LIN Ku - Ang Banayad ng Katotohanan
Hindi marangya mga pagsasaalang-alang na
ginawa sa magandang layout, napaka dosis ng pagsasarili
, malalim , kawili-wili bilang makita namin ang pakikipagugnayan ng napakagandang ideya na nagresulta hakbang
upang sabihin sa isang kuwento na may moral na iyon ay
ang moral na ng kuwento ... ang kwentong ito tungkol sa
dalawang workhorsesna ginawa ng isang paglalakbay sa
pamamagitan ng sinaunang japan , mula noong panahon
ng pagtuklas, ang gray na asno ay puno ng asin , napakamabigat ng pagkarga ;itim na asno guided sa iyong
patutunguhan caravan dahil nagkaroon siya ng isang
napaka liwanag ng pag-load , kinuha punasan ng
espongha up ipinagmamalaki ng kanyang kapalaran
pagiging napaka bastos na paraan sa kulay abong hindi
maaaring tumayo ito at noon ay tungkol sa upang
mamatay kapag ang pagsisikap makita ng nahulog sa
malaking gawing maputik na tubig derretendo-kung
kalahati ng pagkarga, itim asno masindak nanonood ng
hindi kapani-paniwalang swerte mate na may mangyaring
hindi nakakataas , easing pagkuha ng kung ano ang
natitira bayad.Hinimok sa pamamagitan ng selos , cast sa
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tubig umaasa ang parehong kapalaran .
Punasan ng espongha Ang babad na babad up ng tubig
ginagawa itong halos imposible para sa itim na kahit
tumayo, siyempre sa huli succumbing sa pagkapagod at
mamamatay.
Mga Kuwento ng grandpa
Pag-ibig ay tulad ng isang bahaghari , ay hindi laging
naroroon , ngunit palaging lilitaw !Ang Yutopyan ganap na
kaguluhan teorya formulated 1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1a
Yutopia multifactorial pag-ibig ng Rainbow Spiral
nagtatapos sa maximum na kapangyarihan entity ng
radiation , blooms sa ilalim ng araw - ang earth magexpire , ang araw ng inspirasyon sa parehong kulayupang
ipinta ang mundo - ako huminga , magbigay ng
inspirasyon sa iyo sa parehong mga naka ng pag-ibig at
ako ang lahat ng mga kulay upang ipinta ang iyong
mundo !Ang lahat ng mga bahagi ng kung paano namin
pakiramdam ang mga bagay at may mga bagay na
magkaisa , iba pang nakahiwalay na -ngunit ang
katotohanan ay hindi itago ang katotohanan .Aking unang
pag-alaala simpleng lamang reminiscences , kung saan
hinihigop kasunduan sa maliwanag na araw, at maghanda
ako kasama ng lakas ng ilaw sa labas ng kadiliman , at
ibabahagi ng lakas at enerhiya para sa buong constelar
komunidad .Naglagay ako sa aking sarili na isipin kung
isang araw maging isang distansya ?Kung isang araw
maging isang distansya , nais destroyer , nakakatakot ,
maingay , o noon ay walang awa maliwanag , maganda ,
pinanggagalingan ng liwanag at masigla .Ang bawat ray
ay may bilang mga tao ng iba't ibang mga katangian ,
iba't ibang mga mode ng pagkilos, iba't ibang mga ilaw ,
ibig sabihin, sa bawat ray / maging natatangi at
eksklusibong .Well kung isang araw maging isang
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distansya ng hindi bababa sa ito ay orihinal.Ang bawat
ray ay may anyo ng pagkilos , tulad ng sa anumang oras
sa mga tao na magbahagi sa mga oras arises fraction
.Sigurado kami kumikilos sa ang beam / maging , maaari
naming baguhin ang direksyon at patutunguhan.Tungkol
sa mga destinasyon at sa unang pagkakataon ako ay
pahintulutang magpatakbo ng mga pangalan ng Diyos ,
isang araw ay dumating , ay may isang pag-uusap
paniniwala at pananampalataya na may Koran tagasunod
na sinabi sa akin ang sumusunod na kuwento na ako ay
ilarawan: ikaw ay isang naibigay na laropara sa mga
kamay at maalab hilingin sa diyos upang umalis ka sa
maximum na puntos at umalis ka sa isang mapahamak
.Aking mahal , kahulihan babagsak ito sa kuwento ngunit
kung sino ang sa wakas ay inilabas ang impormasyon?
Ngunit bukod sa kuwentong ito Gusto kong sabihin sa iyo
na mayroon kami ng pagkilos at radius / ay kumikilos sa
kapaligiran , ang bawat roll ang dice sa iyong enerhiya /
hugis / pag-uugali .Alam ko magiging isang transpormer
at ang mga bagay ay pagpunta sa magkaroon ng isang
balanse ng pwersa gleaming na ibahin ang anyo
katotohanan.Ang isang revitalized enerhiya at kung sino
ang saklaw ng sama ng loob sa kasiyahan ay magiging sa
lahat ng mga kulay upang ipinta ang iyong mundo .Ako
woke up sa ibang katotohanan kaysa sa karaniwan at
galugarin ang mga kurso ng pagsulat sa pamamagitan ng
aklat na ito ay palawakin ang aking pagkatao .Sumalamin
ko kung paano transmisyon ng pag-iisip at Tutumbas ito
sa isang liwanag at kapangyarihan nito.Sa tingin namin
ang lahat tungkol kailangan maramihang mga pananaw
upang sundin ang isang kadena at ang kaluluwa ay may
sandali ng gulo , ang paraan tinitingnan namin ay hindi
palaging walang muwang at lumalaki enerhiya.Problema
sa isip misdemeanors ay perpetuated at ang tinig sa
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pagkakaisa Louder kaysa sa maraming mga boses , salita
ay isang pagpapahayag ng sining, mula ngayon
magkakaroon ng inspirasyon.Ang pagkatalo ng puso ay
may ritmo nito na lumalaki ang veins .Pagkakapigil ang
bumubuo sa patay dahil ang lahat ng bagay ay may q
nito.Lahat ng sa tingin namin tungkol sa kasamaan at
kung minsan ay gumawa ng sa amin shut up, "ngunit
namin ang lahat ng tingin ," ang mga alaala ay hindi
palaging kasalukuyan at sabihin walang pratiques galit
sapagkat ito ay masama.Mayroon kaming lahat ng
kalayaan sa pagpapahayag ngunit hindi lahat ay may ito
sa tamang oras , at wala nang higit pa kaysa sa tapat ng
katotohanan , mayroon kaming iba't ibang mga paraan ng
pagpapahayag at pagiging mahusay ay ang magkaroon
ng balanse.Balanse ay isang ikot ng panahon ng gawain ,
pagiging matatakutin ay isang kawalan ng timbang .Mga
Tao gustung-gusto magkomento.Ang lahat ay purong
unibersal begets pag-ibig habag .Ang sun ay ang
pinagmumulan ng enerhiya, ang abnormal ay walang
mangyayari , lahat ng tao forgets kapag sila gusto at
palaging may maramihang mga pananaw , maraming
mga ideya, ilang convictions ... Mayroong hindi na
mapananauli bagay, dahil ang lahat ay napapailalim sa
kawalan ng katarungan .Pag-ibig ay isang pinagmulan ng
kasiyahan at laging nag-iisa at protektadong : doon ay
mga tao na hindi gusto mag-isip ngunit ang kamalayan ay
isang flashlight na Nililinaw amin.
May mga vices na minsan namin ang lahat ng mayroon
mga takot , lahat ng kanilang sasabihin at gagawin ugok
mga bagay.Hindi ko sumulat sa sinuman , mayroon
kaming ang lahat ng mga bagay na hindi namin gustong
matandaan, ngunit ito ay mahusay na malaman kung
kailan kami malungkot at palaging aminin ito at hindi
itago ang anumang bagay dahil mayroon kaming ang
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lahat ng kahinaan , namin ang lahat ng pakiramdam ng
kasiyahan ng isang bagay at kapag lurks ng pagkakataon
nagbukas ang pinto.Mayroong palaging isang pakiramdam
para sa isa, ngunit ang " walang saysay na tao ay kahit
sino " at kaya lahat ay may karapatan sa mabuting
panahon
.Ang
pagkakaibigan
ay
palaging
isang
magandang prinsipyo sa isang kaibigan ay isa pang sarili
.Sundan ang iyong mga likas na hilig makita mo ang
positibong .Maaari naming ang lahat mahalin at pag-ibig
pag-ibig ay liwanag generator kapag tayo ay nagmahal
kailangan naming igalang ang pakiramdam , pag-ibig sa
isa't isa at dagdagan ang rate ng kapanganakan ,
palaging may mga salita sa sangang-daan ng mga laro
walang pagsala ng isang magkaaway salita ngunit gamit
ang iyong logicupang maiwasan ang paghihirap ." Ano
mayroon ang lumang ay hindi karunungan, ngunit bait "
kaya makinig !Alam ng lahat ng tao sa mabuti at masama
?Mayroon kaming sa aming mga kamay ang desisyon na
maging mabuti o masama, matinding galit ay ilang mga
kaliwanagan ng isip , talagang kaalaman ay mahalaga ! ?
Kung maaari ay nagtapos ng paaralan ng buhay ...
kukunin ko na i aking sarili para sa iyo, para sa akin at
para sa mga taong mahal sa akin.Baguhin sa
paglaki.Kasama ang cable dumadaan sa isang makulay na
kasalukuyang ng pagkabalisa , electrical , magpatakbo ng
katawan , feeders at pag-asa para sa isang bagay na
bago at kamangha-manghang na umalis sa static na mga
paggalaw subalit may karera ng mga saloobin at balisa
.Paralisadong paggalaw , ang tensyon ay tumataas sa
framing at aktwal na kinokontrol at sinusukat paggalaw ,
pababa sa hagdan ng pag-iisip kung saan kumonekta
namin sa isa't isa.Ito ba naiisip na hagdan na bigyan ng
pamantayan namin na pag-uugali , mukha at mga
paggalaw hindi magkasya sa paglapag at pag-akyat ng
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sandali ng buhay, mga ilaw feed ang gilingang
pinepedalan walang tigil ng lead ka mabaliw ito siglo
katotohanan.XXI , enerhiya, magic , costume , ang lahat
ay may maliwanag harmonies , ngunit mag-ingat sa
hagdan , hindi lahat ng tao ay ang escalator ng buhay ,
may mga tao'y na umakyat sa hagdan na bumangon at
lalo na ang isang tao gumagalaw at suporta , ay sapat na
o hindi ito isangtanong ng balanse?Balanse ng
kapangyarihan ay mahalaga sa ang balanse ng mga
paggalaw , pataas at pababa sa antas ng bawat pagkatao
, ngunit hindi lahat ay nararapat upang pumunta pababa
o upang suportahan sa amin sa pag-akyat ,
pagsusumikap at pagtitiyaga ay key, pagkatapos ay
taasan ang iyong sarili sa espiritu ng pag-aalay , nang
walangpinsala o hinto at siya makakakita magdadala sa
iyo sa liwanag ng pag-iisip pagkatao .Walang balanse ng
mga panlabas na pwersa na maaaring magbigay ng , ang
mga hakbang ay matatag at fed sa pamamagitan ng mga
kable ng pag-asa darating sa pinakamahalagang mga dekoryenteng cable ang ikot ng buhay, ang enerhiya na mga
feed sa lupa.Aking mga de-koryenteng panel ay ang isa
na nais Command posisyon at destinasyon ng unibersal
na kapangyarihan.Ito ay isang solar ilaw na ilawan ang
madilim na mga damdamin ng daigdig kalikasan.Ano ang
nangyayari nadama saddened sa pamamagitan ng
madaling araw sa isang suit na kasama ng takipsilim ,
nabuhay , revived at isilang na muli Isa siya sa malakas
na sun ( sun ) * isang nagliliwanag na pinagmulan na
napupunta tulad ng patak sa sahig , ang pinagmulan ng
buhay at liwanag.Aking parola , na naglalayong walang
pahinga pivotally kilusan ng kaalanganan .Simula sa
pakiramdam ang unang electrocution at maingay ugat
blink sa puso electrocution .Electromagnetic waves na
darating at pumunta ang mga saloobin waveforms sa
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buong lupon ng mga alon.Koryente ay tumatakbo sa
pamamagitan ng aking katawan sa kasalukuyang na
madadala ako sa circuit ng waves.Ang mga dekoryenteng salpok down at ako ay inalog pulso
nagpapalipat-lipat sa electric mode, laging alam ang
katotohanan kapag natuklasan sa pamamagitan ng salpok
glow, may blackout at ikulong ang tormented sa
pamamagitan ng boses maliwanag na pakiramdam ng
pagiging , Mga ilaw up ng isang maliwanag kandilanaipon
na sakit ng tinunaw waks .Electric pinto bukas
malumanay pagpindot , ngunit pagsasara ng walang oras
upang buksan .Ang electric chain Nakita pagbawas sa
madilim na buhay na buhay na mapoot na ugat
.Electrocuted sa maliwanag na usok na kini-clear memory
, electromagnetic kaguluhan sa isip masagana , walang
kaayusan walang katapusan na electromagnetismos
.Palawakin ang bilang electrifying ray na mamatay ang
kabyak ng katawan ng isip, may ilaw, itim electrifying ng
flashes , kumikislap na ilaw plaguing sa akin ang pagpasa
ng walang putol chain .Opaque mga ilaw nagpapailaw
katawa-tawa tao'y sa dim light .Magpatakbo ng mga wire
sa pamamagitan ko katawan buhay na buhay na puno ng
enerhiya.Subo at siyensiya sa ika-10 circuit at may
energia ' pagkabigo , hindi masisira kahit na ang madilim
na mayroong kapangyarihan pagkawala at nahulog tram
sa
mga
salita
ng
lubos
na
kagalakan
at
damdamin.Maliwanag matalim na daan at maliwanag na
dayandang , nagniningning na liwanag daklot boses
pagsira , ang kidlat flashes kung saan madilim takpan ang
errant tao'y may orientation ng mga mata .May pag-ilaw
at kung saan walang sariwang-sariwa at mahulog
pagkulog sa lahat ng direksyon at kahulugan.Ang "
ofusculência " at mga paglagos kidlat maging higit na
mahalaga isa pang kasiyahan sensations at mga hitsura ni
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.Pagpapainit at magsalubong malalim bows sa iyong
kaluluwa na matagal ang atoms , dynamic at maliwanag
na
maliwanag
shocks
.Bilang
isang
pahiwatig
pagmamartilyo sa akin ang kawalan ng kayang angkupin
ng damdamin na tumawag para sa isang malakas at
determinadong liwanag sa aking kawalan takip-silim na
sumandal mahina , sa mataas na mga ilaw ng aking
pagkatao , at malumanay galak bilang kidlat .May
nagbabanta liwanag, takutin ang mga ilaw ng mapaggaling na magpahirap na mabuti sa amin at ipaalam
mahulaan ang panganib ?May ilawan , ang ilaw na
kasama mo sa pastoral at magawang harapin sandali ng
intimidas ka sa lihim .Mayroong isang matinding pulang
ilaw at pag-block aselerador mga ugat .Zarpares shock at
contaminants isip nang hindi impulses nababagsak up,
liwanag ng kumpanya, iluminado kung ano ang hindi
ibinigay at hindi maramdaman ang kumpanya ng
liwanag.Thunder giling at makabasag gutom noises ng
kasiyahan.Makapangyarihang mga ilaw sumpain iba
buhay sa edukasyon sa pamamagitan ng boses.Paano
malakas at lacerating ray na i-cut relasyon imposible
upang itali ang dim light kung saan overshadowed
kamalayan
na
tumagos
malaki
bundle.Marubdob
nagpapailaw sa mists ng itim na ilaw sa maliwanag na
cosmic , isang matalim at malalim na cosmos na relieves
limot ng kaluluwa .Kidlat Heats at Pinapaitim at nagiging
hindi kumikibo at tahimik, ngunit range at ingay kapag ito
ang mangyayari ay humihingal at napakalaki na infects
ang galit na mamuhay at dumalo sa mga iba pang mga
ilaw
at
illuminations
o
kahit
simple
ngunit
nakamamanghang panandalian kadiliman ng sighs
atPinaghihiwa ang pinaka electrifying silences .Kidlat ito
nililimas mo budhi minarkahan sa pamamagitan ng
nagbigay ng malinaw at moans na namuo pagkilos
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napapabayaan pakiramdam ng ari-arian na pagkakataon
sa panahon ng isa pang nahulog kidlat sa mundong ito
.Natatandaan ko ang larawan na kinunan gamit ang aking
kapatid na lalaki ( na ngayon nakikipag-hang sa aking
kuwarto ) at ako sa lugar kung saan nagkaroon ako ng
makademonyo host na sa ibang pagkakataon sumangguni
.Pagkatapos ng mapusyaw na kulay abo , mga abo na
markahan mo ang init plantsa ligaw at malakas lamang
ang mga inaabusong ay kontaminado ng abo liwanag ng
nakaraan at hinaharap nasa lahat ng pook kalimutan
.Kunin ang tagapag-udyok ng sandali at propagates
mabagal wrenching at effusively nagsasabi Kinokontrol
mo sa iyo, at throws sa iyo sa isang mahusay ng liwanag
na drowns sa memorya ng incontinent mga salita at
pagbuhos ng iyong uhaw para sa liwanag.Sa isang
paghihiyawan ang mga nagbabaga embers ng isang
magnetic katawan na pito at blinks sa iyong puso
nasusunog na may pagnanais para sa isang bagay ,
lalaking-lalaki at panlalaki o pambabae at mapagbigay sa
hilig ng laman pagkatapos , ito paghamak dual
personalidad na hindi nagbubunga ng kahit na isang gilid
o sa iba pa.Ang mga mapusyaw na kulay abo init ang
madilim at ang walang gaanong kabuluhan at may sa
kanilang init proteksyon ng ulan at devoured , na
kumakalat sa buong kontinente at walang tiyak na oras
na espasyo invades amin at amin nagtatanghal ng mga
pananaw marangyang at nagbibigay sa amin ng
maraming mga Pleasures at mapagpahirap .Pagkabalisa
kimika laging nakaupo kasiyahan , ngunit hindi
magaspang , ngunit nakalimbag sa walang muwang
mukha.Makakalimutin sa pangingilig sa tuwa ng
pakiramdam at pagkatao , nararamdaman nakasisilaw at
nagniningning at relieves contraction nadama sa
pamamagitan ng excesses , excesses tulad na nagre9

redirect sa amin sa isa pang dimensyon , bubuo , mga
feed sa addiction ay hindi Retreat ay hindi mag-atubili o
pag-aaway sa mabaliw buhokang pagtanggi .Ang hypnotic
liwanag at hapuhap karanasan damdamin nadama sa
mukha na nangangako upang magbunga ng pagnanais ,
ay humahantong sa amin upang i-streamline at
naniniwala na mayroong , para dito tayo ay nakakiling
walang credit nang walang utang , walang pag-unlad
bilang hypnotic buhay ng transendente tao'y na gusot
satapangpinagmumulan,
magmagaling
sisingilin
eyebrows shamelessness at paglilibang .Na humahantong
sa amin sa mga bagong hamon sa parehong kaisipan sa
iba't ibang mga reaksyon , ang mga reaksyon minsan
hindi makatwiran kung saan kami harapan sa purong
pagnanais na mayroon , maaaring fed sa pamamagitan ng
kanyang at hindi isinasagawa bilang hindi kabit-kabit
piraso ng luad na magtagpo kapag heated .
Aking pangalawang memory ay tiyak na isang larawan
bihis sa isang suit kung nasaan ako sa parehong mga
damit mula sa unang larawan na ngayon sa aking kuwarto
, ako sa Açoreira sa isang kotse natatandaan ko
bumabagsak na pababa sa hagdan ng aking lola kung
saan mayroong tapena ginamit sa pasukan ng lilipad
.Tandaan kong tumawag sa lupain ng aking lola sa lupain
ng lilipad ay magkano ang pagkabalisa donkeys o kabayo
Patuloy tumakbo.Aking ama , na nagmamay-ari ng asul
na kotse na kung saan ay ipinanganak ang aking
ikalawang pagpapabalik , ay isang datsun .Ang aking mga
" lumang " na ginagamit upang sabihin sa isang kuwento ,
kasaysayan ayon sa kanya, sa pagitan ng aking lola at
isang asno na hindi sumunod sa sistema sa kanya , bit
ang matandang babae sa kanyang tainga .Ngayon
pagkatapos ng kuwento na basahin hindi ka nahulog
anumang ngipin.Nakita ko ang suso ng aking lola nang
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isang beses at noon ay sa salamin ay sa ilalim ng kama
ng aking mga magulang ay mas mahusay na biro na
nagkaroon ng pagkabata hanggang sa pinakamalala ng
bangungot , bangungot na ginamit ko upang magkaroon
ng isang kakila-kilabot pababa sa isang stream at sa
isang palayok , sa tinginmaaari itong maging ang
pinakamasama bagay na maaari mong managinip ng anak
at kamatayan sa dulo hanggang sa kamatayan at tulad ng
dati namamatay o walang kamatayan na ilaw na kung
saan ay hinati sa pagitan ng alienated katawan paggalaw
at oscillates sa pagitan ng dalawang mga madaling
paraan upang sumaya , ngunit hindi buhaysubsists sa
kalungkutan at bumagabag ng systemic hipnosis na
nourishes at bubuo .Sinasadya ay kaya matinding na
extinguished at doon ay kahit mabura .Psychedelic
kalyeng isa't isa relasyon sa ingay ng kulog matapang na
suporta at mapahusay ang kaalanganan na ay mula sa
katotohanan na tayo ay sakop sa buong ito psychedelic
kulog .Well dito ang lahat ng bagay ay mananatiling parepareho nang walang kapangyarihan o mga antas, ang
paglipat ay magiging lamang ng isang dahilan para sa
kaalanganan , ang itim na kulog, Caged at pagpapadala
ng kakaiba, malalim na grunts ng dahilan absorbance
dahil napupunta off ito , saklaw at galawnang walang
hindi bababa sa mapaglihim , tila isang mundo ng
psychedelic ilaw na makasakit sa mga taong umiiwas ito
kung gusto mo o magsaya Pleasures staggered tinina may
kinikilingan sa pamamagitan ng pahilig na kulay tulog ,
ayaw upang lumikha o galos lamang utang na loob
.Tiomak sa diwa ng pag-iisip ng mga fragment ng
fragmented na mga katotohanan ay yaong isipin ng isa
pang mundo , ang layo mula sa abala na mang-inis sa
amin ng kapag scratch kami na ang mata , o blink lang
.Kilusan na ito alienated iba pang mga kilusan glow at
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pandilig sa nalalapit na at wala sa loob isip sa simpleng
katotohanan ng pagiging isang abala o abalang .Thunder
ay psychedelic at hinihimok ang layo ng espiritu nang
hindi sila upang ipakilala at bakit hindi doon ay isang
parallel katotohanan ng tsismis at intransigence bilang
Bogeyman , at walang saysay na tao dito kumakain
kakaibang personalidad at mga alias ng preexisting
bagama't nga .Samakatuwid lahat ng iyon ay hindi tunay
ay walang tiyak na oras kuwento , ngunit kahit ano ,
natatakot , natatakot na deports sa isang abot-tanaw 5
dimensyon , polígonas at linear , ngunit hindi malamang o
kahit na napapailalim sa anumang kaugalian , ito ay
kaugalian na ang hemispheresat ang transendente
pagpupuri naisip .Walang bulaklak o lumalaki sa filament
ng abstract mga ideya kung bakit , oo impulses
ipinanganak ng mga character na nakita na pinalamutian ,
ang mga paggalaw ng imitasyon at pagiging angkop para
sa ilang sandali , ngunit ang lahat ng bagay na ginawa ng
kamalayan at Nagnais kalkulahin.Walang mga kalkulasyon
ay tunay at hindi nahuhulaang na mayroong isang tunay
na spontaneity na walang katotohanan mag-isip ng kahit
ano.Gumiling at giling ang ulo mula sa unang panahon at
may desvanecestes sa dilaw na mga dahon at kinakain sa
pamamagitan ng bibliófagos na walang tiyaga manakot ng
lipas na memorya at ginawang mga pekeng at sa
panukalang nito.Napapaligiran ng pagsukat ng patakaran
ng pamahalaan Tinatanggap nila ang rotulantes
Abyssinians at tumawa sa kulog ng Abyssinian .Urged sa
mga naninirahan sa liwanag ng nakaraan, mga
namamatay na mula sa lampas manghimasok kitangkitang mga celestial katawan sa katunayan mangyari ,
ang agarang .Ngunit lahat ng mga teknikal, higit pa o
mas mababa malakas , ngunit enerhiya radiation na ay
hindi tugma sa nakaraan, kahit na ang nakaraang sandali
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.Memories at sa gayon ay naglalabas ng mapanganib na
mga radiations ngunit hindi maging higit na mahalaga sa
anumang naisip na kung gusto mong sindihan sa
anumang sandali , momentum o sandali .Para sa
nakalipas na intersects sa kasalukuyan , sa sandaling ito,
momentum , pangalawa o fraction , ngunit hindi ang mga
impluwensya ay samakatuwid ay palaging ang malakas na
liwanag ng panahon ay dalisay stream ng lubos na
kaligayahan na mapuputol tulad ng hangin sa mukha ,
isang bagay na hanggang pagkatapos ay Nakuha ang
hangarinat paggalaw sa paligid ng kasiyahan na gawin o
maging , dahil kung ano ang umiiral at ang account ng
aming pagkatao ay ang click na iyon sa pamamagitan ng
simpleng naghahanap inaabangan ang panahon na ang
ilaw sa kanyang nakaraan, higit pa o mas mababa
matinding liwanag, nakaraang sweats buhay, ngunithindi
gagabay sa prinsipyo ng paggalaw trigger natitirang
impulses walang mask , ang ikalawang nanirahan sa
sandaling ito hindi tulad na lamang crawl sa paligid ng
mga ilaw ng nakaraan at kumapit sa wala.Well na
magkasingkahulugan na may kontaminasyon , radiation
walang salamat!Samakatuwid walang malakas kaysa sa
liwanag sa panahon , at maging sa lahat ng oras sa lahat
ng kanyang mga baka , ngunit walang isa ay mas
mahusay kaysa sa kahit sino , ito ay isang bagay ng
pakikibaka , at hindi nanggaling sa akin sa mga katutubo
mga ilaw dahil ang bawat isa ay ,pagod ng kalooban at
imahinasyon at pag-unlad purong enerhiya at paglikha,
kaakit-akit na kulay ng ipinapakita sa dilaw na araw.Sa
katunayan , may hindi magkano ang liwanag , may
mananatiling
natitirang
lamang
pagkakaroon
ng
paglaganap at balanseng paraan upang objectify , na
hindi mo maaaring makita .Kaya doon ay hindi real , ay
ang resulta ng isang bagay na makakatulong sa amin
13

taasan ang kamalayan .Ngunit ray ano ang malay ?Ano
ang talagang may malay-tao o walang malay-tao ?Narito
ang isang harang na hindi magkatotoo para sa isang
maraming
kahulugan
upang
gumawa
at
upang
maunawaan , namin ang lahat ay nagdulot para sa
sandaling ito.Ito upang ilagay ang preconceived mga
hadlang at sabihin na alon ay hindi malulutas , kapag sa
katunayan walang mga hadlang sa tunay na ! ?Lahat ay
nasa isip kaya lahat ng nakatira sa parehong stream ng
mga illusions , upuan ng iba pang mga espiritu na hindi
nakakaapekto sa katotohanan dahil mayroong , o sa
katunayan walang harang sa pagitan ng pagnanais ng
walang malay laging nasa malay-tao at na inilalaan namin
sa aming sarili, tanging ang kawalan ng laman , oo may
mga haka-haka celestial nilalang na naninirahan bilang
sinasabi nito sa liwanag ng nakaraan, sa pamamagitan ng
isang karamihan na nagpasya na ito ay nagkaroon na
magkaroon ng timbang o panukala , ngunit pagkatapos ay
muli kung sino sila upang manghimasok .Ito ay naobserbahan at ay ang pagtingin sa pag-blur hanggang sa
ito ay lamang natural na ito malinaw na liwanag na ito sa
lalong madaling panahon umaayon namin.Conformities ,
kahirapan , hindi pagkakasundo , na naghahain ng bilang
galos lamang indulgences nagtitipon saloobin at mga
problema malay-tao ngunit hindi kaya malalim kaya ang
mga ito ay natural na .Sa pagitan ng mga natural at
transendente mayroong doon kaysa sa normal na
kaunting epekto envelops sa amin at ginagawa sa amin
huwag mag- pahinga at tahimik na , lahat ng bagay ay
natural : hangin, kagalakan na pumapaligid sa atin, na
katok at flees at lalo na hinahawakan, ang malumanay
ugnay sasa mga nais puffs ng kagaanan .Enerhiya
pinamamahalaang sa core , makapangyarihan pinagmulan
radiates sa pagbabago sa amin , sikolohikal na
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pagbabago, ipaalam sa amin isaalang-alang pagkatapos
ay pindutin ang sa pamamagitan ng nuclear power .Ang
makulay na ilaw ay lumalaki sa ay umaasa na sa
katotohanan ay hindi magdusa ngunit bilang isang
paboreal na infiltrates ang salpok kinuha at na
humahantong sa amin na kumilos upang kumilos o hindi
kumilos , salpok , ang pagsabog ng dynamic at
malinaw.Samakatuwid sa amin upang samantalahin ang
maximum na exponent sa kanyang baka , mga
ordinaryong mga ahente na itama , poste gumuho
imposibleng mawalan ng panimbang ito ay ang
kapangyarihan ng pagbabagong-anyo .At walang mas
malakas kaysa ma- transformed , ang pagbabagong ito sa
isang bagay na elevates at pinoprotektahan sa amin mula
sa kontaminasyon.Natatandaan ko umiiyak at hindi
nagkukulang upang pumunta sa pre -school sa unang
araw ngunit lalo na pagkatapos tangkilikin ang
pagkakaibigan, pag-play sa aking mga kaibigan .Naging
normal sa sakit kid na nagiging sanhi ng mataas fevers
custom na bangungot , ang isa na ay naka-attach sa
isang kadena at pababa sa isang nasusunog na kaldero
ngunit may magsisigaw pag-iisip ko ay pagpunta sa
impiyerno ngunit biglang woke up at nai-save sa ang
huling bilang na stemmed.Alam ko dahil natutunan ko rin
upang matukoy ang mainit mula sa malamig na , ayon sa
aking kapatid na lalaki na maglagay ng kamay sa initan
ayon sa kanya sa coldest bahagi at siya sa pinakasikat na
bahagi , resulta ng : burn mo lang ng tamang pulso na
reminds ako ng 666 BC oang marka ng hayop sa labas ng
pag-usisa natapos na ang aking huling telepono sa 666. isang bagay na ay hihinto sa amin kung gusto namin
upang magpatuloy, ngunit kung bakit titigil kung ito ay
pagkilos na unfolds at bumubuo ng damdamin ,
sensations at stimuli kapag may isang taong tumugon at
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reacts sa , ang aking pagkilosKaibigan, pasensya at
kaalaman upang maunawaan ang iba pang pagiging
confrontational .Bakit mag-iwan ng mga negatibong
energies mamatay ang kabyak ng katawan sa amin , na
parang kami ay mga bata walang sagot , aking mahal
tapang , ang salita ay ang pagkakasunud-sunod kung sino
ang dapat na hinuhusgahan at kung sino ang hukom ng
dahilan , kung sino ang maaaring maging normal o
abnormal , sinuman !Lahat tayo ay may pananampalataya
at Mayroon akong bigyan fezada na mga kaso ng pagaalala ng kalooban at marunong ng lahat ng bagay at
pagnanais na ito, ngunit bilang isang alpa na alludes at
eludes nagpapadala ng tunog sirena sa hallucinatory
dayandang .Wala ng higit sa nakakarelaks na dinggin
makinig dalawang beses nang tulad usap kami at
katahimikan ay pagkilos at hindi na walang muwang o
walang pigil , ilang labanan ang katahimikan at may subukan.Kahit na maaaring maging torturous ngunit
sagutin ang maraming mga subjective at layunin
katanungan, ang masarap na kasama katahimikan ay
tahimik ngunit maaari aandar bilang ang perpektong
armas hindi mapigilan , mapagnais ng impulsivity at
nauuhaw , ang mga taong hindi maaaring kontrolin
.Huminahon ka at makinig , makinig sa katahimikan sa
iyo.
Ako isang beses nahuli ng isang ibon nakatali
sa kanya ng isang wire sa isang pamamalantsa board
bakal ay magbibigay sa kanya ng pagkain , tubig ... At
namatay na araw ng aking buhay laruan .Aking unang
pag-play upang makuha ang laro hindi magandang
resulta ang aking kapatid na lalaki sa likod ng akin
nagdudulot sa akin na namuo sa isang " sulok " kung
saan may lamat kanyang ulo hanggang sa maputi-puti
tissue ay tungkol sa .Lumakad ako tungkol sa 4 na km
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upang pumunta hanggang sa bundok at ang paninigarilyo
Kentaki sa $ 12.50 mga pagpupulong ay kumain ang
aking mga kaibigan lamp , tasa , kung saan lumitaw , ang
sirko ay kamakailan ang pumasa sa bayan .Aking unang
taon ng pagbibisikleta pagtanghal ay higit pa sa aking
kapatid na lalaki , ang dalawang Nabigo upang gumastos
ng ilang bloke at lamang kinuha niya pro ospital .Halos
sabay na kinuha ng isang ferradela isang buntis na asong
babae at pagkatapos ay ang pagnanakaw ng koleksyon ng
mga lilok na yari sa marmol na ginawa sa akin kasangkot
ang aking kapatid na lalaki avenging sa akin ng ladrãozito
na magiging kaibigan ko mamaya at Ako ang nasa
craziest kapatid na lalaki sa lupa .Kaibigan na ito ay hindi
inanyayahan sa aking kaarawan ngunit nagawa bang
mag-alok sa akin sa aking unang Lego at natatanging sa
buhay.Araw bago ang ika-1 ng pakikipag-isa nagpunta sa
isang kaibigan sa lokal na komunidad center at
magnakaw ng mga kasalanan wafers .Ito ay lamang sa
simula .Pagkatapos ay sinimulan ko upang i-play alas
nakatago at kung paano ko nagtago matalik na kaibigan
ang aking ina -iiwan sa kanya nag-iisa sa bahay
natutunan sa ibang pagkakataon na siya ay terrified , at
pagtawag para sa amin doon buksan namin ang
pinto.Kaibigan -play sa mga bisikleta , kotse, koleksyon
ng mga lilok na yari sa marmol , at ginusto
pakikipagsapalaran ... Natapos up ng pagpunta sa
mangyari sa isang araw kumanta ang janeiras sa mga
hari at pagkuha ng ilang mga pera sa pamamagitan ng
paggastos ito pagkatapos tandaan lamang na nag-aalok
sausage at iba pang mga pinausukangkami nagtaka sa
ika-3 klase at bagaman ang guro ay pinalitan , palaruan
ng paaralan ay hinahanda na may buhangin burol at
butas , ngunit ventured ko, kapag dumating ako sa room
at sa unang pagkakataon para sa naturang katapangan ay
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" humantong ang isang reguada " at nangahaskinuha ko
ang mga kamay bago pindutin sa akin ang guro , ang
pangalawang sa harap ng mga mag-aaral at nagkunwari
napatawad .Sa ika-4 na taon ibinebenta ang aking mga
kasamahan ama koleksyon ay sumasaklaw , dahil ang
mga supplement na dumating out sa araw na ito sa papel
.Natatandaan ko ang unang wizard kung saan ilalagay
ang aking ina kinuha sa akin at ang aking ama at ang
aking kapatid na lalaki at nakita ko ang wizard sa
pagpindot ang mga ito sa maselang bahagi ng katawan sa
akin hindi niya maglakas-loob at threw ang kanyang galit
ay ang unang na pagkayamot sahabambuhay.Isa akong
ng pagsilang plus ang aking pinsan at ang aking kapatid
na lalaki at nakakakuha siya ang una LP ang Pink Floyd sa pader , primaço cool.Tandaan ang ika-1 ng pakikipagisa sa May 1986 sa Iglesia ng strap ng tabak abo , ay isa
nang matinding lakad sa masikip na sapatos.Panahon na
upang mag-iwan para sa Estarreja munisipalidad , pabalik
sa kaliwa kaibigan at mga kakilala , nakuha ko upang
itago ang aking pag-alis ang lahat ng benepisyo ng umalis
bago ang taon ng paaralan ika-4 na taon ini- offset sa
pamamagitan ng isang kasunod na titik mula sa guro
naNagpakita ang hinahangaan ng lahat sa pamamagitan
ng aking katahimikan .Kapag nakuha ko sa Estarreja
county inilipat ako sa Pardilhó , ko pa ng ilang buwan ,
nagsimula dito sa aking pang-araw- araw , alam ko sa
panahon kung ano ngayon tawagan bulling namin ako ay
biktima at kinatakutan , kinatakutan kahit na naglalakbay
mula sa bahay sapaaralan bus , nagkaroon ng isa na
naging masaya na " wet ang sopas !"Ang ika-1 ng trabaho
na natatandaan ko ay paghuhugas ng kotse sa aking ama
at pumasa sa bill na ang makinilya at bayad niya sa akin
.Aking ipinasok sa ika-5 taon na may espesyal na
pahintulot ibig sabihin ng pananagutan waiver na
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nilagdaan ng aking magulang o tagapag-alaga na
pumasok sa ika-5 taon sa paaralan c + s Brodick dahil
hindi pa nagkaroon ng minimum na edad .Gusto Naabot
lamang roll toilet paper at fumava- umabot na sa mundo
upang ihinto sa oras para sa akin upang samantalahin ng
isang pagnanakaw sa bangko, atbp ... Ngunit sa taong ito
na nakukuha ko sa aking unang degree sa kung aling mga
pagbanggit na mag-aaral lumahok sa kalyeng bansa19881989 paaralan pakikipag- 15ºlugar , walang masamang
para sa isang taong hindi pa lumaki , kaya masyadong
naramdaman na lumaki upang laktawan ang network at
pumunta bumili ng sigarilyo.Lumakad siya nang walang
preno bike at ginugol ang soles ng sneakers sa aking
maagang paninigarilyo sineseryoso utang ko isang
higanteng SG kalapit ang pinakamahusay na tindahan ng
alak sa ninanais na maagang Estarreja ang buffet at hindi
kumain sa cafeteria .Natatandaan ko ang ika-1 ng libing
seremonya dinaluhan ko ang aking munting loro awa ito
ay nagkaroon na i-cut mga pakpak ... Pumunta siya
upang i-play sa bakuran at climbed isang loquat kapag
jumped ko sa lupa , smashed ang budgie !Narito
nagsisimula ang aking sequels ;Nahulog ako tulog kahit
umiiyak para sa pagkakaroon ng nawala hayop na iyon,
napunta ako pagsali sa isang mosaic at may ginawa ang
kanyang libing .Lahat nang napakahusay hindi maging
isang pusa sa susunod na araw pumunta maghanap ito!
Resulta ng kuwentong ito ay nagtatapos sa isang aso na
si hiniling para sa kasalukuyan Pasko ngunit ang nakita sa
kalat-kalat sa pintuan ng aking bahay , maligayang
pagdating namin ito " teko " at nagtatapos up pag- utos
sa pag-atake sa target na pusa , na lamang ang aking
teko para sa pagpatay ng pusa .Kahit pindutin ko ang
isang bato sa ibabaw ng isang mas magaan out ng pagusisa at ito sinira .
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Sa aking unang bahagi ng araw ng trabaho,
nilibang ako sa pastry kung saan siya nagtrabaho , na
pagbulyaw ... Siya kahit na gawin ang mga pahayagan sa
banyo na basahin at pinausukang isa o dalawang mga
sigarilyo gayunpaman sa panahon na hindi nakuha ng
aking kapatid na lalaki at ang akingkapatid na babae ay
dumating na may takot itapon ang packet out ang window
sa kotse.Mayroon akong karanasan sa mga lobo anino :
Nawala ngunit natagpuan.Protektadong , ngunit lamang
sa pamamagitan ng pagpili.Nagpapakain ng iyong
kahusayan ng isip kemikal solids at mahahalagang
tubig.Ang kadalisayan sariling "shadow" na layer para sa
pakikipagsapalaran at nagkaroon ng landing , Caricuao
.Bilang lobo ay protektado , ngunit sa pamamagitan ng
saloobin nag-iisa , sa ilalim ng tubig sa maliwanag
kalungkutan .Ngayon habang nagsusulat ako Caricuao
lobo , harapin ko ang iyong mundo at bigyang-kahulugan
ito .Friend independiyenteng hindi mabubuhay kung wala
ang kanilang mga ligaw na likas na katangian , subalit
ang isang totoong newbie kawanggawa buhay, similiya sa
Caricuao kung saan ako nagtapos ay may tapat na mga
batang dugo , lalo tapat ng isang walang takot likas na
katangian
,
mabangis
sa
kakanyahan
ngunit
makatarungan at magalang sa iyong mga kaibiganmga
kasamang at kaibigan .Kaya tapat na naglalakbay na
kasamang at pakikipagsabwatan laging binigyangkahulugan sa init at katahimikan .Ako nanirahan sapat ng
kaunti upang matugunan ang mga anino ng Caricuao "
kalye " at kumpanya.Ngunit Nakita ko ang loob lobo at
itinatag niya pipi at ayon sa batas link bantay-salakay
kaibigan para sa kanilang kalayaan .Kung mayroong isang
bagay ang lobo nagkaroon noon ay kalayaan , ay , magisa , mag-isa !At libre!Shadow Wolf extrahuman
kumikinang na enerhiya sa kanilang mga paraan ng
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pagiging .Sa kanyang tumatahol na ipinataw sa kanilang
mga ligaw na pagsasarili ng mga gene ng kalikasan
.Nagpasya na ibahagi ang kanilang espirituwal bakalaw
nag-iisa Bisperas ng Pasko gamit ang lobo , o sa halip
Shadow Caricuao lobo habang konektado sa pamamagitan
ng isang libreng pang-ulam sa pagkakaisa fraternally din
nagbabahagi ng kanilang inumin .Kami ay nag-iisa sa
pamamagitan ng pagpili ?Ng Course !Kami ay mag-atubili
na mag-isip tulad ng mga hugis sa kalikasan.Ito ay isang
regalo sa akin ito Pasko , ang lobo Caricuao , ngunit siya
ligaw para sa likas na kapaligiran genetic ay nakuha sa
pamamagitan ng kanilang chromosomes upang ang
pakiramdam ng libreng estado ng kadalisayan ng kanyang
sariling
kalikasan.Misteriyoso
bilang
paraan
ng
pamumuhay ngunit fueled sa pamamagitan ng kasakiman
para sa buhay at magsaya sa iyong malungkot ngunit
libreng kamay sa anumang pagbabawal o pagpapataw
.Ako at anino lobo ay mga kaibigan , ay uncharacteristic
sa kanyang paraan ng kumikilos unconventionally
pamimilit ng iba , kami ay libre sa mga kamay ng ina
kalikasan at sa gayon paglago namin at kung ano ang
namin sapilitan makalusot sa amin.

