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— Não tenho emprego em tempo integral, por isso, ainda trabalhava 2–3 dias por semana.—
Não é bastante.— Sei, irei para o edifício.— Lá também o lucro não realmente, Roma, que
trabalha na criação menos de mim ganha, portanto sou menina, como menos, trabalho aqui
próximo, não passo para o passeio. Em geral às vezes parece-me que a mulheres é mais
simples aqui, em todos os aspectos.— Ouvi muitos o outro histórias de mulheres, eles não é
excitado sobre a vida aqui.

*FIVE STARS* -- Scholastic Reader Review Crew "This chapter book is laugh-aloud funny,
quirky and original. Do we perhaps have another Andy Griffiths waiting in the wings?" --
Buzzword Books "Cats On The Run...one highly entertaining children's book. Such a funny read
for kids aged 8 to 12 or any adults who want a good laugh. It's witty and clever" -- The Mummy
ProjectFrom the AuthorThe Tuck & Ginger SeriesBOOK 1: CATS ON THE RUN (Jul
2015)BOOK 2: CATS UNDERCOVER (Feb 2017)BOOK 3: TBCDear Readers (both young,
and young-at-heart),The Tuck & Ginger series follows the adventures of my two real-life cats. I
adopted Tuck & Ginger from the local animal pound, which had a small room set aside for all the
cats needing a forever home. I could have chosen any of the twenty or so cats in that small room
that day. But the scared little black one (who came to be known as Tuck / Tuckerby / Tuck-Tuck)
and the pushy orange one (who came to be known as Nip / Minky / Ginger / Gingerella) didn't
give me a choice. They both instantly stole my heart. And the rest, as they say, is history.Cats On
The Run and Cats Undercover very much tap into the real personalities of Tuck and Ginger. He
is terrified of the hoover. And she is most definitely the boss in the relationship. When reading
the books you'll also encounter characters like Major, Minnie, Bunk, and Dora - to name a few -
and just like Tuck and Ginger, all these kitties exist in real life too.I really hope you enjoy reading
the cats' adventures. I'm always looking for ideas for the third book, so get in touch via the cats'
website (where you can also see some pictures of the furbabies). tuckandginger.comHappy
reading!Ged, Tuck & Ginger xxAbout the AuthorGed Gillmore is lucky to be the guardian of Tuck
& Ginger (Ginger does indeed have six bellies, and Tuck dreams of going to the moooooon...).
When Ged's not bashing away on his laptop, he loves the opportunity to take his stories on the
road, to school children and library groups. More details at tuckandginger.comRead more
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Toque, o tentador em um uniforme de curiosidade e egoísmo! Levantarei uma perna acima da
cabeça – antes de você, um animal encantador, dozvolitelno — mostrarei a flexibilidade, a
castidade e a beleza deslumbrante que até sucatam para não estragar! OH! Suavemente toca,
mas não é uma perna, é o topo de perna, – os olhos da condessa Alice Antonovna começaram
a faiscar no horror, exclamou, mas, lembrou-se de que a raiva não decora a donzela, e, ao
contrário, obriga a baixar dele o pólen de pureza, por isso, abaixou olhos, na confusão dirigiu
uma meia de sapato em uma areia, desenhou um alojamento com um tubo, e de um tubo os
cachos de fumaça, insinua em um almoço de nutrição na companhia de cavalheiros
serebryanoruky. — Nasci no palácio, no lugar onde os corações são rotos sobre paredes de
pedra! – o animal acariciou uma perna da condessa Alice Antonovna (Em todos os lugares
tocados, e doze jurados não encontrariam nos movimentos lisos de um ser encantador uma
insinuação à escavação de moralidade com a perspectiva da guerra atômica!). – Todas as
pessoas, e nasci um animal! A mãe, provavelmente, bruscamente através de um pescoço disse
uma palavra ao mágico ou ofendeu o mágico por bezdeystviye; vingado a mamãe Koroleve –
apresentado a ela – não sei, o pequeno filho I ou a filha porque – assexual eu como se uma
maçã de um gênero neutral. Não estudou a esgrima, não levantou um sabre, não disparou a um
arco – as minhas maçanetas mágicas e as pernas de bolinho delgado não são destinadas para
feitos, para batalhas em tabernas e brejos! Para um — o entusiasta, para outros – um
entretenimento, por todos os meios, sem falta serei levedura farta, crescerei ao Céu, uma
nuvem da qual partirei a Dalnomorye! – Um animal mostrou dentes – diamante, em olhos a
chama preta do inferno aceso, mas abateu; novamente – o Sol e cor azul nos movimentos e
olhos-maslinkakh! — Desculpam, o senhorita Pernas Longas, não dominou, não refreou a raiva
– para que me punirei hoje, não olharei para um declínio, cobrirei olhos da cola, como em
fabulistas! Alma de estante, escute como a alegria e o idealismo sonhador são batidos nos
seus rins! Continuarei a história – inspiração, essencial porque no repolho fui encontrado – na
barriga de mãe um canteiro de repolho! Vagado sobre os países e continentes, procurados a
chamada, o objetivo de vida de um bonito ser assexual; que para mim é permitido? onde abrirei
uma porta dourada em uma parede verde-esmeralda verde? Bem, não chamarei inconsolável
eu mesmo, o barco não cheio de buracos! Uma vez, quando abaixo de um avião uma árvore
limpou um cabelo – comovedoramente em mim folhas: as almofadas tocam filamentos pukhi-
abaixo – camponeses de meninas, incitam aproximou-me, a luz não é refletida dos seus corpos
e é absorta como se os Buracos Brancos do Universo da menina! Cruzei almofadas, a minha
olhada encontrou por acaso de um camponês no outro, as praias de madeira estiveram
eriçadas, com o prazer olhei para uma celebração de carne sobre a morte. "Um ser engenhoso,
um gato – não gato, cachorro – não cachorro, armeiro – não o armeiro! – admirado, passou-me,
syusyuskat, tratado com a beterraba de açúcar, até têm algumas balas e cana-de-açúcar de
nenhum cidadão, ao diabo na vítima transportada, a uma cabra ao preto barbudo. – Acariciam



nós, toque, de outra maneira um permanecerá entre vysasyvatel insignificante de almas!" –
perguntam, o instante da roupa desfez-se – pouca roupa na menina honesta, diligência para ele
roupa! — Não diligência, e – castidade e estabilidade moral – os melhores vestidos da beleza!
Oh, desculpe, bichano, mocinha … um … LÁ uma almofada inadmissivelmente, possivelmente
– mal embora na Carta do Instituto sobre ELE não seja escrito, não é uma perna – acariciam um
joelho, tenho um joelho – chocolate branco! Continue, o contador de histórias nacional, o
homem habilidoso – sobre camponeses, cidadãos batrachka transmite, não os amo,
especialmente da última hora, mas as regras da decência e as fundações da moralidade
obrigam – SIM! Sim! Adoro camponeses, para eles vou me apressar a pernas, vou me preparar
no diploma, deixar vai se transformar em estátuas de mármore de Themis! — Cocei, acariciou
camponeses nus – não lobos eles, não me mordeu! – o bichano como se não ouvissem as
palavras da condessa Alice Antonovna, mergulhada no Mundo de memórias morais quando as
árvores acima da cabeça levantaram a coroa ao Macaco Celeste a Hanuma! – Pensamento
durante as carícias: o marinheiro pelos barcos foi para Três mares, na taberna trazida violeta
forte a preguiçosos e bailarinas, arrancou peles de lobisomens – tentou centena de profissões,
procurou-se, até começou a beber amargo; não se encontrou, e com camponeses aumentou,
tornou-se bigodes famosos, sentidos de um gato selvagem! A minha chamada – até que fosse
sobrepersuadido, pôs um trono – para acariciar belezas com carateres sexuais óbvios e mim –
assexual, a Estrela em um céu! — É Prinze com almofadas desgrenhadas do transportador de
chata? — a condessa Alice Antonovna pensou, mordeu um carvalho de ramo, ligeiramente não
engoliu uma bolota como se descarregue o africano! – Onde o seu Cavalo Branco com cascos
anthracitic pretos em centena de rublos de grama? As dúvidas superam-me, não tenho direito
de afligir-me porque à menina modesta, pura só tranquilo é permitido, sem caixinhas de rapé
douradas e fumo de rapé com animais desgrenhados. Mesmo, se é Prinze, e em arbustos o
Cavalo Branco – como nele virá, o anão? – não é Prinze rico, porque, isto – detestável, o exílio!
Estou orgulhoso, reconheço-me que — um tesouro franco, sem insinuações a uma alma de
migalha de grão! Cairei no amor com Prinze no cavalo Branco, jovem sem defeitos morais e
físicos, atleta engenhoso, o generoso, e que me adorou quanto a um peixe-vermelho! Destinarei
o papel de Pushkin, uma parte pazhesky para você nos quartos – tocam-me durante horas de
pensamentos tristes sobre o fado de heróis de livros: você – meia da Lua cabeluda! —
Indulgência excessiva! Conhecimento! Vaidade! – um animal curvou-se, almofadas apertadas a
um peito – maravilhosamente, graciosamente, – syu-syu-syu! Então – um furacão – quebrou um
vestido da condessa Alice Antonovna, cheirada, terrivelmente riu em voz alta (de um carvalho
três gaios ensurdecidos caíram), com um vestido da menina desapareceu um relâmpago de
arremesso entre o denso – o diabo em é mudo uma perna estalará – as madeiras! — Fraude!
Enganado si mesmo! Honra sincera durante algum tempo privado de mim, o sedutor, a
maldade abaixo de um casaco de peles de um pequeno animal puro! – a condessa Alice
Antonovna faz um lanche uma esponja, começaria a soluçar, superou lágrimas, convenceu-se,
três vezes suspirou, devolveu a calma – portanto a proteína em uma balança encontra um ponto



