę.  

Amjit odłożył słuchawkę i wzięła głęboki oddech przed włączeniem do Patrick  

powiedzieć: "chce £ 800 lub £ 1000, jeśli nie spieszyć, musimy go opuścić  

w toaletach, w zbiorniku toalety w Clemford High Street. "  

"Ale to są te queer", Patrick nie mógł zrozumieć.  

"Ok, będę się George i Brownie" Patrick pobiegł do drzwi.  

"Dobrze, powiem Balbinder i dostać moją książkę w banku", powiedział Amjit jak poszedł  

powrót.  

W Marka Percy mówił George i Brownie o  

poprzednich nocy imprezy w restauracji.  

"Więc widzisz ten niechlujny mężczyzna w płaszczu duffle próbował dostać się z niego  

dziewczyna w zaawansowanej ciąży, gdy powiedziano mu miejsce było pełne nawet 

pomachał  

waty not w kelner, "Percy wstrzymane, gdy Patrick przyszedł.  

"Chodź szybko, George i Browie potrzebujemy twojej pomocy," Patrick orzekł  

drzwi otwarte dla nich.  



"Czy możemy pomóc?" zapytał Percy.  

"Te dwa powinny być na tyle, nikt nie będzie podejrzewał te dwa. Po prostu  

chcą podążać za mało gnojka, że jest śliskie klienta. On nie dostanie  

Odległość tym razem, to jest publiczna toaleta, więc istnieje tylko jeden sposób, a jeden  

wyjścia, będziemy się mu tym razem "z że Patrick nie było.  

Patrick pojechaliśmy najpierw do banku, a potem udał się do Clemford  

Główna ulica.  

"Jak powiedział Patrick, to jest publiczna toaleta, jeden w Clemford High Street,  

więc powinniśmy być w stanie go złapać, za nim, że jest tylko jedna droga  

i jedno wyjście, "Amjit uśmiechnął się George i Brownie.  

"Ale nie są to te, queer, nie chcę, mój wzrok George AIDS lub  

coś ", powiedział zaniepokojony Brownie.  

"Jest ok, zrobiłbym to dla Jaswinder, miałem dobre życie, złapiemy  

ten człowiek i wolny Jaswinder, moje życie jest w ostatnim rozdziale i tak "  

powiedział George starając się brzmieć dzielna.  

"Ty nie złapie AIDS, George, choć smród może sprawić, że zwymiotuję  

lub chcesz ", wyjaśnia Patrick" Amjit będzie w jednej kabinie będziesz  

być w innym, kiedy bierze pieniądze za nim, będę podążać  

samochód, śledzić pieszo lub złapać autobus, co jest potrzebne "  

Patrick skończył, miał nadzieję, że będzie tak łatwe, jak by on po prostu wyjaśnić.  

"Co ze mną?" Zastanawiał Brownie.  

"Stoisz na zewnątrz, a jeśli czekają na twój mąż wychodzić,  

który jest dokładnie to, co robisz. Nikt nie będzie cię podejrzewam. "  

George i Brownnie byli zadowoleni, znali swoje role teraz Brownie  

postanowił powiedzieć plotek Percy'ego, było lepiej niż pobyt milczy.  



"Czy możemy powiedzieć, co się stało z Percym wczoraj" rozpoczął Brownie.  

"Co?" zapytał Amjit.  

"Cóż młody człowiek próbował dostać się do tego swanky restauracji Percy był w,  

Tylko to było pełne się, mężczyzna zaczął krzyczeć i powiedzieć, że był tak dobry, jak  

je, pomachał zwitek pieniędzy w powietrzu. Powiedział, że £ 500 w gotówce  

płacić ", wyjaśnia Brownie.  

Patrick zahamował gwałtownie.  

"Co on wyglądać" poprosił Amjit zaiskrzy z jego oczu.  

Brownie spojrzał na George'a, ona sruck surowy nerw.  

"Dobrze Percy był niechlujny w płaszczu duffle, bardzo ciąży dziewczyna  

był z nim ", powiedział George powoli.  

"To może być przypadek", powiedział Amjit zwracając się do Patricka.  

"Albo może to być ten drań jesteśmy po" Patrick postawił stopę w dół  

podłoga.  

"Wiemy, że nasz wróg teraz", powiedział Amjit zwracając się do George'a i Brownie.  

W toaletach Amjit umieścić pieniądze w zbiorniku z  

Trzeci razem, a potem ukrył się w jednej szafie, podczas gdy George ukrył w innej.  

Wszystko, co musiałem zrobić, to czekać, jak tylko przynęta została podjęta mogli  

złapać mężczyznę, to było proste. George chciał być chory, mieszanina  

napięcie nerwowe oraz smród w toaletach publicznych. Mężczyzna wszedł on  

udał się do trzeciego boksu sam, minutę lub dwie później tak zrobił kolejny  

człowiek. George był chory, widział wiele w armii w czasie wojny, ale  

to było zbyt wiele. Kilka minut później wszystko było cisza.  

"Czy jesteś w porządku, George," syknęła Amjit.  

"Przepraszam, ale byłem chory nigdy nie dreamp o takich rzeczach," wymamrotała  



Jerzy.  

"Sush istnieje dalszy ktoś nadchodzi," wyszeptał Amjit.  

George był chory ponownie, ale przynajmniej dobrze. Amjit słuchałem  

Kroki dzieje w jedną stronę, potem drugi, wreszcie weszli kabiną. ZA  

Jeszcze kilka osób przyszło, aby skorzystać z toalety, co z człowiekiem, gdyby  

poszedł do trzeciej szafie wzdłuż, Amjit nie mógł powiedzieć, co z  

Hałas zaczerwienień i George jest znowu chory. Przynajmniej George miał  

doskonała osłona, stary człowiek jest chory, a on nie udawał. wszystko było  

znowu milczy, Amjit nie może nie powiedzieć, czy pieniądze zostały podjęte lub  

Nie, będzie musiał sprawdzić.  

"Wszystko w porządku, George?" syknął Amjit.  

"Teraz jestem w porządku, tylko trochę za dużo, to było niespotykane w moich czasach, ma 

on  

byłeś? "zapytał George, gdy otarł usta chusteczką.  

"Będę patrzeć," wyszeptał Amjit gdy zakradli się z boksu.  

Trzecia kabina wraz z drzwi było w użyciu, Amjit nie słyszał  

ktoś wewnątrz choć, więc zapukał do drzwi. Nie było odpowiedzi,  

tak Amjit popchnął, był zamknięty. Amjit kopnął w drzwi, drzwi  

otwarciu pokrywy zbiornika została przeniesiona. Pieniądze zniknął.  

"Cholera," zaklął Amjit.  

To kabina miał okno z tyłu, Amjit stał w toalecie, a  

wspiął się na zewnątrz. Poza podążył szlakiem wody, a potem po prostu przez  

wysoki mur znalazł moczenie torbę nośną. Przewoźnik był pusty,  

Pieniądze nie było, tak było z porywaczem. Amjit rozejrzał się, w którą stronę  

powinien działać. Spojrzał w górę, górna część ściany była mokra, Amjit pociągnął  

Sam się, że patrzy na linii kolejowej. Długie opuszczonych przez  



trenuje już był szlak charakter jedynie ślad poszedł tak daleko, jak żyje  

Amjit chodziło. Więc coraz dół od ściany, podniósł  

jeszcze mokre przewoźnik i wrócił do samochodu.  

George i Brownie zostały rozmyślałem nad wydarzeniami, gdy Amjit przyjechał.  

"On wyciska przez okno w porządku, on odszedł wzdłuż starej linii kolejowej  

mamy brakowało mu znowu, "wyjaśnia Amjit.  

"Ale co innego mężczyzny w płaszczu duffle?" zapytał Brownie.  

"Co masz na myśli mówiąc" zapytał lekko zdezorientowany Amjit.  

"Pewien człowiek poszedł z płaszczem duffle, spieprzyłem mój nos jako sygnał dla Patrick  

Kiedy wyszedł z toalety Patrick za nim na piechotę ", wyjaśnia  

Duszek.  

"Dobrze cann't go o było go wtedy" westchnął Amjit.  

Amjit czułem się tak zmęczony, zdezorientowany: Patrick powrócił był wszystkim 

downcaste.  

"On nie jest nasz człowiek, ja za nim na plac budowy, mam do obejrzenia  

jego twarz, on pracował z braćmi Gavin wcześniej, więc cann't być  

go ", wyjaśnia Patrick.  

"On nie jest jedynym, porywacz jest przebiegły darni, ścisnął z tyłu  

Okno nad toaletą. Ale wiemy, że d £ s nosić płaszcz i duffle  

Myślę, że jest to bezpieczny zakład, że dziewczyna jest w ciąży ze swoją dziewczyną ", 

powiedział  

Amjit jak kopnął starą puszkę coli.  

"On jest zbyt pewny siebie starając się wydawać pieniądze w restauracjach błyskowych," 

dodał  

Duszek.  

Powrót na ulicy George i Brownie rozpowszechniać,  

wszyscy przeklęci, byli przeciwko śliskiej klienta, który był dla  



pewnie . Amjit i Patrick zdecydował, że oni potrzebują więcej osób do obserwowania  

Mężczyzna w płaszczu duffle, więc poprosili wszystkich o stand by, u  

każde skinienie czy raczej pierścień telefon od porywacza wszyscy  

miał być gotowy do naśladowania. Amjit odczuwalne niemal wstyd pytać, po prostu  

czułem się tak zmęczony, tak bardzo zmęczony. Z odważnych słów zachęty w Jego  

uszy Amjit wrócił do swojego sklepu.  

Później Barry przybył z kranu do lewej i do kranu  

Dobrze, jego blond włosy i lśniące ponownie uśmiechniętą twarz przypominającą jesień  

słoneczko przesuwanie szare chmury dalej. Podczas Barry tasuje się domino  

Amjit zeszły do kawy i samosas Patrick ścisnął ramię Barry'ego i  

Szeptane "dzięki".  

"Są to wielkie samosas, gdzie je kupić od?" zapytał Barry.  

"Moja żona czyni je" odpowiedział Amjit.  

"I już nie spotkał ją jeszcze ona opiekę nad dziećmi?" Zastanawiała  

Barry kiedy popijał kawę.  

Warga Amjit zadrżały, łza ślizgał się po jego twarzy, przełknął zanim on  

odpowiedział: "tak".  

Patrick spojrzał niewidzącymi oczami Barry'ego, dzięki Bogu był ślepy, a następnie  

Patrick zamknął oczy, co Jezus myślał, dzięki Bogu był  

ślepy, Patrick popijał kawę. Amjit i Patrick wymienili spojrzenia,  

oboje myśli to samo, dzięki Bogu Barry był ślepy.  

"Oto jeszcze jeden samosa," powiedział Patrick Barry pośpiesznie, jakby wiedział, co  

myślał.  

"Dzięki, ale nie ilość przekupstwa zatrzyma mnie myśli jesteście  

oszustwo, czy masz za sobą lustro, dzięki czemu można czytać moje domino,  



chodź szczerze mówiąc, "spytał Barry.  

"Nie możemy nie", zaśmiał się Patrick.  

"Czy chcesz mi umieścić lustro za mną, więc można oszukać" Amjit miał  

powiedział te słowa, ale żałowałem je natychmiast.  

Zamknął oczy, a potem zawahał się nieco wcześniej, mówiąc: "Ja  

Nie powinienem tego mówić, przepraszam. "  

"Wiem, że nie powinno to powiedział, że to świetny pomysł, hej Patrick umieścić  

lustro za Amjit więc mogę oszukiwać, "Barry zaczął się śmiać.  

Więc znalezienie makijaż ustawić na półkach, Patrick umieszczone lustro  

Za Amjit tak, że Barry może oszukiwać.  

"Można ją przenieść kolejny cal na lewo", powiedział Barry z gestem  

jego ręka.  

"Czy to w porządku?" zapytał Patricka.  

"Dobrze, idealne, ja dzisiaj wygrać," odpowiedział Barry dając kciuki do góry.  

Tak dalej grali, Barry wygrywając większość gier,  

wspomagane przez lustro do makijażu umieszczony za Amjit. Od czasu do czasu  

Barry by zrobić show patrzenia w lustro, to ze smakiem, którą  

klapsa po jego domino. To mogło pochodzić prosto z Laurel, a  

Hardy, tylko to się dzieje w sklepie Black Country, ale to było po prostu  

co nakazał lekarz. Barry śmieje się z jego słabości, jego  

niepełnosprawność, śmiech uczynił go silny, a to sprawiło Amjit silna też.  

Kiedy gra się skończyła Patrick Barry wszedł do domu, przy bramie dzieje  

w mieszkaniu Barry'ego Patrick uścisnął mu dłoń.  

"Miło jest czuć się użyteczna, masz poczucie, że całe życie jest na  

Scrapheap gdy jesteś ślepy albo głuchy, ani żadnej z tych rzeczy, które zatrzymują  



że jesteś normalny, "Barry szukał Patrick prosto w oczy,  

choć nigdy nie widział twarzy Patryka.  

"Nie mogę wyjaśnić, że nigdy nie będzie w stanie, po prostu dziękuję, to wszystko,  

Nawet gdybym mógł wyjaśnić, że nie będzie musiał te słowa, "wymamrotał, potknął  

Patrick.  

"Jest ok, Amjit płakała choć, więc to musi być coś poważnego, ja  

nie wtrącać, to jest to domino i firma Jestem zainteresowany, dobrze  

dobranoc następnie jako Powiedziałem, że nie zaprosi cię. "  

"Bo ja uderzać tylko do mebli, jak nie ma żadnego światła  

żarówki, cheerio ".  

Patrick wszedł do domu, lubił Barry, nie był zakładnikiem losu, że  

wyszedł z walki i śmiejąc się, za każdym razem dzwon szczebla.  

Telefon nie zadzwonił, a nie w godzinach porannych, a nie w  

po południu, a nie do szóstej wieczorem, a potem zadzwonił.  

"To ja, chcę £ 1400 tym razem."  

"Ale banki są zamknięte, nie może poczekać do jutra," Amjit przeklął  

Sam na co właśnie powiedział.  

"Posłuchaj tego."  

Amjit usłyszał głośne uderzenie, a potem usłyszał jego córkę, jego Jaswinder  

płacz.  

"Ok, ok, ja nie myśleć"  

"Trzeba czterdziestu minut, pozostawić go w autobusie 38 dostać się na trzech przystankach 

po  

pętla, zostawić pieniądze na półce z tyłu autobusu, na  

z prawej strony. "  

"Na samym końcu, w autobusie 38," powtórzył Amjit.  



"To tyle bye, można przestać płakać Ty mała suko WOG" telefon  

zgasł.  

Amjit zamknął oczy, po czym wziął głęboki oddech przed rozłączeniem w górę  

telefon, powoli odwrócił się do Patricka.  

"Uderzył ją, uczynił jej krzyk. Martwię Patrick" Amjit było  

drżące.  

"Chodź Amjit, cała ulica jest po naszej stronie. Ile i gdzie?"  

Patrick pokręcił Amjit.  

"£ 1400, w autobusie 38, czterdzieści minut czasu" Amjit powiedział między  

głębokie oddechy.  

"Ok, to tam będę zaokrąglić wszystkim w górę, to będzie ok Amjit, to będzie  

być ok ", z tym Patrick wybiegł ze sklepu.  

Poszedł prosto do Uśmiechnięty Pawła, łapiąc oddech wypalił wszystko  

na zewnątrz, "Quick potrzebujemy pieniędzy, mamy tylko czterdzieści minut."  

Uśmiechnięty Paul skoczył na jego bezpieczne i rozpoczął wyrzucając wiązki setek  

Patryka.  

"To wystarczy, do zobaczenia," powiedział Patrick, kiedy zabrakło.  

"W czym mogę pomóc więcej," Smiling Paweł był niemal błagalnie, ale Patrick  

go nie słyszeć.  

"Kocham ją też wiesz, ona jest moja indyjska księżniczka też," wymamrotał.  

"Każdy pomoże jego zdolności, choć nie zawsze mogą być uznane,  

jesteś dobrym człowiekiem, wiem, że "Katarzyna położyła dłoń na jego ramieniu.  

Patrick pobiegł w górę iw dół ulicy jak szaleniec, wszyscy  

gromadzone wewnątrz sklepu Amjit użytkownika.  

"Spójrz musimy zostawić pieniądze na autobus 38 z tyłu na półkę,  



więc jeśli wszyscy za nim zobaczymy go wziąć pieniądze ", wyjaśnia  

Patrick.  

"Myślę, że powinniśmy brać zakręty na bycie w czołówce, tak aby nie wzbudzać  

Podejrzenie, jeden samochód następuje tuż za autobusem na dwóch przystankach następnie 

go  

spada z powrotem, tak inny samochód może podążać tuż za i tak dalej, "wezwał  

Percy, wiedział ostrożność było wszystko.  

"Prawo zrobimy to, kiedy wysiada z autobusu będziemy prowadzili po  

go w taki sam sposób, "zgodził się Patrick.  

"Wiemy, że nosi płaszcz duffle i ma bardzo ciężarną dziewczynę, więc  

powinien być łatwy do wykrycia, "dodał Amjit.  

Więc wyruszyli Percy w jego karawanu, Andy w białym  

Rolls, Michael w jego taksówce i Patrick w głównej roli w swoim starym VW. Na  

ich droga przez miasto Michael zauważony George i Brownie na przystanku autobusowym,  

więc zwolnił i podniósł je do góry.  

"Nie ma czasu na wyjaśnienia, po prostu chcę, aby dostać się na autobus 38, porywacz  

chce, aby jego pieniądze pozostawione tam, "powiedział Michael, kiedy odjechał.  

"A ty chcesz, żebyśmy go oglądać", powiedział Brownie.  

"To jest to, dostaniemy drań tym razem," powiedział Michael, kiedy  

sygnalizowane i postawił stopę na podłodze.  

Michael szybko dogonił i wyprzedził wszystkie samochody, nie było częścią  

zaplanować, ale że to poprawić na nim wszystko, co musiałem zrobić, to umieścić George i 

Brownie  

w autobusie.  

W końcu George i Brownie czekał na autobus 38,  

Amjit przybył, że go zignorował. Trzy wszystko dostaje, Amjit umieściłeś  



Pieniądze z tyłu na półkę, po czym wysiadł po jednym przystanku. Jerzy  

mrugnął, ale poza tym o ile mu chodziło Amjit nie istnieje.  

Ludzie się na autobus, ludzie wysiedli z autobusu, ale ani śladu człowieka w  

płaszcz Duffle. Za karawanem i Rolls wymienianych pozycji,  

ale nadal nie ma śladu porywacza. Po dziesięciu przystanków wsiadł, usiadł w  

środkowy przez chwilę po czym spokojnie wstał i podszedł i usiadł z tyłu na  

prawo. Brownie ściśnięte nogi George'a, porywacz był tuż za  

im.  

"To drań, właśnie tam znajduje on wylać na wiązce, to  

go na pewno, "powiedział Patrick wypluwając słowa.  

Michael objął prowadzenie i Patryka VW opadł, migające jego hamulec  

Światła jako sygnał dla innych, mysz zabrał ser teraz  

wszystko, co mieli do zrobienia była wiosna pułapka. Oni za nim, uzyskać Jaswinder  

z powrotem i może mieć jakieś zemsty, czekanie było na końcu. Percy  

objął prowadzenie, samochód policja przyszła żeglowania przez sierż. Mulholland jechał  

był zbyt zajęty, aby potwierdzić Percy. Było więcej radiowozy nadchodzi,  

ich niebieskie światła migające, Percy zwolnił Andy objął prowadzenie.  

"Cholera, cholera, cholera," zaklął Andy.  

Autobus zatrzymał się cały ruch do przodu, porywacz otwarty  

wyjścia ewakuacyjnego z tyłu po prawej stronie autobusu, wpadł na wszystko  

Tłumy, tłumy kibiców.  

"Drań, wiedział Puchar Tie był na dzisiejszy wieczór, będziemy nigdy go złapać  

we wszystkich tłumów, "Andy zwolnił i zaparkował.  