Mayroon akong upang maging mas mababa sa 10 min
especado tumitingin sa magkasintahan ang aking ama at
naisip , naisip na hindi bababa sa siya ay gumawa ng
ingay ay pagpunta sa may ilang mga problema .
Palagi ko ang gumusto aking kapatid na lalaki
ngunit siya sa sandaling matalo sa akin sa pamamagitan
ng kanyang kamao at struck ang pagkakakilanlan ng
aking ama kapag tumakas ako sa mga pajama sa
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pamamagitan ng kalye Pardilhó , Estarreja county at
napunta sa likod-bahay na malapit sa brambles
.Hanggang sa ako ay nagkaroon upang ilagay sa makeup
karaniwan alis Linggo dahil sa mga marka sa kanyang
mukha .Lumakad siya nang walang preno at nagastos
sneakers upang mahuli , ibenta ko ang bike mo rode
walang gulong lamang sa pamamagitan ng rim ay nagaalok ng aking lolo at ibenta ito sa timbang kung saan
ako ginawa $ 300 para dito.Sa paaralang ito tapusin ko
na may dalawang mga negatibong , isa isa pang
matematika crafts , Hindi ko kailanman natanto ito ay
kasing sama sa trabahong pangkamay .Natural na
kasangkot sa pamamagitan ng lipunan at mga kaugalian
nito simula sa 1989 sa paglalaro ng football hanggang sa
katapusan ito karera noong 1998 bilang atleta ng sports
club Estarreja tulad makapagsimula pagsasanay football
bilang sentro - boom -abot sa layunin ng 3 sa aking
mahabang karera ,ngunit ito ay isang tugma pagsasanay
laban sa Ovarense .Pagkatapos habang ang mga ito ay
lumago ay retreating sa sentro pasulong na posisyon,
naglakbay ako sa dulong kaliwa , pagkatapos ay sa kanan
gitna pagkatapos ay i- average center upang makakuha
ng proteksyon sa central at mailabas ang mga
posisyon.Ito ay kilala sa dulo ng aking karera bilang isang
atleta ng isang kilalang-kilala anti malinis na laro , gayon
pa man upang magrehistro nakapuntos ang ika-2 ng
layunin sa araw tanungin ko ang mga coach upang
maging kapitan ng koponan at pag-play sa central
Midfielder , nakapuntos ng isang layunin sa laro na
iyon,ginawa ng isang pagkakaiba at rode ang layo mula
sa gitna ng laban layunin sa pamamagitan ng paggawa ng
" cuequinha " ang goalkeeper .Akala ng pagkuha ng mga
pin para sa football laro upang gawin ang mga pag-play
sa patlang .
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Sa 1990-1991 dinaluhan ang 7ºano sa mataas
na paaralan Estarreja , ay hindi mahusay na isinama sa
paaralang ito para sa pagiging suwail at nakapasa sa
kuwento na isang araw masturbated ko sa silid-aralan ,
na tinatawag sa pamamagitan ng propesor kasaysayan
bilang mayroong Patriot misayl - na sa panahonang Iraq
digmaan , hindi maaaring hindi aprubahan ng taon 4
negatibo.Ano ang pinaka- nasaktan sa akin ay ang
Portuguese dahil ito ay ang unang at lamang sa aking
karera ng paaralan .Nagpasya upang bumalik sa Brodick
paaralan kung saan nagkaroon ng ika-5 taon.Pagkatapos
na ma palayaw unang taon Brodick ang 1991-1992
akademikong taon 7 ng paaralan c + s " AIDS " sa mga
kasamahan , na nanggagaling sa may misbehaved
katanyagan , gayunpaman pagtatagumpay paaralan ay
nagbibigay-daan sa akin nagdaraan grado , na nasataas
kapag confronted bakit ka dumating mula sa Estarreja sa
Brodick sinabi sa ay nai pinatalsik mula sa paaralan
Estarreja .Tinusok ng mababang density tumbahin disk idouble ang kapasidad ng parehong ito ay may isang
kamay drill , ay dumating upang pumunta sa Estarreja
mga aralin sa Brodick sa " bike " kusa matapos na
hanggang ovarian , pagnanakaw nginunguyang gum at
kendi sa hypermarket .Ang pinakamahusay na laro na
ginawa ko sa aking career ay pagkatapos ng isang
direktang at noon ay laban sa beachfront club hanggang
sa dumating ang van kunin ako sa bahay .Naglagay ako
ng isang fly sa butter sandwich sa isang kaibigan na may
pangalang " MINETE ," ang unang porn pelikula ko nakita
nagtaka nang labis sa akin , na may isang babae titi at
tits sa parehong oras ang isang bagay na ipaalala sa
kanya, noon ay isa pa sa snake at eel , ang aking mga
eksena ama... Kabilang sa mga Estarreja at Brodick
paglalakbay ay nagkaroon ng clearance ng CP upang
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gawing ngunit bilang addiction sa tabako ay nagsisimula
sa magpalubha sa halip na bumili ng pass ... ako ay narito
na sa isang yugto lamang sa makisakay na magkaroon ng
maliit na pagbabago para sa tabakoat nagpunta sa bakery
kumain ng kalahating tinapay uminom ng beer Litrada
ang mga medyas sa mga kasamahan .Sa bahay ng aking
lolo kinunan mula sa isang airgun at humantong
ricocheted at halos hit sa akin at narinig ang paghiging ng
punlo at iba pa .Ako isang beses napunta sa isang partido
kaarawan , Ngayon ang pagkahumaling ng mga droga
burn mo ang isa gum at naka- itim na pagkatapos ng
paggawa paniniwala sa kanyang sariling partido na
marihuwana .Bago ka pumunta sa tren na tinatawag
aking bahay mga kaibigan at nakaagaw bote ng
champagne sa aking ama at drank bago pagsasanay
darating na ilang beses na pinatalsik .Isang araw isa sa
kanyang mga kaibigan kinuha tulad paglalasing na
nagkaroon na naospital .Ang kanyang ama ay dumating
tumawag sa aking mga reklamo sa paggawa .Sa loob ng
football club ay may mga espesyal na pagsasanay, ito ay
pagpili ng koponan ng aming mga kalaban ng Aveiro sa
paghahanap ng bagong talento .Isinagawa ang isang
mabigat na ehersisyo at iyon kapag inilagay nila sa akin
upang sanayin sa Aveiro pagpili at naging isang
pagkakalagay .Aveiro season 91/92 Football Association play bilang isang mag-aaklas , descaindo sa kaliwang
bahagi , ay isang kapalit para sa isang player na noon ay
sa ibang pagkakataon upang FCPorto .11- 07-1992 sa
pagpili ng mga sub- 13 ay magkakaroon ng
makasalubong kung saan nahaharap ang mga ito sa
pagpili ng Aveiro na may seleksyon ng mga Leiria
nagtatapos ang panahon ng 91-92 , ay dito sa laro ay
may ko ang aking pagkakataon at nagpunta sa ikalawang
kalahati bilanginiulat ng journal Aveiro , Martes, 14 Hulyo,
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1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 " laro sa sports complex ng
field s.Jacinto ." Sa ibalik ang mga paliguan , kinuha ang
koponan Aveiro sa patlang na may isa pang pagpapasiya
.Hindi tulad ng unang bahagi kung saan pinangungunahan
ang leirienses , Aveiro nagpatuloy sa tumagal ng laro
account at mas mahusay na paggamit depensa ang
kalaban , binigyan ng isang " tungkol sa mukha" sa
resulta .Naabot ang equalizing layunin , sa pamamagitan
ng Moorish filipe na floated in sa Beacon background
".Hindi ko alam kung ano ang aking ginagawa sa laro na
iyon, pagkakaroon ko matandaan nawala na sa abot ng
bang hindi na mahuli ang mga bola , o ay masyadong
mabagal o noon ay napakabilis , ngunit sa pagtatapos
doon ay nakapuntos ang ika-3 layunin ng akingfootball
karera , ngayong taon walang paligsahan sa pagitan ng
mga pambansang koponan para sa pampinansyang mga
kadahilanan , ikaw ay maaaring lumaki pa?Hindi mo alam
kung .Halika sa akademikong taon 1992-1993 na
dinaluhan ika-8 grado sa paaralan c + s Brodick at na
pinausukang lahat ng mga agwat , ito ay isang
maghimagsik sa Dromedan pag-uugali .Sinabi niya sa
isang kaibigan na naging sa paaralan militar , nakuha ko
na dumating sa isang French klase ng suporta na may
isang upuan toilet sa ulo sinasabi ito ay sa iyo toilet , ay
walang lakas ng loob upang harapin ang mga mata ng
aking ama hanggang sa unang ospital ,chewed damo
bago pagpunta bahay pagkatapos ng unang football
pagsasanay at huling beses na kinuha ko ang isang
pagkatalo , -play sa isang pagsasanay makapagsimula,
"Malakas isang " at assaulted sa kanya at sinabi sa kanya
upang maghintay para sa akin out doon kung sino ang
kumuha ng higit pa , atsiya naghintay ... hanggang sa
aking ulo ay laban sa alkitran siya ay nagkaroon ng
palayaw ng " Pardilhó ".Mayroon akong ang unang disco
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sa aking kuwartong nasa pagitan ng kisame at ng
bubungan na nagbibigay ito ang pangalan Ku * .Rosas sa
pamamagitan ng isang ilaw buhat sa kisame sa tuktok ng
gusali at dumating na magkaroon ng kumot sa roof bukod
sa iba pang mga bagay, na may pinausukang aking mga
kaibigan lana maraming beses , na may mga Nuno isang
kaibigan ng minahan Nakakuha ako sa gilid ng mga
limitasyon sa malapit sa isang tsiminea , pakaliwa ng
bahaw naako ay off balanse at nagdudulot sa akin halos
bumabagsak mula sa bubong.Blue Ray Blue Ray galit na
galit invades ako ay nagliliyab enerhiya na dumadaloy sa
marumi pores prejudices at intolerances na ang asul na
apoy ay strike .Ang liwanag na ginawa ng lahat ng tao'y
roll up sa mga aparatong walang mahirap kahihiyan ng
hindi convoluted hindi nakapipinsala artipisyal ng .Ang
laser ilaw ay matalim at invisibly penetrates sa hindi
nakikitang at hindi napapansin .Ito ay isang saykiko at
master liwanag sa pagpapalagay na hindi nauugnay sa
mga sangang-daan sariling saykiko .Hindi mahalata at
hindi nakasasama sanhi sa pamamagitan nito beam
pagsipsip ng lason mga saloobin at ideya sa preconceived
sa kanilang sariling mga lason at pamatay-bisa nito.Roof
ilaw, ang usok na pierces ang liwanag ng taguan isip
basahan alaala mababawi sa ulo nang walang direksyon
at pagkilos, pagkilos , ang de-motor na cools ang
hakbang ng galit na galit pag-iisip ng mabagal at hindi
itinugma massificadora isip.Paglagos ng masigasig
tungkol sa idle oras ay up at ipinamamahagi sa utak at
kapana-panabik na mga ilaw Deambulante mga dekoryenteng pagbibigay-buhay .Intensifies sa mesmerizing
at paralyzing katawan masa, bilang isang desencadeio
rhymes sa walang kuwentang .Ang mga ilaw ng bubong
ay sa magkabilang dulo engineering ulo." Ang ilang mga
tao lamang magkaroon ng attics monkeys , iba pa !"Iba
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pang mga ilaw na makaharang sa pangunahing pasukan ,
nais kong tumagos attics may mga alaala , mga saloobin,
maikling buhay namuhay nang walang mga pangunahing
dahilan ngunit may maraming mga alaala .Memories na
upang maliwanagan ang isip magpakailanman binuksan o
sarado na sa chests ... Ia humingi ng Video Home Service
tape, at hindi nagkakaroon ng pera upang bayaran ang
upa ng hanggang pagkalat sa oras at hatiin ang mga
bihirang pagtaas slept iniisip tungkol sa kung ano ang
.Ako ay may kahit cassettes buwan upang makaipon
.Noong 1993 nagsimula kong nais na kunin ang aking
pera at nagpasyang pagkatapos ng isang tawag upang
gumana para sa games room .Sa oras na siya ay 15 taong
gulang
at
nakita
ng
maraming
awtoridad
na
pinananatiling pagkakasunud-sunod ng espasyo at
nagbabawal sa mga wala pang 16 mula sa pagpasok
.Dumating ang unang contact na may mga marihuwana at
ito naka- out pagkonsumo sa ibang pagkakataon sa
paglipas ng 17 taon ng pagsunod .Sa ganitong kapaligiran
ugnay ako sa iba pang mga katotohanan ngunit
tinanggihan kailanman at tumangging ko ang paggamit
ng heroin at kokaina , pati na sabihin na ginawa ko sa
buong buhay ko ay wala sa order o layunin yan ay
maaaring ako nai- " may mina " ngunit hindi kailanman
kumonsumo.Nagkaroon hindi tamang saloobin patungo sa
pagkonsumo at isa nang sikat na " artist " pagiging ang
nagtatanghal ng katapusan ng taon ng paaralan partido
ng ika-9 na grado finalist Sa 1993/1994 .
Tagabuo , generator generator o pag-ibig pag-ibig kung
ano ang gatong na ito ay hindi virtual pangkatawan
pagnanais , at ito maemosyon link halatang halik at
nauuhaw para sa isang bagay na mahalaga sa pag-unlad
ng emosyonal na enerhiya at mga de-koryenteng relasyon
.Generator ito nagbibigay egos at mga personalidad na
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may mga nakatagong mga mukha sa araw-araw na
representasyon ng sa pagkuha ng almusal, hapunan , o
tubig na feed ang enerhiya ng araw -araw .Walang mga
mask o lacerating mga pananaw, enquadramo amin sa
katotohanan ang enerhiya ng pag-ibig o pag-ibig ng
electrifying enerhiya at matalim butas at kinatawan
hitsura ng pag-ibig at kalungkutan na buhay fed sa
pamamagitan ng isang cable na hindi kailanman nag-shut
down , isang hindi masisira kapangyarihan , ngunittotoo ,
magpakailanman !Laging uhaw electrifying pagnanais na
tumingin at ang ilang mga pasensya imbento ang
monotony ng araw at pahilig na mga mukha na
kinakatawan wala sa daluyan ng mga de-koryenteng ay
hindi kabit-kabit wire .Venture sa imahinasyon ng mga
katutubo motor at Pinangunahan ng katotohanan subalit
may sumakal
ang biglaan contact.Makipag-ugnay
mahalaga sa buhay ng motor , motor , na ang
pinagkaisahan katotohanan ng living at hindi dumalo ,
ngunit wala sa loob ng iba pang mga katotohanan halos
hindi mahahalata sa malay-tao pagnanais , ngunit ito ay
doon!May laging naroroon sa kamalayan ng kaagad
pagkakataon , kaya ang media ay hindi maaaring puno ng
tubig , hindi slide sa saloobin ng pag-ibig generator ay
nangangahulugan at mga mapagkukunan na magagamit
;tungkol sa pag-ibig generator ay laging gumagala-gala at
anumang iba pang di- virtual na kapaligiran at kinokontrol
na ito napaka- pagiging ng indulging , pagkatapos ay
hindi mag-alis ang iyong sarili ng kasiyahan na bumubuo
nito , at proliferates sa mga patuloy na naroroon mukha
ng kaluluwa piraso palagi kang gusto sa hindi
makahinga.Dahil hindi ka maaaring mag-aayos ng
anumang mga piraso , pati na enerhiya ay isa at
multicultural sa kanyang pakiramdam ng kasiyahan ,
kasiyahan na bubuo sa iba't-ibang katotohanan , para
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kami ay virtual at haka-haka , lamang sa presensya ng
iba o ang kanyang sarili sa salamin itinago ang mga
bagong regulasyon kapangyarihan sa isip ngneutrons , na
ang mga ito ay tunay na hayop ng liwanag.Maliwanag
dragons
maaaring
ignited
at
ang
kasalukuyang
dumadaloy sa pamamagitan ng sa amin at revitalizes sa
amin araw-araw na nagbibigay sa amin ng lakas at mime
gleaming tao'y at errant , oo!Mga laruang magpapalakad
dahil maaaring ito ay ang puwersa ng liwanag o may sakit
at mapag-galing pang-aapi na paghamak sa dualistic at
mapang-api katotohanan.Hindi abatas mo tungkol sa
kasalukuyang mga negatibong pole infiltrating ang hindi
malay at pagbabawas ng malalim na sakit ng oppositional
kritikal na personalidad , fed mo na ang transendente
katotohanan at positivity ng anti kemikal at chemical
tagapagpakain circuits ng espiritu ng pagbabago at
nakamit , katuparan na itohindi maililipat bilang ng mga
feeders ng lahi galit na galit laban sa walang kasiyahan ,
ngunit na-drag ang isip sa mga alon ng pag-iisip at
pagpapadala ng ito .Ang pagsalin ng mga saloobin ay
tunay at bubuo circuits at walang saysay na tao ay
maaaring tanggihan ang mga circuits ay may
kasalukuyang spreads sa walang hanggang air ng
sensations at Pleasures nabibigatan dahil kami ay
nagsisimula lahat sa labas stimuli ng beta - blocker ngunit
na mapahusay ang aming mga uhaw para sa buhay.Ang
mga impulses samakatuwid makaapekto sa aming pagiisip at kung minsan ay mga salungatan mangyari o
bumuo sa pag-iisip, ngunit na maaaring magdala ng
kaligayahan sa inyo , na ang kaguluhan ng protons ay
hahantong sa panlabas na katotohanan.Bughaw na ilaw trigger
malakas
emosyon
bughaw
na
ilaw
na
nagpapatakbo sa pamamagitan ng tulay at hagdan at
infiltrates ang lakas ng damdamin na mga feed mapagbiro
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pagbuo ng mga potensyal na ito na Inaanyayahan nito
ultra sensitive posteng kagandahan ng transparency
magaling magsalita pagkakaibigan na naghahanap para
sa isang maliit na "blue", mas malakas , mas matindi, at
bubuo sa amin konstelasyon na may malalim na
ramifications pakiramdam at ma- alienated na Hertzian
wave .Kapangyarihan Ito ay nakakaapekto sa isip ang
pahilig na nawalan ng pakiramdam ng pamumuhay,
turkesa na nakakaapekto sa malalim at pangmatagalang
pagkakaibigan , ito ay nagdadala mismo mahiwagang
beam ng kabaliwan at galak lover ng bihirang kagandahan
at nakapagpapalakas .Ang mga thread ng takip-silim
intensity siya bubuo at nagpapadala ng enerhiya at
mainit-init ng pagprotekta sa kasamaan at delights na
may matinding paghihirap at katahimikan , hindi , hindi
isang mask na eludes amin at tinutukoy sa amin sa
abstract pag-iisip , ito ay sa halip ng isang malakas na
ilaw at intensifying kasiyahantunay at haka-haka , ngunit
naaapektuhan nito at kung sino ang laging nakakaapekto
sa kanya upang ilipat at patakbuhin ang mga limitasyon
para sa mga tunay at walang maliw pagkakaibigan .Siya
ay bumaba sa pag-ibig at kung paano na nawalan ng
dahilan ngunit sa paghahatid ng pagkain sa damdamin ,
ay at pinagsasama- kasiyahan at kasakiman delight , na
kasiyahan ay Calorie at invades lahat sa isang siklab ng
galit ng kaguluhan na ito pangunahing kulay na
namamalagi down at roll abrocha ang akumulasyon
ngenergies na walang laman sa oras ngunit na ay hindi
nawawala sa hinaharap , ibig sabihin ay laging naroon ,
proteksiyon , ay hindi ipaalam sa amin nagbabago ang
antas ng hindi mapigil maliwanag na kasiyahan.
Noong 1994 Nagsimula ako sa pag-aaral ng
electrician at may arises ng isang palayaw bilang ako ay
kilala pa rin ng ilan bilang " Faíska " dahil ito kinuha ko
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ang isang shock sa isang lamuymoy at sa dulo walang
electric kasalukuyang .Nagsimula ako nag-aaral sa gabi at
pagkatapos ay sa unang pagbisita noong 1994 sa disco
Eclipse , ako ay naging ang " mahuli - tasa " natatandaan
ko pa rin sa araw na iyon ang pag- gawa ng hininga
pagsubok at ang resulta bago ang operating ito ay mas
mataas kaysa sa 2.0.Ngayong gabi ay hindi kapanipaniwala , lamang grabbed ko ang bote lahat ng mga
disco at upang dalhin sa pamamagitan ng isa sa mga
tagapamahala ng bahay sa kanyang ulo , at may natitira
sa akin sa bahay, ito ay isang wonder na ang huling taon
ng Eclipse tag-araw na nakuha ko sa dulo bilangBartender
paggawa shot at bartenders upang palitan ang gitna ng
gabi ay hindi na maaaring tumayo .Umalis ako umuusad
at nakukuha ko ovarian , sumali sa akademikong taon
1994-1995 sa 10 taon sports area ng paaralan joseph
macedo fragateiro , ay laging ang pinakamasama sa mga
tuntunin ng ed.Pisikal at sports ito rin ay dahil sa aking
masamang pag-uugali , ako kahit na magkaroon ng isang
medikal na sertipiko sa swimming pagsasanay ng taas
nagre-refer na isang allergic na reaksyon sa murang
luntian , ngunit kung ano ang hindi ko alam ay swimming
!Ay nagkaroon ng isang koponan ng football na tinatawag
na " les bufons " o peidolas at dumating para sa kanila
upang taasan ang mga pondo sa komersyal na lugar ng
Estarreja .Sa pagkalasing ginawa sa akin dumaan PJ sa
Aveiro sa isa pang kaibigan, ginawa na yugto bago ang
global na ebidensya sa ikalawang kung saan ang "
submarines " beer at cake halo naging pabiro .
Sa paglalakbay ng mga finalist sa sanga ng ilog
supermarket palda na may pagmamahal ipinanganak ng
beer na kinuha namin siya sa apartment kung saan kami
nagkakilala - footer ng sinabi apartment bote walang
laman.Sa okasyon ng anibersaryo ng aking kasintahan sa
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oras Kaka lasing furadouro sa akin nang sa gayon ay ako
napunta bumabagsak na tulog sa talahanayan pa rin ay
dumating ang sopas lamang at kapag woke ko threw up
ang talahanayan pagkatapos ng hapunan ibinigay mo sa
akin ang isang biyahe sa bahay at gusto kong maging
isang partidongat hindi sa bahay.Sa aking labing-walo
nakita ang pelikula palaging natagpuan Trainspotting
napakalawak biro dahil ang lalaki sa isang toilet at plunge
sa isang dagat ng turds at madalas ang pag-uusap
kasama ang aking lola Nagustuhan makipag-usap sa kung
ano ay out sa akin ay ang turd na kalokohanaking Eta ang
pangalawang na ginawa pananakot kahit mas matanda ay
sila kahit intimidating sa partido kasal ang aking kapatid
na may 3 bote ng ram at maraming mga pag-shot at
grabbed ang Blind ito umaga masusuka.Naging ako
mananalo para sa koponan ng tinatawag na " Chechen "
sa football torneo patuloy ang aking pag-unlad at sa
1995-1996 na nasa ika-11 grado ng paaralan José Macedo
Fragateiro makakuha ng paglipat sa ika-12 grado ngunit
sa matematika at pisikal na kimika likod ,hindi kailanman
Nakakuha ang mga ito mabawi .Jumped akong hindi
sumali sa isang klase ng window at lumakad sa
pamamagitan ng pinto upang sabihin na siya ay wala na
sa banyo guro na naging direktor ng pangkat sinabi na
nais itong sabihin sa aking mga magulang at mahihingi ko
na nagkaroon ng mga problema sa bahay.Gayunpaman
rode tumatakbo at inireklamo ng masyadong maraming
ng isang kalamnan at na sa ibang pagkakataon ay
dumating na pinatatakbo sa kaso ng isang luslos sa taon
1996-1997 , nabigo ang pag- isang taon ay dambuhalang
serbisyo militar kung saan isaalang-alang ang militar
inspeksyon sa akin hindi bagay, inireklamo sa akin na
hindi tumakbo dahil nasasaktan ito ang aking binti
.Ginawa ito ang Tri- turbos kaibigan IE joints ng 3
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filter.Sanhi bulling sitwasyon impluwensya ang pangkat
na " sa likod " ang paaralan ay ang mga taong tinatawag
Eta .Pag-promote ng mga pulong sa 4 at 5 katao sa
lungsod ng ovarian pagsapit ng tanghalian, tunay na pagatake sa kalayaan sa pagpapahayag at ang mga bisita na
natipon sa aking pinakamahusay na kumampi Nuno
coagíamos ang karaniwang mga pangkat ng kasarian
.Pahayag town hall Estarreja , isalin sa ibang papel ko :
siya ay nagsilbi bilang isang monitor sa trabaho programa
para sa mga bata ng ika-1 ng ikot ng panahon ng
pangunahing edukasyon " aktibong holiday " sa mga
buwan ng Hulyo , Agosto at Setyembre 1997. "
Kinukumpirma ko na ang mga serbisyo na ibinigaynamalawak na kinikilala at praised parehong interes at
pangako demostrados o ang kahalagahan ng gawa.Sa
Santarém pagkatapos na nagsasabi siya ay pagpunta sa
eksibisyon nagpunta sa bahay ng ilang mga kaibigan
darating upang bigyan ng umut-ot at na lumabo sa akin
ang lahat ng pagkakaroon ng itinapon ang boxers window
ng paulit-ulit sa taon 1997/1998 ika-12 taon kung saan
ako reproached para sa mga pagkakamali dedikasyonang
ugnayan ng mga mag-aaral na taon na nagsimula sa
pagmamaneho.Ang paghihintay at siya rin rode nagnanais
, kinakapos paglukso , laktawan at paninigarilyo ay
naglalakad
nang
walang
pag-scroll
destination
pagkabalisa ay nag-iiba na may edad bagaman palaging
nakatira sa ansiosíssimo mode naghihintay para sa isang
bagay , gusto namin ng isang bagay na nakasanayan, ang
lahat sa amin ay nakatayo bilang Willnang hindi kinukusa
mismo.Sa taong ito inihahanda ko ang mga sumusunod
na panukala sa balota : ito ay may mahusay na
pagpapasiya at pakiramdam ng responsibilidad na
candidatamos sa mga halalan ang kaugnayan ng mga
mag-aaral sa high school José Macedo Fragateiro
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.Nilalayon naming i-promote ang pangkultura at
recreational activity upang dakilain ito ng paaralan, diwastong na ito ay kailangang magpataw ng panloob at
panlabas .Upang makamit ang layuning ito ipinapanukala
naming : - pagsasakatuparan ng isang finalistas- Prom promote ang cultural at sports araw ilalaan sa buong
populasyon ng mag-aaral , kabilang ang isang linggo
kabataan, football paligsahan , basketball at volleyball (
lalaki / babae .. ).Maghanda ng buwanan, upang
magtatag at ipaalam sa mga mag-aaral ng society- ang
mga problema hinihikayat ang paglikha ng isang debate
pahayagan paaralan - pagsasanay associados- pagkuha
ng billiard table football - kabataan linggo ang araw na
may iba't-ibang mga gawain - gumawa ng mga contactsa
"average" upang i-promote ang mga gawain ng aming
paaralan , at sa partikular na mga hakbangin ang
ugnayan ng mag-aaral ." Bibilangin namin sa inyong boto
" listahan - ito ang iyong listahan kaugnayan - bigyan ang
tao para sa vocês.na kampanya mamahagi ng condom sa
pamamagitan ng mag-aaral at pinapanatili contact na
may mga health center para sa nalalapit debate na hindi
pumupunta sa mapagtanto kung bakit angnais health
center mga mag-aaral mananatiling pribado ang mga
klase na dumalo .Sa ilalim ng slogan ng kampanya, "
bigyan ang tao para sa iyo! " " Sumusunod ang aming
mga hakbang " at kahit na "i-play ang aming musika, " na
may mga poster sosyalista Party na suportado ang
kampanyang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng
punong-himpilan Nais ng isang kontribusyon, o sa
militantengang partido, ang militanteng mga sheet ay
ipinamamahagi ngunit hindi isang militanteng Nagtamo
ito pampulitika puwersa ng aming pagsasamahan.Tulad
ng para sa iba pang mga proyekto sa executive board
bumili billiard table football at nakakakuha kalahati ng 20
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shell na gastos sa bawat tugma.Sa araw ng pagtatalaga
sa tungkulin at quote ko : pagsunod sa mga halalan ang
pumasa sa huling 14 Enero 1998 sa pagitan ng 10 at 20
na oras.Lumahok sa dalawang mga listahan, at b kung
saan ang mga kinatawan ay nakatakda sa proseso ng
application , sa pamamagitan ng pagrerehistro na ang
batas na naganap sa loob ng normal na mga
limitasyon.Kasunod ng pagsasara ng botohan, kung saan
binoto 740 mga mag-aaral , nagpatuloy kami upang
mabilang ang mga boto.Walang tutol ang mga
sumusunod na resulta : sampung white- labinlimang mga
boto boto nulos- 507 listahan boto a- 208 boto listahan b
ayon sa mga boto ang listahan ay nanalo sa
pangkalahatang nagwagi sa unang round -aari ay ibinigay
sa pamamagitan ngAssociation binoto noong nakaraang
taon na sumusunod ay nagbibigay ng isang pagtatasa ng
kaugnayan na may kaugnayan sa paaralan taon 1900 at
97 .Matapos ang pagtatanghal na ito ay hindi lilitaw sa
anumang positibong balanse.Dapat din ito ay mapapansin
na ang mga nakaraang pagkaka-ugnay ay sa pamana nito
ng desk , isang bakal na cabinet , isang upuan , isang
bangko at dalawang chess game ( hindi kumpleto ) .and
wala ng iba pa upang magdagdag natapos na ang session
na kung saan ang mga minuto ay iguguhit upna
pagkatapos basahin at maaprubahan ay pinirmahan ng
mga kasapi kasalukuyan.Araw pagkatapos ng kampanya
ay isang hindi nakikilalang reklamo nagpapalipat-lipat sa
paaralan kung saan ako ay palayaw na Lion Hari at Al
Capone dahil minsan na ginawa sa akin pumunta sa
pamamagitan ng naturang mga character sa klase, ang
bagay ay kumplikado sa aking gilid nito ay nakikita rin sa
pamamagitan ng executive boardbilang isang mamimili ng
marihuwana at ayon sa isang paaralan sikologo ang
pasimuno .Sa katapusan ng 1998 sa ovarian PSP bubukas
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pagsisiyasat at walang pagsisiyasat ng pulisya reportedly
ang hindi kilalang mga reklamo ko ay ang anak ng
presidente ng Estarreja kamara at naging pinuno ng isang
trafficking
network.Ay
lang
smoking
ang
isang
magkasanib na kapag naipasok ko ang cops facility ,
tinanggihan gugulin at Sinubukan at hindi gusto, dahil
may hindi na nagkaroon ng contact o impormasyon
tungkol sa aking pagtatanong sa pulutong na ovarian .Ito
taon sa Prom sa ilalim ng hinala at accusations ng hindi
pagbabayad ng na hapunan , imoral dahil ito ay
binabayaran sa mga sumusunod na araw na may ika-1 ng
trabaho ng aking mga matalik na kaibigan sa panahon ,
ang listahan na inilapat sa mga sumusunod na taon ay
natatakot na hindi naminbayad na namin ang hapunan ,
na ginawa , alingawngaw .Sa Enero 98 Ako ay
inanyayahan para sa linggo ng edukasyon, dinala alaala
ng kanyang exa .Jorge Sampaio Pangulo ng Republika na
inilalaan ng isang larawan na may dedikasyon " sa grupo
ng Aveiro , lalo na sa at mula sa paaralan José Macedo
fragateiro , na may maayang yakapin " linggo ng
edukasyon Enero 24, 1998 - Pangulo ng Republika , ay
nagkaroon ng tanghalian statussa koryente museo kung
saan greeted Pangulo .Iyon parehong taon ay ang
pagkakataon upang gumana sa disko sa pildrinha
furadouro , doon bilang isang Bartender naaaliw ang mga
bisita gamit ang mga bote at Salamangka trick na dalhin
sa tututol ang pelikula " Cocktail " ay isang gabi kapag
ang lahat ng blotted akin at Mayroon akong ang
pakiramdam na ang discoay flamed up paniniwalang ito
kahit na matapos gising kapag ako lahat blur hagis ng
panti out ang window, salakayin ng payong ng isang cafe,
araw ay ang ina ng isang kaibigan ng minahan upang
ibalik ang naka- washed damit na panloob na nagsasabi
naSiguro ay bumagsak mula sa itaas .Ito ay karaniwang
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sa pag-inom ng 2 bote ng golden strike ang isa sa
absinthe kasama ang aking mga kasosyo.Hanggang sa
isang partidong ako sa paghahatid ng isang customer sa
harap ng boss at simulan upang punan ang mga salamin
pagkalat ng likido lahat sa counter at kaagad fired .Sa
maikling ay isa sa mga manager sa isang kliente at
nagsilbi akong dalawang shot ikalat ang mga ito ang lahat
ng sinabi niya lamang : Kumuha out dito!at sa araw na ito
ay hindi higit usapan sa taong ito.Nag-aral ako ng kasal
matalik na kaibigan ng aking kapatid na lalaki ,
pinausukang ko na matanggal sa banyo at Kaka lasing sa
akin nang sa gayon ay ko bang ilagay sa mesa ng sapatos
at ginawa mobile phone.Ang gabi palaging sinamahan ng
salamin at pag-ubos marihuwana ginamit upang isulat
ang formula Einstein sa paaralan ay sumasaklaw 19981999 monho bar - Bartender ay dito ng ilang buwan
upang maghatid ng tasa .Natanto isang pangwakas na
partido 2ºperiodo , gaya ng dati sabay-sabay na disco
Phoenix siya struck 900 katao sa unang monho shower
pindutin ang 700 mga tao laban sa halos 200 iba pang
mga
tao
sa
mga
karibal
partido
ay
isang
tagumpay.Pagkatapos ng party na kinuha ang lahat ng
mga dining samahan ng mga elemento out sa
pagbabayad ng mga may-ari ng hindi pagbibigay ito ang
monho hapunan , wala nang pera para sa mga partido.Sa
taong ito na sinimulan ko ang aking diskwento empleyado
pati na ang Philips , factory worker kung saan ako
nagtrabaho dalawang buwan na halos dalawang linggo ng
absences .Sa pamamagitan ng pagkatapos ay nakuha ng
trabaho sa Uniteca / Quimigal .Nagpunta Bartender /
tagapaglibang sa aking Salamangka trick sa dacasca disco
ay dito na ubusin ang aking unang " tablet " sinira sa
dalawang at kinuha sa iba't ibang araw halves tila na
walang ginawa ko sa bilis ng katawan, halwalang dahon
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sa isang buong magazine at hindi basahin ang anumang
bagay o kumuha ng tahanan at maglagay ng musika at
pagkuha upang makasabay .Ito ay ang unang at lamang
na karanasan sa mga ito .Sa disco dacasca ang relasyon
sa publiko at seguridad kapag nagpunta ako upang
tumingin para sa isa pang araw ng trabaho Sinabi sa akin
na ako kahapon na may mga bote at ang aking
Salamangka ay pindutin ang ulo ng isang customer na
nag- nawala sa ospital umaalis sa balitasa pahayagan,
pagkatapos ang lahat ng ito ay ang lahat ng
kasinungalingan at ako ay naniwala.Para sa isang pagkaantala ng tatlong oras ako ay may girlfriend makarating
doon at ako ay papalitan sa pamamagitan ng pagpili baso
at fired sa lugar .Binuksan ng isang bagong bar sa
Estarreja ko pa sa mga taong 1998-1999 bilang isang
Bartender / bantay-pinto bayani ng bar , isa sa mga gabi
ninyo bang ipahiram sa isang libro tungkol sa " ang pinto
" at mamatay " Amerikano " ay nakolekta ng sanayin sa
kanya at ang aking aklat .Dumating kong gumawa ng
deposito na $ 100 para makapag- taasan $ 1000 ... para
sa dalawang taon bilang isang tagalinis at kahit nasunog
ang pinto sa gasolina motorsiklo , ngunit hindi teased o
kasangkot sa sinuman.Ayusin Eba 1998/1999 sa mga
Bayani Bar \u0026 kaibigan Faíska tawag samahan isa
Bagong Taon lahat ng mga kaibigan para sa New Year
.Iwan ang lahat ng mga bar parokyano Mando bago
hatinggabi kalaunan umalis sa bar at ang New Year
.Pumunta ako sa bar ovarian bato kung saan ako
assaulted sa pamamagitan ng advertising sa loob ng
establishment sa isa pang kaganapan, lodged ng reklamo
sa pulis at pumunta sila sa isang bar kung saan sila ay
sinabi na lumakad mula ashtray sa loob, purong
kasinungalingan.Nakatanggap ako upang pumunta sa
tagausig ngunit hindi ako nag- follow up ang kaso para sa
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kakulangan ng mga testigo .Sa Bisperas ng Bagong Taon
98/99 - bayani ng AV bar.Salreu Estarreja Viscount rode
isang programa kung saan : ang 12 Chimes sa isang gabi
[ at araw ] ... DJ sa control residente sergius guest
DJVicky at incognito.Sa gitna ng party at upang bihisan
ako umuwi sa party at aking mga kaibigan lalabas , ilagay
ang lahat ng mga customer ng bar kung saan siya ang
gabi na tagapaglingkod taon -end .Sa pag-iisip ilagay sa
tanong ang pagkakasunud-sunod ng alpabeto at may -isip
na ang AB o Abba ay napaka- maaga sa tingin ba akong
lumikha ng isang sistema ng seguridad sa mga
kalalakihan ay i-type kumikindat o pindutin at
pakiramdam bawat isa at maglakad sa lahat ng bilis
upang makitana kasamaan o paghihirap at tulong.Manood
ng TV at ako sa tingin footer naglalaman ng mga
mensahe sa aking isip nakikita ko ang ftv channel at sa
tingin ko na araw ay makakatanggap ng Nobel Prize .Na
naisip ko na sa sandaling ma- kumakain ng tao at mga
bahagi ng katawan ay isang tindahan ng pagkaing sa kilo
naisip na araw ng sirang glass sa kalye ay diamante , ay
nanonood sa pelikula sumagpang / Baboy at diamante sa
film sa Aveiro kapag sa tingin ko ay ang aktor ng pelikula
,simulan upang alisin ang kanilang mga sapatos at
pagkuha ng in at out sa sinehan , ito ay ang aking
pelikula .Sa Pinatatakbo ng Estarreja sa tunay na
kalayaan upang kumilos malapit sa ilog at sa tingin ng
akyatin sa puno, metho kalahating katawan sa ilog at sa
tingin ko na ako ng isang likas na kakayahan at ang mr
.Pangulo ng Republika ay na-obserbahan sa akin ,
mayroon akong contact na may mga Baka ay greysing at
subukan na makipag-ugnay sa iyo ang aking mga
saloobin .Sa tingin ko ang mga ito sa akin nakawin ang
mga ideya at gumawa ng mga gusto sa akin upang gawin
pinsala , sisimulan ko upang huwag mag- kakaiba mga
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bagay, upang ihiwalay sa akin , ginawa mga bagay tulad
ng umiikot na ang buong kuwarto , pagbabasa sikolohiya
libro upang subukan upang maunawaan kung ano ang
nangyayari sa akin , sinimulan konghibang , delusyon ng
pag-uusig , o na siya ay na pinapanood at kinokontrol ang
alinman sa pamamagitan ng telebisyon o sa pahayagan
ng araw, ay mag-isip na ang aking ama ay bumili ako ng
bareta , at ito ay ang pinakamalaki sa mundo, na ginawa
lamang kakaibang bagay na humahantongaking mga
magulang
na
maging
sineseryoso
aalala
sa
pangkalahatang paghihiyawan isang tao tawag GNR at
bumbero transport pa rin ako sa ospital kung saan
tumatakbo ang natatangay ng agos oras sa paglalakad
hanggang sa ako ay natagpuan sa pamamagitan ng
militar ng GNR na sabihin sa akin , " tayo ay lamang
naghahanap para sa iyo "ako ay dadalhin sa ospital sa
Aveiro , kasunod ang saykayatriko emergency Coimbra
.Kinuha sa pamamagitan ng bumbero strapped sa isang
Gurney pagkatapos ang pag-uusap ako nag-iisip Kukunin
ko ang isang iniksyon at ako ay mayroon sa batang babae
pagkatapos ng pagsangguni sa ulo ng saykayatrya ,
ngunit lamang kinuha ang iniksyon ... Kapag gisingin ko
up ako sa isang silid ng Psych ward ! ?Tumakas , kinuha
ko ng taxi at napunta sa Coimbra kung saan sinabi ng
Estarreja ang taxi driver na maghintay at napunta sa mga
balaan ang aking ina ... Ang susunod na araw Ako ay may
hilig upang kumuha ng tableta ipinadala sa pamamagitan
ng Psychiatrist hindi alam ito ay mapakay upang sumama
ang pakiramdam , ang pagtatanongay hahantong sa akin
sa ospital , nanatili higit sa 20 araw sa ilalim ng sistema
ng pisikal na pagpigil na nakatali na may sinturon na
kama !Sa Estarreja salubungin ang intermarche tila sa
akin ng isang imbitasyon upang magpasok ng isang
kalapit bahay , dumating kong ipasok ang hardin pag-iisip
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sa kanila na ako ay isang magnanakaw at kahit mga
pinamamahalaang upang magsagawa ng reklamo ngunit
pagkatapos ng GNR sinabi niya ay kahit na naghahanap
para sa akin at kinuha sa akinsa ospital .

Mayroong alis ikinukumpara sa lindol sa buhay
panlipunan, nagsisimula weakened sa mga darating na
taon, dumating ko upang magkaroon ng takot tulad ng:
pumunta sa cafe, natatakot na ang mga tasa at nahulog
ang mga tao magkomento sa aking pangalan .
Paano 3ºescriturário noong 1999 ay ang
pamamahagi ng mail at rehistrasyon ng mga lisensya sa
panahon descolorei buhok, ang pamamahagi ng mail
kotse na walang kahit pagkakaroon ng sulat , sa loob ng
perimeter ng factory kung saan ito ay naglalakbay sa
30km / h , Nais maramdaman sa unang pagkakataon ng
kotsenakakakuha na magkaroon ng isang aksidente
umaalis sa bumper at kahit na nagkaroon upang bigyangkatwiran .
Hindi ko matulog dahil hindi ito gusto matulog
gusto kong manirahan dito sa halip ng isang balakid na
nagpapanatili sa akin gising Kukunin ko harapin ito na
may hindi pagkakatulog .
-Enroll ako sa paaralan pangaserahan Luis de
Camoes , ang Portuges na-order ng pagpareho ng 11 na
mga halaga at retraced ang ruta sa pamamagitan ng
credit mga yunit ng pangalawang edukasyon.Ipj
statement, exercised impormasyon Animator paggana
gaya ng Scholarship , mula sa Marso 1, 1999 sa Pebrero
5, 2000 napunta sa mga paaralan upang mag-advertise
malusog na pag-uugali para sa mga kabataan .Simulan ko
upang makita ang mga online na pornograpiya at
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magkaroon ng contact na may mga pakikipag-chat ." Sa
pagganap ng kanilang mga tungkulin ay interesado at
dynamic na pag-play na kumpleto ang kanilang mga
gawain, sa partikular, ang mga gumagamit ng serbisyo,
ang pamamahagi ng impormasyon ng interes sa mga
kabataan , ang pag-update ng suporta at impormasyon sa
pakikipag-ugnay sa Portuges Institute of Youth" Aveiro ,
Marso 9 , 2000. pinuntahan ko Tenerife nag-iisa sa mga
huling araw magsimulang mag-isip tungkol sa mga babae
ng aking buhay at ang aking sinusulat 3 cards na ang
pangalan ng Raquel Mamede - Bombarral Portugal at
huling araw nakatanggap ako ng tawag sa telepono sa
kanyang sanga ng ilog ay gayahin ang isang
masamangavailable kasama ang girlfriend sa panahon
magkakaroon ako ng mga apartment na may Raquel at
nagastos ng ilang oras mahanap ko ang aking sarili sa hal
.Girlfriend bang maglagay ng maayos kutsarang sa
kampanilya at makita ang isang kaibigan ng minahan
tumatalon mula sa isang balkonahe sa iba pang mga
babala sa akin ng dating .Dahil ang mga nakaraang
sandali jumped siya masyadong at ang dumating sa akin
nagpatakbo ako sa room ng apartment at itinago sa akin
sa ilalim ng mga sheet ng aking pinakamatalik na
kaibigan sa oras at tinanong siya kung saan ay ang filipe
at iniwan ko ang mga sheet at sinabi she'm ditotumakas
sa apartment chased ko sa pamamagitan ng mga kalye
darating upang pumasa ka ng isang kahanga-hangang
gawa sa pagkuha upang kalmado kanya pababa.Maaari ba
akong high school diploma 1999/2000 aplikante na may
isang pangwakas na grado ng 16 puntos - ovarian
Disyembre 11, 2000 , nagkaroon ng pag-scan sa
interdisciplinary area kaliwa kalahati at pagkatapos ay
nagpunta dito niya maghatid ng isa pang guro , na
ginugol ng dalawang araw na pumunta sa iyongopisina
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apologizing para sa kawalan ng katapatan guro ay
ginagawang higit pang pagsusuri at nagtatalaga tala 20 ,
ang maximum na puntos para sa karaniwang mga guro
noon ay 16 puntos.Nakakuha ako ng mga tala mula 11
hanggang Portuges, Ingles sa 15, 15 sa Pranses, 17
interdisciplinary area, 18-18 pilosopiya at computer
science , pagkopya sa mga pagsusulit upang makakuha
ng pumasa sa kurso.Habang nag-aaral ay nagtrabaho sa
kalahating bilog ng buwan nagpunta opisyal na hotel na
may mga propesyonal na kategorya ng " ika-2 taon
reception ang itinuturo " mula noong araw 8 Pebrero 2000
hanggang May 31, 2000 " nakuha kaalaman sa hotel na
ito sa seksyon ng reception / conciergeat bar.Nagpakita
sa buong panahong ito mahusay na kakayahan upang
matuto, hindi pangkaraniwang dedikasyon at pakiramdam
ng responsibilidad .Purihin namin ang iyong kakayahang
magamit at ang iyong kaugnayan sa amin ang lahat .Ovar
28/07 / 00.aqui slept sa mga kuwarto ng hotel ay may
party sa bar at nagpunta sa pool sa kawalan ng mga
responsable .Nagkaroon pamamaraan pandisiplina para
sa pag-atake sa mga kapwa bar dahil ito ginawa sa akin
tingin lessened dahil alam niya na siya ay na- ospital sa
saykayatrya .Pagkatapos ay nagpunta ako sa Lisbon at
nakakuha ng trabaho counter empleyado sa cafe sa
shopping center ay ang imaviz 2000 ay nagkaroon ng
ugali ng nag-aaral sa isang nightclub sa shopping center
kung saan siya danced hanggang sa maliit na maliit na
oras imagining aking sarili ang pinakamahusay na
mananayaw sa panahon ay nagkaroon sa akin ng isang
bote ngpopper'so na inhaled bago pumasok sa trabaho
tulad ng amoy at tumingin sa langit sa harap ng hotel
Sheraton , ito bote ay ang aking 2nd karanasan sa mga
kemikal , ngunit nagpunta pabalik upang gawin ito ng
hindi hihigit sinubukan ko ito sa aking buhay.Lumahok sa
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mga tauhan Estarreja Carnival 2001 - pista ng Sroubtaid
o wala !Pista ng Sroubtaid o wala !Pahayag town hall ng
ovarian - dibisyon ng kultura , library at makasaysayang
pamana .Ito ay nagpahayag na humawak siya ng isang
posisyon ng administrative assistant , sa kontrata na
batayan para sa isang nakapirming panahon ng Agosto 6,
2001 to 30 May 2002 sa mga serbisyo sa Customer
Service sa mga munisipal na library ng ovarian at
Museum Julio Dinis - isang bahayOvarense "na ginawa ng
mahusay
na
pakiramdam
ng
responsibilidad
at
commitment " Nagkaroon dokumento aklatan at ginawa
mawala ang pagpaparehistro ng " walang pag-asa kaso "
2001 - GNR ospital sa pagitan ng Leiria Leiria at ang
labanan ng may reklamo sa pamamagitan ng radyo ng
isang truck driver na ay pagpunta upang guluhin
angpagbibiyahe, BT ay tinatawag na ang tanawin
pagkatapos ng kotse rebocarem sabihin walang multa ,
reinforcements tawag at humantong ako sa ospital sa
Leiria nakaposas .Sa Caldas da Queen naisip makita
snipers at mga taong nanood ang mga bintana 26/11 sa
12/07 2000 sa d sanggol ospital .Pedro 2001 - nakukuha
ko walang sulat sa pamamagitan ng DGV pag-uwi sa
sasakyan ngunit walang sulat at hindi kailanman bumalik
sa humantong makakuha ng sulat mula sa hukuman
penalizing ako ng may isang napaka- seryoso masarap na
paglabag sa (walang minimum ) sa pagkansela panahon
ng 30 araw , magsasagawa ngsulat DGV na sa kanya at
sabi magsagawa ng iba pang mga dahil sa batas na
maging kondaktibo sa mas mababa sa 2 taon.Ako kahit
na roll aking kuwarto at pag-iisip na nagkaroon ng
camera film sa akin at na siya ay na pinapanood sa
pamamagitan ng spies .Sa tingin Leiria rode Interpol
upang gumana sa akin , dahil ko bang ilagay 5.01
sentimo.Gasolina at pagbabayad ng € 5 sa paghahanap
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na ay natuklasan niya ang formula upang manalo at
maging isang taong napakayaman .Sa mga araw na iyon
naisip ko na nagkaroon ako spies Russian sa ilalim ng
kotse.Sa tingin ko ay hindi ako kaakit-akit at ako sa
pagkontrol ng kotse sa isip at sa utak nakadikit sa
machine ang kotse sa isang kailanman pare-pareho ang
pag-ikot na ginagawang sa akin venture ng gitna ng
kalsada sa kasuutang pang-ilalim na may nagba-bounce
na bola sa venture sa ito bola ayinilunsad sa pagsubok
solusyon Queen at pindutin ang lupa sa harap ng
hukuman
at
nagpunta
hanggang
sa
kanyang
bubong.Pinahinto ko sa pamamagitan ng GNR brigada
utos ng b5 isinasaalang-alang ang mga rehiyon ng
Coimbra at Aveiro magsisimulang magkaroon pagtugis ng
mga ideya at lap pahayagan sa kotse ini- towed sa
pamamagitan ng pagkakasunud-sunod ng BT Leiria
.Liscont pahayag - Lalagyan operator gumana sa mga
kategorya practitioner administratively .Sa panahon Gusto
ko nagsasabi ng totoo sa toilet sa Liscont , Mayroon
akong dalawang buwan nang hindi paninigarilyo
marihuwana at kapag ibinalik ko sumasakit ang aking ulo
sinimulan ng mga problema sa isang maagang exit
Liscont malalim na pag-ibig, pag-ibig na naranasan ay
nakaramdam din nakalimutan ibaba kalahati nawala
nagsisi at namuhay.Naglakbay sa ilalim ng mga ulap
nagsakay sa ilalim ng langit na sa planeta Mars at Jupiter
sa Mars , nagpasya kong gustung-gusto mo at Jupiter
ginawa mayroon kang dito ay ang aking pagkatao , na
lumilipad mula sa planeta sa planeta pen ay nagkaroon ng
lakas , nagkaroon ng enerhiya, kagalakan ayisang bagay
na conveyed ang pag-ibig sa hugis bulaklak .Nagkaroon
ng lakas ng araw , inilipat tulad ng mirasol , nagkaroon
maluwag sa loob sa mabagsik pagtugis ng isang bagay
pagkasunog ay isang panaginip , isang achievement , ang
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isang layunin, ang lahat ng bagay na may matinding galit
, walang sukat ay mahusay , kahanga-hangang maikling
napaka mapagmahal .Tiningnan ko ang window Napansin
ko sa abot-tanaw na ginugol -scan ang maraming
tumingin nang maaga Nakita ko ang iyong mga bituin , ay
makikinang shimmering tumingala Nakita ko ang buwan
ay mina at ang sa iyo , ay landscape, isang paglalakbay ,
sa pamamagitan mo upang maglakbay sa lupa at sa ilalim
ngdagat , na sinusundan mapaglabanan ka namin
nalakbay sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng dagat ay isa
lamang ang liwanag ng buwan .Nagkaroon na pananabik ,
kinakapos , desiring , mapagmahal , pag-iisip,
pakiramdam .Ako na nakakaligtaan mo at gustong
mayroon kang dito , nais pulong, gustung-gusto mo ,
laging iniisip mo at pakiramdam ng iyong presensya ,
kung saan pangungulila sa bayan at living nang hindi mo ,
isipin , gusto , sa tingin mo at gustung-gusto mo nang
walangna nakikita mo , gusto mo na may 5 pandama :
paningin nakakakita ka nang mga pinto , walang amoy
amoy mo , maririnig mo doings walang ingay , tikman
ang galak sa akin walang nagpapatunay sa iyo at pindutin
mo nang hindi hinahawakan .Isang paalala na para sa iyo
na naranasan , naramdaman , mahal , nabuhay , hindi
kailanman nagmahal ng isa pang taong kissed sa iyo ,
nakita ko , went're ko ang pag-ibig na laging tandaan
.May 30, 2003 , ang pag-aasawa ng pag-ibig Marso
Moorish filipe Hunyo 2 Lisbon -... Havana Madrid Madrid
Madrid Hunyo 9 10 Hunyo 2003 Lisbon pumunta sa Cuba
at Havana bumili ng $ 100 ng marihuwana na talagang
sucks .Ako ay apat na buwan nang hindi paninigarilyo
joints bago sumali , pagkatapos ay pinausukan at
nasaktan aking ulo ay ang simula ng intrigues sa boss at
napunta makakuha ng mababa at pumunta hitsura para
sa isang trabaho.Faculty ng Sulat slept sa silid-aralan at
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pinausukang aking joints .Lisbon Town Hall Library
Orlando Brook terrified sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa mga pinakabagong lumikha ng takot ng
paggawa ng mga gawain sa kanila , nagtrabaho ng isang
buwan bakasyon ng akin.Sumusunod na nais upang
linawin ang ilang mga pagdududa na may superior
diskarteng ito, sabihin sa akin huminto at ipakita may
sakit bakasyon - ay nagpadala ng isang sulat sa president
ng Isel sa diskriminasyon ng mga partikular na mga
katotohanan ay hindi maaaring pumunta sa banyo at
hayaan ang keso tosteira , pakaliwa ... na sinulat ko
buhay hindi kasiyahan may kasiyahan sa postkard ng ctt
at ipinadala sa aking sarili upang makatanggap ng mga
ito .Ang pagpapadala ng sulat sa presidente ng republika
ng pagbibigay sa account ng aking huling 8 taon .Walang
gawain, makipag-ugnay sa social security sa Lisbon
tindahan mamamayan na nagsasabi sa akin wala akong
karapatan sa kawalan ng trabaho benepisyo kapag sa
katotohanan ay may upang humimok sa ina at asawa at
ako ay magsanay sa ilong sa ideya na pumunta sa mahuli
ng eroplano saLuxembourg makipag-usap sa Barroso sa
European Union upang magbigay sa akin ang
trabaho.Paghantong sandali lamang , sandali mula sa
iyong pag-iisip na marahil ang lahat ng umiiral hindi
lamang bilang walang bahid-dungis na imahe ngunit dahil
sa hitsura o kondisyon ay hindi mamamatay sa oras ng
pagwawakas ng lahat ng mga pisikal na pag-iral ng isip at
biglang napupunta off ang lahat ng bagay , oay maaaring
humantong .
Narinig ko boses na nagsabi na utos upang
patayin ang sarili ko, sandali bago sinabi sa aking asawa
ito ay isang " hacker " na nagkaroon ng propesyon ,
nagsulat ng papel na nagsasabi na lagi kong mahal sa
supermarket upang bumili ng dalawang bote ng mapait
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na pili at drank ang lahat ng sama-samamay iba't ibang
mga tabletas .Aking asawa kapag siya ipinasok at
natagpuan ang kanyang sarili sa hugging ang sitwasyon
na tinatawag na INEM bumbero dumating makalipas ang
ilang sandali at binigyan ako ng langis kapag gisingin ko
Ako ay isang diaper sa ospital .Mga araw sa ibang
pagkakataon sinabi sa aking mga kapitbahay na naging
isang pakikipag-ugnayan ng bawal na gamot ay dumating
sa akin upang sabihin cafe malapit hindi ito magiging cafe
na kinuha 02/2007 1st pagtatangka pagpapakamatay .
Kung mawala sa akin kapag ang aking kaluluwa
, walang ay mananatiling lihim plus mga labi , hindi
alintana sa pantasya .Lumitaw mula sa isang
pagbabagsak sa kamay katamaran ng isa pang sandali ,
partikular na .Ang kawalan kung hinawakan niya at nakita
ang iyong mundo , ay hindi malinis , walang mute ugnay
sensitivity , ng hindi bababa sa naniniwala na ang isang
tao lumalagpas aking katotohanan.Aking kalungkutan ay
simple ng lahat ng kaligayahan maaabot bilang hindi
matamo .Sa pamamagitan ng mahika , walang balintunay
sa isang araw sasabihin mo , damhin sa akin kung paano
tumingin ka sa akin at makita kung sino ako at hindi kung
ano ang nadama ko ay hindi kailanman kaya magkano
ang paghihirap, kinakapos walang higit pa, namamatay
na para sa iyo sa pamamagitan ko para sa iyo ay sumulat
para sa gayon aynagdusa at hindi kailanman namatay at
hindi ka na kailanman mawawala ang nadama lamang
susunod sa iyo sa pagkasunog ng pagtutugma ng
pagsunog ng masakit sa akin na nagtatapos kapag ang
lahat magsunog .Huwag kailanman mo kinuha , sa
pamamagitan ng mga paraan sa iyo ay sinasabi na
magdusa sa iyo dahil hindi mo pakaliwa at malaman na
ang mahal mo at laging ay gustung-gusto mo .Ito ay
itinuturing sa ospital at Cabral almuwasahin na kung saan
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ay sa " pagkawala ng malay " at may gising at nakikita
lamang ng lampin , huwag alalahanin ang pag-uusap na
may mga saykayatrista na gayunpaman ay nagbibigay sa
akin ilabas ang pagkakasunud-sunod pagkatapos magsign ang pananagutan waiver .- Naisip kunan ng larawan
mga hayop mula sa bintana ng kahoy at nagkaroon ng
ideya na sirain o patayin ang mga tao nadama mahusay
na abala sa katawan cut at lacerations ipinapahayag
napaka nakakagambala espiritu at damdamin hinalo isang
pagnanais , manalangin ko sa iyo ninyo ako ng halik tulad
ng mga mo malaman?Bigyan mo ako ng isang halik
nakatago , tulad ng mga surripiámos isa't isa kapag
lumago ang pagnanais ay nagbibigay sa akin ng isang
halik , malambot, ng mga , alam mo .Sweet , matamis na
makilala ka.Ibinibigay ko sa iyo ng isang halik mula sa
akin .Sa lahat ng angkop na pagsasaalang-alang , sabihin
mo sa akin at sa iyo!Ano ang tingin mo sa akin at ko sa
inyo ?Estou- ako nagpapasalamat para sa pagkakaroon ng
akin nabasa, naunawaan marahil !Pagpasa ng mga
pagsasaalang-alang na basahin sa akin na kinuha ang
kanilang elations ng hindi bababa sa mahusay magsalita
unwrapped regalo sa mga legal na oras na masa
hatinggabi o laro tandang iyon ang kakila-kilabot na
tanong ! ?Reflection sa maliwanag mahilig makipagkapwa
lubos na kaligayahan sa isang minimum at halos
katahimikan ng echo na naghihiwalay sa amin ay
nagsisilbing mga salita sa sakit kahit sa isang simpleng
pagtanggi ng pagkasunog .Hindi malulutas balakid pisikal
ngunit hindi sa pamamagitan ng hormonal at espirituwal
kimika
maging
maliwanag
.Celestial
katawan
manghimasok sa amin para sa pamumulaklak ng makulay
.Sa paghahanap ng pag-ibig klouber , dahil kayamanan ay
binubuo sa pag-unawa ng multifaceted tao'y at laging
may isang bagay upang idagdag sa view na ito.Isa pang
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karagdagan , ang isang karagdagang pagtaas , ang
pagnanais para sa habag at lambot na desterado sa amin
na ang kinatawan pagpapahalaga sa sarili sa social
media.Tingnan ang pananaw ng isa sa sarili at hindi
mapaghihiwalay , hindi maglipat ng pagkamay-ari sa
anumang mga hiling para sa higit pang kagustuhan na
lumabas dahil sa ang bilog.Ang lupon ng ginto , kapisanan
ng magandang loob at katapatan at paggalang, higit sa
lahat dahil sa hindi umiiral .Kami ay dalisay at ligaw sa
batas na ito, at wala nang higit pa kaysa sa makasarili
ako kung sino lamang na maging invades isa pa gamit
ang kanilang mga pananaw upang palagi .Inflamed ang
isip na may kakayahang isang simpleng palitan ng mga
ideya , ito ay kagyat na apila sa bait .Kapag bigyan o
magdala ng sarili sa iba pang namin.Wala na walang
halaga tanggihan kung ano ang hindi namin gusto ,
madali .Pag-ibig at pag-ibig ay sa halip pakiramdam ang
isa at hindi sa akin.Nakabubuo saloobin ng link sa pagitan
namin pagiging .Nakalimbag sa likas na pag-uugali
lamang sa tingin ko , pagkatapos ay sa akin , at ngayon
may muli ako .Kaguluhan dahil ang isa ay ako na naging
mga "I" at hindi ka na malaman kung gaano kahusay ang
" selves " namin kailangang magbigay ng suporta sa isa't
isa.Uri ng ito ay sumapit sa amin kung aling ay laging
bukas .Atensyon sa " Ako" na mga sarili upang maging sa
iyo pagmamay-ari mask at pagkamakasarili na antas
ay.Well ang nakasuot ako kailanman magiging therekaya pinaghiwa sa pamamagitan ng " sigaw ni " na
umiiral at na mas na pop nakasuot ng " EU na " " EU ni
".Pag-ibig : pag-ibig ang lahat .Agosto 2007 paghihiwalay
... mabula Banayad - ay bumaba at magbubulong ,
diluted at lumalaki sa sanga ng isang walang talo
pagnanais , ito ay ilusyon na sa lahat ng mga mata na
pagkatapos ay gumuho kapag nahaharap na may
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panlabas
na
katotohanan.Pinagkalooban
na
may
masamang hangarin at ng mga pekeng kalat-kalat
kabaliwan mabula pagnanais bilang Pinapalawak ng pagibig at contaminates , na sumasakop sa lahat ng mga
saloobin at pinapayagan upang mangibabaw at maging
palalo , ito ang halaga ng palitan ng revitalizing enerhiya,
ang maliwanag na nilalaman ay doon.May ilaw kalangitan
, walang mas malakas kaysa sa pagnanais na makamit
ang perpektong balanse ng maliwanag na kalangitan ,
dahil ang mga ito ay ang mga bituin na bigyan sila ng
buhay at ilipat ang mga ideya o katotohanan saloobin,
pagnanais na kongkreto , walang higit pa kaysa sa
magandang kalangitan may ilaw sa pamamagitan ng
enerhiya na constelarestumawag para sa pare-pareho ang
pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bituin, at ang
kapangyarihan ng mga bituin ay natatangi.Scares ito sa
akin kung paano mawala energies sa usok walang apoy ,
ibig sabihin, hindi nagkukulang upang bigyang-kahulugan
ang cosmic katotohanan.Ako ay bigo kapag ang kalakasan
ay pinigilan sa pamamagitan ng accommodation at
pagkikristal ng damdamin ay walang pagsala ng isang
mask ng pampulitika kawastuhan .O kaluluwa ay lumiliko
ka sa isang magic at lilipad isip na walang simbuyo
kasalukuyang ng tunay na katotohanan at pagpapalit ng
mga bagay ay nagbabago hakbang at cycle na kung saan
ang lahat ng pumasa at bumuo , ngunit hindi sa paraan
ng takot at paghihirap ngdamdamin.Libreng ang iyong
sarili at lumalaki magdusa sa iyo at lalo na ang pagbago
ng
buhay,
ang
pagbabago
na
humihimok
sa
amin.Banayad na ng buhay, lubog ang kabaliwan ng pagiibigan .Paano Halika ?Nang katutubo pag-ibig at nais na
mahalin, hilig at disappointments buksan ang ilang mga
illusions .Deluded at mahalin sa akin tumuon at tumutok
sa buong pamamaraan ng pag-ibig ng katotohanan, na
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pierces anumang kasinungalingan .Naked sa pag- mahal
sa field ay pakikitungo namin sa totoong pagkakakilanlan
ng pagiging pag-play , kaya mahalin ay nangangailangan
sa amin ng isang malalim na kamalayan ng kung bakit
ini- mahal at pa doon ay isang kinakailangang
paghihiwalay sa dalawang bahagi ng mahusay na ayon sa
gusto mo gumanti at mahalin masyadong , ito dialectic ay
ituring1 + 1 = 1, kapag lohikal isa ay maaaring hindi
tangkilikin ng kahit ano.Kaya lohikal na 1 + 1 = 2 , wasto
, ngunit ang pag-uugali ay hindi magiging produktibo
kung ang resulta ay hindi ang teknikal na itali ang mga
saloobin at mga halaga at pag-uugali sa pangkalahatan,
kaya na pagkatapos ay mayroong isang nagkakaisa
posisyon sa gitna ng pagtatalik .Naunawaan at ito tunay
tanging mapagkukunan ng kasiyahan , o maging
individualistic o iba pang mga pagkilos ay sinadya
pagkilos bilang tunay na kalayaan .Well , hindi ako
nanirahan sapat upang pagtagumpayan ang mga
sumusunod na hakbang , lohikal o wala sa katwiran ay
ang criterion para sa marami sa inyo , Gusto kong maging
ganap na tiyak , kaya isipin ko sa akin asno sa panapanahon , at ngayon may bahagya donkeysdahil dito ,
may mga halip artipisyal donkeys , lokohan na tunay na
nakatayo sa minsan sa papel na ito , dalhin ang iyong
sariling kongklusyon .Hindi ako dito para iyon, nagkataon
tungkol sa follies may takot , at saloobin na hindi gumawa
dahil basag ang pula ay para lamang sa ilang mga
pangyayari at kapag hinuhusgahan ng iba, madalas ay
depende yan sa " tirahan ".Nakalilibang ang ilan sa na
pagdadahilan pagkatapos Gusto kong sabihin ako mabaliw
, ipinapalagay ko na ang gumusto ng maraming tao at
samakatuwid , hindi kailanman ay nasiyahan , nais
naming namin ng higit pang pag-ibig at higit pa at higit
pa kung bakit kaya mapagmahal na ambisyon bilang ko
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bang ilagay ang tanong.Retreat na sinasabi ang
sumusunod na , ang lahat ay libre upang gumawa ng
follies sa pag-ibig , kami ay mahina at madalas na
manipulahin .Gusto naming naniniwala na ito ay totoo na
ang pag-ibig, bakit , dahil tayo ay mahal , na pakiramdam
na arouses pagmamahal at pinalitaw ang karunungan ng
buhay
11/2007 2nd Tinangkang magpakamatay sa tabletas ,
isang pagdulog sa almuwasahin ospital at Cabral bahagya
maglakad papunta sa ward ako ay lumapit sa
pamamagitan ng nars "pagkatapos ay sumusubok na
pumatay sa pagkakataong ito kasama benzodiazepines ?
!" , Pagkatapos ng pag-aaral ako para sa ugat shot ng
karayom atbumubulusok dugo .
Buhay namamatay sa pagitan ng buhay at kamatayan ?
Aray !Ang pagpapatawad , ito ay nakalagay ?Halata , na
hindi kailanman namatay ?Ang bawat tao'y ay umalis
upang mabuhay ng ilang sandali nang walang
pagbubukod sa lahat ng malalang tingin sa lalong
madaling namin ay mamatay sa lalong madaling panahon
at pagkatapos naming mabuhay ay upang kasalungat ng
pangungutya
.Pagkatapos
ng
aking
kaarawan
sinusubukan kong pumunta " na lampas sa " kasunduan
sa 20 na oras pagkatapos ganap pumangit at sedated ,
nakatapos ng isang beses muli.Lumahok sa isang bukas
na procedure'm na masuri para sa isang alon ng
administratibong technician ng isang third medikal na
koponan at may pagkuha pangalawang lugar sa
paligsahan 17.41 valore tala, ng gabi bago ay hindi slept
at si pinausukang higit sa 10 joints , ang
pakikipanayamay sa umaga .Ang mga medikal na
paaralan ng port .Saan araw mamaya Nakatanggap ako
upang pumunta dahil siya ay may ng paniwala mga iniisip
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at kung ako ay hindi man lamang nakilala, naghintay ako,
ngunit ako ay nagkaroon ng sapat ng paghihintay.Ang
liwanag na ipinadala sa akin sa direksyon ng
kasalukuyang lubos na kaligayahan ng araw-araw na
buhay, maliwanagan ako sa inyo sa hinaharap at hindi
makatwiran upang pagkatapos ay oo , Thunder up
pagpatay sa akin at flashes bilang Nakuha dinamita
malalang kasiyahan.Kaya oo pinagaling kaliwa pagkainit
bituka ng hirap at katumpakan .Hindi ko alam kung
sumaya ako sa nakaraan dahil natatakot ko na siya ay
walang
kapangyarihan.Samakatuwid
,
mayroong
dalawang pole , dalawang extremes at ako ay struck sa
pamamagitan ng positibo at nakapagpapagaling at hindi
ang itim at kalagim-lagim .Liwanag na ito ay mula sa
kalinawan ng damdamin at pagkamaykatwiran ng
agarang dapit-hapon at pabigla-bigla nang hindi transition
at opaque pandama , hindi naka-embed na mga
damdamin o ipinako sa kaguluhan , ang kasiyahan ng
pamumuhay at tangkilikin ang maximum na puwersa na
gumagalaw sa amin sa lupa at nagbibigay sa amin ng
kapangyarihanhindi , kunin ang talent na mayroon ka at
ang lakas bilang isang matalim asul ray at ventilaste ng
mainit na flashes nakaranas at hindi nakakahamak at
malaganap saloobin na bumiktima sa amin tulad ng mga
anino , ang lahat ng bagay ay kilusan , ngunit ito ay
naroroon at kung paano ito ipinahayag infiltrates angang
pandama ng paningin at nagpapakita sa amin kalinawan
ng pag-iisip sa pamamagitan ng hindi pag-imik ng mga
oras, at ito ay walang sinasabi kung tumigas ang view at
tinatangkilik ang mga kahiya-hiya mga kapansanan na
dumadaan sa ibang tao sa pamamagitan ng mga
negatibong o positibong energies .Sa bilis ng pag-iisip ,
ang agarang , pangalawa, ang bahagi ng mga panahon,
at ang oras ay biglaan kaya walang magiging pagbawas
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sa framework o ang pinaka- katawa-tawa ang pag-uugali
dahil lahat ay may karapatan, kung positibo o negatibong
epekto.Magkaroon ng lacerating epekto ng itim Faíska
ang mangyayari sa neutral na poste ng katinuan at
kabaliwan nagdadala sa makulay na enerhiya at gutom
para sa kasiyahan at luminaryo , kaya payuhan ko bang
gamitin mo ang iyong sariling enerhiya upang maabot sa
pamamagitan ng liwanag at esbaterá ng pagkasunog ngiti
bilang abo ,Nakuha ang init , ngunit galit na galit kapag
hinalo .Ng isa pang kuwadrante mayroon Blue Ray may
hindi nag-aalala pag-iisip ng Pasko at stressed puno ilaw
na humantong sa amin sa kaguluhan ng isip .Ito ay
nahaharap sa pamamagitan ng gayon na lamang sa
transition na ito ngunit hindi nakasasagabal praktiko
energies na pigilan kami mula sa buhay na mga snapshot
, ang kulog shakes up at kitang-kita naaapektuhan ang
tunog alon na bumuo ng Supersonic bilis ngunit hindi
bilang malakas na pati na rin .Ano ang tunay at mukhang
hindi tunay .Buhay sa walang hanggan panatilihin ito
doon napupunta down at pagkatapos ay walang paraan
upang labanan ito , sa palibot nito o manipulahin ang mga
ito ay ang takot ng dissident magbubulong at culminates
sa isang punto strike sa isip ng paglikha, imahinasyon o
magpinta lamang traceyumayabong green tint at buhay
mang-agaw sa na tono ng pamumuhay na umunlad , dito
ay ang iyong iskor palaging nais na ituro , ang saklaw ng
marubdob .
01/2008 gumawa ng isang tattoo na may mga titik
Darklightning at isang maliit na bahagi sa paypay at ang
kapangyarihan ng sinasabi luz'08 pagkatapos na hindi
kailanman intentei tattoo laban sa buhay
2007-11 / 2008-01 - Komersyal mabilis phone'm ang
pinakamahusay na boss ng customer pagbili ng 5 mga
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mobile phone sa kumpanya, nabigo upang lumitaw sa
trabaho.Sa Estarreja sa aklatan sa puwang upang ang
mga may kapansanan paradahan nakaupo at ilapag sa
may parunggit lugar sa aking pagtutol patungkol sa
paraan ng pagiging iba't ibang ay hindi nagpapahiwatig
ng pagiging iba't ibang mga na sa loob lamang ang laki
ng mga aklat reklamo at ito ay sinimulan na at
nataposnapuno plagiarized mula sa isang libro tungkol sa
" pagiging iba't ibang " na sa entry showcase na ginugol
sa isang araw ay puno ng mga mahusay na edukasyon at
mga tuntunin ng magandang asal na may higit sa 20 mga
volume sa banner.Sa Estarreja 02/2008 Library Walk na
may asul na helmet na gawa at bilang isang empleyado
ng pampublikong mga gawa , isulat ang sumusunod sa
pinto : sa akin reigns katahimikan sa pamamagitan ng
paghihirap .Takutin ang kapatid na lalaki ng kamatayan at
ako ay humantong sa ilalim ng awtoridad ang pagsingil na
ito para sa saykayatriko pagsusuri .Ako ay nasa sarili
nitong inisyatibo sa Viscount ospital Salreu kung saan ako
pinapapasok bilang isang pasyente , ay bumubuo ng isang
talakayan kung saan at tungkol sa pagiging may sakit o
hindi, ay ang computer system lamang ang pinapapasok
ang input bilang may sakit ? !Ipanukala ko upang
pumunta sa saykayatriko ospital sa Coimbra -abot ay may
militar ng gnr ibinigay nila sa akin ang isang biyahe sa
bahay sa susunod na araw .Strike ako salita at ako
makapagsalita higit sa 10 na oras.Binili ko ilaw na aparato
at ang tunog sa mga nagsasalita ng 100watts amplified
ang cd na may anti Dantas pahayag ay inilagay sa
pinakamataas na dami sa labas ng aking kwarto window,
sa José de Almada - alipin , makata Orpius d' futuristic at
ang lahat.Huc - Mga Ospital Unibersidad ng bulletin
ospital Coimbra - lalaki saykayatriko serbisyo - pasyente
ay pinapapasok sa ospital sa 2008/02/02 ay discharged
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2008- 02-18 - Ang normal na sakit , baguhin ang diaper
sa kasama sa kuwarto , ang isa pang kontrobersya sasiya
nagpunta
kahit
na
matapos
sa
gitna
ng
paggamot.Pinangunahan ng mga awtoridad sa hospital'm
nakaposas and'm hindi kahit na nakikita ng mga
saykayatrista pagiging sapilitang upang sumunod sa
paggamot laban sa aking kalooban , na nakatali sa isang
estretser at pagsasagawa ng isang iniksyon .Kinuha ko
ang mga aklat na kanyang hiniram at threw ang mga ito
sa bayan ng lawa hall kinuha ang panglamig araw na iyon
, nagpakita ako nang mas maaga sa isang mass sa labas
ng aking tattoo na nagkaroon ng lakas ng mga disenyo ng
ilaw, dumating kong umalis ng € 15 sa hanay ng mga
sasakyang marahan ang lakad .Dumating ako na
summoned sa pamamagitan ng Estarreja kultura konsehal
na hindi ibigay ang mga libro na kinuha mula sa library ay
pinasimulan ng kriminal na paglilitis ang pinakamasama
ay scratched up ang cd at ang araw ng hanay ng mga
sasakyang marahan ang lakad ay itinapon ng mga aklat
para sa liwanag na pinagmulan ng bayan parisukat .
Kapag ako ay hindi makapagsalita dahil sa sakit
conceived ng isang plano , manatili sa isang lihim na
multimillion - dollar na naisip ko na hindi ko sasabihin
dahil hindi ko , ako makakakita maging pipi , ang aking
anak na lalaki na may Arabic aklat na sulat-kamay ko ay
magkakaroon ng pinakamalaking kayamanan sa mundo.
Sa papel na ginagampanan ng ward Coimbra
ako ay diagnosed na skisoprenya sakit sa pag-iisip siguro
sa tingin nakakaapekto lamang ako skisoprenya ...
nakinig sa mga pag-uusap sa pulong ng nars, katulong ng
mas mahusay na natanto ako ay nakikinig sa mga
kasamahan natin na ito ay ang aking pagliko... Siya ay
nakasulat sa rekord '" makatakas sa panganib " "
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panatilihin ang mga pajama " Tingin ko ay katawa-tawa ,
kailanman pagpunta sa magpatakbo ng mga pajama ? !
Upang lumabas na kinakailangan upang pirmahan ang
isang dokumento hukuman habang sinusunod ko ang mga
paggamot na ito sapilitan pagpigil ng umaga .Sa panayam
entrance sa ospital sa Aveiro sinabi na nais niyang
magamot ang aking sagisag-panulat " ang Panginoon ng
Banayad na ," kung saan nais kumain lamang bumagsak
prutas puno at nagustuhan butter at presa jam .Ano ang
karaniwang
pagkain.Naisip
niya
tungkol
sa
pagpapakamatay form, masusuka sa akin ang pattern ng
pagtuklas atbp ...
Live , nararamdaman ko ng paghihirap na
humahadlang sa akin mula sa paningin, tulad ng pagiging
tunay na may -uugali kailanman tapat ngunit bilang isang
malungkot na clown'm pekeng ngiti , ang kagalakan ng
interior , ay hindi sumasangayon sa labas .Pakiramdam
ko ng float na gumagawa sa akin sa labas ng normal na
lugar , naglalakbay at naglalagi sa isang punto kung saan
ito ay malayo mula sa paningin napaka .Pakiramdam ko
ay isang hindi maarok mahabang hakbang , hindi likas na
hindi pangkaraniwang bagay , ngunit bilang isang malupit
na tao hayop pakiramdam ang kalupitan at bilis, pagtatali
manakit at pumatay bilang isang likas na puwersa
predestinate sa pagkabigo sa panahon .Sa isang
paglalakbay nang walang trace ay ang imahe ng
kasuklam-suklam , nakamumuhi at tunay na makasalanan
, masdan ang isang panunumpa sa langit ang taas ng
temperatura , bulaklak at lumalaki marahas na pag-akyat
na ito ay isa lamang masamang panahon lahat culminated
at pinahusay na kabangisan bihis ko bilang isang clown
atmay isang limitasyon ng itn - ipaalam sa Portugal sa
Venezuela kape .CTT itataas ang isang sulat mula sa
hukuman , sabihin ang empleyado na dahil sa aking sakit
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hindi ako makapag-sign , ang aking mga fingerprint , ibig
sabihin, hindi ako ay sumusulat .Sa Coimbra , ang ospital
tulad ng isang hotel laban sa isang papel card sa
pamamagitan ng handle ng pinto na nagsasabi, huwag
mag-abala !Huwag mag-abala at lumakad na kasama niya
sa pulso ng ospital perimeter mahanap ko ang aking sarili
nakakakuha ng dahon sa puno, dahon at pollen gumawa
ng sigarilyo sa papel inutusang Thomas ang palayaw na "
parasyutistang sundalo ".
Iniwan ko ang mga ospital huling isang linggo
ako kinuha muli sa ospital na may isang kasaysayan ng
mga saykayatriko pagsusuri sa ilalim ng utos ng GNR ng
ovarian - sa Coimbra maglagay ng isang exhibition ng
pagpigil upuan sa saligang batas inaalok ng parliyamento
bahay at buksan ang pagtatanggol ngsa kawalan ng
kapangyarihan .Sindihan ko at palayasin ang liwanag na
sinasabi ang kapangyarihan ng liwanag na binubura ang
switch ng Ospital ng Coimbra , bumili ng sobrang kawiliwili at ay nilapitan ng isang mahusay na tema tungkol sa
pinagmulan ng diyablo " hashashin / figure ."Bilang ng
saykayatriko ward ay halo-halong nakuha ko na
magkaroon ng sex sa bibig sa isang pasyente sa banyo ng
mga lalaki at bedroom .Ay nasa ospital ng Aveiro at
inihinga sa pamamagitan ng 5 cm bukas na window.At
Nais ka lamang upang langhapin ang mga naka
Nakakagimbal at nakita ang hardin at ang mga tao na
tumatakbo at mag-enjoy at Nais ka lamang upang
huminga ... Huwag mag- kalayaan
Ang patuloy na magiging: lifestyle
Ang tunay na account ng mga
Nelson Pereira Bras
Ang isa kung sino ang ipinahayag , kung saan ay
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sinadya ... Way ng buhay , iyon ay ang lahat na minana
mula sa aming mga ninuno , pagkatapos ay mayroon
kaming ang misyon na magpakarami kapag naabot namin
karampatang gulang , isa na ipinahayag ng mga batas ng
lipunan , kung saantayo ay naninirahan sa isang
demokrasya .
Ito ay lahat na maaari naming makuha ang mga
kaalaman , iyon ay, lahat ng bagay hitsura namin para
kapag alam namin kung ano ang bumuo namin.
Paano dumating ?
Dahil kapag nakikitungo sa lipunan na kung saan ay
nagpapatakbo kami sa pamamagitan ng puwersa ng
dahilan , kami ay laging may upang mabuhay upang
maging isang katanggap-tanggap para sa atin na makita
ng lipunan ang sarili nito bilang isang master , ay hindi
maaaring maging masama ay isa lamang sa higit pang
karapat-dapat na maaari naming maging ;na kung ano
ang namin nakatira , ring alam natin na mayroong nasa
pagitan ng tulong.
Paano dumating ?
Dahil wala kami tao'y upang maghatid sa isa't-isa , na
ang dahilan kung bakit ang problema ay umiiral na
nakuha , upang makipag-usap sa katotohanan kapag evils
sa akin ay mas mataas pa.
Paano dumating ?
Dahil maaari naming maging isang social pagkatao ,
ngunit maaari kaming mabuhay ng pagiging ligaw .
Kapag hindi na hinimok ng tao'y pantay.
Ngunit may laging umiiral at pagdududa, kawalan ng
tiwala na palaging haunts sa amin , kung saan tayo ay
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itinuro , kung saan tayo ay itinuro at iyon ay kung saan
namin maglakad habang kami ay sigurado na ikaw talaga
ang tiwala , pagkatapos ay naghahatid kami sa amin na
rin dahil ensayo namin mabuti.
Gusto naming na mangyaring lahat ng mga mambabasa
kung sino ang maaaring magbasa ng mga aklat , ang mga
aking mga libro , maaari mong mahanap sa anumang
bookstore kung saan nila magayuma ang paksa na nais
nilang marinig at basahin sa iyong kama .
Ito ay isang mahusay na kumpanya ay kailanman basahin
at tingnan ang mga kwento bilang totoo.
Dahil sa palagay nila na nagbibigay ng tunay na
karanasan ng mga taong nagkamali , ngunit alam sa akin
pagalingin
mula
sa
lahat
ng
mga
evils
na
pinagmumultuhan sa akin.
Ano ang magiging tema ng edisyong ito ?
Lumilipad ulat, maaaring ito ay isang isyu na hindi
masyadong kagulat-gulat, ayaw mong i- shock ang
reader, ngunit ang ulat ay totoo at inulat sa isang paraan
na ay nanirahan sa isang legal na paraan .
Para ako ng karanasan sa loob ng batas, upang maniwala
, isipin ang isang libong mga bagay, sa tingin ng balat
ang tunay na pakiramdam ng mga kahayupan .
Gusto naming upang manalo sa pamamagitan ng puwersa
, at sa tingin namin bilang tulad .
Tulisan , na pagiging na natutunan namin ang lahat ng
maaari naming mahanap at ang timbang na nagmumula
sa paraan na aming ginagamit upang mabuhay , dahil sa
kabila ng lahat ng kasamaan na ginagawa namin, ito ay
maaaring hindi na ituring bilang masama.
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Sa tingin ko ay magkakaroon ng muling pagkakatawangtao sa bawat isa.
Ambisyon upang mabuhay , gusto naming ay upang
mabuhay sa isang paraan na makikita naming madali,
ngunit ito ay hindi madali at ito ay mahirap , kapag kami
ay nahulog sa batas bar at kapag wala kaming pera
upang magbayad para sa mahusay na abogado,
magbabayad kami ng isang mas mataas na presyo .
Paano dumating ?
Kung hindi kami mahulog sa biyaya , hindi namin
maaaring maging nakakatawa .