do movimento; rido em voz alta – no início strainedly, artificialmente, então – com a perfeição de
sensações de donzela, não fortaleceu um som de risada – porque é indecente quando a
menina ri em voz alta quedas. – Divertidamente! Com curiosidade! Deixado mim sem roupa
aluvial – o vestido veio e partiu sem torturas, sem lágrimas e presos da consciência! Ninguém
me chamará nu porque sou vestido de saias magníficas de castidade, piedade e modéstia – as
vestais de Roma Antiga não subiram até as minhas alturas! Mas porque, abaixo de um vestido
não há calças curtas semelhantes à renda brancas, obrigatórias; a menina sem calças curtas
assimila à costureira áspera com a porta de olhos! Onde gracioso pantalonchik com thingies e
faixas – a oferta examina a parada em pantalonchik! Onde um espartilho de baleen e o corpinho
enchido por gagara abaixo – sem espartilho e sem corpinho me sinto como a poeta em um
partido de veterinários! AI! Esqueci-me de que a minha roupa – os meus pensamentos, a minha
condenação na força de moralidade, na Boa Vitória contra uma pessoa rude de mau chei
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douradas e fumo de rapé com animais desgrenhados. Mesmo, se é Prinze, e em arbustos o
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o papel de Pushkin, uma parte pazhesky para você nos quartos – tocam-me durante horas de
pensamentos tristes sobre o fado de heróis de livros: você – meia da Lua cabeluda! —
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arremesso entre o denso – o diabo em é mudo uma perna estalará – as madeiras! — Fraude!
Enganado si mesmo! Honra sincera durante algum tempo privado de mim, o sedutor, a
maldade abaixo de um casaco de peles de um pequeno animal puro! – a condessa Alice
Antonovna faz um lanche uma esponja, começaria a soluçar, superou lágrimas, convenceu-se,
três vezes suspirou, devolveu a calma – portanto a proteína em uma balança encontra um ponto
do movimento; rido em voz alta – no início strainedly, artificialmente, então – com a perfeição de
sensações de donzela, não fortaleceu um som de risada – porque é indecente quando a
menina ri em voz alta quedas. – Divertidamente! Com curiosidade! Deixado mim sem roupa
aluvial – o vestido veio e partiu sem torturas, sem lágrimas e presos da consciência! Ninguém
me chamará nu porque sou vestido de saias magníficas de castidade, piedade e modéstia – as
vestais de Roma Antiga não subiram até as minhas alturas! Mas porque, abaixo de um vestido
não há calças curtas semelhantes à renda brancas, obrigatórias; a menina sem calças curtas
assimila à costureira áspera com a porta de olhos! Onde gracioso pantalonchik com thingies e
faixas – a oferta examina a parada em pantalonchik! Onde um espartilho de baleen e o corpinho
enchido por gagara abaixo – sem espartilho e sem corpinho me sinto como a poeta em um
partido de veterinários! AI! Esqueci-me de que a minha roupa – os meus pensamentos, a minha
condenação na força de moralidade, na Boa Vitória contra uma pessoa rude de mau cheiro,
odiaram; dependência de roupa! Palavras triviais, avaras, grãos de papoula entre dentes de um
rato! Deste modo, decoro a roupa moralmente constante: calças curtas – FUY! é impossível
dizer íntimo em voz alta, palavras de causa de sobbings, um rubor calças curtas … rurais com
thingies, com pendentes, com um rabo divertido de pele como se seja uma lebre! – a condessa
Alice Antonovna correu entrega quadris como se puxasse calças curtas, até para a brandura
sentida de um instante do atlas abaixo de dedos – o marinheiro que morre de fome tão de
Parma sentiu o gosto do porco frito em uma boca. — Pantalonchiki – modesto, branco, com
faixas rosa, com ganchos de sinos da mãos, com o branco podvyazochka, são semelhantes a
cadeias Judaicas, mas não cadeias, mas uma faixa despótica, orgulhosa, bem como mim.
Espartilho – muito caro, em uma invenção do dinheiro não é uma compaixão, inventarei o mais
inteligente, a mãe Tsaritsy não tem semelhante, com fios dourados, uma borda de diamante, os
prendedores de prata formados em gnomos cegos arbitrários. Corpinho – OH! uma boca,
desculpe-me por uma palavra sensível, uma condolência para você, boca, a menina decente
não fala da roupa de baixo, só – pensa, e em pensamentos, seguramente deslize linhas da
leitura instrutiva – assim chanterelle erros entre pernas de uma égua do caçador. – O corpinho é
enchido por abaixo de uma gorila – à moda, até agora, as bailarinas francesas e as princesas



para mim em pernas cairão mangas maduras! Se fiquei orgulhoso se subo sobre pessoas –
mal, indecentemente quando a imodéstia ganha uma luta contra modéstia, sensações sinceras
– não bailarinos no anel de circo na sujeira! Posto, e não é uma vergonha para mim, em um
vestido em ervilhas com um colarinho branco – roupa assombrosa um institutok, toca príncipes
mais fortes do que a refermentação kvass. A condessa Alicia cobriu olhos, ventiladores de
mãos levantados (que os dedos não tocaram a pele nua, logo o nevoeiro de encanto cairá, a
auto-ilusão tombará com o pimentão cáustico)! — Nu abaixo de uma árvore no consumo de um
dragão foi deixado, a donzela? Logo teve pena de belezas, e a dragões e outros monstros
sacrificaram os tolos espancados por varíola e rinocerontes de maridos ciumentos! A cara foi
coberta do barro ultramarino branco – soltam mulheres que as pessoas ultramarinas
branqueiam, não aprenda – se a pele paciente abaixo de uma camada de visco, se a velha
senhora – todos um para juízes com o carisma excelente de mineiros dourados! A virgindade à
vítima foi restaurada — a crosta de melancia entre pernas foi cosida – o dragão no século de
ignorância não entenderá – onde uma crosta de melancia e onde honra de donzela. Você,
menina, a beleza de pernas longas, nobre – não do nosso Mundo, em vão, a um flanco de
arremesso para eles na cabeça para os resíduos da beleza – para um dragão demasiado
gordamente, vai se arranjar, deixa vai se transformar no nabo, e a minha mente enlouquecerá
se permitir sacrificá-lo como a borracha solta a mulher! – a voz — instrutivo, estrito, mas sem
notas de repreensão – acalmou a condessa Alice Antonovna, conseguida como se da sala de
aula na Instituição de moças. — Duenya? Professor de mulher? – os olhos abertos da condessa
Alice Antonovna, com a surpresa entusiástica de um cachorro de dois meses consideraram a
mulher. – Inteligentemente falam, e já no desespero abaixei a respiração, não acreditou que
neste Mundo encontrarei o professor de mulher – o professor, a ilha entre o mar de uma
mentira, defeito, imoralidade! — Não profane a úvula pensativa rosa, ama, toda a riqueza da
nossa borda é mais barata do que a sua castidade! — A mulher curvou-se com a vantagem,
mostrou que abaixo pela origem, mas é mais alto no conhecimento – portanto o homem sábio
chinês adora uma tartaruga marítima. – Tomará uma mordida da maçã – haverá uma parte da
maçã e os traços de dentes em ambas as metades – a marca de qualidade dos jovens. Mas, se
ofender a honra – é estirada, ou na ignorância, então a honra mordida não será restaurada,
honra – não o zumbi! Com discursos instrutivos e tortas de papoula vou da cidade do
Zimbabwe à cidade de homens sábios e os xamãs Luts – o caminho difícil, é semelhante a um
caminho de uma lesma de Sanitarburg a Mosla. As tortas são destinadas para os guardas
principais – voivodes – não direi o seu nome porque – não nobre, e é desinteressante para você
ignóbil, feio — julgo pela sua beleza fabulosa e pernas longas, a senhora – desculpa, não sei os
seus sobrenomes, e devo chamá-lo em um nome e prefixos de família que com lágrimas nos
olhos se lembrou de mim em uma lasca quando partimos depois do seu casamento em Prinze
em Kone Branco! Iria se apressar para você a pernas, aqueceria o carvão e esfregado com
unguentos, mas não sou curandeiro, eu — a mulher inteligente – não sabe o valor desta palavra
inomirny, mas eu gosto dele, carrega uma carga mágica – até subida de cabelo um torcedor



magnífico de um fogo! O viajante voou ao nosso Mundo, do outro, possivelmente, o seu Mundo,
você estranho, é demasiado encantador – temos bastantes belezas, mas a sua beleza –
politsmeystersky embora às três de manhã deixe de expor cartões, olhos colará, mas a sua
beleza abrirá passagem por — reduzido por um espasmo — pálpebras. O viajante filosofou
muito, para mim podlastivatsya, mas regras estritas – não mantenho relações fechadas com
homens que puxam vogais como se o vampiro de um canino de um buraco seja extenso.
Ouvido muitos períodos do viajante – viveu na vizinhança e a voz as suas paredes de barro
socadas atroadoras com desenhos de Mazini famoso! Um de períodos – a palavra
"intelectuais", a palavra forte que é magicamente terminada quebra uma palavra de velhos
gorros de mulheres e botas de madeira. Nos meus lábios perdeu a força – não o mágico I
embora as lições de um vedmovstvo visitassem – obrigatório no nosso Sredigorye – em todo o
caso lições, sonho com o enobrecido – também não entendo esta palavra, mas vejo que tanto a
inteligência como a altura lhe estão presentes, se enfurecem bolas cobertas de espuma na
bebida fervida de casa. — À perfeição, o meu amigo, a senhora, não ser zelosa, não estira em
vão um cerebelo – é útil para nós em vagabundagens distantes, sinto pernas que muito tempo
encantam que o jogo de esforços é necessário antes que me abra sobre todos os seus países e
os continentes da leitura de quarto, uma caneca da eliminação do analfabetismo de mulheres;
livre, liberado – dentro de Leis morais do czar Hammurapi – mulher – uma base de uma
maturidade política, econômica e cultural de qualquer país; nós – ouro, e na terra – ouro falso! O
meu objetivo – para melhorar todas as meninas que não trabalharam, e em uma janela dedilhou
em uma harpa ou em um piano grande branco – a quem os meios e uma fila permitem,
esperado por Prinze em Kone Branco, foram zelosos, dançado antes de príncipes, nunca
expressos exatamente, com timidez apropriada e respeito, mas, entendem, mim, a senhora –
nunca a menina tem de admirar a propriedade mais baixa, queda antes do trabalho manual; o
nosso sonho, o objetivo – música, canções, intrigas fáceis, danças e a moralidade convulsiva
fluíram de nascença! – a condessa Alice Antonovna em um ímpeto da brandura prendeu a
senhora com mãos, perscrutou no seu pequeno (as lentes escondidas atrás de copos grossos -
com em uma armação dourada (dispendiosamente, nobremente!)) olhos! – Maravilhoso,
perspicaz, apareceu a tempo, de outra maneira moscas iriam de carro em mim em um pequeno
caixão divertido! Divertidamente – uma palavra … decente um divertimento e alegria –
indecente como se um prego no vidro em um submundo o pecador roce à malevolência de
Anjos! O Destino enviou-lhe-me a um prêmio pela paciência porque – não estalei no grito,
razões – é muito de – entusiastas, camponeses, pessoas pouco nítidas com as caveiras rotas –
más maneiras, um montão de lixo, mas permaneci é limpo, até sem vestido, é decorado da
roupa moral mais bela e só o cinto da virgindade da princesa Anna Vladimirovna Mashkova é
mais forte do que que! A sua olhada – cara estrita, número seco, idade – para cinquenta, pele
branca, um nariz predatório, lábios finos de Aldebaran, roupa – preto um sombreiro – os
gaúchos vão se curvar a você da cintura, será posto em scarfs, pesado de lágrimas
arrependidas: o seu vestido — preto com o grande – além do carvão – botões, colarinho branco