I tak miał, autobus 38 przechodzi tuż obok ziemi, Martin miał  

zniknął jak królik do dziury. Patrick widział ucieczce królika, on  



chciał wyskoczyć z samochodu i pościg, ale wóz policyjny miał rację  

obok niego, więc wszystko, co mógł zrobić, to przekleństwo, policjant uśmiechnął się do 

niego, że  

użyto do tłumów po wszystkim. George i Brownie wysiadłem z autobusu na  

Następny przystanek, Michael podniósł je i pojechał z powrotem na ulicę.  

"No dzięki za pomoc, będziemy po prostu musieli się starać,  

będziemy mu się, że jest zbyt zarozumiały on zobowiązany do poślizgu, "powiedział Patrick  

starając się brzmieć optymistycznie.  

"Nie martw się, jutro jest kolejny dzień," pocieszał Percy.  

Amjit i Patrick czekał Barry podkręcić, ale on nie, on którą dostał  

szansa, aby przejść do kubka Tie. Więc gdy Amjit i Patrick grał w domino  

Barry był delektując się atmosferą Cup Tie, jutro był kolejny  

dzień, jutro był kolejny dzień.  

Łzy Rozdział dwunasty naszej Matki  

*********************************  

Następnego dnia wstał jasny i pogodny z porannym wietrze  

zdaje się odgrywać połowów z chmury, przenosząc je na całym niebie,  

słońce uśmiecha się zbyt rozciągając się nad horyzontem, że wkrótce  

ścigać całą noc. Jednym z ostatnich rogu ciemności wydawało się umieścić to  

języka w wschodzącego słońca zanim ucieka z rosnącym świetle,  

po raz ostatni ciemności umieścić swój język w stronę słońca, został uruchomiony  

z dala, ale teraz przyszedł czas nocny it''d powrotu.  

Na ulicy sklepy wszystkie zaczęły się otwierać, rodzaj ziewanie  

rodzaj rozciągania ruch, jakby wszyscy chcieli pozostać w cieple  

łóżka. Ale dzień miał się zmierzyć, zegar nie może być włączony  

powrotem, życie było iść dalej. Za każdym razem starał się złapać lub obserwować  



porywacz, że zostały one się manewrować, gdyby tylko mogli pozostać zakręcony  

w łóżku, jeśli tylko oni obudzić i uważają, że właśnie był zły sen.  

Tylko ten koszmar dalej.  

Matka Patryka zadzwonił wcześnie, zanim Patrick nawet umieścić  

czajnik.  

"Jak tam Balbinder i Amjit?" Zapytała pani Murphy, wciąż ją palcami  

sieczka.  

"Oni radzą sobie tylko porywacz dał nam poślizg".  

"Jeszcze raz."  

"Skąd wiedziałeś?"  

"Frank przyszedł i powiedział mi, że kocha trochę Sheila też."  

"Kto?"  

"Sheila, twoja córka!"  

"Niestety, nie jestem z nim dzisiaj rano."  

"Nie martw się Patrick, nowenny nigdy nie zawodzi."  

"Dzięki mama, lepiej iść."  

"Patrick nie bój się, wszystko będzie dobrze, zaufaj starego mom."  

"PA mamo."  

Pani Murphy odłożył słuchawkę, powiedziała do dekadzie  

Różaniec podczas rozmowy z synem, ona ma czas, aby powiedział inny pełne  

Różaniec zanim dostała śniadania gotowy. Miała tylko nadzieję, St. Anthony  

byłoby pospieszyć, ah dobrze, było zawsze Matka Teresa wiedziała  

kochał dzieci.  

Patrick opuścił filiżankę do zlewu z stos innych  

kubki, że nie dostał żadnej energii, aby zrobić pranie się przez te ostatnie kilka dni.  



Więc dając owłosione Amjit puszkę żywności Patrick przeszedł przez drogę, aby rozpocząć 

jego  

day czuwanie z Amjit. George i Brownie już tam były, Brownie  

plucie w obliczu strachu.  

"Cześć, jak pogoda wygląda ładnie," zaczął Patrick starając się brzmieć  

szczęśliwy.  

"To jest na tyle miły, na piknik," powiedział George podjęcia tematu.  

"Tak, normalnie iść na przygodę, kiedy to tak dobrze jak ten," dodał  

Duszek.  

"Co masz na myśli?" Powiedział Patrick podsycanie rozmowy, wiedział jakakolwiek  

Dyskusja była lepsza niż milczenie, milczenie było ciemno i zimno, a dał ci  

szansa zdaniem gorsza sytuacja Jaswinder użytkownika.  

"Cóż, skakać na jednej magistrali, a następnie wysiąść i przejść na drugą, a następnie dostać  

off i skakać na trzeci, "zaczął George.  

"Musimy wiedzieć, Black Country i Birmingham całkiem dobrze robiąc to  

nawet odkryli kilka miłych małych parków i kawiarni "przerwany  

Brownie ocieplenie do rozmowy, to prawie czułem się jak normalne, ale dla  

słaby uśmiech Amjit użytkownika.  

"To dobrze, miło się wydostać, moja mama robi to samo, tylko z  

jej to kościoły ona korzenie się "Patrick uśmiechnął się na myśl.  

"Dlaczego nie zrobić dzisiaj, jest to miły dzień, należy wyjść, czuję  

słońce na waszych twarzach "zachęcani Amjit.  

"Ale nie mogliśmy, dobrze że nie znaczy to, że" rozpoczął Brownie.  

Amjit położył dłoń na jej ramieniu, on wskazał na drzwi, "po prostu wyjść na  

run, będzie to cios pajęczyny dalej. "  

"Czy na pewno nam nie trzeba," George czuł się winny, jakby spadł  



śpi na służbie.  

"Hej, idź, czy mam wyrzucić cię tu mieć kilka bananów  

Również "Amjit następnie przytrzymał drzwi dla nich.  

Brownie skinął Patrick, potem dał Amjit matczyny buziaka w policzek.  

"Mam nadzieję, że nie sądzi, że nie dbają o Jaswinder, ona  

nasza indyjska księżniczka też, "powiedział Brownie jak dostali się na pierwszym autobusie.  

"Jest ok, poza tym raz pajęczyny są zdumieni następnie będziemy więcej  

istotne. Nawet żołnierz musi mieć wypoczynku i rekreacji "  

odpowiedział George.  

Po odtworzeniu Leap Frog z autobusów George i przyszedł do Brownie  

O'Toole Park, to nie było po prostu park o powierzchni podmokłej ziemi nie  

warte koszt opróżniania. Stare domy został powalony, ich  

powrót ogrody zostały włączone do parku, w tym drzew  

które kiedyś w ogrodach tyłach domów, w pobliżu nowe domy miały  

został zbudowany. Przy szlaku dodanej i kilka ławek nowy park był  

uformowaniu O'Toole Park, nazwany na cześć byłego radnego, The  

Radny zostały wcześniej stwierdzono winę przyjmowania łapówek, ale  

Park wciąż nosił jego imię, nie wszystko może zostać zmieniona po wszystkim,  

Pozostaje dla historyków i dziennikarzy uwagi. Więc znalezienie swoich  

ulubionym ławce usiedli, wzdychając, nie mówiąc przez pół godziny.  

"Tu mam banana", powiedział Brownie proffering jednego do George.  

"Gdybym tylko był młodszy mężczyzna, będę czyszczenia ulic i kiedy  

złapać małego drania, który wziął Jaswinder Dałbym mu za co "  

powiedział George pomiędzy kęsami banana.  

"Nie denerwować się, że zrobiliśmy swoje," powiedział Brownie przed przekazaniem  



George kolejny banana.  

"Czuję się bezużyteczny, tak było w czasie wojny, nie mogę się doczekać  

dać Hitlera i nazistów po co, "George zatrzaśnięcie na banana.  

"Bądź ostrożny albo złamiesz swoje sztuczne zęby, wiesz, że to pęknięcie  

im już "Brownie ściśnięte kolana Jerzego.  

"Głowa do góry, Jaswinder musi być żywa, bo inaczej nie byłoby prowadzenie  

z prośbą o pieniądze "Brownie nieobrane kolejny banan dla siebie.  

"Mam nadzieję, że masz rację, ona może być martwy," George patrząc na  

kałuża.  

Brownie George spojrzał w oczy ", ale nie oznacza to, że zabije  

ją następnie kontynuować prośbą o pieniądze? "  

"Mam nadzieję, że się mylę, ale nie możemy być pewni, jeśli tylko możemy ją zobaczyć,  

to byłoby pewne ulgi, "George wziął swoje zęby i zaczął ssać  

banan od nich.  

"Zło drań, gdybym go złapać, będę go zabić" Brownie  

wyciągnął jej obrożę się czuła zimna.  

Po drugiej stronie parku, szczęśliwa rodzina korzystających  

spacer w słońcu, mężczyznę, kobietę i ich córkę. Córka  

został przeskoki, zdawała się bawi. George umieścić zęby  

z powrotem i beknął, banany zawsze go czkawka.  

"Miło jest widzieć ludzi cieszyć się samym sobą, sprawiają, że większość promieni 

słonecznych,  

że to, co mówię. "  

Brownie patrzył na parę zbyt "jej dziecko musi być spowodowane bardzo szybko  

sądząc po jej wielkości. "  

"Nie zauważyłem, oh jesteś teraz, że możemy ją zobaczyć na boki,  



ich córka jest miłośnikiem też, co z jej warkocze odbijając w  

wiatr, ona ma piękny uśmiech też "George mrużąc oczy  

lepiej widzieć, trudno było zobaczyć, jak słońce było w jego oczach.  

Brownie nie odpowiedziała, patrzyła na świat córeczkę pary, tym  

omijając córkę z warkoczykami.  

"Tak, spójrz na jej skrzyni ładunkowej, ona jest taka szczęśliwa, że to miło widzieć 

szczęśliwe dzieci  

, To okrzyki Me Up ", George spojrzał na Brownie.  

"Ona jest Indianinem, a jej rodzice są białe" Brownie chciał powiedzieć  

jeszcze.  

"Och, myślę, że masz rację, może ona jest dzieckiem przyjaciół i są one  

dziecko siedzi, czy chcesz tego ostatniego banana, to wstyd, żeby go marnować. "  

"Ona wygląda znajomo" Brownie zaczął się wyróżniać.  

"Tak może być w porządku, te banany są bardzo dobre," mruknął George.  

Brownie był na nogach teraz "To Jaswinder!"  

"Nie denerwować się, że wygląda trochę jak ona, ale są one znacznie  

dalej, tutaj Uratowałem ci kawałek banana, "George wyciągnął ostatnią  

część banana.  

Brownie wytrącił mu z ręki banana ", mówię wam to ona!"  

George spojrzał na dziewczynę obejmujących oczy dłonią, "Nie jestem zbyt  

pewnie."  

"To jej mówię wam," Brownie zabrzmiał podniecony.  

"Oni idą w ten sposób będziemy wkrótce," George brzmiał obaw.  

"To ona, jestem pewna," Brownie był niepokorny.  

"Spójrz usiąść," George pociągnął za łokieć Brownie.  

Razem patrzyli, jak para zbliżył i bliżej i bliżej.  



"Masz rację !" George brzmiało ulgę, Jaswinder żyje!  

"Co zrobimy?" Brownie brzmiał teraz martwi.  

"Mogliśmy ją porwać i dokonać ucieczki," George brzmiał podobnie jak  

stary żołnierz był.  

"Nie, jesteśmy za starzy, będziemy postępować tak jak Patrick i Amjit zrobić"  

ostrzegają Brownie.  

"Co jeśli Jaswinder rozpoznaje nas, możemy umieścić ją na niebezpieczeństwo," George  

martwi teraz oni oddanie życia Jaswinder w niebezpieczeństwie.  

"Jest już za późno, aby biegać za nim, szybko mnie pocałować".  

"Co?" George był zdumiony.  

Był jeszcze bardziej zdumiony, gdy bez dalszej zwłoki Brownie rzucił się na niego,  

pocałowała go tak, jakby był pierwszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek kochał, nigdy 

nie pocałował,  

pocałowała go tak jak Maureen O'Hara pocałował John Wayne w cichej  

zanim człowiek w nocy w telewizji. Jaswinder przyszedł pomijanie przez, para  

następnie, śmiali się, gdy zobaczyli George i Brownie całuje.  

"Myślisz, że będziemy tak w ich wieku, Martin?"  

"Mam nadzieję, że tak Sue, mam nadzieję, że tak Sue."  

Brownie pocałowała George'a za wszystko, co warto, aż para wyszła z  

zasięg słuchu.  

"Mówiłem ci, że to ona," Brownie triumfował.  

"To ona, ona żyje," George wymamrotał, nadal odbudowuje formę  

Brownie za bicie.  

"Chodź, będziemy ich przestrzegać," George skoczyć się z fotela, tylko  

poślizgnąć się na skórce od banana Brownie zapukał z jego ręki.  

"Przepraszam, że cię pocałowałem, tylko musiałem coś zrobić, poza którą widzą  



nasze twarze "Brownie zarumieniła się lekko.  

"Po prostu ostrzec mnie następnym razem," odpowiedział George zaczynają się rumienić.  

Starali najlepszy mogli nadążyć, ale były stare, a nawet  

silnie ciąży kobieta może chodzić szybciej niż oni. Martin i Sue z  

pominięcia Jaswinder stawały się coraz dalej i dalej.  

"Śmiało George, moje żyły spowalnia, tylko iść do przodu", wezwał  

Brownie i osunęła się na ławce.  

Więc George pośpieszył za porywaczy, uczynił niektóre z oddali,  

Ale choć nie spowolnione przez żylaki Brownie on wciąż nie miał  

nadzieja dogania, był zbyt stary, zbyt stary, aby przejść wyścigi po ludzi  

prawie pięćdziesiąt lat młodsi od niego. Huffing i sapiąc George mógłby  

słychać pisk opon i dym z rury wydechowej, stracił je.  

George nadal klnąc przy Brownie wpadł za nim, wzięła jego  

rękę i ścisnął ją.  

"Przynajmniej wiemy, że żyje i pomijanie, to wielka ulga po  

wszystkich "Brownie wiedziała, że musi się pocieszyć ją George.  

"Ja po prostu czuję się bezużyteczny, jestem stary i bezużyteczny, kilka lat temu  

mógł chodzić, kiedyś być dobrym piechurem, teraz jestem do niczego "  

George wyrzucony na starą puszkę coli.  

"Nie jesteś, nie, my swoją cząstkę, chodź wracajmy do ulicy,  

Balbinder będą zadowoleni wiedzieć Jaswinder jest ok, "Brownie pocałował  

George znowu, tak jak ona miała na ławce w parku, był na tyle na dobre  

jej, wszystko, co miała zrobić, to zrobić mu wierzyć w siebie ponownie.  

Więc parę opuścił park O'Toole, jeśli złapali autobus  

prosto do miasta i złapać kolejny plecy znów byliby na  



Ulica w ciągu godziny. Przybyli na przystanku tuż za autobusem  

przybył, ich szczęście było tylko to nie było po dwóch przystankach złamał autobus  

na dół. George odbyła szynę na siedzeniu z przodu, ścisnął go mocno,  

Chciał krzyczeć.  

"Chodźmy się, że to miejsce taksówką pół mili do drogi", wezwał  

Brownie, nie mogli po prostu siedzieć tam prędzej wrócili do  

ulica im szybciej Balbinder wiedziałby jej dziecko żyje.  

Więc wysiadł i zaczął chodzić na pół mili od miejsca taksówkę,  

wszystko było pod górę, a w ich wieku to było tak, jakby szli w grube  

śnieg. Za nimi pasażerowie nie wysiadłem z autobusu, wszystkie przeklinając ich  

szczęście. George spojrzał na pasażerów, a następnie z rogu  

oka dostrzegł coś.  

"Quick zabrać szalik off i fala to," rozkazał George.  

Tak szybko, jak błysk Brownie uczynił tak, jak powiedziano jej, zwolnił i Percy  

zatrzymany.  

"Chciałbym kiedyś myślałem, że będę zadowolony, karawan," zaczął George.  

"Quick zabrać nas do domu, widzieliśmy Jaswinder, ona żyje i pomijanie"  

trysnęła Brownie.  

"Dzięki Bogu, mam nadzieję, że będziesz wybaczyć pasażera" Percy dał do  

Trumna z tyłu.  

Dzięki, że Percy był wyłączony, jego pisk opon, gdy pasażerów z  

bus pozostawiono zarysowania głowach, zabawną rodzaju taksówki karawanu.  

Po drodze Brownie wyjaśnił, jak oni skończyło się na O'Toole parku  

tylko znaleźć Jaswinder pomijanie ich kierunku. Percy opuścił George i  

Brownie się w sklepie Amjit, miał zająć się zwłokami. Duszek  



odbił się przez drzwi Amjit za sklepu sprężynę w jej kroku, była o  

wygadać się wiadomość, kiedy zobaczyła niektórych klientów. Za to, co wydawało się  

Żywotność trzymała jej język, gdy klienci nie ma, cholera  

rozerwanie.  

"Widzieliśmy Jaswwinder, ona żyje i pomijanie. Byliśmy w O'Toole  

park, to naprawdę nie jest to park po prostu nieco grząskim gruncie ze starym powrotem  

ogrody zapukał domów dodany tworząc rodzaj parku, i tak byliśmy  

siedzi na ławce jedzenia swoje banany, kiedy kto powinien widzimy, ale  

Jaswinder przeskakiwania z jej warkocze podskakują dookoła. "  

"A wiemy nazwiska porywaczy, człowiek, który nosi Duffle  

Płaszcz nazywa Martin, ma rude włosy, dziewczyna nazywa się Sue,  

widzieli nas całuje widać, "George zatrzymał czuł się zakłopotany.  

"Myślałam, że uznają nas od bycia w autobusie drugiej w nocy, lub  

że Jaswinder by coś powiedzieć, mogła być w niebezpieczeństwie. Więc ja  

George pocałował dla wszystkich I warto było, bezpieczeństwo Jaswinder wymagała go "  

wyjaśnił Brownie.  

Amjit roześmiał, to którą po raz pierwszy, którą śmiał się od Jaswinder została  

wzięto od niego, Patrick roześmiał. Balbinder wyszedł z  

wstecz, co to śmiech słyszy. Amjit wyjaśnione w Indian.  

"Czy to prawda, czy to rzeczywiście prawda?" Balbinder prane i Brownie  

twarze George'a o potwierdzenie.  

"Tak !" Brownie uśmiechnął.  

Balbinder ucałował rękę Brownie, w Brownie przytulił Balbinder "Hej być  

szczęśliwy, zachować swój pecker się uchwyt, wszystko będzie ok "gruchały  

Duszek.  



Balbinder poszedł w tył, aby powiedzieć jej teściowie, dopingować poszły w górę, choć  

wciąż brzmiał jak westchnienie. Balbinder wrócił, ona przytuliła  

Brownie drodze dzięki, po czym pocałowała Amjit, po raz pierwszy  

że pocałowała go w miejscach publicznych.  

Wszyscy stali wokół, blask ulgi o nich, Jaswinder  

żył, że było coś, ale dlaczego było to Martin i jego dziewczyna  

O'Toole Park?  

"Szukał w kosze na śmieci też, że uśmiechnął się do siebie tak, jakby wiedział,  

tajemnicą, również wydawało się, że "Brownie powiedział, nie chcąc wydawać  

głupi.  

"Patrząc na kosze na śmieci, może się okazać, że" Patrick przerwał mu serce  

biło szybciej, bał się powiedzieć słowa.  

"Może być co?" Oczy Amjit były pisma, wiedział, co będzie Patrick  

tylko powiedzieć, że chciał Patrick powiedzieć to jako pierwszy.  

"On planuje kolejną zasnąć, powie nam zostawić pieniądze w  

park, "Patrick mówił powoli.  

"Tak to jest to, oczywiście, że jest, to musi być" Brownie zabrzmiał podniecony.  

"Tak myślisz?" Amjit czuł się niepewny.  

"Chciałbym postawić zakład na to," powiedział George uderzając dłonią na ladzie.  

"To musi być park," wymawiane Patrick.  

Amjit spojrzał na nich po kolei, a potem mówił: "Byłem zbyt boi się powiedzieć  

to, że nie wiem co powiedzieć, to tylko "słowa Amjit za skłaniał się  

Nicość, bał się nadzieja.  

Patrick spojrzał na swojego przyjaciela, Amjit wyglądał tak słaby blask poszedł  

z jego oczu, jeśli tylko jego matka była tutaj, że ona wie, co znaczy, że ona  



wkrótce Amjit znów się uśmiechając. Tylko jej nie było, musiałby Patrick  

zrobić to najlepiej, jak potrafił.  