Bakit palaging ipinanganak sa isang legacy ng pag-unlad
sa buhay, na aming makakaya din upang turuan at
magbigay ng isang mapait na karanasan sa buhay, at ako
nagbabayad pa rin para dito !
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Ako ay ipinanganak sa Africa, ay nagkaroon ng tatlong
babae : ang Elvira , candida at .Oo may isang mahusay
na pagsisimula, isang kuwento na maaaring maging isang
makinang na kwento, ngunit ito ay nangyari na maging
isang mas mahusay na kuwento ng buhay .
Hindi ko pakiramdam magkano ang masasamang lalaki na
gumaganap ang function na ito , ang tinatawag na Guards
bilangguan , laging hinuhusgahan ang mga ito para sa
mga kaaway ay hindi nagkukulang upang tanggapin na
talagang maaaring magkaroon sa akin off ang hook sa
paghuhukom na iyon.
Nakatuon ang ilang mga krimen sa kahabaan ng aking
landas bilang lumakad ako sa buhay.
Ginamit niya ang terminong ito ay nasa salitang balbal ,
na kasama na namin Aaksyunan , ay isang paraan ng
slang , o maaari rin naming lumakad termino .
Nagawa ang mga lugar na humahanap kami at ang
paraan ng pamumuhay na palaging nagdala ang mga pier
, kung saan nagkaroon ng karahasan o ay hindi
natagpuan karahasan mapang-akit o provocatively , dahil
talaga naming huwag mag- magandang sa kung ano ang
ginagawa namin.Ito ay itinuturing na rin sa mata ng
lipunan , dahil walang lipunan maaaring tumanggap na
iba naman ay maaaring mabuhay ang krimen , kung ito
ay hindi nadama na kinakailangan pagkonsumo ng
sangkap na maaaring mukhang masyado maganda ang ,
ngunit umiiral ang mga ito .
At dahil dito mayroon kaming ang lahat ng vices , ngunit
bilang tulad ng nakasanayan gawin ang masama kapag
hindi namin gusto ang isang bagay na kami ay hindi
mahahalata bilang kasamaan ng dati, ngunit ito ay may
isang mahusay na pananaw ng kung saan kami ay nilikha
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lahat , ang aming mga paraan atmagkakasamang buhay
ginagawang mga training gusto namin at may ambisyon
upang mabuhay nang mahusay at maging mas mahusay
kaysa sa iba pa.
Magkakaroon ng maraming Picardias paano asar -off ang
aking paglikha, ngunit sa gitna ng mga bastards
nagkaroon ng babae , palaging ako ang gumusto kanyang
dahil nakilala ko siya , ginawa ang parehong bilang
kaarawan sa akin.
Tulad ng nakasanayan nagustuhan kanya mula noong
araw na nakilala ko siya , lagi akong may gusto sa kanya
, siya ay nanirahan sa akin at nanirahan talaga sa aking
babae , ay nagkaroon ng isang relasyon ng masyadong
maraming nito, hindi ito na- mahal sa unang tingin ,
naniniwala at naniniwala na mayroong hindi kailanman
magiging babaebilang mahal na , sa unang pagkakataon
kissed ko sa inyo , nakaramdam ako ng tunay na leon ,
namin ang lahat ng nais na makita ang ating sarili sa
Savannah .
Siya na may karapatan sa isang buhay na katumbas ng
lahat ng tao ay may asawa at pamilya.
Kahit na tumatanggap ng mga ito ang paraan ng
pamumuhay ko nanirahan at ito ang pag-ibig ay naroroon
lamang nang isang beses sa buhay , huwag pakiramdam
ang matalino , at hindi rin kailanman isinasaalang-alang
ang aking sarili sa gayon, ngunit nakamit ko ang lahat ng
ito , ay integrated na sa isang paraan o sa isa pa,
lahatmayroon kaming upang i , bayaran ng malaking bill
ngunit lahat dahil nais kong magkaroon ng magandang
pamumuhay .
Siya ay mabuti sa kung ano ang ginawa niya, ako
makapagsimula paggawa burglaries , thefts nagsimula sa
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pinakasimpleng , ginawa ang ilan sa tutok ng baril .Ngunit
pagkatapos degradei ako ng may labis na pagkonsumo ng
kokaina , naramdaman ko magandang tungkol sa
paninigarilyo at hindi nais na mag-iwan .
Siya ay dalhin ako nahihibang , ngunit hindi assaulted
sinuman sa aking round , kung walang mga reaksyon , ay
hindi kailangan na gumamit ng karahasan, kung saan nais
pagaanin ang hukuman bar.
Alam ko kung sino ang paglalakad sa ulan ay makakakuha
ng wet , Nais ka lamang upang makuha ang pera o
makuha ang mga halaga na nagdala .
Iba't-ibang mga site, lumaki ako sa dulo , Lisbon ay
palagi nang naging masaya para sa akin, itinuturing ito
bilang lungsod na ako magbasa ng mga aklat kasaysayan,
lungsod ng makasaysayang at kultural na halaga.
Nakita ko ang pag-unlad ng pagkakaroon ng isang
magandang buhay, upang magawang upang mabuhay ng
isang buhay encordeirada sa gayon, ibig sabihin lamang
Nais ng pera , alam ko ako ay masarap na , gusto ko lang
ang pera at nakaramdam ng hindi magandang mga
gawain, nais lamang ay upang masiyahan angang aking
mga addiction at pakiramdam ng panlipunan, ang mga
social na kapaligiran , upang maging mahusay sa mga tao
at huwag mag- normal, normal sa gitna ng naninirahan sa
relasyon sa mga tao .
Nadama ko palalo , na hinuhusgahan niya sa akin kiling
leon sa pagkamit ng kanyang teritoryo at living area.Kaya
nahaharap ko ang buhay ng pagkakaroon ng isang babae
!Well ... kinuha ko ang paraan ng pamumuhay sa
positibong paraan kung saan ay maaaring gumawa ng
sama upang ang mga tao , hindi kailanman sinaktan
sinuman sa isang paraan upang sanhi ng kapahamakan
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ang isa't isa sa isang malupit na paraan at mag-iwan ang
mga ito sa wala.
Kinuha lamang samantalahin ang mga pagkakataon ng
mga sandaling ito at ginawa lang ito para sa pera , na
maghatid ng mabilis na manigarilyo kokaina , ngunit
palaging prolonguei kung ano ang tiyak na mangyayari ,
na siya ay hindi ipinanganak ang isang tao, o kahit
marahil maaari naming magmana ang dahilan sa pagaaralbilang ay ang tao na inumin na alak at mga bawal na
gamot smokes reacts sa pagpapadami ng mga gene sa
pagmamana na iniwan ng mga resulta ng pagpapabunga .
Hindi ako ang " ekspertong " sa field na ito upang
maintindihan ang lahat ng ito at magagawang ihatid sa
reader na ito parabula , ang uri na makipag-usap tungkol
dito dahil nagkaroon ako makipag-usap tungkol dito , ang
mga paraan ng pamumuhay .Kung minsan ang mga ito ay
nakikita pati na rin , sa kabilang na nakikita kasamaan.
Paano dumating ?
Dahil ang mga paraan ng pamumuhay na natutunan
namin bilang mayroon kami sa itaas referenciei , maaari
mong hindi laging kumilos sa masamang hangarin , ito ay
dapat na napatawad , na rin acclaimed !
Paano dumating ?
Dahil nakatira namin ito , pamantayan , live na
pakiramdam at ang pakiramdam ng command buhay, ay
isang anyo ng ambisyon upang magagawang upang
magkaroon ng isang magandang buhay.
Nagsimula ang ugnayan , ako ay 22, ay sumali sa hukbo ,
ngunit hindi nais na umalis, ngunit ang batas ay sinabi
kaya .At iyon kapag nagkaroon ako ng tunay na relasyon,
ang pag-iibigan na hindi ko ay magkakaroon ng parehong
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Cristina , at dito nagsimula ang relasyon na namin ang
lahat ng maghangad sa, nais namin ang lahat upang
makita ang aming tunay na kaluluwa mate .
Siya ay nanirahan marubdob , naramdaman ko na siya ay
ang layo mula sa akin ay hindi pakiramdam magandang ,
at iyon kung saan siya siguro kinuha na magkaroon ng
kaunti pa kapangyarihan sa akin.
Mahal niya ang babae ay nagseselos , ngunit ito ay hindi
nakakamanghang nagseselos , ay isang malusog na selos
at inggit na walang tunay na sakit kasamaan na maaaring
dalhin ako upang pilitin ang isang tao upang manatili sa
akin para sa aking pagpapataw .
Paano dumating ?
Akala ko sa akin at lamang kung nawala ay nawala ang
babae ng aking buhay , ngunit nangyari ito .Nais kong
pumunta sa Bairro Alto at pumunta siya sa disko sa maliit
na patlang, talakayin namin at na kung saan nagtapos
kami up, siguro ay hindi ito ang kanyang kalooban , ang
kuya hindi tinanggap ang relasyon pati na rin .Mayroon
akong isang away sa kanya , ngunit ito ay bago simulan
magmahal Tina , ngunit ginugol ng sandali ng pangyayari
, ngunit Nagustuhan ko sa kanya , ngunit hindi niya
tanggapin ang aking paraan ng pamumuhay , hindi
kailanman sinabi sa akin ito, ngunit hindi kailanman ay
nagpakita ito ay angsa akin , alam na ako ay mahusay .
Sinaktan hindi magkano , ngunit hindi niya tanggapin ang
aking relasyon sa kanyang kapatid na babae.Siya ay
nanirahan sa akin sa pamamagitan lamang ng mga
katotohanan ng konteksto namin , nabuhay sa parehong
kapitbahayan kaya iningatan namin relasyon na , na sa
aming paglikha.
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Ang kanyang ina ay nagmumula sa kanila, maybahay ng
pagbuo, ang ama ay hindi alam, ngunit ito ay mabuti lord
ang Raul .
Natutunan upang mabuhay lamang sa gastos ng mga
babae, mayroon kaming isang taas sa kapitbahayan
upang ipahayag ito ng tax ang kabayanan ay isang bata,
ngunit nagkaroon ng pakiramdam ng oras, na ay sa pagaaral .
At oras na ito mabilis na nakita , sa kabila ng maliit na
edad niyang , nagkaroon siya upang labanan para sa
buhay at para sa kung ano siya ay : tatay, nanay ,
tahanan , hindi ako nabigo pagkain at hindi kailanman
nabigo sa akin.Dahil sa kabila ng mababang sahod na
natanggap ang aking ina, 11 ay Tale na bayad na kita at
may bayad na lamang ang aking ama sa upa , mayroong ,
ngunit hindi kulang sa pagkain.
Kaya ito ay ang simula ng pagtatapos , iyon ay, ang pagaalis ay maaaring humantong sa limot , sa tingin ko ito ay
isa na naiwan sa akin sa pag-aaral, upang mawala ang
aking ama ay nagkaroon sa reaksyon sa parehong paraan
tulad ng sa kanya.
Tiningnan ko ang sa kanya bilang isang bayani , isang
anak na lalaki aaway tao ng mapagpakumbaba tao, lola ,
Elvira , ay kung kanino ako nanirahan hanggang sa edad
na 6, hanggang sa nagpunta siya sa paaralan , ano ang
mangyayari ... ko Kaka ginagamit upangang aking lola ay
bumubuo sa akin , anuman ang direct pagmamanman ng
aking ama , ngunit sa panahon ay nagkaroon pa rin ang
kanyang mga mata malawak na bukas , ngunit nagkaroon
ng pakiramdam ng oras.
Nagkaroon ng kuru-kuro ng panahon.
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Sigurado ang purest mga ulat na maaaring umiiral sa
mundo.Paano dumating ?
Ngayong mga araw na ito kahit sino ay maaaring
dumating sa unahan ng kanilang mga paraan ng
pamumuhay anuman ang posisyon siya ay gumaganap o
mga social hierarchy .
Kaya bahagi nito, ang paniwala na talagang walang
sinuman ang maaaring inakusahan ng anumang bagay na
walang kongkreto patunay , ibig sabihin concretely .
Paano dumating ?
Kaya pinamamahalaan ng mga batas at mayroon kaming
lahat ng access , hindi namin dapat pumatay , magnakaw
at panggagahasa .
Ngunit maaari naming i-back sa bukang-liwayway ng
sangkatauhan at ang naturang mga kaganapan ay
nagtagumpay, dahil ang kuwento ay batay sa na .
Pagpapatuloy namin , na pagpapatuloy na ay palaging
magiging tuluy-tuloy , na kung saan ay inilaan .
At ito ay ganap na tiyak na naninirahan namin para sa
isang dahilan, hindi namin magpatuloy ay upang manatili
at umiiral sa mundo.
Hindi ko alam , maaaring mag-iba ang tema , ngunit
maaari itong mang-istorbo ang pagbabasa reader,
maaaring ilihis ng pansin mula sa mga tunay na kuwento
na nangyari.
Ngunit ang mga ito ay parables na sa panahon ng buong
libro ay palaging umiiral dahil gagamitin namin tukuyin
ang mas mahusay at gawin maunawaan ang mga
sitwasyon na naranasan.
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Paano dumating ?
Upang makita na ito ay nasa loob ng isang lipunan kung
saan nagkaroon ng mga palagi nang naging malusog na
buhay at pag-unawa sa lipunan dahil ang mata ng iba ay
maaaring kahit na maging taksil sa lahat , ngunit
mayroong isang napaka- mahalagang bagay sa buhay ,
ano ang maghasik namin ay ang bungana namin umani .
Ngunit sa harap , dapat na tratuhin nang maayos, upang
maging huwaran , ang aking ama laging nakita sa akin at
nais na makita kung paano ang isang hari, ngunit ako ang
hari, ang mandirigma na hindi laging manalo at
nagsimulang napakabata .
Kapag nabanggit ko na madaling Hindi madali , ngunit
mahirap , na kapag ako ay tinatawag na mang-aso .
Pagkatapos assaulting may sampal sa mukha na nadama
ko noon ay na siya ay nawala , naramdaman ko kahit sa
mga mata, sa ibang pagkakataon siya sinubukan upang
ipagpatuloy sa akin , ngunit tinanggihan ko at ito ay may
na nagsimula ang tunay na kuwento ng krimen , ngunit
nagkaroon ng kasaysayan, ay na- separated kapag
pagtupad ng anim na buwan sa bilangguan militar sa
Santarém , ay ang militar bilangguan.
Sa panahon ay nahatulan Arnaldo , iyon ay ang kuwento
ng mga indibidwal na umaangkop sa aking paraan sa loob
ng bilangguan , sa aklat ng mga extension ng
mambabasa ay maunawaan ang tunay na kapaligiran
panlipunan, sa kasong ito bilangguan , manatili sa anim
na buwan ay ibinigay kapatawaran ng Papa .
Iyon ay ang lahat ng maaari kong mamuhunan sa
humantong isang magandang buhay , ay pinaghiwalay sa
akin mula sa tub.At kung ano ang gagawin ko ?Sinubukan
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ko ang kanilang swerte .
Nakakuha pa rin upang gumana sa tip sa ilalim ng lupa
bilang isang lingkod ng karpintero .Blacks kinatakutan sa
akin , nagtrabaho na may itim na cable - berde, mahusay
na mga tao na gusto ng isang mas mahusay na buhay na
sila ay nagkaroon sa bahay.
Portugal hinahangad na magkaroon ng isang mas
mahusay na buhay sa kanilang bansa ay hindi maaaring
magkaroon ng sa gayon paghahanap na humantong sa
kanila upang dumayo mismo sa bansa .
Ito ay madali upang maghanap
pamamagitan ng proximity .

ng

Portugal

sa

Nagsimula kong maramdaman ang pagkakalapit ng Cape
Verdeans , upang manirahan sa kanila , Cape Verde ay
palayaw na masama dahil nagkaroon sila upang labanan
ang hindi pagkakapantay o pagkakapantay-pantay at
kapag dito ay nagmula sa Portugal ay tao'y sino ay hindi
rin tinanggap dahil ito ay ginugol ng digmaansa ibang
bansa at sa oras na iyon ay pa rin asar , ay isang
Chavalito , ay gising at saan nagsimula ano walang gusto
ng isang bata , sinimulan kong gumala-gala , hindi ko ay
vadiador , ako ay isa vagueador .
Ako ang nasa larangan ng karanasan na mayroon sa
nakaraan, nakita ang paghihiwalay ng aking mga
magulang sa edad na 8, bilang ay nag-aaral , at bilang
tulad na alam ito ay hindi magdadala sa akin pababa nang
mahusay , naramdaman ko ang pag-alis ng mga tao na
nagkaroon ng isang bayani.
Nakakakita ng mga ito nawala kahit na sa isang batang
edad ko natanto Mayroon akong upang makatulong sa
aking nanay , ngunit tunay kong mahal sa aking tatay.
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Tuwing tag-araw ay pagdaanan hanggang sa 17 taon
mamaya pa rin patuloy na kapag siya ay sa hukbo ,
ngunit pagkatapos ay nagsimula na pagpupuwang na
kung saan ay natural na .
Sa oras na siya ay sa puno ng igos ang bibig sa
kasanayan serbisyo sa transportasyon ng paaralan kung
saan ginugol ko ang mga pista opisyal na kasama niya .
Aking ama ay isang matapang na tao, ay nagkaroon ng
isang matigas pagkabata , nawala ang kanyang ama
com14 taon ay ang ambisyon ng aking lola paglaki sa
buhay, magkaroon ng higit na suporta at magkaroon ng
mas malaking pera.
Naiulat aking ama na ang kanyang pagtitiwalag ay
mapagmahal , ito ay dahil nagustuhan niya ay isang
padalus-dalos na paalam mula sa partido, ay hindi
kailanman makikita ng kanyang ama , ngunit lumago
nang husto upang makatulong sa kanyang ina , ay ang
anak na lalaki na nakatira sa bahayang ina .
Ako ay nabubuhay anim na taon sa aking lola , ngunit
kung paano mahirap ito ay , nagkaroon mula sa ibaba ay
lumago nang husto , hindi kailanman hayaan ang mga
bata mamatay sa gutom .
Sa oras na siya ay isang minero .Naghahanap ng mineral
negosyo, ngunit hindi gumana doon, siklista ay sa
panahon Sumali siya sa hukbo at patuloy ang kanyang
karera doon din .
Ay naging isang normal na tao, ay sumali siya doon sa
pamamagitan ng pangangailangan ng buhay , pati na
natiyak ito na namin ang lahat ng mayroon upang
matiyak kasarinlan .
Ito ang nangyari , dahil siya ay isang matapang na tao,
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kaibigan ng kaibigan , kaibigan ng mga bata , ngunit hindi
ng maraming mga salita , ngunit ito ay magalang at
matapat .
Iyon ay kung ano ang palaging Nais niya sa akin na magiwan , ngunit ito ay , mayroong , ay ang paghihiwalay,
retreated ako nang kaunti , hindi nagpatuloy sa
karagdagang pagmamanman ng paraan ng pagiging at
paraan
ng
pamumuhay
,
mga
kahirapan
sa
pagtagumpayan ang balakid at angpanatag buhay ng
trabaho
upang
matiyak
ang
hinaharap
upang
magpakarami , ang lahat ng mga mahusay na mga bata ,
kami ay karapat-dapat upang maging ang kanyang mga
anak, kundi pati na rin nagkaroon ng kawalan ng pagunawa at katapatan sa aking bahagi , naging ko ang mga
manloloko maging kasing sinabi niya .
Ang sikolohikal na whiplash ng pang-amoy ay dumating
lamang maging lalong masama dahil hindi kailanman
kailangan mong makita na mabuti ay gawin , ngunit
nakatanggap lamang bilang masama sa pamamagitan ng
paghihiwalay lamang ay nagkaroon ako ng pag-iisip
kasamaan.
At na kung paano ang lahat ng ito nagpunta pababa sa
paggagawad ng parusa ng batas .Nagsimula saan?
Ito ay naging ang paghihiwalay , ay kapag sinimulan ko
upang sumali sa pamamagitan ng kalungkutan , ngunit ito
ay ang aking paraan ng pamumuhay ay may nakaraan at
doon ko nadama ligtas mula sa mag-alala ng pagkabigo
na siya ay nadama ngunit swore doon, umalis ka sa akin ,
hindi kailanmanIbibigay ko pa.
Nagpatuloy ko ang aking paraan ng pamumuhay ay paginom at pagnanakaw at iyon kapag naghanap pa rin at
naghanap ito nang maraming beses at iyon kapag siya ay
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sumangguni sa nais na tanggapin ako , hindi alam na
ginawa mo sa akin magdusa , ako ay hindi gusto upang
bumalik sa mayroon na pakiramdamay masakit , ngunit
palaging ay nagkaroon upang manirahan at magkaroon
nito pa rin .
Mayroon akong hindi pa rin ito sa aking isip ay kung bakit
ako ay nabubuhay kaya maraming mga taon sa kulungan
palaging naisip ito palaging ay dapat na nasa aking kaya
Mayroon akong kaya magkano ang pagpapahalaga para
sa pag-iibigan , hindi nanirahan sa isa pang pantay.
Linhó , pagkatapos ng tatlong buwan ng preventive
sumali sa Linhó chain nahatulan , ang aking kuwento ay
nagsisimula sa paligid ng katapangan ng isang
hinihigpitan ng mga katapangan , kaya na kung saan
mayroon kaming haharapin ang mga mundo ng ibang tao
, ano ang mangyayari ay ito, bilang Alam kona ang path
ay maaaring masyadong mahaba sa pag-iisa , nakapapunta sa gubat run , ito ay ang pinakamadaling paraan
upang harapin ang mga taong gumawa ng krimen at sa
loob ng kadena ay isang mundo kung saan reigns sa
batas ng kahangalan , at kapag binabasa namin angmay
donkeys mayroon haharapin ang mga ito , ngunit kung
hindi namin masyadong na smart maaari mahulog , kaya
buhay na buhay doon ay dapat na kinuha hindi kaya
magkano grawnded hindi kaya magkano ang dagat, na
aking kaligtasan , ay ang paraan na ito na pinili ko sa
akinmay ginawang panalo , ngunit ang aking pagsisimula
ay mahaba at ng ligalig simula dahil nakita ko sa aking
sarili nang walang isang babae na walang kalayaan
natagpuan ko ang aking sarili ay ma-stuck , nawala at
naging bago, naisip ko na ang lahat ng na maaaring
maging sa mga taong maaaring pumasa doon.Kaya kung
ano ang gagawin ko ?Nagsimula akong kumita ng
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paggalang , ito ay hindi madali, kahit na hindi
nagkukulang upang makapunta sa mga salungatan ng
karahasan , ang mga ito mangyari dahil pumunta sila sa
pamamagitan ng isang routine na pagkatapos ay sa ibang
pagkakataon ang dumating sa mapagtanto , ang mga
nakagawiang na pagkatapos ay naiinis ang tingnan upang
mabuhay , hindi naisip ng tao'ymga tao ay maaaring
gawin ito magkano ang pinsala sa isa't isa dahil sa bawat
pagbebenta ng bawal na gamot , ang iba pa ay mga
consumer dahil buhay sa loob ng kadena na revolves sa
paligid ng monopolyo ay ang bawal na gamot dahil iyon
ang kung paano ako makapagsimula smoking heroin ,
bilang ay na ipinasok ang kadenasa pamamagitan ng labis
na pagkonsumo ng kokaina , heroin nagpasya upang
simulan ang , ngunit isang paraan ng pag-play , look'll
heroin usok , ngunit kapag nakita ko ang aking sarili ay
clinging hindi maaaring gumawa ng anumang bagay ,
ngunit natutunan kong gawin , ngunit ito ay maiuulat sa
ibang pagkakataon , pagkatapos magsimulaito ay ang
magkaroon ng isang buhay sa kabila ng chain
katotohanan fleeing sa Pleasures , sumasang-ayon
lamang sa heroin malaman na ako ay mahirap unawain
ang ideya ng pagkakaroon ng kasarian, ay pinapatakbo
ng isang kemikal na hindi hayaan mo akong mag-isip
tungkol dito.Mayroon akong mababaw pag-ibig bilang
lehitimong at nakuha mahusay na gustung-gusto , ngunit
isang bagay na garantisadong , ngunit hindi sapat upang
subukan , ayaw mo lang manigarilyo , mayroong palaging
ng aspeto nais naming maging lider na makakita ng iba
sa isang hierarchy sa Command anoalam sa iyo na hindi
ka maaaring , ito ay nakasasakit ng damdamin , ito ay
mahirap i-crack , ako nagpasya hindi maawa para sa
sinuman , dahil ako ay din doon, ay nagbabayad ng utang
ng katarungan , ngunit ang aking mga ruta ay napaka75

masamang , ay mas maaga natutunan ang araling ito
aypinalo at ay hindi nawala dahil dumating out sa gitna
ng pangungusap , ngunit ang aking imahen ay sinunog ,
ay masyadong na-reference , may isang account ng aking
pagpasa sa pamamagitan ng mga taon sa bilangguan , ay
ang simula ng pagtatapos ng hard prinsipyo , kung saan
hindi ako maaaring kinalulungkotpinausukang ko para sa
taon upang nakatulong tulad ng bawal na gamot sa akin
naglalabas ng isang mahusay na pangangailangan namin
ang lahat ng pakiramdam , ito ay lohikal na mga tuntunin
ng kasiyahan , mga tuntunin kalayaan upang maglakad sa
magandang panlasa , ang lahat ng mga taon na gustunggusto ko rin na binuo ko doon, ngunit naay para sa ibang
pagkakataon , ngayon ay makipag-usap ko tungkol sa
paglalakbay na ay higit sa , hindi alam kung paano ang
lahat ng magsimula sa entry kapag convicts na tumitingin
para sa isang kapakanan , kahit na sa loob ng buhay sa
pag-iisa , ngunit ang lahat ng mga subjective , dahil sa
ating kapakananhindi maaaring mag-apela sa sinuman na
tumitingin sa amin, maaaring manggalit sa iba't ibang
mga punto , , pangalawa maaaring i unang ma- ninakaw
alipin , trabaho, pag-ibig o ng mga third party na
maaaring i- maybahay ayon sa araw , mayroong
maraming iba't ibang mga tao sa loob ng chain na hindi
maaaring palaging magigingmalaman kung ano ang
napupunta sa loob ng kaluluwa o ang isa na gusto,
maraming piliin ang karapatan na hindi na pinsala ,
ngunit bukod sa na mayroong isang mas mahalagang
punto pa rin , kailanman , kailanman , ikaw ay maaaring
bumili ng isang pagkakaibigan , kahit na ito ay
binabayaran sa loob ng chain ,paghaharap ay napakahirap
sa loob ng chain , may mga taong walang kinalaman ,
paghaharap sa loob ng chain ay hindi kabit-kabit , hindi
kabit-kabit sa isang kamay at malakas bilang isang buo ,
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nais bilyon o nagkaroon siya upang bigyan pabalik ,
upang makakuha ng layo sa akinngunit nais na maglakad
sa gayon nais na maglakad ang mahirap na paraan, ito ay
ang paraan palagi kong dalhin ako mahaba upang
maunawaan , ang aking bahagi ay palaging higit pang
mga sikolohikal .
Ito ay mula sa hindi natagpuan doon sa landas ng
kabutihan sa loob ng chain , ay hindi naniniwala sa
magandang , tanging Nakita kasamaan.Paano dumating ?
Dahil nakaramdam ako naiinis sa sarili ko, dahil sa mata
ng iba ay isang asong babae lamang , asong babae ay
isang terminong ginamit sa slang na naming ginagamit ,
na nangangahulugan ansikutero , isa na hindi nais na
italaga sa anumang dahilan maliban sa kung ano ang
nakahanda sagawin , laging pumupunta sa paraan ng
taong palaging nagbibigay sa mga banal , ang lakas ay
doon, ang paniniwala ng pag-asa at pananampalataya, at
lagi kong madadala sa loob ng akin, nakita ko homicides
doon.
Ngunit bilang ako ay marimbar para sa , at pinapayagan
sa akin upang mabuhay , hindi kailanman sinubukan
upang makapinsala sa akin , katotohanan ay sinabi , at ito
ay eksakto kung paano ito nagsimula ang lahat , ako ay
napaka hindi matatag , mahuhulaan , at naghihikayat sa
akin ang punong-guro ng paaralanupang ipagpatuloy ang
kanyang pag-aaral , ngunit na kumpleto, lamang hindi
lahat ng mga pag-aaral , nagkaroon ng suporta ng
pamilya, garantisadong suporta.
Ito ay palaging umiiral kapag ito ay panatag na may mga
cool na paraan upang mabuhay at ma- claim ang kung
ano
ang
kasamaan,
kung
bakit
ito
tinatawag
garantisadong suporta, sa loob ng batas ay ang mga
bigyan kami ng mga masamang kapag kami ay matutulak
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at i- talunan ng system, dahil sa pamamagitan nghindi
pagkakaroon ng pera namin ay matutulak sa isang
sistema kung saan may pera ang lahat ng napupunta na
rin , gumagana ang hustisya, dahil kung nagkaroon hindi
pa.
Bilang naniniwala sila sa iyo, maaari nilang gawin walang
upang baguhin dahil ang mga ito ay mga empleyado , at
mayroon lamang silang makipag hindi maaaring kumilos
nang walang mga kinakailangan na itinakda para sa
katarungan , na may isang reklamo sa isang survey ng
katapatan sa pagsasalita , ngunit kung sila ay upang
buksan ang isangpagsisiyasat ako ay palaging off ang
hook dahil alam niya sa paglalakad sa paggalaw sa loob
ng chain , alam ang sira Guards , ang mga dala-dala
gamot sa kulungan , ang ilang mga iba Nakakuha ang
layo , napunta sa kulungan .
Ang ilan sa mga cops na alam ang mga bilanggo , daig at
nagkaroon ng isang episode ng isa sa Alfredo ay isang
lalaki ng gabi , ang hari ng mga gabi , lumipat bahay
explorer na ay ang tunay na hari ng mga Mafia , ito ay
karapat-dapat ng isang buhaypinakamahusay na noon ay
dating pulis lamang goe na embarked para sa krimen ang
paraan na ako masaya na banggitin ito sa aking mga libro
dahil natutunan ko ng ilang bagay sa kanya, kahit na siya
ay hindi naging cops at nagkaroon ng isang mas
positibong episode sa aking buhay na kasama niya ,
silasinubukan pumatay sa akin sa flax bilangguan ,
lamang sa panahon noon ay isa nang beterano , ay
limang nakilala doon.Alam niya ang bawat ahente , at ang
lahat ng alam sa akin at ang episode na ito ay nahulog
masama ang buong chain , na nauugnay sa mga bilanggo
, dahil ako ay isang insentibo para sa lahat ng mga ito ay
ang halimbawa nila nakita sa akin , sinisiguro ng
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pagpapatuloy sa loob ng enclosure dahil nagkaroon kami
upangmaging doon, at kapag nabanggit ko sa itaas na
Cape Verde ay magiging aking kasal , hindi mali , ay , sa
katunayan , ninais nilang maghiganti na episode ,
sinubukan pumatay sa akin , ay inimbitahan ako na
maging tao patungo sa ulo , ngunit hindi sa akinnais
upang ipatupad ang unyon ng isa lang nakita mo na kung
nais kong siya ay maging patay.
Ngunit ang balintunay ay wala sa na nangyari sa
agrediram- lamang, hindi namatay siya tinubos niya ang
kanyang sarili at sinubukan upang palakasin ang aking
pakikipagkaibigan sa kanya, ngunit alam niya sa loob siya
ay hindi kailanman kalimutan ang episode na ito , forgave
lamang siya dahil mayroon niya ang kababaang-loobat
naki- nilinlang sa pamamagitan ng kung ano usapan natin
ang tungkol sa akin, hindi sa pamamagitan ng mga
bilanggo , ngunit para sa serbisyo ng bilangguan Guards ,
at direksyon dahil alam niya hindi niya maaaring talunin
sa akin , ay magbabayad ang presyo ng maagang
kamatayan , pagkatapos kaya ay hayaan ko siya
maglakadat kapag ako natanto siya ay mapagpakumbaba
natutunan upang igalang ito at upang tanggapin dahil
hindi siya magiging buhay kung hindi ko siya gusto ,
ngunit walang punto , tulad ng mataas na presyo upang
bayaran , ako ay criticized sa pamamagitan ng
ordinaryong mga bilanggo na kinasusuklaman ang cops
,achincalhado ko.
- Nelson bilang tatanggapin mo ang tao?
Tinanggap ko ito dahil siya higit sa lahat siya ay isang
propesyonal , hindi malakas na mga kaaway sa
kapaligiran sila nakatira , cops pagiging , ay napakakaalaman , alam tuktok ng sa amin at alam
makapangyarihang mga tao na maaaring makatulong sa ,
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nanganganib sa akin upang ihinto ang pakikipag-usap
sana ang mga indibidwal o papayagan na magkaroon ng
aming paggalang at sila atin , ngunit hayaan ko siya live
na , ito ay isang ay isa sa atin , Cape Verdeans nabanggit
ko ang mga Nelson at Carlos , nabuhay nang eksakto sa
lugar kung saan ako lumaki aysila balikat upang
maghiganti sa akin at pagsabog ay dumating pagkatapos
, at ninais nilang makita ang slain ito tulad ng isang
indibidwal , ngunit iniwan ko sa kanya ko pumunta , gusto
kong walang isa sa mga indibidwal , kahit na mayroon
akong walang laban sa kanya , at ang mga kuwento ng
mga kapatid na lalaki angCarlos , kinunan patay sa
pamamagitan ng isang PSP opisyal , siya ay tinutukoy ,
ay napaka- pinalo , -play ang chess sa akin , siya ay
naging isang " dalubhasang " sa field , alam lamang kung
paano i-play ang pera , lagi kong sinabi sa iyo, hindi sulit
, pag-playdahil sa , ngunit sa oras na iyon ay mahusay ,
siya ay ini- sponsor na sa pamamagitan ng Manuel at ang
romão at ang badona , Aaksyunan namin bilang kapatid
na lalaki , ay nagkaroon ng tulungan , nagkaroon sa
aming lahat sa gitna kung saan krimen lurks sa anumang
pangalawang sa millisecondmayroong magkano at kung
minsan maaari naming mahuli sa gitna at kapag ginawa
namin ito , nagpasya kong magpatuloy sa aking paraan,
ginawa ko maraming mga escort sa chain , ibig sabihin ,
panatag ang kapakanan ng ilan, at upang mapanalunan
ang aking , iyon ay, ang isang kamay washes ang isa.
Ang motto , ang motto ng magkaparehong tulong, ngunit
nagkaroon palagi ang panganib ng metermos sa isang
sitwasyon kung tayo ay tinatawag na ito , nagkaroon ng
pagpatay sa linen , hindi kailanman ilagay ito na pinaguusapan ay mabuti at masaya araw dahil lumakad ako
hanggang sa pasyang ito ,hindi ko gagawin , palaging
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naisip ng aking sarili , hindi ko naisip sa iba.
Iyon ay ang lahat ng napaka mabilis sa aking paglipat sa
lambak ng mga Hudyo pagkatapos ng walong taon
nakumpleto sa linen , hindi nila gusto sa akin at
tatanggapin ako rin , ninais nilang upang makapinsala sa
akin , ngunit iginagalang ako , lagi naghintay para sa
aking kawalang-isip , isang bagay na hindi kailanman
ibinigay sa kanila.Nagkaroon ng isang babae na naging
opisyal sa mga legal na industriya, nagustuhan niya sa
akin at forgave sa kanya , ngunit forgave ito sa panlasa ,
sa araw siya rode sa akin ang bitag ay eksakto sa oras ko
ay mas malakas kaysa sa dati , hindi kailanman usapan
magkanosa kanila na may cops , ay isang panganib,
lumakad ako handa na para sa kahit ano.
Anuman ang masama, ang masama na maaaring
matupad sa akin dahil, pagkakaroon ng kinuha ang isa sa
batay sa edukasyon hinaharap at kasama nito upang
mabuhay , ay isang malakas na salik na ito, at kami ay
ginagamit upang at nagsasagawa kami ng mga pagtuturo
na buhay ay kaya ,mabuhay upang mamatay tumagal
namin, ngunit kapag ako ay inilipat sa Valley ng mga
Hudyo , ngunit ang lahat ng ito ay sa likod sa amin
nagsimula ang isang bagong ikot na ito ay ang aking
paraan ng pamumuhay at paraan ng pag-iisip ay hindi
payagan ang anumang uri ng pang-aabuso, nagkaroon ng
aking character,simmered sa isang maliit na tubig , at
kapag nakuha ko ang mga Hudyo lambak , nagpasya
upang kumuha ng bagong direksyon , na nais niyang
mapupuksa ang mga bangungot ng nakaraan, bagaman
ako ang nasa , huling , talagang nagkaroon sila noon ay
isang simpleng paraan ng pagsabi , kung anoMayroon
bang pumunta doon , ngunit hindi pa , ano ang
napupunta doon , may napupunta ;hayaan lamang
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pumunta , ipaalam sa iyong sarili pack sa pantasya na
talaga tayo ng dominating palipasin at ang may-ari ng
buong kalawakan , iyon ay, lahat ng dysfunctional at lahat
ng bagay ay handa para dito, dahil sila ay mga tagapagempleyo at mga empleyado ay hindi makontrol ang
kanilangpakikipagsapalaran
upang
magnakaw
at
sasabihin na legalisado , ay isang anyo ng pagdaraya , isa
sa mga sandali na ang karamihan luwalhatiin mo ako sa
mga linen ay aking nakamit pati na rin ang pagtiyak aking
pangalan sa negosyo.Nagkaroon ng isa pang bagay , ito
ay ang oras ng lahat o wala nang sairin panalo , o
mamatay , ay ang motto na nagkaroon ng loob sa akin ng
lakas upang mabuhay at tangkilikin ang lakas na ako ay
may habang ako ay nakapaloob , hindi kailanman
ginagamit hindi kinakailangang karahasan saang aking
mga ka- Kaka halos umiiyak luha , ang kasamaan na
nakita ko ina- dala ng iba pang mga kasamahan na nagay pinangungunahan ng karahasan at marahil ay
napipilitang gawin ang anumang gusto ang mga
nagdadala , ngunit hindi ko enveredei sa pamamagitan ng
isang mas mahirap path, bagamanay akin baluktot sa
heroin , swore ko sa sarili ko na mamuhay sa loob ng
kadena ay payag kang pumatay at upang mamuhay sa
isang marangal paraan na hindi mag-abala sa akin upang
matapos , ang cable ay lahat ng kahirapan ng ilang
sandali ay ang mga na kung saan ang lahat ng
kailangangdeal , kahit na ito ay hindi ang aking hiling ,
lumikha ng mga kaaway kung saan mayroong ay para
bagang maglakad at sarili ko , may mga taong sinubukan
upang makapinsala sa akin , sa direksyon ay hindi ako
gusto, pagkatapos na kung ano ang ginawa nila,
nagpadala informants sa mga ito ay naroroon sa lahat ng
oras sana noon ay bukas sa kung maaari nilang ipaalam
sa abot ng lahat ng bagay kaya kong kailanman gawin
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iyon , nagkaroon sila ng isang nagkasala budhi , ngunit
isang bagay na naaakit ang aking pansin at ginawa sa
akin baguhin , basieie sa akin ng maraming sa mga guro
ko nagkaroon , naramdaman komababaw pag-ibig para sa
ilan, at pagkatapos nito ay ang pagpunta ay mabuti,
ngunit ang bangka pagkatapos ay naka-on , grabbed sa
akin at ilagay sa akin sa mga Hudyo lambak ay mahirap
pagkatapos walong taon ng pagkabilanggo sa linen , iwan ng isang malawak na kasaysayan ng antas
ngbilangguan , dahil alam niya sa lahat ng tao at alam
nila sa akin at na ang dahilan kung bakit ako hindi
kailanman nais na parusahan ako ng isang daang
porsiyento , madalas ako parusahan na may punishments
pandisiplina , isa para sa pag-atake at iba pang mga
pandiwang pang-aabuso ng Guards at kung paano koako
natanto na talagang ay nakikiharap sa isang mas malakas
kaysa sa mapya ko , ngunit sa katotohanan ay wala nang
lamang ako ang nasa aklat at ang diploma na ginawa ng
pagiging iba sa akin, dahil pagkatapos na ito ay nagpeplay ang napakasa halip ng bola , sa aking amusement ,
nagkataon play ang lahat ng nagkaroon upang i-play , play ko ang pinakamataas na magkatakata kung ano man
ang maaari mong i-play , Ace of Spades , ang ilang mga
tao sinabi sa akin maaari ko bang makita na mayroon alat
na may sulat na ito , at diziam-sa akin na maaaring
mayroon alat na may ganitong titik , beses baguhin at
iyon kapag nagsimula ko upang mapagtanto buhay na
wala sa loob ang chain , ngunit sa labas , ngunit hindi
nais na internalize , ngunit alam ko na ang aking malakas
punto ;Nagsimula ang isang dramatikong kuwento ay
nagtatapos sa pagpatay , ay tatlong kapatid na lalaki at
lahat sila ay natupok ng heroin at heroin para sa kanila ay
ang pangangailangan ng sa sandaling ito, na , ay
nakadepende sa kung ano ang addicts bawal na gamot .
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Ngunit malalim down, ay mapagpakumbaba tao, mayroon
kang magandang puso, dahil kailangan nila upang
tulungan dahil sila kinuha sa buhay at kinuha din ako, ito
ay isang mahirap na buhay , makikita rin namin sinasabi
ito ay isang pang-aalipin , ang paraan ng buhay ay
ginawa ,araw-araw namin ay may manigarilyo ngunit nais
naming redraw .
Ngunit lahat ng ito ay ang resulta ng isang paraan ng
pamumuhay , isa na gumagalaw ang dahilan dahil kahit
kong gawin tula na may kaugnayan sa karanasan at
konteksto ng mga sitwasyon, lahat sila tinanong ako ng
isang tula , ay sumulat sa kanyang kasintahan , ay tulad
sila aylaging tanungin ang isang tula , ngunit nawala ko
ang aking sarili at naging sa oras ng pag-inom na
pinagtibay ito paraan ng pamumuhay , alam ko kung ano
ang alam ko at ako ay hindi handa upang turuan ang
sinuman dahil nagkaroon siya karanasan sa na ng
nakaraan, ginawa sa akin isang bayani ng isang
taonagkaroon sa trash at ma- itinaas .
Lahat ay pinakuluang down sa ito , sa pamamagitan ng
karanasan, ang paraan ng aming nakatira , ang paraan
namin ay may upang makuha ang mga bawal na gamot
sa paninigarilyo , tulad ng kung siya ay inaalok at ibinigay
ay hindi bumili , ako ay naging mahigpit na nagsasalita ng
bugaw drug dealers upang magbenta, nagkaroon tiyakin
sa akin ang aking pang araw-araw -surf sa powder bang
manigarilyo , kung gayon ito ay na ako ay naging isang
bugaw ng mga nagdadala , ay tinatawag kaya gusto lahat
ng mga ito upang makatulong sa akin , ninyo akong
bigyan gamot upang magbenta at ako ay kumain ,
nagkaroon ako ngpinakamalaking leisure na ang anumang
telebisyon ay maaaring magkaroon ng , ay gumon sa
droga at paninigarilyo.
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Ngunit ako ay kilala para sa aking mga kakayahan sa
paglalaro , para sa aking mga kasanayan sa pagsasanay
dahil sanay na sa araw-araw at ito shuffled mga taong
nakakakita sa akin at tumingin sa akin palaging sila ay
nagkaroon ng isang paranoya , paranoya na aking
nabanggit sa kawalan ng tiwala aklat at iyon ay walang
katiyakan ,kapag ginawa ng masasamang kami ay
palaging afflicted , magiging na kasamaan ang
mangyayari sa akin.
Ito ay palaging ang hindi inaasahang pagtataya Taos-puso
habituei- ako sa ganitong paraan ng pamumuhay at ay
mahirap na pagsamahin pagkatapos ng pag-aresto sa
mga social na kapaligiran , sapagkat ito ay isang medium
na alam namin , ay isang napakaliit na espasyo kung saan
araw-araw na pamumuhay ay humantong saalam ating
sarili ang lahat sa bawat isa , ngunit pisikal .
Gusto naming ang lahat ng mga utos dahil gusto naming
upang manalo ang karapatan sa isang puwang na iyon ay
nagbibigay sa amin ng seguridad ang ating mga sarili sa
pag- nakapasok sa isang medium kung saan palagi
naming harapin ang takot, ngunit ito ay hindi isang takot,
ay nagre- Pagtiyak sa amin , maaari naming
pagtagumpayan ang sitwasyon -alam