– uma base de moralidade, diz tudo que é um professor de mulher, o professor da Instituição de
moças! Não tem Instituições de moças — a um osnovopolozh, porá pedras na sua base porque
sem moça esteticamente desenvolvida qualquer Mundo falhará, mesmo se estantes dos pés o
camponês dissoluto. Abandone os assuntos, senhora encantadora, o considerarei pela luz do
dia; à noite, tenho medo, será assustado, verde transforma-se na bruxa! Sirva-me realmente,
edifique porque a moral nobre a menina constante é obrigada a ir com a senhora instrutiva, a
velha donzela — espero que o viajante do nosso Mundo um pilão de malaquita não sacudiu a
sua moralidade — bela comparação, tomei do livro romântico índio – não sei sobre pilões e um
pokolebaniye da honra feminina, sou pequeno Entretanto, é moral não maduro como se noz no
Pólo Norte da Terra! – a condessa Alice Antonovna foi embaraçada, abaixou uma cabeça, até
tirou uma lágrima de prata da timidez, uma meia de um sapato desenhou a palavra "harmonia"
na terra suave. — Não esperou, não esperou, encontro-me nos cruzamentos – os meus
assuntos, aspirações, – tudo arruinará o mágico queimado se empreender um dever de
acompanhá-lo, edificar, edificar, conservar contra más patas e olhadas malignas de torcedores
de palhaços! – a senhora tirou uma partícula de pó invisível do ombro esquerdo da condessa
Alice Antonovna, caiu em joelhos, rapidamente pulou, gritado, mas lágrimas – os prazeres,
feminidade, são visíveis neles repreensões a filósofos barbudos que são mais distantes do que
os livros não são vistos os olhos cegos dos molhes. – Não esperou a felicidade, até que este dia
não soubesse que o meu objetivo, a minha missão – para estimular e edificar a menina nobre –
mesmo se o seu objetivo não a educação geral de mulheres, e – para apagar as nossas
cidades de uma cara do Mundo, mas e moralmente constante tudo for permitido à bela menina,
porque, que atua não de maus motivos, e por causa da Humanidade! A moralidade dirige-o, e
contra a moralidade com um cabo e uma curva sabre enferrujado não pisará, interromperá
chifres. Brosha tudo é deixado gostará da minha propriedade, o acompanharei a uma sepultura
– ou o seu, vou me transformar em uma nuvem de pó sobre os líderes de desgraçados! Desde
a infância fui repreendida, repreendida, vidro socado cercado como se seja uma vaca
artiodactyl em sapatos. O pai zombado, zombou; não foi agradável para ele que não corto a
lenha, não me arrasto umas bolsas traseiras com a batata do ponto A no ponto de Bie!
Chamado mim a criação feia sem valor, e de fealdade em mim – uma ardência de olhada direta
serena, convencida da Verdade, olhos! A mãe picou-me as agulhas em nádegas, repreendidas,
sonharam que entrasse na costureira e servisse locatários traktirny, cruzaria o ponto de costura
para eles scarfs com monogramas de casas notáveis – vazio se a menina passa olhos de
лиходеев que do diploma só sabem as palavras "presunto de porco" e "violeta forte"! Não há
contemporâneo – em mim amigas, não corri com eles com um cabelo pendente, não riu em voz
alta com sensações em um banho e em uma meda onde tamanho de ratos de peste de um
bisão! Os outros entre o, desesperei-me, compuseram faces na cor azul da morte, assustaram
as pessoas mortas recuperadas à noite e encontraram a maior consolação em pensamentos no
cemitério quando o uivo também geme sepulcral um furacão bloqueou gritos da mãe e pai! Os
dias são mais claros, ele é mais do que nuvens na minha testa – secado para desordens, da



injustiça de leis de acordo com as quais o devasso recebeu mais moedas de ouro, do que a
menina virtuosa com o Sol de pessoa! Uma vez que reuni-me em um pequeno nó de uma
carcaça de galinhas cozidas no forno, doces e fui à floresta mágica – que a madeira que o
deserto; na sociedade – onde a pureza da alma é rejeitada – o açúcar granulado transforma-se
em olhos de esquilos. Em uma senda, perto de uma borda — e na distância enegreceu o lago
chinês com o afogado um granizo Kipezhem – encontrei a velha mulher – peitos em um peito
luz abaixada de pernas, involuntariamente deu passos ele no estômago que é dinamitado como
no húngaro com fome. O cabelo fluffed ruivo da velha mulher (então aprendi que antigo que
para ele são mais de mil anos, e pela forma – a donzela dissoluta de vinte anos) relativo aos
duendes foi derramada por dispara um musgo. Muito tempo fomos silenciosos – eu de cima, e a
velha mulher, prishiblenny de abaixo, lutou com visões – mim mesmo assim, acostumei-me a
um abuso e a velha mulher, em relâmpagos em olhos é visível – notável, o monarca de
cogumelos! Dentro de uma hora começou a falar, e a sua voz é semelhante a um ranger de
pedras durante uma tempestade em uma tira costeira: — O seu tanque либен a um shula! Não
coqueteio com você, pecador primogênito! Lá passou o tempo quando me salientei em bolas,
coqueteei, vazei o veneno em boliches de Reis – alegremente, toda a dança e cante, e as
sufocações de Rei, torce-se em uma agonia, rosnaduras, não um stiver nele já que ninguém
põe, leve a mobília de palácio – revolução! São mais de mil anos para mim, e olho a bala, sem
empacotador ressecado, nenhuma ajuda de grindings, substituo um fígado de bebês selvagens
– o organismo esteve cansado, e alma – sufoco-me vendido ao diabo de um título honorário da
bruxa. Rejuvenesço-me, arrumo-me, e bons colegas gentis para mim demasiado muito,
incomodado, e em mim sentem uma decadência, um molde, um eco de séculos quando de
olhos não astuciosos faísca da bondade decola, e — desesperança de permanecer de ossos
de Innokenti. Carla – não ser surpreso, e li nomes, pensamentos de pessoas de uma chapa
para mim com o peixe, sei tudo, cito mim mesmo e o mago Afrikaniya, – martelo para mim uma
estaca de madeira entre cera de peito, peitos por ervas curativas da elasticidade e frescura é
enchida, mas nunca a frescura voltará a um corpo de mil de bailarino de ano. Das minhas
páginas de dança de barriga e príncipes enlouqueceu; o обнаженаня em mesas em tabernas
dançou entre pequenas garrafas – IYYHMA! um milagre um passarinho I, e agora – uma
codorniz sem bico! Na minha pequena cabana uma estaca de madeira perto de uma cama; vou
me reclinar em uma cama, cobrirei olhos, e – faz o favor, martela uma estaca em um peito e até
que o fim da minha vida cuide de mim, ache a beleza silenciosa na minha morte, em uma velha
idade crescida da bruxa decrépita levantada à beleza do diamante. Não chamará atores, por
isso, não está com requisitos amistosos com ninguém, porque e não há amantes que
sufocariam mim antes do tempo, a mulher poética polovozrely com faces ocas da velha Ebook
Librarya!" – a bruxa foi posta por lábios na minha mão – o calor correu nos meus membros de
ganso, sinto que de uma boca poluotversty morte de passo prematura e uma velha idade em
mim, sei que mal chego quando alivio sensações com outra mulher, mas é encantado,
fascinado, e se não a minha alienação, incendiaria em uma chama da paixão da bruxa. Arcado