"Spójrz, to musi być park, mamy tę zaletę, teraz jesteśmy na przodzie  

mały drań. Będziemy zastawić pułapkę, cała ulica pomoże, gdy  

nazywa następna wszyscy będziemy gotowi i czekają w parku, więc kiedy on idzie  

aby zebrać pieniądze będziemy chwycić Jaswinder powrotem. A jeśli ona nie jest z nim  

będziemy podążać, Jaswinder będzie z powrotem z nami, wkrótce bardzo szybko "  

Patrick wypowiedział słowa, jak jego matka mogło pełne ognia i nadziei,  

gdzie ta nadzieja pochodzi tylko Bóg wie.  

"Tak, możemy ustawić pułapki, tak jak to zrobiliśmy dla Jerries w wojnie"  

George poczuł znowu młody, czuł się przydać.  

"Tak, będziemy się mu tym razem" Brownie dołączył tworząc chór,  

Amjit potrzebne ogień w brzuchu, że zrobi jej trochę podobnie jak jej George.  

"Czy jesteś pewien?" Amjit spojrzał na twarzach jeden po drugim.  

"Zapamiętaj moje słowa, to jest to park," Patrick położył ręce na Amjit użytkownika  

ramion, "słuchać mojego przyjaciela, Jaswinder będzie w domu, że będzie w stanie  

zobacz moją córkę, wszystko będzie w porządku. "  

Amjit uśmiechnął się słabo, słaby, przyćmione blask powrócił do jego oczu.  

"Ale co będziemy robić?" zapytał Brownie.  

"Najpierw George pójść i powiedzieć wszystkim, aby być gotowym, wszyscy się  

w parku przez dziewięć jutro rano. Wy dwaj wiedzą układ tak rozmawiać  

ich wszystkich, wszyscy się ukryć, a następnie, jeśli widzimy Jaswinder my wszyscy skok  

go, czy on na własną rękę, a następnie będziemy podążać "Patrick zabrzmiał podniecony,  

i był Jaswinder byłby wolny, Jaswinder będzie wolny.  

Więc George i Brownie poszła od sklepu do sklepu, sprężynę w ich  



krok nadzieję w ich sercach. Jaswinder byłby wolny, Jaswinder byłoby  

wolne, mieli inicjatywę teraz. Jimmy przyszedł w sklepie Amjit, jego głowa  

skłonił się, że nie chce wyglądać Amjit lub Patrick w oku.  

"George i Brownie powiedział mi dobrą nowinę, tylko to nie jest dobra wiadomość, to  

zobacz Znam ten Martin, "Jimmy spojrzał im w oczy przez sekundę.  

"Co, ale jak" Patrick nie mógł zrozumieć.  

"On jest przyjacielem mojego syna Danny'ego, że jest użytkownikiem narkotyków i 

popychacz, powiedziałem mu,  

że jeśli kiedykolwiek zbliżył się mojego syna, że go zabije, "Jimmy patrzył na niego  

stopy.  

"To nie jest twoja wina, Jimmy" Amjit powiedział słowa, ale w głębi duszy  

czuł nienawiść.  

"Nie da Jaswinder żadnych leków, czy to, co myślisz, że jest  

zbyt znaczy to zrobić, on zawsze na wyżebrać, urodzony przegrany "  

kontynuował Jimmy jakby czytając w myślach Amjit użytkownika.  

"Ale Danny może wiedzieć, gdzie mieszka" Patrick powiedział.  

"On jest w Izraelu, pamiętaj, wysłałem go tam, więc to nie miałoby Martin  

żadnego wpływu na niego, "wyjaśnił Jimmy wciąż patrząc na nogi.  

"Dobrze dzwonił go, że telefon ma," Patrick przeszedł telefon  

Jimmy.  

Więc Jimmy szczebel Izrael, mówiąc w języku jidysz poprosił o rozmowę z synem,  

Tylko go nie było, Jimmy powoli umieścić słuchawkę.  

"Odszedł camping z tą dziewczyną, którą poznał, że nie będzie z powrotem na tydzień, ja  

powiedział im, aby zmusić go do zadzwoni jak tylko wrócił, "Jimmy powiedział  

Powoli, czuł się winny, grzechy syna odwiedził na ojca.  

"Zrobiłeś najlepiej, będziesz tam jutro, kiedy wiosna pułapki  



prawda? "zapytał Amjit mellowing nieznacznie.  

"Oczywiście, jestem po prostu przykro, że to wszystko," Jimmy zaczął wyjeżdżać,  

wciąż patrząc na nogi.  

Patrick krzyknął za nim ", to tylko między nami trzema, Martin  

jest zła drań go znając twój syn nie liczy. "  

"Tak, oczywiście, cokolwiek powiesz," mruknął Jimmy z ciężkim sercem.  

"Gramy w domino w godzinach wieczornych, jeśli nie jesteś zajęty, a następnie przyjść"  

odważył Amjit.  

Jimmy odwrócił się i spojrzał Amjit w oku ", dzięki, ja tak."  

Gdy Jimmy opuścił sklep Patrick mówił: "Ty mnie zadziwiać czasem."  

"Nie ma już zbyt wiele bólu, dlatego aby go cierpieć?" Powiedział Amjit  

wzruszając ramionami.  

Wieczorem Barry przybył z kranu w lewo i kranem  

w prawo, Amjit mieli kawę i samosas gotowy.  

"Przykro mi, że nie pojawił się po raz ostatni, tylko mam okazję, aby zobaczyć  

piłki nożnej, więc poszedłem na mecz, "wyjaśnia Barry.  

Patrick i Amjit potrząsali głowami, gdyby nie stracił Martin w  

tłumy w tym samym meczu.  

"Prawie nie sprawiają, że choć niektóre Prat pobiegł prosto do mnie, wysłał  

mnie leci. Prat w płaszczu duffle było, jego twarz była czerwona jak jego  

włosy był naprawdę działa szybko, "kontynuował Barry.  

Patrick jęknął Amjit spojrzał na sufit i westchnął, było gorzej  

niż jest wyśmiewany. Jimmy przyszedł do przyłączenia się do gry.  

"To jest Barry, on jest nasz trener domino", powiedział Patrick wskazując na  

Barry.  



"Dzień dobry, a kto ty jesteś?" Uśmiechnął Barry, obracając w kierunku dźwięku  

Kroki Jimmy'ego.  

"Jestem Jimmy, z jubilerów," powiedział Jimmy wyciągnął rękę.  

Położył dłoń w dół, gdy Barry nie wziął go dopiero wówczas, że on  

Zauważyłem białą laskę odpoczynku przed ladą.  

"Czy można umieścić lustro w pozycji dla mnie, ale nieco bardziej w prawo  

Tym razem "poprosił Barry'ego.  

"Oczywiście", więc Patrick umieścić lustro w pozycji, więc Barry mógł oszukać.  

"To jedyny sposób mogę uzyskać uczciwą grę," wyjaśnia Barry, zwracając się do  

Jimmy.  

"Hm, tak," mruknął Jimmy.  

"Chcemy wygrać w inny sposób", wyjaśnia Patrick.  

Barry zaczął się śmiać, Patrick i Amjit dołączył Jimmy myśleli, że  

piłeś, ale znalazł się śmiać też.  

"Chciałbym zobaczyć twoją twarz, trzeba pomyśleć byliśmy Bonkers"  

zaśmiał Barry.  

Jimmy zaśmiał się jeszcze bardziej, jego poczucie winy Martin wkrótce zniesione. Tak więc 

cztery  

grał w domino. To było dziwne, jak prosta gra dała tyle przyjemności,  

jakby wrócił do dzieciństwa, wrócił do niewinność z nie  

obchodzi w świecie. Amjit znalazł się płakać, a nie smutku,  

Jaswinder będzie można znaleźć jutro więc jego łzy nie były smutku. Jimmy  

uronić łzę też łzy ulgi, Amjit przebaczył mu, o wyglądzie  

przez domino Amjit przebaczył mu. Przebaczenie była taka ulga,  

byli wolni, aby być dziećmi, darmowe grać swoje domino. Patrick  

czuł ulgę, chciał coś powiedzieć, ale nie mógł myśleć o  



słowa, wiedział, że jego matka musi być trudne modlić.  

Jego matka modliła się mocno, miała książkę świętych out  

przed nią. Jeden po drugim zapytała je zrobić ich trochę, jeden po drugim  

zostali zatrudnieni na jej przyczyny, jeden po drugim modlitwy zostały powiedział jeden  

jeden były podpuszczony, jeden po drugim ich zaleca się znaleźć  

Jaswinder. Cały czas miała zdjęcie Matki Teresy przed nią,  

od matki do matki mówiła, łzy matki, ona ona przelana  

wymawiane jej wiarę, oznajmiła jej nadzieję. Teraz był czas, aby ustawić  

to dobrze, nadszedł czas, aby pozbyć się noc, teraz nadszedł czas, aby  

otworzyć drzwi, nadszedł czas, aby udowodnić swoje prawo, nadszedł czas, aby  

ustawić krzywd porządku, teraz nadszedł czas na dziecko będzie wolny, a teraz był  

Czas spytała, błagała na kolanach, wystarczy ustawić Jaswinder darmo.  

Następnego ranka przyszedł, jasne i niebieskie, tylko słaby ciemny  

chmura na horyzoncie, ale każda chmura ma srebrną podszewkę, dziś rano  

byli pewni. Amjit był nerwowy, on chodził do tyłu i  

przodu z przodu licznika.  

"Czy jesteś pewien, że to będzie O'Toole parku?" Amjit brzmiał jak dziecko prosi  

Święty będzie naprawdę przyjdzie.  

"Zaufaj mi, moja mama powiedziała, że był pewien, że to będzie park kiedy powiedziałem  

jej nowości, "Patrick starał się brzmieć jak ojciec syna.  

"Jesteś pewien?" Amjit znów brzmiał jak dziecko chce udowodnić, że  

Święty naprawdę przyjdzie.  

"Tak, jestem pewien" i Patrick był.  

Ale wciąż Amjit tempie, miał zgięte, był jak pływak czekając na  

począwszy pistolet, jak nurek czeka na skok poza wysoką płytę. oni mieli  



Wymiana uśmiecha, Patrick pewne, Amjit trochę boi, boi się o  

sake swojego dziecka. Patrick był jak rodzic siedzi przy łóżku dziecka,  

po prostu, aż spali, a duchy nie może dostać dziecko. Telefon  

rang, Amjit skoczył za nim, tylko ręka Patryka została zaciśnięta nad nim.  

"Po prostu działać niemych, należy pamiętać, że nie wiem, że to będzie park, po prostu  

działać niemych "Patrick wziął rękę wyłączyć telefon.  

"Hello" Amjit zmusił się oddychać powoli.  

"To ja, myślę, że można sobie pozwolić na więcej".  

"Ile?"  

"£ 3000, to ile."  

Amjit bezgłośnie postać Patricka.  

"To dużo."  

"Czy wogs ustalić cenę na swoje dzieci, nie jest ona warta?"  

"Oczywiście, że jest, i wiele innych."  

"Więcej informacji, w tym przypadku chcę £ 5000".  

Amjit zamknął oczy i przygryzł wargę, westchnął.  

"Ok, ok, po prostu daj mi moje dziecko."  

"Wybaw go O'Toole parku, nad Hemford Way. Umieścić go w kosza  

w pobliżu huśtawki, "nakazał Martin.  

"Gdzie to jest?"  

"Masz A do Z, użyj go, albo nie chcesz swoją córkę z powrotem?"  

Amjit nie wiedział, co powiedzieć, że nie chce się kłócić, po prostu chciał  

Jego dziewczynka powrotem.  

"Jesteś tam jeszcze?"  

"Tak, ja po prostu czuję chory."  



"Tak długo, jak pieniądze są tam 1PM".  

"Ok."  

"I pamiętaj, żadnej policji."  

"Czy mogę rozmawiać z moją córką?"  

"Nie, to bym spał, nosiła się wczoraj w parku."  

"Kiedy mogę ją odzyskać?"  

"Kiedy widzę te pieniądze, zobaczysz swoją córkę."  

Telefon zamilkł, powoli Amjit odłożył słuchawkę.  

"Dobrze?" zapytał Patricka.  

"To park porządku, chce £ 5000 tym razem kazał mi go zostawić  

w kosza przez huśtawki. Patrick, boję się. "  

"Wtedy będziemy mieli go i Jaswinder!" Patrick brzmiał triumfalnie.  

"To po prostu d £ im zapobiec czujesz się dobrze Patricka, może powinniśmy pozwolić mu 

mieć  

pieniądze "Amjit była niepewna ,.  

"Nie możemy zaufać człowiekowi, który kradnie dziecko, Jimmy powiedział nam, jaki on 

jest,  

musimy iść dalej, "Patrick chciał mógł powiedzieć więcej, ale nie mógł.  

Michael wszedł z dużą kopertę i podał ją do Amjit.  

"Mieliśmy rundę bat, więc byliby bez opóźnienia, nie ma tysiące tam,  

po prostu dać mu to, czego potrzebuje. Lepiej jechać, aby ostrzec wszystkich, to jest  

park nie jest? "  

"Tak, i dzięki" Amjit czuł słaby, słaby i upokorzeni.  

"Idź i powiedz Balbinder, a potem zawiozę cię do drop off point"  

powiedział Patrick.  

Balbinder przytuliła męża, rodziców Amjit powiedział ich modlitwy były  



z nim, nie tracąc więcej czasu Amjit opuścił sklep. Jaswinder  

będzie bezpieczny przed dni nie było.  

W parku wszyscy byli na miejscu przez kilka godzin, cały  

wejścia i wyjścia zostały pokryte, że mieli dużo czasu, aby dostać się  

Stanowisko, nic nie może pójść źle. Percy zaparkował karawan u  

Powrót parku przy kościele, kiedyś Anglikański, teraz Midlands  

Cerkiew zabrał go. Karawan zaparkowany poza Kościół byłby  

nie budzić żadnych podejrzeń, więc Percy włączony radiowej Trójki na i regulowanych  

Powrót oczekiwanie na dowolny znak Martin.  

Frank zdecydował, że on uzyskać dobry widok na park z  

lokalne pralnie, więc przyniósł torbę z czystych ubrań z nim, a potem  

przemywa się je i przemywa je i przemywa je i przemywa je. On miał  

na  

niezakłócony widok na park, z którego zasiadł, że nie umknie.  

Kilka drzwi do drogi od samoobsługowych był garaż i  

parking, Jimmy zdecydował, że on tam czekać. On po prostu podszedł do  

Obsługujący i powiedział, że jest za pomocą Myjnia wszystko, co rano, potem  

uderzył £ 50 na ladzie mówiąc, że sprzedaje swój samochód w bardzo wybredna  

osób. Obsługujący nie obchodziło, że był zajęty czytanie książki na irlandzki  

Historia dla swojego kierunku studiów, mógł kąpać się w nim na zawsze dbała,  

ona po prostu chciał trochę spokoju, aby przeczytać jej historię książkę. Więc Jimmy siedział 

w  

myjnia samochodowa i czekał i czekał i czekał.  

Ann i Mary ze sklepu ubrania były również w parku razem  

z Annie i Betty z Trader, cała czwórka zdecydowała, że  

oni chodzić i po ścieżce, która graniczy z parkiem,  



czasami oni zatrzymać się i rozmawiać, jakby wpadli na siebie. one  

Postanowiono również, że zmiana odzieży pomogłoby ukrycia ich  

tożsamości, więc Ann i Mary sobie najnowsze odwracalne płaszcze, po dwóch  

okrążenia parku para będzie kaczka do jakichś żywopłotów i odwrócić ich  

kurtki . Aby przypadkowym widzem byli teraz dwie różne osoby, jak na  

Betty i Annie przywieźli część swoich rekwizytów razem też, że  

następnie tę samą procedurę, kilka okrążeń w parku potem zanurzyć się w  

krzewy zmienić ubranie. Byłoby fajnie, gdyby to była pierwsza noc  

z farsy, ale to nie był farsą, to był śmiertelny poważnie.  

George i Brownie były na tym samym stanowisku jak poprzednio, ponownie  

Brownie głuchy George pocałunkami każdym razem, gdy pojawił się na dziecko  

horyzont, na wypadek, gdyby to było Jaswinder musiała mieścić się chwytając  

odległość, więc Brownie nie ryzykować, że głuchy George w pocałunkami.  

Betty i Annie uśmiechnęła się, gdy zobaczyli, jak Brownie skończyła reakcji, ale  

robią ich trochę. Michael przybył na przodzie i gwizdali jego róg  

jako sygnał, że to park, będzie gotowy do działania. Big Sid uparł  

że powinien tam być, tylko nie mógł znaleźć nigdzie się ukryć, że był  

po prostu zbyt duże, zbyt duże o połowę. Więc Sid podjął desperacki krok, ukrył się w  

kupie gnoju, który miał zostać rozłożona na krzewów i roślin,  

gdy robotnicy obeszli do niego.  

Wszyscy byli gotowi na wiele godzin, wszyscy wstrzymali oddech,  

Patrzyli, jak Amjit wszedł do parku i umieszczone w kopercie  

kosz na śmieci przez huśtawki. Amjit wrócił do samochodu, Patryka Brownie  

mrugnął jak on przeszłości. Raz w Patryka samochodu przykucnął więc nie dalszy  

widać, jak dla Patrick miał czapkę i czytał gazetę, on  



miał radio na zbyt głośne, nikt nie będzie podejrzewał ktoś co tak dużo  

hałas, dobrze, że była teoria Patryka tak.  

Dziewczęta chodził w kółko, w kółko ogrodzie  

jak misia, krok dwuetapowy, a niech porywacz uważaj.  

jedna szara chmura od rana już teraz zebrał to wojsko, szarzy  

już teraz zwrócił się do czerni, zaczął padać deszcz, burza miał złamać.  

Percy wstrzymał oddech, gdy człowiek w płaszczu duffle przechodził, to musi być  

Porywacz, to musiał być ten, kto to on gwizdał, był zadowolony.  

Dziewczęta zauważył mężczyznę, to musi być on, że go nienawidzi,  

że ich palce drgnęły, jeśli tylko ich paznokcie były noże. ZA  

tętnienie nienawiści podeszła ich łonach, to był drań na pewno.  

"To on", szepnął Brownie.  

"Quick mi dać banana", wezwał George.  

"Ty nie rzeczą, jaką powinieneś całować", zapytał Brownie jak podała George się  

banan.  

"No, no, po prostu poczekać, dopóki nie zbliży, przypuszczam, że mają się pojawić  

tak samo jak wczoraj, "George rozpiął banana.  

Za nimi z innego kierunku, włóczęga, włóczęga był pijany  

zataczając się wzdłuż drogi, nie było schronieniem dla dossers 'po drugiej stronie  

park, był w drodze do domu. George był na drugim banana, kiedy  

Brownie ten tramp.  

"O nie, włóczęga patrzy w pojemnikach" Brownie zamknęła oczy.  

"On nie będzie wyglądać w każdym z nich, nigdy nie robić" uspokajała George.  

"Czy powinniśmy ostrzec go, czy też powinniśmy dać mu pieniądze" Browmie nie  

wiedzieć co zrobić.  



"On będzie przysięgać tylko na nas, a nie na odwrót", George wziął swoje zęby  

niektóre banana dostał stook za jego górnego zestawu.  

Włóczęga kontynuował jego przeglądania w koszach, mijał George  

i Brownie, zatoczył do następnego kosza, ale postanowił go zignorować.  

"Zobacz Mówiłem ci, że nie, że wyglądają w nich wszystko", powiedział George, jak włożył  

Zęby widok.  

Huk grzmotu echem nad parkiem, włóczęga pospiesznie, był  

pozycji prosto do kosza przez huśtawki. George przymknął oczy,  

błyskawica sylwetki Tramp oddanie kopertę do kieszeni.  

Włóczęga opuścił drogę i podeszła trawie, szybki sposób do  

doss house.  

Martin został upewniając się, nikt by go dostrzec, on był  

udając zrobić sit ups i pull up na szlaku ćwiczeń, które następnie  

ścieżka wokół parku. Teraz drugi błysk pioruna postanowił  

Nie chciał zmoknąć, chciał tylko jego pieniądze. Więc zaczął  

Sprint, jak zając z pułapki, prosto do kosza przez huśtawki.  

