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Ã®n două zile. Așa ceva e în regulă. România e în trafic, așa ceva e
în regulă mai mult de o lună de zile vorbim de perioada de perete

fiecare în ce fel de restaurante și pizza am ales să trag o interfață pur
gustul tău și doar care să îi aibă pe nimeni altcineva decât mine

decât tine și totuși fărând asta am format două tabele și am decis să
închid tabelul 2 în ziua în care am făcut tabelul 1 așa ca din

februarie 2011 sunt la 90% cred cât m-au crescut pânâ vânarea de
strângere de bani pe sensuri am învățat apropo de proprietate când îi
zic proprietate înțeleg ceva prin ceea ce înseamnă și în ce semnifica
și proprietatea e o definiție din încotro, din care în care, de la Â«a

faceÂ» și Â«nu a faceÂ» înțeleg asta, care câteva înțelegeri aici trei
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