ele, viro números na mente, distraio pensamentos e um corpo de vicioso, zangado, não puro!
Em uma cabana de log trazida – uma cabana de log em centena de quartos, em muitas
medições dura, o Palácio de Padishah é menos do que a cabana de log da bruxa florestal! Em
uma cama preta-prechyornuyu derrubou a bruxa, pernas amasso o seu corpo em que a estaca
de madeira entrou suave – a faca no banco com o arroz assim entra. O mágico decidido para
não morrer, condena-me, repele, mas contra a condenação não irá em nenhuma parte, não há
nenhuma força contra a decência – portanto o touro não dará o fora na água de dragão.
Inventei, à bruxa empurram uma estaca entre peitos – milagres em um balde cheio de buracos;
O Palácio riu em voz alta, riu de nós a pedra, morta! Os peitos da bruxa foram levados por uma
luva de borracha sobre uma grande garrafa com o vinho jovem! De tentar parecer mais jovem
transformou-se na vovó que desmaia com oportunidades limitadas da fada. Muito tempo a
bruxa – com uma estaca viveu três anos em um peito, pedido, exigiram, ameaçado, quis isto
arranquei uma estaca de um peito, reanimado; mas uma estaca – não um rabo de um cão, cada
dia nele não pendurará um sino. A primeira palavra é mais cara do que o segundo; a bruxa que
privei da sua vida contou, deixe sofrem, não se modifica, nós não assente para jogar cartas em
uma fila do campeão na libertinagem! Antes que a morte me condenasse, e as danações não
me assustam, em mim neles desde a imunidade de infância médica; se no dia em centena de
tempos a menina for xingada, então até a danação agonal da bruxa apita uma bala de prata em
um templo, mas voa por por. Desde então vivi em uma cabana de log da bruxa, reuniu
cogumelos venenosos, cantou das manhãs – vida sem o objetivo, sem sonho: e agora
entendido, o meu objetivo – você, senhora! Nu você, nu, e o seu nome – não Nudismo? — Não
nu, e sou vestido de uma toga de moralidade, de um espartilho da castidade e um chapéu da
estabilidade moral! – a condessa Alice Antonovna inflou esponjas, pretendeu repreender um
pouco o professor, mas riu, abriu passagem a fonte dos jovens. – Sou a condessa Alice é Alicia
Antonovna de Sheremetyevo! Dezessete anos – o natural, não mil de ano enfeitiçam em um
corpo jovem — o aluno da Instituição de moças! Ensine-me, edifique, mas saiba quando parar,
o mais doce, sou aumentar, abro-me não a cada lebre! — O meu nome – Carla! – o professor
com um arranhão da velha carreta assente — tenta em uma mesura fresca, o Mundo surdo,
senhoras, e curva-se e cortesia ao nível de Petrushki e as danças de mercado de Marya
Ivanovna não são treinadas no prazer! — Carla – é informativo, mas não terminado, não está em
um nome de Karl do aperfeiçoamento moral nadlezhayshy, curto como um rabo em um lagarto
inoportuno com oportunidades limitadas! – a condessa Alice Antonovna pensou, mas – o aluno
de honras na redação de quartetos, rapidamente – com uma velocidade do motor dos irmãos
Cherepanov – encontrou a solução: — von Carla! Belamente, nobremente, não o deprecia, e é
importante para mim que fosse atendido … andou de braços dados comigo na vida da senhora
nobre, abanada pela honra da ficção! Mileyshaya von Karl, – com condenação profunda que
todas as bruxas – irmãs! – a condessa Alice Antonovna cortês curvou-se ao professor – a aluna
diligente antes de um carvalho de sabedoria! – Conduzem-me ao Palácio dourado, digno mim!
Onde o Rei muito próximo?A carruagem para mim não será enviada, e se lhe enviar – não



esperarei, e haverá aquele novamente, e em volta – compradores do suborno de bichanos,
ananica, e, é possível que – o mais terrível em visões da donzela jovem — príncipes Pretos em
Cavalos negros! OH! Há muito não visitei o quarto de reflexões com quedas cristalinas e
estalagmites de alabastro, teimosas na beleza moralizante, Janissars branco! — A condessa
Alicia Antonovna, insinua em uma campanha em necessidade? – a visão de gelo do professor
de um instante converteu Alice em um sincelo, mas a senhora estrita modificou a raiva com uma
moral porque antes dela – menina moralmente constante modesta – arminho abaixo! – As
meninas não sentem a necessidade, não visite banheiros – príncipes assim pense e deixe
pensam, escondemos o nosso segredo, selou o seu anel Solomon e um selo de moralidade! A
personalidade spiritualized não defeca – desculpam, a condessa, para a comparação ridícula,
mas para mim é permitido porque sou Professor da carta de capital e deixo o cadáver do
Viajante flutuará neste rio – não renunciarei deificações. Somos meninas, entendo-o, e não às
vezes é necessário retirar-se no Palácio de Mármore com quedas cristalinas e um trono de
alabastro! Desça nos arbustos rosa mais doces, não venenosos, neles a consciência esconde-
se, os arbustos para você substituirão o quarto de palácio de um isolamento! O ginasta jovem
moralmente constante não deve conservar em si mesma mal, para divertir astucioso com o ato
de abnegação – portanto o Astrólogo Barnabas concedeu vituperators do Espaço com
pontapés! — Nunca! Confie em mim, von Carla mais honesta e afável, nunca eu – porque
tímido, uma camurça … uma gazela … entrará em arbustos quanto ao quarto de palácio de um
isolamento, a moral de um salto para mim carvão de vergonha de queimaduras! – a condessa
Alice Antonovna levantou-se num ímpeto, reprimido em si mesma reuniu-se – portanto o moleiro
força um burro obstinado! – A menina bem educada não cairá a um isolamento na necessidade
… AI! não somos ouvidos por vilões?. nunca na floresta! Deixe centena de príncipes em mil
Branco o Fim ser melhor me arnesará na carreta dourada – durarei, esfregarei lágrimas
arrependidas, eu – o ouro, mas não a decepção de camponeses, também não desapontará
príncipes com um isolamento baixo abaixo de arbustos como se seja uma malaquita
lyagushechka mas não a condessa! – a condessa Alice Antonovna beliscou-se, encontrada a
justificação da firmeza, empalideceu, mas sofreu, abanado pela honra de antepassados! —
Então – em taberna; não o palácio, mas o quarto para um isolamento da donzela nobre será, de
outra maneira reduzirei à taberna de cinzas, varro ao sabor do vento não virtudes do agarrador,
avarento! – O professor entrou no papel, queimado com uma chama azul da raiva — um vulcão
no mar! – Você, condessa Alice Antonovna, esteve, mostrou ao nosso Mundo as fundações
morais mais fortes – a condessa de mármore! Para mim é a condessa Alice Antonovna, e para
pessoas simples, para outros falcões – Alice Long Legs porque pensamentos o seu modesto –
em nuvens e pernas pisa o inferno, os diabos pisam abaixo também os seus truques, palavras
que as ervilhas tiram de lábios de vituperators da moralidade! — Alice Long Legs – de um modo
nacional, está perto do dinheiro onde as pessoas – lá e moedas, em um groshika, em cobre
soldo em uma moeda de ouro se reúnem! – a pessoa verde, com músculos de buffers
excessivamente desenvolvidos, com a esperança curvou um joelho antes que a condessa Alice



Antonovna, ineptamente, socasse um buraco em uma chapa de basalto, mas tentasse – viu em
algum lugar a cortesia, provocou uma cabeça de prateleira muito pequena – sobre a noz avelã –
um cérebro. – Sentirei você, a condessa, e logo — poprelyubodeystvuy – as crianças surgirão
verdes, Shrekopodobny, mas não sou Shrek, não a paródia, e – o soldado, uma tanga e uma
espada duas-pood para mim o passaporte! As meninas aderem-me, compõem, pedem a isto
prestei-lhes atenção, apresentado a eles a criança, e não sou um gorro de presente do mago –
em todas as forças não será bastante Mas para você, a beleza de pernas longas, uma parte do
amor que darei, verá o céu com a minha Lua verde da pessoa! Obesidade e bem-estar em mim
– de um chapéu mágico de mil de mágico de ano Persifal, não cavaleiro, e – um coágulo de
escuridade! Não me amou a menina, e as pessoas – tiveram medo e, mas não respeitaram:
lançou agudamente machados de terra em umas costas, e logo soluçou o que levou em uns
distritos distantes bons – um enorme ouriço verde em um corpo da pessoa magnífica. Os meus
olhos deixam sair raios de confusão: Quem sou eu neste Mundo? De onde veio e o que aspiro a
se — um gigante com a pele verde? A natureza não em vão concedida mim com a aparência
de malaquita – para estar em guerra com a Anfitriã do Buraco de Cobre ou com estrangeiros
zelenoryly – não explicou como se à Natureza fechassem uma boca um padre-nosso de três
gnomos. Lutado, morto, pilhado, conseguido, mereceu um prêmio de Doze Reis zangados
Subterrâneos — nada os toma, até um pedregulho muito pesado para eles um plumelet!
Vagado, não em forças independentemente para resolver uma pergunta do objetivo da
existência – o viajante solitário com o coração de aflição da heroína de mãe. Uma vez, festejei
na taberna – tempestuoso, extremamente tímido, – lançou barreis com o pimentão cáustico em
olhos de mercenários; mas o entretenimento divertiu-me, só acrescentado se aflige e coberto
de uma web burqa. O mágico entrou, encomendado a si mesmo um barril do violeta forte –
muito para não ir atrás de cada baixa quando os bailarinos desejam tomar uma bebida – o
deserto em meninas em uma boca e estômagos – uma brecha! I – forte, poderoso, a montanha
– zombou do mágico, feito para ele caras, bata duas vezes em umas costas, mas não soque
uma armadura da beleza do crioulo. Finalmente, o mágico foi incomodado pelos meus ataques
– mesmo assim que o cachorrinho pula para um cavalo com olhos violetas largamente abertos!
"Ogr, três vezes vão, bobo, com jugos de ombros! Não é donzela rural isto em jugos a bons
colegas gentis – todos tipos o generoso, no Marrocos botas vermelhas, em camisas de batista –
para transportar a água em baldes de um bem em um entretenimento. Aprenda a fumar sincero
com índios, tomar na escravidão de suas esposas – o tubo da paz o ajudará durante o adultério!
Da luz de esposas índia excepcional, acuse a luz antes do produto de bisões; reúno esta luz em
frascos, guardo antes de uma viagem aos diabos! Em trabalhos, em torturas construo o novo
Mundo; você, pequena fritada, não respeita a ciência, e os melhores de chistes acreditam –
para adormecer durante a bebida alcoólica! Estou cansado, as pernas entregam, o sexo justo
parece um sexo de entusiastas, e às vezes tomo um mosaico em um soalho de bacchantes nu
em barreis de carvalho. Descanso com mulheres – tenho o direito porque — merecido, e ouro
em mim será bastante para mil milhares de bobices com belezas de cabelos longos, cobras



neles no cabelo, mas parece a pessoas isto – tranças! Levo-o no serviço a mim mesmo – de
tabernas que transportará violeta forte ao meu palácio sombrio da alienação e as lições da
maternidade! Para cá e para lá, quando os grandes lutadores chegam: mais passos com baldes
em ombros dominarão, mais potente eles espírito e mente! Não esteja pérfido, огр, tome um
barril e role para cima, Sisyphus com coxas gordas do levantador de pesos!" O mago zangado
encantou-me, subordinado, não se curvou, e esperei o que violará sobre mim como sobre o
cantor, mas não é a neve fadada, descongelada tirou os meus sonhos ao lavar. Em uma toca do
mágico trouxe o primeiro barril — as mães dos trasgos de madeira que é criado em laboratórios
e cavernas – os elfos durante mil anos não inventarão semelhante: as balas, o chocolate, o linho
frag

