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Jag var inte vän med min kropp efter sjukdom och operation och brukade undvika allt vad speglar hette, men
nu stannade jag faktiskt till. Såg på min kropp.Spegelbilden visade utsidan av en kropp som slogs mot cancer.
Slogs och kämpade. Ärr, och en tanig, smal kropp, och ett kalt huvud var det som visades i spegelbilden. Men
insidan reflekterades inte i bilden mittemot mig.Insidan som innehöll strider och slag om otrohet, svek och
lögner, sprit, droger och psykisk terror som var resultatet av vårt förhållande.Jag tittade på mitt kala huvud.
Mitt fina hår var borta, men jag tröstade mig med att det skulle växa ut igen.Fredde smög upp bakom mig och
jag var glad för hans sällskap.Han la sina armar runt min kropp. Han tittade på mig genom spegelbilden. Han
var tyst en stund. - Förstår du nu? frågade han med sina armar runt min smala midja.Jag förstod inte vad han

menade. - Förstår du nu varför jag var otrogen mot dig? Du är ju så jävla ful...

Allt som vi byggt upp . Köp Utan min tvillingsjäl. Pris 129 kr.
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Jag var inte vän med min kropp efter sjukdom och operation och brukade undvika allt vad speglar hette men
nu stannade jag faktiskt till. product type. En Blogg med mycket bilder mest från min omgivning och lite

annat ditt och datt dahlia httpwww.blogger.comprofile2977 noreplyblogger.com. tvillingutanminne.
Dezember 2012 von Claudia und Maya in Schweden. Men här är vi flera som han gillar inte överhuvudtaget
då men vi har inget val än att leva här nu. Köp Utan min tvillingsjäl av Charlotte Lantz på Bokus.com. Och i
min drom tyckte jag att genom min blotta onskan uttryckt i vdgor af elektrisk varme som strbmmade frdn mig
ned till den jord jag rddde om min lustgdrd pldtsligt fylldes med man kvinnor och barn hvilka alia hade ndgot
af mig sjalf i sina vasenden alldenstund det var jag som forlanade dem rorelse talfbrmdga och sysselsattning.
Gm Gm Eb F Gm Gm Eb F Gm Eb I ditt liv vem ar jag F Se pa mig sag vad du ser Gm Eb En tvillingsjal En
fiende F Som faller ner Eb Pa bara knan F Ber om nad Gm Dm Ser du vitt svart eller rott Eb F Nat som

https://myksigbokre.art/books1?q=Utan min tvillingsjäl


skimrat nan som bloder Dm Eb Nat som levde som ar dott Doda vi ar doda vi ar doda vi ar doda Gm Dm Eb
Bb Lagg ditt liv i min hand Gm Dm Eb Bb Salj din sjal till ett band. Dra till dig din tvillingsjäl soulmate.
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