
Du kan alltid ringa tidningen/elroy kommer alltid att stå vid dörren och hälsa på alla

Från totalt

harmlöst har nu inget av det


med härden

bortklippta

dvs in the oceanic world

i slutet blandas ögonläckaget med den djupa ytan wow hej

vi beställde special items med våra mjukskalskrabbor på the lokal in

nu har vi inte pratat på fem år och eller fem månader och det kommer ta ungefär ca fem år till

det kommer bli så sjukt exakt 

med namnet i slutpjäsen med påsen i minkpälsen det

kommer bli en väska som är knähög som fälls ut och blir till en lykta som speglar segelljus under 
nattimmarna där det reflekteras in i samma pöl som jag vill fotografera och ställa in inuti pilregnet 
och låta figurera i ett förväxlingsdrama som i stort sett alltid kommer handla om en ihopvikt 
mottagare för spagetti

jag tänker alltid på dig

aldrig på

spaghetti


Snön är också också också (också)


Shallow into the night !and there’s a new train station AND there’s a beatlebug toddler casing or a 
different bag facing me! And th e twelve week c# course for learning there’s a specialized twelve 
week course where the defense advertised I feel it was reflected vexed 
Vegetarian hot dog buns 
And very lonely handrails with no light at all 
Asking if it was ok to have dietary preferences or OK to be at peace with exercising ones own 
inhibitions in an airported setting nothing helps my sibling epilepsy not even the sky now it’s the 
aquatnatic promise of that same summer in an apartment containing only 

och hur länge

Nu har dom tagit bort taket och spionerat fram allt


I sändningen räknar jag att du måste erkänna att lyfta bort hela taket ifrån dockhuset skulle vara 
att höra huset till ett dockhus och alla sensationerna

Markerar skadorna när du tagit bort tejpen vi gör såhär:


Du efter pipdeömmen i inspelningen bara gör exakt samma sak plus alla ambitionerna från 
förra lördagen, Frank spelar in i rummet som ser ut som ett exakt fotobåsrum inte bakom 
föraren men bakom den vanliga placeringen


Stänger av med hjälp av knappen och att du ser knappen framför dig

Jag tycker det äreördakjbdaande att du kan se knappen framför dig och att du har en virtuell 
personlighet som framgår i ditt utseende från dina ögon uuu


Hur otroligt ont det ändå gör när du är ett inferno inuti salen eller korridoren så finns du 
fortfarande inomhus och utomhus med alla tomma bil krasch skyltar tecken fixerade i stelnade 
pölar


Det Hår inte att identifiera och jag kommer sakna dig så himla mycket 