ras rotas – más maneiras, um montão de lixo, mas permaneci é limpo, até sem vestido, é
decorado da roupa moral mais bela e só o cinto da virgindade da princesa Anna Vladimirovna
Mashkova é mais forte do que que! A sua olhada – cara estrita, número seco, idade – para
cinquenta, pele branca, um nariz predatório, lábios finos de Aldebaran, roupa – preto um
sombreiro – os gaúchos vão se curvar a você da cintura, será posto em scarfs, pesado de
lágrimas arrependidas: o seu vestido — preto com o grande – além do carvão – botões,
colarinho branco – uma base de moralidade, diz tudo que é um professor de mulher, o professor
da Instituição de moças! Não tem Instituições de moças — a um osnovopolozh, porá pedras na
sua base porque sem moça esteticamente desenvolvida qualquer Mundo falhará, mesmo se
estantes dos pés o camponês dissoluto. Abandone os assuntos, senhora encantadora, o
considerarei pela luz do dia; à noite, tenho medo, será assustado, verde transforma-se na
bruxa! Sirva-me realmente, edifique porque a moral nobre a menina constante é obrigada a ir
com a senhora instrutiva, a velha donzela — espero que o viajante do nosso Mundo um pilão de
malaquita não sacudiu a sua moralidade — bela comparação, tomei do livro romântico índio –
não sei sobre pilões e um pokolebaniye da honra feminina, sou pequeno Entretanto, é moral
não maduro como se noz no Pólo Norte da Terra! – a condessa Alice Antonovna foi
embaraçada, abaixou uma cabeça, até tirou uma lágrima de prata da timidez, uma meia de um
sapato desenhou a palavra "harmonia" na terra suave. — Não esperou, não esperou, encontro-
me nos cruzamentos – os meus assuntos, aspirações, – tudo arruinará o mágico queimado se
empreender um dever de acompanhá-lo, edificar, edificar, conservar contra más patas e
olhadas malignas de torcedores de palhaços! – a senhora tirou uma partícula de pó invisível do
ombro esquerdo da condessa Alice Antonovna, caiu em joelhos, rapidamente pulou, gritado,
mas lágrimas – os prazeres, feminidade, são visíveis neles repreensões a filósofos barbudos
que são mais distantes do que os livros não são vistos os olhos cegos dos molhes. – Não
esperou a felicidade, até que este dia não soubesse que o meu objetivo, a minha missão – para
estimular e edificar a menina nobre – mesmo se o seu objetivo não a educação geral de
mulheres, e – para apagar as nossas cidades de uma cara do Mundo, mas e moralmente
constante tudo for permitido à bela menina, porque, que atua não de maus motivos, e por causa



da Humanidade! A moralidade dirige-o, e contra a moralidade com um cabo e uma curva sabre
enferrujado não pisará, interromperá chifres. Brosha tudo é deixado gostará da minha
propriedade, o acompanharei a uma sepultura – ou o seu, vou me transformar em uma nuvem
de pó sobre os líderes de desgraçados! Desde a infância fui repreendida, repreendida, vidro
socado cercado como se seja uma vaca artiodactyl em sapatos. O pai zombado, zombou; não
foi agradável para ele que não corto a lenha, não me arrasto umas bolsas traseiras com a
batata do ponto A no ponto de Bie! Chamado mim a criação feia sem valor, e de fealdade em
mim – uma ardência de olhada direta serena, convencida da Verdade, olhos! A mãe picou-me
as agulhas em nádegas, repreendidas, sonharam que entrasse na costureira e servisse
locatários traktirny, cruzaria o ponto de costura para eles scarfs com monogramas de casas
notáveis – vazio se a menina passa olhos de лиходеев que do diploma só sabem as palavras
"presunto de porco" e "violeta forte"! Não há contemporâneo – em mim amigas, não corri com
eles com um cabelo pendente, não riu em voz alta com sensações em um banho e em uma
meda onde tamanho de ratos de peste de um bisão! Os outros entre o, desesperei-me,
compuseram faces na cor azul da morte, assustaram as pessoas mortas recuperadas à noite e
encontraram a maior consolação em pensamentos no cemitério quando o uivo também geme
sepulcral um furacão bloqueou gritos da mãe e pai! Os dias são mais claros, ele é mais do que
nuvens na minha testa – secado para desordens, da injustiça de leis de acordo com as quais o
devasso recebeu mais moedas de ouro, do que a menina virtuosa com o Sol de pessoa! Uma
vez que reuni-me em um pequeno nó de uma carcaça de galinhas cozidas no forno, doces e fui
à floresta mágica – que a madeira que o deserto; na sociedade – onde a pureza da alma é
rejeitada – o açúcar granulado transforma-se em olhos de esquilos. Em uma senda, perto de
uma borda — e na distância enegreceu o lago chinês com o afogado um granizo Kipezhem –
encontrei a velha mulher – peitos em um peito luz abaixada de pernas, involuntariamente deu
passos ele no estômago que é dinamitado como no húngaro com fome. O cabelo fluffed ruivo
da velha mulher (então aprendi que antigo que para ele são mais de mil anos, e pela forma – a
donzela dissoluta de vinte anos) relativo aos duendes foi derramada por dispara um musgo.
Muito tempo fomos silenciosos – eu de cima, e a velha mulher, prishiblenny de abaixo, lutou
com visões – mim mesmo assim, acostumei-me a um abuso e a velha mulher, em relâmpagos
em olhos é visível – notável, o monarca de cogumelos! Dentro de uma hora começou a falar, e a
sua voz é semelhante a um ranger de pedras durante uma tempestade em uma tira costeira: —
O seu tanque либен a um shula! Não coqueteio com você, pecador primogênito! Lá passou o
tempo quando me salientei em bolas, coqueteei, vazei o veneno em boliches de Reis –
alegremente, toda a dança e cante, e as sufocações de Rei, torce-se em uma agonia,
rosnaduras, não um stiver nele já que ninguém põe, leve a mobília de palácio – revolução! São
mais de mil anos para mim, e olho a bala, sem empacotador ressecado, nenhuma ajuda de
grindings, substituo um fígado de bebês selvagens – o organismo esteve cansado, e alma –
sufoco-me vendido ao diabo de um título honorário da bruxa. Rejuvenesço-me, arrumo-me, e
bons colegas gentis para mim demasiado muito, incomodado, e em mim sentem uma



decadência, um molde, um eco de séculos quando de olhos não astuciosos faísca da bondade
decola, e — desesperança de permanecer de ossos de Innokenti. Carla – não ser surpreso, e li
nomes, pensamentos de pessoas de uma chapa para mim com o peixe, sei tudo, cito mim
mesmo e o mago Afrikaniya, – martelo para mim uma estaca de madeira entre cera de peito,
peitos por ervas curativas da elasticidade e frescura é enchida, mas nunca a frescura voltará a
um corpo de mil de bailarino de ano. Das minhas páginas de dança de barriga e príncipes
enlouqueceu; o обнаженаня em mesas em tabernas dançou entre pequenas garrafas –
IYYHMA! um milagre um passarinho I, e agora – uma codorniz sem bico! Na minha pequena
cabana uma estaca de madeira perto de uma cama; vou me reclinar em uma cama, cobrirei
olhos, e – faz o favor, martela uma estaca em um peito e até que o fim da minha vida cuide de
mim, ache a beleza silenciosa na minha morte, em uma velha idade crescida da bruxa
decrépita levantada à beleza do diamante. Não chamará atores, por isso, não está com
requisitos amistosos com ninguém, porque e não há amantes que sufocariam mim antes do
tempo, a mulher poética polovozrely com faces ocas da velha Ebook Librarya!" – a bruxa foi
posta por lábios na minha mão – o calor correu nos meus membros de ganso, sinto que de uma
boca poluotversty morte de passo prematura e uma velha idade em mim, sei que mal chego
quando alivio sensações com outra mulher, mas é encantado, fascinado, e se não a minha
alienação, incendiaria em uma chama da paixão da bruxa. Arcado ele, viro números na mente,
distraio pensamentos e um corpo de vicioso, zangado, não puro! Em uma cabana de log trazida
– uma cabana de log em centena de quartos, em muitas medições dura, o Palácio de Padishah
é menos do que a cabana de log da bruxa florestal! Em uma cama preta-prechyornuyu
derrubou a bruxa, pernas amasso o seu corpo em que a estaca de madeira entrou suave – a
faca no banco com o arroz assim entra. O mágico decidido para não morrer, condena-me,
repele, mas contra a condenação não irá em nenhuma parte, não há nenhuma força contra a
decência – portanto o touro não dará o fora na água de dragão. Inventei, à bruxa empurram uma
estaca entre peitos – milagres em um balde cheio de buracos; O Palácio riu em voz alta, riu de
nós a pedra, morta! Os peitos da bruxa foram levados por uma luva de borracha sobre uma
grande garrafa com o vinho jovem! De tentar parecer mais jovem transformou-se na vovó que
desmaia com oportunidades limitadas da fada. Muito tempo a bruxa – com uma estaca viveu
três anos em um peito, pedido, exigiram, ameaçado, quis isto arranquei uma estaca de um
peito, reanimado; mas uma estaca – não um rabo de um cão, cada dia nele não pendurará um
sino. A primeira palavra é mais cara do que o segundo; a bruxa que privei da sua vida contou,
deixe sofrem, não se modifica, nós não assente para jogar cartas em uma fila do campeão na
libertinagem! Antes que a morte me condenasse, e as danações não me assustam, em mim
neles desde a imunidade de infância médica; se no dia em centena de tempos a menina for
xingada, então até a danação agonal da bruxa apita uma bala de prata em um templo, mas voa
por por. Desde então vivi em uma cabana de log da bruxa, reuniu cogumelos venenosos,
cantou das manhãs – vida sem o objetivo, sem sonho: e agora entendido, o meu objetivo –
você, senhora! Nu você, nu, e o seu nome – não Nudismo? — Não nu, e sou vestido de uma