Aby dźwięk grzmotu Martin opróżniony pojemnik, potrząsnął go kopnął  

Opisz podniósł go i rzucił go w krzaki. Nie było pieniędzy,  

że został oszukany, pobiegł z powrotem drogą, którą przyszedł. Zając złapany w  

wykończenie zdjęcie piorun, deszcz spadł, deszcz spadł.  

George i Brownie zamknął swoje oczy, to wszystko ich wina, to wszystko  

ich wina.  

"Quick dostać się na ławce i machnąć szalik", wezwał George.  

Opierając się na George wsparcia Brownie zdjęła szal i pomachał jej na  

wszystko, co było warte.  



"Złapać, złapać go" krzyknął Brownie.  

Big Sid obudził się z jego drzemki, waga odchodów uczynił  

mu zasnąć, rosnące jak Frankenstein miał ociężale w kierunku  

Brownie wskazywał. Wpadł w wandal ciągnąc w dół drzewka, The  

sam wandal Kto by pestered Henry'ego z miotu, chłopak zemdlał z wrażenia.  

Big Sid pobiegł za wszystko, było warto, nawóz spadając go w  

ryknął grzmot i błyskawica, Big Sid nie zmartwychwstał  

aby pomóc złapać porywacza.  

Annie i Betty podnieśli spódnice biec, ubrani jak zakonnice  

ścigali się w tylnej części parku, George i Brownie poszedł na ulicę  

z boku, znów Brownie machnęła szalik, złapać porywacza, złapać  

porywacz.  

Percy rozpoczął karawan, czekał Martin iść do przodu,  

Nie chciał dać grę dalej, zaczął wyciągać. Ciężarówka  

prowadzenie sto worków masy cementu przyjechaliśmy, zagrodził mu drogę,  

co Percy nie wiedział, że Cerkiew ruszył dalej, teraz  

dawny kościół anglikański był wykorzystywany jako budowniczych stoczni. Betty i Annie  

pojawiła się w czarnych pończochach z ich spódnice podciągnął Percy  

spiczaste i dziewczęta ścigał się za rogiem po Martina.  

Dziewczęta widział mu dostać się do samochodu i odjechać, deszcz  

był bardzo ciężki, ich stroje były ważąc je w dół.  

"Quick poprzez znowu parku, ma dostać się do głównej drogi"  

krzyknęła Annie.  

Ponownie dziewczęta przerywane chociaż parku, mniszek pokazując swoje majtki, jak  

biegli. Wandal miał już obudził, uśmiechnął było lepiej niż  



sen, dwie zakonnice w czarnych pończochach prowadzących do niego. Jak on się uśmiechał  

wyciągnął rękę, żeby ich dotknąć, tylko Annie nie mając nic z tego, więc ona  

kopnął go mocno w orzechach, podobnie jak Betty. Życie Jaswinder był na  

udziałów, więc dali uśmiechnięty zboczeńcem, na co zasłużył.  

Frank widział Brownie wymachując szalikiem, więc rzucił się z  

pralnia, jego van klucze w pogotowiu, nie był samochód przyspiesza od o  

człowiek w nim, miał na sobie płaszcz duffle.  

"Ty zapomniałeś jeans mister" stara pani powiedziała chwytając go za  

ramię, nie chciała puścić.  

Annie i Betty wybiegł z parku w stronę myjni, Jimmy  

otworzył drzwi dla pasażerów, by mogli wskoczyć, odwrócił  

zapłonu. Tylko samochód nie ruszy, cały ranek w myjni miał  

utopił silnik, Jimmy zaklął, dwie zakonnice zaklął.  

Amjit i Patrick byli o zostawić na parkingu przy  

Pierwszy z dziesięciu majstrów karawany przybył, O'Toole park był jak drugi  

domem dla nich czuli się tam bezpiecznie. Amjit przeklinał, Patrick zaklął pod  

jego oddech, wiedział, że nigdy nie był mądry, aby zdenerwować druciarza. Tak, że 

pozostało  

starego Michaela do naśladowania, wypił kanapkę boczek i herbatę  

przed powrotem do jego taksówki: kiedy zobaczył Bettie i Annie w stroju  

niegrzeczne zakonnice by poszedł za brudny żółty Datsun z Duffle powlekanego  

mężczyzna, porywacz się.  

Grzmot ryknął i ryknął i ryczał lew uciekł  

Cyrk. Piorun błysnął, błysnęło i znów błysnął, podobnie jak  

iskry z warsztatu diabła. Ale pogoda była niczym w porównaniu do  

Fury Martina, że został oszukany, był zły, musiałby zemsty. ZA  



Żywotność jazdy dozwolone Michael nadążyć, surowe przechowywane Martin w gniew  

ołów. Spadł deszcz, deszcz spadł. Samochód wyszedł z  

podjazd, żaden wskaźnik, nic, zwykle źle jazdy, Datsun  

skręcił, aby uniknąć go tylko prosto do samochodu ciężarowego, ciężarówka skręciła  

Również tylko Bóg czy szczęście zapobiec kolizji. Ciężarówka poszedł w dziurę  

wyrzucając fontanny wody przed Datsun, Datsun swerved  

w drugą stronę, pociera zaparkowanej furgonetki z lodami. Michael był  

zamknąć za sobą, on zahamował, on skręcił, on wpadł w poślizg, zatrzymał Za  

Lody van tylko cale oszczędzić. Michael pospiesznie ruszył  

znowu, teraz deszcz zmył brud z Datsun, numer  

Płyta była jasna. Gdyby tylko mógł go przeczytać, Percy powiedział, że miał przyjaciół  

kto mógł go śledzić za niego. Przed nami Datsun miał inną dokładne golenie,  

z śmieciarki Tym razem Michael starał się wyprzedzić autobus wreszcie  

on zrobił. Stracił Datsun, on trzymać się głównej drogi, co było  

które przed nami, to był Datsun. Michael poruszało oraz utkany, poruszało  

i wyplatane dopóki on był tuż za, więc może przynajmniej uzyskać  

rejestracja. Zestaw światłach byli przed nami, jeśli tylko oni włączyć  

do czerwonego, zrobili. Ale Datsun zastrzelony przez nich, Michael musiał czekać  

dopóki nie zmieniło, zajęło mu trzy minuty, aby dogonić ponownie. Michał  

zamknięte, mógł zapoznać się z rejestracji. Następnie zauważył, że Michael  

Mężczyzna nie miał na sobie płaszcz duffle, w rzeczywistości miał na sobie obrożę  

i krawat, a raczej obrożę. To był wikariuszem. Michael zaklął się, jakby  

przeklął w wojsku, tylko grzmot utonął jego przekleństwa, The  

wikariuszem przyszłość może warga przeczytać choć. Więc dał Michaelowi poważny wygląd 

i  

w zamian Michael dał mu dwa palce. Światłach zmieniło,  



Michael skręcił za róg i zaparkował.  

"Cholera, cholera, cholera," zaklął Michael.  

Policjant na służbie punktu podeszła do taksówki Michaela zbadania.  

"Wszystko, co się stało, sir?"  

"Nie, to mój zespół rzutki, straciliśmy" kłamał Michael wskazując radia  

który został wyłączony.  

"Jeśli to wszystko będę wracać do kierowania ruchem, ale ostrożnie jechać  

W sumie ten deszcz, "PC zasalutował i wrócił do swojego stanowiska w  

środek drogi.  

Powrót na ulicy wszyscy zebrali się w kawiarni Marka, że  

Siedział zgarbiony swoich herbat, mieszając i mieszając, jakby mógł herbata  

stać się Oracle, jakby patrząc na herbatę los Jaswinder byłoby  

ujawnił, sytuacja wyglądała ponuro. Nikt nie odważył się spojrzeć sobie w oczy,  

wszyscy czuli się winni, każdy czuł, że to ich wina, a ich wina  

że sama Jaswinder nie był wolny, gdyż nie udało się postępować zgodnie z  

porywacz. Więc nie wszyscy usiedli zgarbiony nad ich wszystkich herbat i nadzieją  

modląc się, że herbata nie zamieni się w Oracle i ujawniają Jaswinder użytkownika  

miejsce pobytu.  

Patrick odezwał się pierwszy, choć jego głos brzmiał jak śmiech na pogrzebie  

a wszyscy, którzy chcieli zrobić, to patrzeć na ich herbatą, ponieważ stired i  

miesza się i miesza.  

"To wszystko było zaplanowane, a mimo to drań upiekło", Patrick zakończone  

off swoim trzecim herbaty, mając nadzieję, że to zmyć nieprzyjemny smak w ustach.  

Gillian dobiegł dał Patrick dolewki, pogłaskała go po głowie, chcąc  

go pocieszyć.  



"I nie dostać swoje pieniądze", dodał Amjit patrząc znad herbaty, on  

przygryzł wargę,  

Gillian ścisnął jego ramię, nalała mu jeszcze jedną herbatę, to wszystko  

mogła zrobić, ale co więcej nie mogła zrobić, jeśli nie było bardziej że ona to zrobi.  

"Powinienem był realizowany mój samochód będzie stoisko, godziny w myjni go,  

było nieuniknione, jestem głupcem, to wszystko moja wina, "Jimmy walnął w stół  

myślał o tej części jego syn grał w tym wszystkim, grzechy  

syna odwiedziła na ojca.  

"To nasza wina, byliśmy głupi, by przebrać się za zakonnice, to nasza wina"  

zaczęła Annie.  

"Powinniśmy wiedzieć lepiej", powiedział Betty trudem powstrzymywać  

łzy.  

"To było tak straszne, kościół został wyświęcony lat temu było  

stoczni budowniczym, a nie kościół, ja mógł podwyższyć swoje życie na niebezpieczeństwo,  

to moja wina ", westchnął Percy, mieszając herbatę.  

"Powinniśmy zatrzymał tramp, możemy się z niej, że nie dał mu  

kilka bob lub nawiązałem rozmowę z nim, ale nie tak dostał  

do pierwszego kosza, to nasza wina ", powiedział George.  

"Spojrzał wściekły, kiedy nie dostał swoje pieniądze", dodał Brownie.  

Amjit poczuła dreszcz zejść mu kręgosłup, spojrzał się do zapewnień,  

był jak przerażone dziecko.  

"Następnym razem, gdy dzwoni musisz mu powiedzieć, że ktoś mógł podjąć  

go ", powiedział Sid.  

"Muszę powiedzieć prawdę, że możemy ustawić pułapkę" Amjit mówił powoli.  

Wszyscy spojrzeli na siebie, był Amjit sugeruje zdradę, czy co?  



To pozostawiono Patrick zachęcić ostrożność ", myślisz, że to rozsądne?"  

"Musimy, na litość Jaswinder za" Amjit miesza herbatę dla  

tysięczną czasu.  

"Po prostu, po prostu powiedzieć, że czekał, chcąc dostrzec Jaswinder,  

nie mów mu o reszcie nas "poradził Big Sid.  

"Tak to prawda, jeśli trzeba mówić prawdę powiedz tylko jego część,  

być opłacalne z prawdą jak to się mówi w polityce, "powiedział Patrick  

starając się brzmieć jego najbardziej przekonujący.  

"On ma rację, być opłacalne z prawdą, jak sędziowie mówią:" Percy  

brzmiące bardziej jak jego dawnego siebie już teraz.  

"Nie wiem", Amjit spojrzał na ich twarze, jeden po drugim, czuł się jak  

Uczeń, który jechał twit na jego kumpli, ale musiał, prawda?  

"Rób to, co uważasz za słuszne i wszyscy będą wspierać cię" Big Sid brzmiały  

jak ojciec.  

Amjit zamknął oczy i przełknął ślinę, "dzięki, dzięki wam wszystkim."  

"Myślę, że trzeba mieć wannę teraz, Sid, to była wielka przebranie u  

Czas ale teraz idź i umyj je, "powiedział Patrick nadzieję rozjaśnić  

Nastrój każdego.  

"Ok, idę, wiem, kiedy nie będę chciał," wskazując na Amjit Sid lewej  

kawiarnia.  

Gillian spryskać odświeżacz powietrza po nim, każdy uśmiechnął się, ale nadal  

że miesza swoich herbat.  

Wszyscy pozostali, gdzie byli, nikt nie chciał zrobić  

ruch, to będzie jak oddalają się od grobu, aby przejść od do  

partia, więc miesza swoich herbat i konsultacji Oracle nadzieję na  



odpowiedzieć na tak długo, jak nie był to jeden obawiali się najbardziej. Chug od  

Taksówka Michaela słychać, a następnie z jednym rożnie potem kolejny usłyszeli  

Michael otworzy drzwi kawiarni.  

"Niestety mam opóźnione", wyjaśnia jak on odchrząknął i splunął  

chusteczką.  

"Oto wam się to w dół", powiedział Mark podając Michaelowi kubek parującej  

herbata.  

"Ach, to lepiej, czy masz coś do Perk go trochę?"  

Mark sięgnął pod ladę i umieścić kilka Calvadose w herbacie Michaela.  

"Dzięki, moja klatka piersiowa jest gra w tym wszystkim wilgotne i deszczu" Michaela  

znowu splunął w jego chusteczką.  

"Nikt z nas nie miał żadnych szczęścia", wyjaśnił Percy.  

"Ja, ja po swój samochód," powiedział Michael przed mającym inną  

ożywienia łyk ze swojej ufortyfikowanej herbaty.  

"Wspaniały !" krzyknął Patrick.  

Każda twarz jaśniała nadzieją, każdy zatrzymany mieszając herbatę, jakby  

przypływ energii elektrycznej przeszli przez nich, przynosząc je wszystkie  

Uwaga.  

Michael odstawił herbatę, "Prawie miałem go, jechał jak  

Maniac, było ciężko, ale udało mi się nadążyć. Jego samochód był tak brudny, ale  

co wraz ze wszystkimi deszczu to było tak, jakby był w myjni, "Jimmy zamknięta  

oczy, Michael kontynuował: "Próbowałem odczytać tablicę rejestracyjną jako  

Deszcz zmył brud z niego tylko wtedy, gdy omal nie rozbił mam  

rozproszony, prawie udał się do czegoś samodzielnie. W każdym razie straciłem go, ale  

Byłam z głównej drogi chcąc dogonić. Myślałem, że dogonił  



kiedy zobaczyłem żółtą Datsun do przodu, tylko nie było go, to był wikariuszem. "  

"Przynajmniej próbował, jeśli tylko moglibyśmy uzyskać tablicę rejestracyjną, a następnie 

Chcemy  

go mieć, mam przyjaciół, "westchnął Percy.  

"Ale nie możemy iść na policję," Amjit nie rozumiał.  

"Zaufaj mi, jeśli otrzymamy tablicę rejestracyjną wtedy możemy go śledzić, The  

Policja będzie miała nic wspólnego z tym, mam przyjaciół, "Percy dotknął  

jego nos.  

"Mam tylko nadzieję, że nie jest zły o pieniądze" Amjit wyglądał jak  

Dziecko prosi matkę, by jego ojciec bił go za bycie niegrzecznym.  

"Wszystko będzie ok, Chuck", powiedział Brownie dając Amjit przytulić.  

Gdy Martin wrócił do domu był wściekły, był mokry, jego samochód był  

uszkodzony i nie dostał pieniędzy, ani grosza.  

"Gdzie ona jest?" warknął Martin.  

"W sypialni", odpowiedział Sue, była przerażona.  

Martin wpadł do sypialni wyciągając mokry płaszcz, Jaswinder było  

odtwarzanie, odbijając się na łóżku.  

"Wyglądasz jak Yorzal Gummidge" zachichotała.  

Martin odpowiedział przez bicie twarz ", twój tata cię nie kocha, on  

nawet nie przeszkadza pozostawiając żadnych pieniędzy, twój tata cię nie kocha. "  

Znowu uderzył Jaswinder, Sue pospieszył interweniować, aby umieścić swój tłuszcz,  

jej ciąży ciało między Martinem i Jaswinder.  

"Będziesz ją zabić, będziesz ją zabić, zostawić ją samą," wrzasnęła Sue.  

Sue uderzony zamiast Jaswinder schował się pod łóżkiem, widziała było  

Walcząc stopy Martin i Sue. Po jakimś czasie Martin zatrzymał się, że  

po prostu sięgnął po garść tabletek, narkotyków, on spoczywać potem dalszy plan,  



jego zemsty. Sue chwycił Jaswinder i nadziewane ją w szafie poza  

trosce o bezpieczeństwo, jak na Martin leżał na łóżku i marzyć.  

Kilka godzin później Martin miał plan utworzony, będzie musiał się zemścić,  

że uczyni Amjit wynagrodzenia. Chwycił nóż kuchenny on wykonany Sue dać mu  

Klucz do szafki, Sue wiedziała, że nie może go powstrzymać, jej wargi został podzielony  

Już, zamknęła oczy, tak długo, jak to było na szybko.  

"Będę je pokazać, a ja wciąż dostaniemy pieniądze też!" Martin był uśmiechnięty.  

Gdy otworzył kredens z nożem uniesionym Sue zemdlał, przynajmniej na razie  

nie mogła być świadkiem, tylko Martin był winien.  

Big Sid poszedł do domu się wykąpać, a potem prysznic, a następnie  

kolejna kąpiel, potem drugi prysznic. Godzin spędzonych pod stertą gnoju  

opuścił go cuchnące, Big Sid usunięty i usunięty, aż jego skóra była  

surowy. Cały czas myślał o Jaswinder, zupełnie sam, myślał o niej  

Obraz na ścianie jego rzeźników, myślał o przestrzeni, którą  

zarezerwowane na zdjęcie nowej córki Patryka Sheila. Myślał  

przeszłość, pierwsze zdjęcie na ścianie swojego rzeźnika te wszystkie lata temu,  

Widział dzieci dorastają do zdjęcia swoich własnych niemowląt były na jego  

ściana, miał nawet jedną wnuczkę na ścianie. To wszystko było tak miło, tak  

niewinna, więc spokojnie. Dopiero teraz jedno z tych zdjęć, jedno z tych ciele  

i zdjęć krwi był w niebezpieczeństwie, jego indyjska księżniczka była w niebezpieczeństwie. 

I  

to wszystko jego wina, że to wszystko jego wina, jeśli tylko nie spadła  

śpi pod stertą gnoju. To wszystko jego wina, pomyślał z  

obok wszystkich śmiech Miał z jego "dziewcząt" w swoim sklepie, zdjęcia z  

ich córki i synów na swojej ścianie. Ale co z przyszłością? Big Sid  

Okazało się ciepłej ponownie, czuł się tak zimno. Co o przyszłości, co  



przyszłości. Szum płynącej wody nad na podłogę obudziłem  

Big Sid ze swoich myśli i lęki.  

Ale przynajmniej trochę Sheila była ok, Mathew pilnował jej,  

Gavin Twins pilnowali jej, że jest bezpieczna, miała przyszłość,  

nie było miejsca na ścianie jej zdjęcie. Sid ubrał, co najmniej  

była ok, przynajmniej trochę niewinnych Sheila była ok. Sid był zaniepokojony  

że on po prostu pójść i złożyć wizytę, nadszedł czas widział little baby Sheila,  

napęd dobrze mu zrobi. Siedząc w domu czuł się jak krowa czeka jego  

skręcić w rzeźni, tak że on pójść i złożyć wizytę na pani Murphy,  

że on zobaczyć nowe dziecko, nowe nadzieje. Byłoby zająć jego myśli od Jaswinder,  

że to pomoże mu przestać czuć się winny, na zasypianie przy wybranej godzinie.  

Big Sid westchnął, miał okno w prawo w dół, powietrze było świeże,  

czułem się tak dobrze, piękny dysku, aby zobaczyć nowe dziecko. Idealne końca do  

dzień, Jaswinder byłoby ok, jutro był kolejny dzień. Dziś w nocy, że widział  

nowe dziecko, to on nawet dostać się zdjęcie pani Murphy umieścić na swoim  

Ściana rzeźnika. Big Sid poczuła się lepiej, nowe dzieci zawsze czuł  

dobre, nawet teraz. Sid widział ciężarówki na Gavins 'zaparkowany w dół drogi,  

tak poza parking pani Murphy wyszedł z jego furgonetki i przeszedł do  

kilka słów, zanim udał się do nowego dziecka.  