Minsan nangyayari ito sa buhay, ay sapilitan sa error ,
malalang , isa na nakasulat nang maayos , dahil ito ay
isinulat sa pamamagitan ng mga karanasan at mga
paraan ang mga batas na nanirahan at lumaki .
Paano dumating ?
Ang puwersa ng dahilan palaging panalo , at lahat ng
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hatol na maaaring gumawa ng buhay ay maaring hindi
maging ang pinaka- tama ang lahat ng may bigat isang
kadahilanan : paninirang-puri , ang hindi nakakatuwa at
hindi nabibilang sa biyaya , ay isa na ang lahatnais na
pag-alimura , upang manghiya ;huwag mag- mabuti at
kaya kapag may kakulangan ng lakas pang-ekonomiya ay
palaging limitado upang i-play dahil din part- ito ay isang
laro , iyon ay , ang ilang sabihin na ang isa ay upang
malaman kung paano i-play ang mga popular na
kasabihan para swerte samaaari amin matalo siguro isang
mabuting bagay , at swerte ay maaaring magbigay sa
amin kung ano ang humingi namin, kagalingan , maging
mahusay tungkol sa iyong sarili , upang matulungan dahil
tayo ay itinuro dito masyadong , ibahagi ang isang
karaniwang buhay sa amingmga magulang , ang aming
kapatid na lalaki , babae , grandmothers at grandfathers ,
para mayroong , ito ay ang aming henerasyon , dahil
hindi namin ang resulta ng kanilang mga extension upang
makita ang nabuong tao'y sa kanyang mga buto , iyon ay,
malalaman na mayroon kami ng kakayahan upang
malaman isa't isa,makilala kung sino ang aming at sa
aming ay palaging sa aming panig , ngunit hindi nais na
hitsura , upang magkaroon ng isang miyembro sa isang
pamilya na hindi maaaring mangyaring ang mga ito,
mayroon sila ng isang imahe upang pangalagaan ang
buhay ay kaya ginawa ang pag-unlad ng unyon,
kapakanan , walang sinuman ang may gusto na
magkaroon , o upang makita ang isang taong sa aming
mga pamilya o ang isang taong malapit sa amin dahil sa
dulo , sa dulo ay ang lahat ng tao, mayroon kaming
naming harapin ang bawat isa at ang kapaligiran ng
pamilya , paminsan-minsanalinman sa host din, huwag
mag- may-ari ng kung ano ang nabuo at gawin itong
isang paraan ng pamumuhay na nakasulat sa lahat
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teolohiko pagbabasa na maaaring magbasa , ibig sabihin,
pag-aaral ng relihiyon.
Namin ang lahat ng tumagal may moral na aralin , ito ay
tamang na mga nakakaramdam kaya tapat ng
pagkakalapit , na gawin ang lahat sa paligid makita ang
aming mahusay na , ang aming mga mahal sa buhay
makita ang mga ito na rin , der sa der , at hindi gusto
upang makapinsala sa kanilabago ang larawan na
mapanatili at na sila ay itinuro , ang mga halaga na hindi
nila pinasiyahan daan sila nito upang magmukhang
maganda , sa isang sitwasyon na maaaring marahil
malutas ay hindi minsan gusot .Ito ay ang lahat ng
napaka- maganda at nagpapadala rin ng media kaya
katumbas ng harapan ay ipapakita sa isang magandang
imahe, ay pressured din ng kapangyarihan na namin ang
lahat tanggapin ang pamumuno , napakahirap na paksa,
ngunit ito ay gagawin sa lahat ng mga ito nai-uulat doon,
umiiral namin, patuloy naming umiiral, edukasyon ay
ibinibigay din sa mga taong i-claim na maging may-ari ng
dahilan at kung minsan sila magpadala at nais kawalan ng
pagkakaisa , ang lahat ng mga ito ay may sa karaniwan
isang bagay upang panatilihin : wellness, na may
mahusay na pagiging ay maaari silang magbigay ng isang
domain ng lahat na maaaring maghangad at kinakapos
welfare para sa lipunan, ngunit lahat sila ay nabuhay at
pinalaki sa isang ama at isang ina, sila ay binigyan ng
tamang kondisyon para samagagawang sa pagsulong sa
isang karera na naglalayong , ngunit din mabigo, ngunit
palaging
kalimutan
at
nasasaklawan
ng
mga
larawan;iningatan ko ang pagsasalita dahil ang aking
kalakhan ay malaking sa buhay na ito , natutunan ng
maraming , na binuo ko kung ano ang aking nagkaroon
upang bumuo bagaman siya ay sa tali kailanman naisip
dulo , palaging ambicionei na magkaroon ng direktang
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kontak sa mga empleyado ng establishments kung saan
ako ay , ang aking careerbilangguan maaari itong tunog
ng tambol ito ay pinakamahusay na binigyang-kahulugan
sa mga tuntunin ng salita pati na rin , ngunit ito ay
kailangang maging , upang bigyang-kahulugan bilang
matapat at sumasainyo na mayroong sa buhay.Ay
kaugnay na may mga bilateral relasyon ay relasyon na
namamahala sa lahat ng bansa, mga usapin ng interes ng
Komunidad upang pangalagaan ang asset, gayon ay
maaari silang magbigay ng wellness nang sa gayon ay
itinatag sa mundo, ang kalayaan ang hardest na paksa
upang pag-usapan ,maaari naming bigyan ang lahat ng
aming mga kalayaan , pinakamagagandang bagay sa
mundo , ay ang pinakadakilang kasiyahan ng isa ay
maaaring magkaroon ng buhay , ay upang maging libre,
mayroon kaming malaman ay pagtagumpayan ang lahat
ng mga obstacle na mayroon kami sa buong buhay at
maaaring mahanap .May ay isang malaking iba't-ibang
mga ito , maaari ba akong magsimula sa mga
pangunahing : ang mga social mabuti, namin ang lahat
ng mayroon isang bagay sa karaniwan , tulad ng ating
sarili , maaari naming maging pangit , maganda , hindi
mahalaga , maging bihasa sa pamumuhay, mga hitsura
ay hindi lahat ng bagay ;minsan sa likod ng isang guwapo
ay makakahanap ng isang mas mahusay na bahagi ,
ngunit ito ay ang kamay ng Apollo , ang bahagi ng
pagpapaganda, na inilarawan sa pamamagitan ng
Nietzsche sinundan ko ang kanyang sariling talambuhay ,
walang dahilan para sa karamihan , sa gilid ng beauty ay
isa naginagawang amin mangarap , na gumagawa sa
amin pag-ibig , pinagsasama ang lahat ng mabuti, ngunit
mayroong mga mahusay napupunta kamay sa kamay na
may kasamaan, tulad ng inilarawan Nietzsche umiral ang
Dionysian bahagi , iyon ay, mabuti at masama
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magkatawang-tao sa likas na hilig ng pagigingng tao,
kapag makipag-usap kami tungkol sa lahat ng tao'y na
umiiral na para mapunta ang nangungunang kung
sinuman ang mga ito , kung pampulitika, kung hukom ay
mayors , Pangulo ng asosasyon ay ang lahat ng maaaring
maging , presenters sa telebisyon maging ang charisma
at pagkakaroon ng pagkilala ng utang na loobngunit
walang isa ay maaaring pinatawad , mismo ang salita ,
kapatawaran lahat ay may dahilan at kapag kami ay
ilagay ang mga isyu ay dapat gumawa ng lahat ng aming
ginagawa sa ngalan ng sinabi batas na namamahala sa
isang lipunan at na maaaring i-claim ang salitang
batas.Ito ay may nakuha na ang karapatan na hindi
parusahan at maaaring matukoy ng batas dahil ito ang
lahat ng magkasya , umiiral ang pang-aabuso, ay umiral
at umiiral ay ang paunang salita .
At ang paunang salita ay mula transendensiya , isang
pag-aaral na lampas , namin ang lahat ng nakatira dahil
alam namin na transendensiya ay higit pa rin , maaaring
ito ay , maaaring ito ay , ay upang turuan , ay ang
magkaroon ang lahat ng bagay , ngunit mayroong isang
keyword pagtatalaga ng lahatito : pilosopiya , paraan ng
pamumuhay , na kasiyahan sa buhay ay kung ano ang
bumubuo sa isa sa mga transendensiya mga kadahilanan,
mananatiling namin at patuloy sa manirahan sa parehong
paraan , ang paglaki ng maging nabuo , na inabandunang
ay hindi gumagawa ng isang pinagpala kasamaanang
mabuting maaari naming pagsasanay ay ang banal , na
matuto namin, ay natutunan ang ating tadhana lahat ng
bagay na naiwan sa amin ng isang inheritance mahusay
na mga halaga, sa gayon ay itanghal ang mga salita na
kanilang isulat , ngunit na ang lahat ng pagkaluwalhati ng
pagpapanatili
ng
kapangyarihan
at
magingsa
pagpaparangal , para ma ang lahat ng ito ay maganda
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kung kami talaga ang lahat ng natupad at nasusulat noon
ay napakabuti .
Paano dumating ?
Nais namin na pagpasok ng pinakamalawak na daanan ng
salot ng tao, ay ang mga alipin ng legalisado demokrasya
, ang paggamit ng mga sitwasyon na nakapaloob at dapat
lupig sa stricter mga panuntunan ;kung minsan ay hindi
reaksyon sa parehong paraan tulad ng normal katulad na
paraan , ay tinatawag na ang transendensiya ng pagkatao
, ang pagbabago sa mga pinaka- malupit na bahagi ng
pagiging , na kung ano ang ko nadama , natutunan ko
mula sa karanasan na galit ay isang live na suportaupang
mabuhay at makaligtas ay nakikita at so're napatunayan
sa pamamagitan ng mga halaga ng agham na
pinangungunahan bilang isang ligtas na paraan ng
pamumuhay kapag ito ay dapat , hindi namin umiwas sa
tanong , ang aming katangian na gumagawa sa amin ay
iba't iba , ngunit ang lahat ay mula sapareho,
mistipikasyon , wala nang perpekto tao'y kaysa sinuman ,
alam ng lahat ng tao mabuhay para sa pangangailangan
ng secured at kapani-paniwala sa suporta sa buong
pagkatao , gumagana cooperatively , diskwento kami
upang ang iba ay maaaring magkaroon ng isang mas
mahusay na buhay, pagkawala ng trabaho , isang dahilan
lamangito ay isang karanasan na ikaw ay ang lahat ng
bahagi sa akin , tinatawag ko ang kwentong ito
pagpapatuloy ng pagkatao , ay ang extension ng ang
isyung ito.
Ito ang lahat ng nagsimula matapos ang paghihiwalay
mula sa aking mga magulang , ako ay pinapapasok sa
isang kumbento paaralan ng mabuti ang katawan ay ang
pangalan ng kolehiyo , ang bakasyon kasama ang aking
ama ay malapit doon, ngunit pagkatapos ang
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paghihiwalay hindi nahaharap ang isang mahusay na
relasyon sa aking ama , atay mula doon na ang lahat ng
ito nagsimula , ang aking ina ay inilipat in sa dulo
matapos ang paghihiwalay , Mayroon akong tungkol sa 10
taon , kapag dumating ako at pinuntahan ko ang dulo ,
ang bumangga sa paaralan , hindi tinanggap na paraan
ng pamumuhay , ngunit apanharam-ako ay isang
inosenteng , alam ang puwersa ng batas umiiral , ang
aking ama ay sa militar nangahas sa akin ang daan ng
mga kuwento na ang aking ama sinabi sa akin , upang
maging isang tao na pinagsanib na sa militar , na
naghahain ng mga bansa , isang matapang na taobilang
ako nabanggit , ngunit Hinahayaan kanyang sarili maanod
sa pamamagitan ng kanilang pag-iibigan sa pag-ibig ng
isa pang babae , isang malakas na pisikal na mahusay na
tao, intellectually masyadong , mahalin na minana ng
kanilang mga gene , nagkaroon siya bilang isang bayani ,
na ang lahat ng mga pag-aaral na sa ibang
pagkakataonmagkaroon .
Paano dumating ?
Ang domain Alam ko kong gawin , mula sa oras ng
paghihiwalay, bilang ako ay may aking ina ay naging
independiyenteng , nakuha ko ang aking nanay ng isang
kasintahan , isang trabahador , nagtatrabaho sa post
office at mga gawa , ay isang karapat-dapat na tao, din
nagsimulangkaya , kailangan ko upang matulungan ang
aking ina at naging nangingibabaw dahilan ay ang lahat
ng tunggaliang na rin , nagsisi ako, sumigaw , subalit
hindi ko , sa tingin ko ito ang pinaka-angkop na tema ,
mahal ang mga ito bilang sinuman , sa kabutihang-palad
ay mahusay sila ,magkaroon ng isang buhay , ito ay
normal na magkaroon ng mga talakayan , ngunit sila ay
palaging ay nagkaroon ng dahilan ay na ako ay natutulog
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sa pamamagitan ng transendensiya ng kinakapos higit pa
, ninais na gawin wala, naisip na ito ay madaling .
Nagsimula ako nagtatrabaho upang matulungan ang
aking nanay , ngunit sa lalong madaling panahon na
natanto na ako ay hindi na ma- nalulula ka , sinimulan ko
nagtatrabaho bilang Casqueiro is tagapag-apholster
helper , iyon ay kung bakit ang mga istraktura na hugis at
may palaman , nagtrabaho , ay kahit naang aking mga
kapitbahayan sa dulo , nagtrabaho doon bago ang toninho
batang lalaki ng aking henerasyon , nagkaroon ng ilang
mga kapatid na lalaki , ngunit ako ay ang paborito.
Ang isang indibidwal na nagtrabaho nagkaroon Casqueiro
tao ng istraktura upang palamutihan ang supa, ay
malakas na hitsura , at ako ay hindi na nais upang ilagay
up ng higit , agresibo paraan ng pagsasalita na ay na
sumailalim sa ito gamit ang aking ama , kaya isinali kosa
pamamagitan ng pagtaliwas ang sitwasyon , ay may
hawak na akong up ang pag-unlad ng buhay, hindi
weighed sa akin , ngunit maaaring desgrasyado sa akin sa
araw na iyon , bilang isang bagay ng kinakapos upang
hindi saktan o sirain ang puri , ngunit pangalagaan ko ang
aking sarili threw isang batoang laki ng isang banda,
ngunit ko shot pinalihis nais upang bigyan babala.
Pa tinatanggap ako doon, patuloy ko upang gumana
matapos kong pakaliwa sa pamamagitan ng pagpili ,
ngunit din ang may-ari namatay natupok sa pamamagitan
ng sakit na HIV , isang sitwasyon na hindi nais Nakita ko
siya magdusa ang sakit , ngunit laging igalang siya ,
Nawala ko ang aking trabaho, Nagsimula ako sa mga
asset ,iyon ay, sa magulong pag-uusap ay ginagamit
bilang magabayan , hindi magtiis bosses , gusto
pagsasarili , ako ay ang anak ng isang leon , at kumilos
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bilang naturang .
Sa Marso 1996 ako ay natagpuan sa Avenue subway , ay
nagkaroon ng isang serye ng mga assaults sa subway ,
mayroong mga paratang ng mga krimen na nangyayari
doon at nangyari okasyon na ginugol ng PSP na dumating
upang
humingi
ng
pagkakakilanlan
,
at
iyon
dahilnagkaroon ng nauuna , isang linggo bago ito ay hindi
naging sa superesquadra benfica inakusahan ng
pagnanakaw ng mambabasa , ngunit ang mga batang
lalaki na noon ay sa akin , Ricardo , ay maingat , walang
karanasan , gabay siya ay dumating mula sa ovarian ay
hindi alam ang lungsod , ngunit ito ay kilalaay isang
gamot sa telebisyon , at sa panahon bilang natupok ko
kokaina , ang nahanap na ito mahusay na magkaroon ng
kaligtasan saklay , iyon ay, sa akin at pangalagaan para
sa hinaharap , iyon ay ang magkaroon ng isang puwersa,
isang unyon para sa pag-unlad .
Ngunit ngayon ay narito ang istraktura , ang isa sa
pangunahing mga kadahilanan ng kapasidad ng bawat
katapatan , nagsisimula libot , na kung paano natuklasan
ko kung ano ang alam ko na hindi mo maaaring
pagkatiwalaan kung hindi mo alam , ngunit ang aking
karanasan ay malawak , aymalaking , siya ay sigurado sa
sarili ko, ay mabuti sa kung ano siya , ay tapos na ang
ilang mga armadong robberies , kasali ako sa isang
paraan na hindi makapinsala sa kahit sino , makuha ang
pera .
Para ano?
Upang mabuhay , sumali ako sa ganitong paraan ng
pamumuhay at Marso 1996 , higit na partikular 28 ay
sinabi ng isang aresto warrant ay di-umano'y winakasan
lamang magdagdag nawawala na nagpapakilala sa tema
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na ito, isang linggo bago ay naaresto sa superesquadra
ng Benfica , ako aymatulog sa isang kotse , ang may-ari
ng ito ay isang Air Force tenyente koronel , ang isang tao
na nag- na naging sa pamamagitan ng ibang bansa , ako
ay dozing sa pamamagitan ng habituation doon, ngunit
nagkaroon pa rin ng bahay sa dulo , talagang gabing iyon
ay angRicardo , at nakaagaw ng mambabasa at nahulog
tulog sa kotse , hindi namin magulat at sinang-ayunan ng
PSP opisyal aari ng superesquadra ng Benfica , ngunit
hindi ko amedrontei sa akin at sinabi Ricardo huwag
matakot ay kailangang maging malakas at sabihin hindi
sasa katapusan , walang katibayan na salungat, ngunit
binigyan ng babala niya sa akin na ang mga cops ay
maaaring lumitaw , ngunit reassured kanya, sinabi sa
kanya okay lang , drank masyadong maraming whisky at
nais na matulog at hindi magarbong ako umuwi
atnakatira
malapit.Nangyari
ito
,
ito
ay
ang
pinakamasama duda na ang isang tao ay maaaring sa
tingin kapag siya ay nagtuturo at tren ang kasalukuyang
sitwasyon na maaaring mangyari sa araw na iyon
Nakakuha ang layo sa akin .Kaya niyang sundin ng aking
panuntunan ng hindi pagkakaroon ng anumang bagay
upang sabihin , ngunit sila ay hindi kumbinsido at
nagpunta upang makakuha ng lahat ng mga ushers
sasakyan na nasa malapit upang makita kung alam nila
ng anumang pag-atake , isang asul na cd player, ngunit
mayroon kami ay ginawa ilang mga krimen bagoat ang
lahat ay nakatuon sa looban at pagkidnap , napunta sa
mga survey sa Avenue subway , ang iskuwadra nakatayo
sa loft Marquis , metropolitan istasyon ng Lisbon , ay
kapanayamin , sinabi ko wala, hindi alam ang Ricardo
pag-uusap, ngunit habang siya ay nagkaroon ng isang
kasaysayan ng mgapagkakaroon sumailalim sa isang
linggo mas maaga sa isang katulad na sitwasyon,
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pinagkakatiwalaang ko.
Sa araw na iyon , iniwanan namin ang mga istasyon ,
walang sinasabi nagkaroon , pinagkakatiwalaang ko sa
kanyang patotoo sa akin makakuha ang layo , ay
paglalaan sa panahon na ang lisensya ay gumagana,
ngunit natagpuan ang aking sarili upang matanggap ang
pagkawala ng trabaho pondo , ipinagpatuloy upang gawin
ang mga titikpinuntahan ko ang code na ito, ako ay nasa
pagmamaneho, nakaramdam ako mabuti, mayroon akong
mahusay na masaya at ito ay sa panahon na ako ay
inihatid sa isang panghukuman kinuha ang pag-aresto
warrant, ay nakukuha ko bahay , ay nanggaling mula sa
gym, sinanay na higit sa isang buwan, kapag naipasok ko
na maisasakatuparan ang panghukuman , kapag tinanong
ko ang Marquis pulutong kapag tinanong ko ang Marquis
de Pombal station wala sinabi ko , ngunit ang lahat
Ricardo nagsalita , ipinagpatuloy ang pahayag , sa
panahon ng stage pagsisiyasat noon ayang pagsisiyasat
ng hukuman , walang sinasabi sa kanila ay nagkaroon ,
walang ay napatunayan sa pamamagitan ng mga maingay
kadahilanan.Bakit hindi maaaring tanggapin tulad ng
isang desisyon , magiging tulad ng handing sa akin , di
kaya ito ng mas mahusay na nagkaroon ng isang iba't
ibang mga saloobin , maging tapat, maging kooperatiba ,
magsisi, ngunit naisip ko na sa akin sa pamamagitan ng
aking karunungan , ninais upang i-play na may
katarungan ,ang hukom na nasentensiyahan ako ay isang
lalaki na nagkaroon ng problema sa buhay , ang isa sa
mga anak na babae ay namatay mula sa labis na dosis at
iba pang mga natitirang mga bata lumakad rin clinging sa
droga , ako ay sinabi sa pamamagitan ng mga abogado ,
o pagsasabi ng katotohanan o magiging mahirap na icrack , ngunit pinagkakatiwalaang kosa akin.
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Hindi niya ay ipagtanggol sa akin kung paano i- defended
, hindi kilala na tumatakbo sa pagiging lehitimo ng mga
tungkulin na dapat matugunan , bilang isang kinatawan
ng batas sa panahon ay walang personal na abogado at
hindi kailanman na ibinigay sa akin , nagkaroon ako sa
pag-upa pagkatapos ng pag-aresto , pagkatapos
pagigingnasentensiyahan matapos na napatunayang
nagkasala inupahang abogado ito, ay ang lahat nais kong
mag-ipon ng enerhiya , alam niya noon ay sa sangangdaan patotoo ay hindi nais na kumuha , bayaran ang
isang
mataas
na
presyo
,
kakulangan
ng
pakikipagtulungan at summed up ang lahat sa aking
mahusay napaggagawad ng parusa kahit na naisip kahit
pumatay sa akin.
Ito ay isang malungkot na araw para sa akin swore ako sa
aking sarili Gusto ko nakataguyod makalipas ang lahat ng
mga salungat na mga sitwasyon na maaaring lumitaw sa
akin , ay ang simula ng aking pagtatapos para sa lahat ng
bagay , Nawala ko ang aking kalayaan na para sa ilang
oras , kinuha ng isang mabigat na kadena at mga
pinamamahalaang upang mabuhay.
Ito ay oras upang manalo natutunan ko ang sining ng
pagtatanggol
sa
sarili
ay
maaaring
taasan
sa
pamamagitan ko , sa lahat iginagalang sa akin kahit
administratibong kapangyarihan na gumaganap ang mga
function ng bilangguan dahil sa ito kapag makuha namin
ang isang bagay na mayroon kami upang harapin , ang
mga-ari ng mga piraso , iyon ay, pag-aari nila ang mga
teritoryo na mangibabaw , sa tingin ang kanilang mga
sarili upang sila ay iniutos na gawin kung ano ang
kailangang gawin upang magpatuloy sa path sa katapatan
, anuman ang paraan maaaring mukhang ito , maaaring
maging at na ang lahatmagiging ngunit mayroong isang
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pagsupil na pagkawala ng karapatan , kapag ehersisyo
posisyon na ito sa tingin na maaaring maging ang Masters
ng ang sitwasyon , hindi natatalaga upang maging simple
at kung sino ang may upang manirahan , ay ang
pagbabala ng kung ano ang kanilang pinag-aralan at
kalamidadnakatuon , ay hindi isa , hindi dalawa, hindi
apat , ay marami, malawak na pagkakaiba-iba ng
tinatawag ang mga ito sa pagpapako sa krus sa mga
pinaka- ubod ng sama , ngunit itinaas ko ang aking moral
dahil palaging sa pagtaas , ang lahat ng ito na nagsimula
sa aking mga entry kapag nakuha ko na ipFlax ay isa sa
mga bastos , napakahirap , ako ay puno ng galit at
pagnanais upang manalo , kahit na naisip tungkol sa
pagpapatakbo layo kung nagkaroon siya ng pagkakataon
na gawin ito, ako pinamamahalaang upang panatilihing sa
akin , ang lahat ng dahil maaari kong igalang para sa mga
beterano na mga ip , at sila ayang tunay na poste para sa
akin upang malaman ang buhay sa pag-iisa , guerreei ,
struggled , maaari ko , kung ito ay hindi kaya ay
nakalimutan , ang lahat ng ipaalala sa akin, sa lahat ng
tao ang may gusto upang ipaalala sa akin , ako ay ang
larawan na tampok ay naging isang madilim na lider at
malamighindi alam pag-ibig at iyon ang kung paano ko
nanalo ng kaluwalhatian sa chain , ay malamig na gawain
na nagkaroon upang matuto upang mabuhay at manatili
sa tuktok ng lupa upang manalo .Mabilis na nagpakita ng
mga edukador , mga manggagawa , ang mga Guards at
direktang upang tulungan akong manalo sa labanan
pataas , naramdaman ko suporta ay tumingin lang sa
oras at pangyayari sa tulong ay barbariko , kung ano ang
nangyari hindi sana nangyari , naka ko ang diyablo
saaking sarili , ngunit hindi humingi ng problema nais ka
lamang upang mabuhay at makaligtas , ay ang oras ng
ang kundisyon .
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Isabel ay prinsipal pangalan ng paaralan kung saan
pinapanatili ko malusog at kasiya-siyang paggalang
sinamahan ako palaging nakatulong sa akin ng dati,
ngunit sa ibang pagkakataon ay dumating upang maging
isang galit sa akin, ngunit palaging iginagalang .At lahat
ng ito ay dahil sa malakas na presyon na ini- exerted sa
pamamagitan ng mga administratibong sistema na ang
pangalan ay direktor john g .Ang taong nag nagmumula
sa ibang bansa , nakuha ang layo kapag ang sinubukan
upang patayin , ang kanyang kuwento ay kilala , ay
nagkaroon ng ilang mga taon sa bayad sa pangangasiwa
ng flax hanggang sa matapos ang aking transfer , alam ko
ito hanggang sa ito ay isang lalaki na maaaring makipagusapnaging tagapagbalita ay interesado sa paksa , naplay nasaktan ako siguro ang kasalanan ng deputies , ako
ay may mahusay na itinuturing sa propesyonal na ikot ,
ang antas ng pagsama lahat igalang akin at director na ito
nais ng karera peak , iyon ay, hindi ako dito upangmaster
, ako dito upang manalo sa lahat ng mga gastos ,
magpapadala ako maging fine dahil iyon ay kanyang
pakay , bukod sa ibang mga bagay ay maaaring sabihin
higit pa.Isa sa mga dahilan siya championed ay higit sa
droga trafficking , tangkilikin siya pagtulong addicts ,
ngunit nangangailangan ng isang currency exchange ,
pag-play sa batas , ay nagkaroon ng isang pushover
kapangyarihan upang marinig at matukoy ang application
ng walang katiyakan at kondisyong output atbukas na
rehimen , ay hindi masamang tao , na napupunta lamang
sa kanyang mga hindi sumama at pinili ko ang mahirap
na paraan sa mga paraan na walang sinuman ang may
gusto upang sundin , ngunit pinili kong sundin , sundin
ang mga path na ako ay predestined , kapag nagsasalita
sa patutunguhan sa pamamagitan ngbeses namin
pindutin , hindi maglakad napakalayo mula sa
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katotohanan , ay nagkaroon ng maraming mga pangarap
bilang isang batang kambing at mga pangarap ay ginawa
ng isang bangungot , isang sipi sa disyerto ay hinulaang ,
nakita ang aking hinaharap, ngunit ang lahat ng ako ay
portrayed sa isang panaginip , dumating ko upang
magkaroon ngpagmamanman sa pamamagitan ng witches
kung sino ang palayaw na nabanggit, ang pumasa sa akin
mga pangarap dahil kinailangan nilang pumasa , ang
kapangyarihan ng mga kababaihan ay mahusay ,
tumulong ako , ngunit pag-usisa awakens sumusunod ang
aking mga pag-aresto , nagkaroon ako ng mga
pangunahing hindi pagkakaunawaan sa aking kapatid na
lalaki at gustomaging mas mahusay kaysa sa kanya,
isang malusog na kumpetisyon at nais niyang maging
katulad lang sa akin.Sa oras na iyon , ginamit namin
upang pumunta pangangaso laban sa tubig ahas upang
maglayon , gusto naming i-play snooker minsan
nahaharap matigas kalaban , ngunit kami nanalo palagi ,
alam kong siya ay mabuti ;ngayon ay hukbo tinyente
.Aking ama pinamamahalaang mas direktang pagsuporta na maaaring bigyan ako , ibinigay ang mga ito ,
tumulong siya sa pagsasanay , ang lahat ng ito dahil sa
na ang isang separação.estamos sa gitna ng aking mga
entry flax , ay malakas ang loob , sa loob lamang ng
Guards quiseram-alam ko ang background , ay isang
normal na entry kung makipag-usap namin sa kapaligiran
sila nakatira nagkaroon ng demand na kapaligiran ,
parehong Guards at mga bilanggo nais upang manalo ,
may umiiral isang mahusay na direktor , Manuel , ngunit
noon ay sira , ngunit hindi makapinsala sa kahit sinoay
limitado sa winning at paggawa ng kanyang trabaho at
nakatulong din para sa tatlong taon na sa ilalim ng
hurisdiksiyon ng direktor 1996-1999 , siya ay inalis mula
sa post ng direktor , ngunit ginugol ang parokya president
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konseho , ngunit hindi kailanman mulimakakuha ng
pawalan ng kung ano ay kinuha sa kanya sa labas ng
linen , ay isang mahusay na tao , ninais ang kapakanan
ng lahat at sa parehong oras ay hindi makapinsala sa
kahit sino ay may kailangan upang gumana sa wing b
isinasaalang-alang ang killer wing , ay palayaw killer
wingpara sa lahat ng mga imprastraktura sa at
pagtanggap ng isang pagbisita sa parlor bumabagsak na
tubig ay ang resulta ng kakulangan ng scale ng
imprastraktura ay dapat bukas payong , dahil kami ay
nakatira sa isang sira pamamaraan upang ang punto
ngang direktor tanggapin ang isang grawnded panukala
para sa pera na maaaring galugarin ang pangkalahatang
direksyon ng serbisyo bilangguan , Kaka- layo na rin , ang
panukala ay batay sa ground pagsasanay ng mga pagaayos , iyon ay, ang patlang na football ay maputik dumi
track, bué mabigatay ang palayaw na ito rin maaari mong
tawagan esguiça , ngunit ito ay mabuti masyadong
maaaring lakarin , alam niya kung paano manipulahin ang
system , ay dinala katiwalian hamon ay ang gamitin ang
natitirang oras sa gitna ng parusa ng isang pangungusap
ng 16 taon, walong sumunod sa pagtitiwalalihim na ,
ngunit hindi ito magtapos sa pinakamahusay na paraan
dahil mayroong mga taong ang sinaktan pati na rin ay
kailangang maging bahagi ng system, naka-set up ang
system sa gayon ay dapat na isang pagbibigaykatarungan doon, at kasama nito ay naging up ng isa
pang taon , ay angikatlong taon na ako ay nasa Linhó
dumating ang tunay na mahirap na kalagayan ng mga
ipinahintulot ng senior pamamahala , ang lahat ng
maneuvered gamit ang bilanggo ng kanilang tiwala
katiwalian na nagbebenta ng mga bawal na gamot , ay
malakas na isang gamot dealer nag nakahandusay sa
buhay sa droga pagbebenta ng pangalanito louis tore ,
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kahit na ginawa ng isang bata sa loob ng chain ,
nagkaroon ng isang panukala upang gumawa ng
kumpanya laktawan at punan ang mga bag ng mga bayad
na suliranin , dumating ako kailangang anyayahan upang
gumana doon, hindi tinanggap ang katotohanan na mga
tao
na
para
bang
isagawa
ang
pag-andar
ngPinahihintulutan pagbabayad sa bawal na gamot at sila
ay may pera na sa lalong madaling panahon inilipat sa
pamamagitan ng computer, na noong nangyari ang tunay
na problema Manuel t .Direktor hanggang pagkatapos
;nagkaroon hindi magkano na gawin , nagkaroon ng
survey ng panghukuman , nagkaroon mapakay kahulugan
ng kargamento , ay linisin namin ang aming imahe,
ngunit nabigong i- clear ang lahat ng nagpunta sa
hukuman ng bar , ang pagsisiyasat ng panghukuman ay
inakusahan , at isang malawak na halaga ng
katibayan,pero hindi ko masaksihan , ay hindi kahit na
tinatawag na para dito, din ay hindi magkano sabihin , ay
maprotektahan lamang ang sanggol , nakaramdam ako
ako ay nagkakahalaga ng higit pa manear ang dahilan ,
maaaring makakuha ng isang bagay mula dito upang
panatilihing ako tahimik, masamang Alam kogusto
babayaran ko ang presyo mahirap na i-crack .
Nakakuha bantay maya out sa mga serbisyo sa
bilangguan, ang amorim punong nagkaroon na kumuha
ng maagang pagreretiro , Manuel t .Pinamamahalaang pa
rin maabot ang pagkapangulo ng isang parokya .
Nagkaroon pagbabago ng direksyon , john g .Ito ay ang
susunod na pangalan na sumunod sa pangangasiwa ng Ep
Mayroon siyang isang ambisyon masyadong malaki kahit
para sa konteksto , paano sinimulan nila ang mga gawa
sa ward upang b remodeling ng mga kundisyon , kalahati
ng ward ay sarado para sa mga gawa, ako ay sa cell na
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may Carlosay ang anak na lalaki ng ina ng isang propesor
sa unibersidad , ay sekretarya ng punong-guro ng
paaralan , ngunit ito ay isang gamot sa telebisyon , sa
pana-panahon , nakaagaw ng bag ng guro upang
magkaroon ng pera sa pagkonsumo , ay isang hindi
gumagaling na taong sugapa sa droga nakaramdam ako
pakikiramay ng kanyang pagkatao , dahilupang makita
mong mapanatili ang natatalong , maaaring hindi
magbabago ay sumasang-ayon sa mga consumer , ngunit
ito ay matalino , ay isang may matalas na isip tao lamang
sa trapiko ng black market ay na sila ay nagpadala , ay
nagkaroon ng mga problema sa mga ito ay dumating
upang humingi ng proteksyon kapag ako ay kasama niya
sa cell ,ngunit ito ay nakatatawa walang sinuman ang
kailanman sinabi sa akin o humingi ng pera , mga utang
ay nagkaroon siya upang magbayad ng kahit defended sa
kanya , ngunit betrayed iniwan ako ng heroin utang
upang ang tao na may uri pinalo sa pamamagitan ng
utang , tinanggap ko at angtungkulin , hindi kinatakutan
dahil ang heroin na ginawa sa akin ang maging ligaw ,
kabuuang dominasyon , ito ay mula doon na ako
nagkaroon na kumuha ng isang hard buhay sa bitak , ay
ang summit ng aking matinding galit upang makita ang
isang tao magdusa dahil ang lahat sila ay nagbigay sa
akin ang dahilan , nagkaroon akoiba't-ibang mga
panuntukan fights , hindi maisagawa sa akin , nakakuha
ako ang dahilan , ang lahat ng mga ito kinakailangan
pagkatapos ng aking suporta upang gumana at
nagbebenta at ang mga mahusay na tungkol sa kanilang
sarili, ay nagkaroon ng libreng heroin masiyahan sa akin
dahil nagkaroon ako ng mga nakamamanghang figure ,
ay mag-asawa , aykaibigan at defended ang dahilan ,
ngunit nagkaroon ng isang napaka matapang na bagay na
contradicted walang sinuman sa akin kahit na nasa loob
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paggamit ng heroin .Natutunan nila ang lahat upang
igalang akin ay guys sa buhay ng krimen , alam ng lahat
kung saan kami ay inilagay sa gitna , ay iginagalang
kinasusuklaman ang kanilang mga sarili sa akin , nag-alay
ako ng heroin upang pumunta sa pag-aaral , ay ang
tanging paraan na naisip ko sila ay nagkaroon ngna
magkaroon ng isang malusog na trabaho at matuto , ay
ang pagpapatuloy ng ikot ng pagkonsumo ay pakiramdam
mabuti, ang ginamit at kinuha sa akin ang kalooban sa
feed sa akin at makipagtalik , ito ay ang perpektong
paraan upang patagalin sa pag-iisa nang hindi sa
akinmakipag-chat sa ang problema ng pagkakaroon ng
sex at feed.
Ako ay inilipat sa mga Hudyo Valley noong 1998 , ako ay
kumukuha ng isang karpintero siyempre , hindi ang
konklusyon naabot ko pagkatapos ng sampung buwan
ibinalik sa linen .
Nagpunta ako nang direkta sa rehimeng parusa ay
tinatawag na 111 na ang mahirap na rehimen , kung saan
inaasahan namin ang isang pagsisiyasat na maaaring
magbigay
sa
pagbibigay-parusa
o
kahihinatnan
pandisiplina , bayaran , bayaran ang presyo upang i-claim
ang isang karapatan na ako ay nagkaroon sa ay upang
magkaroon ng TV, radiongunit sa akin kinuha sa akin ang
lahat ng ito , at alam ng lahat ang pangalan na tinatawag
siya sa aking telebisyon , Susana ay inaalok sa akin sa
pamamagitan ng aking ina, ito ay kahanga-hangang dahil
telebisyon palaging ay nagkaroon ng aking cell .Minsan
imbento , kinuha strove dito , rent ito sa pagkonsumo ng
kuryente sa mga araw kapag nadama ko mahina, ngunit
nagkaroon ng isang walang-katapusang pag-ibig ang
kanyang , ay magiging handa upang patayin ang kung
sinuman makasira sa akin , ginawa ko ito ng ilang beses
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na hindi ako nag- pakiramdammahusay .
Aking ipinasok 111 ay narinig sa pamamagitan ng ulo ng
chain , ang ulo amorim descendant ng Mozambique ,
ngunit Portuguese, isang matangkad , slim ngunit ito ay
hindi masama tao Nais ka lamang magkaroon dominado
teritoryo , nais itong tahimik , na kung paano siya Sinabi
sa akin tumitigilmakipag-usap na paraan o makuha namin
nababato , sinabi ko yes ma umihi ay up para dito , ay sa
panahon na iniwan ko sa punong ng opisina , o mula sa
iyong desk , ay na serbisyo ang maraming mga taon na
nakalipas , ang mga bantay Baptist ,drank ng maraming ,
ngunit tapat, ay hindi nilayon ang kasamaan ng walang
sinuman ay tulad ng boss , ninais na magkaroon ng
kalusugan , ako ay nagulat sa pamamagitan ng bantay na
ito, sinubukang atakihin ako nabigo , karamihan ay may
ilang mga Guards na mga doon sa lugar, at nakita ang
pbxpagkalito , sinubukan rodearam- sa akin pindutin
akong muli , nabigo sila , tumagal ng ilang higit pang mga
minuto, ngunit ang paggigiit ng mga ito ay ang aking
lakas ay pagkatapos ay dumating ang isang bantay na sa
bahay ng kanyang 50 taon , ang Iron Guard , nagsalitasa
akin , sinabi sa akin upang ihinto at walang sinuman ay
makapinsala sa akin , ngunit mayroon ako ay pinalo
Bautista bantay at ang pinuno ng chain , ang amorim
boss , ay hindi maging sanhi ang mga ito ng malalaking
kupingin , alam ko ako ay pagpunta sa mawala , kaya
sinabi niya sa akin , ay sa iyonakaposas sa flag ng
seguridad,
ay
nakaposas
sa
pamamagitan
ng
pagkakaroon ng mga ulo, siya ay pag-order , iniutos ang
bantay bakal at pinaalis ako sa flag ng seguridad, ang
boss sinabi sa akin na gawin ang mga posas at sinabi sa
akin upang makakuha ng sa cell , bilangay magiging
ligtas scheme hanggang sa pagsisiyasat ay nakumpleto.
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Matapat , nakakuha ako tungkol sa tao, ay tao ay boss ,
itakda ang halimbawa , dahil ang mga institusyon na
kumakatawan sa mga puwersa ng pagkakapigil , dapat na
rin kinokontrol sa lahat , upang ang lahat ng tao
pakiramdam mabuti.Para sa akin ito ay ang pinaka- ulo
ng tao ko pa nakikilala , manatili kaparusahan bilang ay
magiging lohikal , ay magkakaroon upang bayaran ang
mga batas sa sarili nito , subalit hindi rin kanilang
paggalang, ang natitira hanggang sa pumasok nang
walang pahintulot sa direct buhay, pagkakaroon upang
mabuhay kahit sa loob ng kadenatayo ay naninirahan , na
tinatawag na ito ang lugar na hindi mabuting tumanggap
ng panauhin , pagiging magkamukha parirala mismo, sa
isang lugar kung saan walang anuman , kami ay buhay
lamang upang mabuhay , ngunit mayroon kaming upang
maniwala , narinig ang pagpatay , na sinundan up ng
ilang mareações , itosalita ay slang para gamitin sa
krimen , iyon ay upang sabihin nang eksakto pagpatay ,
kaya ako ay ginawa ilang mga sitwasyon na maaaring
marahil ay hindi mahulog sa loob ng bilangguan , kasama
ang rasta Hugo , rasta palayaw ay naipasok na may 16
taon sa kadena, nabuhay sa Hungarian kapitbahayan ,
nakilala ko siya sa isang pagkakataon kapag natupad
isang kaparusahan sa flag ng seguridad, Nakita ko ang
isang binata ay mayroon ng ilang mga taon ng linen , at
nahuli ng isang contact nagbibigay ito sa akin ng isang
sigarilyo , ngunit iniwan ito samakita dahil tayo ay
muitashorasfechados , foiumconhecimentode pangyayari
ay isang oras, nakita rin siya doon, siya ay nagkaroon sa
wing b , isang wing itinuturing na pagpatay , siya ay nasa
pag-iingat , isang tahimik na gusali, matatagpuan
bilanggo na nagtrabaho at gustomaging kalmado sa
kulungan , ngunit mayroong mga mamimili , dealers at
nagkaroon ng isa na natigil pa rin bilang ang pangalan ay
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dopin , ipaliwanag ko ang kanyang kuwento , dumating
siya sa akin , mabilis nakita na unang pagkakataon
nakilala ko sa kanya , noon ay may matalas na isip,
chavalo mabuti, ngunit siya ay kinuha ng isang ligaw
pagkabata din , sa pamamagitan ng ang paraan ginawa
ng mga magulang , itinayo sa Cape berde, naghahanap
ako
ng
isang
mas
mahusay
na
buhay,
ang
makasaysayang relasyon na mayroon sa kaalaman at
itinuturing na tulad ay nagkaroon ng katigasan ng
pagkakaroon ng nanirahanhindi na humantong sa isang
buhay na noon ay napakadali , nagkaroon upang
manirahan
sa
Hungarian
kapitbahayan,
isang
kapitbahayan na may mga tao na halos nagmumula sa
Cape Green , ang pagtatayo ng bahay ay hindi
napakagandang , ngunit nag-aalok sila sa minimum na
mga kondisyon ng hindi natutulog sa kalye ,
mayroonceiling , para sa karagdagang paghihirap na
nagkaroon edukasyon, ang mga bahay ay pinananatiling
malinis at nagkaroon ng kanilang sariling mga katulong
na nagkaroon ng tunay na edukasyon, ngunit mayroong ,
nagkaroon
ng
social
hindi
pagkakapantay
o
pagkakapantay-pantay , nagkaroon na magtrabaho nang
husto at ang mga taong ito ang mga mahusay na mga tao
, nagustuhan

Ngunit dumating sa tumagal para sa mas matagal ,
patuloy na araw na ito , ngunit siya pagkatapos din na
natupok ng heroin , at iyon kapag tatandaan ko nakita ko
siya sa tagatustos , kung mayroong may itim na negosyo
, ang black marketlahat ng bagay ay lahat ng karapatan,
dahil walang sinuman nakakapinsala sinuman , ay isang
baliw oras natanto sa unang tingin na ang mga batang
lalaki ay matalino , ay nagkaroon ng isang kaluluwa , ang
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hitsura nito ay isang malaking rasta , ngunit ligaw na rin
ginagamot, na noon ay ang larawansa unang pagkakataon
kapag nakita ko sa kanya, at natanto ito ay isang batang
lalaki sa mata ng lipunan, na nakita sa gayon, ang tulisan
, ang tao na nakatira sa mga margin ng lipunan, ngunit
namin ang lahat ng nais na magkaroon ng isang
garantisadong welfare para saamin maaari naming
matiyak , para sa maaari naming bantayan ang aming
kapakanan , pagkakapantay-pantay ng tao na kung saan
ay karapat-dapat sa nagsasabi na namin ang lahat ng
nakatira sa lahat ng ito namin lumikha , kundi pati na rin
ang alam namin na ang mga mahusay na napupunta
kamay sa kamay na may kasamaan, ang mga pagkilos
namaaaring may maganap at dalhin ang mahirap na
paraan upang mabuhay , siya ay inilipat mula sa wing sa
kahabaan ng pakpak b , ay nasa cell sa tabi ng minahan ,
siya ay may maliit na bit sa cell , ang iba pang Cape
Verdean , nagagalit masyadong ay nasa cellilang oras
matapos ang makasalubong , alam niya noon ay sa cell sa
loob ng mahabang panahon na , ay upang magkaroon ng
iba't ibang mga kuwento sa ibang pagkakataon muling
bilangin ang kasaysayan ng maliit na bit na umaga
pagkatapos ng gabi ng transfer katiting ibalik sa pagiingat ,ay ginawa ng isang kasunduan sa mga direksyon ,
makipagtulungan sa pagkuha sa iba pang mga ulo ng toro
, ay isa pang expression na ginamit din sa slang na
nangangahulugang iwanan ang iba pang mga nagha-hang
na , para sa kanya upang i-save , walang pinsala na
nakita ay nasa gitna at dávamo- na rin sa aminngunit
Hugo ay sa wing b , na gabi namin usapan para sa
window sa pakikipag-ugnay sa amin Pudemo kaya kami
ay napakalapit , at narinig ko ng maraming ingay sa cell ,
nahuli ang aking pansin , sa loob ng chain ay may upang
magkaroon ng pang-unawa ng panganib ay angna
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gumagawa sa amin nakatira at na tumutulong sa amin
manalo , pinagsasama- amin ang kaluluwa ng kakulangan
ng pagkatao , ang kaluluwa na namin ang lahat ng nais
na isama ang isang malakas kaluluwa na puno ng tapang
at kasanayan at tuso .
Na gabi na nauuna sa susunod na umaga namin usapan
sa pamamagitan ng window, bilang narinig ko tinanong
ingay :
- Sino ang doon?
Siya narinig nangyari ang ingay , sinabi niya sa akin :
-'m Hugo , ako dito sa higit pang katiting .
Ito ang paraan ng pagpapatibay , ang katotohanan na sila
ay ginawa sa araw na iyon na inilipat sa mga ward b , ay
nakagawiang pagkatapos ay ang sinabi niya sa akin kapag
binuksan nila ang pintuan sa kasong ito ang mga cell
sumama sa akin sa pag-iingat , ngunit sinabisa akin na
tumahimik , ngunit naisip ko , ito ang Hugo , ay ang
bituin , ay ang tao ng mga sandali , ay gumon sa mga
nagdadala ng heroin kinakailangang ibigay ito nang
walang pera na gamot , ay isang kinakailangan , humingi
siya dito, isasuwail na batang lalaki mula sa isang
malaking paraan, na kapag naganap ang pag-atake ,
iniwan ko ang pinto bukas ay hindi pumunta out, ngunit
alam kong siya ay dumating , alam kong siya ay
nagkaroon ng ilang mga coals sa wing , slang salita rin ng
karbon , na maaaring nauunawaan bilangsa magulong
pag-uusap ng krimen isang regular na kaganapan ng
lakad sa ulan ay makakakuha ng basa .
Pagkatapos umaalis sa cell , ginawa ang aking mga
karaniwang routine ng pagkuha ng almusal, pagkatapos
ay pumunta sa tren , pumunta sa paaralan , pumunta sa
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paaralan breakfast na umaga , ang kakaiba sa hindi
makita ang mga ito dahil ang aking routine ay ito ay
upang maghanapmasyadong , ay gumon , ngunit hindi
tunay na gumon , ngunit si na ginawa ng pagnanakaw at
si extorted ng pera sa panahon ng umaga ang dumating
sa sabihin sa akin , ang mga lalaki na mga consumer ay
tinawag din piranhas , naghahangad ng buhay sa isang
paraanhigit pa tapat, ngunit palaging nakaliligaw na dahil
addiction din niya sa kanila na ito, ang Hugo ay para sa
kaligtasan flag na may maliit na bit , ngunit nagpakita ng
isa pang zé bola, Angolan nanirahan sa chelas hindi
kailanman ay nagkaroon ng maganda " pakiramdam " na
may ito dahil sa iyonagbigay ng traksiyut pantalon , ang
Emilio mataas kapitbahayan at nais niyang nakawin ang
Emilio , alam niya na ang kanyang pantalon ay mina ay
nagdulot sa akin nang maraming beses , ngunit hindi ko
na tinatawag , hindi nagbigay ng kahalagahan ang mga
ito ay nagkaroon ng isang malaking away ang
kapitbahayan Emiliomataas na lumago kahit doon sa
tuktok ng kapitbahayan ay bastos , ay parehong paglikha
at nais niyang ipagtanggol ito alinman ay mina , nais
upang ipagtanggol ang karangalan ng pagiging makitid
tuntunin ng isang koneksyon sa pagkabata , pagkatapos
ay sinundan sa pamamagitan ng ilang mga iba pa , ang
propeta , din ngkapitbahayan at ito ay may na ibinigay
malaking away :. zé bola ay matatag na weighed tungkol
sa 90 kg , Emilio ay isang dry tao, African tipikal na bilang
ay thinner defended ang karangalan , nahaharap ang
sitwasyon , zé wanted- bolaang pagpapadala ng ika-3
palapag kung saan ay nagbigay kami ng talakayan, ay
hindi ito madali, ngunit alam niya nagkaroon siya ng tuso
upang mabuhay at mayroon upang mabuhay ang
tanong.Pagkatapos kinuha ang bola zé ang pantalon
traksiyut at maging sa mga ito sa kamay , tinalakay
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;Alam ko ang Emilio ay manalo , ngunit Hindi ko
kailanman naisip Gusto ito magtapos up tulad ng Billy
bola nais na magpadala sa kanya ika-3 palapag , grabbed
ang kanyang paa, ang Emilio ginawa kung ano ang
natutunan mo , sa huli kaso , ako na mayroon akongisave, grabbed kanyang leeg pilitin na masira, iyon ay, sa
sandaling kunin mo ang leeg hindi malaki, nagkaroon ito
ng isang gabay mukha o sinasang-ayunan ng mga cell,
ang anumang ito ay at hindi nag-aalok ng mahusay na
seguridad, sa kasong itonaging mahuhulaan , mula sa
unang sandali naisip ko na sila ay pagpunta sa mahulog ,
na hinuhulaan na inaasahan ang pagkilos , ngunit
pagkatapos ay naisip ko pa rin at nagkaroon ng ilang
segundo pagkatapos makita at binalak at naisip ito ay
hindi mangyayari , ngunit ito ay nangyari , angEmilio
grabbed kanyang leeg at hindi halina higit pa, at
puwersahin ang bola Joe ginawa , ay pinagsama siya ng
dalawang mga monumental na pwersa , hindi tatakbo ang
layo kapag ito ay karapatan, na palagi nang naging aming
pag-aaral , nahulog mula sa ika-3 palapag sa pagiisippinsala ay mas malaki , kahit na naisip ang ilan sa
kanila ay maaaring mamatay sa sitwasyong iyon, ngunit
sa kabutihang-palad ay nai-save , ang dahilan ng puwersa
laging panalo sa tingin ko na ang buhay, ngayon
nagpatakbo ako ng kaunti sa paksa, upang ipaliwanag
ang lahat ng mga paraan kung paano ito ay tapos nasa
loob ng kontekstong ito na palagi kaming meeting mga
tao , na panatilihin ang mga contact dahil ang mga ito ay
kung ano ang makakatulong sa amin na makipag-usap
para pag-usapan mga sitwasyon ay ang lahat ng
maganda kung nakita at tapos na sa ganitong paraan ,
makikita rin kaming magkaroon ng buhay na naka-link sa
drug addiction ipaalam , subalit nararamdaman naminna
rin , dahil kami ay nakadepende sa bawal na gamot ,
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ngunit hindi namin ang mga tao na tinalakay ng mga
paksa ng malawak na iba't ibang mga tema, mula sa
pinaka- karaniwan tema , mula sa pinakasimpleng tulad
ng football sa higit pang-agham, sapat na namin ang
upang maaari naming talakayin sa ibang pagkakataon ,
ay palagi nang naging aming malakas ay basahin, ngayon
at iniwan ang nakalipas nang higit pa dito nais ka lamang
upang ipakita kung bakit sinasabi ko hindi ko kailanman
ay nagkaroon ng maganda " pakiramdam " na may Billy
bola, ang bola zé kaliwa braso , ang hindi nangyari Emilio
anuman, ay walang sira , ngunit iyon ay ang araw na
sleepingsa ospital para sa pag-iwas .Ang zé bola ay pa rin
tungkol sa 3 linggo sa ospital bilangguan , inilalagay nila
siya sa braso platinum , ay ang pinaka- sakit niyang , ako
ay sumasainyo natutuwa upang makita na Nakakuha ang
layo , forgave mo ako ng pagkilos , ngunit alam ko laging
Nakatanggap ako ng sama ng loobsa akin , ngunit handa
na, naiintindihan ko ang sitwasyon , hayaan siyang
maglakad .
Iyon ay ang araw sa umaga , marahil ay magiging isang
11:00 din zé bola ay nawala sa flag ng seguridad , alam
ko na Hugo ay kasama niya , nakita siya ng ilang beses ,
ay nasa pavilion seguridad na humantong sa pagbibigayparusaang ibig sabihin ay tinatawag na pilay stiffer
bilangguan , ay ganap na paghihiwalay o pagkakahiwalay
, hindi kailangang magkaroon ng kahit ano sa mga cell
maliban kung ang mga pangunahing bagay, teres ng
towel , ng teres kumot, teres isang aklat upang mabasa ,
hindi ka maaaring magkaroon ng cell lighter at ikaw ay
sarado23 oras sa isang araw , ito ay palaging mabuti
upang pagtagumpayan ngunit para lamang sa amin sanay
na sa mga sanction dahil ipinasa namin na ito bago ,
nakatira sa parusa , ang parusa na nasa mabuhay
sitwasyon na iyon, ngunit hindi nais na manirahan ganyan
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, alam naminna ang mga taong maglakad sa ulan basa
nakakakuha .
Lahat ng kasamaan ay ito at pagkakaroon ng nakumpleto
ang kaparusahan at mga bagay na nais manatili na
paraan , ngunit hindi sa Hugo atake stabbed dalawang
beses sa tiyan ang dopin , itinuturing ang masamang tao,
magnakaw ng kaunti , ang ilang gramo ng heroinat
tungkol sa 30 mga kuwento, ay magiging mga 10 gramo ,
ang isang tao na ay magbabayad sa presyo ng kanilang
dopin palayaw , ang paws , paws dahil siya ay naaresto
para sa pag-atake sa tren , na ginawa ng mga patay, ay
magkano ang usapan tungkol sa at kilala sa panahon ,
ang isang pag-ataketuktok , dahil ito kasangkot ng
maraming pera , ito ay isang labis na labis na halaga sa
panahon na ang convoys isakatuparan ang pera mula sa
mga bangko sa pagitan ng Sintra Lisbon .-Atake ang
nangyari kahit na mayroong sa labas ng Sintra tren
Lisbon at nagkaroon ng patay na tao, ngunit hindi
kailanman sila ay maaaring patunayan na ito ay siya na
nakatuon ang pagpatay ng krimen , hindi nagawang
patunayan na siya ang tunay na pinuno ng pagpatay
ngunit napatunayang nagkasala at higit sakinuha ang
kanyang paglalakbay sa bilangguan ng ilang raids kung
saan ka nanggaling at nahuli ang mga bawal na gamot ,
hindi niya bigyan ang gamot sa sinuman panalo , iyon ay,
siya ibenta, iningatan siya sa bawal na gamot mismo,
isagawa siya safe sa loob ng cell , sa pamamagitan
lamang ng isang chibadela ng dati sila doondarating,
ngunit ito ay para sa ngayon .
Bilang siya ay palayaw ang alimango ni ay ibinigay na
palayaw sa pamamagitan ng hindi umiikot kahit ano sa
sinuman, hindi nagbibigay ng kahit sino , alam niya na
ang isang kamay ay maaaring hugasan ang iba pang ,
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iyon ay, maaari itong bigyan ang panalo maaaring
makatulong kapagtaong nagtanong sa kanya para sa
tulong at Hugo ay isang matibay na batang lalaki ay
clinging
.May
sinundan
ng
pagkakasunud-sunod
pagkatapos ng mga kaganapang ito , dopin ay ilipat sa
Coimbra , maliit na bit na halaga ng mga Hudyo ,
gayunpaman ako masyadong ;ay noong 1998 nang higit
pa maayos Hunyo 27 , ay pinaghiwalay sa akin mula sa
Hugo siya sa isa pang cell , mayroong sariling mga
kasama na hinahangad ay piranhas mga kadahilanan na
humantong sa gawin ito, iba pa , dahil Ninakaw arawaraw tungkol sa 3040 gramo smoking at pag-ubos ,
nakahimok ng maraming tao dahil sila ay palaging
oriented na , ay tinawag na pagkakasunud-sunod ng mga
bawal na gamot addiction at pagkatapos ay kapag siya ay
iniwan ng pilay , napagpasyahan naming na gusto naming
manatili sa parehong cell , ngunit ang mga piranhas
palaging nagsalita sakit kodahil sa kanila ako ay higit pa
sa isang paga sa kalsada, ay kinunan ang mga ito
pagkakawag room dahil alam nila ako ay tunay na asong
babae , nakahimok mga kaibigan dahil alam niya na
bigyan ako ng buhay.
Alam niya akong bigyan upang ang sitwasyon konteksto
ng kasayahan at ito ay mga tao na nanirahan tulad
pangyayari sa akin sa sandaling ito, sinabi nila kasamaan
ng akin, nagsalita sakit ng akin , ang lahat sa
pagkakasunud-sunod upang makakuha ng mga benepisyo
mula sa kung ano isagawa ang bata , ninais ng pansin
saat ninais nilang magkaroon ng spotlight sa mga ito
upang maaari silang maging ang mga ito ay mabuti, na ,
na laging kinuha ang pag-surf, hindi ako nag -abala na
may alam ito na buhay ay tulad ng gusto ng lahat na
maging mahusay at maging nagpapasalamat para sa
iyong kinikita para sa kapakinabanganmag-isa, ngunit
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palagi mga kailanman kailangan ko, kailangan din nila sa
akin , maging namin ang isang nagkakaisa puwersa, na ,
ay nakaseguro kung nais nila ng ilang pag-atake ng
gagawin aming help , ngunit ito ay din magbayad at ito ay
ang orasako ay nailipat na kumuha ng kurso sa Jewish
lambak , mayroon nang dalawa o tatlong buwan ng
operasyon kapag ang rasta Hugo ay ilipat sa Valley ng
mga Hudyo dating na natanggap ko sa kanya bilang isang
kapatid , para sa pagkakaibigan na mayroon nang mga
kasama niya , may apat na pakpak samga pakpak Jewish
Valley a, b , c , d, natagpuan ko ang aking sarili sa d, ay
nasa pag-iingat sa dopin ay na inilipat mula sa Coimbra
sa mga Hudyo at lambak na kapag sinabi ko sa Hugo
kung nais upang manatili sa aking cell ,siya pinaghahanap
, ngunit nagkaroon ng isa pang isyu na siya ay natatakot
dahil siya ay sinusubukan upang patayin ang dopin sa
linen , bukod sa pagkakaroon ng ibinigay sa kanya ng
dalawang stabs nais na ipadala ang tao ng ika-3 palapag
pababa dito at ang kanyang mga pinsan , bento ,
napigilanupang gawin ito, ngunit hindi siya ay manatili sa
akin sa aking cell , hindi dahil hindi siya gusto , ngunit
kinatakutan niya ang sukdulan ng dopin , ay nagagawa ng
ilang bagay sa kulungan , nagkaroon ng paggalang, ay
isang lalaki na ay madali avenged kilala bilang tulad ,
ngunitsinabi ko sa kanyang kalimutan na ang mga tao ay
hindi magtagumpay ka , walang sinuman ay magdadala
sa paghihiganti , ay nagkaroon ng isang mahusay na
relasyon sa dopin sinabi sa kanya maraming beses na
hindi ko gusto ang ginawa nila sa kanya at siya ay sinabi
sa akin siya ay na nakalimutan .
Ako ay paglalaan ng kurso , at mga paglilipat ay nagmula
sa isang sailing nangyari sa Linhó rasta Hugo at ang mga
cadets ay inakusahan sa isang kaso ng pagpatay na
nangyari sa cloths .Hindi namin napakabata kami ay
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dumating flax maaaring banggitin ang mga pangalan ng
mga ito ang lahat , ngunit ako ay hindi lamang banggitin
ang mga pangalan ng ilan, ang mga maliliit na bit , ang
Johnson , ang tunay na football player, na kinakatawan
ang lahat ng mga seleksyon chain kung saan siya ay o ay
lumipas, Tonitagak , ay inilipat sa pamamagitan ng
pagkakaroon ng ginawa rin ng ilang mga assaults sa
Linhó ang mga nagdadala , ay zé rin na , sapat na ito ko
ay nabuhay na kasama niya , ay hindi naaresto , nabuhay
na kasama niya sa ilalim ng parehong bubong, may
umasraparigas , chavalas ako nagkaroonaking siya ay
nagkaroon ng kanyang .
Ngunit ang pag-usisa ng kuwentong ito ay reverse ang
para sa akin , lumakad na may batang babae na kinain ng
kabayo at prostituted niya ang kanyang sarili up para sa
na ang bagay ay ang dalawang prostitutes , hindi nag- i
buhay na nakadepende sa isang babae , ngunit
Nagustuhan ko ito sa abot ng upang manirahan
dito.Lamang natupok ko kokaina sa panahon , ay hindi
tumagal nang mahusay heroin siya at kokaina , ngunit
iningatan ang relasyon, nagustuhan siya at ang mag- zé
at katipunan ng mga anekdota mga drug addicts din at
ang malaman ng mga kuwentong ito ay na palaging ako
sinabi sa upang zé para sa kanya upang iwananng kabayo
, palaging sinabi niya hindi maaaring gamitin ng heroin ,
sa ibang pagkakataon ay dumating sa akin upang
magpakasawa sa chain at sa oras na ako ay sa Jewish
lambak , mayroong mga rasta , ang maliit na maliit bit
nanirahan up magandang beses , nagkaroon ng
maraming ng maraming materyal samerkado , iyon ay,
mayroong maraming mga droga at mga Hudyo Valley ay
isang iginagalang chain , kung saan maraming mga lalaki
nasentensiyahan sa maximum na mga pangungusap at
palaging ay nagkaroon ng isang reputasyon para sa
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pagiging isang mapanganib na kadena , na palaging
umiiral at may nangyari pagpatay sa kapwa , nang sa
gayon ito ay isang kadena na mayisang mabigat
katanyagan .
Bilang nagkaroon ng maraming materyal na nasa
merkado ang lahat ng nais na ibenta ang ibibigay na may
higit pang materyal , doon nagsimula ang hindi
pagkakaunawaan sa pagitan ng mga dopin at ang totoong
Pinocchio nakitang kanyang sarili inaresto para sa mga
international drug trafficking , ay ang pinuno at pati na
ang tao ay mayroon ng isang talaansa hilagang chain sa
timog ng Portugal , at na kapag nagsimula muli ay hindi
nais na makita o malaman.Ang Pinocchio ibabayad sa
Hugo ng maraming gamot upang matalo ang dopin , siya
ipinasok ito marahas assaulted ang tao sa dressing room ,
ang lahat alang-alang sa inggit ;ang dopin ibenta ang mas
malaking packet at ang kanilang mga mas mahina , na
ang dahilan kung bakit ang Pinocchio bayad upang matalo
ang dopin .
Ito ay isang kaganapan na ay hindi masyadong maayang ,
ngunit ang oras ay dumating , ngunit nagkaroon din ng
isang panloob na rehistro at si na nagsilbi maraming
punishments , sinimulan kong magkaroon ng mga
problema , sinimulan ko na chased sa pamamagitan ng
isang marcão palayaw indibidwal , nakita niya ang
kanyang sarili na nakulongpara sa murdering kanyang
kapatid , at kung paano ko na kailangan upang
manigarilyo araw-araw na sinimulan ng paggawa ng mga
koleksyon at naging isa sa mga koleksyon na marcão
lumitaw , ay hindi nais na ipaalam sa akin gawin ang pera
, natagpuan niya ang mga tamang bilang nagkaroon ng
higit sa taonrode ko sa akin ang bar na nais upang
maiwasan ang hindi ako kumuha ng pera mula sa
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koleksyon dahil siya ay din doon upang makatanggap ng
pera .Nagkaroon kami ng palitan ng mga salita na kung
saan ipinakita niya ang pisikal na lakas , ngunit wala ang
nangyari pinuntahan ko out kasama ang OM ko pera ,
lamang na ito ay simula upang gumawa ng kaaway , ay
kong gawin ng isang football laro kung saan ay kasangkot
sa isang bilang ng mgatabako para sa koponan na nanalo
, siya ay naging sa paghadlang koponan natagpuan ko
ang aking sarili sa paglalaro ng sa pangkat na iyon ay
nagmula sa flax , minahan ay ginawa sa pamamagitan ng
Toni gal , Jorge , ang mag- Joe Louis at ang mga atleta at
alam namin namin at maglaro, gusto naming manalo
kahit na ito ay may upang maliitin ang kalaban at iyon
ang kung ano ang nangyari , namin nawala, mawawala
namin ang laro dahil ako ay ang pinuno ng taya , ay
nakatuon ang aking telebisyon sa kasakiman upang
makagawa ng isang volume , nais niya na ginawa sa
Ramon ,ang Gipsi , nagkaroon mahaba ang mga tala ay
isang lalaki hit sa gitna , bilang hindi nais na mawala
sinabi ay hindi bayaran, chatearam nila ay ang lahat sa
akin at humingi ng dami ng tabako ngunit nahulog
tahimik , kung gayon ito ay na ito tao marcão patuloy
nanais upang sabihin na ang lakas ng tunog at tinanggap
dahil nagkaroon sila ng walang dahilan ay pinagsama sa
laro , ay isang atleta , palaging nakipaglaban para sa
kanan at upang maiwasan ang mga problema kapag kaya
nagkaroon iwasan.Ang patuloy na , ngunit ito tao laging
patuloy na may sinusubukang i- pumukaw sa akin
;mayroong isang araw na ako ay upang pumunta sa kurso
ng pag-aanluwagi , ay kung bakit ako ay wala na doon sa
mga Hudyo lambak , sa araw na iyon ang tiyak na
mangyayari ang nangyari , ang bantay ay sa akin buksan
ang cell , ito ay bihirang makakuha ako ng cell ,ngunit sa
araw na iyon ay bigo , ay hindi pinausukang sapat na
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gamot ay umalis sa pagbabago upang bumaba sa kurso at
sasaklawan lumilitaw sa akin marcão , binigyan ako ng
tumakbo nang mabilis dahil bilang ay bigo at bilang doon
ay naging isang kasaysayan, nakakapukaw napapailalim
saako , hindi ako nag -atubiling desferi isang pamutas at
siya reacted , ngunit nagkaroon walang posibilidad ay na
-aral , ay isang mandirigma , ngunit noon ay wala nang
inaalaala upang pukawin kung ano ang nangyari , ay
kahindik-hindik , ibig sabihin, hindi matupad ang
anumang kaparusahan dahil siya ay may na araw angulo
ng pag-iingat , Eduardo , ay ang kanyang pangalan ,
isang tao tungkol sa anim na talampakan ang taas ,
pisikal na malakas, ay isang matapat na tao, siya ay isang
matuwid na tao at iniwan ito sa ganoon.Nagpatuloy ako
sa kurso palaging matulungin sa anumang pag-atake sa
kanyang bahagi , dahil ako ay kamalayan ay kinuha niya
ang ilang panahon upang pukawin sa akin at dahil dito,
precavi sa akin , kung ano ang namin ang lahat ng likas
na hilig , ikaanim kahulugan bait tinatawag kababaihan ,
ngunitdin ang mga lalaki ay may .Ang ikaanim na
kahulugan ay ang hindi inaasahang , ay alam kung paano
i-play at alam pagkatao at respeto , walang nangyari
pagkatapos nun , sinubukan kong sundin ang mga lead na
pero maaaring hindi dahil ang aking puso ay malakas, ay
panatag sa pamamagitan ng Hugo rasta , isa sa mga
pinaka respetado lalaki saoras na ako ay nakatira sa pagiisa , hindi lamang isinasaalang-alang ang unang dahil
ang una, ako ;lahat ng bagay siya natutunan , ang tapang
niya ipinakita, bilang ako ay nagkaroon ng katapangan at
na ako ay lumipas, hinihigop , hinihigop ang loob kong
malaman na nagkaroon ng mandirigma , ng tapat na tao,
isang makata , isang tao na nagustuhan tulapero kahit na
ako ay mas mahusay kaysa sa kanya.Gusto kong marinig
, binubuo ko maraming verses , isang nakatuon ang mga
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ito sa kanya, ako ay ang pinakamahusay na , ay ang
charismatic figure ng beses sa kung saan tumatakbo siya
, ay may matalas na isip , ay malakas, ito ay hindi
tinitirahan , nakuha paghihiganti sa gitna , kung saan siya
namuhay kasama ang natitirang bahagi ngpopulasyon ng
bilangguan, nahuli ng maraming , ngunit ito ay ang lahat
ng mga tahimik na tao , mga taong nagtrabaho , ngunit
hindi ako.Kapag Pinahinto ko nagtatrabaho at kinuha ang
kurso , naging ako kung ano ang hindi namin nais na
maging ang leon ng kadiliman , ibinalik ko na linen , na
kapag ang lahat ng bagay ay progressed para sa akin
dahil ako ay pauwiin kung saan ako ay naging at ay
pinagkadalubhasaan ,nagkaroon ng kumpirmasyon ng
aking pagkatao , ang bagong pagsilang ng lugar
kailanman ko ay nagkaroon sa bahay na iyon, dahil siya
ay iningatan ang paggalang, ito ay mahirap i-crack , kaya
nagpasya kong hanapin ang pinakamadaling paraan
upang mabuhay ang mahirap na nahanap ko.
Ito ay isang pangunahing kadena ng Lisbon , makikita ng
lahat ng uri , motherfuckers na umiiral sa buhay , ang
ilang mga in-on sa krimen sa pamamagitan ng pagkakaisa
, iba pa pagod ang krimen sa pamamagitan ng malay-tao
, nagkaroon palaging ang mabuting kadahilanan at
mahusay , ay hindi natatakot sa walang anuman kundi sa
akinparehong bilang na ito ay tapos na ang lahat mula sa
pagiging mabuti, ang kaibigan , ang tagapagtanggol , ang
tagapagkasundo , na nakakaunawa lahat ng mga
sitwasyon , sila ay nakasusuklam , na sinabi ng mga
desabafavam sa akin , para sa nadama ko mahusay na
pakikiramay , nagkaroonkinuha ang pakiramdam ng
pagkakaisa at hindi pumunta sa pagkabigo .Nagpunta ako
sa aking paraan upang makakuha ng isang maykondisyong , ngunit pa rin ay may ilang oras upang
samantalahin ang mga kondisyong , gumawa ako ng
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isang desisyon hindi ako gumawa ng anumang bagay na
nakakapinsala sa akin , ngunit ako ay gumagana para sa
kalayaan , naging kumplikado dahil ang lahat nahaharap
isang mahusay na commandnakaayos sa pamamagitan ng
mga direksyon , ngunit maaaring nanalo ako ng lahat ng
bagay sa direksyong iyon.Sa oras na hindi tinanggap na
ang dahilan na ay kinunan ng direksyon na ito ay kaya
mahirap , ng awtoritaryan rehimen , ito ay hindi
tanggapin ang scheme , na nilayon upang makakuha ng
mapupuksa mas mabilis ang chain , ngunit ay naging
kahit na mas mahirap , ngunit mag-iwan akosa ibang
pagkakataon mga mambabasa nang sa gayon ay maaari
silang maunawaan ang buong isang ruta na hindi gulong
ng paulit-ulit , mahirap i-crack , pati na rin ang oras ng
transition Manuel t . ;ang direktor na ako ay natagpuan,
ay pinalitan sa pamamagitan ng john g .Ang taong nagdumating mula sa Macau , isang dating tagasiyasat ng
panghukuman , ang isang tao na nag- nanirahan isang
atake ng mapya na itinatag sa Macau , na tinatawag na
24 kilatis , mayroong ilang mga patay Guards sa trabaho
dahil pag-aari itopangangasiwa Portuges , pagkatapos ay
kung bakit magpadala ng pampublikong reinforcements
upang maghatid ng bansa.
Siya nagdusa sa pag-atake , escaped , ngunit ang
kanyang mga tanod ay pinatay , rose, pumunta sa
pangangasiwa ng linen , tuwid na lalaki, nagustuhan niya
sa akin kapag siya nakita sa akin , na ipinadala niya sa
akin alam na siya ay nagkaroon ng pagtitiwala sa akin,
ngunit hindi ko na mahalaga dahil nagkaroon siyakurukuro ng pagbabago ng maituring na aking sarili ang hari
alakdan , isa na may lason sa dugo , na tinatawag na sa
kanya at para sa hindi pagtawag , nawala ko .
Nagsimula ang isang minimum na parusa sa cell pabahay
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, ay isang parusa , ito ay hindi mahirap , ay itinuturing na
isang napaka- normal na parusa sa palakaibigan mong
bilis sa loob ng chain , ngunit para sa akin ito ay naging
isang bangungot , hindi tanggapin ang kaparusahan.Ang
direktor john g .Pumunta siya sa aking cell upang
makipag-usap sa akin, upang makatulong sa akin , ay
hindi tumatanggap ng mga naturang tulong, distrusted
ang paniniwala na siya ay nagkaroon , pati na noon ay
karapatan, humingi siya sa pagbabalik ng direktang
pakikipagtulungan ng kung ano ang nais niyang malaman
, ako ay hindi handa upang gawin iyondahil ito ay hindi
ako makipagtulungan sa mga serbisyong ito , ngunit ito
ay ang kanyang pahayag ng kung paano siya ay isang
magandang tao.Ang kaparusahan , ang pinakamasama ,
ay kinunan ng dalawang psychotropic ay dumating , sa
aking window ay : ang hunter, ang Chibanga at ang
Piranha , ay ang hunter na ibinigay mo sa akin ang
dalawang psychotropic gamot , ginugol nagtapos
serbisyo, ay ang tao na nagkaroon sa akinituturing na sa
kaparusahan cell , sampaio ay ang kanyang pangalan
.Dahil ang epekto ng psychotropic ay nasa akin pa rin ,
angered akong makita sampaio pass sa harap ng aking
cell , iniwan ko ang buong cell , nakuha apoy sa kutson ,
ako pakaliwa , kapag ang mga Guards ay pagtulong sa
akin, nagpatakbo ako ang layo , nagpunta ako sa bakuran
, nahuliisang stick at dalawang bato at si nakasulat sa
kanyang kanang braso , hangarin sa paghihiganti ,
malupit pagnanais .Araw na handa upang patayin ang
Guards o ng sinumang ito ay na nakuha ko sa aking mga
paraan , ngunit sila ay mga matalinong gaya ng lagi, bakit
makipag-usap sa akin, nagkaroon sila walang iba pang
mga paraan out, dahil alam nila na ako ay galit na galit at
nagkaroon ng isang buong wing saipagtanggol ang sarili
ko kung kaya ko ipinahayag , ngunit ako ay wala sa aking
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account, kung paano hindi ma labanan nang walang
dahilan , pagkatapos ng ilang oras kong tinanggap ang
pagtubos, iyon ay, sa panahon na natapos na negosasyon
at sa gayon ako ay hindi talaga natupad ,mga tinatanggap
na sila ay nagbigay sa akin ng 20 araw sa cell pandisiplina
, na pilay dahil ito ay may na nakilala ko Alfredo m . , ang
PSP , ang dating goe , manloloko ay makitid , kinuha ang
estado upang i-hold opisina sa gayon, upang simulan ang
pag-andar samapya , ay isang matapang na tao dahil siya
ay na- weighed average boxing kampeon , alam na rin ito
, at iyon kapag , kapag ako ay nahulog sa cell pandisiplina
, ay nagkaroon ng isang episode na hindi nais at na
maaari kang kinuha ang kanyang buhay , tulad
ngnagkaroon kasaysayan na may blacks na nagdumating upang matugunan ang mga pagkontrol sa
pandisiplina , ay isang ligaw na oras, na alam ko kung
ano ang nangyayari sa tungkol sa matagumpay at sinabi
nang malakas na hindi ko papar tulad number na pinalo
sa pamamagitan ng kanya,dahil ang direksyon ay walang
katiyakan , ay ginawang mapya ng lahat ng blacks na
nahulog sa kaparusahan at si ginawa o kinuha ng ilang
mga kaparusahan dahil sa kawalang-galang ang Guards o
serbisyo , empleyado o direksyon , ay magbabayad ng
Alfredo m . , ito ay hindi naging ex-psp , hal - cop , alam
marami sa kanila at alam ko sa kanya sa gayon, ngunit
upang ipahayag malakas at magsalita nang direkta sa
dagat, ibinigay mo sa akin ang tungkod , nahulog ako sa
parusa , alam ko Alfredo m .Gusto mayroon ako , ngunit
na kung saan ako ay mali.Sinubukan nila upang patayin
ako kapag buhok ko sa spa para sa bathing , nabigo ,
kasama niya ang dalawang higit pang mga cops upang
protektahan ang nakuha ko na walang laban sa akin .Ito
ang oras na ipinakita ko sa kalooban ng aking mga
dahilan para sa pamumuhay, ay inculcated sa
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pamamagitan ng isang bagay ng pagiging makitid , dahil
ako ay nakatira sa kapitbahayan.
Maagang nawala ang aking ama , ako ay naging pangadultong mas maaga , ay dumating ito upang sasalamin
sa buhay na pagkatapos ay kinuha , mayroong ay
karanasan ay transendensiya ng hinaharap , siya ay
bumaba sa paraan ng pamumuhay ng paglikha at kapag
ito ay mahirap , kami ay kinakailanganna magkaroon ng
isang mas malubhang edukasyon, maagang sa likod ng
kung ano ang demonstrably walang sinuman ang nais ni
na nais .
Iyan ay kapag ako ay nakapasa sa yugto ng marcão , na
kapag sinimulan kong gusto higit kadahilanan, nagkaroon
na magkaroon ng isang desisyon na antas at direksyon ng
kasosyo, ngunit alam ko na sa gitna intruded
pagsubaybay sa kung saan ito ay binubuosa pamamagitan
ng Guards at mga tagapamahala , nakuha ko , nakuha ko
upang makakuha ng at pumasok nang walang pahintulot
ng isa pang pagkatao , ngunit iyon ay hindi higit sa isang
pagkatao tulad ng sa akin , minsan ito ay isang bagay na
ng pagkakataon , sinubukan ko , subukan ko at subukang
magkaroon ng kaluluwa ng Portuges , pababa akoang lahi
Portuges ng lahi maglakas-loob , ay iniutos sa mundo ,
may pagmamana ay halata .Minsan ginawa namin ang
mga sumusunod na tanong , bakit umiiral namin, ano
kami , kung saan kami nakatira , mga isyu na nagdadala
ng pagdududa upang mabuhay , ngunit alam namin na
mayroon kami upang manalo , ay ang lahat ng hanay na
ito, nagpunta ako sa aking paraan ng bilangguan,
pagkatapos mamayamarcão ng paglaban ay sinundan sa
pamamagitan ng ang hitsura ng mga serbisyo ng
pagsubaybay
sa
pangkat
na
binubuo
tinatawag
bilangguan Guards , Mayroon akong magandang mga tao
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, nakuha ko ang lahat ng bagay , ngunit matapat lamang
gusto rin nilang manirahan, hindi kailanman nais na
saktan ako at gusto kong huwag pansinin si, mayroong
maagahindi natutunan na hindi mo laging maaaring
manalo , ay isang hindi mabuting tumanggap ng panauhin
lugar , isang lugar kung saan buhay ay walang kabuluhan
, ay walang interes sa valuing sa totoong kahulugan ng
tao na ito ay hindi ang maglingkod .
Paglilingkod, maghatid ng lahat niyang upang maghatid ,
ako ay masunurin , alam ko sa kapangyarihan
pampulitika , panlipunan kapangyarihan, ang sumusupil
kapangyarihan mayroong palaging ay isang bagay na
mayroon kami upang malaman kung paano magpatawad
.Ako ay isang bayani acclaimed sa pamamagitan ng mga
ito, ibalik ang halaga ng mga Hudyo na pinatalsik mula sa
kurso , ang pagbabalik ng mga Hudyo Valley , nakita flax
parehong pamumuno dahil sila ay kung ano ang hindi ko
nais upang makita, mapanghimagsik sa akin laban sa
lahat ng logropara sa lahat na ay lumipas, ito ay tapos na
, nabuhay ko ang lahat na maaaring kailangan kong
gawin upang magkaroon upang mabuhay ang lahat ng
bagay kaya niyang harapin dahil ang mga kaaway ay
makapangyarihan ay ang mga mamimili ng lahat ng mga
machine , ay tinatawag na piranhas , ibig sabihin,,
nagkaroon upang mabuhay lahat , nagkaroon ng
diplomatikong bahagi , sa pagtatatag ng mga relasyon ,
iyon ay, mayroon kaming isang guro , may isang katulong
, isang sikologo , ang isang doktor at abogado , na sa atin
na kung mayroong talagang walang sasabihin.Mabuhay
lang ang mga sandali ng pangyayari sandali ay simpleng
tao na nilalaman sa kalooban at mahal ko , mababaw
pag-ibig na makialam sa gitna ng pagiging , sa kasong ito
ng isang tao , ay mayroon nang lahat ng mga Pleasures
ng buhay, mga mahal sa isanananatili pa rin babae sa
124

aking isip sa aking kaluluwa sa aking buhay, ay isang
matinding silakbo ng damdamin , ang pinaka- walang
maliw mga relasyon na maaaring umiiral, na kung saan
ay pinahaba .Mapagmahal , masaya, pag-ibig pagkatao ay
ang pangangailangan na pag-ibig sa pagiging kalooban
upang mabuhay.Ang ulat ay karapatan na ang huling
kalagayan ng pagkatao , pati sa lahat ng tao alam sa akin
, ninais nilang ilagay sa akin sa pagsusulit, nahaharap ko
ang lahat ng bagay na nagkaroon nang harapan dahil ang
pinakamasamang bangungot , natutunan namin bago oras
ng pagtulog kuwento sinabi ang mga ama at ina,upang
maaari naming manirahan sa pagkakatugma at mahusay
na pagiging upang mangibabaw ang kapakanan at
kapangyarihan - namin mapanatili ang regalo ng
pagmamana mula sa unang araw ng pagiging , kahit na
ito ay ang lahat ng nasisipsip ng mga sukat, ang
kalawakan ay napakalawak kung makipag-usap namin ng
kasal , ang pagkakapantay-pantay ngkarapatan sa
pagiging .Na namin ang lahat nasingil sa isang misyon ,
ito ay nagpatuloy , ay patuloy na lumalago , patuloy na
panoorin ito lumago , may mga kuko , katumpakan ng
pagkilos sandali , para dapat na akong magkaroon ng
katumpakan.Ito ay may kapatawaran , ipinagpatuloy
buhay dahil ito ay may upang magpatuloy at nakuha
tapat na tao, totoo ka, ang lahat ay mahusay na , nakuha
ko ang mga tao na may kakayahang ng anumang bagay ,
ay natukoy sa lahat ng bagay dahil ako ay sinadya upang
mabuhay bilang sila ay nagkaroon , ngunit nais nila na
maging mas matalino, overtook ang mga ito sa lahat ,
ako ay magagawang pagsamahin ang kanilang mga
kabihasnan sa akin sa pamamagitan ng aking
karunungan, ay may matalas na isip , ngunit palaging
nais na maging mas mababa sa ko , ngunit conjuguei ko
ang kanilang talino , natutunan upang i-play , naglaro din
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sa kaalaman ng mga ito sa aking.Ang patuloy na
naninirahan sa pag-iisa , nakapaloob , ay isang matapang
na oras , walang kagandahan na maaaring ko makita ,
walang habag na ako ay nagkaroon na magkaroon ng ,
alam mo na ang path ng bakasyon .Hindi ko kailanman
nais na saktan ang sinuman , Nais ka lamang upang
ipaalam sa akin live, pagkatapos ay ako nagpunta sa
labanan na noon ay pare-pareho , dahil ang lahat ng mga
ito ay malakas, sila ay lahat ng tao'y , ngunit gusto kong
malaman ito , at hindi rin ay may anumang bagay na
gawin sa mga natitirang bahagi ng kuwento na
habilinpumasa .Naging mahirap para sa aking mga
kasama , lahat ng mga ito , ay hindi pumili ng sinuman
Nais ka lamang upang panatilihin ang hierarchy
bilangguan at iningatan ang lahat sinunod mo ako bilang
Nais kong , ngunit hayaan ko rin ang mga ito ay live na sa
aking sariling paraan, droga ba ako para sa paninigarilyo
at sila aymaaaring maglakad maayos, sumisigaw ng ilang
mga tao sa akin upang itigil dahil ang kalsada ay malakas
ang loob , isang matapang na paraan upang gawin sa
loob ng bilangguan , ay walang iba pang mga pagpipilian,
ito ay hindi makatakas , manalo o mamatay .Ang lahat ng
ito ay tapos na sa pamamagitan ng mga napatunayang
pagkakasala na ginawa ko, ako ay sa kabila ng lahat ng
ito , hanapin ang mahirap na paraan , alam ko bang magiwan sa gitna ng pangungusap , malalaman na ito rin ay
umalis sa dulo ng pangungusap , reverse ang lahat , o
hindi mahalaga ,dahil ito ay mabuti , ay nagkaroon ng
chain sa ilalim ng aking mga utos, ay lahat na aking mga
kasamahan sa koponan , na kapag ako ay outraged akin
ang higit pa sa pamamagitan ng kamalayan ng pagkatao ,
alam ipinagkaroon niya ng mga kaalyado .Nagpunta ako
sa landas ng masama, ay binigyang-kahulugan sa gayon,
naisip ko na ako ang leon , ngunit nai- gumon sa heroin ,
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isang hard bagay na dapat gawin , sa pagkonsumo .Ako
nagpunta sa paglaban , paglaban na walang kapantay ,
nahaharap ko : hukom at mga guro at katulong , ulo
Guards , nakinabang minsan sa kanila , ngunit mayroong
hindi marami, ngunit hindi sapat upang sabihin na siya ay
kanan , para sa mga follow-up na tanongdinala ako ng
problema , ang pinakamalaking problema ng lahat ng
pagkatao , ako o am hindi, gusto o ayaw , iyon ay, lahat
ng bagay na maaari naming hangarin , ay ang
pagpapatuloy ng lahat , siya ay natutunan , mas mahusay
, ay nanirahan sa isang