toga de moralidade, de um espartilho da castidade e um chapéu da estabilidade moral! – a
condessa Alice Antonovna inflou esponjas, pretendeu repreender um pouco o professor, mas
riu, abriu passagem a fonte dos jovens. – Sou a condessa Alice é Alicia Antonovna de
Sheremetyevo! Dezessete anos – o natural, não mil de ano enfeitiçam em um corpo jovem — o
aluno da Instituição de moças! Ensine-me, edifique, mas saiba quando parar, o mais doce, sou
aumentar, abro-me não a cada lebre! — O meu nome – Carla! – o professor com um arranhão
da velha carreta assente — tenta em uma mesura fresca, o Mundo surdo, senhoras, e curva-se
e cortesia ao nível de Petrushki e as danças de mercado de Marya Ivanovna não são treinadas
no prazer! — Carla – é informativo, mas não terminado, não está em um nome de Karl do
aperfeiçoamento moral nadlezhayshy, curto como um rabo em um lagarto inoportuno com
oportunidades limitadas! – a condessa Alice Antonovna pensou, mas – o aluno de honras na
redação de quartetos, rapidamente – com uma velocidade do motor dos irmãos Cherepanov –
encontrou a solução: — von Carla! Belamente, nobremente, não o deprecia, e é importante
para mim que fosse atendido … andou de braços dados comigo na vida da senhora nobre,
abanada pela honra da ficção! Mileyshaya von Karl, – com condenação profunda que todas as
bruxas – irmãs! – a condessa Alice Antonovna cortês curvou-se ao professor – a aluna diligente
antes de um carvalho de sabedoria! – Conduzem-me ao Palácio dourado, digno mim! Onde o
Rei muito próximo?A carruagem para mim não será enviada, e se lhe enviar – não esperarei, e
haverá aquele novamente, e em volta – compradores do suborno de bichanos, ananica, e, é
possível que – o mais terrível em visões da donzela jovem — príncipes Pretos em Cavalos
negros! OH! Há muito não visitei o quarto de reflexões com quedas cristalinas e estalagmites de
alabastro, teimosas na beleza moralizante, Janissars branco! — A condessa Alicia Antonovna,
insinua em uma campanha em necessidade? – a visão de gelo do professor de um instante
converteu Alice em um sincelo, mas a senhora estrita modificou a raiva com uma moral porque
antes dela – menina moralmente constante modesta – arminho abaixo! – As meninas não
sentem a necessidade, não visite banheiros – príncipes assim pense e deixe pensam,
escondemos o nosso segredo, selou o seu anel Solomon e um selo de moralidade! A
personalidade spiritualized não defeca – desculpam, a condessa, para a comparação ridícula,
mas para mim é permitido porque sou Professor da carta de capital e deixo o cadáver do
Viajante flutuará neste rio – não renunciarei deificações. Somos meninas, entendo-o, e não às
vezes é necessário retirar-se no Palácio de Mármore com quedas cristalinas e um trono de
alabastro! Desça nos arbustos rosa mais doces, não venenosos, neles a consciência esconde-
se, os arbustos para você substituirão o quarto de palácio de um isolamento! O ginasta jovem
moralmente constante não deve conservar em si mesma mal, para divertir astucioso com o ato
de abnegação – portanto o Astrólogo Barnabas concedeu vituperators do Espaço com
pontapés! — Nunca! Confie em mim, von Carla mais honesta e afável, nunca eu – porque
tímido, uma camurça … uma gazela … entrará em arbustos quanto ao quarto de palácio de um
isolamento, a moral de um salto para mim carvão de vergonha de queimaduras! – a condessa
Alice Antonovna levantou-se num ímpeto, reprimido em si mesma reuniu-se – portanto o moleiro



força um burro obstinado! – A menina bem educada não cairá a um isolamento na necessidade
… AI! não somos ouvidos por vilões?. nunca na floresta! Deixe centena de príncipes em mil
Branco o Fim ser melhor me arnesará na carreta dourada – durarei, esfregarei lágrimas
arrependidas, eu – o ouro, mas não a decepção de camponeses, também não desapontará
príncipes com um isolamento baixo abaixo de arbustos como se seja uma malaquita
lyagushechka mas não a condessa! – a condessa Alice Antonovna beliscou-se, encontrada a
justificação da firmeza, empalideceu, mas sofreu, abanado pela honra de antepassados! —
Então – em taberna; não o palácio, mas o quarto para um isolamento da donzela nobre será, de
outra maneira reduzirei à taberna de cinzas, varro ao sabor do vento não virtudes do agarrador,
avarento! – O professor entrou no papel, queimado com uma chama azul da raiva — um vulcão
no mar! – Você, condessa Alice Antonovna, esteve, mostrou ao nosso Mundo as fundações
morais mais fortes – a condessa de mármore! Para mim é a condessa Alice Antonovna, e para
pessoas simples, para outros falcões – Alice Long Legs porque pensamentos o seu modesto –
em nuvens e pernas pisa o inferno, os diabos pisam abaixo também os seus truques, palavras
que as ervilhas tiram de lábios de vituperators da moralidade! — Alice Long Legs – de um modo
nacional, está perto do dinheiro onde as pessoas – lá e moedas, em um groshika, em cobre
soldo em uma moeda de ouro se reúnem! – a pessoa verde, com músculos de buffers
excessivamente desenvolvidos, com a esperança curvou um joelho antes que a condessa Alice
Antonovna, ineptamente, socasse um buraco em uma chapa de basalto, mas tentasse – viu em
algum lugar a cortesia, provocou uma cabeça de prateleira muito pequena – sobre a noz avelã –
um cérebro. – Sentirei você, a condessa, e logo — poprelyubodeystvuy – as crianças surgirão
verdes, Shrekopodobny, mas não sou Shrek, não a paródia, e – o soldado, uma tanga e uma
espada duas-pood para mim o passaporte! As meninas aderem-me, compõem, pedem a isto
prestei-lhes atenção, apresentado a eles a criança, e não sou um gorro de presente do mago –
em todas as forças não será bastante Mas para você, a beleza de pernas longas, uma parte do
amor que darei, verá o céu com a minha Lua verde da pessoa! Obesidade e bem-estar em mim
– de um chapéu mágico de mil de mágico de ano Persifal, não cavaleiro, e – um coágulo de
escuridade! Não me amou a menina, e as pessoas – tiveram medo e, mas não respeitaram:
lançou agudamente machados de terra em umas costas, e logo soluçou o que levou em uns
distritos distantes bons – um enorme ouriço verde em um corpo da pessoa magnífica. Os meus
olhos deixam sair raios de confusão: Quem sou eu neste Mundo? De onde veio e o que aspiro a
se — um gigante com a pele verde? A natureza não em vão concedida mim com a aparência
de malaquita – para estar em guerra com a Anfitriã do Buraco de Cobre ou com estrangeiros
zelenoryly – não explicou como se à Natureza fechassem uma boca um padre-nosso de três
gnomos. Lutado, morto, pilhado, conseguido, mereceu um prêmio de Doze Reis zangados
Subterrâneos — nada os toma, até um pedregulho muito pesado para eles um plumelet!
Vagado, não em forças independentemente para resolver uma pergunta do objetivo da
existência – o viajante solitário com o coração de aflição da heroína de mãe. Uma vez, festejei
na taberna – tempestuoso, extremamente tímido, – lançou barreis com o pimentão cáustico em



olhos de mercenários; mas o entretenimento divertiu-me, só acrescentado se aflige e coberto
de uma web burqa. O mágico entrou, encomendado a si mesmo um barril do violeta forte –
muito para não ir atrás de cada baixa quando os bailarinos desejam tomar uma bebida – o
deserto em meninas em uma boca e estômagos – uma brecha! I – forte, poderoso, a montanha
– zombou do mágico, feito para ele caras, bata duas vezes em umas costas, mas não soque
uma armadura da beleza do crioulo. Finalmente, o mágico foi incomodado pelos meus ataques
– mesmo assim que o cachorrinho pula para um cavalo com olhos violetas largamente abertos!
"Ogr, três vezes vão, bobo, com jugos de ombros! Não é donzela rural isto em jugos a bons
colegas gentis – todos tipos o generoso, no Marrocos botas vermelhas, em camisas de batista –
para transportar a água em baldes de um bem em um entretenimento. Aprenda a fumar sincero
com índios, tomar na escravidão de suas esposas – o tubo da paz o ajudará durante o adultério!
Da luz de esposas índia excepcional, acuse a luz antes do produto de bisões; reúno esta luz em
frascos, guardo antes de uma viagem aos diabos! Em trabalhos, em torturas construo o novo
Mundo; você, pequena fritada, não respeita a ciência, e os melhores de chistes acreditam –
para adormecer durante a bebida alcoólica! Estou cansado, as pernas entregam, o sexo justo
parece um sexo de entusiastas, e às vezes tomo um mosaico em um soalho de bacchantes nu
em barreis de carvalho. Descanso com mulheres – tenho o direito porque — merecido, e ouro
em mim será bastante para mil milhares de bobices com belezas de cabelos longos, cobras
neles no cabelo, mas parece a pessoas isto – tranças! Levo-o no serviço a mim mesmo – de
tabernas que transportará violeta forte ao meu palácio sombrio da alienação e as lições da
maternidade! Para cá e para lá, quando os grandes lutadores chegam: mais passos com baldes
em ombros dominarão, mais potente eles espírito e mente! Não esteja pérfido, огр, tome um
barril e role para cima, Sisyphus com coxas gordas do levantador de pesos!" O mago zangado
encantou-me, subordinado, não se curvou, e esperei o que violará sobre mim como sobre o
cantor, mas não é a neve fadada, descongelada tirou os meus sonhos ao lavar. Em uma toca do
mágico trouxe o primeiro barril — as mães dos trasgos de madeira que é criado em laboratórios
e cavernas – os elfos durante mil anos não inventarão semelhante: as balas, o chocolate, o linho
fragrante perfeito, fruto exótico, viands carne e peixe – pescadores não viram antes de peixes
semelhantes com sete pernas. Os bailarinos nus e os cantores livremente passeiam na mansão
do mágico, consideram o ouro, comem, bebida – abismos, riem em voz alta, pernas acima do
elevador dianteiro – e o resto de chamadas de mágico do corpo e razão! "Caprichoso você,
alcoólicos!" – gritei pela voz inesperadamente fina porque invejei a ousadia do mágico, ao seu
alcance e prosperidade – mim durante um milhão de anos para não roubar tanto quantos as
senhoras no palácio comeram para uma noite! Arrastado uma corcunda de barril com o violeta
na montanha, não me esquecerei esta vez, incômodo, sem a atmosfera amistosa, sem lutas em
tabernas como se o mágico não somente me encantasse, e com uma zombaria, com truques –
um porrete nacional para ele na cabeça. Fui surpreso – o mago zangado transporta viands por
avião, por portais, e violeta forte em barreis que apóio – para nada, em um cavalo o caminho,
mas – não é eficaz, cornudo venenoso para fazer um gato rir! Tempo encontrado, pegado o