"Cześć chłopaki, dzięki za stojący na straży" Big Sid brzmiał jak appologetic  

jakby dziękując im za to coś, czego nienawidził.  

"Jest ok Sid, nie przeszkadza to przynajmniej możemy zrobić", powiedział Luke.  

"Słyszeliście dzisiejsze wiadomości?" zapytał Big Sid.  

"No, co jest?" zastanawiał się John.  

"Wszyscy byliśmy gotowi do niego, dużo z nas O'Toole parku, tylko on  



nie mają Jaswinder z nim, inaczej byśmy nie wyrwał ją z powrotem,  

a pieniądze były w kosza jak prosił tylko włóczęgą przyszedł  

i wziął go. George i Brownie zabijają się z winy  

bo nie zatrzymać tramp, ale to była moja wina, jak również, upadłem  

zasnąć czekając na porywacza. "  

"Nie obwiniaj się, Sid" Mathew dotknął łokcia Sida.  

"Ale to jest moja wina," Sid spojrzał na ziemię.  

"Będzie ok, nie martw się, szukać światła zniknął on w pani Murphy  

sypialnia ona szantażuje i przekupywanie świętych, jak mówimy, "Znaku  

wskazał na ramieniu Sida.  

Pani Murphy zaczął jej modlitwy, gdyby mogła utrzymać dwóch zestawów  

koraliki w podróży w tym samym czasie będzie musiała.  

"No chłopaki, wiecie o co pytam, a wiesz, że zbliża się Nowenna  

to koniec, więc nie idź pozwalając mnie, słyszysz mnie? Matko święta  

Teresa z Kalkuty dołącza wszystkim na tym, dobrze, aby być uczciwym  

ona będzie wiodącym was wszystkich, więc nie zawiedź mnie. Zdrowaś Maryjo pełna  

Grace Pan jest z tobą ... ", modlił się pani Murphy.  

"Wszyscy wiemy, że nosi płaszcz duffle, uważamy, że ma  

ciąży dziewczyna też nie są pozytywne, ale jesteśmy bardzo pewni, że  

zaobserwowano w Jaswinder i ciężarnej dziewczyny widać, "wyjaśnił Sid.  

"Panie zmiłuj się nad nami, Panie, zachowaj nas, Panie, chroń nas. A jeśli Mary  

słuchasz jako jeden matką do drugiego można wykorzystywać swoją wagę, wiem  

jesteś bardzo zajęty, co ze stanem świata i tak dalej. Wiem, że jestem  

pośpiechu cię, ale czy nie zrobić to samo siebie w Kanie. Zapytaj go  

do wykazywania zainteresowania "pani Murphy dobiegała końca dzisiejszej  



modły.  

Luke Gavin spojrzał na drogę, słyszał kroki, człowiek  

i kobiety przychodziły do domu pani Murphy'ego. Mężczyzna był  

nosząc  

Duffle płaszcz, kobieta była gruby, bardzo gruby, nawet w ciąży.  

"Więc wiesz, że on nosi płaszcz duffle i ma w ciąży  

dziewczyna ", powtórzył Mark Gavin.  

John Gavin spojrzał, aby zobaczyć co Luke patrzy.  

"Tak to jest to Duffle powlekane mężczyzna i kobieta w ciąży", powtórzył Sid.  

Mathew Gavin spojrzał dalej, jakie były jego bracia patrzy.  

Mężczyzna w płaszczu duffle miał rękę na dzwonek pani Murphy,  

dzwon zabrzmiał. Wciąż trzymając dziecko Sheila w ręku poszedł do czerwca  

otworzyć drzwi, "Ja to odpowiedzieć Sheila, zakończyć swoje modlitwy", czerwiec  

krzyknął po schodach.  

Sid obrócił jakie były Gavins patrząc znowu drzwi  

Zadzwonił dzwonek, "I nadchodzi," powiedział czerwca. Pani Murphy błogosławił ona sama, 

jej  

modlitwy były na kolejny nocy.  

"No, No", wrzasnął Sid.  

Gavins wybuchł jak wulkan, to porywacz, wilk był  

przy drzwiach. Czerwiec żonglował z baby Sheila jak ona starała się cofnąć wszystkie  

zamki w drzwiach.  

"Nie nie !" wrzasnął Sid, który teraz działa po Gavin Twins.  

Pani Murphy spojrzał zaskoczony, że był głos Sida, wpadła do  

okno. Dlaczego były Gavins biegnącego w kierunku domu, spojrzała  

w dół, na jej progu widziała duffle powlekane człowieka.  



"Czerwiec nie otwierać drzwi," krzyczała pani Murphy szeroko oczy z przerażenia,  

nie dla siebie, lecz dla jej wnuka i czerwcu.  

Pani Murphy ścigał się z jej sypialni, wyrywając przy stole Opatrunek  

poszła.  

"Czerwiec nie otworzyć drzwi, czerwiec nie otworzyć drzwi. Mathew Mathew  

zachowaj nas, Mathew, Mathew, zbaw nas. Czerwcu nie otworzyć drzwi "  

wrzasnęła pani Murphy jako biegła wzdłuż lądowania  

Gavin Twins ścigał się na drodze, nie więcej czterej ewangeliści, nie,  

jak czterej jeźdźcy apokalipsy ścigali. Nadszedł czas,  

to był porywaczem lub baby Sheila, wszystko albo nic.  

"Czerwiec nie otworzyć drzwi! Mathew Mathew Mathew!" wrzasnęła panią  

Murphy, gdy odwróciła się w górnej części podestu i stanął na szczycie  

schody.  

Mathew zbudził z jego oglądania telewizji, pani Murphy był krzykiem  

, o co chodziło.  

"Mathew zapisać czerwiec zapisać dziecko Sheila", krzyknęła pani Murphy.  

Czerwca miał łańcuch przy drzwiach już otwarcie, pani Murphy sfrunął  

schody.  

Mathew nadbiegł z tyłu, miał uratować czerwcu i dziecko Sheila,  

tak jak miał w kościele musiał zapisać dziecko, musiał zapisać  

dziecko. Drzwi otworzyły się szerzej.  

Poza Gavins jeszcze jardów iść, Sid został uruchomiony po  

je widział otwarcie drzwi, czerwiec był w drzwiach była ona  

posiadania dziecka Sheila.  

"Nie nie !" wrzasnął Sid, kiedy ścigał się szybciej, tak szybko jak to będzie jego luzem  



pozwól mu.  

Gavins naładowaniu kolejny krok lub dwa, a oni nurkowania.  

"Mathew, Mathew!" Krzyknęła pani Murphy jako przyszła pędzących w dół  

Ostatnie kroki na schodach, ściskając jej różaniec dla wszystkich, że warto było.  

Czerwca wyglądał na zewnątrz, z przerażeniem ujrzała duffle powlekane mężczyznę i 

tłuszczu  

Kobieta nie była porywacz zawsze w płaszczu duffle i wcale nie mają  

tłuszczu lub nawet w ciąży dziewczyną.  

Drzwi były jeszcze szersze otwarcie, pani Murphy krzyknęła znowu, Mathew był  

tuż za czerwiec i dziecka Sheili, ale porywacz był na wprost  

i nie miał coś błyszczącego w ręku.  

Czerwiec krzyczała, chwyciła dziecko Sheila bliżej. Pani Murphy  

krzyczała, Mathew warknął. Mathew osiągnęła chwycić czerwca dala od  

drzwi, pani Murphy był tuż za Mathew.  

"Jezu zbaw nas!" wrzasnęła pani Murphy.  

Big Sid widział wszystkie zdjęcia spadających z jego sklepu ściany, widział  

cień duffle powlekane człowieka przechodzą na jego ścianie zdjęć, aż przyszedł  

Zdjęcia dół przyszedł rodzinę Big Sida, aż przyszedł mu życie. To było po wszystkim.  

"Nie, nie!" Sid krzyknęła.  

Jak huk grzmotu Sid krzyczała, Gavin Twins skoczył, to teraz  

albo nigdy, ale to, co było, że miga w ręce porywaczy.  

"Nie nie !" wrzasnęła Bid Sid.  

Big Sid myślał, że miał atak serca, jego serce biło w jego  

uszy słyszał w takt w takt w takt jego serca. Mógł by  

czuć stukanie jego tasak do mięsa w kieszeni fartucha.  

"Nie!" wrzasnęła Big Sid.  



"Jezu! Matka Teresa!" wrzasnęła pani Murphy.  

Pani Murphy był na łokciu czerwcu, Mathew miał obie ręce jako skoczył na  

Czerwiec i dziecko Sheila. Gavins jako jeden skok, czerwiec zamknęła oczy.  

Big Sid skoczył w powietrze: "Nie!" jego pełne osiemnaście kamień był za nim jak  

rzucił tasakiem. Widział porywacz wciąż posuwa się naprzód,  

z czymś miga w ręku. tasak Sida tłumiona przez powietrze  

zapalić piorun, uchwyt noża, uchwyt noża, uchwyt noża,  

uchwyt ostrza, uchwyt ostrza. Jego tasak był szybszy niż nurkowania  

Gavins, szybciej niż porywacza. Blade uchwyt, uchwyt ostrza, ostrze  

uchwyt, klamka ostrza Duffle coat. tasak Sid miał przypięty  

Porywacz do drzwi przez kaptur swego płaszcza. W drugim podziału tej  

porywacz zauważył nóż został zmieciony z ziemią, cztery Gavins  

na piersi. Mathew przybył ucieka z tyłu domu,  

jak bączek, którą podniósł czerwca i rzucił ją na kanapie w  

frontowym pokoju. Pani Murphy strzał na wprost drzwi, przeskakując nad  

spadł porywaczem. Jej różaniec w jednej ręce, pożyczone tasak do mięsa w  

druga pani Murphy chwycił kobietę za gardło.  

"Chodź ty stara dziwka, gdzie ona jest," krzyczała jak banshee.  

Sid wyłonił się przy głównej bramie podkreślić punkt. w ciąży  

Dziewczyna była zbyt wstrząśnięty, aby mówić, a ona nie mogła i tak jak pani Murphy  

dusi ją. Gavins pociągnął za porywacza się, gotowy do rysowania i  

czwarta go gołymi rękami. Sid sięgnął i wyciągnął tasak  

od drzwi, maska spadła na ziemię.  

"To jest ostatni raz pytam, gdzie ona jest?" Sid położył tasak do  

gardła Martin.  



Martin mówił: "Panie, ale jesteśmy z dzieci Bożych, szukamy  

dla konwertytów, tylko przybył wczoraj z Ameryki "  

"Tak to prawda," dodał Sue.  

Sid wzrok w podłogę, nie było zwinięte ulotki, na świecą  

srebrny papier. I oni mieli amerykańskie akcenty.  

Wszyscy milczał, czerwiec wyjrzał z pokoju od frontu od tyłu  

Mathew. Był jak tornado, podnosząc ją do góry i ustawiając ją w  

bezpieczeństwo.  

"Tak naprawdę jesteś z Ameryki", czerwiec krawędziach przodu trzymając dziecko.  

"Tak !" odpowiedział Martin. Tylko on nie był Martin i nie było Sue albo.  

Pani Murphy opuścił tasak, że Sid dał jej do ochrony, Sid  

opuszczony zbyt jego tasak. Gavins upuścił mężczyznę, Luke podał mu  

kaptur z jego duffle płaszcz.  

"Jesteśmy dobrymi katolikami, nie chcemy Moonies w tym kraju, jak my,  

Mathew, Marka, Łukasza, Jana? "Uśmiechnęła się pani Murphy pokazano jej różaniec.  

"Tak wszyscy jesteśmy katolikami," uśmiechnął Sid.  

"W porządku, na pewno rzeczą, Panie," powiedział mężczyzna.  

"Przepraszam za nieporozumienie, można napić się herbaty?" Mrs  

Murphy próbował zadośćuczynić.  

Mężczyzna spojrzał na nią z niedowierzaniem, obłąkaną kobietę z różańcem i A  

tasak zapraszał ich na herbatę, a jej mąż i pięć obłąkany  

synowie zostali uśmiechając się do nich. Tylko córka wyglądała sane Duane  

spojrzał na Mary-Beth, a następnie ostrożnie mówił.  

"Jeśli nie masz nic przeciwko temu mamy na samolot."  

Więc Duane i Mary-Beth udał się na ich drodze, rodzina Adams  



machając im na pożegnanie.  

"Przykro mi, że to moja wina", powiedział Sid.  

"Jest ok, wejdź, będziemy mieli trochę herbaty", powiedziała pani Murphy jako włożyła  

przycinarka w hallstand.  

"Będziemy znosić nowe drzwi, metalowe drzwi z wizjerem się potem"  

powiedział Luke widząc obrażenia tasak Sid zrobił drzwi.  

Powrót na ulicy Amjit czuł niska, Patrick stanął obok  

go, wiedział słowa były nie ma sensu, więc po prostu stał, uśmiechając się każdy  

Czas Amjit spojrzał na niego. Barry breezed in, swój zwykły uśmiech na jego twarzy,  

jak mógł być szczęśliwy, kiedy nie mógł widzieć. Amjit powiedział, że tego nie zrobił  

poczuć się jak domino i zrobił Barry umysł. Barry nie mógł powiedzieć Amjit  

był zdenerwowany, słowa wszedł z ust Amjit jest, że nie skakać lub skok lub  

odbić, a nawet chodzić, po prostu wszedł z ust Amjit i spadł na  

podłoga. Amjit powiedział, że on dostać kawę i samosas, że on po prostu być  

minutę, Patrick ścisnął ramię Barry'ego, Barry głową, każdy może  

powiedzieć Amjit czuł niska, nie trzeba uszy radiowych. Gdy Amjit  

powrócił Barry zaczął opowiadać dowcipy niewidomych, jak jak on zawsze używany  

damskie toalety, kiedy chciał się śmiać, słuchać ich krzyków było takie zabawne.  

Sposób ich skarżył, a następnie starał się przeprosić, gdy  

realizowany był ślepy, że popełnił kilka znajomych za pomocą tej sztuczki.  

Amjit zaśmiał się Barry wszedł do szczegółu, Barry była zabawa, która miała na celu  

Oczywiście, był tak pełen życia, a on był ślepy, podczas gdy jeszcze młody.  

Barry spędził resztę wieczoru opowiadać historie, jak na zakupy  

Odzież była zabawa też, że on zawsze prosić ludzi, aby powiedzieć mu, że jeśli pewna  

kolor nadaje mu i tak dalej. Barry kochał złapać strażników zbyt  



jakby czuje się w dół, oni zatrzymują go na sklepowych dźwigowych, że on to powiedzieć  

nie była jego wina, nie mógł dobrze widzieć wszystko albo nic w jego  

Wózek dla tej sprawy, mógł. Barry śmiał się dużo, kiedy powiedział, że  

jeden miał zrobić rozrywkę dla siebie tego nie zrobił. Nie mógł oglądać  

go w świat mógł, nie mógł oglądać jesienią liście zmieniają  

Kolor i wreszcie spadać. Ludzie nie zatrzymać się i porozmawiać na przystankach z  

osoby niewidome, był bardzo samotny będąc w ciemności cały czas, więc  

Musiałem użyć sztuczek, aby ludzie się z nim porozmawiać. Jeśli tylko ludzie przeszkadza  

myśleć, to oni z nim porozmawiać i innych osób niewidomych. choć niektórzy  

ludzie udawali, że były ślepe, chowając się za gazety w pociągach,  

unikanie kontaktu wzrokowego: ale jeśli oni nie mają wyboru, gdyby  

wiecznie ukrył się za gazetą, potem, że się zmieniają, a potem powiedzieć, że  

kilka słów. Ale Barry nie była gorzka, wypił z oczu raz, że był  

lepsze niż bycie ślepym od samego początku. Amjit ścisnął ramię Barry'ego,  

Barry był tak odważny, a on nawet nie wie. Barry powiedział ostateczna  

historia przed pójściem do domu, opowiedział, jak widzących przyjaciół powiedział, jak 

bardzo  

Ta dziewczyna była. Barry tylko ją znał jej perfum, więc pewnego dnia  

celowo wpadł na nią, to był sposób nawiązać rozmowę,  

więc teraz dziewczynka była przyjaciółką. Jego przyjaciele nazywali go chytry drania,  

Barry uśmiechnął się tylko, będąc ślepym miało to zalety. Więc uczucie  

Czas na zegarek Barry mówi dobranoc ponownie Patrick odprowadziła go do domu.  

"Dzięki za przyjaciela, powiem wszystkim na ulicy rozmawiać  

Ci za każdym razem, gdy widzę, będziesz mieć mnóstwo przyjaciół w przyszłości, ja  

Można je zagwarantować "Patrick poklepał po ramieniu Barry'ego.  

"Nie ma jedną wadę, jeśli nie to, że ktoś nie mogę ich zobaczyć  



pochodzących lub udawać wyglądać inaczej, "Barry roześmiał.  

Patrick udał się w drogę, śmiech Barry'ego dzwonienie w uszach, Barry  

przypomniał Patrick matki, ona nigdy nie poddawaj się, że nigdy jej  

poddać się niczego, splunęła w obliczu trudności, podobnie jak  

Barry, podobnie jak Barry.  

Rano przyszedł, to mżyło, straszne mżawka. zrobiło  

wszędzie, wszystko było wilgotne, wszystko było straszne. To było  

rodzaj dnia, gdy wychodzą okna sprawi, że zdecydujesz się na pobyt w  

Łóżko ukrył pod kocem słuchania radia. Ale Patryk nie mógł  

że musi kontynuować swoje czuwanie z Amjit, bez względu na to, jak bardzo  

chciał ukryć pod kocami.  

Ken przyszedł, kołnierzyk przeciwko pogodzie, plecami do góry  

ze względu na dzieci, "Krwawa Listonosz Pat, BBC ma dużo, aby odpowiedzieć  

dla ". Pozostawienie post na liczniku Ken lewo, przysięgając, że on udusić  

następna osoba go nazywać "Listonosz Pat". Amjit zignorował stanowisko, że  

można powiedzieć, że to przede wszystkim rachunki, brązowe koperty dał to wszystko,  

duże białe te były zawsze junk mail, wielki wyściełane koperty  

to była inna sprawa. Ale Amjit nie był zainteresowany w mailu, że  

nie był zainteresowany niczym. Po raz setny, że ranka  

zapytał Patrick to samo pytanie.  

"Myślisz, że Jaswinder jest OK, myślisz, to wystarczy powiedzieć, że  

czekał, aby zobaczyć, czy mogę dostrzec Jaswinder, czy mam powiedzieć  

Nim zastawić pułapkę? "  

Amjit był pół chcąc przesunąć odpowiedzialność, by zwalać, ale  

wiedział, że to wszystko zależy od niego, był zupełnie sam, choć każdy na  



ulica była po jego stronie, wciąż był sam.  

George i Brownie przyszedł, musieli zrobić ich trochę, mieli  

być z nim, nawet gdyby były stare i szare, ofiarowali swoje  

oprzeć się na ramiona. Balbinder wyszedł zamienić kilka słów, ona  

czuł klatkach, opanowany w klatce z tylko jej modlitw o komfort. Tak jak  

Brownie przytulił Balbinder Amjit śmigały na stanowisku, postanowił otworzyć  

wielkie wyściełane koperty. Kładąc rękę wewnątrz czuł coś miękkiego  

i długie, wyciągnął go z koperty, a jego oczy były wciąż  

Balbinder. Amjit wyciągnął coś z koperty, Balbinder wzrok  

na męża, widziała, co było w jego ręce. Długie i czarny z różowym  

wstążka na końcu Balbinder otworzyła usta do krzyku, zerwała z  

Brownie za uścisk. Amjit spojrzał na to, co miał w ręku, jego umysł nie  

nie rejestrować to, co było na początku, szok Balbinder krzyk przeboju  

go, wiedział, co trzymał. Jednym z warkoczykami Jaswinder że  

Balbinder miał platted, różowa wstążka była ulubionym Jaswinder użytkownika. Amjit  

upuścił warkocz, Balbinder krzyknęła znowu i znowu. Amjit wrzasnęła  

Teraz też Brownie odwróciła, spojrzała na ladzie. Widziała  

pigtail z różową wstążką nadal załączony, to był warkocz Jaswinder użytkownika.  

Brownie się słabo, George musiał ją podtrzymać. Stary pan Amjit przybiegła  

od tyłu, a jego laska podniesiona do strajku, stara pani Amjit było  

za nim . Rodzice Amjit widział taśmę, krzyczały też.  