Ako ay naging kung ano ako, isang hamak , karaniwang
lupa na nakakaalam kung paano mabuhay , ako ay
itinuturing na isang uri, isa na nagtuturo at may sa feed ,
ako ay naging ang tunay na hayop , hindi kailanman
nahaharap ang kadena sa parehong paraan , naging ko
angperpektong killer bawat sitwasyon pati na ito ay upang
mabuhay , at alam nila ako ay handang pumatay upang
mabuhay , gaya ng lagi na pinili mo ang tunay na uri , isa
na dominates lahat ng mga sitwasyon , swore ko sa sarili
ko hindi ko na gawin ang mga ito pinsala kung gagawin
nila hindi sa akingumawa ng sama .Pumunta sa , galit na
galit , palaging matulungin sa lahat ng mga paggalaw , o
mga reaksyon , maging sila na sila ay , global na kasosyo,
patungo sa antas ng lahat sumasakop buong pagkatao sa
mundo ng katarungan , para sa lahat na Nagbayad ako ng
isang hard na presyo upang bayaran para salahat ng ito
ay na ang lahat ilagay sa aking kaganapan , alam sa akin
sa lahat ng tao at alam ko rin ang lahat , ay ang pagiging
perpekto ng laro , ay ang unyon , ang unyon ng mga
naninirahan at nasa araw-araw na pakikipag-ugnay na
may populasyon , anuman ang sitwasyon ;Tigre ang mga
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ito ay hindi maaaring magpatawad , sila ay kinatakutan
sa akin talaga ay magalang sa akin , ay hindi ito kahit ano
ang gagawin, ang pinag-uusapan natin ang tungkol sa
isang bilangguan , ang pinag-uusapan natin ang tungkol
marami , ay nagsasama ng isang halaga na mahirap
upang manalo , kalayaanmaliban kung hindi namin na
kailangang pumunta sa pamamagitan ng mga pinakamahirap na sitwasyon ng viciações buhay, habituations na
maaaring dalhin sa katotohanan kapag nagsasalita kami
ng consumerism , consumerist somo tao'y sa gayon ay
naging autointitulei sa akin ang walang talo hayop leon ,
nakipaglaban
katumbas
hayophindi
ako
kasama
karunungan ng higit pang husto, ngunit ko patawarin .
Alam niya mayroong maraming anak ng ina at ang
karanasan ng buhay ay hindi naging iba't ibang , ang
ilang mga anak ng mahusay na mga tao at iba pa ay mga
anak ng mahihirap na mga tao , pati na ang lahat ng ito
Kinukumpirma ko ang presensya ng lahat lipunan na may
mag-alok , sabihin lakadkatulad na mga sitwasyon wala ,
kailangan ng bawat isa kagalingan , tayo ay naninirahan
sa isang lipunan kung saan lahat ng tao ay nais mahusay
, gayon pa man ito ay ang kagandahan ng nakikita ang
susunod , proximity , kung pumunta ka sa pamamagitan
ng karapatan, magagawa ko na sa iyo na rin , kung
pumunta ka sa pamamagitan ng masasamang, kasamaan
na natanggap mo at mong gawin ang lahat mula sa lahat
ng aking kasamaan upang maging , ngunit alam ko rin na
kailangan kong maglakad , hindi ko maaaring maging
kaya mahirap , ang mga ito ay higit pa sa mga ina ,
nagkaroon din ako na igalang , ipinakalat ng panuntunan
para sa lahat aywell alam na ang krimen ay nagpatuloy at
ang pangangailangan ay mahusay , nahulog ako sa mga
kaganapan, ako ay naging ng tinatawag na taong sugapa
sa droga, pag-alimura na ang lahat , ngunit nagkaroon ng
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halaga at ay kinikilala , walang sinuman , walang sinuman
ay makaligtaan sa akin igalang nang nakapag-iisaang
kahinaan niya nadama sa panahon .Ang lahat ng mga
cheered at iginagalang sa akin , nais nang higit pa mula
sa akin , ay magkakaroon upang maging halimbawa , ay
kailangang maging kinder , mas banayad at mapagmahal
.
Nagbayad ako sa presyo ng hindi ito nagpapakita ng kung
ano ang nais nilang makita sa akin , ako ay mahirap , ako
ay walang galang , ako ay lahat na pabor sa aking
desisyon , maaaring magkaroon ng higit pang mga
pakinabang , maaari kahit makinabang mula sa higit pa
sa lahat ng bagay , tulad ng sa akin , chegavam- sa
akinupang mabilang sa isa sa mga pangarap , ngunit ako
ay naging isang hayop at nais na maging .Ito ay sa ilalim
ng sitwasyon na nabuhay , ang enclosure , paghihiwalay ,
nagkaroon babae ay mapuspos din sa lahat ng mga
mababaw pag-ibig, mga mahal sa kanila, na gustunggusto ang mga ito.
Iyon ay ang lahat ng tungkol sa buhay sa sandaling ito,
Mayroon akong mahusay na mababaw pag-ibig at labis na
kinahihiligan din sa punto ng contact, ngunit naiwasan ko
palaging sanhi ng kapahamakan ang buhay ng isang tao
para sa akin upang makakuha ng magandang kasiyahan ,
natagpuan ko ang pangangailangan , ako ay natigil ,
huwaggusto sanhi ng kapahamakan ang buhay ng
sinuman kung hindi palayawin mina .Ang patuloy na pagibig, patuloy kong mahal bilang lamang kaya niyang
maging , ay lahat na , pag-aari ng aking pag-ibig, dahil
mahal nila sa akin Taos-puso igalang akin , hindi ko
mabuhay na rin , ay naaresto , alam niya nagkaroon siya
upang labanan upang manalo ang lahat ng bagayay
nawala ko ang kalayaan , ngunit kapag hindi ko alam itigil
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, mga direksyon, mga manggagawa , mga edukador ,
ninais Guards sa akin na walang kasigla-sigla , sana ay
nauunawaan, ngunit nagkaroon din ako upang ihinto ,
ihinto ang lahat ng bagay , ang pagnanakaw , ang pagubos , angkahihiyan ang buhay ng isa pa, ngunit ako ay
palaging mabuti, hindi kailanman mistreated , hindi
kailanman spanked sinuman kung ipinagkaroon niya ng
walang dahilan upang gawin ito at kahit na ipinagkaroon
niya ay magiging mahirap para sa akin upang gawin ,
para sa sangkatauhan mismo, palaging kinuha sa account
ang moral na halaga,ang mga halaga ng bawat eksena ,
dahil ako rin , pero alam nila sila ay pagpunta sa may
pinakamalaking hayop kailanman nakita, ngunit ito ay
ang lahat ng hanay para sa akin dahil gusto ko ito, iniwan
ko ang mga ito sa pag-asa , ang takot sa mga ito ay
daratingupang mawala .Ito ay lahat ng nababagay , ay
isang paraan upang taasan , ubusin at mangibabaw
maagang nabatid na ito kahit na bago pumasok sa
kulungan , ay mahirap na oras, araw na hindi lumipas,
taon na ako ay may upang matugunan , dahil siya ay
pinagkadalubhasaan kontrolang sitwasyon ay darating sa
tabi , dumating ko upang i-play , ngunit ang biro ay ako
paggawa mukha .Dahil ang unggoy upang i-play , ang
pag-play ay ang unggoy puki sa kanyang ina , ako ay
namamatay na isang biro , dahil alam ko master .Iyon ay
ang araw ng pagsasanay , nais upang sanayin ng kaunti
at ipinanukalang ko sa kanya upang makabuo ng tren sa
akin , ay isang mahinang figure , ay katuwaan lang ,
kinatas ang kanyang leeg, nawala siya ng malay , ngunit
sa sandaling iyon nadama ko ng higpit sa akin hindinais
na gawin , bilang ay upang maipakita , na-play , tumingin
sa kanya nakuha up at lumakad siya sa akin , sinabi ko sa
kanya kung ito ay okay , walang sagot sa logro , ngunit
kapag Tiningnan ko Nakatanggap ako ng pakiramdam na
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talagang nagkaroonnakalipas na isang bagay , nawala
siya ng malay .Ito ay isang labis sa pagtitiwala , hindi
alam ng aking lakas at doon nagsimula ng impiyerno na
ay nagkaroon , Nakatanggap ako up at tumingin sa kanya
at sinabi sa kanya :
- Sigurado ka okay ?Umalis ka sa akin nag-aalala .
Laging nagpakita sa kanya pakikiramay para sa sandaling
ito, hindi ginawa upang saktan , Tiningnan ko gusto ito
upang maglubag ang lahat ng kasamaan, siya ay gusot
ang pagsasanay ay pinalaking sa aking bahagi , napunta
siya pagpatay sa kanyang sarili, ay ang lahat sa pag-asa
na isang arawHudyo lambak .
Ako ay umaasa na Hudyo sa lambak ay nakatira , ay
isang simpleng masaya para sa akin , iyon ay, ito ay
isang kasanayan na hindi ako ay inihahanda , ang aking
lakas ay nasa taas nito , dominado , dahil alam niya
master , ngunit tulad ng sa buhay aypresyo nito ,
Nagbayad ako ng isang mataas na presyo para sa iba
pang mga tao sa chain , manatili sa 5/6 ng pangungusap ,
iyon ay, ang anumang mga bilanggo dahil ang isang
pangungusap ng higit sa anim na taon ay maaaring
gamitin ng mga 5/6 , ay isang batas .
Ngunit kami ay sa gitna ng parusa , isang 2/3 at sa ibaba
ay sumusunod sa 5/6 .Nagpunta ako out sa 5/6 ay lahat
ng programa tapos para sa aking talambuhay sa buhay ng
pag-iisa , nakapaloob , Aaksyunan mahusay na mga tao ,
ang mga tao kung kanino ako Aaksyunan , ay bahagi ng
pamumuno , ang mga tao hanggang sa ma Gustunggusto ko kung ninais nilang , pagkatapos ay mula
satabako at hindi na ginugol doon nakaramdam ng isang
napakalawak galit para sa mga taong ito.Sila ay mga tao
na nagsabi sa akin wala , tanging ang pamumuno
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natatanging tungkulin nito ang naglaro .Nagkaroon ng
representante ako ay mahal , ay ang unang babae upang
maisama ang aking hamon, ako ay tapat , ngunit
pagkatapos ay naisip ko na noon ay mali noon ay na siya
ay tumangging ako ang unang Pagsusuri ng 10 taon sa
bilangguan.Hindi niya ay Pinahahalagahan sa akin at
humingi ng aking pagkonsumo subukan ang mga bawal
na gamot , ngunit ito ay masyadong matalino upang
mapagtanto na ito ay manatili na paraan, ang Pagsusuri
Ako ay nabigyan ng matapos ang isang kahilingan na
ginawa ko sa hukom doktor .Ibinigay niya sa akin ang
apat na araw ng probasyon sa kondisyon na narinig ng
ulo, at sila ay inayos up, Doc hukom na ipinagkaloob sa
kanya ng apat na araw ng walang katiyakan , pinahaba
paghahatid ibinigay sa screening ng bawal na gamot
pagsubok , ibig sabihin, angmapaglalangan , mayroon
palaging sila , at underestimated ko rin ang maraming
beses , ngunit laging igalang siya dahil Karapat niya ang
aking paggalang .Sila ay tao'y na nag-play ang kanyang
pinakamahusay na papel , ngunit ito ay nangyari , ang
pagsubok ay ibinigay positibo sa opiates , ibig sabihin,
heroin , Marijuana , pagkonsumo ng marihuwana , ngunit
-play ko sa aking bentahe kapag natigil ko ang aking
application, Nagtalo ko ang lahat na nagkaroon upang
makiusapdahil ito ay mamimili ay humiling ng bawal na
gamot sa aking doktor katipunan ng mga anekdota f . ,
sapagkat ito ay nasa ilalim o sa itaas ng pinainitang
talakayan na hinahangad ang kanyang tulong, para sa
lahat ng bagay sa kung ano ay nakatulong siya sa akin ,
tinanong ko siya ng bawal na gamot , na tinatawag na
Tramalay ang oras kapag nakaramdam ako nagkaroon
ako ng kapanalig Dr. katipunan ng mga anekdota f .O
Tramal inakusahan opiates sa mga pangyayari ng mga
gawain , ito ang sitwasyon magiging malinis .Ay
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inakusahan opiates sa screening ng bawal na gamot ng
pagsubok , na kapag conjuguei 2 + 2 , ie -clear ng
screening ng bawal na gamot sa pamamagitan ng aking
doktor , siya ay nakatulong sa akin , na ginugol ang
dokumento na claim sa tanong , ang pagsala ng mga
bawal na gamot bilanginapela ko laban sa mga desisyon
na ginawa , ang aking kanan ay upang resort , ako nakaon at apply ako para sa maximum na si Dr. Halimbawa
hukom ng korte pagsentensiya , ay ang pinakamataas na
antas para sa mga bilanggo na ay nagpadala ng libre, na
may mga benepisyo ng paggamitsa gitna ng panulat 2/3 ,
ay binuo mayroong isang labanan , pisikal na assaulting
ng bantay ng bilangguan, ay hindi dahil nais kong ,
hinahangad niya ang aking karangalan ay mahusay na
isang kapunuan sa isang kapaligiran ng bilangguan,
iginagalang , ngunit binuo din pagsasaalang-alang na ito,
paggalang, sa pamamagitan ng paggalang sa alam hindi
siya maaaring i-play laban sa system.Ang sistema ay ang
mananaig sa sarili nito dahil doon ay dapat na
panlipunan, ang lahat ng bagay na maaari naming nais ,
welfare , mga desisyon ay naiiba, Mayroon akong lahat ng
bagay , ang lahat sa aking kapangyarihan upang
makakuha ng benepisyo mula sa gitna ng panulat 2/3 ,
pati na angaking karangalan ay malawak na kabilang sa
mga Guards at kabilang sa mga kasamahan , may Guards
na gusto ko rin na hamunin at ang lahat ng mga
sikolohikal na antas , pisikal at lahat ng iba pa maaari
mong isipin , dahil alam ko kung ano ang maaaring
mangyari sa mga institusyon na nagkaroon upang sundin
, ito ay tinatawagauditions para sa gitna ng panulat 2/3 at
5/6 din , ang application ay batay sa kalinisan ng aking
ulat sa pagtugon sa isyu ng pag-screen para sa Cannabis
;Sinabi ng application na ito ang hukom na pinag-aaralan
ng doktor ay inakusahan Chamon o marihuwana , ngunit
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habang ako ay isang social pagkatao , hindi kailanman
nanirahan sa mga proteksyon sa loob ng chain , ibig
sabihin ay nagkaroon sa akin na nauugnay sa mga
natitirang bahagi ng populasyon ng bilangguan at sinabi
ng hukom na si Dr.hindi ko kumain ng anumang bagay sa
oras , nagresulta lamang sa hash , kaya ito ay lohikal na
kung sinunod ko ang mga tao na kumain at namuhay Mos sa isang saradong espasyo, ito ay karaniwan upang
akusahan marihuwana dahil inihinga ko sa hangin
.Ipinagpaliban ko ang desisyon ng Pagsusuri , ito ay
noong panahon ng Pasko, at doktor Hukom ay pupunta
ang dalawang linggo, iyon ay, sa bakasyon ng Pasko,
ngunit binigyan niya ako ng dahilan at binigyan ako ng
walang katiyakan halos dalawang buwan atkalahati , ito
ay isang mahabang panahon ng problema, dahil ambisyon
ang precariously , dahil ako ay sa maraming taon,
sampung taon.Ngunit nagpunta sa paglipas at ilagay sa
akin na rin hanggang sa araw umaalis sa mahihirap,
nagbigay ako ng apat na araw ng matagal na mahinang
output , kung saan siya ay matagumpay na natupad
.Ngunit magiging isang mas mahirap na isyu sa akin , ito
ay mayroon na maging mas magalang at hindi makipagproblema, ngunit sa lalong madaling panahon bilang
aking ipinasok , matapos ang dalawang buwan
pagkatapos siya Tatangkilikin ang walang katiyakan ,
mayroong ay magiging isang tao na gusto kong gawin sa
buhay at nangyari ito .Ako ay naging kasangkot sa isang
away kung saan ang batang lalaki Nakakuha ng kaunti
may sakit ginagamot, ngunit siya ay mapalad na maging
isang indibidwal , maging isang indibidwal na may isang
tao repertoire , ay sarado sa cell, ang pagkakasunudsunod ng survey ay na narinig namin , ipinadala kosa
kanya ng isang papel sa humihingi ng paumanhin para
hindi ito entalasse sa akin , nagkaroon walang
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pangangailangan .Na- narinig, ang boss na narinig sa
amin ang German Shepherd , ng palayaw sa kanya , sa
hindi niya gusto muna marinig ang batang lalaki dahil
sinabi niya hindi ito maaaring maging , hindi sana naging
biro , dahil siya ay sinubukan upang bigyan ako ng mayng
kutsilyo .Pagkatapos ay maaaring tanggapin doon ang
bersyon ng batang lalaki at tinatawag na sa akin at sinabi
ko sa kanya ang parehong bersyon na pag-eehersisyo ,
isang laro na maaaring natapos na di-wastong , hindi siya
ay tanggapin nang mahusay ang bersyon ko sinabi sa
kanya, ibig sabihin , bilang siya ay isang bantay matalo ,
nagkaroon ng maraming mga taon ng serbisyo at harapin
ang " casdatrolas ", ibig sabihin , ay ang pangalan na
ibinigay sa mga taong mayroon ka ng maraming mga
taon sa kulungan , walang nangyari sa akin , at hindi rin
ako ni sabatang lalaki , kinuha sa amin mula sa
kaparusahan.
Pumunta sa isang normal na buhay , sinimulan ko upang
maiwasan ang mga karagdagang mga problema , maaari
akong masiyahan matagumpay apat pang walang
katiyakan labasan , at muli lumitaw , Marso 2007 ,
nawawala sa akin 11 araw upang magagawang upang
ma-enjoy ang isa pang Pagsusuri , sa buwan ng Abril
entryako ay nagkakamali ang isang tao sa bawal na
gamot , ibig sabihin , binigyan siya ng buhangin sa halip
na ang tunay na mga bagay-bagay , dumating siya sa
pag-load , hindi ko magagawa ngunit pinsala ay
sanctioned oras na ito , ay na- binigyan ng babala ,
limitado ako sa aking sarili na ipagtanggol atBagay na
nakapunta roon .
Ngunit may problema hindi kailanman ay nag-iisa , namiss ko ito, nangyari ito sa pagdating sa kadahilanang ito,
ay gaganapin ito na maaaring hindi ito na- ladlad , muli
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isang riga , ngunit oras na ito doon ay ako tumakas , nais
kong kunin ang mga dukha at noon aykung ano ang
nangyari .Tumawag ako ng isang tao sa aking cell na
kumuha ng impormasyon dahil ang tao din ay hindi gusto
ang aking paraan ng pagiging , at si sinumpaang ang tao
na ibinigay mo sa akin ang impormasyon, ang
nakatutuwang Adan , isang tunay na mandirigma , siya
Tatangkilikin din ng mga mahihinang tulad ng sa akin ,
nagkaroon ka ngsinumpaan ng aking pamangking lalaki ,
hindi ko na kailangang gawin, na nais lamang na
malaman ang pangalan, insisted para sa isang buong
araw sa pangako na gawin wala, ay halos sa oras ng
pagsasara ng mga cell , na tinatawag na ang tao sa aking
cell tinanong ko sa kanya upangdahilan siya maglakad
ang talk ng isang bagay na hindi niya nakita , tinanggihan
niya alam ko ang mga nakatutuwang Nuno hindi
kailanman gusto ko nagsasabi ng totoo sa sitwasyong ito,
ay isa sa mga tao na laging iginagalang dahil siya ay
isang tunay na mandirigma , naramdaman ang kanyang
galit sa akinitanggi at pabulaanan ang Nuno .Strike at ito
ay sa panahon na ang bantay ay nanggagaling sa aking
cell at makakita sa walang buhay ng tao sa lupa , ang
dating ng na desferi sa kanya , ngunit ang mga bantay
walang nakita , nakita lamang ang bumagsak ang tao ay
hindi maaaring sabihin ang anumang bagay nang hindi
nagki nakita, ngunit itoindibidwal ay isang ilong , iyon ang
gusto palubhain ang aking sitwasyon, ngunit kahit na
pagkatapos ay alam ko doon ay pagpunta layo sa akin
nang mahusay dahil hindi ko ay chibado sinuman , at sila
sa akin , sa direksyon , ang pamumuno ay nais na
parusahan sa akin sa pamamagitan nglahat dahil hindi ko
manahimik claim na bilanggo ay upang i-claim ang
anumang ito ay .Palagi ko na nakita bilang tulad ng isang
insentibo para sa mga sanhi o paraan ng pakikibaka at
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iyon kapag nagbigay sila sa akin ng limang araw ng
parusa , gawin ang mga ito sa cell , ay isang mas magaan
na kaparusahan , defended aking sarili na nagsasabi na
ang mga indibidwal ay nakaramdam ng sakit atBumagsak
at sinabi niya ang kanyang bersyon ng kung ano ang
talagang ay pinalo at ito ang mangyayari sa isang
pagkakataon kapag ito ay halos upang tangkilikin ang
aking 2/3 .Gusto magkaroon ng isang mahusay na
pagkakataon upang makakuha ng doon sa pagiging
walang na sinaktan sa akin , iyon ay, nang walang aksyon
pandisiplina sa gitna.Ngunit oras na ito ay kailangan nang
i-claim , kapag kawalan ng kasalanan ay narinig sa 2/3 ,
sinabi ng doktor ginang ng bansa na naging walang-sala
na ay hindi tapos anumang pagsalakay , hindi na kumuha
ito sa account, ako nadama nasaktan sa pamamagitan ng
ang sitwasyon , ngunit naghintay para sa desisyonat ang
desisyon ay gupitan ng posibilidad iwan kong dumiretso
2/3 ay maaari lamang makinabang mula sa karagdagang
pagsasaalang-alang sa pagtatasa ng aking 5/6 ng
pangungusap , iyon ay, ay manggagaling sa labas ng
obligasyon sa 5/6 dahil pagkatapos ay pinapaboran ng
batas , papaboransa kasong ito , ay lumabas pa rin sa 5/6
, ngunit maaaring gastusin halos 3 taon ng higit sa
bilangguan , sa halip na nag-iiwan para sa paggigiit ng
pagdadala ng isang aksyon upang ilaan desisyon ng
hukom na magkaroon ng Dr. muling pagsasaalang-alang
bago 5/6 ,para ito ay kailangang maglakad ng hindi
bababa sa anim na buwan tahimik .Ang parusa ay ibinigay
Marso , ay narinig Mayo ng parehong taon para sa
pagsasaalang-alang ng parol, hindi pa nai- cut desisyon
ng 2/3 , na kapag ang aking buhay ay naging mas higit
pang kumplikado , naramdaman niyasa akin nababalisa ,
malungkot, ngunit alam na ako ay ginugol sa karamihan
ng aking paniniwala .Ito ay kapag ito ay nangyari sa isang
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sitwasyon, sa pagkakataong ito kasama ng bantay , ay
maaaring isang sitwasyon na maaaring nawala kung hindi
para sa ang katunayan na ang bantay ko nakakausap ng
isang magaspang at matigas , hindi acatei kanyang order,
desferi ka ng isang pamutas samukha, siya ay nag-iisa sa
akin , ngunit isa pang bantay lumitaw , sumali siya
masyadong mabilis na kasamahan at sumali ako sa atake
sa akin , hindi na desferi ka ng higit Punch hindi, din sila
nang mabilis tumigil sa sinusubukang i- atake sa akin ,
lamangako ay hingin sa iyo na pumunta sa waiting room
ng mga ward ng mga Hepe ay dumating upang makita sa
akin , upang tanungin kung ano ang nangyari , sinabi ko
sa kanila na walang nangyari , tanging na ito ay hindi
nakasunod sa mga order, dahil na rin ang bantay ay
nagdurugo pa rin mula sa bibigAlam na ng atake noon ay
kung paano ito ay , isang simpleng pag-atake o disinasadyang sitwasyon at iyon ang sinabi sa kanila ko,
nagkaroon walang dahilan upang atakihin ang bantay
hanggang sa nagsalita na rin sa kanya , sinabi rin sa
kanila na siya ayng aksidente at ito ay para na mahalaga
kung aling lagi kong pleaded .
Sila ay ilagay sa akin sarado paghihintay para sa
pagsisiyasat , na tinatawag na seksyon seguridad ng mga
Hudyo Valley , tumawag sa amin .Ngunit siya ay handang
sumama sa aking thesis na talaga ng aksidente , hindi
kumilala na ito ay isang natural batas , sana ay
mawawala.Kaya Mayroon akong upang ibabase ang sarili
ko sa kamalayan na ninais nilang kumuha ng inaabangan
ang panahon na ito thesis , doon ay nagkaroon na maging
isang salungatan sa pagitan ng mga Guards .Bantay ay
assaulted gatas, ngunit siya ring hindi kailanman na
sinulat na ko talagang simulan mo , na ginawa paglahok
ay ang iba pang bantay , na kinunan Mayroon bang
batang lalaki na noon ay nasa pangangalaga , siya ay
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wala na sa pagamutan din ang routine ,pagiging reclusive
proteksyon, ay dapat samahan ng Guards , talagang alam
ko nakita niya kung ano ang aking ginawa , dahil
nasaksihan niya ang lahat ng bagay , kaya ito ay siya na
ginawa sa akin ang partisipasyon upang maging isang
pandisiplina itulot na kinuha sa akin sa hukuman din.
Ngunit sa araw siya ay narinig na ang pampublikong
ministeryo , ako ay may alam na siya ay prosecuted para
sa isang di-umano'y pag-atake sa bantay ng gatas ,
ngunit na sinamahan ako sa araw na iyon ay ang bantay
ng oliba , ang kasaysayan ng mga ito bantayan sa akin ,
ay isang pagkakaibigan nanilikha sa loob ng chain , nagaral ng kurso sa application opisina sa IT side , ay
nagkaroon ng isang monitor tinatawag na Lina , nahulog
ako sa pag-ibig na may ito sinasadyang at ginusto din ito
bantay , ang olive , siya at kinuha ang hiwa ito .Alam
niyang Nagustuhan ko ang kanyang at nagustuhan niya
sa akin , kaya nagsimula doon itali , nanalo ako ng
pakikipag-kaibigan , maaari nakakausap sakit ng akin
upang nais upang ilagay dito , nagsimula pakikipag-usap
sa akin ngayon , at siya sa pakikinig saang aking mga
pahayag sa mga pampublikong ministeryo , at siya ay
nagsulat down na ang lahat ng bagay ako sinabi ,
iningatan ang thesis na ito ay isang aksidente , dahil hindi
ko kailanman sana ay naisip na ito ay maaaring
makatulong sa akin bantayan , kailangan mong i ako
pagkatapos na stop Monsanto, isang kadena na
remodeled ng isang pangkaraniwang kulungan para sa
isang maximum na seguridad bilangguan , ay doon Mayo
2007 na ang kadena ay inaugurated , gayunpaman
napunta sa Monsanto sa pamamagitan kailangang
maghintay para sa mga pamamaraan , ang isang
komplikadong kadena ay ginawa sa bahay terorista, higit
pang marahas na krimen , mga organisasyon kriminal ,
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kami ay palaging napanood patuloy dahil mabubuhay tayo
sa isang stricter rehimen , ibig sabihin, sa prinsipyo
bilanggo ay lahat nakaposas bang iwan ang cell ay
nagkaroon lamang ng isang oras ng laro sa isang araw
.Ngunit ko lang ang nagpunta doon Mayo 2008 , kinuha
din may ganitong scheme na mahaba sarado sa cell ,
ngunit hindi na ako kinuha ang mga posas na kinuha ang
isang rehimen na hindi bukas , ngunit nagkaroon kami ng
iba pang trabaho , namin ay may football ,Handball at
gym , maaari naming bisitahin ang library pati na rin ,
ngunit weaved , ay hindi lahat sa parehong araw .
Sagutin ko at nagpunta pabalik upang ipagtanggol ang
parehong sanaysay , ngunit kapag ang nakuha ko sa
labas ng van upang humimok ako sa courtroom , nakikita
ko na ang mga bantay ng gatas , ang biktima ay
sinamahan ng bantay olive at noon ay malayo mula sa
imagining na magkaroon ng isang magandang sorpresa
kapag nagsimula akomarinig ang patotoo bantay gatas,
marinig ang thesis na ako ay defended kapag tinanong ko
ang mga tagausig at iyon kapag nadama ko ang bantay
ng oliba ay nakatulong sa akin.Ang hukuman ay na-claim
din na sila ay hindi kumbinsido na ito talaga ay isang
aksidente , ngunit kung ano ang ginawa ito ay
kinakailangan upang , at walang katibayan na salungat,
walang sinuman ang maaaring nahatulan .Ako ay
absuweltado at sa aking abogado ay mahusay na
masyadong , bilang ay naging naghihintay ng paglilitis sa
mataas na antas ng seguridad kulungan Monsanto ,
gumawa ako ng isang review, kulang ako eksaktong
dalawang buwan upang pumunta libre at inilipat ako sa
ipNg Alcoentre , nagkaroon doon sa nakalipas na ito chain
, ay nagkaroon ng isang kargamento na sumusunod ilang
mga claim na ginawa ko ay sa kadena ay isang kadena ng
mga bukas na sistema na tinatawag na kolonya
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bilangguan sa pamamagitan ng akin nawawalang
dalawang buwan sila ay nagpadala ako pabalik sadoon,
lumabas sa kalye, sa kaliwa ko.
Tulad ng aking kalooban ay mahusay na nasa isang bukas
na kadena bilangguan , dahil ito kinuha sa akin ng isang
taon at kalahati Monsanto at higit pa trabaho na mayroon
kami doon ay isang napaka- closed system.
Mahirap na pagtagumpayan , kahit ako na nagkaroon ng
malawak na karanasan sa loob ng mga bilangguan bahay
at pagkatapos nito ay bumaba ako sa Monsanto heroin ,
ito ay imposible upang pumunta doon dahil ang gamot ay
hindi ipasok ang mga suplay ng pagkain o anumang
bagay na noon ay nasa labas ng pagbisita ay nagkaroon
ng isang salamin na hindipinapayagan ang pisikal na
pakikipag-ugnay, ngunit palaging sinabi sa akin ng lahat
ng kasamaan na nangyari sa akin ay may pakinabang
huminto sa paggamit ng heroin .
*** *** Pagsasara
Pink Floyd - sa amin at ang mga ito
" Amin at ang mga ito
At pagkatapos ang
ordinaryong lalaki

lahat

ng

namin

ikaw

lamang

Akin at sa iyo
Alam ng Diyos lamang
Ito ay hindi kung ano ang gusto naming piliin na ipadala
ang siya ay sumigaw mula sa likuran at namatay ang
front ranggo
At ng pangkalahatang nakaupo at ang mga linya sa mapa
inilipat mula sa gilid sa gilid may mga pasa
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At may alam Alin ang Aling at kung sino ang nag
Pataas at pababa
At sa katapusan ito ay lamang ikot ' n pabilog na hindi mo
pa narinig ito ay isang labanan ng mga salita ng poster
maydala sumigaw
Makinig anak, sinabi ng tao na may baril
May kuwarto para sa iyo sa loob
" Ibig kong sabihin , ang mga ito ay hindi gonna pumatay
Ya , kaya kung bibigyan mo ang ' em isang mabilis na
maikli, matulis , shock , Hindi nila gawin itong
muli.Kumuha sa lupa ito ?Ibig kong sabihin niya bumaba
nang basta-basta , ' sanhi i nais na Given sa kanya ng
isang makinang - lamang pindutin ang i kanya sabay!Ito
ay lamang ng isang pagkakaiba
Ng opinyon , ngunit talagang ... i ibig sabihin ng
magandang ugali na gastos ng hindi walang ginagawa nila
, eh ? "
Down at out
Hindi ito maaaring nakatulong que maraming ng ito
tungkol sa
Gamit ang, nang walang
At kung sino ang makakakita tanggihan ito kung ano ang
fighting lahat tungkol sa ?
Out ng paraan
Ito ay isang abalang araw
Mayroon akong mga bagay sa aking isip
kakulangan ng presyo ng tsaa at isang slice "
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para sa

Namatay sa lumang tao
© Copyright pink Floyd
mga fragment
mga fragment i
Nakapaloob at nakalantad sa mga nakapirming hilaga ng
lumang sheet naghihintay na mabaluktot isang sunog na
orange na ilaw tono ng pinainitang kumot bilang
nakalimutan kaluluwa na pangangailangan at tolerates
malamig electrifying ng maluwag memory , hindi sa
kathang-isip at existential , ang tunog propagatesang
mainit na hindi kabit-kabit ang iyong sarili oras ritmo
manghimasok sa akin at galugarin walang init hot
paglamig mundo , ang kapaligiran ay hindi pareho ang
bola roll sa isang sulok ng slanted punto sa ilalim ng
ibabaw ng karagatan , sa loob ng scorching magma sa
Jungleng
paggalugad
at
mapabilib
ang
mga
nakamamanghang leisure at walang iba pang mga paraan
upang sabihin ito ay mga salita , mga salita mainit o
masyadong malamig , tulad ng talagang malamig na
madilim bangkay , walang hanggan malamig na hot
managinip ng isang tagsibol at isang lambak , isang ilog
na walang pagtawa ay pag-asaluray naghihintay upang
mahanap at ipakita kung ano eludes at alludes upang
lumikha ng dahan-dahan at ipakita na lang naisip na
walang distansya at may tamang equation tinatalakay ang
lahat ng mga hot na hot isyu , kahit scorching ang tunog
ng gitara na vibrate upuanang isang kultura na
ipinanganak bunga nito at higit pa o mas mababa
marunong nang walang pag-undo malutas ang sitwasyon
ngayon existentially tumigil , apektado ng masakit ng
mga salita na ihatid ang kabingihan ng katahimikan ,
sinabi ng higit pang mga pag-aalaga sa pag-aalaga na
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taasan ang hinala ng mahirap sabihin peromabisa
transmitted
direksyon
at
pagsusulat.Ang
buong
katotohanan ay na mayroong katotohanan sa pagitan ng
pag-iisip at pagkilos na paraan upang maghanap sa
pamamagitan ng pag-uugali na bumubuo ng mga trick at
maneuvers ang driver sa kanyang sarili, at makita
surrendered sa ilusyon ng walang ibig sabihin na salita
ngunit nang makatarungan sinabi , ngunit ito ay mahirap
na paniwalaan ang lahat ngang form ay may kalakip na
gawa sa purong kasawian wala sa panahon makita
lumago at alam kung ano ang gagawin sa isang sitwasyon
na walang anumang kamalayan ng kanyang sariling
paglalarawan, paningin o pakiramdam , madalas naming
sabihin na hindi namin sa tingin at makita kung ano ang
dunong at matuto mula saat iba pang mga senyales ng
pareho o katulad o sa anyo ng mga karagdagan dito ay
isang
halimbawa
ng
misyon
anumang
abstract
pakiramdam ng form na ito ay hindi makatotohanang sa
kanyang katotohanan - kasalukuyan bilang isang yunit
ngunit nagkakaisa fragmented na likas na katangian ng
isang mundo na ay katulad at tulad ng nakasanayan
mayroon kaming mga pagkakaparehongunit hindi ang
kanyang pantay na maaaring magkaroon ng background
at dahilan nawala sa kanyang sariling damdamin , narito
ang isang character sa pamamagitan ng paraan ng
pagiging at pakiramdam hot flashes na nanggaling mula
sa parehong loob ay maaaring mukhang isang pintor ng
isang hugis frame bilang tuwid bilangarkitekto , hindi ang
ganap na huling dahilan na sa anumang pagsupil o
pagkawasak ng imahinasyon ng isang simpleng
katotohanan na dumating out natural talas ng isip at
incisiveness hindi mahalaga , natupad sa pamamagitan ng
mga hinaharap na ang lahat ng bagay ay may upang
linisin , at ang katotohanan ng isang hard nakaraan
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unconsciouslyat lubos na exercised sa kalupitan nito ang
karanasan ng isang salita na palaging imagines isang ulila
larawan dito ay isang sandali nakunan ang atensiyon na
ibinigay fragment masdan miyembro ay sumali sa malaytao sa invades ako ay sumusulat , makapangyarihan ay
hindi malinaw bilang tuwid bilangmga linya ng horizon
kung saan pupunta ang araw down at nagtatago layered
tulog at nakitang ang kanyang sarili pinalo , ngunit hindi
paumanhin para doon sa ipanganak muli at maging
kasing liwanag tulad ito ay ang tanging , ang araw ay
panatilihin ang aming maliliwanag at masigasig na
karanasan kaya kungmga hanay ng paggalaw sa kung
saan ang lahat ng mga detalye ay inilarawan sa minimum
na sensitivity lamang mangyari at tandaan ang bawat
salita na may kahulugan nito at iningatan sa katahimikan
ng iyong pasensya, isang madilim na kahulaan , hindi
inaasahan
,
ngunit
hindi
lessened
anumang
nakapangangatwiran likas na hilig , maliban kung
koinvades'm hindi ang ako mismo ay binuo at panatilihin
ang mga poste bilang isang Achilles , palaging nasa
kathang-isip na mundo kung saan ito ay nakatayo ,
walang sinuman tumagal pakinggang mabuti ang mga
spies sa akin ang aking mga papuri ng masamang
pangalan , ang masakit sa tainga katotohanan ng lang
initang makina ng tren engine na gawin ito napaka basag
ang pula at malalim na paglalakbay sa tunnel , maaari
mong kailanman makikita ang loob ng iyong kaya madilim
na may output ng imahe at isang maliwanag na dulo ,
naghihintay lamang para sa isang dulo kung ano ang
motivates sa amin attinutulak sa amin at isang
Unbreakable puwersa ng isang bagay bilang fascináveis
bilang walang maaasahang , mahirap malaman at hindi
kailanman matuto ay isang web na ay sira pero ,
bumabalik upang bumuo ng web, ito ay matibay at bilang
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isang aksidente sa kuwento , nagkaroon ng malalim na
shotna pumatay sa kanya sa isang maagang edad , ang
kalakip na galit ngunit hindi malamig ang pagtingin sa
isang tao o ang isip o anumang mga tao , kaya sa isang
intelligent paraan sinabi sa lahat ng tao na namin ang
lahat ng aming suma, at may higit pang iba't ibang at
mga katulad na katumbas ng mga tao ,sa kanyang
orihinal na karakter, sa katunayan mayroong isang
manika sa ano mang gawa at ang bahagi na
kumakatawan sa isang nawala sa espasyo trip ang mga
titik sa sining ng paglikha ng puwang ay pagmamay-ari
ng kamatayan mula sa anumang punto ng pagtatapos ,
ang paghantong ay hindi kailanman dulo , ang mamatay
para sakami ay hindi kailanman ang mangyayari lamang
ang mangyayari sa mga taong alam sa amin kapag kami
mamatay at hindi kailanman alam ito ay isang salita na
nagkaroon ng walang katapusan ngunit simple at
mapanlikha medyo nakakalito tulad ng fox na gusto
upang makuhanan ng feed ng napakalaking kagutuman
kaysa ay pag-aaral , at laging nais na malaman ang higit
pa,pagkatapos ay ang pinagmulan ng matagal na buhay ,
hindi alam kung ano ang nangyayari , at kahit na ang
umaakyat huling nai-save at inilipat sa pananampalataya
ng kanyang bundok , at ang mga limitasyon ay lamang sa
simula ng isang talampas ng kabataan saloobin ,
outweighs anumang altitude at kapag nagpunta kami
pababaat nakita namin kung gaano kalaki na namin
nakamit sa winning lamang malaman ang kaunti pa
upang maging at hindi kailanman nais na mawala at lahat
ng maaari naming lumipad sa anumang punto sa
kailanman mahulog dahil matuto sila upang lumipad at
isipin ang lahat ng bagay , ngunit ang lahat ng mga
fragment mga salita , ideya,at saloobin.Deep tubig kaya
malalim ang mga sining ng deceiving alluding sa isang
146

paksa sigurado dagat hangin at lumilitaw bilang kung sa
pamamagitan ng magic enerhiya ng kawalang-galang at
sentimental embebecido at ternurento ng kaunti pa sa
isang karagdagan nagmumula sa isang hindi mapagaalinlanganan sandali at kailanman hindi magagapi
dahilang kanyang mga tagumpay ay palaging kanyang
pagkatalo at ang mga mas natutunan lamang na maging
isang natalo isa pang labanan kung saan walang sinasabi
at pakiramdam ang sliding panlasa sa kanya na nagbigay
ng tagumpay , ito ay sapat na upang matuto at matutong
mamuhay sa lahat na tanggihan sa amin.
ii fragment
Layered , mas mababa sa kalayuan isang stairwell
pagngalitin ang metal hakbang ng paglilinis yari sa mga
basahan , isang bucket sa sahig , parisukat na gawa sa
marmol , ang mga pader na magkasama sa apat , isa
drop- by- drop ay bumaba at malalim , bahagyang , ang
isang tao stirssahig dim light, walang magawa , halang
isa sa ibabaw ng sinag ng liwanag na may mga anino
epekto , reflecti- ng salamin mukha, tingnan ang mga
patpat , isa diving , lumansag , umuusbong na mga boya
na naka-save sa akin mula sa Maneobrang Heimlich ,
basag ang pula ,escaped at nawala sa pagitan ng mga
bituin at walang laman ang kailaliman ng kabutihan sa
mga tuntunin ng saloobin , sa kapunuan ng paghihirap at
maging , bago takot, pagkatapos ay i- off ang piano sa
dalisdis ng kalsada ay lilipad alkitran ang piano ay sa
sahig at pagkatapos ay pagpindot sa unang tunog,ang
unang larawan ang tunog ng malalim echo ang kawalan
ng laman ng isang palikpik swimming sa tubig, sa wakas
ay tumatalon buwan bono kilusan at ang lahat na
breathes at nag-drag para sa isang desvaneceste ilusyon ,
ay naiiba para sa isang sandali sa isang karagatan ng
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profundez ,likido at asin pagsusulat ng walang kulay na
lapis , ay isang aktor sa palabas culminates partido ng
regalo na gumagawa ako masaya , pajama sa kama ,
isang kama poured mabula at iba't-ibang , ito ay isang
imahe na walang tanawin, ang lahat ng paglanghap ,
pagbabagong pandama , at ang pagpapabagu-bago ay
malinaw , walang luha , walang linya , walang mga
panuntunan walang may nawawalang isang bagay lahat
sa lahat , isang kuwento na ay hindi lumago hindi lumitaw
, marahil ay hindi nagsasabi at nakatali , katotohanan,
chain at mga kandado sa lahat ng panigisang tirador ,
isang target at hanggang astounded bilang isang arrow
nang walang saklaw , itali ang isang lipumpon ng isang
nakasulat na bubo , incontinent , isang blur pagsulat,
hindi kailanman -off , lahat ng nakita niya gusto at kung
sino ay palaging nais na magkaroon , at sa background
gagawin hinding isang pagkatao , pag-cut at pinagsama
magaspang balbas , isa bigote , buhok , isa plus isa sa
bawat mukha, isang ugnay ng bawat kawalan ng
ibabayad kanyang kasalanan , ang kanyang timelessness
sa petsa at masdan kabuuan lamang at lamang ng tela

ang pagkatapos pinahaba sa buhangin, lupa lagari at
namuhay , kailanman mula noong panahon ng pagsisid,
ang lahat ng pagmamataas glow at bumaba sa ilalim ng
isang mundo na makita ang isang simpleng kanta ,
gumawa ng mga ito sa kasiyahan ng isang biglaang isang
suntok , isang pangitainnamin ang lahat , mabuhay ang
katotohanan ng isa sa isa pang kaba isang bagay ang
mangyayari at nais magtagumpay pulikat napalaya at
gising na pakiramdam at isang sulat mula sa isang hindi
perpekto soneto ng isang hiwalay tula , nagpatakbo ng
isang pangungusap na phase , kayakung saan hindi namin
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pumunta out at kung saan kami ay walang pagpasok , sa
linya kasama ang misteryosong paglubog ng pulbos sa
dumi ng real point sa lahat ng imahinasyon ilusyon
pagkatapos ay sumabog ang kometa , at mundong ito
buhay
ay
hindi
laging
kalokohan
sa
isang
pinaghihinalaang intriga base ay naka-mountnasisipsip
ang plano ay hindi i-abort pagkatapos marinig ang isang
boses, at ang alulong ng lobo titik ay kasaysayan,
pagiging perpekto pagkawasak ay nakapaloob sa isang
rocket star beachfront kaya kakaiba kung ano ay sinabi at
simulan Bumaba sa hagdan habang on the goang walang
laman isa drop ng isang hakbang , at pagkatapos ay ang
mga metal rehas ay awtomatiko at lamang ng isang paa
sa ilog , walang sapin ang paa at malamig , ang lahat na
hindi mukhang ay ang lahat ng bagay at mawala vanishes
.Lahat ng unibersal ay ang mga ito ay, pagkatapos
lamang ng isang wika , isang bibig na binuksan ng uhaw
kaligayahan sa tumanaw halik halik mo at pagnanais ,
isang kagat ng iyong hitsura kapag sa paglalakbay ng
iyong bangka itabi at gawin sa mga tunay na isang bagay
na hindiay hindi tunay kundi isang hula , ang iyong ilong
petiz hot sensation , at lilipad at mapaglabanan Pluto ,
ang kanyang puso ng bato sa pond isang hiwalay na
buhay ng isang portrait hindi palaging makunan ng
larawan Narito ang kabaliwan ay magkakaroon ng
kaliwanagan ng isip ay ang punto kung saanlahat ng
nilikha at ng maluwag na halik naghihintay upang i-hold ,
na may puwersa ng umiiral lamang sa isang
napatunayang pagkakasala , palaging nakatali sa kanyang
puso , isang pagpayag na mag-usisa at isang daloy ng
imagines ang kasalukuyang sa malaking kahon ay apat na
pader atisang hitsura ng isang filament walang dahilan
naghihintay na nagpapailaw sa puwersa , na hindi
natatakot , hindi na panalo o loses , ay ang pagnanais na
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lumikha at malabo dagat na may brush upang ipinta ang
buong alpabeto sa bawat kulay, pantig nito atlakas ,
culminating sa mood na pumunta at pumunta at hayaan
ang iyong sarili pumunta , lalo na bumuo ng isang
kastilyo sa bato sa ilalim ng waterfall at ang ilog sa chain
tumagal ng lahat ng bagay sa harap , sa itaas ay
nagkaroon ng isang bagay sa isip , ibang-iba mula sa
pantay at isang simpleng kuwento ng paglalakbay, ang
tunog ng pagkadalubhasa na hindi nakikita ngunit spreads
pagkatapos ay climbed isa pang baitang ang hagdan
lumakad pabalik pa rin nang maaga ng isang hakbang at
isang levitating at isa lamang sinusubukang i- umakyat sa
bawat hakbang sa iyong kompanya at kumbinsido air
isipin ang piano nainiwan sa tarmak palapag lamang ay
nagkaroon ng isang pindutan, at ito ay isang hindi awa o
nasasakdal ay upang magkaroon ng pananampalataya sa
isa laging naniniwala ibunyag living at makakuha lamang
ng isang sandali ng mabangong mainit na landscape sa
dagat mabuting panahon na nakikita mo sa pag-ibig sa
aking pagsisid,naging aking magpalutang ang aking
bangka paglubog sa hugasan tela na nililinis ang piano
naka-mount sa isang living room kung saan nais walang
sinuman upang maging at ko lang gusto doon pagkatapos
ay ipasok ang pinto ay out sa lahat ng bagay at hindi
kailanman isipin palalimin , ay ang pagnanaisna
magkaroon ng sa iyo sa isang loop sa gitna at ang iyong
asawa, ang lahat ng mga ito pumping at pagkatapos ay
ang magulong , ay mas makabuluhang at sa
pambobomba ng batas ay na kaganapan ng digmaan para
sa lahat ng bagay kapayapaan kasama ng iba't ibang
kahulugan ng isa mula sa go at palawakin kung ano ang
naka atpagkatapos ng ibon pagkanta at delights lamang
ngayon natutunan ang kanyang musika sa lyrics , ang
lahat ng pinagsunod-sunod nang walang pinag-ugnay ang
150

gawain ay upang dalhin at tapusin ang hindi naniniwala
takot at sa wakas ay hindi nagbalik ito paglalakbay sa
lahat ng paraan ay na malalim na drop sa roof , ang
windownakakawang at malamig , sa dilim ng isang gawa
ng isang katotohanan , na hindi nangyari ngunit iniulat at
ito ay dapat na ma- imbento iisip na lumabas ay labasan
lang ng tubig na lamang upuan ng iyong halik isang
pagnanais lamang sa iyo at i-play ang piano bahagi noon
ayng isang plano upang pindutin tandaan mo na ikaw ay
makakuha ng isang pakiramdam para itinuturo isang
mapurol talim ay isang malakas na pagsulat na hindi
strike na nadama ang kurbatang hindi kabit-kabit bituin
gabi ng biyahe sa hinaharap na hindi ay darating , naiiba
mula sa mga nakalipas at kasalukuyang mgaay ang
pagtatagumpay , ito ay isang kuwento lamang na ang
lahat ng desecrated at pagtatapos kung ano ang kaliwa
ng Pluto na magsulat lamang ang pag-ibig ng isa puso sa
pagitan ng dalawang pader na imposible upang lumipat ,
kung saan ang tungkol sa bagay na walang halaga ang
layo sa isang bukas na bilog , isang parisukathugisparihaba isa na apreta magkagulu-gulo , pagpagin ang
alikabok at makita ang mga piano pindutin lamang ang
iyong awa at madilim na kuwarto ng isang larawan ng
imahe , ang roll film , maliit na larawan sa mga kakulay
ng mga fragment makita na kayo nakalarawan sa isang
piraso kung saan lahat ng bagaysumali dahil gusto ko sa
inyo , na nakalarawan sa aking imahen , nag-iisa mo ay
ang mirror frame.
ang mga karaniwang
Paano makakuha ng out sa sakit na immerses at
Pinalilinaw ang paghihirap mula sa isang masakit at
lamang .Ito ay sapat para sa isang hitsura nang hindi
pagpatay , pag-usapan at ang bawat luha drop ay
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pagtuklas ng isang layered puso at pagkatapos ay
desecrated arises kasalukuyang drive ako mabaliw at ang
aking wrists at chain sa paligid ng salpok na
nasentensiyahan sa maysakit kaluluwa at dark dust na
naminlumubog-lumitaw - break sa pamamagitan ng mga
pandama at higit pa pisikal na nasa lahat ng pook steam
ng magulong damdamin ugat kaluluwa ay natagpuan sa
isa maze , ang sarili mong nag-drag sa pamamagitan ng
kasalukuyang lubog kawalang-interes ng isa pang araw,
smashed ang kadena na binds sa akin sa pamamagitan ng
ilalabassa halos kagyat na sandali , inaasahan ng lahat
ang alegorya ng buhay, transported pastoral sandali.
Ang tanglaw pagkasunog , fulminará , narito ang isang
glow at ilaw ng apoy na Burns para sa iyo ang aking
mahinang puso, ng maluwag na kabayo naghihintay na
walang kasigla-sigla magtatamasa ng lahat kung ano ang
nararamdaman ko , dahil sa tingin mo tulad ng sa tingin
mo , ito sa walang katapusan na orasna intersects sa
nakapalibot na nakaraan at na nagmamarka ng anumang
buhay na namuhay .
Ang aming muling pagsasama-sama makinang sa magic
na lamang ang hitsura sa iyo at makita ang mukha ng
iyong ina , ang pakiramdam ng init at lambot ang lahat ng
mga kapaitan lamang ang nangangailangan ng taasan
lang ako sa live at palaging hanggang sa makita mamatay
ka ng scorching paggalaw ng mga labipagbibigay sa hilig
ng laman , isang transparent kaligayahan bilang isang
yakapin kahulugan naghihintay na ma- nanirahan it- ng
isang malakas na unyon lalo na rin sa gusto mo, hangarin
na maging kaya masaya bilang isang petiz isang ugat
hasik , nurtured at palakasin ang pagkakaibigan ay ang
noblest ng pag-ibigginagawang aking puso matalo ang
iyong bilis.
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Ama ng al ama kamangha-manghang sandali ng mas
malawak na pag-aaral kailanman umaasa sa mas higit na
pag-ibig na magkaroon ng isang mas malawak na pagibig bata na gustung-gusto lang anak ina ay higanteng
laging matulungin at intelligent na ama at anak na lalaki
explodes sa akin ang aking anak na lalaki na may
kagalakan pang-amoy ,damdamin , pagmamahal , pagibig at pagmamahal , ay isang puwersa na alludes sa
amin para sa walang hanggang kagalakan , sa kalooban
ng pagmamahal , pagbabahagi, pagtuturo sa aralin at
dahil sa parehong umaapaw sa kaligayahan sa na kung
saan hangarin naming maging magpakailanman batang
baguhan sa baguhan ama.Ibig mo bang sabihin na
gustung-gusto mo , nararamdaman ko sa iyo, bilang
bawat sandali ng pagkabalisa ng tanong at sandali lang
dahil fascinas ko.Ang iyong liwanag ay para sa akin
palaging isang kaliga-ligaya larawan sa isang frame kung
saan ang dalawang cabemos , pero ikaw ay laging ang
pinakamaganda .Layo dumating ang simpleng pagsikat ng
araw sa tingin lamang na punan tulad ng sa akin
magpayaman , ikaw ay mabaliw totoo lambot
mawasak ang puso
Isang araw siya ay nagkaroon ng isang luha
idedeposito sa iyong mukha ng hindi hihigit chorares