mágico – agarrou-o por uma prega de um casaco de vestido (o mágico foi divertido, vestido
como o mais agudo neste tempo, amou jogos de interpretação de papel com truques que as
senhoras nas cabeças foram como se fossem pospostos a outro fim do Mundo em asas de um
dragão de prata): "O mágico, você tão velho que foi esquecido por casa nativa com um sol cego
no Leste! – Tremo para a nervosidade, tremulo uma mão, expilo harpias, e os bailarinos nus
fecham a minha olhada encanta Bagdade. – Realmente, durante todo o tempo você não
encontrou o elixir de Verdade? Não aprendeu a Verdade?Não aproximou o sonho rosa da
infância? O que as festas imprudentes com meninas nuas impudentes se no fundo de um gato
preto juram no diabo, e no coração – o Subsolo permanente congelado do Espaço Sem
coração?" Contei, foi coberto da bailarina – que o relâmpago da raiva bateu nela, mas não mim;
o bailarino quente, de ossos e carne, ri em voz alta, sorrisos, rolos nas minhas mãos um véu
branco, mas também abusa pela risada, chamadas canceladas, não auto-suficiente o
trabalhador de fazenda pobre! O mágico em mim olhou para a maldade, não respondeu nada, e
logo como se o levassem, queimado, e uma parte do funeral de cinzas foi perdida; inclinado,
envelheceu imediatamente, tremulou uma mão – e todos os bailarinos nus desapareceram
como se a sua fumaça da arma saísse. Mas a norma desde então aumentada da oferta de três
vezes fortes violetas – mim para ofender isto desossa árvores quebradas em uma geada. Fiz
um esforço, fixado, a corrida levantou barreis pesados na montanha, e o vilão esvaziou-os em
арык, moveu lábios como se quisesse condenar-me para sempre, mas não dissesse nada, é
difícil para ele sem mulheres nuas e não quer chamar, hesita da minha carga – não encontrou a
Verdade e a Verdade, não realizou os objetivos da vida então mulheres – abaixo, mas não um
corpo. Para o segundo ano tornei-me débil, o peso perdido, por um olho de uma agulha passou,
assimilado ao elfo sem vislumbres de consciência. Sentido que as forças vitais permaneceram
em várias marchas de batalha com barreis violetas, e além disso – escuridade, olvido e luz no
fim do túnel, mas a luz não Paraíso, e – luz negra, dispara infernal em mim especificará um
caminho a coppers com o óleo fervente e panelas de ato de fritar com as maçanetas aquecidas;
a carga da gravidez atormentou-me embora seja homem. Trazido o seguinte barril dez-pood
violeta, enfrento o mágico, balanço a cabeça abaixo esfriada, furtivamente roubo ferveu ervilhas
de uma mesa, anseio pelo frango na sopa de repolho russa. O mágico tímido olha para mim,
ameaça sentida, mas não entende – se troço se uma fechadura em mim e se a nova campanha
do violeta forte me tentará – assim ao maçom da diligência o supervisor dá ao escravo a carreta
com pedras. "Entendendo mal preços entre nós, um ork, a perda da consciência, e não é um
bailarino nu em uma mesa entre garrafas com o violeta forte! AI! Levantará graciosamente uma
perna, e um passo de hússar – topo superior – a vista encantadora, rosa na subida de alma!
Repreendeu-me, repreendeu isto eu com a festa de mulheres e não pensou na Verdade e a
Verdade, passou o objetivo da vida, e cubro lugares da história com festas, desmaio do álcool,
procuro-me em belezas nuas. Se nasceu a beleza rural com um rubor ígneo em nádegas, então
não insultaria mim, log verde! Todas as minhas preocupações do soalho olham com um cuco
infernal, um nome para ele – Imoralidade! Vivi nos jovens de acordo com leis brancas,



Amavelmente trazidas a pessoas, não fez prelyubodeystvat sem necessidade – guardou os
olhos colados de belezas, mas também não levantou uma mão contra eles, apresentado só
com maçãs douradas. Conjurado e, conjurado muitas vezes, mas para Bom – a camponeses
nakoldovyvat um grande grão de colheita, a vacas – rendimentos atordoantes de leite de leite
de seis percentagens, a meninas – noivos ricos, a homens – as esposas inteligentes
encantadoras appeasables semelhantes a livros de mármore. A minha roupa naquele tempo –
branco, com o ouro, e não sou uma enguia de cabelos escuros e o bonito homem do cabelo
branco com lábios de crianças ingênuos de cerejeira, neles o Sol foi refletido. Aquele dia
infortunado conjurei a comerciantes o caminho fácil, um alto lucro, felicidade e prosperidade
como se me sujasse com o mel de todo o mundo com o chocolate. No humor mais perfeito
perambulou a fechadura – naquele tempo do ouro branco a fechadura – brilhou, foi agradável
ao olho da Lebre da Felicidade! Inesperadamente — como se em um peito da enfermeira
molhada – encontrassem uma porta preta em uma parede – um nevo no campo aveludado de
um corpo da Rainha de Neve! Desordem, se na fechadura dourada – preto, feio, com cabelo.
Três horas I com a tensão extrema estiveram perto de uma porta preta, persuadiu-se a não
tomar decisões apressadas; não abriria uma porta – a que uma porta barbuda preta se na
fechadura há a maior parte de outras portas do ouro? Os ratos foram assustados olhando para
mim – portanto me modifiquei perto de uma porta preta; adivinhado que não a resposta a uma
pergunta – para o que vivo? – está atrás de uma porta; então estive uma perna em uma solução
desta pergunta, e a vida lavável obedeceria ao Sol, encontraria o sentido porque aprenderia:
Quem sou eu e porque veio à Terra fértil? Não se abriria se não fadas e gnomos; as fadas
voaram, nastyrnichat, em olhos subidos, e os gnomos espancam-me com saltos de picaretas,
rosnou que estou em esmeraldas, previno minar, chamado mim um cão na manjedoura, mas
até não tenho rabo porque não sou um cão e não um dragão. A cabeça de mim começou a
girar, o coração ficou inanimado – involuntariamente deu passos no gnomo, esmagou-o no bolo
chato, perdeu o equilíbrio, agarrado por asas da fada, arrancou asas e arruinou a fada, para
mim não dará à luz o filho cupulado pelo ouro, Kremlim. Caiu a uma porta, abriu-se os abraços
da cortesã doente, com um gosto de lábios polovozrely incorporaram-me! Fiquei oco em um
quartinho – iluminação natural, radioativo – o escroto cairá dentro de uma hora como se noz
madura. Na despensa – relógio de soalho com um cuco — cuco – repugnante em uma imagem
do comprador do suborno — prokukovat treze vezes – a uma de tarde! Tremi, agarrou o coração
encantado – não há relógio maluco no Universo mais misteriosamente e mais terrivelmente; O
Oceano Mundial separou-se quando Evsey teve ligação com ombros o relógio de soalho com
um cuco; o monte Kolovrat desceu do lugar e satisfez condições de Ahmed – ao vendedor do
relógio maluco! A minha pele firmou-se, a pessoa ficou inanimada, a mãos as escalas verdes
do defeito apareceram. Esperei que o relógio maluco – um vislumbre da minha consciência
inflamada, o fruto de imaginação, resultado ilimitado seja mais alegre com saltos por um fogo –
o cabelo em um púbis chamuscará sobre um fogo — alegremente, em orelhas um dobre
fúnebre, e na amargura de lábios de um beijo de Belogorsk divchina! As minhas mãos foram