Wszyscy krzyczeli. Patrick chwycił warkocz i umieścić go z powrotem w  

koperta, Balbinder chwycił kopertę z powrotem Patrick. Trzymać  

blisko jej Balbinder wycofali się na zapleczu, a łzy spływały  

jej twarz. Patrick chwycił butelkę Johnny Walkera i wciągnął na szczyt  



off, zrobił Amjit pić, a potem George i Brownie, to w końcu  

miał pić sam, przed dokonaniem ich wszystkich pił.  

"Jezus, musi być naprawdę zły," Patrick szepnął.  

"Muszę powiedzieć mu wszystko", powiedział Amjit przez łzy.  

"Zróbcie wszystko, cokolwiek myślisz najlepsze, wszyscy jesteśmy za siebie", powiedział 

George.  

Pomiędzy nimi skończyli butelkę whisky, to nie dał im komfort  

żadna radość, po prostu potrzebowałem czegoś ciepłego wewnątrz nich.  

"To było tak nagle, bez ostrzeżenia, Balbinder nie powinno widzieliśmy go, mój  

rodzice nie powinni mieć taki potrząsnął "Amjit wciąż oparł na  

Licznik uspokoić swoje nerwy zadzwonił.  

"Mój brat zginął na wojnie, można się spodziewać, ale to" Brownie potrząsnął  

głową i westchnął.  

"To wszystko moja wina, powinienem wyrwał ją z powrotem, gdy mieliśmy, że  

szansa, że czas w parku, "powiedział George jako wydmuchał nos.  

"To niczyja wina, tylko to Martin, jeśli boli Jaswinder Zabiję  

Go: "Amjit wypluł te słowa.  

Czekali godzin telefon dzwonił, ale tak się nie stało,  

jedyny hałas pochodził z Balbinder, jęki i wołania i modlitwy, jak ona  

warkocz Held Jaswinder za blisko jej serca. Martin był się z  

poprzedniej nocy, ale nie zabijać pierworodnym, aby nie dostać dziecko Sheila,  

po prostu umieścić pakiet. On nawet nie wysłał wiadomość z pakietem,  

nie trzeba, samotny warkocz miał on efekt pożądany. On  

nie dzwonił tego dnia albo, że on ich pot, ale robił  

im zrobić więcej, o wiele więcej, którą wysłał ich do piekła.  

George i Brownie w lewo, deszcz był coraz gorsza,  



Porywacz nie dzwonił tego dnia wiedzieli, że teraz, teraz, kiedy którą dostał  

ich oddech. Więc kiedy przechodzili przez ulicę, aby powiedzieć Big Sid złe wieści,  

smutne wieści. Biorąc go do głębokiego zamrożenia, tylko w przypadku klienta  

przyszedł, Brownie mu.  

"Amjit miał paczkę jakiś czas temu, że miał warkocz Jaswinder w IT,  

drań obcięła warkocz off ", powiedziała.  

"Nie!" wrzasnął Sid walić pięściami na stronie wołowiny.  

Jego umysł pływaliśmy, cały ból minionego tygodnia, którą zasypiały w trakcie  

czeka, to fałszywy alarm w nocy, to było zbyt wiele.  

wewnątrz wulkanu miał wybuchnąć.  

"Myślisz, że to śmieszne, ja pokryte w gównie, a ty się ze mnie śmiać, natomiast  

ranisz Jaswinder Bastard "Sid był z jego umysłu rzucił  

prosto Brownie.  

Tylko że to nie ona, ale uśmiechnięta twarz świni w jego zamrażarka,  

Sid udusił uśmiechnięty face.It był porywacz miał udusić,  

Duffle powlekane Porywacz, złodziej, teaser, The snatcher dzieckiem.  

Odgłos pękania kości złamał Sid od swego gniewu, krwi nadchodzi  

z palców, on pęknięty czaszkę świni i pokroić ręce.  

George wziął Sid przez jedno ramię i wyprowadził go z głębokiego zamrożenia, wciąż 

Brownie  

wstrząśnięty przestrzegane.  

"Przykro mi, że to po prostu, że czułem się tak zły, bardzo zły, a tak  

bezradni, tak jak nowo narodzone dziecko, "wymamrotała Sid.  

Brownie owinięty wokół jej chusteczkę krwawiące palce Sida, Sid pozwól  

jej na to po prostu jak dziecko pozwala matka całować jego rany lepiej. Duszek  

pogładził twarz i uśmiechnął się.  



"Lepsze niż się, ale nie więcej wybuchów, na litość Jaswinder SA, wszystkich  

Prawo Chuck "Brownie uśmiechnął się słabo.  

"Nigdy więcej wybuchy, przepraszam," Sid spojrzał na nogach, był  

jak dziecko, które by po prostu mokre łóżko.  

George i Brownie lewej Sid, aby pielęgnować swoje rany, wszystkie jego rany  

podczas gdy na zewnątrz pogoda dzielnie, że pójdą do domu i mieć trochę gorącej  

kakao dla siebie. Potem mają płacz, prawdziwy wypłakać.  

W kawiarni w dół drogi zadzwonił telefon, to była pani Murphy.  

Gillian wysłuchał i zapisał wniosek, a następnie kręcąc głową ona  

Odłożyłem słuchawkę, przed włączeniem do Marka męża.  

"To była pani Murphy powiedziała możemy przygotować w formie bufetu, i trochę  

fantazyjne ciasto też istota niemowlę Sheili Ochrzczony pojutrze ".  

"Ale ona nie wie o działce Amjit za? Chodzi mi o to czy jest to właściwy czas,  

za to wszystko? "Mark nie mógł zrozumieć.  

"Ona po prostu powiedział Nowenna nigdy nie, nigdy," wychrypiał Gillian głos.  

"Mam nadzieję, że ona ma rację, fałszywy alarm w jej domu był na tyle złe, a  

Następnie paczka rano, albo Miała zupełnie szalony, albo "  

"Ma nadzieję matki, No Surrender, nigdy," nie było rozdarcie  

Oko Gillian.  

Mark objął ją, wiedział, że jego żona bała, więc był on, więc było  

wszyscy, tylko pani Murphy nie okazał strachu.  

"Lepiej się pęknięć wtedy będzie ona zachować nas zajęte, deszcz jest  

zachowując większość ludzi w każdym razie, "Mark wskazał na zewnątrz, deszcz był  

Naprawdę schodzili teraz, więc kawiarni było pusto.  

Tego wieczoru Barry wrócili do domina, ale znowu  



Amjit nie czują się na siłach, więc Barry prostu rozmawialiśmy. Jego żarty i opowieści  

i rozmowy były jak śpiewa piosenkę rytm głosu matki, która  

uspokaja dziecko. Głos, kontakt, połączenie wydawało się wszystkim  

tworząc koło ratunkowe, to uniemożliwił Amjit od zatonięcia pod morzem  

smutek. Barry i mówił, aż kawa i samosas były wszystkie zniknęły,  

Następnie czując czasu Barry wrócił do domu, Patrick szedł z nim.  

"Dzięki Barry, nie wiem co powiedzieć, ale dobrze, ale" zaczął  

Patrick.  

"Jest ok, to musi być coś naprawdę złego, będę myśleć o nim dziś wieczorem  

przed pójściem do łóżka, "uśmiechnął Barry.  

"Dzięki, dobrze właśnie dzięki" wymamrotał Patrick.  

"To właśnie są przyjaciele, do zobaczenia", Barry pomachał na pożegnanie, a następnie  

kran na lewo i na prawo kranu go nie było.  

Kiedy Patrick wróciła do domu do swojego nowego pustego domu telefon był  

dzwoni, że to jego matka.  

"Mam nadzieję, że masz czystą koszulę na pojutrze", rozpoczęła Pani  

Murphy.  

"Dlaczego, po co?" Patrick nie mógł zrozumieć, był tak zmęczony, więc  

bardzo zmęczony.  

"Dla dziecka Sheili," pani Murphy mówił tak, jakby jej syn był EGYT.  

"Koszula dla Sheili?" Patrick spojrzał zdezorientowany.  

"Istota Sheili Ochrzczony pojutrze, po prostu upewnij się, że  

mają czystą koszulę, można umieścić na zbyt kostium ", wyjaśnia panią  

Murphy.  

"Ale cann't poczekać, to znaczy," zaczął Patrick.  



"Nie jesteśmy Prods lub Royalty, zostałeś ochrzczony w dwa dni po ciebie  

urodziło się, jeśli w ogóle mamy zostawiliśmy to trochę późno dla dziecka Sheili, tuż  

upewnij się, że masz czystą koszulę, "pani Murphy nie spełniające którekolwiek  

wymawianie się.  

"Ale co z ostatniej nocy w swoim domu, a paczka Amjit dostał tę  

Rano, nie uważasz, że Chrzest może czekać? "  

"Wszystko będzie w porządku, po prostu znaleźć czystą koszulę dla siebie," Pani  

Murphy odłożył słuchawkę.  

Patrick pokręcił głową, musiał się napić, nie było można w lewo  

lodówka musiałby to.  

Pani Murphy poszedł na górę do łóżka, ona po prostu rzucić modlitwę  

zanim poszła spać.  

"No chłopaki słyszałeś mnie, powiedziałem wszystko będzie ok, więc jest lepiej  

być. A co do ciebie Antoniego nazywać się świętym, osioł psa jest  

bardziej świętego niż masz ochotę pozwalając mu wyciąć warkocz Jaswinder jest wyłączony.  

Lepiej dostać się w garść, że zrobisz twoja matka was wstydzić  

słyszysz mnie? Theresa to wszystko zależy od ciebie teraz pokazać dużo jak prawdziwy  

Święty działa będziesz, proszę, proszę. "  

Pani Murphy wstrzymała oddech, łzy zostały zrodzone w jej wnętrzu, ale  

Nie miała czasu na łzy. Tak zaczęła różaniec, ona wciąż mówi  

że kiedy zasnęła.  

Martin spał dobrze tej nocy też wiedział, że warkocz będzie  

umożliwiają ich usiąść, kiedy był gotowy, że zadzwoni i domagać £ 10000, a następnie  

mogą one mieć małą firmę WOG powrotem był fed up z jej płacz i  

zwilżanie. Gdy miał swoje pieniądze, że będzie wyłączona, chyba że pójdzie do Bristolu.  



Pani Murphy obudził, wciąż się modlił, patrząc na  

religijny obraz Antoniego powiedziała "przepraszam". Wstała z łóżka i dostał  

ubrany, dziś Fr. Shaw mówił specjalną masą, ona dokonać trochę  

śniadanie dla nich wszystkich Potem idą na Mszę.  

Przy kościele O. Shaw drżały z emocji, niektóre myślał  

był posiadające inną walkę z malarią, ale pani Murphy znał prawdziwy powód.  

Cztery Gavins usiadł w ławce za pani Murphy i rodziny, byli  

nie ryzykować po fałszywym alarmem, jak w przypadku pani Murphy miała Sida  

lśniące tasakiem w jej shoping torby.  

Na ulicy Patrick wznowił czuwanie z Amjit.  

"On czyni nas pot, bo nie dostał swoje pieniądze ostatni raz, ale  

jesteśmy już tym razem Uśmiechnięty Paul dał mi £ 10,000 w gotówce, że  

pchnął go przez moje skrzynki na listy z dopiskiem "Patrick poklepał  

Koperta na blacie przed nim.  

"Myślisz, że da Jaswinder powrotem do nas?" Oczy Amjit były  

wstawiennictwo.  

"Oczywiście, że będzie on prawdopodobnie dosyć już, wszystko chce to pieniądz  

Potem będzie znikać, "powiedział Patrick Amjit co chciał usłyszeć, nie  

było sensu w wysyłaniu Amjit na krawędzi.  

Co dziesięć minut Balbinder wyszedł spojrzeć na pytanie na telefon  

usta ", jest to szczebel": to był już zbyt wiele dla Patryka, on  

widział jego przyjaciele pękanie się przed nim, jeśli tylko jego matka  

tutaj, by myśleć o czymś, jeśli Amjit może utrzymać się aż przyszedł Barry  

wtedy byłoby OK. Patrick czuł bezużyteczne, jak obcy na cudzym  

Pogrzeb, że nie wie, co zrobić, co powiedzieć.  



"Chodź, idziemy do Marka, aby zobaczyć, jak przygotowania do Sheila  

Chrzest dzieje, możemy skosztować tortu na chrzciny, może on będzie  

pozwól mi lizać miski "Patrick nie wiedział, dlaczego to powiedział, że  

po prostu wyszedł.  

Amjit i Balbinder tylko spojrzał na niego słabo, czuli się tak, jakby były  

są łaskotało gdy byli słabi i chorzy, byli niemal zbyt słaby, aby  

odpowiedź.  

"Tak, przejdź do Marka mogę odebrać telefonu, idź, idź," zbeształ stare panie  

Amjit.  

"Czy jesteś pewien? Nie wiem" Amjit czuł słaby, czuł się tak, jakby był  

opuszczając swoje stanowisko.  

"Czy jak mówi twój stary tata, trzeba zaczerpnąć świeżego powietrza, przejdź do Marka I  

pobierze, jeśli telefon dzwoni, "stary pan Amjit prawie pchnął syna  

ze sklepu.  

Tak było, że Amjit, Balbinder i Patrick przyszedł do Marka  

tak jak był odkładając miski.  

"Nie myj, że będę go lizać", krzyknął Patrick sięgając  

to.  

Gillian odwróciła się, gdy usłyszała jego głos, a potem widząc Balbibnder ona  

rzucili ją objąć, Mark nalał herbaty wyprzedzających je z  

Calvadose. Stary Michael przyszedł do wklęsły ocieplenia wstąpił rwetes  

który próbował ogrzać Amjit i Balbinder. George i Brownie przyszedł w kilku  

minut po tym, Brownie przytulił Balbinder dla wszystkich jej wartości, a potem  

usiadł obok niej trzymając ją za rękę i szeptał słowa  

zachęta . Następnie jako jeden Umilkli, ciche czuwanie tylko  



uszkodzony przez Michaela plucie w chusteczkę.  

Pół godziny później otworzyły się drzwi, zamknął je szybko Henry  

za nim ciemne chmury zaczęły spadać jak ulewny deszcz.  

"To straszne, to pogoda, prawie tak źle, jak na drugi dzień, mogę mieć  

bułka z masłem z moją herbatę, Mark ", zapytał Henryk jak on wybity nogi  

Razem.  

"Jak życie traktuje cię wtedy" poprosił Oznacz jako postawił herbatę i ciasto  

na ladzie.  

"Czuję się dobrze, choć deszcz i wilgotne d £ s dostać się na mojej piersi," Henry  

odchrząknął przed popijając herbatę.  

"Tak pogoda może być złe" Mark zaobserwować patrząc przez okno.  

"To kierowcy, którzy są złe, ja mógł zostać zabity na drugi dzień"  

Henry zaczął, próbując ciasto.  

"Jak to się stało?" Zapytał Patrick odkładając miski on był lizanie.  

"Byłem pomagając załogę śmieciarki, mieliśmy tę burzę jak, że  

że ludzie będą jechać powoli w czasie burzy, ale nie ten facet, tylko Bóg  

wie, jak on nie trafił do nas, "Henry dopił ciasto.  

"Gdzie to było?" zapytał Michael.  

"Over O'Toole Park po drugiej stronie miasta," Henry podniósł  

Herbata go wypić.  

Patrick skok do przodu pukania miski ze stołu, chwycił  

Ramię Henry'ego "Widzieliście samochód?"  

"Oczywiście, że tak, to była żółta Datsun GDB 874M, The głupi drań mógł  

zabiją nas, jechał jak szaleniec był przeklinanie i  

wszystko, a jego twarz była czerwona ze złości, że pasuje do koloru jego  



włosy miał płaszcz duffle zbyt, Ja nie zapomnę jego twarzy, pomyślałam  

byłoby ostatnią rzeczą, którą widzę na tej ziemi, głupi drań mógł  

zabiją nas "Henry dopił herbatę.  

Patrick i Amjit wybiegł z kawiarni przy drodze przez wszystkie deszczem  

do pogrzebowe Percy'ego. Andy został mycia Rolls kiedy deszcz  

zszedł więc dostał się wewnątrz niej, aby uniknąć zamoczenia Patrick skoczył  

siedzenie pasażera.  

"Gdzie jest Percy, gdzie jest twój tata?" Oczy Patryka były wybrzuszenia.  

"Poszedł odebrać zmarłego wróci niebawem," wyjąkał Andy.  

"Cholera!" przysiągł Amjit.  

"Powiedz mu, że będziemy w Marka, mamy numer rejestracyjny, to  

żółta Datsun GDB 874M "Patrick uderzył w deskę rozdzielczą, ich ostatnia  

nadzieję i Percy nie było,  

Przygnębieniem Patrick i Amjit zaczął iść z powrotem do Marka, się z  

Kątem oka dostrzegł Amjit Roger schronienia przed deszczem w Sid  

wejście.  

"Będzie nam pomóc!" Amjit pobiegł w stronę Rogera.  

Amjit hussled Roger wewnątrz sklepu Sida. Patrick na piętach.  

"Spójrz Roger, po prostu trzeba się nam pomóc. Możesz śledzić żółtą Datsun  

Rejestracja GDB 874M, jest to bardzo ważne ", sapał Amjit.  

Roger powrotem śledzone z zaliczek Amjit jedynie znaleźć sobie chodzenie  

do Sid, teraz był w kanapkę, Sid Z jednej strony Amjit i Patrick  

na inne.  

"Tak, oczywiście mogę, nie mogę po prostu spacerować do użytku komisariacie  

komputer jak używać gier arcade rozrywki ", odpowiedział  



Roger bitchily.  

"Spójrz nie mamy czasu do stracenia, Sid to samochód, możemy prześledzić  

drań teraz ", wyjaśnił Amjit.  

"W tym przypadku," Sid wszedł do głębokiego zamrożenia w sekundach wrócił  

z całej świni, jednej z pokruszonym twarzy "Czy kiedykolwiek pokazano ci  

moja partia oszukać? "  

Sid dotrzeć pod ladą dla największego tasakiem miał Roger próbował  

uciekać, ale Amjit trzymał go szybko. Trzymanie w górze świnię Sid wskrzeszał  

tasak i jednym ciosem posiekaną w łeb świni, szef odleciał  

i zsunął się po podłodze, aż hit nogi Rogera.  

"On nie chciał?" Roger spojrzał na Amjit, następnie Patrick, wówczas  

groźny Sid.  

"Śledzenie tego numeru lub jesteś obok, masz dwie minuty!" krzyknął Sid.  

Amjit puścić Roger, Roger uciekli w popłochu, Sid i wstrząsnął tasakiem  

krzyknął jeszcze: "dwie minuty".  

"Dzięki Sid będziemy iść i powiedzieć wszystkim, będziemy w Mark", powiedział  

Patrick, jak opuścił rzeźników.  

Amjit prawie miałem drzwi off zawiasów, jak wpadł na Marka.  

"Roger uzyskanie adresu teraz, to będziemy na naszej drodze" wypalił  

z Amjit dał Balbinder przytulił i szepnął jej do ucha.  

"Sid przekonał Rogera pomóc, to wszystko jest już skończone bar krzyki,  

Jaswinder będzie wolna! "Patrick chciał skakać i krzyczeć z radości, ale  

czekał, musiał poczekać trochę dłużej.  

Było podmuch wiatru otworzył drzwi kawiarni, owłosione Amjit wył i  

zawył ponownie.  



"Jak się wydostać? Myślałem, że jesteś w szopie?" Patrick poklepał  

pies.  

Pies poszedł i lizał stopy Balbinder, po czym usiadł obok niej,  

wyczuwał napięcie, potarł nos przeciwko Balbinder roku  

starał się ją pocieszyć. Kawiarnia drzwi otworzyły się ponownie, Sid stał  

jakiś kawałek papieru w ręku.  

"Mam go! Możemy teraz Jaswinder!" Sid promieniał.  

Hairy Amjit zaczął wyć, ogon jego strzał, uszy napięte.  

"Jaki jest adres, gdzie jest moje dziecko, gdzie jest Jaswinder?" Balbinder  

wychrypiał wyrywając kartkę z Big Sid.  

Znowu owłosione Amjit zawył, zawył znowu i znowu i znowu.  