ay

Dream Nais marubdob na dive woke up sa gitna ng dagat
mula sa isang sleep na tatagal taon ang mga wire , ang
taong mapangarapin sleepwalker , isang gabi ng kaluluwa
na sa dapit-hapon ang figure ng anino invades at awakens
ang madilim ng dalisay at raw ilusyon , mas walang
hanggang wakeat makita kung ano ito malalim na
pagtulog ng isang araw doon - upang gisingin at
naniniwala sa mitolohiya ng palaging managinip upang
maabot at makamit ang isa pang piraso lang , magiging
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isang walang-katapusang linya kasama ang iyong mga
gitling ...
pares
Wanted isang halik isang mapayapang pagtulog na numbs
sa amin at nais para sa karagdagang siguro hindi Nais
mong malaman ang matamis sa iyo at sabihin sa iyo
mahusay na mga salita at i-refresh ang pagkatalo ng
isang pag-iling ng isang puso sa tingin mo ay masikip ,
kaakibat at hindi kailanman untiedako ay kasalukuyang
nasa veins na ang iyong puso pumps'm isang hininga ng
hangin sa kagaanan at kaliwanagan ay hindi kailanman
rhythmically naghihirap o masasamang beating'm tulad
ng pag-ulan ng tubig at bato sa sand'm iyo, isa na hindi
mag-alis kaagad at savoring mo nang hindi mopatunayan
dito ako kalahati sa paghahanap ng kanyang bulsa isang
layered boot untied naghihintay na itali at ang kurbatang
na hindi kailanman i-undo ito dahil ikaw sapatos ng aking
mga pares mayroon akong tulad ng pag-ibig.
habang-buhay
Sa walang hanggan panatilihin ito doon napupunta down
at pagkatapos ay walang paraan upang labanan ito , sa
palibot nito o manipulahin ang mga ito ay ang takot ng
dissident magbubulong at culminates sa isang punto
strike sa isip ng paglikha, imahinasyon o magpinta
lamang yumayabong trace ng berdetono at ang tono
mang-agaw buhay upang mabuhay at umunlad , dito ay
ang iyong iskor palaging nais na ituro , ang saklaw ng
marubdob
pag-ibig
Masdan mabilis hahanapin ng pagnanais na nanalo ito ng
pagpunta at pag-crash sa maalat dagat mga bato at
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tubog lalim at layered masdan ang ibig sabihin ay
Ang malamig na ipinapasok ng tahimik na swimming at
lumilipad ang isip natagpuan ko ang aking sarili
kasangkot sa mga pinagkukunan ng tubig sa pagkuha sa
kanluran pagpasa sa kabilang bahagi walang ay mahirap
lamang ay hindi kailanman tumuntong sa parehong
hakbang at maaga gumagawa ng iyong puso -play ng
musika na tawag sa wind mo, dagat at lupa upang
manalo ng sapat na pag-ibig .
pader
Kung ito ay mangyari hindi alam blows malamig , may
bula pinalamig desecrated ang isip, at ibinenta ang
kaluluwa , ang dalisay na armas nang walang hayagang
pagdaramdam paraan, na nakatali sa isang katawan na
maghalusinasyon at naki hindi kailanman darating, dahil
ang kaluluwa ay hindi biguin , interes superiorizapero ito
ay purong pagkatapos na kitang-kita naglalantad ng
closed lupon , nakakawang paraan upang na may pagsupil
at ang ilusyon arises mula sa kalawakan kulog at lahat ng
hinto kapag ang liwanag ng epekto ngunit ang sakit ng
espiritu
ang
mga
pangangailangan
ng
katawan
atsinasadya plunges sa amin sa kailaliman ng sarili niyang
pagkatao at mga Lebita , at nananatiling bilang isang
apendiks na disturbs ang mood at ang sakit ng espiritu ay
isang bukol endured sakit at kung paano walang ingat na
ang epekto at epekto sa kung sino metro ang layo at ang
lakad ay angpagpupulong ng kaluluwa , ang espiritu, ang
katawan ipinapangkat sa sala kung saan destabilizing
salik o lahat dahil ang katawan ay hindi maaaring
magkaroon ng kinalaman sa sugat edad o sakit ng
karamdaman at pagkatapos ay ang espiritu ng sarili at
pagkamakasarili dumating sa aming kalooban ngunit
disturbskaluluwa at sa summit ng pag-iisip na gawain sa
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espiritu at sira ang paglampas sa dalisay, malakas na
hard bilang isang pader magawang tumalon .
mag-isip
Ang likidong poured imahinasyon , isang stroke ng pagkaakit ng isa sa ilalim ng tubig kabaliwan at malalim na ito
ay sumusuporta sa amicably sa pamamagitan ng beam
armonya at isang magic invades katawan at penetrates
ang walang malay malay-tao sa mundo ng appearances
masdan pamumuhay ay nagiging ang kagandahan ng
isang dalisay na hininga atinfinity maging nakikita ang
hangganan sa pagitan ng mga salita at lumalaki
damdamin at kumilos nang hindi nag-iisip baguhin ang
iyong dahilan upang isipin at isipin ba kung superiorize
ang pagkatao , pag-iisip at kumikilos upang baguhin .
pagkakaibigan
Takip-silim sa takipsilim makita ang lahat ng nangyayari
sa kanlungan ang layo mula sa haka-haka na kaaway ,
ang gera ay mag-krus ang isang pansamantalang
kapayapaan sa kapayapaan ng isip, pag ang katahimikan
, ang gabi ay bumabagsak , at nagsimula kong
maramdaman na ugnayan na sa tingin ng soft balat
habilinat hindi tumatanda enerhiya purong pagkakaibigan
malakas na galaw ng pagmamahal kaysa sa anumang
pag-iibigan o pag-ibig at anuman ang pugad lamang ang
touch ng isang hinlalaki at isipin kung ano ito nadama
tulad at ginugol ang kadena ng lahat ng enerhiya.
malaman
Dazzled at nabighani sa bubo juice, nagkataon nga
malumbay o affronted ngunit nakaupo sa isang estado ng
alerto , nang hindi bababa sa kamalayan ng minimalism
wheel Narito, ang buong lungsod , kaya nalilito o gusot ay
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hindi alam kung ito ay nagpasya ngunit ang lahat ng ito
ang may katuturan sakapag ang simpleng kasiyahan na
magsulat sa iyo na hindi kinakailangan ang kahilingan
kapag ito ang mangyayari labi vanishes at nadama ang
lahat ng bagay at nakita , ngunit tingnan lamang ,
magbasa
at
magsulat
-kahulugan
,
lumagom
transportasyon sa pag-aaral at pagtuturo , masdan ang
hininga ay lumalaki sa hangin ,at pagkatapos ay mawala ,
lumilipad 7 dagat poisando sinabi sa pamamagitan ng
sinabi Narito plunged , ay deepened , ang anumang mga
kaibigan ng kaibigan na kaibigan at hindi mapaghihiwalay
ngunit hindi nakikita ng babala , isang pag-iisip ng mga
taong may talento na lilipad tumatakbo , tumatakbo at
isipin may hindi pagigingngunit palaging witnessing ay
ipanganak muli ang isang araw sa bawat isa lamang sa
palagay dahil ngayon, ngayon ay ang hinaharap at ang
mahirap na kasulatan mula sa tinatangkilik ang simpleng
mainit-init up at higit sa lahat gumawa at isipin at muling
likhain muli at muli sa lugar kung saan hindi kailanmanay
iniwan ito , ngunit sa sandaling doon, na tingnan ang
orasan mas maganda kung naroroon napapanahong at
nasaksihan katotohanan , sineserbisyohan at isang
natatanging pakiramdam ng kasiyahan na nagmumula sa
unti-unting mawala at sa gayon normal na nagpapadilim
kaya karaniwang bukambibig , at tanging lamang angup
nang maaga at ang paggising at ang madilim at ang
liwanag magic gabi at pragmatically ay levitating at
Rowing isang bangka na may hilaga , isang matinis at
shimmering kurso siya , na isang punto , na may return
at isang dagat kaya mahirap isipin ay napakalawakat
napakalaking matinding galit ng mga karagatan sa gayon
ay ang mga address ng mga iligal na paglalakbay nang
walang host ay isang parisukat na bola reverse ang isang
tatsulok bilang isang pyramid ng isang sarkopago ng pag157

iisip hindi mapapasok kaluluwa ... tulad ng isang
nakalimutan pamumuhay, ng pagpunta sa site ng isang
larawan ng isang dahon na hindi tuyo, nito panustos sa
panulat at ang pagsulat ng ating planeta sa bawat antena
, satellite o iisang thread na panatilihin ang pakikipagugnay sa iba pang mga planeta at naglakbay ng mga
puno ang mga ito ay ipinanganak na sanga at mga
bulaklak hardinero nagniningning sa buong araw ay tulad
ng isang glow saliwanag ng buwan ay pagpunta sa
mangyayari at pagkatapos ay isa pang jump , kasama
ang isang lukso upang makita ipinanganak isang kid at
lalo na nanonood sa kanya lumaki at matuto at alamin
ang lahat ng iyong nakikita at transformed batas , na
wika ng bata ay soft balat kataas-taasang kapangyarihan
ng mga bata na may kaugnayan samga magulang at
pagtuturo dahil sa mga double tagamasid pagsasabwatan
ng pag-aaral at upang malaman at malaman bilang isang
twin na may isang pares kung saan magkaparehong pagaaral ay higit mina at ang iyong hamon ay lalaki at palagi
kang matuto at malaman napaka- live.
Pakiramdam ko ay isang paghihirap na humahadlang sa
akin upang makita tulad ng pagiging tunay na may
magandang asal ngunit laging bilang isang malungkot na
clown'm pekeng ngiti , sa loob ng kagalakan ay hindi
sumasangayon sa labas huwag mag- isang float na
gumagawa sa akin sa labas ng normal na lugar ay
magiging naglalakbay at naglalagi sa isang puntokung
saan dista sariling view ng pakiramdam ng isang hindi
maarok mahabang hakbang , hindi likas na kababalaghan
ngunit bilang pakiramdam ng isang hayop sa mabagsik na
tao kalupitan at bilis, nagsisimula strangles at kills tulad
ng isang katutubo ng puwersa ang predestinate sa
pagkabigo sa oras at nang maaga at sa isang paglalakbay
nang walang trace aykasuklam-suklam , nakamumuhi at
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makasalanan talaga makikita ang isang panunumpa sa
taas ng temperatura langit , larawan ay ang kaaya-aya at
tahimik sariwang amarilyo na nagsasabing itigil ,
flourishes at lumalaki , ang marahas na pag-akyat lamang
ang masamang panahon ang lahat ng kalupitan na
culminated at pinahusaybiglang ipaalam sa kahit ano o
walang bothers at purest momentum ay nagsasabi sa iyo
gumagawa ng ingay hangin at inilagay mo sa tingin ninyo
ako manalo ang lahat ng ito nang walang takot , nang
hindi matuto nang hindi upang mabuhay sa bitag na
kamuhian mo nagtataglay hindiikaw ay , sa iyong sarili ng
tao nakikita mo na ang mabuting gawa ay gumawa ka ng
star sa lupa upang i-drop ang makapal na buhok
magtanong ugnay na piano dahil mayroon akong isang
plano hindi naming makuha sa panimulang pumipigil
gumaganap iyo at lilipad flat at lilipad sa ibabaw ng
thundercloud ayisang multi- factorial kondisyon na
gumagawa sa amin sa ulan nakakasakit ng damdamin
malambot at mamasa-masa lupa matahimik mukha
pagbabasa tila hindi isang haka-haka na walang
arkitektura engineering sa kapangyarihan nito , alludes sa
kamangha-manghang , ang makatotohanang hindi
matamo , dahil mayroon kaming ang lahat ng mga
kapangyarihan na pinaniniwalaan namin , higit sa lahat ay
nagkaroon ngisang madilim na nakapalibot salamin ngunit
talagang transparent pinausukang tone halaga ay tulad ng
bulaklak na kailangang tubig ang mga ito Patuloy at ano
ang mga pinag-apuhan ay lumalaki sa isip naiiba mula sa
parehong bilang mayroon kaming ang lahat ng mga
instincts at kalupitan sa pinakadulo kaluluwa ng tao
bukod sa naaangkop na gayumaMagic ay ang matarik na
lagusan kung saan nakikita ng isa sa entry ng liwanag at
na ang dulo ay ang derailing ng isang hindi maarok na
hukay ang lahat ng mayroon kaming mga purong kinuha
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at pinaandar.
Narito, panalo walang sinuman sa kanilang mundo
lagusan ay pagpasa sa live na liwanag ng pag-input at
illuminates ang iyong paraan dahil sa kung ano ang
mayroon kami ay ang linya ng buhay at na ay upang
isagawa .
Gustung-gusto nagdusa malalim na pag-ibig ay nadama
nakalimutan din ibaba kalahati nawala nagsisi at namuhay
.
Takip sa mukha na naninirahan sa dulo kung paano
tapusin ang lahat at wakas , masdan , tiyak na walang
bilang bang bilang walang higit pa sigurado insert ng
isang maliit na maliit at tuloy-tuloy na linya ng isang
hangganan na hindi foresees ang walang katapusan na
nagkakaproblema , kaya bilang may dalawang mga punto
sa linyaang pagsikat ng araw at ang tanging walang
katapusan lamang ang mukha ng kamatayan ay darating
mabagal bilang nakaramdam ng hininga ang lahat , dahil
lamang hindi nila nakita ng isa pang mukha ngunit ang
pagkakasunud-sunod sa takip sa mukha ang madilim .
memorya
Para ka nagdusa para sa iyo nadama mahal sa iyo na may
hindi ka nakatira mga mahal sa isa pang taong kissed sa
nakita mo sa ka dumating sa pag-ibig na laging habilin
tandaan hindi kailanman nadama kaya magkano
naghihirap walang higit pa handa upang mamatay para sa
iyo sa pamamagitan ko para sa iyo ay sumulat para sa
gayon ay nagdusa ako at namatay at hindi kailanmanpara
mo man lang nadama mawawala.
Magkasintahan sa isang naibigay na sandali tila ngayon
lamang ng isang araw ang layo mula sa pag-ibig ng isang
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tao na magkasintahan .
reflection
Naghihintay para sa isang bagay ipinanganak sa salamin
ay akin at sa aking paglilimi na maipakita kung paano
lamang mabuti at hindi rin lamang ng imahe nito ang
simpleng pagmuni-muni nang hindi nagmi-mirror ay
ipinadala .
I-clear ang gabi sa isang madilim na gabi bilang malinaw
na bilang ng madaling araw kung saan na sulok ng iyong
kagandahan maging bilang ang tunay na sumisipol ibon
na lumilipad at lahat ng maghangad sa kalayaan .
pagsulat
Ako ... at ang mas malawak na mahusay na maaaring
magkaroon ng papel at ng panulat hindi mapaglabanan
lalo na maghangad lamang sa pag-iisip
Pasadong
Namatay !Oo, ito ay ang simula ng pagtatapos simula ng
pagbaliktad - mukha nang walang kapaitan , ngunit
walang lambot ay ang biyahe Walang nagawang mga
larawan, at walang tapang tutol ang pinakamababang at
ang pinakamataas na panahon na upang umalis o manatili
sa lugar na ito , imagining ang lahat at anumang
bagayPaminsan-minsan siya nakaraan , at nagpunta sa
matinding ibaba na nagsasabing huwag matakot o
gumalaw-galaw ang biyahe ay bumalik mundong ito sa
ilalim ng tubig sa lalim ng beauty na mayroon ka ng lahat
ko, ay ang lahat at ang lahat , nais kong wala, para kapag
mag-iiwan walang tumagal, iyon ang naisip ko .
Abyss'm isang bangin kung saan ang puwang ay ang
pagtatapos.
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Maghintay at siya rode mahusay , na nagnanais at
kinakapos paglukso , laktawan at paninigarilyo ay
naglalakad
nang
walang
pag-scroll
destination
pagkabalisa ay nag-iiba na may edad bagaman palaging
nakatira sa ansiosíssimo mode naghihintay para sa isang
bagay , gusto namin ng isang bagay na nakasanayan, ang
lahat sa amin ay nakatayo bilang maluwag sa loob nang
hindi kinukusa.
hagdan
Nakaupo ako equacionei , ngunit ang resulta ay hindi
isara sa inaasahan, Bumaba sa hagdan at ang elevator sa
pagitan ng liwanag at madilim at apreta Narito siya
maluwag sa loob pangalawang mapaglalangan doon na
napunta up at dahan-dahan ay bumaba kailanman
bumabagsak .
opisina
Ang luha , isang Swersey o pagsira , pag-iisip na
magandang inumin mula sa refrigerator kantina at dalhin
sa lokal na punong-himpilan at lahat ng bagay ay
makakakuha ng sawa at kahanga-hangang buhay .
Mabigat sa kalooban upang wakasan , nagtatapos kaya
siya ay nakikinig sa mga salita na lampas maglagari ito
sumisindak bilang nagwagi muli Hindi nais na pumunta at
samakatuwid Ako at ako ay maikli
sol
Ano ang nangyayari nadama saddened sa pamamagitan
ng madaling araw sa isang suit na kasama ng takipsilim
nabuhay , revived at isilang na muli Isa siya sa malakas
na araw.
Isilang na muli sa kurtina ng Narito usok , doon siya ay
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ipinanganak na walang Narito sulatan kaganapan , ito ay
panandalian at ang malapad at makapal na tipak lumayo
at mamuhay lamang lamang ng isa pang buhay para sa
isang imahe ay simple makita ang bawat sandali sa
kanyang imahe at isilang na muli
Naghahanap pabango , ang amoy ng pagkabaliw ,
kabaliwan labis na pagpapahirap ng pag-iisip nang hindi
lahat ng walang tali kamag-anak, isang ulila sa puso, ang
sakit ng isang pag-ibig sa pamamagitan ng kaya marami
pang iba na sumasakit ang hitsura at kills ang pagnanais
at pag-asam ng lead lamang ng isang sandali ngoras na
ito mula sa iyong pag-iisip, marahil ang lahat ng umiiral
hindi lamang bilang walang bahid-dungis na imahe ngunit
dahil sa hitsura o kondisyon ay hindi mamamatay sa
panahon ng lahat ng pisikal na pag-iral ng isip at biglang
napupunta off ang lahat ng bagay , o maaaring
humantong .
Buhay namamatay
Sa pagitan ng buhay at kamatayan ?Aray !Ang
pagpapatawad , ito ay nakalagay ?Halata , na hindi
kailanman namatay ?Ang bawat tao'y ay umalis upang
mabuhay ng ilang sandali .Lahat nang walang
pagbubukod sa lalong madaling malalang tingin ninyo
kami mamatay sa lalong madaling panahon at pagkatapos
naming mabuhay ay gayon, ang adversarial katawa-tawa
Leaver
Minamahal na kaibigan ... sumulat ako masyadong
malayo ... ikaw ay nawala ... ang aking maliit na kaibigan
... ngayong gabi ang aking kaluluwa iyak para sa iyo ... !
Dalhin ang aking puso ng isang pagkakataon ...
mangyaring patawarin mo sa akin ang aking kaibigan ...
aking kalayaan layo ... nawala sa langit ... Ikaw ay kinuha
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... return'sa kasiyahan ... kaya tahimik ... katahimikan ,
ang kalahati-way sa namatay ... Mayroon bang pinatawad
... huling salita ...
nasira
Kung mawala sa akin ang aking kaluluwa , walang ay
mananatiling lihim plus mga labi , hindi alintana sa
pantasya .Lumitaw mula sa isang pagbabagsak sa kamay
katamaran ng isa pang sandali , partikular na .
maging
Ang isang tunog, isang tuka puso, isang malumanay
ugnay, isang kulay isang panaginip na galak sa ilang
saglit , wala nang pag-asa natatangi at inspirasyon mula
sa isang sharpness walang distansya nang walang
limitasyon cut pakikibaka , na lampas sa imahinasyon na
sisiw ng dugo ng larawanpula at inflamed sa
pamamagitan ng sakit ng pakiramdam , hindi ito
magkakaroon ng palaisipan , ngunit isang katotohanan ,
isang pangitain .Kapag ang iba pang Nakakuha
magkasama at naniniwala kami bilang isang apruba at
humihikayat sa hitsura ng isang pag-iral , adulterado ,
reverse at mirror .
Ng lahat ng nasasaktan nararamdaman ko na ang kasama
ko sa isang taong walang takot habag , basag ang pula ,
walang silakbo ng damdamin at purong kaluluwa na
walang kasalukuyang node , ngunit kaakibat , at
nagkakaisa, one-way , isang huling habilin at mayroon ,
atsa dulo walang maging ...
kawalan
Kung pindutin at makita ang iyong mundo , ay hindi
malinis , walang mute ugnay sensitivity , ng hindi bababa
sa naniniwala na ang isang tao lumalagpas aking
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katotohanan.Aking kalungkutan ay simple ng lahat ng
kaligayahan
maaabot
bilang
hindi
matamo
.Sa
pamamagitan ng mahika , walang balintunay sa isang
araw sasabihin mo , pindutin ako sa tingin , kung paano
tumingin ka sa akin at makita kung sino ako at kung ano
ang hindi ako susunod sa iyo.Ang isang pagkasunog ng
pagtutugma ng pagsunog ng masakit sa akin na
nagtatapos kapag ang lahat ng burn ng .Huwag
kailanman mo kinuha , sa pamamagitan ng mga paraan
sa iyo ay sinasabi na magdusa sa iyo dahil hindi mo
iniwan siya at malaman na ang mahal mo at laging ay
gustung-gusto mo ...
ang figure
Mahal kita nang mas madalas kaysa sa mga na maaaring
matalo ang aking puso ...
Ako huminga | pumukaw sa iyo sa iyo | sa parehong air |
sa pag-ibig
Ako ang lahat ng mga kulay upang ipinta ang iyong
mundo ...
Para sa akin, para sa iyo at para sa mga nais sa akin
minsan
Nakatanim isang root sa aking puso ngayon, ngayong
puno
Ito ay tinatawag na pag-ibig magpakailanman buhay ay
maaaring sira-sira dahil nakatira siya sa loob ng akin
transpormer
Gleaming balanse ng kapangyarihan na ibahin ang anyo
katotohanan.
Kinokontrol mga de-koryenteng panel sa mga posisyon at
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destinasyon ng unibersal na kapangyarihan.
sikat ng araw
Illuminates ang bituka
Makaharang sa likas na katangian sa lupa .
Banayad na pinagmulan ay bumaba tulad ng patak sa
lupa na ang pinagmulan ng buhay at liwanag.
parola
Patuloy na naghahanap
kaalanganan .

ng

pivotally

kilusan

ng

Electrocution
Maingay ugat blink sa puso electrocution .
electromagnetic waves
Halika at pumunta ang mga saloobin waveforms sa buong
lupon ng mga alon.
koryente
Tumatakbo
sa
pamamagitan
ng
aking
katawan
kasalukuyang ito na madadala ako sa circuit alon
electrical pulse
Ako ay inalog sa pamamagitan ng mga de-koryenteng
impulses nagpapalipat-lipat mode.
Ang liwanag ng katotohanan
Marubdob kumikinang ang katotohanan kapag natuklasan
sa pamamagitan ng salpok .
pagpapaitim
Callan ay ang tormented sa pamamagitan ng boses
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maliwanag na pakiramdam ng pagiging .
liwanag ng kandila
Mga ilaw up sa sakit
Naipon sa tinunaw waks .
electric pinto
Buksan ang malumanay pagpindot , ngunit pagsasara ng
walang oras upang buksan .
Motorsiklo chainsaw
Kunin may makulay na mapoot na ugat ng dark enerhiya.
Electrocuted
Electrocuted sa maliwanag na usok na kini-clear ng
memory.
electromagnetic pagkakagulo
Magkulumpon sa magulong
electromagnetismos isip .

walang

katapusan

na

ray electrifying
Bilang isang electrifying enerhiya beam na paralyzes isip.
ubod ng sama ilaw
Ang bawat pagkatao ay may ubod ng sama electrifying
ilaw flashes .
kumukurap
Plaguing sa akin Nagpa-flash na ilaw
Ang pagpasa ng walang putol chain .
Dim ilaw
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Opaque mga ilaw nagpapailaw katawa-tawa tao'y sa dim
light .
Elektriko Wire
Magpatakbo ng mga wire sa pamamagitan ko katawan
makulay na enerhiya.
10 mga de-koryenteng circuit
Subo at siyensiya sa ika-10 circuit at doon ay isang hindi
masisira pagkabigo kapangyarihan.
Elektriko taglagas
Electric nahulog sa mga salita ng lubos na kagalakan at
damdamin.
Banayad na hiwa
Biglang at maliwanag na dayandang ,
Nagniningning na liwanag daklot boses pagsira .
Madilim kidlat
Flashes makaharang sa mga errant tao'y may orientation
ng mga mata .
pag-ilaw
Sariwang-sariwa at mahulog wala pagkulog sa lahat ng
direksyon at kahulugan.
" Ofusculência "
Paglagos kidlat maging higit na mahalaga isa pang
kasiyahan sensations at mga hitsura ni .
pagpapainit
Intersecting arc malalim sa iyong kaluluwa na matagal
ang elektrod - dynamic at maliwanag na maliwanag
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shocks .
Electrocutáveis
Bilang isang pahiwatig pagmamartilyo sa akin ang
incongruities ng damdamin na tumawag para sa isang
malakas at determinadong liwanag.
takip-silim kawalan
I-wrap sa akin malumanay sa mataas na mga ilaw ng
aking pagkatao malumanay galak na may kidlat .
pag-alaala
Hinihigop kasunduan sa maliwanag na araw, ako
naghahanda upang dumating out sa kadiliman at ang
kapangyarihan ng liwanag, ibabahagi ng lakas at enerhiya
para sa buong constelar komunidad .
nagbabala liwanag
Takutin ang mga ilaw ng mapag-galing na magpahirap na
mabuti sa amin at ipaalam mahulaan ang panganib.
Night ilaw
Liwanag na ito na kasama ka sa pastoral sandali at
magawang harapin intimidates mo sa kalihiman .
Red liwanag
Ang malakas na pulang ilaw at pag-block aselerador mga
ugat .
pagkabigla
Zarpares shock at contaminants isip nang hindi impulses
up laganap .
Banayad na Kumpanya
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Liwanag ng buwan kung alin ang hindi mangyayari at
pakiramdam ng alinman kumpanya liwanag.
kulog
Thunder giling at makabasag gutom noises ng kasiyahan.
Napakahusay na ilaw
Makapangyarihang mga ilaw sumpain iba buhay sa
edukasyon sa pamamagitan ng boses
ray
Paano malakas at lacerating
imposible upang itali .

ray na i-cut relasyon

Dim ilaw
Overshadowed kamalayan na tumagos malaki light beam
.
Maliwanag na ilaw
Marubdob nagpapailaw sa mists ng itim na ilaw
cosmic liwanag
Bilang isang matalim at malalim na cosmos na relieves
limot ng kaluluwa .
Kapangyarihan ng liwanag
Ang Pagpapagaling lakas ng ilaw iluminado sa akin ang
filament dahilan sa Prepusyo ng titi ng kawalan ng pagasa , ako nagpapasalamat .Liwanag na ito may gabay sa
akin sa direksyon ng kasalukuyang lubos na kaligayahan
ng araw-araw na buhay, maliwanagan ako sa inyo sa
hinaharap at hindi makatwiran upang pagkatapos ay yes
pagkulog up pagpatay sa akin at flashes bilang Nakuha
dinamita malalang kasiyahan.
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Kaya oo nalunasan sa pamamagitan ng liwanag at kilusan
ito nalunasan sa akin at iniwan pagkainit bituka ng hirap
at katumpakan .Hindi ko alam kung liwanag na ito ay
nagpapailaw sa akin noong nakaraang dahil natatakot ko
na siya ay walang liwanag enerhiya run .Samakatuwid ,
mayroong dalawang pole , dalawang enerhiya extremes
.At ako ay struck sa pamamagitan ng positibo at
nakapagpapagaling at hindi ang itim at kalagim-lagim
.Liwanag na ito ay mula sa kalinawan ng damdamin at
pagkamaykatwiran ng kaagad at mapusok na takip-silim ,
na walang transition at opaque pandama , hindi nakaembed na mga damdamin o ipinako .Ang liwanag ay
malakas , matindi at magsunog ng lahat ng mga sinag
nito sa kung sino tumututol dito , sumali sa liwanag,
upang ang pandama .
Walang magiging mapusok enerhiya at lakas , kunin ang
talent na mayroon ka at ang lakas bilang isang matalim
asul ray at ventilaste ng mainit na flashes nakaranas at
hindi nakakahamak at malaganap saloobin na bumiktima
sa amin tulad ng mga anino na walang liwanag na feed
.Kaya gusto kong sabihin na may ilaw sa iyo at may
kulog, bagyo , enerhiya at liwanag, mahalagang malinaw
na liwanag, at dalisay sa kanyang pinaka- primitive na
paraan ng sunog na sunog na tumatawid sa amin at feed
sa amin at kung minsan Burns sa amin , kaya ang buhay
ginawapalampas at mga kalaban laban sa mga ilaw sa
pinakadulo dahilan o pakiramdam ng enerhiya na
nagbibigay sa amin ng lakas at sigla upang matiis ang
kanilang malabong shock at walang puwersa na pagsisi at
hanapin paliwanag sanhi ng kanilang paglahok , walang
ilaw walang enerhiya at lahat ng bagay ay may
enerhiya,lahat ng bagay ay may ilaw at pagkilos at
kasalukuyang , ito ay pagiging sarili nito, intimidating at
madalas confronts sa amin na may kakaibang mga singil
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na hindi maunawaan dahil hindi nagpapawalang-bisa ay
hindi maglakas-loob pagkakagalit sa iba pang mga
enerhiya ngunit subukan upang ilagay ang iyong mga
ilaw, ngunit siyaay naroroon at kung paano ito ipinahayag
infiltrates ang pandama ng paningin at nagpapakita sa
amin kalinawan ng pag-iisip sa pamamagitan ng hindi
pag-imik ng mga oras, at ito ay walang sinasabi kung
tumigas ang view at tinatangkilik ang mga kahiya-hiya
mga kapansanan na dumadaan sa ibang tao sa
pamamagitan
ng
mga
negatibong
o
positibong
energies.Ngunit ito ay isang katotohanan na ang
mapusyaw na asul ray intimidating , ngunit tumatanggap
na enerhiya na ito kung nais mong upang isakatuparan at
ang bilis ng liwanag, ang agarang , pangalawa, ang
bahagi ng mga panahon, at ang oras ay biglaan kaya
walang magiging pagbawas saframework o maging sa
pinaka- walang katotohanan na pag-uugali dahil lahat ng
tao ay may karapatan na enerhiya, kung positibo o
negatibong epekto.Magkaroon ng lacerating epekto ng
itim Faíska ang mangyayari sa neutral na poste ng
katinuan at kabaliwan nagdadala sa makulay na enerhiya
at gutom para sa kasiyahan at luminaryo , kaya payuhan
ko bang gamitin mo ang iyong sariling enerhiya upang
maabot sa pamamagitan ng liwanag at esbaterá ng
pagkasunog ngiti bilang abo ,Nakuha ang init , ngunit
galit na galit kapag hinalo .Ng isa pang kuwadrante
mayroon Blue Ray may hindi nag-aalala pag-iisip ng
Pasko at stressed puno ilaw na humantong sa amin sa
kaguluhan ng isip .Blue Ray nakakaalam ng kanyang
paraan, direksiyon, guidance at paghatol ay i- frame ang
enerhiya at photons , posible maikling circuits , ngunit
masigla at pabigla-bigla palaging naglalakbay sa tulin ng
ilaw ngunit hindi asul ray .Ito ay sa transition na ito
enerhiya nahaharap sa pamamagitan ng praktiko enerhiya
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pero hindi gayon na lamang nakasasagabal na pigilan
kami mula sa buhay na mga snapshot , ang kulog
magbati at kitang-kita naaapektuhan ang tunog alon na
bumuo ng Supersonic bilis ngunit hindi bilang malakas na
.Bilang isang direktang paghaharap at mapuspos ng
maliwanag ang mga tao maging makapal ang mga
opaque na mga ilaw na ibahin ano ang tunay at tila
imitasyon , ngunit mayroong hindi totoo mga ilaw nito ay
ang kapangyarihan ng imahinasyon ang ilaw .
Blue Ray
Galit na galit Blue Ray invades ako ay nagliliyab enerhiya
na dumadaloy sa marumi pores prejudices at intolerances
na ang asul na apoy ay strike .
Laser liwanag
Ang laser ilaw ay matalim at invisibly penetrates sa hindi
nakikitang at hindi napapansin .Ito ay isang saykiko at
master liwanag sa pagpapalagay na hindi nauugnay sa
mga sangang-daan sariling saykiko .Hindi mahalata at
hindi nakasasama sanhi sa pamamagitan nito beam
pagsipsip ng mga saloobin at preconceived ideya sa lason
mag-angkin ng lason at pamatay-bisa nito.
Roof liwanag
Usok na ito pervades ang liwanag ng taguan isip basahan
alaala mababawi sa hindi kabit-kabit ulo ng direksyon at
pagkilos, pagkilos na motor na cools ang hakbang ng galit
na galit pag-iisip ng mabagal at hindi itinugma
massificador ously .Paglagos sa oras sa paglilibang ay
masigasig at ipinamamahagi sa utak at kapana-panabik
na mga ilaw Deambulante mains stimuli .
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Ang mga alaala na pagbibigay sa attic walang hanggan at
ang ilan ay laging bukas o sarado sa chests .
kidlat
Heat at Pinapaitim at nagiging hindi kumikibo at tahimik,
ngunit range at ingay kapag ito ang mangyayari ay
humihingal at napakalaki na infects ang galit na mamuhay
at dumalo sa mga iba pang mga ilaw at illuminations o
kahit simple ngunit nakamamanghang panandalian
kadiliman ng sighs at Pinaghihiwa anghigit pa electrifying
silences .Kidlat ito nililimas ang iyong budhi minarkahan
sa pamamagitan ng nagbigay ng malinaw at moans na
namuo pagkilos negligenciador pakiramdam ng ari-arian
na pagkakataon sa panahon ng isa pang nahulog kidlat sa
mundong ito .Mapusyaw na kulay abo abo na mga
markahan ang init ng ligaw at malakas plantsa lamang ng
mga inaabusong ikaw ay nahawaan ng huling mapusyaw
na kulay abo at nasa lahat ng pook hinaharap na hindi
kalimutan at na paghihimagsik sa iyo.Kunin ang tagapagudyok ng sandali at propagates mabagal wrenching at
effusively nagsasabi Kinokontrol mo sa iyo, at throws sa
iyo sa isang mahusay ng liwanag na drowns sa memorya
ng incontinent mga salita at pagbuhos ng iyong uhaw
para sa liwanag.Sa isang paghihiyawan ang mga
nagbabaga embers ng isang magnetic katawan na pito at
blinks sa iyong puso nasusunog na may pagnanais para
sa isang bagay , lalaking-lalaki at panlalaki o pambabae
at mapagbigay sa hilig ng laman pagkatapos , ito double
paghamak sa iyo ng character bilang isang dual
personalidad na hindi nagbubunga ng kahit na isang gilid
osa isa pa.Ang mga mapusyaw na kulay abo init ang
madilim at ang walang gaanong kabuluhan at may sa
kanilang init proteksyon ng ulan at devoured na pagkalat
sa buong kontinente at walang tiyak na oras na espasyo.
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Sa liwanag ng kasiyahan
Liwanag na ito na invades at nagbibigay sa amin ng
pananaw marangyang at humahantong sa amin sa
mapagpahirap at pagkabalisa kimika hindi mabilang na
Pleasures laging nakaupo kasiyahan , ngunit hindi
magaspang , ngunit nakalimbag sa walang muwang alien
mukha ng kasiyahan na nagpapailaw sa pagkatao o
pakiramdam o emosyon.Emosyon na sa tingin mo
kasiyahan nakasisilaw at nagniningning at relieves
contraction nakaramdam ng labis sa kasiyahan , ang labis
na nagre-redirect sa amin sa iba pang mga pandama at
Pleasures .Ang kapanganakan ng kasiyahan bubuo at feed
sa addiction na hindi pag-urong at hindi ilipat at pagaaway sa mabaliw kasiyahan pagtanggi buhok.
pampatulog liwanag
Hapuhap nadama sa harap ng liwanag hypnotic
damdamin testigo na nangangako ang iyong pagnanais na
bumuo ng addiction na liwanag na hahantong sa amin
upang i-streamline at naniniwala na may liwanag.Para sa
mga ito kami ay may hilig na walang credit at walang
utang , walang pag-unlad bilang hypnotic buhay ng
transendente tao'y na magpakasawa sa hypnotic mga
pinagmumulan ng kasiyahan.Vices na mga magmagaling
buhok at eyebrows load kababaang-loob at kawalangsaysay .Transendente liwanag na ito na humantong sa
amin sa mga bagong hamon sa parehong kaisipan sa iba't
ibang mga reaksyon , ang mga basag ang pula at purong
reaksyon nakaharap sa purong pagnanais na magkaroon
ng ilaw sa kanyang kapangyarihan upang ma- fed sa
pamamagitan ng ito at hinimok sa pamamagitan ng hindi
kabit-kabit ng mga bato na magtagpo tulad ng luad
saheating.
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Maliwanag na ilaw
Labis na liwanag na hinati sa pagitan ng alienated
katawan paggalaw at oscillates sa pagitan ng dalawang
mga madaling paraan upang sumaya , ngunit walang
anumang power supply , ito ay self-contained at
nananatiling sa kalungkutan at bumagabag ng systemic
hipnosis na nourishes at bubuo .Ngunit sinasadya Nakaoff ang isang matinding liwanag at napupunta sa sarili
nagpapadala ng parehong mga kapangyarihan -off .
Psychedelic pagkulog
Psychedelic maglala sa ingay ng kulog matapang na
suporta at mapahusay ang kaalanganan na ay mula sa
katotohanan na tayo ay sakop ng ito trovoa- ang
psychedelic .Well dito ito radiates maliwanag na ilaw nang
hindi kapangyarihan o mga antas, na hindi lamang isang
dahilan para sa kaalanganan ng itim na kulog, na caging
at grunts sa strangest at malalim na kamalayan ng
dahilan absorbance dahil napupunta off ito , saklaw at
galawnang walang hindi bababa sa mapaglihim , tila
mundo ng psychedelic ilaw makasakit kanino ito kung
gusto mong madaya o magsaya Pleasures staggered
tinina may kinikilingan sa pamamagitan ng pahilig na
kulay tulog , ayaw upang lumikha o galos lamang utang
na loob .Tiomak sa diwa ng pag-iisip ng mga fragment ng
fragmented na mga katotohanan ay yaong isipin ng isa
pang mundo , ang layo mula sa abala na mang-inis sa
amin ng kapag scratch kami na ang mata , o blink lang
.Kilusan na ito alienated iba pang mga kilusan , glow at
pandilig sa nalalapit na at wala sa loob isip sa simpleng
katotohanan ng pagiging isang abala o abalang .Thunder
ay psychedelic at hinihimok ang layo ng espiritu nang
hindi sila upang ipakilala , bilang mayroong , ay isang
parallel katotohanan ng tsismis at intransigence bilang
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Bogeyman , at walang saysay na tao dito kumakain
kakaibang personalidad at mga alias ng preexisting
bagama't nga .Samakatuwid lahat ng iyon ay hindi tunay
ay walang tiyak na oras kuwento , ngunit kahit ano ,
natatakot , natatakot na deports sa isang abot-tanaw ng 5
dimensyon , polígonas at linear , ngunit hindi malamang o
kahit na napapailalim sa anumang kaugalian , ito ay
kaugalian na ang hemispheresat ang transendente
pagpupuri naisip .Walang bulaklak o lumalaki sa filament
ng abstract mga ideya kung bakit , yes character ay
ipinanganak pulses na nakita , at pinalamutian , ang mga
paggalaw ng imitasyon at pagiging angkop para sa ilang
sandali , ngunit ang lahat ng bagay na ginawa ng
kamalayan at Nagnais kalkulahin.Walang mga kalkulasyon
ng kulog ay tunay at hindi nahuhulaang na mayroong
isang tunay na spontaneity Hindi makatwiran na sa tingin
ng anumang iba pang mga pinagkukunan ng enerhiya
psychedelic .Gumiling at giling ang ulo mula sa unang
panahon at may desvanecestes sa dilaw na mga dahon at
kinakain sa pamamagitan ng bibliófagos , at walang
tiyaga manakot ng lipas na memorya at ginawang mga
pekeng at sa panukalang nito.Napapaligiran ng pagsukat
ng patakaran ng pamahalaan Tinatanggap nila ang
rotulantes Abyssinians at tumawa sa kulog ng Abyssinian
.Sa liwanag ng nakalipas na payuhan sa mga naninirahan
sa liwanag ng nakaraan, mga namamatay na mula sa
lampas manghimasok kitang-kitang mga celestial
katawan sa katunayan mangyari , ang agarang .Ngunit
ang lahat ay maliwanag katanungan, higit pa o mas
mababa maliwanag na ilaw , ngunit enerhiya radiation na
ay hindi tugma sa nakaraan, kahit na ang nakaraang moment .Nakalipas na ilaw at sa gayon ay naglalabas ng
mapanganib na mga radiations ngunit hindi maging higit
na mahalaga sa anumang maliwanag at nagliliwanag na
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ilaw na gustong mag-apoy sa anumang sandali ,
momentum o sandali .Para sa nakalipas na intersects sa
kasalukuyan , sa sandaling ito, momentum , pangalawa o
fraction , ngunit ay hindi nakakaimpluwensya sa kanyang
kapangyarihan enerhiya o liwanag nito.Kami ay
samakatuwid palaging nasa oras para sa malakas at
malinaw na liwanag ng lubos na kaligayahan stream na
mapuputol ang hangin sa mukha Pleasures hanggang
pagkatapos ay Nakuha ang pag-ikot ng intensyon sa
buong kasiyahan ng paggawa ng liwanag o maliwanagan
pagkatao , dahil kung ano ang binibilang ay tiyak ay ang
kapangyarihan oboltahe matinding kasalukuyang na trigger
ang
mga
de-koryenteng
salpok
na
sa
pamamagitan lamang ng pagtingin inaabangan ang
panahon na ang ilaw sa kanyang nakaraan, mas
matinding liwanag, radiation mula sa mga nakaraang
buhay, subalit hindi gagabay sa prinsipyo ng liwanag
trigger sa liwanag kilusan pulso nakatuklas , nabuhay
angpangalawang snapshot , lamang ang simpleng pagclick at handa na binubuo sa mapait na ilaw at hanapin
mapanganib at pagsunog ng glances ng inggit at galit na
lamang crawl sa paligid ng mga ilaw ng nakaraan at
kumapit sa makalangit na mga katawan sa radiation.Well
radiation ay radiation at ito ay kontaminasyon , nang sa
gayon ay walang malakas kaysa sa liwanag ang iyong
liwanag sa panahon , sa lahat ng oras sa lahat ng
kasalukuyang walang radiation , dahil walang ilaw ay mas
malakas kaysa sa isa pa, ito ay isang bagay ng radiationat
hindi nanggaling sa akin sa mga katutubo mga ilaw dahil
ang bawat isa ay nito dalisay na liwanag , nauuhaw
kalooban at imahinasyon at pag-unlad purong enerhiya at
paglikha.Banayad na magic na may mga kulay sa liwanag
nito , masasalamin sa mga kakulay ng dilaw na enerhiya
sun .Sa katunayan , may hindi magkano ang liwanag,
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mayroon lamang labi at balanseng pagkakaroon ng foci
upang objectify kung ano ay hindi mananagot sa
pagtingin .Kaya doon ay hindi real , ay ang bunga ng
malakas na ray na alludes sa amin ng kamalayan .Ngunit
ray ano ang malay ?Ano ang talagang may malay-tao o
walang malay pagmasdan ng harang na malamang ay
maging totoo para sa maraming mga kahulugan na gawin
at upang maunawaan na ang lahat ng buhok para sa
sandaling
ito
hindi.Pagkabulok
ito
magkatotoo
preconceived barrier at sabihin ang mga ito ay hindi
malulutas alon kapag sa katunayan hindi tunay na mga
hadlang .Lahat ng bagay ay kaya haka-haka at tunay o
hindi tunay ang lahat ng mga nakatira sa parehong
stream ng mga illusions , upuan ng iba pang espiritu na
ay hindi nakakaapekto sa amin sa katotohanan dahil
mayroong , o sa katunayan walang harang sa pagitan ng
pagnanais at ang liwanag ng walang malay laging nasa
malay-tao atkung ano - namin inilalaan sa ating mga sarili
dahil naniniwala kami sa chain, ngunit dito masyadong
walang mga alon o impulses , ngunit may mga haka-haka
makalangit na nilalang Aerospace na naninirahan bilang
sinasabi nito sa liwanag ng nakaraan, sa pamamagitan ng
isang karamihan na nagpasya na ang ilaw ay nagkaroon
na magkaroon ng kapangyarihano panukala , ngunit
pagkatapos ay muli kung sino sila upang makagambala sa
liwanag, ang liwanag ay hindi -play ang mga tala sa
liwanag at ay ang pagtingin sa kanyang off.
natural na liwanag
Ito ay natural lamang na ito malinaw at natural na
liwanag , ito ay natural na upang sumunod .Conformities ,
kahirapan , hindi pagkakasundo , na naghahain ng bilang
galos lamang indulgences nagtitipon saloobin at mga
problema malay-tao ngunit hindi bilang malalim bilang
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ang mga ito ay natural na .Sa pagitan ng natural na
liwanag at may minimal na shock pagkatapos na ang mga
likas na pumapaligid sa amin at gumagawa sa amin
pakiramdam sa kagaanan at tahimik na , dahil ang lahat
ng bagay ay normal at natural .Air, natural na kagalakan
na pumapaligid sa atin, na katok at flees at lalo na
hinahawakan, malumanay pindutin para sa mga nais puffs
ng kagaanan .
Nuclear power liwanag
Malakas na pinagkukunan ng enerhiya radiates sa amin
ang mga pagbabago , sikolohikal na mga pagbabago , na
pagkatapos ay isaalang-alang ang na-hit sa pamamagitan
ng nuclear power .Lumalaki na ito makulay na liwanag
enerhiya maliwanag na epekto ng transendente
kapakanan ng mutations at na sa katunayan ay hindi
magdusa ngunit bilang isang paboreal seeps sa amin
impulses ng kinuha at na humahantong sa amin na
kumilos .Palakasin ang dynamic at malinaw radiation
paputok .Samakatuwid mayroon kaming ang summit sa
kanilang mga puwersa ng enerhiya, magiging nuclear
ahente na itama at tiklupin ang mga magagaan na
imposibleng mawalan ng panimbang dahil ito ay ang
ehemplo ng puwersa pagbabagong-anyo .At walang mas
malakas kaysa sa pagliko , ang pagbabagong ito na
itinaas sa amin at mapahusay amin ang tungkol sa
radiation.
Psychotropic mga ilaw
Tulad ng kung sa pamamagitan ng magic o masarap na
pagsasamahan nila ng lupa at lumutang at talunin ang
mga psychotropic mga ilaw pakpak na magayuma sa
amin at makipagpalitan ng mga katotohanan upang
maging isang mahusay na pagnanais ngunit ito ay
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umaasa para sa isang hindi magandang pangitain kapag
ibinalik namin ito mundo , kung saan bilang oras machine
tumatagal sa amin ang layototoong sukat at tumatagal sa
amin sa isang mundo ng pantasiya , imitasyon o
Pleasures .Samakatuwid mayroong isang third sukat ng
pandama aktibidad at madilim na enerhiya kapag
tiningnan mula sa pananaw ng iba pang nakatutuwang
pamamagitan ng nagbabala katotohanan sa oxygenation
at dumaloy psychotropic mga ilaw nakakakuha ng lupa sa
iba't ibang pananaw at kaakit-akit katawan ng babae
sukat at Excel na mga panatilihin sa kalat-kalat
episode.Wala
oppositions
sa
pagitan
ng
mundo
katotohanan o ilaw o dahil sa likas na katangian ay
napaka ang mga ilaw .
kulog
Bilang isang mapait na putok at makintab , infuriates ang
kulog na mga feed sa lupain ng mga nakaligtas ng
amórfica at malinaw na liwanag.Refugee sa celestial
katawan kapaitan i nila ang hindi mapigil galit potentiated
sa
pamamagitan
ng
liwanag
na
ito
lava
at
kapangyarihan.Burns at feed ng liwanag ng pagkatao na
nagbibigay-daan manghimasok sa pamamagitan ng mga
salungat na blackouts sa kadiliman absent ng liwanag at
palihim na kapangyarihan at na nag-iiwan sa acalorar sa
pamamagitan ng magma enerhiya kulog at Pinahuhusay
ang kaligayahan ng liwanag.Ang kaligayahan ng liwanag
na posteng ng uncharacteristic tao'y maging .
dyeneretor
Gustung-gusto ang generator , generator o Pag-ibig !
Ano gatong na ito ay hindi virtual pangkatawan pagnanais
, at ito maemosyon link halatang halik at nauuhaw para
sa isang bagay na mahalaga sa pag-unlad ng emosyonal
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na enerhiya at mga de-koryenteng relasyon .Generator
ito nagbibigay egos at mga personalidad na may mga
nakatagong mga mukha sa araw-araw na representasyon
ng sa pagkuha ng almusal, hapunan , o tubig na feed ang
enerhiya ng araw -araw .Walang mga mask o lacerating
mga pananaw, enquadramo amin sa katotohanan ang
enerhiya ng pag-ibig o pag-ibig ng electrifying enerhiya at
matalim butas at kinatawan hitsura ng pag-ibig at
kalungkutan na buhay fed sa pamamagitan ng isang cable
na hindi kailanman nag-shut down , isang hindi masisira
kapangyarihan , ngunittotoo , magpakailanman !Laging
electrifying ang pagnanais upang tumingin uhaw at ilang
pasensya imbento ang monotony ng araw at pahilig na
mga mukha na kinakatawan wala sa daluyan ng mga dekoryenteng ay hindi kabit-kabit wire .Venture sa
imahinasyon ng mga katutubo motor at Pinangunahan ng
katotohanan
subalit
may
sumakal
ang
biglaan
contact.Makipag-ugnay mahalaga sa buhay ng motor ,
motor na ito maging ng pinagkaisahan katotohanan at
hindi dumalo , ngunit wala sa loob ng iba pang mga
katotohanan halos hindi mahahalata sa malay-tao
pagnanais , ngunit ito ay doon!May laging naroroon sa
kamalayan ng kaagad pagkakataon , kaya ang media ay
hindi maaaring puno ng tubig ngunit slide sa pag-ibig
media
generator
saloobin
at
magagamit
na
mapagkukunan ;tungkol sa pag-ibig generator ay laging
gumagala-gala at anumang iba pang di- virtual na
kapaligiran at kinokontrol na ito napaka- pagiging ng
indulging , pagkatapos ay hindi mag-alis ang iyong sarili
ng kasiyahan na bumubuo nito , at proliferates sa mga
patuloy na naroroon mukha ng kaluluwa piraso palagi
kang gusto sa hindi makahinga.Para hindi ito maaaring
magbenta ng anumang piraso ng enerhiya , tulad ng
enerhiya ay isa at multicultural sa kanyang pakiramdam
182

ng kasiyahan , kasiyahan na bubuo sa iba't-ibang
katotohanan , para kami ay virtual at haka-haka , lamang
sa presensya ng iba o sa mirror itinago ang mga bagong
regulasyon enerhiyaespiritu enerhiya ng neutrons , na
ang mga ito ay tunay na hayop ng liwanag.Sindihan
Dragons maaari sindihan !
koryente
Kasalukuyang ito na dumadaloy sa pamamagitan ng sa
amin at revitalizes araw-araw na nagbibigay sa amin ng
lakas at mime gleaming at errant tao'y , oo!Mga laruang
magpapalakad dahil maaaring ito ay ang puwersa ng
liwanag o may sakit at mapag-galing pang-aapi na
paghamak sa dualistic at mapang-api katotohanan.Hindi
abatas mo tungkol sa kasalukuyang mga negatibong pole
infiltrating ang hindi malay at pagbabawas ng malalim na
sakit ng kritikal at oppositional personalidad , feed mo na
ang transendente katotohanan at positivity ng anti
kemikal at chemical tagapagpakain circuits ng espiritu ng
pagbabago at nakamit , katuparan itona hindi naililipat
bilang naaayon Ridas galit na galit feeders walang
kasiyahan , ngunit na-drag ang isip sa magnetic waves ng
pag-iisip at pagpapadala ng ito .Ang pagsalin ng mga
saloobin ay tunay at magnetizing at bubuo circuits at
walang saysay na tao ay maaaring tanggihan ang mga
circuits ay may kasalukuyang spreads sa walang
hanggang air ng sensations at Pleasures nabibigatan dahil
kami ay nagsisimula lahat sa beta - blocker panlabas na
energies ngunit na mapahusay ang aming mga uhaw para
sa buhay.Ang mga impulses samakatuwid makaapekto sa
aming pag-iisip at kung minsan ay nangyayari o bumuo
ng salungatan sa pag-iisip, ngunit na maaaring dalhin ang
mga de-koryenteng kaligayahan , na ang kaguluhan ng
gate ay hahantong sa panlabas na katotohanan.
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bughaw na ilaw
Na-trigger malakas emosyon bughaw na ilaw tumatawid
tulay at hagdan at infiltrates ang lakas ng damdamin na
mga feed at bubuo ang potensyal na nakakatawa
.Inaanyayahan nito ultra sensitive posteng kagandahan
ng transparency magaling magsalita pagkakaibigan na
naghahanap para sa isang kaunti pa kulay bughaw, mas
malakas , mas matindi, at bubuo sa amin konstelasyon na
may malalim na ramifications pakiramdam at pagiging
alienated sa pang-lupang wave .Kapangyarihan Ito ay
nakakaapekto sa isip ang pahilig na nawalan ng
pakiramdam ng nakatira sa lilim ng kulay asul , turkesa
na nakakaapekto sa malalim at pangmatagalang
pagkakaibigan , ito ay nagdadala mismo mahiwagang
beam ng kabaliwan at galak lover ng bihirang kagandahan
at toning asul.Ang mga thread ng takip-silim intensity
siya bubuo at nagpapadala ng enerhiya at mainit-init ng
pagprotekta sa kasamaan at delights na may matinding
paghihirap at katahimikan , hindi , hindi isang mask na
eludes at alludes sa amin sa abstract pag-iisip , ito ay sa
halip ng isang malakas na bughaw na ilaw at
intensifiertunay at haka-haka kasiyahan , ngunit
naaapektuhan nito at kung sino ang laging nakakaapekto
sa kanya upang ilipat at patakbuhin ang mga limitasyon
para sa mga tunay at walang maliw pagkakaibigan .Siya
ay bumaba sa pag-ibig at kung paano na nawalan ng
dahilan ngunit sa paghahatid ng pagkain sa damdamin ,
ay at pinagsasama- kasiyahan at kasakiman delight , na
kasiyahan ay Calorie at invades lahat ng bagay at ito ay
isang siklab ng galit ng kaguluhan sa bughaw na ilaw na
namamalagi down at Rolls abrochaang akumulasyon ng
energies na maubos sa oras ngunit na ay hindi nawawala
sa hinaharap , ibig sabihin ay palaging ipakita ang
proteksiyon liwanag na hindi ipaalam sa amin nagbabago
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ang antas ng hindi mapigil maliwanag na kasiyahan.
power kurdon
Makulay na undercurrent ng pagkabalisa ay tumatakbo sa
pamamagitan ng katawan sa pamamagitan ng mga dekoryenteng mga kable pag-asa at mga feeders ng isang
bagay na bago at kamangha-manghang na umalis sa
static na mga paggalaw ngunit may mabilis at
mapaghangad pag-iisip .Paralisadong paggalaw , ang
tensyon ay tumataas sa framing at aktwal na kinokontrol
at sinusukat paggalaw pababa sa hagdan ng pag-iisip
kung saan binds sa amin sa isa't isa.Ito ba naiisip na
hagdan na bigyan ng pamantayan namin na pag-uugali ,
mukha at mga paggalaw at sa balangkas natin sa
paglapag at pag-akyat ng sandali ng buhay, ang ilaw feed
sa escalator nang walang tigil na dadalhin sa sa kabaliwan
ng katotohanan na naghahari sa sec .Xxi , enerhiya,
magic , costume , ang lahat ay may maliwanag harmonies
, ngunit mag-ingat sa hagdan , hindi lahat ng tao ay ang
escalator ng buhay , may mga tao'y na umakyat sa
hagdan na bumangon at lalo na ang isang tao ay
sumusuporta sa , ay sapat na o hindi ito isang bagay
ngbalanse.Balanse ng kapangyarihan ay mahalaga sa
balanse ng pagkilos at babagsak at tumataas na antas ng
bawat pagkatao , ngunit hindi lahat ay nararapat upang
pumunta pababa o upang suportahan sa amin sa pagakyat , pagsusumikap at pagtitiyaga ay key, pagkatapos
ay taasan ang iyong sarili sa espiritu ng pag-aalay
,walang pinsala o hinto at makikita siya magdadala sa iyo
sa liwanag ng pag-iisip pagkatao .Walang balanse ng mga
panlabas na pwersa na maaaring magbigay , ang mga
hakbang ay matatag at fed sa pamamagitan ng mga kable
ng pag-asa darating sa pinakamahalagang mga dekoryenteng cable ang ikot ng buhay, ang enerhiya na mga
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feed sa lupa.
mabula liwanag
Cai at magbubulong , diluted at lumalaki sa isang ilaw
sumasanga hindi maigugupo pagnanais , ito ay ilusyon
mabula kamukha ang lahat ng mga ilaw na pagkatapos ay
gumuho kapag nahaharap na may panlabas na
katotohanan.Pinagkalooban na may masamang hangarin
at ng mga pekeng kalat-kalat kabaliwan mabula
pagnanais
bilang
Pinapalawak
ng
pag-ibig
at
contaminates , na sumasakop sa lahat ng mga saloobin at
pinapayagan upang mangibabaw at maging palalo , ito
ang halaga ng palitan ng revitalizing enerhiya, sigla leeg
na napupunta, ang maliwanag na nilalaman ay doon.
may ilaw kalangitan
Walang mas malakas kaysa sa pagnanais na makamit ang
perpektong balanse ng maliwanag na kalangitan, bilang
mga ito ay ang mga bituin na magbigay sa iyo ng buhay
at ilipat ang mga saloobin at ideya o sa katunayan ang
pagnanais na kongkreto .Wala nang higit pa kaysa sa
magandang kalangitan may ilaw sa pamamagitan ng
constelares enerhiya na mag-apela sa isang pare-pareho
ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bituin, at ang
kapangyarihan ng mga bituin ay natatangi , bilang
sinasabi ko kahit ano mas malakas kaysa sa isang
kaluluwa na may Liwanag ng buwan kalangitan kalooban
at pagnanais para sa pagbabago at pakikipag-ugnayan at
pindutin angMga Bituin umakit saloobin.
Alisan ng tubig Enerhiya
Scares ito sa akin kung paano mawala energies sa usok
walang apoy , ibig sabihin, hindi nagkukulang upang
bigyang-kahulugan ang Cos katotohanan mika .Ako ay
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bigo kapag mahahalagang energies ay pinigilan sa
pamamagitan ng accommodation at pagkikristal ng
damdamin ay walang pagsala ng isang mask ng
pampulitika kawastuhan .O kaluluwa ng purong enerhiya
transform ka sa isang magic at lilipad isip na walang
simbuyo kasalukuyang ng tunay na katotohanan at
pagpapalit ng mga bagay ay nagbabago hakbang at cycle
na kung saan ang lahat ng pumasa at bumuo , ngunit
hindi
sa
paraan
ng
takot
atang
sofridão
damdamin.Libreng ang iyong sarili at lumalaki magdusa
sa iyo at lalo na ang pagbago ng buhay, ang pagbabago
na humihimok sa amin.
Banayad na ng buhay
Lubog ang kabaliwan ng pag-iibigan .Bakit nang katutubo
pag-ibig at nais na mahalin hilig at magbukas ng mga
disappointments ilang mga illusions .Deluded at mahalin
sa akin tumuon at tumutok sa buong pamamaraan ng
pag-ibig
ng
katotohanan,
na
pierces
anumang
kasinungalingan .Hubad sa paglalaro ng field ng
minamahal
na
nakaharap
namin
ang
totoong
pagkakakilanlan ng pagiging , kaya mahalin ay
nangangailangan sa amin ng isang malalim matapat kung
bakit ini- mahal at pa doon ay isang kinakailangang
paghihiwalay sa dalawang bahagi ng mahusay na ayon sa
gusto mo gumanti at Gustung-gusto masyadong , ito
dialectic ay ituring1 + 1 = 1, kapag lohikal isa ay
maaaring hindi tangkilikin ng kahit ano.Kaya lohikal na 1
+ 1 = 2 , wasto , ngunit ang pag-uugali ay hindi magiging
produktibo kung ang resulta ay hindi ang teknikal na itali
ang mga saloobin at mga halaga at pag-uugali sa
pangkalahatan, kaya na pagkatapos ay mayroong isang
nagkakaisa posisyon sa gitna ng pagtatalik .Naunawaan
at ito tunay tanging mapagkukunan ng kasiyahan , o
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maging individualistic o iba pang mga pagkilos ay sinadya
pagkilos bilang tunay na kalayaan .Well , hindi ako
nanirahan sapat upang pagtagumpayan ang mga
sumusunod na hakbang , lohikal o wala sa katwiran ay
ang criterion para sa marami sa inyo , Gusto kong maging
ganap na tiyak , kaya isipin ko sa akin asno sa panapanahon , at ngayon may bahagya donkeysdahil dito ,
may mga halip artipisyal donkeys , na impostor , ngunit
kung sino ang tunay na isip arises minsan sa papel na ito,
kumuha ng iyong sariling kongklusyon .Hindi ako dito
para iyon, nagkataon tungkol sa follies may takot , at
saloobin na hindi gumawa dahil basag ang pula ay para
lamang sa ilang mga pangyayari at kapag hinuhusgahan
ng iba, madalas ay depende yan sa " tirahan
".Nakalilibang ang ilan sa na pagdadahilan pagkatapos
Gusto kong sabihin ako mabaliw , ipinapalagay ko na ang
gumusto ng maraming tao at samakatuwid , hindi namin
kailanman ay nasiyahan , nais naming higit pang mga
pag-ibig at higit pa at higit pa ... bakit kaya magkano ang
mapagmahal na ambisyon bilang ko bang ilagay ang
tanong.Retreat na sinasabi ang sumusunod na , ang lahat
ay libre upang gumawa ng follies sa pag-ibig , kami ay
mahina at madalas na manipulahin .Gusto naming
naniniwala na ito ay totoo pag-ibig na , bakit , dahil tayo
ay mahal , na pakiramdam na arouses pagmamahal at
pinalitaw ang karunungan ng buhay, ang batas ng pagibig at magpadala ng pag-ibig na malinaw at
spontaneously , gusto kong sabihin dahil mayroon akong
karapatang mahalindahil pagkatapos ay pag-ibig sa isa't
isa at bigyan ang ilaw sa buhay sa pamamagitan ng isang
pagsisikap at direksyon sa isang path na walang luha o
sakit.Tangkilikin ang kahanga-hangang pagkatao ay
ipapakita sa iyo ang maximum na enerhiya magulang
.Naniniwala ako sa liwanag pag-play sa beam na
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nagpapailaw sa solar system mismo, .Huwag kailanman
sa nalalapit na abot-tanaw kumukuha ng liwanag ng pagibig, dahil kumalat ito sa pamamagitan ng pakikipagugnay, revitalizing pasiglahin ang mga energies .At
huwag lumalaki at ang equation ay 1 + 1 + 1 + 1 + .....
= plus infinity .Well ang mapagmahal na field para sa
magnetic pwersa , kaakit-akit na puwersa at akitin ang
pagnanais na malaman , at masiyahan ang pagnanais o
sa simpleng magsaya.
asosasyon ng Enerhiya
Ilaw: init : sun : kapangyarihan : paghiwalay : laway :
halik : pagbabahagi : pakiramdam : kagalakan : party:
kaarawan : Kaarawan: Edad: edad : pasensya : tiyaga :
pagbihag : sakripisyo : Pananakit : Pagpapagaling :
Medikal : Pangkalusugan : kalakasan : Enerhiya
:kapangyarihan : kawalan ng lakas : pagkabigo ,
kalungkutan : pagkawala : pagkahilo : nahihilo : baliw :
baliw : ospital : ospital : pagkakait : pagnanais :
pagnanais : kakulangan : panalo : panalo : Battle :
digmaan : kamatayan, pagkawala paglaho : walang :
lungkot
:
pag-iisip
:paglikha
:
imbensyon
:
kasinungalingan : kalupitan : imoral : parusa :
kaparusahan : pagkagalit , fine : Pulisya : proteksyon :
Kaligtasan : katatagan : balanse: kawalan ng timbang :
abnormal : sakit : saykayatrya : help : therapy : clinical :
iniksyon : nars : morpina : Droga :ilusyon : pagkabigo :
pagkabalisa nerbiyos : boltahe : lumaban : lumaban :
mandirigma : Nagwagi : lahi : kumpetisyon : adrenaline :
takot : takot : duda : tanong: tanong: sagot : tanong:
usisa, interes ;kasiyahan , kasiyahan : orgasm :
pakiramdam : matapat : pananagutan : nagkasala :
nagkasala : walang-sala : Libre : Freedom : Hustisya :
katapatan : katotohanan, katapatan , transparency :
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Invisible : imitasyon : hindi umiiral : imahinasyon :
pagkamalikhain , pangarap : sleep : pahinga :
kapayapaan :kalmado : quit : ihinto ang : sign: simbolo :
Pagguhit : Lapis : goma : Tire : Road : Paglalakbay :
Transportasyon : Tren: linya: Needle : pin : Pananahi :
operasyon : Pamamagitan : pagbabago: Transition :
hakbang: Pag-scale : Pag-uuri : Index :na termino: salita,
parirala: dialogue : komunikasyon : expression :
pagpapakita : pagtatanghal : Panimula : paunang salita :
panimula : Book : Sheet : Tree : likas na katangian :
Hangin: Air: Sea : apoy : lupa, solar system : enerhiya :
ilaw: kapangyarihan : rayasul na :)
pagsasaayos ng Enerhiya
Buhay ng hindi kasiyahan may kasiyahan
Kasaganaan ng Banayad
Ako ang lahat ng mga kulay upang ipinta ang iyong
mundo
Paralyzing liwanag
Isang bagay ay hihinto sa amin kung gusto namin upang
magpatuloy, ngunit kung bakit titigil kung ito ay pagkilos
na unfolds at bumubuo ng damdamin , sensations at
stimuli , dahil kapag may isang taong tumugon sa amin at
reacts pagkilos ng aking mga kaibigan , pasensya at
kaalaman upang maunawaan ang iba pang mga pagconfronted sakit.Iyon ay ang tanong kung bakit ang
libreng enerhiya na mamatay ang kabyak ng katawan sa
amin bilang kung kami ay mga bata walang sagot
.Tapang aking mahal na salita ay isang pagkakasunodsunod na hinuhusgahan at kung sino ang hukom ng
dahilan , kung sino ang maaaring maging normal at
abnormal
... kahit sino !Lahat tayo ay may
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pananampalataya at Mayroon akong pananampalataya sa
mga may pananampalataya bigyan na mga kaso ng pagaalala ng kalooban at marunong ng lahat ng bagay at
pagnanais na ito, ngunit bilang isang alpa na alludes at
eludes nagpapadala ng tunog sirena sa hallucinatory
dayandang .Wala ng higit sa magrelaks at makinig
mayroon kaming dalawang mga tainga at isang bibig na
makinig dalawang beses nang tulad usap kami at
katahimikan ay pagkilos at hindi na walang muwang o
walang pigil , ilang labanan ay dapat mong subukan ang
katahimikan ay maaari pang maging torturous ngunit
sagutin ang maraming mga subjective isyuat masayang
kasama katahimikan ay tahimik ngunit maaari aandar
bilang ang perpektong armas mapagnais ng kapusukan at
hindi mapigil pagnanais upang tahimik na at makinig sa
pakikinig sa katahimikan sa iyo!
Kung isang araw maging isang distansya
Kung isang araw maging isang distansya , nais destroyer ,
nakakatakot , maingay , o noon ay walang awa
maliwanag , maganda , nagliliwanag at energetic ... Ang
bawat ray ay may bilang mga tao ng iba't ibang mga
katangian , iba't ibang mga mode ng pagkilos, iba't ibang
mga ilaw , ibig sabihin, sa bawat ray /maging natatangi at
eksklusibong .Well kung isang araw maging isang
distansya ng hindi bababa sa ito ay orihinal.Ang bawat
ray ay may anyo ng pagkilos , tulad ng sa anumang oras
sa mga tao na magbahagi sa mga oras arises fraction
.Sigurado kami kumikilos sa ang beam / maging , maaari
naming baguhin ang direksyon at patutunguhan.Tungkol
sa mga destinasyon at sa unang pagkakataon ako ay
pahintulutang magpatakbo ng mga pangalan ng Diyos ,
isang araw ay lumitaw na magkaroon ng isang pag-uusap
paniniwala at pananampalataya na may Koran tagasunod
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na sinabi sa akin ang sumusunod na kuwento na ako ay
ilarawan: ikaw laro para sa ibinigay nakamay at maalab
hilingin sa diyos upang umalis ka sa maximum na puntos
at umalis ka sa isang mapahamak .Kahulihan babagsak
Aking mahal sa kuwento ngunit kung sino ang sa wakas
ay inilabas ang impormasyon?Ngunit bukod sa kuwentong
ito Gusto kong sabihin sa iyo na mayroon kami ng
pagkilos at radius / ay kumikilos sa kapaligiran at ang
bawat roll ang dice sa iyong enerhiya / hugis / pag-uugali
.
Aral ng nagtapos ama sa liwanag ng buhay
Salamat ko ang aking ama sa contribution na ito sa aking
mga aral pati na rin ... ng kaunti ng lahat ng bagay ... na
kung paano namin ... nabuo namin kapag kami ay
masigasig sa buhay ... Sa paligid ... may sensitivity sa
lahat
mapanimdim ilaw
Reflect'm ko lang mabaliw
Maliwanag umaga
Paano mahusay kaya gumising sa aking mundo , na may
dilaw na mura sa kantahan , isda upang lumangoy at
puno oksihenisahin .Nag-aalok ko sa iyo ang aking
accomplices : ang dilaw na mura pints enchants sa
kanyang pag-awit .Ang smartie isda swimming at slide sa
ibabaw ng tubig .At ang Mga Amazona Bonsai na breathes
at inspirasyon .Sa tatlong kumikinang tao'y at kagila ng
aking mundo , pindutin nang matagal ko nang higit pa sa
isang mundo na globo sa window na kabuuan ng mundo
ang mga ito 20 taon na ang nakalipas , tanging ang isang
halimbawa ng mga unyon umiral pa rin rep .Sobiyet
sosyalista .Mayroon akong dalawang ring rosas disyerto ,
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parehong binubuo ng mga oras butil ng buhangin ng
disyerto na gumagawa sa akin makita ang isang
nagkakaisa mundo , sa mundo ay mga rosas isa sa
kanyang orihinal na kulay na sa akin ay nangangahulugan
ng tiyaga at isa pang pininturahan sa malakas berdeng
kulaysimbolo para sa akin umaasa .Sa aking pagsusulat
mundo , sa palagay ko , at sa tingin ko na parang hindi
nag-aalala .Sa isang perpektong mainit-init na kapaligiran
at ang maliwanag na umaga na magsulat ng ilang mga
mapagmahal na kaluluwa dito na gustong isipin ang rosas
ng pakikisama .
200 araw na may " bulgar " Moorish filipe
Ako woke up sa ibang katotohanan kaysa sa karaniwan at
ginalugad rar pagsulat kurso sa pamamagitan ng aklat na
ito ay palawakin ang aking pagkatao .
Sumalamin ko kung paano transmisyon ng pag-iisip at
Tutumbas ito sa isang liwanag at kapangyarihan nito.
Bilang namin ang lahat isipin ang tungkol sa maramihang
mga pananaw na kailangan upang sundan ang isang
kuwintas.
Kaluluwa
ay
nakakagambala
sandali.Ang
paraan
tinitingnan namin ang aming sarili ay hindi palaging
walang muwang .
Lumalawak ang enerhiya ang
misdemeanors ay perpetuated .