esticadas – não na minha vontade, e sob a ordem silenciosa do relógio maluco, as lianas
conseguiram horas e trouxeram-lhes em uma chave da liderança radioativa. No mesmo tempo
senti-me insalubre, os pensamentos repugnantes visitaram a cabeça, os dentes saíram da boca
finamente delineada; modifiquei-me sem a ajuda do diabo. Lembro-me, o diabo lançou os olhos
em um quartinho, viu-me e o relógio maluco – foi entorpecido, picado, cedido, a maldade de
horas foi assustada, evitada, um rabo derrubou menorás. A fechadura modificada – tornou-se
preta como se de uma pena; mas sei – a fechadura infernal, por isso – carvão e fóssil, um
dinossauro à minha fechadura o patrono! Desde então a desonestidade, krivodushy, reserva
prendeu-me – assim o tirano o comerciante agarra um gargoyley; o sonho para aprender o
objetivo de vida – tornou-se, afastado, partido na cometa de Galera. Crio a maldade, sem botas
que danço em orgias, forço um ork a arrastar-se violeta forte na alegria à água – esvaziam tudo,
não traz mais perto o meu sonho, e não sei um sonho, mas sinto o coração, o coração negro do
vampiro, – o mágico batido com uma berinjela em um peito, procurou o coração, – que me
afasto da Verdade e um sonho — portanto o ganso ferido fica para trás o pacote". Ficou
silencioso, tornou-se triste, assente em um trono preto, deu à cabeça em um peito como se um
grupo de uvas pretas. Aproximei-me, e do alcance, de atrever-se valente com o violeta forte na
cabeça do enslaver abaixou um barril pesado, até começado cantar no triunfo, foi surpreso –
porque não concebi para matar o mágico antes, e trabalhei como se tenha em nádegas centena
de cavalos. O mágico em uma agonia jogou a cabeça ferida para cima, ameaçou-me de uma
agulha de dedo curva, coaxou com dores da cabeça rural: "Alegoria!" – o colega pobre também
morreu, a infinidade a concubina deitada entre nós. Ele em inferno e mim – em Paraíso!Tomei o
ouro da tesouraria do vilão do serviço e procurei-me o atributo mágico; a fechadura depois da
morte do mágico quebrado, caiu esperanças da menina corcunda de um casamento! Agarrei
uma rosca salgada de uma mesa, comeu com um desgosto inexprimível do soldado fatal;
magia dirigida não de tomar nada, se esgotou da fechadura como se para mim os diabos da
lambedela de salto. Afligido, com a pena do cavaleiro incorrutível foi campos e as florestas,
durante um mês deixado à cidade – Svetloyarsku! Aumentou antes de policiais na porta,
abaixou uma mão em um bolso, encontro uma pequena moeda – uma taxa de entrada para a
cidade, e a rapariga atrevida da mão arranha um escroto, não consegue moedas,
bezobraznitsa. Os guardas estranhos olharam para mim – rasgado - de poetas no uniforme de
policiais, esbeltos, com os estômagos adesivos fora de refugiados Afros e relativos aos
duendes. Em um hábito esperei que isto me espancará, zombará, os paus em um pescoço
banirão, repreenderá uns poucos que verde tento juntar o grupo de viver morto, quimeras,
dragões, bruxas. Mas o regresso – o Sol tremeu no céu – os policiais correram-me, composto,
sorriu, na corrida da roupa desfizeram-se de skomorosh, foram fora da respiração, mas jorraram
o rio, beijou-me quente em todo lugar, tocado, pediu tomá-los na esposa. Para policiais – de
paredes de cidade – as meninas e as mulheres da qualidade caíram em flores raznokozhy;
velhos homens e velhas mulheres atrás deles – tudo desejou o meu amor, chamado o bonito
homem, o adolescente polovozrely no Universo! Sofri um remorso – não para que fui tomado, –



mas aceitei a carícia com o respeito, lembrou-se de uma surra, até desate a chorar sobre a
lojista corpulenta com sótãos de peito. – com fome além dos anos – acariciou-me, sussurrou os
lábios perturbadores murchados do assistente de loja de carne frita: "Ame mim, ork verde!Se
não, então quem guardará a natureza, corneará a meu marido cervine? Não cairei no amor com
um porco-espinho e você – o Sol na minha caverna do medo!" A linha para mim foi construída,
portanto люб também sou encantador para todos; modificado, começou a brilhar – não
entenderei porque, mas adivinhado, o segredo é escondido no palácio do mágico. Depois –
quando falado o adivinhador em uma cama atrás de uma xícara do violeta forte – o profeta
revelou-me um segredo, antes não aberto si mesma, e um segredo um bocado depois, o estalo
de segredo de beijos chovido: sou uma magia de rosca salgada em uma toca do mágico
comeu, e em um volume de rosca salgada – encanto de força, as senhoras a si mesmo são
puxadas pela força, mostra ao homem o cavaleiro realizado em uma pele drakony. O mágico
preparou uma rosca salgada para si mesmo que antes de bailarinos para brilhar que a amaram
sinceramente, com um calor de concubinas recentemente casadas durante a prova sobre
zumbis sepulcrais. O mágico não foi a tempo, desapontei-o na vida, não comeu uma rosca
salgada, e comi, e agora sou um presente a homens e mulheres, velhos homens e fraudadores
de fundos públicos a gnomos! – o gigante verde desfez-se de pequenas calcinhas (Nos
Mundos mais Baixos do esporte de bailarino semelhante em praias, venda dragões fritos; as
calcinhas do cidadão divertiram a condessa Alice Antonovna!), esteve um tripé. – Farei feliz
você, fada de pernas longas, darei ao vinagre do seu aroma de vida de uma violeta! — Um
diabo com palavras roubadas!Seja condenado um banco no qual se sentou na taberna! –
Nastavnitsa von Karl ameaçou no monstro verde a um guarda-chuva preto (de onde apareceu
na mão de von Carla, em uma travessa de Prata veio para um pára-quedas de desesperança?)
com a maçaneta de prata intricada com um número do velho homem barbudo destrutivo. – Não
há segredo em você – a rosca salgada comeu a magia e está orgulhosa da disponibilidade – o
cão fedorento! Teria vergonha da donzela jovem – precisa de maneira, dinheiro, ouro, plezira
porque com um objetivo nobre chegou ao nosso Mundo – meninas para preparar-se em
kurtuaznost, castidade, tocando uma harpa e pôr cada beleza em uma janela com que a luz da
castidade lutou sobre copos – assim em olhos do aluno relâmpago de patos solar intricado.
Sobe com o chavão maçante à monarquia escondida da virtude! – O professor bufou em um ork
verde e olhou para a condessa Alice Antonovna com o amor doce, a devoção de um cavalo
doméstico – tempestuoso, às vezes zangado, mas persistente – não trairá na amizade porque
não o velho amigo de instituto. — Não me ama? – o atleta caiu em nádegas – a terra tremeu,
estouro, e entre pernas do monstro a fonte de magma decolou – portanto de uma boca do ouro
de falante os dentes decolam. – Todos amam-me depois de uma rosca salgada, e não deseja –
alegre, disponível, já estão preparados para o amor – cozinhado no vapor fora e branco como
se violeta jovem forte! Eu em confusão: o espancarei facilmente, romperei ossos, mas dou
pancadas de partes de carne algum – não me dará a origem a uma parte de carne do sucessor,
não lavará os meus quadreis de malaquita desgraciosos, o vidro não bombeará a água antes



da morte. – O ork ou o trasgo – o professor Darwin para ele o juiz – foi afligido, balançou a
cabeça, arrancou um musgo de pedra de um púbis. Von Carla puxou a condessa que descansa
Alice Antonovna ao caminho, agulhas picadas na extensão as largas nádegas – ajustaram uma
cabra da ama-seca curiosa! — Divertido ele, porque verde e pouco nítido – os Desertos de Sol
verdes! – a condessa Alice Antonovna foi desobediente, levantou-se num ímpeto uma pequena
cabra da ama-seca, mas correu porque a sensação da necessidade se moveu mais forte, do
que o desejo de aprender que um ork é mais fechado, para sentir os seus pensamentos de
chumbo. – O que falou sobre, duenye? Não entendi nada, e foi indignado, na pena mais
profunda abusou dele, olhos abaixados, envergonharam-se, e não pronunciou palavras de
lacaio, o monstro encantado, fascinado em uma pele de rã. Ao que o seu sarcasmo, von Carla
se o ser primitivo não for capaz da baixeza, não plantará uma bomba atômica em gavetas do
cantor da ópera HI-HI-C!As gavetas mencionadas – mal se a menina as quedas moralmente
constantes a raciocínios em gavetas infláveis – punirem mim, von Carla, ensinam algum bom
senso! — Não explicarei que o monstro quis de você e de mim, tímido você e tímido, puro, e a
sua honra, condessa Alice Antonovna, brilhos, dela até o cadaveric voa o salto à parte, tendo
feito buldge fora olhos de fazenda! – von Carla rememorou, ameaçou ao caminho vazio de uma
came de abeto seca, logo amolecida, livre, não contido e no negócio – a honra da condessa
Alicia de proteger – portanto o guarda de segurança se acalma em um carro blindado do diretor
do banco. – Confiam em mim, não confunda uma cabeça surpreendente com pensamentos de
maus monstros verdes – as suas pernas vão se confundir de pensamentos pesados: não sobre
uma harpa e danças de plezirny o discurso, e – sobre "a pro centena reunido" não é necessário
para você, vai se queimar sobre os jovens rurais! "Tyatenka, mãe, explica-me fenômenos
naturais, quero, eralashny, para saber tudo! – Na infância apoiei pais, perguntados, exigiu
explicar fenômenos naturais: porque as cabras da ama-seca e as vacas defecam porque
homens perto do sono de taberna, mas não em um berço; porque o bailarino ri em voz alta com
comerciantes, mostra-lhes o espaço podbjyubochny, e os comerciantes são surpresos,
suspiram, respiram, olhada de carneiros, cabeçada – os lojistas confusos no desejo insensível
de transferir o dinheiro de mãos em maçanetas. – Em que o objetivo da sua vida: em uma
bebida alcoólica, um partido, brigas – самоё frequente que vejo e ouço na casa; acreditado que
o nosso bolo de gengibre de alojamento que o mago virá e devorará a casa, e você, a mãe e o
pai enviará a um matadouro, à linguiça! Diga-me da ciência e tecnologia – prokazlivy I, mas às
vezes – quando roubo o açúcar de luar – mostro a agudeza prática". A mãe aos meus pedidos
jurou, espancou-me com o ferro – pequeno ferro, família, relíquia – em um chefe, chamado mim
por um gargoyley e soluçou em resíduos bebidos de após-guerra – guerra com orks terminado –
tempo. O pai amou, foi derrubado no nosso único assento, muitas vezes caía, mas com a
persistência do abade, veio novamente, foi novamente derrubado e caiu – místico em
repetições, em mim até maxilas grampeadas do prazer; o pai em um assento substituído para
mim Academia e teatro. Uma vez que vi o teatro na nossa cidade; espiado em um shchelochka
em uma cerca como donzelas na dança de etapa, levante pernas acima da cabeça e guincho –



todo o teatro, até o coelho sem dentes não apareceu, e os cachorrinhos teatrais –
styazhatelnitsa, com lokhanka vagaram entre o público e levantaram o dinheiro da revivificação
da nação! Aquele domingo infortunado o pai caiu de uma cadeira, tomou-me à mão, olhou em
olhos o meu ingênuo, o rio e com uma força do pão crescente em uma voz rouca disse:
"Lavagem de Dshcher, Carla! Círculo, passo de AAAARSh! Troce!
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