"Fairview Gardens, płaska 5, biskupi Brama" Balbinder głośno czytać.  

"Nigdy nie słyszałem o tym," westchnął Patrick w desperacji.  

"Ani ja," powiedział George.  

"Ani ja," echem Brownie.  

"Ani ja, co z tobą?" zastanawiał się Mark.  

"Nie ja albo" Gillian odpowiedział nerwowo bawiąc się jej ślub  

pierścień.  

Balbinder zaczęła płakać, tak blisko, a jednak tak daleko, owłosione Amjit zaczął wyć do  

Yap szczekać. Michael wrócił z toalety wciąż ciągnąc swój  

szelki, sięgnął do kieszeni po chusteczkę, a potem splunął  

to.  

"O co chodzi?" on zapytał.  

"Mamy adres, wiemy gdzie Jaswinder jest, ale nie wiemy,  

gdzie adres jest "Patrick uderzył licznika, to nie było w porządku, to  



nie było fair.  

Hairy Amjit zawył, zawył dla swojego przyjaciela Jaswinder. Michael wziął  

kawałek papieru z adresem na, spojrzał na nią, splunął w jego  

chusteczkę ponownie przed mówienia.  

"Znam go, to na stronie 35 A do Z, przez drewno," Michael umieścić  

papier z powrotem na ladzie.  

Hairy Amjit wyły, nie było zatrzymania go teraz, nie ilość zagrożeń  

Patrick mógł go zatrzymać. Jego ogon był dół na tydzień, Miał  

było cicho jak kot za cały ten czas, ale teraz był pies ponownie, więc  

zawył i zawył.  

"Kto dostał od A do Z" krzyknął Sid powyżej wycie owłosionej Amjit użytkownika.  

"Nie ma na to czasu, Michael to do ciebie, nas tam!"  

Patrick i przetrącaniem Michaela za drzwiami.  

Amjit pocałował Balbinder, stary pan Amjit poklepał Amjit na plecach, a następnie  

ostateczny wygląd powrotem Amjit ścigał po Patricka. Przy skoku i wyć Hairy  

Amjit następnie, że nie zamierza pozostać w tyle.  

"No, idź do domu!" Patrick zaklął w swoim psem.  

Ale pies nie pozostawiać taksówkę, Michael rozstrzygnęła arguement przez  

ruszania, przy dźwiękach wyjących taksówką udał się na jego drodze. Było się  

Michael teraz, to do Michaela, splunął przez okno taksówki, to  

wszystko albo nic teraz. Ze względu na nim nie znalazł Jaswinder wcześniej,  

stracił Datsun, którą udało mu, że nie zachował się, że zawiódł,  

zawiódł. Teraz była jego szansa przestać być awaria, ruch  

Światła do przodu zmieniały kolor na czerwony, Michael zaczął zwalniać, włochaty Amjit  

zawył, Patrick jęknął Amjit zmarł kolejny Michael miał rękę na  



przekładnie gotowe do zmiany w dół. Ale nie, on się zmienił, nogę  

wciśnięty, aż do podłogi. Strzelali przez czerwone, jak  

ile Michael był zaniepokojony wszystkie światła powiedziałbym, zielony, to  

była zielona aż teraz, splunął przez okno. Światła były z  

go przez całą drogę teraz, czerwony, pomarańczowy, lub zielony, wszystkie były zielone, 

wszyscy byli  

zielony, mieli być, ze względu na Jaswinder za wszystkie były zielone teraz  

czerwony, pomarańczowy, zielony lub byli teraz cały zielony. Michael czuł  

psa ciepły oddech na szyi, wzywając go, wzywając go, jak  

Światła zgasły czerwone owłosione Amjit zawył i nogi Michael poszedł do podłogi,  

światła były zielone, światła były zielone. Hairy Amjit zawył, on  

zawył jego powitanie, jego wycie było jego wizytówką, że nadchodzi  

acalling na Jaswinder, że nadchodzi dla Jaswinder, że nadchodzi dla  

Jaswinder znowu zawył znowu zawył znowu kolana Michaela poszedł  

do podłogi, stopy znów Michael udał się na podłogę. I jechali  

przez deszcz, deszcz spadł, deszcz spadł, chmury  

wreszcie pęknąć, Spadł deszcz, deszcz spadł. Ale oni  

pojechaliśmy, i jechali, i zawieźli.  

Percy wrócił z zmarłego, on dostanie od tyłu  

na dziedziniec z tyłu, Bill wybiegł mu pomóc rozładować  

ciało. Percy podziękował Bill następnie udał się do biura, jego umysł nie był na  

jego obowiązki, wszystkie jego myśli były z Jaswinder. Jednym z jej warkocze  

został odcięty, być może, że nie żyje, być może uda się znaleźć ciało  

a następnie będzie musiał wykonać ostatnie obowiązki, obowiązki grabarza  

robi się za zmarłych. Percy stał przed jego portret  

dziadek, spojrzał w górę, oczy były tak żywe, stary Donald Frost miał  



był wielkim człowiekiem, Percy mógł sobie przypomnieć, jak czytał poezję do niego, kiedy  

był jeszcze dzieckiem.  

"Tato, tato, mają rejestrację samochodu, wszystkie są w Mark"  

powiedział Andy, kiedy wpadł do biura.  

"Good" Percy chwycił coś ze stołu przed jego  

dziadkowie obraz jak on wybiegł z biura.  

Percy przebiegł deszczem ulicą w kierunku kawiarni, oczy  

płonęły, a jego oczy były jego dziadka. Thunder zagrzmiał w  

odległości, padało na ziemię deszcz spadł, ale zabrakło Percy, na  

aż dotarł do kawiarni. Podmuch wiatru otworzył drzwi kawiarni przed nim,  

błyskawica Percy został wrobiony w drzwiach, doszedł on  

przyszedł spełnić swój obowiązek. Brownie spojrzał w szoku zobaczyć Percy pozycję  

w drzwiach, miał coś w ręku też.  

"Daj mi rejestrację samochodu, a następnie z jednej rozmowy telefonicznej będę mieć  

adres, mam przyjaciół, "Percy ruszył ciągnąc coś w jego  

dłoń.  

"Wiemy, gdzie to jest, ale nie wiem, gdzie to jest to", wyjaśnia  

Big Sid jak walczył z A do Z.  

"Cholera, strona 35 brakuje" jęknął Mark.  

"Jaki jest adres?" nakazał Percy.  

"Fairview Gardens, płaski 5, biskupi Brama", powiedział Gillian, kiedy bawił  

nerwowo z jej obrączkę.  

"Znam go! Sid jesteś gotowy?" Percy brzmiał jak masonem.  

Sid Percy spojrzał w oczy, był gotowy, "Tak!"  

Bez słowa dwa opuścił kawiarnię, co byłoby byłoby i  



byli gotowi. Od wewnątrz kawiarni każdy mógł zobaczyć Big Sid i  

Percy podają sobie ręce, po czym Percy podniósł coś w ręku, on  

podniósł go wysoko następnie doprowadzono ją szybko.  

"Andy, jedziemy!" Krzyknął Percy jak popękane bicz Percy pęknięty  

Bicz dziadka, bicz Frost.  

Wraz Big Sid i Percy pobiegł do karawanu, w sekundach ich nieobecności,  

Andy następnie na piętach napędowych rolek, Bill był u boku Andy'ego,  

Bill uratował życie Andy'ego obecnie cztery strajkowały zapisać życiu  

dziecko. Sid widział ogień w oczach Percy'ego, ten sam ogień, który był w  

Andy oczy, ogień, który był w oczach dziadka Donalda Frost, tym  

sam ogień, który Percy miał kiedy jechał autokar podczas oblężenia Old Forge  

i Sinding Anvil, ogień, który podniósł mrozy od wspólnego  

grabarze do szanowanych grabarzy. Ale Big Sid wiedział, czy na gorsze przyszedł  

do gorszych, dzisiaj byliby grabarze, grabarze dla A  

porywacz.  

I na runęło Percy sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt jeden  

sto, sto dziesięć, sto dwadzieścia. Nie było czerwone  

Światła dla kierowców autobusów, bez światła wcale, błyskawica i  

grom ryknął. Sid spojrzał na bata leżący na desce rozdzielczej, to  

było jak zwiniętej grzechotka wąż gotowy do ataku, a następnie przesuwając jedną stronę  

innego, jak Percy pojechaliśmy. Sid czuł energii elektrycznej, mrowienie górę  

iw dół jego kręgosłupa, czuł włosy rosnące na odwrocie jego  

Natomiast ducha byli za granicą. W lusterku widział Sid  

Andy w rolkach, a jego oczy płonęły, podobnie jak jego ojciec Percy'ego.  

Powrót w kawiarni pani Murphy przybył, schronienia pod  



parasol, cztery Gavins utworzyli ludzki parasol wokół czerwcu i dziecka  

Sheila, Mathew zamykał pochód. Wszyscy patrzyli w szoku, dlaczego były  

że tu i teraz.  

"Chcę wstrząsnąć mleka, do jednego banana i jeden truskawek dla Jaswinder,  

tutaj mam pieniędzy ", ogłosił Mathew.  

"Ale, ale," wyjąkał Mark, opierając się na jego blacie.  

"On nie spać całą noc, on powiedział, że mają milkshake z  

Jaswinder, on nas tu po mszy, "zaczęła pani Murphy.  

"Wiemy, gdzie Jaswinder jest Patrick i Amjit lewej minut temu, Percy  

następnie z Big Sid ", szepnął Gillian.  

"Great!" Uśmiechnęła się pani Murphy, ale ona wsunęła rękę do kieszeni, w  

sekund żaba zaczęła skakać jak pani Murphy zaczął mówić jej różaniec.  

"Czy mam milkshake wtedy, i jeden dla Jaswinder też?" Zapytał  

Mathew.  

Gillian przygotował Milkshake, czuła się bezużyteczne wszystko mogła zrobić, to  

dokonać Milkshake, a tam w czasie burzy życie Jaswinder znajdował się na  

Linia. Fr. Shaw przyszedł, wszystko w kolorze czarnym, jak wrona gotowe do odbioru  

Robaki ze świeżo wykopanego grobu, Gillian zadrżał. Pani Murphy stał teraz  

obok starej pani Amjit, wymienili uśmiechy, zarówno bez utraty  

pokonać swoich modlitwach. Gillian ochotę krzyczeć.  

Keith Butterfield i Mick Bisiker z Bell i pompa  

zdecydowała się wyciągnąć i posiada wklęsły, pogoda była zła, oni mają  

odświeżający wklęsły wtedy byliby na ich drodze. Więc ściskając swoje gitary  

weszli do środka kawiarni Marka.  

"Dwa herbatki proszę, och chcesz jeden, jak również?" Mick odwrócił zapytać  



Keith.  

"Tak, będę mieć jeden", powiedział Keith, kiedy wydmuchał nos.  

"Trzy Herbaty wtedy," uśmiechnął się Mick.  

"Kim jest ten drugi herbata dla?" poprosił Mathew jak slurped jego milkshake.  

"Odkąd wypadku zawsze mam dwie herbatki, ale co z wami  

masz dwa koktajle mleczne? "Mick wskazał.  

"Czekam na przyjaciela," odpowiedział Mathew.  

Przed Mick może zadać więcej pytań Gillian Keith i wprowadził  

Mick do tabeli.  

"Ach, to herbat dobre", powiedział Mick ocierając pianę z wąsów.  

"Jak chcesz dźwięk dla tej nowej piosenki, naród sklepikarzy,  

że fantazyjne co zrobiłeś ", zapytał kiedyś praktyczne Keith.  

"Cóż, jeśli możesz dać mi" rozpoczęła Mick.  

Michael widział znak Biskupów Brama do przodu, on zwolnił  

w dół, przeszedł jego ostatnim czerwonym świetle.  

"Jest to wszystko przed nami, to do was teraz chłopcy" Michael wskazał.  

"Będziemy z powrotem w ciągu pięciu minut", krzyknął Patrick.  

Howling za wszystko, warto było owłosione Amjit przeciągnięty wzdłuż Patrick Michael  

pożyczył krawat, tworząc coś w rodzaju prowadzą do niego. Kiedy dotarli do  

Prawo zabudowy Patrick uderzył pysk Amjit, musiały one być cicho teraz.  

Michael widział je ścigać się do budynku, czuł się tak bezużyteczne, po prostu  

jak obserwator, czuł się stary i bezużyteczny. Gdyby tylko mógł pomóc, o ile  

tylko mógł pomóc. Znalazł się podnosząc radio w jego kabinie,  

"Cześć, to jest Michael, jestem w Fairview Gardens, biskupi Gate, jestem  

wywołanie 29288, "Michael splunął, po czym wyłączył radio.  



29288 oznaczało kłopoty kierowca potrzebuje pomocy, wiedział, że nie powinien  

to zrobić, to on niech kota z worka, ale musiał, musiał.  

"Cześć, to jest kontrola, jeszcze raz proszę"  

uszy kierownika przerażeni, on pochylił się nad dziewczyną radiowej biorąc  

Mikrofon z nią, "Hello to sterowanie, jest to, że Michael, powiedzmy  

ponownie Michael ", ale nie było odpowiedzi, Michael przełączył  

radio.  

Zarządca pobiegł do toalety, "Move it Michael nazywa 29288,  

Jest w Fairview Gardens, biskupi Brama ".  

Siedmiu kierowców wszystkich zerwał się i wybiegł, robili sześćdziesiąt  

Kiedy dotarli do progów zwalniających na końcu drogi: menedżera  

przerywana z powrotem do pokoju radiowego, był pocenie się, co się stało z  

Michael, "Cześć, to jest Big Dick tu słuchać wielu z was,  

Michael nazwał 29288, on jest w Fairview Gardens, biskupi Bramy, więc  

rusz to !"  

Big Dick usiadł i otarł czoło, gdyby coś się stało  

Michael byliby Piekło zapłacić, a byłoby to wszystko jego wina, Zapalił  

papieros.  

Siedem szybko stał dwadzieścia siedem jako alert radia słychać było, Michael  

był legendą w świecie taxi, inne firmy taksówkowe dołączył też, że oni  

przypadkowo usłyszał wiadomość, że pomagają też. Na ścigali poprzez  

Błoto i deszcz, podczas gdy w biurze Big Dick próbuje gorączkowo  

podniesienia Michaela w radiu.  

Gillian czuła się bezradna też, co zrobić, jeśli porywacz got  

precz, ujrzała trzy taksówki wyścigu przeszłości poza ich światła płonęły.  



CB trzeszczało za nią, było jednym z czynników składających zamówienia,  

mówiąc jej postawić czajnik, którą wkrótce będzie "domem".  

"Allo C'est Henri, J'arrive".  

Gillian spojrzał na Balbinder łzy w ryzach, pani Murphy i Stara pani  

Amjit były jak latające przypory wspierające ją, co robiła,  

co herbat, herbat i współczucie, to nie wystarczyło. łono Gillian  

gotowane, zrobiło się gorąco, aż nie można było nie więcej zawierała ona płynęła  

koniec. Tylko kobieta może naprawdę poznać ból, ból dzieci, a  

kobieta, matka dzieli ból Jej dzieci, by kiedykolwiek być radość  

jeszcze raz. Cholerny wybuch, łono Gillian eksplodowała obserwowanych bólu, miała  

coś zrobić . Wyrywając przy radiu, jej łono wybuch nad  

fale powietrzne.  

"Pomoc zatrzymania złodzieja, żółta Datsun," krzyczała w języku francuskim, hiszpańskim  

i włoskim.  

Mark patrzył z przerażeniem, ale Gillian miał nóż w ręku, jej łono  

mówiła, jej łono, płakała, jej łono było pełne nadziei, jak ona  

poprosił o pomoc. Opowiedziała jej sterowniki do blokowania dróg wokół biskupów  

Brama, złodziej ukradł jej obrączkę. Mark wziął słuchawkę z dala  

od niej, Gillian niech nóż spadnie na ziemię, wiedział, że  

zrozumiał, że to wszystko albo nic teraz. A stare pani Amjit i pani Murphy  

modlił się dalej.  

Patrick następnie Amjit po schodach, w górę i wokół, i  

dookoła, i okolice. Aż doszli do płaskiej pięciu, na sekundę  

Patrick nie wiedział, co robić, Amjit dał mu odpowiedź, jak kopnął  

drzwi od zawiasów. Sue krzyknęła w szoku, Martin wyglądał na zaskoczonego  



jak owłosione Amjit zaczął wyć, Martin chwycił Jaswinder przez nią pozostała  

warkocz i zaciągnął ją do sypialni i trzaskanie drzwi zamek  

po nim.  

"Będę ją zabić, Zabiję ją mam nóż," krzyczy Martin.  

"Nie boli ją zapłacę", błagał Amjit.  

"Tato!" wrzasnęła Jaswinder.  

"Niech go pęd", zachęcał Patrick gotów kopać obok dół  

samego siebie.  

"Zabiję ją mam nóż, Zabiję ją mam nóż," krzyczała  

Martin jak osaczone szczura, Jaswinder krzyknęła z przerażenia.  

Amjit wiedział opanowany człowiek był w jego najbardziej niebezpieczne, więc trzymał 

Patricka  

z powrotem.  

"Zapłacę, Zapłacę prostu oddaj mi moją córkę," przyznał Amjit.  

Zapadła cisza od wewnątrz, a następnie Martin mówił, "niech pomyślę prostu  

daj mi czas do namysłu. "  

"Ok, ok, masz cały czas na świecie, po prostu nie boli moją córkę,  

dam ci cokolwiek prosić, "błagał Amjit jego ciężki oddech.  

"Ok, ok, po prostu daj mi czas do namysłu," krzyknął Martin, trzymając Jaswinder  

za gardło nożem w pogotowiu.  

Kierowcy ciężarówek usłyszałem rozmowę, a oni odpowiedzieli jak oni  

zstąpił na Bishop Gate, fale powietrza echo ich okrzyków, każdy  

zajęłoby osobną drogę, gdy nie będą go zablokować. Taksówki  

leciały też, ze wszystkich części Starego Forge i śpiew kowadło i poza  

oni przyszli. Stary Michael był w tarapatach, ostatni z niego był dźwięk  

niego pluł, a następnie jego radia zgasł. Pasażerowie zażądali, gdzie  



jadą, powiedział nam tylko, że idą w szybki sposób i zamknął  

się tym jeździć za darmo, jak taksówki hit dziewięćdziesięciu.  

Nie było jeszcze milczenie Martin, Amjit był już martwi  

co dzieje się z jego córką?  

"Jaswinder!" krzyczał, nie było dźwięku zza drzwi.  

Patrick przyłożył ucho do drzwi, po czym spojrzał przez dziurkę od klucza, ale  

klucz był w zamku, więc nie mógł zobaczyć dużo.  

"Jaswinder!" wrzasnęła Amjit jego obawy pokonywanie go.  

Patrick wykopany dół drzwi, jego pies skoczył za jego wycie  

przyjaciel. Okno było otwarte, przerywana patrzeć na nią, wszyscy oni  

widział był Martin hobbling dala przeciągając Jaswinder po nim. miał  

zszedł schodach przeciwpożarowych, spadając ostatnie kilka stóp.  

"Chodź na schodach jest szybsza, przejdź na chłopca znaleźć Jaswinder" zachęcał Patrick  

ponieważ trzy z nich wybiegł z pokoju.  

Sue był na podłodze trzymając się za brzuch, miał wszystkie emocje  

indukowane pracy, jej dziecko było gotowe do narodzin. W dół po schodach biegli  

w dół i wokół, w dół i dookoła, w dół i dookoła, owłosione Amjit wycie  

do samego końca. Michael widział je pędzić z domu i wokół niego  

z powrotem do lasu.  

Percy zwolnił, w ciągu następnego wzgórza i byli tam,  

widział taksówki Michaela do przodu, uderzył na hamulce, batem zsunął  

przy tablicy rozdzielczej i spadł na Big Sid kolanach. Przesuwane do zatrzymania Percy  

chwycił bicz z Sid potem podbiegła do Michaela, jak dla Sid przyniósł  

się swoim ulubionym tasakiem wstąpił Percy taksówki Michaela.  

"Oni poszedł do lasu, ale co jeśli on podwaja się i szuka  



jego samochód? "zastanawiał się Michael.  

"Zostaw to mnie," Sid powiedział jak on pognał w poszukiwaniu żółtej Datsun.  