.Problema

sa

isip

Ang mga tinig sa pagkakaisa tunog Louder kaysa sa isang
boses.
Ang mga salitang ito ay isang pagpapahayag ng sining .
Mula sa puntong ito magkakaroon ng inspirasyon.Ang
pagkatalo ng puso ay may ritmo nito na lumalaki ang
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veins .
Pagkakapigil ay ginagawa sa pamamagitan ng stealth .
Ang lahat ay may kanilang q .Lahat ng sa tingin namin
tungkol sa kasamaan.Minsan gumawa sila sa amin shut
up.
Namin ang lahat ng tingin .Ang mga alaala ay hindi
palaging kasalukuyan.
Hindi pratiques galit sapagkat ito ay masama.Hindi lahat
ng oras ang pagkakataon sa tamang oras .
Minsan dahil lang sa magdusa namin.Mayroon kaming
lahat ng kalayaan sa pagpapahayag .
Wala na matapat kaysa sa katotohanan.Mayroon akong
ilang mga paraan ng pagpapahayag .
Ang pagiging mahusay ay ang magkaroon ng balanse.
Ang balanse ay isang regular na ikot ng panahon .Ang
pagiging matatakutin ay isang kawalan ng timbang .Mga
Tao gustung-gusto magkomento.
Lahat tayo ay may kadalisayan .Ang sun ay isang
pinagkukunan ng enerhiya.
Ang unibersal na pag-ibig begets habag .Ang abnormal ay
walang mangyayari .Lahat ng kalimutan kung kailan
namin gusto .Mayroong palaging ng ilang mga pananaw
.Napakakaunting mga ideya convictions .
Mayroong hindi na mapananauli bagay .Ang lahat ay
napapailalim sa kawalan ng katarungan .
Pag-ibig ay isang pinagmulan ng kasiyahan.
Laging nag-iisa at protektado.May mga tao na hindi gusto
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mag-isip .
Kamalayan ay isang flashlight na Nililinaw amin.
Lahat tayo ay may vices .Minsan mayroon kaming mga
takot .Namin ang lahat ng sabihin ugok mga bagay.Hindi
ko isulat para sa sinuman .
Lahat tayo ay may isang bagay na hindi namin nais na
tandaan ngunit ay handa na upang malaman kapag kami
ay malungkot at palaging aminin ito at hindi itago ang
anumang bagay .
Lahat tayo ay may mga kahinaan .Namin ang lahat ng
pakiramdam ng kasiyahan ng isang bagay .
Kapag lurks ng pagkakataon nagbukas ang pinto para sa
kanya.May pakiramdam ng ideya na may kaugnayan sa
bawat isa.Walang sinuman ay walang saysay na tao at
gayon mayroon ang lahat ng karapatan upang Shine .
Ang pagkakaibigan ay palaging isang magandang
prinsipyo sa isang kaibigan ay isa pang sarili .
Sundan ang iyong mga likas na hilig makita mo ang
positibong .
Maaari naming ang lahat mahalin at mahalin gustunggusto namin ang liwanag ng generator.
Kapag kami ay nagmahal dapat naming igalang na
damdamin .
Ito
ay
pag-ibig
at
taasan
ang
rate
ng
kapanganakan.Laging may mga salita sa sangang-daan
ng mga laro.
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sumalamin !Capture ay matuto!Hawakang mahigpit ay
totoo !Magsagawa ng sarili !
Ako , ikaw , siya ay , hindi namin , ang mga ito !Hindi
namin ang lahat sa akin !
At ang ko ang mga ito !At ang mga ito ay amin!
At pagkatapos ang lahat na hindi namin ?Kami ay kung
bakit namin umiiral !
Umiiral namin dahil kami ay nilikha !
Creation sa pamamagitan ng disenyo!Banayad na ng
buhay !
Banayad na DisenyoImahinasyon at katotohanan !
Dualism sa pagitan ng kung ano ang gusto namin at kung
ano ay sa katunayan !Katotohanan ay pagbibigaykahulugan sa katotohanan !
Realidad sa paligid sa amin!Tirahan kung saan kami ay
nilikha !Ay nangangahulugan na ang transform sa amin!
Pagbabagong-anyo / pagbago !Innovation at Baguhin !
Baguhin ang cycle hakbang !Paglipat ng phase !
Paglipat ng mga hadlang !
Overcoming cycle at pagtagumpayan paghihirap !
Nilikha at haka-haka paghihirap o katotohanan !
Hirap / mga problema sa pakikipag-ugnayan sa pagitan
ng mga hindi malay at may malay-tao !
May malay-tao at nakamit na !Walang malay-tao at
projection !Disenyo ng akin !
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-Iral !
Wala ako sa lalong madaling panahon umiiral namin !
Kami ay sa akin !
Ang mundo!
Isang mundo , isang naka ko sa amin!Kumilos kami sa
mundong ito at sila sa amin!
Kumilos ako sa ilalim na bahagi ng sa iyo!
Ikaw kasalukuyang sa kanila!
Ang mga ito sa mundo!
World tao'y !
Tao'y na o hindi !Kahit na living o walang buhay !Gumawa
liwanag liwanag ang pagkuha !Banayad na enerhiya !
Kapangyarihan ng enerhiya !Power ay
Pagnanais ay kulang !Kinakapos ay tunay !

pagnanais

!

Ang lahat ng mga makakamit ang tunay na namin !Real
ay ang katotohanan at pag-uugali !Mga Pag-uugali ay ang
pagkilos !
Pagkilos ay isang tugon sa mundo!Mundo sa Pagkilos
pagbabagong-anyo !Pagbabagong-anyo ay baguhin !
Baguhin ang tunay !Baguhin ay isang pare-pareho ang
pagnanais !Permanenteng kami sa EnCalcE ng isang hiling
!
Mga hinahangad ay maaaring pinahihirapan !Hindi lahat
ng gusto natin sa mundo!Hindi kasiyahan !
Mula sa kung ano ang mayroon kami at hindi doon!Wala
imitasyon !Hindi makatotohanang pag-iisip !Walang
nababatay sa katotohanan hindi maaabot !Kawalan ng
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pag-asa hindi maaabot !Kawalan ng pag-asa naghihirap !
Naghihirap kaya !
Ano umiiral ay hindi akitin ang pagnanais !
Kung gusto namin kung ano ay hindi doon!Hindi namin
makamit ang kaligayahan !Ang kaligayahan nais
katuparan !
Unfulfillment kalungkutan ng hindi matamo hinahangad !
Hindi maabot !
Gumagawa depresyon !
Ang depresyon sikolohikal na estado na hindi tapos na.
Hindi tapos , hindi makatotohanang imitasyon !
Sa mundo mayroong hindi tunay na katotohanan out
doon!Mga Puwersa ng at mga kaganapan na ituring bilang
mundo na hindi abot-kaya !
Hindi matamo ang espirituwal !Espirituwal ay isang
paraan upang huwag mag ako!Namin ang lahat ng
nakatira sa espiritu !Espiritu / predisposition
Pagganyak isang bagay na humihimok sa amin!
Salpok upang kumilos !
Pagkilos sa iba!Act, ang pagkilos!
Iba pang mga ito, sila !Ako kumpara sa kanila ( mundo )!
Social mundo!
Pag-aaral na pag-uugali !Pang-aagaw ng kaalaman !
Kaalaman ng tunay na katotohanan !Armas ng kaalaman
kaalaman !Ang paghahatid ng kaalaman !Kabilang sa mga
ito kami ko mundo!Alam ang mundo ay nasa ito!
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Kami ang mga ito sa mundo ng kaalaman !
Lahat tayo ay may ilang kaalaman !
Ibahagi ang kaalaman ay upang matuto !
Learning ay live na!Live na ay upang makipag-ugnayan !
Ulat ay nauugnay !Relasyon ay upang makipag-ugnayan !
Makipag-ugnayan ay kumilos sa mundo!
Kumikilos sa mundo ay pag- !Ibahin ang anyo ng mundo
sa pamamagitan ng kaalaman ay umuunlad !
Ay magbabago ay maging maalam !
Kaalaman ay ang pag-alam pagliko !Ang pag- kaalaman
sa isang mundo!Multicultural karunungan !
Walang-hanggan karunungan !
Walang-hanggan hindi maabot !
Ang pagiging matalino ay Yutopyan !Yutopyan ay isang
pagnanais na makamit !Will !
Will ay panloob na lakas !
Inner lakas ay ako !Ang ko ibahin ang anyo ng mundo !
Ang mundo ay transformed sa pamamagitan ng mga
ito.Ang mga ito ay ang pagbabago ng mundo!
Sino ay ibahin ang anyo namin ang
pamamagitan dahilan !Dahilan katarungan !

mundo!Sa

Hustisya pantay na karapatan !Karapatan lamang dahil
hindi namin sa akin !Tungkulin sa kanila !
Dapat nating maging patas sa mundo!
Kumilos na may malay-tao at ang tunay na batayan !
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Pag-arte sa Kamalayan sa hindi tunay na katotohanan !
Hindi tunay na katotohanan imahinasyon
Imahinasyon DisenyoAno ay hindi umiiral nalikha !
Paglikha ng kapangyarihan ng imahinasyon !Ang pagiging
magagawang lumikha ng ay upang maging libre!Freedom
ay upang malaman !Upang malaman ang upang i-play !
Upang bigyang-kahulugan ay upang kumuha !Dalhin ang
pangako !Pangako ay ang tipan !Tipan ay sumusumpa !
Jura ay katapatan !
Katapatan ay totoo !
Ang katotohanan ay isa !
Uno ay sa akin !
Kami ay isa mundo!
Hindi namin sila namin sa iyo.Tao'y .
Paglago ay pagiging .Pagkatao ay doon.
May mga tunay na katotohanan .
Ito ay katotohanan na mayroon kami at hindi namin ang
mundo!
Mundo ng living at walang buhay tao'y !
Ang mundo ay nagiging para sa akin at para sa iyo at
para sa kanila.
Ang mundo ay nagbabago !
Ay magbabago ay upang maging mas matalino !
Ang pagiging kaalaman ay ang kaalaman !
Kaalaman ay ang pag-alam !
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Kaalaman ay karanasan !Subukan ito nararamdaman !
Pakiramdam ay upang malaman !
Pakiramdam kapag nakakaranas namin ito lamang !
Kung lamang sinubukan namin !
Pagpipilian kalayaan upang makaranas ng kung ano ang
gusto namin !
Karapatan, tungkulin na igalang !
Hindi namin gusto , hindi alam !
Hindi namin alam hindi namin magbagong-anyo sa !
Nakuhang kaalaman !
Ang iba't ibang selves sa mundo !
Hindi mo alam, gusto mo bang subukan ang isa pang
tanong ako!
Elations ng pagguhit sa karanasan ng sarili at ang mga
ito!
Mayroong mali mga bagay na umaalis iba naranasan !
At ito ay sentido komun na hindi maganda
karunungan ng buhay !Karunungan ng buhay !

!Bait

Ibinahagi mga karanasan !
Nakuhang kaalaman !Sa pamamagitan ng pakikipagugnayan , makipag-ugnayan ibahin ang anyo ay !
Ang mundo ay pakikipag-ugnayan !
Kami ay sa mundo!Ang mundo ng umaga ko, mo , ,
namin sa iyo, ang mga ito!Pagbabahagi , pagkakaibigan !
Pagkakaibigan pakikipagsabwatan !
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Ibinahagi halaga !
Ang parehong ko sa maramihang mga node .Ang lipunan
ay namin.Lahat tayo ay may isang kaibigan !Sa pagitan
namin maaari naming kumilos !
Sa pamamagitan ng kumikilos
nakakaapekto namin ito !

sa

pagitan

namin

Siya ang mundo!Paglalaan ng mundo !Pagbabagong-anyo
!
Bagong pagbabago ko, namin, nila, sa iyo!Ang isang
bagong mundo .Bagong katotohanan.
pagnanais
Bigyan mo ako ng isang halik ... tulad ng ginagawa ng
mga kilala mo? !Bigyan mo ako ng isang halik nakatago ,
tulad ng mga iyon na surripiá- namin ang isa't isa kapag
lumago ang pagnanais ay nagbibigay sa akin ng isang
malambot na halik ang mga kakilala mo !!Sweet matamis
na kakilala mo!Ibinibigay ko sa iyo ng isang halik ang
aking
hindi pagkakatulog
Hindi ko matulog dahil hindi ito gusto matulog , ko nais
upang
mabuhay
.Narito
ang
isang
balakid
na
nagpapanatili sa akin gising .Kukunin ko ay nakaharap ito
sa hindi pagkakatulog
Shadow Wolf Caricuao anino lobo ay nawala ngunit
natagpuan.Protektadong , ngunit lamang sa pamamagitan
ng pagpili.Nagpapakain ng iyong kahusayan ng isip
kemikal solids at naka-print na fissile h20 .Ang
kadalisayan
sariling
anino
dives
para
sa
pakikipagsapalaran at nagkaroon ng landing , Caricuao
.Bilang lobo ay protektado , ngunit sa pamamagitan ng
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saloobin nag-iisa , sa ilalim ng tubig sa maliwanag
kalungkutan .Ngayon isulat ko ang Caricuao lobo
confronts kanyang mundo at bigyang-kahulugan ito
.Friend independiyenteng hindi mabubuhay kung wala
ang kanilang mga ligaw na likas na katangian , subalit
ang isang totoong newbie kawanggawa buhay, similiya sa
Caricuao kung saan ako nagtapos ay may tapat na mga
batang dugo , tapat lalo na ng isang walang takot likas na
katangian , mabangis sa sarili mahalaga ngunit
makatarungan at magalang sa iyong mga kaibiganmga
kasamang at kaibigan .Kaya tapat na naglalakbay na
kasamang at pakikipagsabwatan laging binigyangkahulugan sa init at katahimikan .Ako nanirahan sapat ng
kaunti upang malaman ang mga anino ng kalye at
Caricuao Cª .Ngunit Nakita ko ang loob lobo at itinatag
niya pipi at ayon sa batas link bantay-salakay kaibigan
para sa kanilang kalayaan .Kung mayroong isang bagay
ang lobo nagkaroon noon ay kalayaan , ngunit siya ay
nag-iisa , nag-iisa !At libre!Shadow Wolf extrahuman
kumikinang na enerhiya sa kanilang mga paraan ng
pagiging .Sa kanyang tumatahol na ipinataw nito sa
kasarinlan ng ligaw na laro ng likas na katangian ng mga
gene .Nagpasya na ibahagi ang kanilang bakalaw at
espiritwal na nag-iisa Bisperas ng Pasko gamit ang lobo o
sa halip Caricuao lobo anino sa parehong oras libre sa
pagkakaisa fraternally konektado sa pamamagitan ng
isang pang-ulam at ang kanilang mga inumin .Kami ay
nag-iisa sa pamamagitan ng pagpili ?Claros ay libre
upang mag-isip tulad ng paraan ng kalikasan .Ito ay
regalo sa akin ito Pasko ang lobo Caricuao , ngunit siya
ligaw para sa likas na kapaligiran genetic pulls mo ang
kanilang chromosomes sa libreng estado ng kadalisayan
ng pakiramdam sa kanilang sariling mga katangian
.Misteriyoso bilang paraan ng pamumuhay ngunit fueled
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sa pamamagitan ng kasakiman para sa buhay at magsaya
sa iyong malungkot ngunit libreng kamay sa anumang
pagbabawal o pagpapataw .
Ako at anino lobo ay mga kaibigan ngunit uncharacteristic
sa kanyang paraan ng nagtatrabaho sa isang hindi
kinaugalian na paraan ng iba pang pamimilit , ay libre sa
pamamagitan ng ina kalikasan at sa gayon paglago namin
at kung ano ang sapilitan naming tumagos sa
amin.Havana club ay nasa puso ng kabaliwan ang
parehong uhaw para sa rebolusyon at magsagawa ng
namin ang account ng aming pagkatao , narito ang isang
libre ngunit nag-iisa tayong may aso likas na hilig para sa
pagtutulungan .
Sa lahat ng angkop na pagsasaalang-alang , sabihin mo
sa akin at sa iyo!Ano ang tingin mo sa akin at ko sa inyo ?
Ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa pagkakaroon ng
akin nabasa, di kaya under- tumayo !
Pagpasa ng mga pagsasaalang-alang na basahin sa akin
na kinuha ang kanilang elations ng hindi bababa sa
mahusay magsalita unwrapped regalo sa mga legal na
oras na masa hatinggabi o laro tandang iyon ang kakilakilabot na tanong ! ?
Reflection sa maliwanag mahilig makipagkapwa lubos na
kaligayahan sa isang minimum at halos katahimikan ng
echo na naghihiwalay sa atin.Gawa ang mga sakit ng mga
salita kahit sa isang simpleng pagtanggi ng pagkasunog
.Hindi malulutas balakid pisikal ngunit hindi sa
pamamagitan ng hormonal at espirituwal kimika maging
maliwanag .Celestial katawan manghimasok sa amin para
sa pamumulaklak ng makulay .Sa paghahanap ng pagibig klouber , dahil kayamanan ay binubuo sa pag-unawa
ng multifaceted tao'y at laging may isang bagay upang
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idagdag sa view na ito.Isa pang karagdagan , ang isang
karagdagang taasan ang pagnanais para sa habag at
lambot na desterado sa amin na ang kinatawan
pagpapahalaga sa sarili sa social media.Tingnan ang
pananaw ng isa sa sarili at hindi mapaghihiwalay , hindi
alie- sa anumang kalooban para sa higit pang kagustuhan
na lumabas dahil sa ang bilog.Ang lupon ng ginto ,
kapisanan ng magandang loob at katapatan at paggalang,
higit sa lahat dahil sa hindi umiiral .Kami ay dalisay at
ligaw sa batas na ito, at wala nang higit pa kaysa sa
makasarili ako kung sino lamang na maging invades isa
pa gamit ang kanilang mga pananaw upang palagi
.Inflamed ang isip na may kakayahang isang simpleng
palitan ng mga ideya , ito ay kagyat na apila sa bait
.Kapag bigyan o magdala ng sarili sa iba pang
namin.Wala na walang halaga tanggihan kung ano ang
hindi namin gusto , madali .Pag-ibig at pag-ibig ay sa
halip pakiramdam ang isa at hindi sa akin.Nakabubuo
saloobin ng link sa pagitan namin tao'y , naghihirap mula
sa isang masarap na pagsasamahan na sa pamamagitan
ng buhay na kasama ng iba pang tao'y .Nakalimbag sa
likas na pag-uugali lamang sa tingin ko , pagkatapos ay
sa akin , at ngayon may muli ako .Kaguluhan dahil ang
isa ay transformed sa selves at hindi ko alam kung gaano
karaming mga selves at kailangan naming magtiis upang
magbunga sa iba.Uri ng ito ay sumapit sa amin kung aling
ay laging bukas .Pansin EU upang ang sarili sa pagiging
na mismo but- mo guys at kung anong antas ng
pagkamakasarili ay .Well ang nakasuot man ako doon pagiging kaya that- iyak ng sigaw na umiiral at na ang
pag-click ng higit sa EU ng EU na ang nakasuot .At
pagkatapos ay kung paano dumating mukha sa salamin at
sasalamin lamang ang sarili na umiiral dahil ang lahat ng
EU ay that- iyak pelo ng EU sa buong mundo.Para naming
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nag-iisa , at pagkatapos ay , kapag gusto naming
banggitin tories lamang dahil sa pagkamakasarili ng ilang
mga EU laban sa EU iyon.Lungkot na napaka salita pagibig sa sarili ay may ngunit na hindi gumawa ng anumang
higit pang Mahal kita .Pag-ibig : ako at kayo omnia vincit
Amor pag-ibig ibig lahat .
Oh kung alam mo na gusto mo at doon na alam mo at
kung bakit mo dapat hindi ito nasasayang na pagkabalisa
dahil ito ay seryoso at may pananabik mula noon hindi ko
nakita o bigyan bilang perpektong ay magiging isang
dakilang gawa na iyong pinanggalingan at dalhin sa iyo
trouxesses hindi kahit na lumabas sa mga Osakit at hindi
nais kapangyarihan ngunit hindi ka maaaring gusto gusto
ko ang pulong ng isang punto ay kaya ang napakamakulay na buhay magkaroon ng maraming mga kulay na
maglagay ako ng isang pints ay hindi dapat na dito sa tabi
ng sa akin hindi ko makita ang hardin rosas sariwangsariwa at mahulog puting petals mahulog sa pag-asam
atpagnanais ay hindi kailanman nag-iisa , ngunit dump
ako dito ikaw ay doon at gusto ko sa iyo dito at sa iyong
mga magagandang brown mga mata ay tulad ng dagat
olive ang mga ito lamang kapag sa tingin ko ng sa iyo
paalalahanan ako woke up, woke up ako sa kaliwa ko
nang walang madilim na nahanap ko sa aking sarili at
pag-asamNaka-wrap pagsinta pagnanais sa lahat na
nakita ko at tatandaan malakas kisses , hugs malakas ang
lahat na iyong ibinigay at natanggap at tinanong hindi
lumitaw muling pagsilang ng pagiging , at hindi hilingin
upang maging sa pag-ibig na walang sakit nakita, ninais
ko ako ay tatandaan lahat ng bagay atkung ano ang
ibinigay mo sa akin ay ang lahat ng maaari nilang hindi
na insisted ay ibinigay ng pag-ibig , pag-aalaga,
kahabagan , pagkahilig para sa lahat ng bagay na hindi
kailanman sinasabi ng salita hindi sa isang libreng puso at
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may naghihintay na mabigyan kung ano ang hihilingin o
donasyon ay totoo doon ay upang bigyan , nang
walangkahilingan o nangangailangan kung hindi mo
marinig ang isang hindi bahagi , ay nagbibigay sa
paghahanap upang mahanap ang salamankang gamot
pala at ang kayamanan na ay walang katumbas , isang
kayamanan lamang na hindi ginto ay tumatagal ng pagibig at alam kung ano ang gusto ko ngunit hindi ko
sabihin sa iyo sa iyo lagarinagkaroon ng mas malalim na
may isang bagay, isang bagay na nakita niya ngunit hindi
na-translate
ng
kapangyarihan
nang
walang ay
ipinanganak pagkakaroon , nang hindi nakikita ay lumago
sa loob ng akin na gusto mo ako at ikaw ay sumulat , at
hindi makita kung ano ang lumalaking loob ako ay pagibig , ito ayisang bagay na nais niyang subalit nagkaroon
ng hindi , ngunit sa katunayan ninais mahal bilang
ginusto niya na makita ito lumago sa takipsilim lahat
nangyayari nang walang takot, walang nanginginig
walang takot sa bumabagsak na tulog sa magpainit
kalungkutan bilang isang kamay sa ilalim ng puso ay
mayroong tabi ng bintana ay hindi mo makitangunit
nakamit , naramdaman ko ang pabango ay ito ng amoy
ng punungkahoy ng sandal at nakinig jasmine ngunit
hindi marinig gayunpaman natanto ay wala na doon at
nakilala ko kahapon ay ang pareho, ngunit ngayon ay
iba't ibang mga lagari , smelled at narinig ay harapharapan natatanging ay isang bagaymga espesyal na
saktan akin at ito ay mahalaga ay paghinga at inhaling
hininga para sa iyo, hindi mo makita , huwag madama at
hindi sa dulo dahil ikaw ay doon, malayo ngunit ito
tinanong ng monghe upang ipakita pasulong , hinaharap
at nahulaan naay doon sa background, sa window upang
tumingin nang hindi nakikita mo , nang hindi nagbibigay
sa iyo kasangkot ang iyong sarili na may air dinala sa
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dagat ibinigay mong malaman ang amoy ng dagat wet
paghinga at kagalakan ay kung ano siya nakita ang dagat,
ang buhangin, ang mamasa-masa , ang mga naka ngunit
ang iyong paghinga .
Sindihan ko ang isa sigarilyo thoughtfully at tangkilikin
ang masarap na pagsasamahan sa pagitan ng pagkatao at
pag-iisip ng paksa gumagawa ako gumala-gala sa pagitan
ng mga hilera at dumadaloy sa pag-iisip ng mga ideya at
mga layunin sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng
manunulat at mambabasa ay hindi kailanman basahin
wire upang sumanib sa kung ano ang aking sinulat ni , na
kakaiba , ngunit Alam ko ang isang taobasahin kung bakit
ay nais na ito , ay maaabot kung ano ang gusto kong
magbigay-kahulugan o maging nagpunta out sigarilyong
walang katiyakan at sa tingin ko para sa akin ay magiging
? !Hindi ko alam , ngunit isulat ko bilang isang paraan ng
espirituwal at intelektwal na pagpapalaya ginagawang
akin na rin gusto ang aking mga mambabasa ay
nilalaman at mahusay ko opt para sa isa pang uri ng
pagsusulat ng kani-kanina lamang higit pa concrete'm
hindi kaya magkano ang liwanag at lakas ngunit sa
pamamagitan ng pag-ibig at pag-unawa destinasyon, ang
isipGustung-gusto vociferously uri ng mga salita para sa
isang taong may gusto na basahin ang isang bagay na
mas mapagmahal , matalino at kasama ko ang bukas na
armas sa pag-ibig , tiwala na walang salungatan at
walang nagnanais na maging pinagtigalawa sa aking
salita ako nang higit pa direkta at kongkreto nais upang
makuha ang pakiramdam na pakiramdam na unitesreader
sa manunulat affinities samakatuwid nais na maging kung
ano ang palagi ko pa kusang ngunit sumasamo sa mga
kaibigan ng kasunduan ng mga salita sa pagitan ng mga
titik na dumating sama-sama at pangungusap form na
palaging koneksyon, at napaka- makatotohanang pag-asa
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pag-iisip ng mga salita , paumanhin mapagnilay-nilay
parirala kung sa tingin ko ngunit ito ay handa na upang
mag-isipkung lamang sa mga walang katotohanan dahil
ito ay isang bagay na mayroon na lamang na sabihin na
rin umiiral sa ito simpleng paraan o bumubuo sa
pamamagitan ng isang karaniwang Moorish filipe para sa
lahat ng hindi pangkaraniwang pagbabasa sa akin ito ay
hindi kaya karaniwang kawalang-interes na basahin kung
ano ang aking sinusulat at tanggapin ang kasalanan
ko,nabasa ko maliit ngunit kapag gagawin ko ito sa akin
gumagawa rin ako sa tingin ito ay ang aking hamon na
basahin at patuloy na basahin at mag-isip .Ako ay
nagpapasalamat at masaya higit pa sa mag-isip na ibang
tao palagay ni mga saloobin !Siguro ay hindi pakiramdam
nararamdaman kong pag-ulan sa mga bato pumapasok sa
butas sidewalk ay Estados sa ilalim ng buhangin at lupa
matigas at hinihingi walang lugar koneksyon, walang
puwang o isa pang bato masdan ng isang epektibong bato
relasyon, lupa, lumakad buhangin sa mga ito nang sa
gayon aypakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga relasyon
sa malamig na bato na may o walang buhangin o lupa
subalit Estados sa pamamagitan ng mga kamay ng mason
na sumali at perfected pag-ibig sa lahat ng lupa ay dapat
na nagkakaisa bilang ng mga bato Mason ay ang tao na
nag-uugnay sa iba't-ibang mga bato at hindi i- pusobato
ngunit damdamin moldable sa anumang iba pang mga
piraso ay dapat na isang hanay ng mga piraso na
magkasama tumayo ito anumang timbang o wear ng oras
Dare sirain ang tour maglakad kami kaya ang mga taong
magdusa ang pinaka -load ngunit kung sila ay sumali ang
epekto ay mas maliit na board-t ang iba pang mga piraso
na may pag-ibig pag-ibig ay magiging buhangin at dumi
na unites sa amin nang hindi kahinaan , magsuot lamang
nai-minimize kung ang lahat ng mga piraso ay
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magkakasama at mahusay na cobbled tao perfects sarili
nitong bato at miyembro ay sumali sa iba -sama ay
malakas at angmalayo at matatag na paraan sa buong
mundo ay isang bagay na unites sa amin uri ng Lego
masdan isang Unbreakable fortress lahat nagkakaisa at
walang kamali-mali kung bawat bato naghihirap walang
anuman kundi buhangin magsuot ang ilalagay sa lugar ng
mga bato bilang mga lalaki ay may panghabambuhay na
bilangtao ng mga bato ay napalitan dahil sa pagsusuot at
panghabambuhay na may maliit na bato , malaki at kaya
kaya sa buhay na akma sa natural iba na kinakailangan
lapidary ay isang tao sa earth ay Molded - upang
magkasya sa tamang sitetingnan gamit ang isang
palaisipan kung saan ang lahat ng mga piraso magkasya
magkasama kaya lahat ay mayroong isang lugar at mga
mas mahalaga kaysa sa iba upang maging isang
palaisipan na walang isang larawan magulong mga bahagi
ay kinakailangan lahat sa planeta daigdig lupa ay
nangangailangan ng lahat ng mga lalaki atmga babae
walang sinuman ay wala, ang lahat ay may paraan kung
paano ma- buhay at kumonekta sa bawat isa dito ay
isang malaking palaisipan lupa namin tumira at ay
konektado sa isa't isa nang hindi alam ngunit lahat ay
gumaganap ng isang dulo upang ang puzzle sa higit pang
mga karapatan, iba pang mga baluktot nangunit ito ay
natural na ang lahat ng magkasya pagkatapos ng lahat na
gusto naming ng isang sidewalk path ay masarap na
pagsasamahan
sa
pagitan
ng
mga
tao'y
na
makipagtulungan para sa parehong layunin sa pag-ibig at
koneksyon sa pagitan ng mga kapantay bilang maaari
naming tukuyin ang ating sarili kung ang iba ay hindi
nagpapakita ng pakiramdam at huwag sabihin ang
katotohananpakiramdam ay may isang bagay upang
ibahagi at kung ito Masakit upang manirahan ring ibahagi
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ang mga gastos ngunit dahil ito ay hindi malutas ang
lahat nang maayos dahil kung isip at hindi namin
costumed damdamin ang aming mga mukha ang aming
mga mukha at kapag tulad ng isang tao ay dapat
magpakita ng mukha tuladat kung ano ito bilang kung
hindi ako ng paumanhin bilang ako ngunit ipakita ko kung
gaano ako at ipakita ang mukha at ang aking mukha ay
hindi para sa pagbebenta hindi na maging masyadong
mahal dahil ang pera ay hindi kailanman binili sa akin o
gusto kong maging para sa pagbebenta, Hinahayaan
mag-isa bumili ng isa ngunit isang bagayay sigurado Isa
laban sa euro pabor sa korona na tao ay hindi sabihin
bumili ng lahat dahil hindi ako hari at koronang ayaw
mong gustong guys sa damdamin naghihirap dahil hindi
ito magdusa doon at kung hindi mo pa ibenta ay nabili ay
masayadahil pera ay hindi kailanman nakita ang mukha
ay nagpapakita ng lahat ng bagay at ito ay tumatagal
Kapal ng mukha na kumuha ng mga ito sa akin kung ano
tayo dahil tayo ay hindi maganda walang sinuman ay
sapat na mahusay dahil sa isang araw ang korona
papalitan ang mahal at gusto Nakaharap ang tinanggalan
ng korona sa parehong sakitparehong sigasig ay pag-ibig
pag-iibigan ay ating imahinasyon sa aming mga hakahaka transposisyon ng tunay na ako ay tapat sa pagiibigan , ang pag-ibig ng pagkasunog at kahit sakit na
umiiral ang iyong kariktan at ako aktor sa ating mundo ay
silent film na artista peroang aming sipi ay isang
romantikong pelikula pagbaril na SINGS isang kanta " ito
ang aming pagkasunog ng pag-ibig na walang sakit "
maaari kang maging kukunin ko na ikaw ay pagkatapos
naming ikaw ay parehong hitsura at makita ang parehong
pananaw ng parehong kurso sa parehong hinaharap ang
aming
sulokumaangkop
parehong
puwang
lahat
tumatagal all'm -project sa uliranin sa wakas ay
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gumagana sa parehong paraan sa pamamagitan ng ang
parehong ruta at huminga -hininga palagi kang
pagbubuntong-hininga ka natatakot ng hinaharap ay
mahirap upang makita ang magdusa ka nang nasasaktan
dahil hindi ka sugat ay alam na buhay oohindi ko alam
kung yes dahil isipin ko at imahinasyon ay hindi kapanipaniwala ngunit alam ko na hindi namin hiwalay ngunit
magkasama kahit lamang pagiging dito makipag-usap ko
tumugon ka alam mo kung saan mo kailanman
malalaman kung habilin ko ngunit mahanap ko ang aking
sarili dito at doon ako palaging nandiyan kasama kahindi
mo pa rin alam dahil isipin lamang ngunit ako isipin ang
lahat ng mga mahusay na walang hangganan walang mga
balakid sa akin at , kailangan mo ka namin ang parehong
laging magkasama dito o hiwalayin nakakonekta ako at sa
akin ka kumilos reaksyon ko tumawa ka ngumiti ako
nagsasalita kaaprubahan ko kayo titingnan mo nakikita ko
sa iyo Seest Sumasang-ayon ako ay palaging namin sa
tune sa gusto mo hangga't gusto mo para lamang sa
isang halik maglakbay ko ba akong magpatakbo makita
ng flight ngunit hindi palaging mahulog o aleijo sa akin
ikaw ang lunas sa aking pagnanais pangako habilin ko
upang matugunan sa iyo at satingin ko ang lahat ng
bagay at hindi alam ng anumang bagay dahil ako ay
naisip magiging tulad ng nakita mo sa hinaharap at sa
tingin mo nadama sa akin din bilang nabasa mo sa iyo
kung ano ako ay nagsulat at kung ano ang nadama ko ay
gusto kong malapit ka sa nakasanayan sa akin
malampasan ko ang mga kaguluhan ngunit hindilabanan
ay disculpa ang uwak walang saysay na tao ay masisi
dahil gusto mong makita kahit na walang hinahanap alam
kong isipin ko na nakikita mo ay tunay imperyal panunupil
at hindi imahinasyon ay sulyap walang panlilinlang .
Kawalang-halaga o zero Narito, umalis walang sinuman
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ang laro kapag may isang taong Nakakamit ano ang gusto
mong umupo gaganapin pansamantalang masaya dahil
ang ambisyon ay upang manalo at pagkatapos ay manalo
sa higit pang kaya masaya upang makamit bigo dahil
naabot na ito at nais nang higit pa palaging higit
anumang coisita kung mangyaring mo at mayroonako ay
masaya ngayon pero naisip following've isa pang hiling
ngayon pagkatapos mr .Likas na talino bigyan ako ng
tatlong kahilingan hindi ngunit isang arem mga
hinahangad at kahit ngayon mr .Dyini mawala hindi
Pakiramdam ko ay tulad ng isang maliit na isang bagay
na mas sa likod ng kagandahan ay ang character na
puwersa na humihimok sa amin upang laging sundin
samakatuwid defends ng isang personal at praktikal
idealismo isang perpektong asal at social sariling
katangian , ang aking mahal na pagkakaiba na ito na
nagmamarka ang saloobin ng kumikilosat maging totoo
bilang isang ideya, isang pag-iisip isang paraan upang
sumunod
samakatuwid
hinahanap
o
pag-abot
pagmamataas na puwersa ng kalikasan na nagbibigaydaan sa amin upang maging kung sino tayo natatanging
tao'y at generators ng dahilan ang sarili nito sa kung ano
ang anuman sa amin maghangad na maging espesyal
Aihindi naniniwala kang isang araw na pier matiis mo
magtiis ngunit mahal din at labanan ang nakatayo sa
pananampalataya pagkahulog nang hindi kinakapos
upang pumunta nang walang ng parasyut Falls lahat ng
sira sa pagkakasala na walang ipagpatawad ipagpatawad
at upa !Ang iyong berde, brown ang iyong prinsesa
kagandahan ng iyong kaluluwa ay nasa ko na gusto mo,
tulad ng sinuman nakatira , paghinga , masayahin
amarilyo iyong mga kulay pagalingin ang puson sa akin
ang iyong liwanag ay ang aking pagka-akit at ang iyong
magandang magandang buhok pindutin doon gumawa ng
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mga link sa pagitan ng mga ugat ng pusoupang patayin
ang kalungkutan Tinatanggap ko ang pagkilala ng utang
na loob para sa pag-iibigan na ipasa ugnay iyon, na ngiti
na dadalhin mo ako sa paraiso
Nakita ko sa iyo tumingala Napansin ko Tiningnan ko muli
ibalik sa kumpunihin Nagustuhan mahal mahal ng galaw
ng pag-ibig.
Ikaw ay kaya kaya at sinabing kaya sa akin nakita ko
hindi ito na- i Tinanong ko sa iyo kung paano mo ay at
halos choravas nadama ko malungkot at hilingin sa iyo
kaya huwag maging tulad ng iyong hiniling sa akin ay
natutuwa hindi ako mo bang kung isang araw mo
mahanap ang iyong sarilinawala ang tingin ko bilang
isang panimulang punto sa tingin na buhay ay isang mapa
at na ako ay mahanap ka at sinabi ko tanggapin ka dito
nagsisimula ang paglalakbay at na walang mayroon kang
na account sa akin at mayroon ako sa iyong pagtatago ay
nagbibigay sa akin ng lugarisa beijito at lahat ng bagay ay
maganda.
Isipin nang hindi lumilikha pagpapawalang walang
nagbabasa ng pagdinig nang walang nakikinig pag-aaral
na walang pagpapaganda Narito ang isang motto ay isang
tema makita at pakiramdam at hayaan ang iyong sarili
pumunta sa ang mga titik sa mga salita sa mga
pangungusap sa poems sa akin ang lahat ng mga isyu
ngayon ngayon ko tingin moderno na walang nakaraan
habang nagpapaalala sa akin kalimutanat gawin itong
muli sa pakiramdam pag-unawa ng katotohanan sa mata
pakiramdam ang lumang mukha sa mga mata at nakikita
ko sa iyo at walang balintunay o demagoguery'm kusang
am hindi nagkukulang sa oras at kasalukuyan nababatay
sa katotohanan ngayon ay kaya kalimutan ito ay parang
walang nakaraang mga orasay mula sa panloob na mata
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sa labas natatandaan ko umiiral ako at hanapin ko ang
aking sarili sa ngayon sandaling ito ay hindi naging ay
ngayon ay nananatiling para sa akin upang tumingin sa
mukhang ito sa sandaling ito sa sandaling ito ang
kaganapang ito ay hindi isang beses ngunit ngayon ay
lumitaw halos lumitaw ang salitang iyon sa mga batas
nglamang na ang isang kakulangan ng isang tatagal ng
kasiyahan sa magsulat lamang ng sinabi ng kahit ano
ngunit corresponded sa paningin ng araw na iyon at
ipinanganak ang kapangyarihan ng pagsulat ng kagalakan
ng isang taong naninirahan sa kanyang pang-araw- araw
sa kamay at halos fades tubigmalinaw at tahimik na
naglalakbay sa malambot na mukha ay luha tumatakbo sa
mukha iyong babae ginang ng bansa na pangbatang
babae na minsan ay makakakuha ng nawala at hindi
sigurado kung ano siya Nais ng ngunit naglalayong
maging matamis bilang seresa mga titik ay paminsanminsan na salita na nakakatawa ang iba pang mgaliwanag
na nagmumula sa interyor na may glow hindi alam kung
galit subalit nararamdaman ng pagsunog ng sugat ng
isang pabalik mula sa isang biyahe upang ikaw mismo ay
pag ng pagpasa sa iyong mundo at nakikita ko sa kanya
may malalim na pagtingin kung paano sa tingin mo alam
ko kung ano ang takotalam ko kung ano ang alam mo ang
iyong kagustuhan sa mga hapon sa mga nag-iisa gabi
doon ay silakbo ng damdamin ay may pagnanais isasara
mo ang iyong mga mata pakiramdam takot at gusto kong
isipin ang iyong buong puso at handang malakas ang loob
ng isang tao naghihintay ngiti tumagal magnakaw
manghimasok ngunit huwag gawin ang mga sarili naiyong
aming pangarap sa aming mga pulong sa pampang ng
isang ilog ngumiti ako sa iyo maglimayon sa isang bato sa
tubig na gumagalaw at gumagalaw ang bato ay mahirap
ngunit ikaw at ang tubig ay purong mga asawa ng
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craziest bagay kung umupo ako sumalamin ko
pagpapawalang pagitan ng mga linya sahaka-haka uri ng
isda sa aquarium kung saan walang at walang anuman
kundi walang ay hindi maaaring makakuha ng sapat na
paghinga oksihenisahin upang humingi ng kalayaan sa
isang araw paglangoy nang walang aquarium na regalo at
iba oo mangarap kumusta nakikita ko na ikaw ang may
magtanong kung paano ka ako ay higit pa o mas mababa
sinabi mong makinig akoat sa tingin ko ang mas nakikita
ko ang woes ng iyong hindi gaanong masyadong
kailanman makikita ng mas nakikita at nararamdaman
kung ano -alala ka at hindi mawalan ng tao ang iyong isip
positibo at creative ngunit hindi negatibong ay
nakapagbibigay-liwanag tumagal kape mawalan ng
pananampalataya ng isang tao grabs sa akin pakiramdam
ng kukopinoprotektahan sa akin ng isang tao na hindi
kailanman forgets at nagsasabi sa akin mo pagkatapos
yes gusto ko masaya ka at natutuwa masaya tulad ng
lahat ng ibang tao ay kung ano ang nais ko ang
populasyon umuunlad kaya silakbo ng damdamin ay
tumingin nang maaga Nakita ko sa iyo na ito ay kaakitakit magic ay lahat nanais mo ay lamang ka lamang sa
iyo at ako ay masaya bilang napanood ko ang pagbagsak
ng ulan at wet nagkakaisa at makabagbag-puso kaming
inundated ang lahat ng may mga patak ng magic at lahat
na conveyed kagalakan sa tuwing nararamdaman ko sa
tuwing ako sumulat ay isang bagay na nakikita
konatatandaan ko at nakikita mo tuwid maaga sa
hinaharap at sa gusto kitang laging iniisip kapag nakita ko
kayo sa akin pusod sa pusod labi sa mga labi katawan na
may naka-attach na katawan ng higit sa mga kaibigan ay
palaging isang bagay na nakita niya at hindi sinasabi ay
isang bagaynais at nadama ng isang bagay na malakas
isa nang walang pagkabalisa koneksyon inilagay mo sa
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aking imahinasyon ay ang paglikha ng isang bagay na
maganda sa mga kakulay ng dilaw bilang ng araw na
hindi kailanman napupunta out at radiate ng enerhiya sa
buong araw itaboy ang ilaw kapag madilim na ito ay
makakakuha ng lahat ng nakatago ipasok ang sukat
doonng dahilan kadiliman walang pagganyak imahinasyon
ng wala kahit saan ng walang laman na hindi mo makita
ang lahat ng mga proyekto sa dilim imagines ng pader ay
bumaba sa pinakamalala obstacle tentacles magsimula
ang palabas sindihan ko ilaw up ang tela hanggang kapag
Magtatagal ako pangangarap tingin ngunit huwag magisip tulad lamang walang tulad ng isip Iniisip naiiba mula
sa mga tao sa mga taong sa tingin mo ako ng maayos !Sa
tingin namin at kumilos palaging isa lamang na
nangyayari bilang makita ko ang darkness'm isang
pasahero na hindi bahagyang pag-ibig kung paano
nararamdaman ko ang lahat ng mga bahagi ng katawan
natutulog emosyon na pinaghiwa sa pamamagitan ng ang
tono ng tunog na nagsasabi sa akin mamahinga stressed
at nasisipsip ng mga ear'm lumabas na mulihindi matulog
ngunit maaaring maging mas mahusay na ito upang
makalimutan kahit ano upang mapawi ang tensyon
Pulse'm status tailed nababagay marahil huling inilabas sa
akin at ako ay tahimik ngunit mayroong laging solusyon
sa tanong na hindi reaksyon ngunit kumilos na ang bahala
sa sitwasyon dito ay isang magandang panahonKuha ng
off ang sofridão .
Akala ko pinangarap ko ko woke up nakita ko sa iyo sa
isang panaginip tila isang kuwento sa iyo ay ang isa na
nagkaroon ng higit pang kagandahan ng higit pang mga
beauty air prinsesa ay aking inspirasyon ay hindi
imahinasyon ay ang iyong kabalyero mandirigma para sa
iyo ako ay nagkaroon ng anumang unarmored aksyon
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upang protektahan ang puso ay nag-aantok na binuksan
mo angupang makatulog ka bibig Akala ko ng sa iyo sa
iyong panig nakahilig na namamalagi tinanong para sa
isang halik bestowed sa kanya nais ng isang pagnanais na
maging sa iyo natagpuan ko ang aking sarili pangangarap
mo nakikita ko sa iyo matahimik liryo petalo iyong
pabango seduces sa akin ay humahantong sa akin upang
matugunan
ang
makakakuha
ka
ng
nahihilo
tarantadohindi namin sa iyong bubong upang makita ang
mga bituin i-back ang aking sarili sa iyo at sa akin na
gagawin mo sa akin ngiti nawala mo ako ay maging
pakiramdam ay kaya mahusay na hayaan mo akong
pumunta sa ibayo walang sinuman ay kaya banayad isa
sa paglipas ng thousand o mas mahusay plus infinity ay
kaya magandapakiramdam ko para sa iyo ay imposible
upang huwag mag- higit pa ay hayaan mo akong
pumunta para sa iyo ng iyong magic para sa iyong
kasiyahan .
Ikaw ay isang cute na ikaw ay isang sanggol na naging sa
paligid sa pamamagitan ng paglalakad ay kaya mahal na
napaka kaibigan nais ko sa iyo sa akin ay masaya ay ang
pinakamahusay na mga most're lahat Nais kong at gusto
ng cute na bata ay masyadong magiliw ay napaka
smiling're ng simpatiya ayang pinakadakilang kasiyahan
ang aking mga anak ang aking mga pesky pilyo boy
mundo ikaw James ang aking tuta ang aking mga bata at
ang aking kid pag- cool na masyadong ay ang buong araw
ng iyong ngiti , ang iyong kagalakan ay kamanghamanghang energies ng isang bagay purong jump sa pader
tabletas satungkol sa acercas mula sa akin dahil sa
matamis na darating at magbigay sa akin ang iyong
puding sa akin ikaw ay kaya matamis kaya cool na ang
lahat ng araw TAS palaging nakangiting at handa nang
pumunta sa kalye, ang hardin ay isang lalaki isang
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malikot na tulad mo atgusto mo gusto kong mong
malaman na gusto ko lagi mong katabi akin
Naglakbay sa ilalim ng mga ulap nagsakay sa ilalim ng
langit na sa planeta Mars at Jupiter in sa Mars
nagpasyang gusto mo at Jupiter ginawa mayroon kang
dito ay ang aking ay na lumilipad mula sa planeta sa
planeta pen ay lakas na kapangyarihan nagkaroon
kagalakan ay isang bagay na conveyeday pag-ibig sa
pamumulaklak kaya nagkaroon ng araw na puwersa
inilipat tulad ng mirasol ay may maluwag sa loob sa
mabagsik pagtugis ng isang bagay pagkasunog ng
pangarap ng nakamit na ng layunin ang lahat ng bagay
na may pag-iibigan dimensionless ay mahusay na noon ay
kahanga-hanga
sa
wakas
ay
tumingin
napaka
mapagmahal sa pamamagitan ngwindow Napansin ko sa
abot-tanaw na ginugol -scan ang maraming tumingin
nang maaga Nakita ko ang iyong mga bituin ay
makikinang shimmering tumingala Nakita ko ang buwan
ay aking at ang iyong panahon landscape ay isang
paglalakbay Nakita ko sa iyo upang maglakbay sa lupa at
sa ilalim ng dagat sinundan upNaglakbay Panalong mga
kamay sa lupa at sa ilalim ng dagat ay isa lamang ang
liwanag ng buwan .
Saudade ay kinakapos ay ang gusto ay ang pag-ibig ay
mag-isip ay upang huwag mag -hanap ko ang iyong
kakulangan ay mayroon kang dito ay upang hilingin ang
pulong ay upang ibigin ang iyong sarili ay laging nag-iisip
tungkol sa iyo ay ang pakiramdam ng iyong presensya ay
hindi nasagot na pagiging walang ka at sa tingin at nais at
pakiramdam-t at gustung-gusto mo nang hindi nakikita sa
iyo at nais mong kasama ang 5 pandama : paningin
nakakakita ka nang mga pinto , walang amoy amoy mo ,
pandinig dinggin mo doings walang ingay , tikman ang
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galak sa akin walang nagpapatunay sa iyo at pindutin mo
nangpindutin walang mas mahusay na tandaan at
pakiramdam ang galimgim .
Lumikha ng isang bagay magarbong ngunit ito ay napaka
malabo Isipin lumikha at mag-ibang-anyo pagpapawalang
sa isang tao magbasa ng hindi alam ang ngunit alam ko
kung bakit ngunit walang inspirasyon Kailangan ko bang
kumuha ng isang stand -harapan sitwasyong ito na
magsulat at magkaroon ng isang bagay na basahin
nagsisimula sa tingin ninyo ako subukang i- dropsumuko
dahil ito ay hindi madaling makakuha .
Kung isang araw doon upang sabihin sa mga
pakikipagsapalaran o Misadventures sa araw ng isa lang o
sa isang taon na ngayon ang nakaraan ng isang taon ko
makita ang 50 araw ay 365 araw sa isang taon , 7 araw
sa isang linggo nang 24 na oras sa isang araw dito ay
isang bit ng isang 50 -araw na mga oras para sa mga 365
pertaon ng ilang mga araw ng linggo at 60 minuto para sa
24 na oras beses maikli, mabuhay para sa ilang sandali !

erer panalo walang takot ay ang liwanag ng buwan sa
dagat ko ang kapitan ay nagkaroon ng lahat ng bagay sa
pamamagitan ng kamay sakay ng biyahe ay dumating
ang labanan panalo ang imahe ay isang dakilang gawa .
Kung ito napupunta -O sa isang araw kagalakan na ang
isang tao ay i-lock ang pinto , buksan ang mga bintana at
walang takot ng paglipad sa ilalim ng langit doon ay wala
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na doeth paghatol unconsciously sa akin panghabangbuhay mutual na kasunduan para sa hindi kabit-kabit ng
mga tala, isang kapaligiran sa isang napaka- mainit na
lugar doon lilies , marigolds ang nakalipasay pagkalanta
wet lupa , basa-basa sa roof , ang isang nakatagong
lampara at walang magawa ligtas hanggang sa dahilan
filament tumataas tensyon doon mahirap kahit mahirap
beses ngunit walang isa ko nangangahulugang alam
walang sinuman kung ano ang isa nauunawaan at nakita
bilang sa pagiging nag-iisa sa karamihan ng taongunit
dito ay isang live na walang umiiral at higit sa lahat
napaka- urong-sulong ngiti sa madaling sabi ay sumigaw
para sa pagpipighati ay sumulat kung ano ang hindi ko
maunawaan ngunit lalo na nadama Nakita ko ang lahat at
walang ay tumingin para sa pagkatapos ay sumigaw
lamang dahil ibinigay mo sa akin at hindi kailanman
ipaalam sa iyo ngunit wala dito ang pabango na
pinalawakat may ilaw ang nerbiyoso pag-iibigan sa sakit
ay oras na upang sabihin ng isang bagay pagkatapos ay
hindi lamang dahil nagkaroon ng isang bagay na
gumagalaw sa veins Tumakbo ang dugo kung minsan
malayo mula sa isang puso na hindi mag-usisa ay lamang
upang makakuha ng ideya kung paano ito ay pinindot
niya ang malakas silakbo ng damdamin at mahusay na
kahit sa kaluluwaisang mahirap na tao ay higit sa lahat ng
mga tao at nagkaroon ng isip dahil ikaw ay natatakot ng
isang bagay na sa palagay wakas ay palaging isang dulo
at simula sa palagay ko ay nararapat kong hindi para sa
akin o para sa iyo ay para sa parehong dahil mahal namin
at tatanggihan din ng isang bagay na may isang bagay
lang na isinilang at flourisheslumalaki ang lahat sa isang
araw at nagkaroon ng pangalawang nawala noon kaya
lahat ng bagay na nangyari hindi lamang dahil ang isa
nais na manirahan sa isang araw at isa pang sandali nang
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hindi pagiging pabagu-bago laging napakahalaga ay isang
oras ay isang oras na pag-urong ay at noon ay hindi na
sapat ang minsanNaniniwala na isilang na muli bilang
tumingin ako at hindi isipin ang katotohanan sa isang
maagang edad kung ano ay totoo ay nagpakita sa batas
na ang isang aksyon upang makakuha ng puso ay ang
mapanlikhang isip ng koneksyon na walang anumang
bagay o sinuman na hindi sabihin kung ano ang nangyari
ay isang bagay na kinatakutanlahat alog na hindi walang
kabuluhan ay kasing siya ang pumasa sa kanyang kamay
na may makapal na buhok doon ay laging bahagi ng isang
tao dahil pagkatapos ay doon ay hindi upang sabihin
ninyo ang oo kahit na pag-iisip tungkol sa hindi
pagkakaroon ng hindi ito dahilan ngunit yes ito ay hindi
laging tulad na at ay hindi kailanman nagkukulangngunit
kung minsan ang paggawa ng isang halip na naging mga
isang non Narito katapatan paglaban para sa kalayaan ng
batas na ang isa ay hindi totoo at hindi isang yes dahil
hindi ako at hindi nais lamang upang mabuhay dahil wala
ako at kapag ay na naisip na mabasa upang mapalawak
at sumulatmatulog bilang siya lumakad at nagpatakbo ng
nakatayo noon ay isinasagawa na bunga ng libreng at
smart pag-iisip ay may kamalayan sa paggalaw lumakad
at lumakad lang dahil mahal ko kahit na hindi para sa
mundo ng pag-ibig ay hindi naniniwala sa superstitions
naniniwala sa tao at ang kanyang mga imbensyon tanong
pagpapalagay imaginations illusions aymay ions o protons
upang lumikha ng Rockets liwanag ay enerhiya at ito ay
hindi makikita ngunit ginawa walang gabay na gagawin at
maaaring ay ang tao ay kaya bulgar ay isipin lamang at
lumikha nadama hindi ika-anim na kahulugan dahil ito ay
tinawag ngunit ito ay kaya tunay na nangyarituwing
namin gusto .
Kung tayo ay nabubuhay ayon sa maikling sandali , kung
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magaling magsalita o kahit mainit, walang sinuman ang
sasabihin pag-ibig na noon ay masakit na masakit isipin
na pag-ibig na walang sakit ay sa anumang ito ay
tumatagal ng pagsunog ng glow ng hininga mas mahaba
kaysa sa nais mong isipin ang katotohanan ay
nasamapagmahal at pagbibigay , kahit naghihirap ang
parehong hindi nakikita ngunit lalo na pakiramdam at
pahirapan sakit magmahal kahit na hindi mo nakikita ,
ngunit sa halip kinakapos upang maprotektahan mula sa
sakit sa iyong kaugnayan sa pag-ibig ay lumilikha ng
proteksiyon mula sa maling pag-ibig emosyon dahil
pagkatapos ng sakit ay mula sa puso sa iyongInaasahan
makita ang dagat na lamang naghahanap ako magmahal
ng pagpindot sa pindutang eyelashes sa buhangin hangin
luha ang mga wave makita ko ang isang beach na may
mga shell makita ng mga bituin isang sigaw , kaya isang
grain feed aking puso .
Kung nagdusa ako ay dahil hindi ko nakita o hindi nila
maunawaan kung ano ang nakatira nakangiting mirasol
magalak at embellishes na may sun beam magbakante ng
iyong sarili at ang iyong mga beauty na magbara na
mabaliw takot lahat ay may maliit na isang bagay na ay
nalipat na hindi ko nakitaganito ang nangyari noon ay
isang papaghirapin na mabuti sa loob ng mahabang
panahon dahil maaaring harapin ng isang lihim na paguusap ngayon ay hindi na tumawa dahil may nakita ng
isang tao na panandalian lamang hesitated dahil tumingin
siya doon at iniwan napansin walang sinuman dahil
nagdusa ako ay tahimik para sa isang bagay na nabuhay
at nagdusa bilang nadamaang gabi ay malamig na ako ay
dumating likod pababa ng kalsada sa lahat ng bagay at
kawalang-halaga
ng
isa
sinuman
ba
kayo
na
magkahiwalay ngunit bilang isang tao ay maikli sa iyong
mga mata nakita bang malinaw na kumilos at nagkaroon
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ng kalungkutan ng kasanayang ngayon na ang sigurado
hindi Agias , hindi tamang edadako pagkatapos ay
tumingin sa kisame at lahat ng bagay tila desyerto O ako
O sakit na malungkot paningin at sabik tape sa akin
maluwalhati sa oras na pumunta ako sa sahig dahil
lamang ito ay bumaba at pababa sa kapakumbabaan ng
lahat
na
sa
sangkatauhan
patahimikin
ang
nakakagambala tinig ngnakakagambala katahimikan ng
isang tao na hindi sinasabi kaya nagiging masaya woke
up ng isang araw kapag siya ay nawala sa akin sinabi ay
hindi ito kagalakan na nadama ko at lahat sa isang araw
mapabuti ang bukas ay kung ano ang nais niyang dahil
lamang doon ay isang tao ay malungkot
Sa pag-iisa ng kadiliman naabot out hindi sabihin hindi sa
isang kapatid na lalaki ito ay hindi pagpunta upang i-play
sa iyo sa gitna kung ito ay na maging nag-iisa lamang ay
walang awa
Ang mga bato umupo pagsulat sa iyo kung ano ang hindi
ko nakalimutan ang ngiti niya palaging nadama kapag
siya ay nag-iisa , sa pana-panahon pag-iisip ng sa iyo
pagkatapos na ang iyong kumpanya ay isang bagay at
nadama tandaan lamang sa iyo.
Sa tuwing pangarap wake up at tumingin sa akin magtaka
kung ikaw ay pa rin bilang naisip o naisip o nalakbay lang
ang pangarap build walang magbabago wala ay kaya
bihirang mangarap ng maling pagkaunawa ay nakakabigo
upang gisingin at lahat ng bagay sa ito nang walang
pagbabago , sa wakas mangarapo hindi managinip lahat
ng bagay ay pantay.
Sa isang malungkot na night life at tahimik at napakamasama ang loob taong walang tiwala sa kapwa-tao
tahimik ngunit mayroong isang bituin nagniningning ,
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isang liwanag ng buwan upang maipaliwanag kahit ang
pinaka- mabangis at mabangis na kapaligiran may pagasa ang isang tao maaasahang isa sa pagiging na
animates sa amin at makuha ang isang kaibigan , kahit
totoo na kasamangsa anumang oras na ito ang tunay na
isang tao na tumitingin sa amin sa hindi pag-iintindi
walang paniniwala hindi mukhang may pag-ibig inflicts
sakit sa amin kahit papaano ay hindi naniniwala sa
pagiging kaibigan at naghahanap lamang para sa iyong
pusod rin ba sa tingin niya ang pagkakaiba ng kung sino
ang kaibigankaibigan at pakiramdam ang paniniwala ng
pag-ibig kahit sa sakit ng panahon na isang araw tao ay
maaaring sabihin walang sinuman kung ito ay sinabi na
walang alam dahil ang lalaki laging gumagawa ng ibang
bagay mangyari ay rooted sa kanilang mga paraan ng
pamumuhay mula sa sandali ng kapanganakanlumaki at
sa huli ay mamamatay ang lahat ng ginawa ng tao alam
sinuman preview at hindi kahit na malaman kung bakit
niya ginawa na lalaki at ng kanyang mga kapakanan .
Nakita ko sa iyong mga mata sa isang tiyak na isang
bagay shine ginawa ng pag-trigger ay matinding at
nagkaroon ng dahilan upang mahalin Tiningnan ko muli
nagpatuloy sa Shine ang hitsura ay manalo sa akin Shone
tulad ng isang kumikinang at malakas bituin nahuli ang
aking mata ay isang magandang pakiramdam angsilakbo
ng damdamin kapag nakita mo kung saan gusto kong
maging gusto mong pumunta sa akin sa parehong paraan
na ito ay nakasulat sa scroll na aking balikat upang
umyak sa isang tao na nais na maging palaging at ako ay
palaging nais na lugar na namin manalo sa aming liwanag
ng buwan at sa parehong bituin laging nagniningning.
Hindi ko maintindihan o hindi maunawaan kaya kahit
hindi alam ng sapat na pag-unawa upang mapagtanto
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malaman kaya oo maaaring magpakilala ay alam ng
kaganapan ay lampas sa kung ano ang nangyari Nais ka
lamang upang malaman kung saan ito nagsimula at
natapos sa wakas nais mong malaman na sa kabila ng
lahat ng bagay na maaaring mangyari naend hindi
mahuhulaan na hindi ako makalimutan mo at na maaari
mong palaging bilangin sa aming pag-ibig sa anumang
sitwasyon dahil ito ay hindi lamang simbuyo ng
damdamin Tiningnan ko sa dilim Nakita ko ang lalim ng
gabi ito ay panahon upang magpahinga mapahusay ang
musika sa radyo at ipaalam sa akin humantongang gabi
ay isang companion maaaring ibahagi ang pinaka
sensitibong damdamin, dahil siya ay nagpapanatili sa mga
lihim at mga katulad nito upang tawagin silent night ito
palaging may magandang tainga ngunit sinasabi kaunti
bagaman palaging conniving at kaya ako masaya ako .
Paano upang mabuhay bilanggo ng buong mundo ang
simoy ng kalayaan upang mapawi ang pagkabalisa na
pakiramdam ng pagkabilanggo nagtataas ng boltahe ugat
blink nang hindi makita ng iba , masdan , mga bono na
inilabas sa amin na magkalag bang maging malaya at
natural sa isang bagay na mas karaniwano sexy o naisip
ko kung paano ito nagtrabaho ay upang isulat at may
isang bagay na naisip at kinakatawan ang aking pagkatao
bulgar tumayo ang pakiramdam at makita isulat ko lahat
ng bagay na nagpunta sa pamamagitan ng isip delighted
siya umaasa kayo na basahin din .
Ang mga indibidwal na mag-iisa posisyon at aimlessly ito
disorientation na tinutulak sa amin sa limot sa kabuuang
pagkawala ng pakiramdam ang gumiit upang huminga
naniniwala na ito ay kung ano ang isa ay nakaharap
habang buhay na tingnan Lumalawak ang isang sigarilyo
pagbubuntong-hininga usok isa hininga pagkatapos ng isa
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pang hininga mata angpanoorin ang mga minuto
makapasa sa sigarilyo Burns mabagal para sa isang bagay
na humingi ako patuloy na mula ngayon ng isa pang
hininga , ang isang salita bago ang pagpasa sa oras -asa
na ito addiction pumunta ang layo ng isang araw ito ay
nangyari na dumadaan sa pagsisikap tiyaga prutas magic
ng positibong saloobin ayng maganda o kahit pambihirang
orihinal ay magiging kung lumitaw ang mga ito mula sa
likas na katangian ng at nais na maging mas mahusay at
higit pa kaysa sa na !Nagwagi at sa wakas ay tinatalo sa
umaga manlulupig sa tahimik gabi lahat sa aking kamay
nang walang isang catch ang lahat para ilusyon na may
sumusunod na kondisyon para maging masaya o
masyadong masaya dahil lang sa gusto
At sa lahat ng bahagi ng kung paano namin pakiramdam
bagay ngayong araw sa araw na ito ng anumang
century'm predisposed sa kaligayahan upang mabuhay
Hindi ko nakatira marinig kung ano ang aking narinig at
hindi kung saan hindi ko pa pati na rin isilang na muli sa
live na gawin ang mga ordinaryong sa isang bagay subtly
hindi pangkaraniwang naay naroroon sa walang malaytao ng isang bagay na hindi namin ayos lang ako pupunta
maaga may katiyakan ng kamalayan ng isang bagay na
ako araw-araw laging mabuhay sa paniniwalang ang lahat
isipin namin ay isang tunay na nakamit na kung tayo ay
alipin ng ilang mga vice o anumang kabutihan kaya nito
ay pumapalibot at nag-iiwan itojumps nagpapatakbo
lilipad sa imahinasyon ng mga pandama gumagawa ng
kalahating kilong puso para sa isang beses maabot ang
tunay na kalayaan ng isang tao na hindi mahuhusgahan
ayon sa kanilang mga pagkilos pagiging ay upang
mabuhay libre.
Isang

araw

ay

pagpunta
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masyadong

mabilis

pinamamahalaang upang mawala sa akin nakatayo
bumalik sa lalong madaling panahon Ipinagpatuloy na
may hininga ng isang screening at ang pagtitiwala ng
isang pagbawi at insisted nabuhay bilang kung mayroong
isa pang shot kinuha ng isang mabagal ngunit tumatag at
bang hakbang ibalik sa craziest lahi ng mundolahi ay
tinatawag na buhay ay para sa kanya na struggled ko at
naabot ang layunin ng pagiging masaya na rin
nakaposisyon sa pagtakbo ... sa pamamagitan ng
struggling mag-isa ay kinakailangan kalayaan at ito ay
ang kapatid na babae ng kalungkutan pati na rin umaalis
palaging naka-highlight na lamang ang una atPanghuli
maaari ka lamang maging una at huling run nag-iisa sa
iyong sarili kapag ito ay ang fighting espiritu ngunit hindi
kami nag-iisa magkaroon ng buhay na nauna at na
pinapagana upang mabuhay at maging una at huling
kailan namin simula ay isang ikot ng panahon ay natural
naumalis na sa wakas ngunit may mga punto kung saan
kami ay winning ay kaya ang unang buhay sa isang lugar
at isa pang huling ngunit hindi itigil kaya walang runner
sa lahi ng buhay palagi naming manalo at sa parehong
oras upang mawala at iyon ang kung ano ang labanan at
magtagumpay sa buhay !
Pinapagana ng leisure meditated , equacionei at sa wakas
ay kinuha ng isang aksyon partido sa pagkabalisa ng tao
ay nagiging malungkot kapag nabubuhay hindi lamang
kapag hindi maaaring pasanin upang maging tahimik na
kailangan upang tumingin para sa kaligayahan na
nagmumula sa loob dahil naghahangad kaming isang
bagay impatiently mula sa labaspati na rin ang pag-aalala
na ito ay gumagawa sa amin malungkot matiis
kalungkutan at naki tumigil strengthens sa amin ay
nakamit namin mabuhay sa ating mga sarili umabot na sa
masayang kapunuan isa na walang naglalayong dahil ito
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ay nakitang hindi nag-iisip ng mga ito sa isang autistic
paraan ng pamumuhay ngunit ang pinakamatinding
kaligayahanNasa amin.
6tar doon ... 6tar doon kapag hindi magtanong ... 6tar
kapag may hindi na kailangang mag ... 6tar doon kapag
gusto mong ... 6tar doon kahit na hindi ... 6tar doon
kapag hindi ko nararamdaman ... 6tar doon kapag
akoapoy ... 6tar doon kapag sa tingin mo ng akin ... doon
6tar pro kahit anong pagdating ... 6tar doon kapag isipin
mo ... 6tar doon kahit hindi nagkukulang ... 6tar doon
lamang dahil yes ... 6tar doon kapag akopag-ibig ... 6tar
doon dahil wala ka ... 6tar doon dahil ikaw mangarap sa
akin ... 6tar doon sa pagiging dito ... 6tar laging naroon
... Ano sa palagay ko 6tar doon ...
Kung sakaling makita mo , at sabihin ang hitsura nito
kagiliw-giliw na batang babae batang babae , nagkaroon
ka ng isang bagay sa maliwanag na hitsura , masayahin
at sparkling ngiti ay isang babae para sa mga nais
maganda at mapagbigay sa hilig ng laman panahon tulad
na seduced sa akin at kailanman lamang Wanted kaya
nadama gostas-magic mo ?Iyon ay ang aking pang-arawaraw .
Isang araw naisip ko na ang lahat ng iyon dahil lang sa ito
ay, hindi alam kung ano ang ako sinasabi at pagkatapos
ay i- write ang iba't ibang ay kahit natatakot na
managinip ng pagiging at hindi alam kung ano ang
pagpunta sa mangyari sinubukan kong ilarawan kung ano
ang nakikita dati dito nagwakas sa isang biyahe sa isa sa
mundokatahimikan na umiral at ang taong nagdusa sa
tingin sinuman ang dapat gawin lamang gawin kung ano
ang iba ay hindi walang tapang ay hindi kumilos , ngunit
alam nila kung paano huwag pansinin ang kapakanan ng
isang tao na hindi alam kung paano hanapin at makita
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huminto at sa tingin !Tanggalin ang sigarilyo, ang pagaaway
ay
nagsisimula
bilang
ang
natitirang
nakapagpapagaling na pagnanais .
Ay ang aking sinusulat upang mag-alis ng demonyo at
lumikha .Sila ay gumagasta ng dalawang minuto ay
nagsisimula ang katotohanan ng pagpapawalang at may
mga ibang bagay hindi ka iyo.Pakiramdam ko na ako ay
hindi maaaring , sa kabilang banda sa tingin ng isang
mandirigma na may truest , ang panalo .Sigurado 16
minuto mula sa tanggalin ang isang sigarilyo, lumalaki
ang pagnanais na magsinding muli ito .Lahat ay
pumupunta kapag sa tingin mo kung ano ang nangyayari
.
Ako ay nag-iisip kaya makikita mo na kailangang
maghintay .Kahinaan ng pagnanais gumiit upang manalo
ang lahat ng bagay ay darating bilang ang paglubog ng
araw .Umiiral sa pare-pareho ang contact na may
pagnanais .Sa tingin ko ang kalahating oras pagkatapos
ng huling oras na makikita ko ang aking sarili at sa tingin
ko kapag siya overtook ang oras.Ang paglalakbay sa mga
segundo, sa ilang minuto ay tulad ng Rockets upang
ipagdiwang ang bawat maaga.Pakiramdam ko ay
bahagyang , iniisip kung ano ang magiging ko maabot
ang maaga.May pag-urong dahil may sigarilyo access.35
minuto tingnan mo ang kilos Gusto kong ikansela .
Hindi nag-iisip , ay umaakto sa makina at pamamaraan
mode.
Mayroon akong na ito ng access sa panahon ng proseso
ng pagpuksa ng ang sitwasyon.
Recoloco ako panandalian , ang kusang paglikha.Mga
salita, pangungusap na may aksyon at koneksyon
.Naririnig ko sa radyo na maaaring i-abort ang plano ,
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sumasalamin ko at pakiramdam na may hilaga .45 higit
pang mga minuto at masdan ang isa pang sigarilyo , sa
palagay ko , siyempre !Lahat ngunit ang lahat ng bagay
halos ginagawang akin sa tingin at na kailangan naming
harapin .
Ito ay isang oras sa isang resulta ng 20 taon sa
pamamagitan ng 30 Mayroon akong .
Mabuhay namin 66 % ng buhay pag-iisip tungkol sa
100% na maaaring magbigay ng 33% sa amin.Ay
kumplikado , ngunit ipinaliwanag .
Kung ko talagang may upang labanan at ambisyon sa
pag-aaral ng isang paraan upang kumilos
Hindi madali, hindi mahirap upang bumalik sa hithit " lang
".Lumitaw sa isang pagkakataon, at sundin ang isang ruta
na hindi project .
Siyempre, bang manigarilyo sa sitwasyon .Aking likas na
katangian ay nagkaroon na naglalaman ng kadalisayan .
Sila na ginugol ng dalawang
pagkatapos ay naisip esfumacei .

oras

03

minuto

at

Magbabago lumabas ka , may isang bagay na sortir
.Nagsimula ako sa ngumiti , iniisip na ang isang bagay ay
pagpunta upang makakuha ng .
Ang pinakamadaling ay upang bigyan up, ngunit gusto
kong pilitin .
Palakasin at naisip lamang sabihin Nanalo ako .
Hindi likas ang isang bagay ay hindi normal .Bilang
sumalamin ko , ang pinakamahusay na uri ay
nagpapanggap matulog .
Ang kalooban ay darating ngunit hindi ako tatakbo ang
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layo.Ako ay walang liwanag , ngunit ang enerhiya ay hindi
kailanman mapalampas .
Pakiramdam ko ay isang kidlat kapangyarihan na hindi
maging higit na mahalaga sa akin.Ako ay baguhin , ito ay
hindi mag-atubiling baguhin ang lahat.
At ko malalaman dahil habilin ko.
Ang isang kalmado at karaniwan sigarilyo, medyo nagaalangan pa sa nakakainis .
Kapag ang isang araw ng tagak come'll hilingin sa iyo na
dalhin pabalik na mayroon kang kung ano ang hindi
kapag walang Nais ang lahat ng nawala tulad kong gawin
nang hindi mo na kasangkot ang paglalarawan na pagiibigan ay nagkaroon ng isang higanteng pag-ibig at
palaging savvy kapag iniisip mo , sa pamamagitan ng
kung saannawala ko dito , mo doon bilang nais kong
maging isang bulkan bang magbati iyong puso na
higanteng pag-ibig , palaging matagumpay kahit saan
nakaramdam ako ng malalim na pagnanais na
nagmumula sa aking mundo palagi kang gusto , lalo na
kapag tumawa ka sa hitsura ng kaligayahan sa inyo noon
aymalakas kaysa sa lahat ng kuryente, kung saan
kasalukuyang lahat na binds sa amin at hindi kailanman
ay naghihiwalay sa amin ay hindi kailanman ay nagkaroon
ng intensyon ng isang nagkataon makasalubong isipin ang
tulay sa ibabaw ng ilog kung saan ang sidewalk na
nilalayong walang nakita ang figure at nagpatakbo , at
itinagonabasa ko sa isang papel matamis na salita tulad
ng honey titik ay hindi kalokohan ay may kahulugan at ay
inilibing sa nakaraan ng isang bagay na ang hangin ay
pamumulaklak at naisip na mukha na pininturahan may
isang brush sa hindi mahal framework na ikaw ay bahagi
ng nagreresulta sining ay pininturahan sa screen , ay
232

angtulad ito ng edad.
ang figure
Tumakas , tumakbo ngunit grabbed siya sa akin at
nakuha sa akin , kinuha sa akin sa kanya.
Sinumpa figure na hindi namin makita ngunit na
propagates .Siya ay hindi makilala ang mga hugis ng
isang engkanto - tulad ng karanasan hitsura .Murmured
ang figure : ikaw ay matakot ng isang tao na walang
mukha !
Oo - Tumugon ko na may ilang takot .Natatakot dahil
hindi ako umiiral lamang sa presensya ng liwanag.
Ako nakakausap ng liwanag at lakas ngunit hindi ng isang
tao na kung saan ang mukha ay lilitaw walang kamalayan
at voluptuously at magpatakbo ng fleeing nang walang
pagkamit ng iyong pisikal .
Ang figure ay isang kapakanan ng kadiliman na hindi
mabubuhay kung wala ang liwanag.Kakaibang ay isang
anino na itatago mo sa dilim at katahimikan .Ngunit
surges ng liwanag at may sumbrero na ostentas faceless ,
itim .Umakyat ako sa langit, i-magnify sa pagbaluktot ng
iyong hitsura at metamorphic liwanag.Kasama ang ilog na
kalangitan bilang sinuman River sa Sultan air ng
kawalang pag-asa at tumugon kasama ang bilis ng itim na
kalangitan at densifico sa akin upang i-drop ang mga
kristal at nerbiyoso ulan.Ngunit para sa isang tao na
walang mukha ng tubig pierces aking katawan at ang
aking sariling mga pangunahing gabardin hindi magbabad
.Ito ay binubuo ng mga anino .Ang mga haka-haka figure
ay recreated ko sa patay gabi , habulin fleeing mula sa
kadiliman at liwanag na demand.
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Ako ay isang kaibigan ng kasawian anino .
Lahat ng mga masama ay hindi umiiral ang figure .
Ito ay nawawala hitsura .
Ang sigaw bilang isang paraan ng lifelong kasiyahan
lumilitaw mula sa madilim kaluluwa ,
Ang kahulugan ng proteksyon sa iba at ang kasindaksindak kaluluwa paghiging .
Ano ang tumataas o babagsak ngunit laging tumataas sa
panloloko tae .
Ano ang nakikita mo ay talagang mataas at hindi ang
pagbagsak ng talampas .
Sa taas ng waves , kung saan ang berdeng mga
kasinungalingan at asul fades .
Paggulong ng alon pulang alerto bilang ang prinsipyo ng
iba.
Ang madilim , malungkot , walang gaanong kabuluhan ay
hindi laging naroroon bilang deepens ito ang kawalan ng
pag-asa ng isang malakas at tahimik mapahiyaw .
Sa mga salita ay tumutukoy upang matugunan ang higit
sa karaniwan magic na nagsasangkot ng pag-iibigan .
Kapag walang catch , sulat sa pamamagitan ng sulat build
ng pampanitikan pader ng salita ay isang tiyak na
mangyayari katotohanan ... kung saan dumadaloy
pagsulat at luha ng isang Unbreakable kaligayahan na ang
pagkatao ay hindi sumasalungat , ngunit dahil ito ay
nagiging revitalized at lumilitaw dahil sa isang
bakasyonAntarctic ice na repels sariling magic ng pagiging
kabilang sa mga nakasisilaw tao'y at kung paano na fades
sa pagsunog ng apoy ng pagnanais na ipahayag na ang
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pang -anunsyo .Nagsusulat siya at nagta-translate ang
kaluluwa ng pagbubuhos ng machine paglikha.Kabilang sa
mga linya at kasabihan narito ang isa sa palagay at iba
pang mga komento.
lula
Ang isang simula, isang bangin , dahil panahon ay hindi
ephemeral .Ang parallel pagkahulog sa isang hindi
magandang pagsisimula, arrefeço .Sa mga dulo ng daliri
ng paa balansehin akin at tumalon ako , pagsisid .Hindi
ko bumigo sa akin , jumped at naisip pagkahilo .Mabilis
puso startled sa pamamagitan ng isang bagay na ako
isipin naglalakbay .Sa harap , nakita ko ang isang
panghabang buhay sa isang pangalawang sa slide sa
ere.Ito ay ang libreng pagkahulog pindutin ang
pagkahulog na ito sa lupa ... ang wet tar kalsada
nagniningning sa background air breather ay malamig !
Ang basa aspalto pakiramdam ang sariwang tubig na glow
sa madilim na maalala ang maliwanag at sparkling
kalangitan at ito ay kaya malakas na lupa , masidhi
makaapekto ito sisirain kung ano ang darating .Orasan
ang tumigil at immortalized ang sandali ng kanyang pagiisip .Sa bilis sa itaas sa hangin ay dumating sa tailspin at
likaw mismo naka at rose, rose, ibinalik sa nakaraang
ilang sandali upang hindi mas tawagan ito nang sa gayon
ang pagtataas ng taglagas kapag bumaba skyrocketing .
Ang pagmamataas ng pakiramdam na tulad ko makita
ang iba pang nagdusa isang tao na nadama at hindi
kailanman nakita sa bawat isa sa balat ng iba pang mga
pag-asa ay hindi kailanman sofrais tumataas ang espiritu
ng tulong at mutual na tulong sa mga paraang may mga
boulders mga obstacle pagpapanggap pagmamataas
ipinanganak na paraan sapaniniwala ko dahil dumating sa
mundo upang labanan ang hanggang sa katapusan at
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tiyakin sa iyo at maging sa wakas at makakuha ng
hanggang sa ibaba upang madagdagan ang bawat isa at
ang kanilang mundo plorete sa sining ng bakod doon
upang pahirapan blows lahat napupunta sa pamamagitan
ng isang pakiramdam ng isang hit sa katapusan ngtabak
aaway
ng
kapangyarihan
magdusa
sinasadyang
pagpapadala upang manalo at may kumikinang nakalagay
pagiging panalo at natalo kapag bumabagsak na , huwag
mag ang sakit ngunit tumataas at babagsak dahil ay isang
mandirigma na nanalo ng sakit ay naisip samataas sa
nakaraang batas at haka-haka natin ang tungkol sa
kaluwalhatian ng nagwagi at natalo ang lahat ng fighters
ay nararapat sa ninanais na tagumpay .
umaga na
Ito ay isang hindi gaanong mahalaga at nakababahalang
bukang-liwayway luha hindi malayo mula sa isang labis
na pag-iyak na ginawa kahulugan sa harap ng mga hindi
na gumaganang mamasa-masa umaga na ang gabi ay
sinundan si lumipas na oras ay dumating ang isang sigaw
at sinabi sa abangan ang araw na darating at iga luhana
pababa at sa mundo na may mga ulap simpleng ngiti
sinabi nagtaka nang labis nagpasya ako upang magpasya
para sa kung ano ang darating ay magko-control at ito ay
tunay na subukan ang desisyon ay ginawa hindi lumitaw
sa labas ng wala kahit saan nais na pakiramdam mo
lumabas na ang mga pondo ay pakiramdam ang
minutongmga gawi mula sa tungkol sa tapang at
kasigasigan fed ako Umaasa ang puwang up at clarified
ang hamog na ulap at dumating hindi tapat na hangin ang
pagnanais na makamit ang isang bagay na nais makamit .
Ay inilunsad swerte oras upang ibigin ang aking sarili at
ang pagsulong sa pakikibaka laban at walang kamali-mali
shot ay tumpak para sa sumusunod na araw pindutin ang
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pointer basahin ang mga oras, minuto at segundo at
napalaya sa akin , na parang magic sa pamamagitan noon
ay sa araw na iyonkagalakan at kagalakan nakita ng higit
sa karamihan ng mga tao ay iba't ibang puno ng ubas isip
ay tiyak na mangyayari gagawin lamang surtir .
ang web
Tiningnan ko sineseryoso sa paligid sa akin nakita ang
landscape at hindi mainit ang ulo ay tumingin sa lipunan
nakakita ng web page kung saan lahat ng bagay ay
konektado at lahat ng bagay ngunit naisip ko na ang
spider ay isang lagay ng lupa sa isang tunay na drama
kamatayan ay ang pagbisita ng spider at ang web ay para
sa kanya isanguri ng hapunan kinuha ang spider na
nagdusa pinaka at hindi bababa sa wove stung mga tao at
kung paano nahulog na tulog ito devouring calhava ang
lahat ay pinangarap na ang mga taong namatay sa
kanyang web ng spider ay ang pangit kamatayan tumigil
sa pag- umiiral at dami ng namamatay ay sumakabilangbuhay na ito ayang managinip ng pagiging walang
kamatayan walang takot sa web, ang spider at buhay ang
lahat ng mga sumakabilang-buhay pero ito ay hanggang
sa amin upang bumuo ng isang web at maaaring maging
mabuti para sa buhay ay hindi makakuha ng pangit may
kalooban upang mabuhay at hindi hitsura ng spider bilang
dulo ngunitngunit isang dulo ng isang ikot ng panahon ng
isang kumpanya / web na laging nasa pagtatayo pagbuo
ng web ay nagbabago at ang spider mga solusyon ay
web, ang pangit ng spider at ang aking imahinasyon.
Coffee ilaw madilim sigarilyo sa pagitan ng kasamaan at
ng purong kape makuha ang puwang na ito ay isang
maaliwalas , well- dinaluhan kung saan ang mga tao ay
mula sa kahit saan nakikita ko ang aking sarili sa
hinaharap upang lumikha ng isang loop sa puwang na ito
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kung saan ako magsusulat at pagkatapos ay magkaroon
ng isang layuninUmaasa ako sa loob ng tungkol sa 2,000
oras ng tungkol sa kung aling isa sa bawat pag-ukulan
aking sarili araw sa puwang na ito partikular na tinatawag
na ilaw ng kape kung saan Umaasa ako upang mag-ilaw
ng mga linya sa pagitan ng aking pang-araw- araw na
huwag mag- nakakarelaks na enerhiya kahit para sa
instant'll
panatilihin
ang
isang
araw-araw
na
prosesomagsulat ng isang pare-pareho ang lumikha ,
gumala-gala , pag-iisip at pagsusulat ay isang bagay na
mahanap ko kapana-panabik at mapaghamong dagat
isipin ang aking sarili sa aking mga dagat sa pagitan ng
mundo sa ilalim may buhay !Lumangoy sa karagatan ng
sulat kung saan makikita ko ang tinta tuluy-tuloy na
lumikha ng magagandang mga linya sa pagitan ng mga
teksto, parirala , poems o kahit simpleng mga saloobin
nang walang gaanong pansin o pag-ulan , kahit hindi
mabuting samahan ang umiiral intensyon sa aking
karagatan Pangangaso up titik na may harpoons upang
makamit sa backgroundpuso na sa tingin ng iba't ibang
damdamin , sensations , ngunit kung ano ang mahalaga
ay upang makisalamuha sa aming dagat at lalo na
gustung-gusto ang iba't ibang mga dagat .
Sindihan ko ang parol parol kapangyarihan na enerhiya
Narito tinatanggal ang iluminado walang laman , punan
pakiramdam wakes sa akin ang pagnanais walang
katapusang mangyayari iyon ang maliwanag apoy
illuminates dahan-dahan ng hapon dumadaan , napakatamad ay isang ilaw awakens isang maliwanag na hitsura
at kung paanona nagmumula sa isang pakinabang sa
presensya ng isang kaalaman na pagbibigay -off ang
isang siksikan na pabango , matindi at nakakahawa Narito
ang isang pabango na pakiramdam ng kasiyahan sa
lumanghap at kung paano mahusay na araw-araw ay
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hindi kailanman huminga ng parehong mga naka ngumiti
ang ngiti hindi palaging tumpak ngunit kung bakit ka
magandakilalang-kilala maliit na ngiti , tanda ng
kagalakan at ituturing bilang isang pang-akit isang
napaka- natural at nakakarelaks na walang tiyak na oras
kagalakan kapag nadarama ngiti pindutin sa akin ng isang
glow na cunningly hindi bale at kapag pinindot mo sa akin
ay iba nang bahagya malalim na pag-iisip stunning'm
para sa isang sandali tulad ng kaligayahanlumilitaw sa
katotohanan ng duality ng isang masayang ngiti sa isang
hitsura masyadong maliwanag bilang minsan ko na nakita
.
Fado fado isang destinasyon na nagmamarka ng galimgim
walang edad malayong disyerto ngunit napakalapit na ng
punong-himpilan upang makita ang ninanais mong isang
kakulangan lamang sa tingin mo nabibilang hindi lahat ng
aking sinusulat ngunit sa tingin ko kung ano ang aking
sinusulat .
Narito ang isang simple, ngunit hindi pinaliit ang salita na
aking puso nakikinig sa hangin sa hangin ipagkatiwala
gumawa ka ng ilang mga salita ay nagsulat sa ulan na
may post na nais sabihin sa iyo ito ay gumawa ng isang
disenyo na may sun rays nito atgusto ko sabihin na ikaw
ay aking enerhiya at para sa iyo aking sun ay palaging
Shine kahit na sa mga araw kapag snow ay ang pag-iisip
na ang hangin ay palaging pumutok .
Mag-isip , sumasalamin at kumilos o hindi kumilos ay
hindi ipinahayag pakiramdam at kung paano mahirap ito
ay upang pakiramdam at upang ipahayag ang hindi
minsan lamang sapat lamang na umiiral ngunit
sumasalamin bago reacting tulad ng isang proseso
pakiramdam at magpanggap bilang isang pag-iisip control
gawa o hindibatas na ngayon masdan ang mas marunong
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pagkatapos ay magpanggap .
Ito ay isang pakiramdam pagkatapos pagkatapos ay
sumasalamin sa halip ng reaksyon na hindi maaaring sa
tingin ay maaari ring mag-hang minsan sa pamamagitan
ng hindi pag-imik ng tingin at manatili sa pamamagitan
lamang ng pagkakaroon na nangangahulugang pagiging .
Balakid ay hindi ang balakid upang manalo sa show
mismo walang takot minsan pakiramdam ng DOER ngunit
interes ay upang mabuhay at labanan para sa amin upang
bumuo ng mga ito kung minsan ay lumalaki at matuto sa
pakikibaka para sa buhay lagi naming reaksyon sa
pagkawala , kasawian pagtagumpayan obstacle aymaximize ang sumupil ko ay ang maximum na kasiyahan
upang manalo at bigyan kami ng tamang halaga sa
pagtagumpayan sa amin at makakuha ng halaga sa pagaaral mula sa defeats at sa wakas manalo ay ang
kakanyahan ng pamumuhay .
Maritime swirling tubig ilunsad sa dagat , ang buhangin
umiikot dropwise butil ng palay madali ilunsad sa sahig ,
kunin sa isang kamay ay bumaba ang karagatan gamit
ang isa pang buhangin ng dagat bilang host dipped sa
hindi
kabit-kabit
ang
iyong
sarili
sa
kamay
,pinakakawalan nito isang mismong nagpalaki ng isang
katuturan sa kung sino ay nagkaroon ng lahat ng bagay
sa kanilang mga kamay ngunit hindi lahat ng bagay ay
hindi lahat ng bagay ay nakamit minsan escapes kamay
sa pagitan ng kung ano sa tingin namin sa aming mga
puso at mga kamay ay may isang pangingilig sa tuwa at
isang catch na lumilitaw bumubuo ng isangipoipo .
Hindi kung ano ang sinasabi sa iyo ay totoo , ngunit ito ay
hindi ganap na kasinungalingan !
Ang nag-aalab sakit ng pagkawala .Saan , ngunit kung
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nasaan ka ?Ang ginawa ko ?
Hindi ko mangarap dahil ako gising paghihintay .
Ikaw ay darating, ay magse-save sa akin mula sa
pagbulung-bulong Nanginginig sa akin , i-undo sa akin ,
masira sa akin at corrupts at sabi hindi ka !Saan ako,
gusto ko pa, hindi ko ma- panatilihin lamang na living at
paghinga .
Way sa pamamagitan ng fronts at masdan ang isang
bagay na nagpapanatili sa akin na sumusulong.
Dahil retreat at makabalik sa kung saan hindi ako kahit na
sa tingin o maging .
Gusto kong patakbuhin ang layo , -off ang sigarilyo, pagaaway sa bato at fulminates .
Aking puso ay tulad ng sigarilyo ito na napupunta out sa
pagnanais na rekindle ikaw ay ang isa na tinutulak sa akin
at magkagulu-gulo unties .Gusto ko hindi, ayaw mong
maging isang lamuymoy na relasyon dumating grips .
Hindi nais na maging kung ano ang iyong sasabihin o
sinasabi tungkol sa akin, Gusto kong maging kung ano
ang pakiramdam ko.
Magkagulu-gulo na ito , ay hindi makita na strangles at
squeezes at destroys .
Kurbatang ito ay sira.
Lahat pabalik sa zero.Gusto ko lang ay 0 nang walang
anumang mga lohikal na follow-up , hindi gustong maging
positibo o negatibong , ngunit igiit sa iyo na kailangan
mong gawin at mangyari .
Hayaan akong .
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Bakit sumisigaw ?
Hindi ko alam , ngunit laging alam kung bakit luha talon
at hindi kabit-kabit , alam ko rin dahil minsan akong
magpatakbo sa mga error ng iba at dahil matagal ko hold.
Gusto kong umyak , gusto kong i-drop sa akin.Ang
kapaitan ng pakiramdam na nag-iwan ako ng may isang
mainit-init na malamig na manginig sa ginaw na , ngunit
nagkakahalaga ng iyong luha , at tumawa at
pakiramdam.Ang pagtatapos ay magdadala sa pag-aalaga
ng mapupuntahan sa pamamagitan ng isang luha ng
pagtatapos hindi evicted ngunit laging nagkukubli at
tumatakbo sa harap ng luha hindi pag-iintindi .
Ako ay nag-iisip , dahil ikaw .Kaya karaniwang
bukambibig , kaya tulad ng kung ano ang iyong iniisip ,
ay isang karaniwang .
Wala akong pakialam kung ano ang kuwento , nais kong
makita kung ano ang hindi mo maaaring magbigay sa
akin kung ano ang kailangan ko at hindi mo .
Gustong akin.Upang gusto ko sa iyo gaya ng lagi ikaw ay
, kung ano ang inisip niya ay kung ano ang mga o kung
saan ikaw ay hindi, ang iyong ginagawa bilang iyong
gagawin.
Ako ay sa akin.
Hindi ko alam kung paano ko sinimulan ang kwentong ito
sa tingin ko ang ilang mga maaabot ngunit sa walang
arrow o ang mga pana , pabayaan mag-isa target .
Wala akong mga layunin upang maabot , hindi ko kahit na
tinimbang taria , nararamdaman ko na makuha ko ang
aking sarili , ang arrow ay hinimok sa puso , kaya ang
aking sakit.Ang isang nag-iisa sa puso, minarkahan sa
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pamamagitan ng isang stroke kaysa revitalizes , ang sakit
ay masyadong malakas ang kalooban upang mag-usisa .
Ako ay hindi libre.Hindi pa ako ay talagang libre , mahal
ang aking kalayaan , ngunit sa tingin ko masaklawan ng
kung sino ang may pag-ibig para sa akin.
Dahil gusto nila sa akin?
Gusto pag-ibig .Gusto nilang maging malaya at nakaattach sa isang tao .Gustong akin pakiramdam nag-iisa at
walang pumapansin .
Hindi ko nais upang maunawaan ang anumang bagay ,
huwag mong isipin ang tungkol sa anumang bagay , dahil
dumagsa ko, nais ko ang layo mula sa malapit na.
Hindi ko gustong pag-ibig sinasabing kalayaan .Gusto ko
lang i-drop kung ano ang nasa akin.
Ang paghihirap , pagkawala .Naging at hindi na ay.
Dumating ang sandali na walang pakiramdam kaliwa.
Likas na katangian na ito upang gawin at i-undo at higit
pa, upang sabihin kung ano ang gagawin namin .
Hindi ko nais na gumawa ng anumang bagay , ayaw
umalis , gusto kong pumunta kung saan hindi ko
nakukuha .
Mag- nawala at walang Dadalhin .
Huwag sumisigaw , huwag tumawa , huwag isipin , huwag
hitsura at dating na tila hindi ako patay.
Ano ang isang trahedya !
At kukunin ko na pumunta sa isang araw ako ay
magkakaroon din ng sumakabilang-buhay .
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Paano Halika ?Oo, Siguro kung bakit ito, bakit iyon,
ngunit ayaw mag-isip kung ano ay ipinadala .
Hindi mo ba nais upang labanan , ayaw maging kasindami
ng isang tao na hindi kailanman naging .
Haunts ang boses na laments .
Hang On.
Ako ay naglalakbay
matiyagang .

,

ako

darating

at

pumunta

Ano ang maaari kong sabihin , wala akong , walang
magkano at isa pa kaya ko kulang .
Invades sa akin ay nagsasabi sa akin hindi nais na .Hindi
ko gusto .
Hindi ko nais upang bumalik, Gusto kong maging dito
kapag mag-play ng musika at ang hangin blows .
Hindi nais na maging ang diyablo , hindi nais na maging
anghel, ayaw langit o impiyerno.Gusto ko ang lupa kung
saan umiiral ang lahat.
Hindi nais na mag-iwan , manatili ko kung nasaan ako ,
gusto lahat doon , ako lamang na espasyo upang huminga
at sa tingin dito .
Isipin at lumikha ng aking sariling pag-iral .
Gusto ko lang i- air huminga .Gustong akin hindi kabitkabit na rin ang mga naka namin paghinga .
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Ako ay sumusulat kung ano ang mangyari pagkatapos
basahin kung ano ang gusto ng aking pagkatao upang
ihatid .
Alam ko hindi ito madali .Sa tingin ko ng maraming ay
hindi sinabi, magkano din na kung saan ay hindi
maintindihan.
Tanggihan ko.
Maalab na gusto tanggihan kung ano impoverishes sa
akin.
Ang maliit na bagay ay walang lugar sa gitna may
maraming damdamin.
Kung ano ang nakikita namin sa isang sulyap maaari
mong markahan sa iyong puso .
Hindi siya maaaring tumagal ito , huwag nais na makita
ang , ngunit huwag mag- kung ano ang nakikita ng iyong
mga mata .
Huwag kailanman buksan ang mata ng puso dahil hindi
siya maaaring makakita at naghihirap .
Ako dito .
Huwag mong makita sa akin?Hindi ko iniisip!Maaari mong
pakiramdam sa akin?Hindi rin ako mag-isip !Ano ang
makikita mo sa akin?
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Um , ako ay dito baka esquecesses kayo sa akin , ay hindi
maaaring tumayo hindi na mayroon ka, dahil kung ano
ang unites sa amin kung minsan ay naghihiwalay sa atin,
ngunit sinasabi ko sa inyo na ako dito .
Hindi ko magpanggap
Ako ay sumulat at hayaan ito dumaloy .
Ano ang aking sinusulat ay walang pagsala ng luha .
Tulad ng sinulat ni ako ng luha dahil , malungkot, nag-iisa
, basa , maluwag.
Hayaan akong i-wipe ang iyong luha , ang iyong mga
sakit , ang iyong kalungkutan , ang iyong kalungkutan ,
na inis na mapag-isa.
Hayaan akong dilaan ang iyong mga luha , uminom ako
sakit na ito sa tingin mo
Tanging , nag-iisa.Sa akin, ako ito , tulad lamang sa akin
!
Paano ako?Sa akin lang .
Lumalawak ang pakiramdam ng tunay na kahulugan sakit.
Paano gumagana ang pakiramdam ito na tayo .Sa tingin
ko ay tungkol sa pagpunta lampas sa kung ano ay
nagmumula sa ibang bansa .
Paloob alam na mayroon ako, na umiiral para sa iba
tingnan lamang sa amin , ngunit hindi makita ang
parehong na hindi kabit-kabit ko ang mga pahina, solong
sheet, hindi kabit-kabit ng mga pangungusap , hindi
kabit-kabit na mga pahina, solong sheet, hindi kabit-kabit
na mga parirala , gusto lahat ng bagay na dumating off ,
hindi gustoi-save ang anumang bagay , alisan ng laman
ko sa sarili ko, kaya lang evoluirei na ang lahat ng aking
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sinusulat , ang lahat evaporize , esvaísse sa sulat ng
isang sakit pangungusap higit pa, ang bawat salita ng
iyong sakit , isulat kong mag-set ako ng libre.Hindi nais
na magdusa .
Isa pang araw sa umaga , ang sariwang hangin umaga ,
maingay din.Gusto ko ng gabi , tahimik gabi , kung saan
nakikita ko sa madilim na ang ilaw dalhin sa iyo sa iyo.
Sumali sa mga katahimikan at kadiliman Hayaan .
Gumawa ng mga magagaan na blackout Hayaan .Gilid ,
sulok, charms , spells , poems , parirala.
Gusto kong maging ang iyong liwanag sa dilim ng gabi .
Bilang ipaalam ko sa aking sarili pumunta sa sulok ng
malalim Tides i-play ang alpa mataas na sirena .Gusto
kong manatili at tumingin sa iyo nang hindi na nagsasabi
sa iyo kung ano ang aking sinusulat .
Upang huwag kalilimutan mo .
Wala !Walang Nakatulong ba
Ang layunin kasama ang mga salitang ito ay walang bisa
.Hindi ko gusto mong basahin , hindi na namin nais na
magsulat ng isang araw gustong sabihin sa iyo .
Ngunit ngayon lamang Nais ng kaunti sa wala .
Hindi ko alam kung ikaw basahin , lalo na maunawaan
kung ano ang mayroon akong sabihin sa iyo .
Ano ang gusto mong mapansin ay ang entendas at lahat ,
ngunit account para sa akin at doon maaari mong bilangin
sa akin.Ngunit huwag sabihin sa kahit sino.
Ako ay maghintay para sa kamatayan decepe sa akin.
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Kamatayan ?Walang kamatayan !
At ito ay laging naroroon .Hindi ako takot sa kamatayan
ngunit ng pagkawala mo .
Hindi na may isang bagay saktan sa akin , ngunit ang
karanasan ng pagkakaroon at hindi pagkakaroon ang
pagkakaiba ng pagiging , kung paano maaaring maging
kaya ito?
Nais kong wala, para sa maliit at marami anumang nais
ko, nais ko wala akong ulitin , Mayroon akong lahat ng
bagay kapag hindi ko alam at ngayon alam ko kung ano
ang gusto ko wala, pagtanggi ng kung ano ang at hindi ,
ako ay walang bayad, walang lahat sa akinsutla at i-drop
sa akin kapaitan , na mayroon .
Simple, Gusto kong maging !
Maaari ko bang maging akin lamang ?Oo akin at lahat ,
ito ay walang hindi ko nais ." Walang tiyak na oras "
Hit , at nagsimulang matalo walang pahinga hit sa isang
wala pang nakagagawa ng daloy ng isang hindi
pangkaraniwan o nasugatan pagkatapos ng isang araw na
binuksan ng hindi hihigit bumabalik na gawin ito ay ang
bukas at agad na malapit hangga't ako ay bumigkas , ay
mina , ngunit palaging sa akingang iyong order ito , ikaw
at ako sa isang salita pagkatapos ay ang puso !Ang
malalim na kalungkutan ng pagiging
Hindi ito na alam na alam at matuto upang mabuhay sa
iyong matalik na kaibigan Narito, ang puwang ay balewala at may pag-aari ay isang bagay na laging fades
bilang kung sa pagsuko , ay walang pag-aatubili sa
kakanyahan nais lamang na maging ay mula sa
sarilimaaari mong makita sa aming panloob na
background at doon nakita namin na walang anuman
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kaya mababa bilang upang ipakilala mas mataas na
masdan ang isang manifest sa tingin , hindi ko hayaang
magpahayag kung magkano ang mas mababang ay ang
antas kung saan ilalagay namin ang ating mga sarili ay
dapat namin makita kung paano ang mas mataas sa sarili
,ay lalong malapit sa katiting na katiting palaging nagtaka
Yutopyan Narito isilang , live at matuto at kapag mo ba
talagang Napagtanto alam ang ganoong karaming
lumakad ang layo mula sa lahat ng bagay at alam kung
ano ang nagbago ang iyong sariling sarili ?
Ang lahat sa aking tahimik mundo!Paano Halika ?
Dahil hindi ako handang baguhin at harapin ang lahat
maliban sa halos lahat ng nagmumula sa aking mundo
silent ang aking mundo ?Ito ay ang pag-iisip na nagsasabi
sa akin upang gawin ang mga tamang bagay kaya !Isipin
? !Ang isang sukat ng estratospera walang mga limitasyon
sa pagpapalawak sinasang-ayunan ng pagkabigo ng
magic timelessly out sa antas ng ilusyon mismo ng
nakasanayan sa mga dark hitsura ng tunay na ilusyon ng
salita na sinasalita pagkabigo ;Dora henerasyon ng mga
panloob na mga kontrahan ng mga simpleng matinding
paghihirap na beats anumang armonya .
Misteriyoso , malalim at sensitibong na ang mga nonmay-bisang titik ng enerhiya mas titik o sulat kaunting
salita.
Narito ang isang Nakatayong bato na sedimenting at
pagsusulat ng marami sa maliit ay sinabi.
Walang kabuluhan bagay ikaw ay maraming mga
magiging mga iniwan mo , ang iba ay hindi tumayo
.Upang sabihin sa iyo na mas malaki para sa isang
matigas mandirigma , ngunit " gamitin ang" na ilang ay
tumayo , ngunit ang mga loob ng mga panloob na
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pinakamaliit na magkaroon ang halaga na lamang maaari
kang makakuha ng .Live , lumago , matuto, at sa
background lagi ang maliit na Yutopyan alam .
Narito ang isang araw para sa ilang sandali , gusto ng isa
pang matutunan lamang na pagsulat ay upang mapag-isa
ang mga knower ng mga ordinaryong kaalaman ng
siyentipikong kaalaman , ang parehong mga ito
ipaliwanag lamang sa pamamagitan ng malalim na
karunungan na binasa +
Kukunin ko
matapos.

magsimula kung

saan ako

nais

upang

Lumalawak usok ang ang loob ng aking kuwarto.Para sa
aking panloob din , ito ay lumabag .Gusto kong masira sa
iyo at sa iba.
Kukunin ko ?
Lakas , ang lakas at puwersa na haunts sa akin at
nagsasabi sa akin na sumulong nang walang takot !
Ikaw ay nagtatapos bago ang aking araw.
Ang lahat ng mga exterior ako tanggihan , dahil ako ay
pakiramdam ... Hindi ko alam , pero dito iwan ko ang
aking maliit na kuwento ay sa pahinang ito, itinaas mo
ang aking pag-usisa maliit na kuwento.
Ano ang magiging kong sabihin sa iyo sa mga pahinang
ito ay para sa akin upang mahanap ang tunay na sarili na
nanahan sa akin , nang sa labas mundo .
Paano ito posible, ay namin makita kung paano ako ay
maglalarawan sa aking kuwento.
Upang hindi na maaga , retreat sa katunayan handa na
upang patakbuhin.Ang paninigarilyo ay patuloy na
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lumaganap puwang na ito .
Nagsisimula ang kuwento na ito kung saan magtatapos .
Ano ang sinasabi ko sa inyo ay upang labanan ang lahat
ng bagay .Tingnan natin kung ang maaari kong makakuha
ng sa dulo at sabihin ang ginawa ko ang lahat at
anumang ginawa, tulad ng pag-maximize ng panloob na
sarili Hayaan .
Nakarating na dito sa maikling sa mga sigarilyo equaled
ang bilang ng mga pahina basahin kung bakit .
Tingnan natin ang paglaban , ito ay magkakaroon ang
haba ng oras
Sopra sa oras, sa ilang minuto , sa mga segundo .Natin
ito Sa paglipas !
Kukunin ko magsimula kung saan ako napunta .
Handa na akong pierces ito smoking ang window at
paglabas sa hangin , Gusto kong maging ang usok
mayroon lamang mga naka .
Gusto ko lang huminga ang mga naka
Gusto kong lumutang at isipin kung ano dito sasabihin
.Ano ang hindi ko nais na gawin , simulan sa huli laging
gawin ang parehong mga pagkakamali.
Ang labanan ay malayo mula sa pagiging naka-lock.
Ano ang gusto kong magbigay-kahulugan ang mga
damdamin , sitwasyon at mga salungatan.
At ang pakikipaglaban ay nasa winning ang pagkatao na
ako ay .Gusto kong maging sa isa, ang figure paghabol sa
akin.
Ang aking sariling kamalayan na inaalertuhan sa akin at
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nagsasabi sa akin: sumulpot na panalo ka
Narito ako ay nakatayo , ngunit aaway laban sa mga
kilusan na habulin .
Aking mga pangunahing , pagdating sa aking sarili
.Libreng ang iyong sarili , palawakin ang iyong sarili ,
hayaan mo akong maging ka sa pamamagitan ko .
Pagsisimula dito kung ano Ako ay magiging .Ano ang mga
katanungan, magpatuloy nang walang flinching , masdan
figure na haunts sa akin.
Ba , mangyari muli at isilang na muli upang manirahan at
pakiramdam.Walang demagoguery at illusions , nakatira
sa kung ano ang hindi mo makita .
Dahil lamang , hindi ka progreso , kumuha ng up at
sasabihin.
Gusto kong maging kung ano Ako , ako sa akin.
Ang pagiging na ako ay at na ang mga figure ay magiging
.
Ako ay magiging tulad isipin ko.Kapag habol sa akin ay ko
bang sabihin kayo makapunta .
Nakaharap sa akin at palayain sa akin.Panghuli pa upang
magsimula.
Ang lahat ng mga na -iisip .Mag-ingat na ito ay habol sa
iyo at sa dulo ng cable ikaw ay kaibigan.
Wala nang paumanhin para sa panahon na ito.Naabot ang
katapusan ng paghihirap ng kalooban , hinawakan niya sa
akin at whispered sa akin , ikaw ay doon?
Ngayon na ang dulo ng simula na akong mag-ulat dito .
Sa ngayon ko sabihin , dumating lang sa akin at
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isinasama ako sa pagtatagumpay.
Major sa akin ibahin ang anyo sa iyo .Angkinin ako!
Ikaw ang huling panahon ang aking amoy .Oo, pupunta
ka .
Huwag ipakita sa akin ang malungkot sa iyong pagalis.Nga pala Naghahanap ako sa iyong paraan .
Pumunta bilang iyong pinanggalingan , ng kung paano mo
ay dumating .Hindi ko gusto , mas ng isang halu-halo
kasawian .Ang iyong presensiya ay isang paghamak .
Alam ko na para sa iyo, hindi kailanman nanalo ,
mawawala lamang .
Ikaw ay tulad ng sigarilyo paninigarilyo kaibigan sa sakit.
Bahagi at pumunta , pumunta pagpunta na sa pagdating
ay hindi doon.Tulad ng sinabi ko, Emano sa iyong amoy
na lamang sa pamamagitan ng ... ires makakuha ng isa
pang lasa at pabango .
Siguro hindi mo maaaring alam mo na , hindi na kayo sa
isip kung ano provocas iyo.
Dahil alam ko naaalala ng ilang taon .Sapat na ngayon na
dito ay namamalagi ang pagnanais upang magpatuloy sa
iyo.
Kukunin ko daing sa iyong presence sa una naisip , ngunit
pangitain para sa menor de edad karamdaman sa .
Sigurado paksa at lumikha ako ng aming koneksyon ,
gayunpaman nakapipinsala at hindi tunay kaligayahan sa
buhay na mga kondisyon ng kaunti mahina .Maglakasloob ko sa pamamagitan ng pag-agaw .Dahil lamang
pagkatapos ay maging magaan at natural , upang feed sa
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akin.
Mahusay, maaliwalas
magiging kabayaran

,

mainit-init

at

maayos

ang

Natural na hangin na dumadaloy ng oras palaging
nadama na may hilaga nito.Air alon bafejado laban sa atin
ay magiging bagyo na nakaharap sa amin , ito ay natural
lamang na ang usok mula sa mga naka mismo.
Sa aling mga nakita namin sa likas na katangian sa labas
bilang sa loob ng pagkakatugma ng libreng alon .
Bulaklak , lumalaki at consolidates ang napaka- root ng
pagpapalaya .Wills hindi malabo ang aming pulong ay ang
napaka- pink ng oras ng disyerto sands sumasaklaw
firming dahilan.Ang umahon pagbabakante ang tao bulgar
na imahe, sa pagka-original ng kilalang-kilala relasyon na
naghihiwalay sa atin.Kami ay naiiba, ako natural at
organic na art kayo artipisyal at gawa ng tao at
samakatuwid ay hindi exprimas nang hindi sa akin.Kapag
wala ang kilos na iyon ay neutralisahin , makikita mo ako
ay maging masaya .
Kukunin ko buksan ang pinto para sa iyo upang makabuo
talk sa akin.Ngunit makikita ko bang iwan ito nakakawang
upang makakuha ng out sa lalong madaling panahon
pagkatapos .Alamin ikaw ay magkaroon ng kamalayan ng
iyong spread , consomes sa akin pasensya ng
pagkabagabag .Ikaw at ikaw ang magiging isang maliit na
magkano ang kahalagahan .
Lahat tayo ay may mga ugok baitang , karaniwan sa mga
bata.
Ngunit kung sabihin nila sa amin sa may sapat na gulang
upang palabasin ang bata na mayroon kami sa amin,
pagkatapos ay ako ay nagkaroon sa iyo ng isang
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masamang phase .Pupunta ako pabalik sa pasyente
kalmado .
Maaari kang pumunta i-lock ko ang pinto.Medyo malaman
kung bakit ang dumating , ngunit din alam kung saan
goest kayo .
Ang agwat ay malawak , mas malawak na naisip na i-drop
sa iyo.
Tumakas , nang hindi akin, encloses mo at explodes .Mula
sa unang araw na iyong salita ay naging aking parirala,
ngunit huwag sabihin sa akin kapag ang susunod na
sabihin mo sa akin, kumusta , ako dito , ngunit tiyak na
ang iyong biyahe ay magiging isang pabalik sa hard
ngunit may armonya katotohanan upang ito ay alinman
sa ipaalam salakayin ,mayroon kaming kung ano ang
namin humingi ?, Syanga lamang ang isang salita mula sa
iyo hindi importanteng bagay .
At dumating ka Mawawala na nagsisimula ...
Iyon ay ang huling beses ... makaligtaan darating na
umalis.Ang luha ay nahulog at extinguished ang sigaw .
Ang lubid na binds sa akin , ay hindi katulad na suffocates
sa akin.Ang node ng leeg, nakikipag-hang sa
pamamagitan ng isang thread .
Estrangulas ang isip at sufocas ng malay .
Ano ang iaalok mo ay isang mabagal na kamatayan
magbagong-sibol at paglalakad sa ganitong paraan at
makipag-usap bilang kami .Huwag kailanman Buburahin
nito ang sakit kakaunti kaysa sa isang dagok kunin ang
mga nakalamina malat live.
Sa tuktok ng napakasakit memorya at makamulto siko
.Naging iyong dichotomous presensya sa pagitan ng
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pagiging at hindi .Sakop Buhay sa sandali photographic
na ang lahat ng mga tindahan at agad na poured .Dahil
nakatira ka sa akin out sa akin.Binubura ang iyong
kapalaran at mabuhay ang fraction .
Ang walang tiyak na oras pakiramdam nagkakalat ang
mga sumusunod na sandali.Paano upang lumipad nang
hindi umaalis sa iyong upuan.
Oras na ito ay hindi titigil dahil huminga at maaari mong
kailanman itigil , kung bakit ka huminga .
Pamumuhay ay bilang malakas na bilang hinihimok na
huminga .Ngunit paghinga lamang ay hindi paraan ng
pamumuhay .
Kapag umalis ka sa live mong hindi ka tumigil sa
paghinga .
Samakatuwid , ano ang na kung saan arises sa isang
walang magawa imahe.
Nang walang mga limitasyon o kahihinatnan , ang
susunod na hakbang .Ang umuusbong mula sa isa pang
bawat sandali sweeps sa amin kung ano talaga namin ay ,
ang ilusyon ng paghampas sa sarili talampas ay upang
mabuhay habang tayo ay buhay , ano ang gumagalaw sa
amin ay ang kalikasan na pumapaligid sa amin at patuloy
lamang distracts amin, ibig sabihin ko na ang lahatoras
pagsipsip ay di- tended lamang hindi tunay isip dahil
sinasalamin likas na katangian ng lahat ng mga frame
nang sapalaran at superlatively paglampas sa bawat
sandali ng pantao form na kilusan .
Anuman ang arises sa buong figure ng sarili ay nasa labas
na magnifies ang interior , ngunit makuha lamang ang
pakiramdam ng kaguluhan ng isip ay isang mas malawak
na pagkatao na gumagalaw sa amin na ina
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kalikasan.Kung sa anumang oras , walang bahid-dungis ,
pasalungat invades mo ay assimilated sa instant ng pagiisip mga entry na ito ay hindi maaaring tumugma sa mga
pag-aaral at lumabas anumang momentum .
Sa kabutihang palad surges , ang napakalawak at
malayong pag-iisip .
Gusto kong makipag-usap tungkol sa ... Ikaw ang
magpapasya kung , palaging manobraste .
Pagtaliwas ang mga tungkulin sabi ni hindi umimik .
Ang paglipad ng isang salita ay isang batas .Bilang huwag
pansinin mo at dadalhin ka mula sa .
Ikaw ay lumilipad sa paligid ng hangin anino .Dahil itago
mo , lumalabas kaya kapag mo ito gusto .
Huwag mong makita ?
Bigyan sarili mo sa isa pa, magkakaroon ka ng isa pang
kaibigan na hindi ang iyong mga simpleng kasawian .
Ito lumilitaw steaming up.
Ito ay samakatuwid ay nadaragdagan na sampung ,
napagtanto ko kung gaano kahalaga vislumbramento
snapshot sandali ng hinaharap window na noon ay bukas
at lamang ang huling usok Lumalawak ang view at bilang
magiging malaki at malawak ang pag-click ng hinaharap .
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