Andy i Bill przybył, gonili po Percy do lasu. Sid wkrótce  

Okazało się, że Datsun, z krzykiem Sid kreską ułamkową wszystkie opony, a potem  

myślałem co będzie, jeśli on nadal stara się odpędzić. Więc schylania Big Sid  

osiągnął pod samochodem, a następnie potężnym falowanie odwrócił go,  

Martin nie mógł go prowadzić Teraz mógł. Sid ociężale do lasu,  

Datsun pozostało jak upended żółwia.  

W lesie pościg był na nie więcej siedzi przez telefon  

czeka na to, aby dzwonić, nie więcej zgonów umiera. Hairy Amjit zawył,  

Martin był jego ofiarą, ale potem trzask i błysk szarości. Wiewiórka  

wypadł z przodu, owłosione Amjit pobiegł po tym, wiewiórki były zabawne,  

świetna zabawa ścigać.  

"Ty głupi bękart pies, moja mama miała rację, że jesteś tylko dobre do jedzenia,  

ty głupi sukinsynu pies, "przeklęte Patrick.  

"Spójrz tam coś do przodu!" Amjit wskazał.  

Biegli w mrok przed siebie, "Tato!", Krzyknęła Jaswinder.  

Nie potrafił powiedzieć, gdzie dźwięk pochodzi, nie było pęknięć  

Oddział w przyszłość, że trysnęła przodu.  

"O cholera!, To tylko ty Sid" przeklął Patrick.  

"Tato!" echem między drzewami.  

Oni przerywana w kierunku dźwięku, Sid miał tasak w pogotowiu, on posiekać  

mu głowę, jeśli Jaswinder został ranny, to był na pewno.  

Percy nie prowadził on podkradał jego zdobycz, podszedł powoli i  

Słuchał, batem w pogotowiu. Zrobił kolejny krok do przodu, nogę  



stał na czymś, schylił się, aby go podnieść. To był jeden z  

bransoletki Jaswinder za Percy umieścić go w kieszeni, był po prawej stronie  

tor. Przed nimi była polana, na letniej Sen nocy niegdyś  

grał zanim lat, ale to było bardziej jak koszmar.  

Martin przeciągnięty Jaswinder po nim, uderzając ją, aby ją  

cicho, położył rękę na ustach, żeby ją uspokoić, może on powinien  

ją zabić, to by umieścić je na swoim szlaku. Nie Wierciła zbyt wiele, Miał  

po prostu pozbyć suki WOG, to on ją przywiązać do drzewa na polanie  

naprzód, że oni szybko ją znaleźć.  

"Tam jest na polanie" wrzasnął Andy.  

"Tak, to go", powtórzył Bill.  

Z innej strony przyszedł Patrick i Amjit, mieli go otacza,  

Sid przyszedł ciężki się od tyłu. Jaswinder widział ojca.  

"Tato, tato!" krzyczała.  

Martin odwrócił upuścił chustę, ten, miał zamiar związać ją  

z.  

"Mam nóż Zabiję ją!" wrzasnął bardziej w obawie przed własnym życiu  

że zagrożenie na Jaswinder jest.  

Sięgnął do kieszeni nóż, trzymał go na prawym policzku  

przy oka. To był pat, Martin był otoczony przez Patrick i  

Amjit po lewej stronie z Andy i Bill po prawej stronie. I padało na ziemię  

i padało na ziemię, dodatkowa pomoc jest w drodze, dźwięk taksówek  

ich rogi brzmiące słychać. Kawaleria była na dobrej drodze, ale  

nie miało sensu, Martin miał nóż do policzka, jeden poślizg i jej oko  

będzie na zewnątrz. Sid był ciężki i krzyczy z lasu, jego  



tasak uniesioną wysoko.  

"NIE! SID NIE!" wrzasnął Patrick skoki w drodze następnie zmagają się z  

Sid.  

Sid chciał zabić Martin wtedy i tam, przez całą minutę Patrick  

starała się doprowadzić ramię Sida dół wreszcie powodem widział dni.  

"Powiedz mu, żeby go nie upuścić albo ją zabiję, będę!" krzyczał teraz Martin  

śmiertelny strach w jego życiu.  

Niechętnie, bardzo niechętnie Sid upuścił tasakiem.  

"Bastard! Chowając się za dziecko!" Sid wrzasnął Patrick trzymał go szybko.  

"Spójrz oddajcie mi moje dziecko, możesz mieć swoje pieniądze" Amjit osiągnął  

do kieszeni i rzucił zwitek banknotów na Martina.  

Martin oczy świeci się jak zauważa upadła Mu do nóg, był bogaty, miał  

był bogaty. Rozluźnił uchwyt na Jaswinder. To było wtedy, że grzechotka  

Wąż uderzył Percy machnął batem, wysyłając nóż Martina  

latający. W tej samej chwili owłosione Amjit skoczył zęby pierwsze, z wyciem  

i skok, ale przede wszystkim jego zęby skoczył. prawa ręka Martin filcowe  

jak to było w ogniu, skąd Bicz Percy'ego uderzył go, więc podniósł  

Po lewej stronie, aby uchronić się przed owłosione Amjit. Ale to nie miało sensu, Amjit  

miał swoją zemstę raz na targach dla dzieci, Amjit miał swój  

Zemsta na Martina. Oderwał się Martin, gryząc do kości, pozwalając  

luźne zawył jego zwycięstwo przed gryzienie ponownie.  

"Pomocy, pomocy, on mnie zabija!" Wrzasnął Martin, kiedy walczyli o jego  

życie.  

"Tato, tato, ja tęskniłem" Jaswinder przytuliła ojca dla wszystkich jej  

było warto.  



I na owłosioną Amjit zawył, bo trochę i rzucił na Martina, jego Duffle  

Płaszcz był już w strzępach.  

"Tato Obawiam się, aby go powstrzymać," Jaswinder zakryła oczy przed  

puszczanie krwi.  

Amjit przytulił córkę, on ją uspokajał, że jest bezpieczna, była bezpieczna,  

ów to się liczyło. Hairy Amjit zawył ponownie, zawył w  

triumfalny, jego mały przyjaciel był bezpieczny, jego mały przyjaciel był bezpieczny, a  

gryzące złych było dużo więcej zabawy niż pogoni squirels.  

"Przestań, nazywają go" Amjit krzyknął, aby usłyszał jego głos.  

"On zasługuje na to!" warknął Patrick.  

"Przestań nazywać psa się, że nigdy tego nie zrobię, zadzwoń psa off"  

ponownie Amjit krzyknął powyżej krzyków Martina i wycie psa.  

Percy uniósł bicz i popękane go nad głową hairy Amjit za "Sit,  

tu chłopiec, siedzieć "Percy brzmiał jak pogromca lwa, a on potrzebował zbyt  

Ten lew poszedł dzikie.  

"Sit down chłopca, chodź do wujka Sid", wezwał Big Sid widząc, że owłosione  

Amjit niechętnie.  

Podjęciem ostatecznej chwyt na Martina, owłosione Amjit poszedł i usiadł u stóp Sida  

, A potem zaczął lizać uchwyt jego tasak do mięsa.  

"Jesteś wygnany z Old Forge i śpiew Anvil, zostaw", dowodził  

Percy wskazując batem. On popękane go nad głową Marcina do prędkości  

go na swojej drodze. "Jeśli kiedykolwiek cię znowu widzieć, zabiję cię, zabiję cię  

Zabiję cię, "Percy popękane batem znowu i znowu i znowu.  

"A ja pogrzebać cię!" zagrzmiał Sid, grzmot pioruna do Percy'ego.  

"Szybko, pozwala dostać się stąd, zanim przyjdzie policja!" wezwał Patrick.  



Więc uciekli z lasu, Amjit niosąc nagrodę, gra  

wygrał, mieli nagroda, mieli Little Indian Princess, Amjit  

miał córkę Jaswinder, bezpieczne i zdrowe. Gdy wyszedł z  

lasy taksówki zsunął i wśliznął się zatrzymał wokół nich, kawaleria  

byliśmy tam, ale dzięki Bogu nie były one potrzebne.  

"Czy wszystko w porządku Michael, jesteś w porządku, Michael?" zapytał Johnny the  

Pierwszy przyjazd.  

Michael spojrzał ponad ramieniem Jonny'ego widział Jaswinder, była  

żył, żyła. Michael czuł dość słaby, sięgnął po astmy  

Inhalator i wziął jakiś.  

"Ja po prostu podszedł zabawne, ale teraz jestem w porządku, będę ok, zobacz moich 

przyjaciół,  

moja rodzina idą, idą widzą "Michael wskazał Amjit  

i Jaswinder, Patricka i Big Sid, Andy i Bill i Percy  

batem uniesioną wysoko.  

Johnny rozejrzał się, wszystkie były uśmiechnięte wszyscy byli śmiech,  

Michael zaczął płakać, to było dla niego zbyt wiele. Miał przejechał wyścig  

jego życie, on był w czasie, którą bito sam czas, Jaswinder było  

żywy, Jaswinder był bezpieczny, którą wygrał wyścig. Patrick przyszedł i potrząsnął  

ręce z Michaelem.  

"Zrobiłeś to Michael, Michael to zrobił, wszystko jest w porządku, wszystko jest  

dobrze, "Patrick wyciska życie z ręki Michaela.  

"Wszystko w porządku?" Zapytał Johnny'ego w imieniu szeregach Maszt taksówce  

kierowców.  

"Tak, teraz jestem w porządku, Patrick tutaj pojedzie moją taksówkę, będę miał z windą  

Percy tutaj "Michael wskazał na Percy'ego.  



"Tak, skok w Rolls Andy zawiezie cię z powrotem do domu, chodź szybko teraz  

bo wszyscy się przeziębić w tym deszczu, "uśmiechnął się Percy.  

Więc po powiedzeniu wszystkie sterowniki z kolei, że teraz on był w porządku, Michael  

dostał w rolkach i usiadł obok Amjit i Jaswinder, żeby pojechać do domu  

styl. Percy i Sid uścisnął "Można by zrobić wielki rzeźnika", powiedział  

Sid. "A ty zrobić wielki przedsiębiorcę", powiedział Percy. następnie trzymając  

tył głowy Śmiali się, śmiali się do wołali, prawdziwych mężczyzn  

płakać jak dzieci, ponieważ dziecko było bezpieczne, dziecko żyje.  

Taksówki ścigał się, jak fanfar fajerwerków, ich zirytowany  

Pasażerowie dokuczliwy je od tyłu, ale jako kierowca powiedział, że będzie  

szybciej ten sposób, malowniczą trasę, i tak było, idąc dziewięćdziesiąt dziewięć  

a na chodniku w czasie. Andy pojechał nogą do podłogi,  

Tym razem jego ojciec poszedł za nim, musiał dostać się do niej do domu Jaswinder  

matka, do końca łzy matki. On nie odszedł daleko, gdy nagle zahamował  

ciężarówka blokuje drogę, kierowca spojrzał zły, Andy był pewien  

miał strzelbę w ręku.  

"On ma broń," Andy zwolnił i zatrzymał się.  

Patrick zatrzymał się z tyłu, taksówka piskiem zatrzymał, owłosione Amjit  

wyjąc mu do ucha. Percy położył głowę przez okno, aby zobaczyć, co się stało  

"To Jacques, że jeden z continentals Marka," Percy wyskoczył  

karawan, aby zaprotestować.  

"Ja tu zatrzymać, Gillian powiedzieć, że ktoś ukradł jej biżuterię, ma  

żółta Datsun, ja tu zatrzymać ", wyjaśnia Jacques.  

"Ale mamy biżuterię" Percy wyciągnął bransoletkę Jaswinder od jego  

Kieszeń, Miał explian rzeczy później, na razie byłoby to zrobić.  



"Nie rozumiem, powiedziała, że to ring," Jacques zdjął beret off  

i umieścić go ponownie do tyłu.  

"Daj mi swoje radio" Percy wszedł do kabiny, to było tak wysokie, jak  

Stare autobusy dziadek wykorzystywane do prowadzenia Percy czuł gardło przejść  

szczelne i suche, gdy wciśnięty przycisk nadawania, wziął głęboki oddech.  

"To Percy tutaj", zatrzymał się ponownie, aby złapać oddech, Wytarł  

oderwać potem mówił, a potem mówił: "Percy tu mamy  

Zebrane mamy biżuterię, powtórz mamy biżuterię, mamy  

Trochę indyjska księżniczka, Jaswinder jest wolny, Jaswinder jest bezpieczny! Jesteśmy  

wraca do domu! "Percy spadła radio.  

Jacques spojrzał na niego palcem na spuście.  

"Właśnie zapisane Jaswinders życie" wyszeptał Percy.  

Jacques wystrzelił z pistoletu w powietrze, z obu luf.  

"Chodź Jcaques, przenieść swój samochód ciężarowy, chodźmy do domu" Percy skoczył z  

kabina, ostateczna błyskawica uchwycenie go jako skoczył.  

Jeśli chodzi o Martina, on pokuśtykał z powrotem do mieszkania i zaczął rzucać  

niektóre ubrania do torby, był wyłączony, był wyemigrować. zignorował  

Sue zarzuty dla lekarza, że to jej wina, że była w ciąży, to  

Prawdopodobnie nie jego było tak, więc dziękuję i dobranoc. Sąsiad miał  

usłyszał cały hałas i łamanie drzwi, więc wezwał policji,  

Policja trwało długo czekać, co z wszystkich fałszywych alarmów wywołanych przez  

zła pogoda. Jak sierż. Mulholland ścigał się po schodach na płaskiej pięć, Martin  

mówił Dziękuję i dobranoc.  

"Hej powiesić na sekundę, czy tu mieszka?" powiedział sierżant.  

"Kto mnie nie", odpowiedział Martin, kiedy zanurkował obok sierżanta i na zewnątrz do  



lądowanie.  

"Hej wrócić, dlaczego wszyscy cały we krwi?" Sierżant prowadził  

po podejrzanego.  

Sue krzyknęła z bólu, jej dziecko miało się urodzić w każdej chwili teraz.  

"Hej wróci?" krzyknął sierżant.  

Martin prowadzona systemem, w tej chwili ktoś otworzył swoje drzwi  

zobaczyć, co się dzieje.  

"Zatrzymaj go," krzyknął sierżant.  

Sąsiad wyciągnął rękę, Martin skręcił, aby uniknąć przyłapania, ale  

potknął się na jego podartą duffle płaszcz. Potknął się i upadł, potknął się i  

Fell właśnie autopsji powie. Sgt. Mulholland Martin widział upadek  

w dół i wokół, w dół i dookoła, w dół i dookoła, wiedział, że jego szyja była  

złamane, nie było sensu sprawdzanie pulsu. Sue krzyknęła górę  

powyżej, obowiązek nazywa, martwych musiał troszczyć się o siebie, on  

miał na celu stworzenie dziecko, nowe życie, nowy początek, Martin nie żyje,  

było po wszystkim dla niego.  

"Percy tu mamy klejnoty", reszta jego przesłanie było  

zagłuszyć przez okrzyki. Pani Murphy i stare pani Amjit już nie było  

wspieranie latające przypory, nie, przypory poleciał w powietrze z  

radość.  

"Ona jest bezpieczny, że jest bezpieczna!" wrzasnęła pani Murphy, tutaj Kerry Head akcent  

krzycząc na morze dół.  

Mick Bisiker niemal zemdlał z prądem, Keith Soundman wyglądał  

dokoła, jaka była obłąkana kobieta dzieje się dookoła.  

"Dasz nam chłopcy Tune, skoro masz swoje gitary z tobą  



oznacza, że nie jest wiele, patrz dam ci cukierka ", pani Murphy  

sięgnęła do torby na zakupy i umieścić pożyczoną tasak do mięsa na  

Stół, żeby mogła znaleźć jej landrynki.  

"Tak nam melodię", powiedział bliźniacy Gavin jako jeden.  

"Czy mogę mieć inny milkshake teraz, że Jaswinder wraca do domu", poprosił  

Mathew.  

"Możesz mieć milion", uśmiechnął Gillian.  

Po zrobieniu wszystkich dwóch sekund, aby zdecydować, że "nie" nie była dobra odpowiedź  

dać trochę stary irlandzki pani z tasakiem mięsa i cztery bardzo duże  

Sons, Mick i Keith, połowa z kamieni, gdyż były one wiedzą na Folk  

Scena wyjął swoje gitary i grał.  

"Dwa herbatki dla ciebie i jeden dla sexy nagłośnienia," powiedziała Gillian.  

"I tu jest cukier", dodał Mark jak się wyraził pełną butelkę calvedos  

na stole.  

"Przypuszczam, że mógłbym zaśpiewać wam nową piosenkę, byłem zapisując go do Bell  

i pompa, ale jakoś rzeczą Ian Campbell i Aiden Forde będą musiały  

okładka, "wymamrotała Micka pod wąsem, dobrze przynajmniej cukier był  

dobry.  

Nad horyzontem, osiemnastu jednośladów łączyły procesji,  

oni gwizdali ich rogi, ich reflektory świeci się zmierzch. Cyrk  

wracał do miasta, cyrk wracał top miasta, a wieczorem dla jednego  

jedyna noc grabarz będzie clown, miał batem gotowy, jego  

ręka była stała, cyrk przyjeżdża do miasta. I tak było,  

Jaswinder było bezpieczne, więc dzisiaj, że wszyscy oni partię.  

Rolls zatrzymał się cicho drzwi Marka Balbinder było  



stojąc w drzwiach czeka na czekanie do końca. Drzwi otwarte  

i Jaswinder pominięte out, owłosione Amjit zawył, Balbinder pocałował  

córka, partia mogła się rozpocząć.  

"Więc przypuszczam, że byłoby dobrze, aby jeść żywność jesteś przygotowany na trochę  

chrzciny Sheili, "westchnęła pani Murphy przed wyrzuceniem kolejna słodka  

co Mick Bisiker.  

"Zaczęliśmy to robić już szczerze mówiąc," zaśmiał Gillian.  

"Winię Patricka, sprawia, że dziecko zanim podejmie komuś żonę, a teraz  

ma on czynną przez Chrzest przed chrzciny, że jest kot wszystkie togther  

To wszystko, co mogę powiedzieć, "kontynuuje pani Murphy przed wyrzuceniem na słodki  

Keith człowiek dźwięk.  

Zabawa trwała z huśtawką, Wayne rozwijali beczkę  

dosłownie, kierowcy ciężarówek wyprowadzone instrumentów dziwne i piękne  

i zaczął grać. Jedna pochodziła z Provinance, gdzie wszystkie pieśni ludowych  

pochodzą z tak naturalnie dostał się na naprawdę dobrze z Mick i Keith. Jeden  

bardzo zmęczony kierowca ciężarówki spóźnił ale był mile widziane, usiadł  

obok Barry'ego i pani Murphy.  

"Wyglądasz na zmęczoną, znasz na drodze długo?" zapytała pani Murphy jako  

podała Barry słodki.  

"Tak, byłem na drodze bardzo dawno, dziewięć dni w rzeczywistości"  

odpowiedział Little Indian z błyszczącej uśmiechem.  

"A skąd pochodzi?" zapytała pani Murphy.  

"Kalkuta."  

Koniec  

Dobrze, że to, 1st rozdział follow up powieści jest napisane i wykreślone przez  



o 50percent. Tears for rzeźnik będzie kontynuować historię, to na śmieszne lub  

umrzeć, 10000 wyświetleń już po ½ rozdziale 1, reszta nadal mam pisać.  

Więc kupić kilka książek na Amazon Kindle, wystarczy spojrzeć na Michaela Casey i mojej 

twarzy.  

www.michaelgcasey.typepad.com  &  

http://butcherbakerundertaker.blogspot.co.uk/  

Thank you all for reading this. 

 If it sells well then I may put Polish Translations of my books on Amazon too, 

 it’s all up to you.  

Michael Casey 19th March 2017 Feast of Saint Joseph the Worker.  

Dziękuję wszystkim za czytanie tego. 
 Jeśli dobrze się sprzedaje to może umieścić polskie tłumaczenia moich książek na Amazon też 
 wszystko zależy od Ciebie. 
Michael Casey 19 marca 2017 Święto św Józefa Robotnika. 

 

 

 

http://www.michaelgcasey.typepad.com/
http://butcherbakerundertaker.blogspot.co.uk/

