อาทิตย์ KU -แสง แห่งความจริ ง
การพิจารณา ไม่โอ้ อวด ทําใน รูปแบบทีดี ปริ มาณ มาก ของความเป็ นอิสระ ลึก ทีน่าสนใจ ที
เราเห็น การทํางานร่วมกัน ของความคิด ทีดีมากซึงส่งผลให้ ขันตอนในการ
*
บอกเล่าเรื องราว ทีมี ศีลธรรม
ทีมี คุณธรรมของเรื อง... เรื องนี * ประมาณสอง ม้ าทีทําให้ การเดินทางผ่าน โบราณ ญีปุ่ นตังแต่
* เวลา ของ
การค้ นพบ,ลา สีเทา ถูกโหลด ด้ วยเกลือ ภาระหนัก มากตูดดํา นําไป คาราวาน ปลายทางของคุณ เพราะ
เขามี ภาระ เบามาก เอา ฟองนํ *าขึ *น โอ้ อวด โชคของเขา เป็ น วิธีที หยาบคาย มากสีเทา ไม่สามารถ ยืน
ได้ และ กําลังจะ ตายเมือ ความพยายาม สะดุดตกอยูใ่ น บ่อ ขนาดใหญ่ ของ derretendo- นํ *า
ถ้ า โหลดครึงหนึง, ตูดดํา ตะลึง ดูคู่ โชคดี อย่างไม่นา่ เชือ ว่ามี การยก ไป ผ่อนคลาย สละ สิงทีเหลือ
ค่าใช้ จ่ายขับเคลือนด้ วย ความหึงหวง โยน ลงไปในนํ *า หวัง ชะตากรรมเดียวกัน
ฟองนํ *า แช่ นํ *า ทําให้ มนั เป็ น ไปไม่ได้ เกือบ เป็ นสีดํา แม้ ยืนขึ *น แน่นอน ทีสุดก็ จํานนต่อ ความเมือยล้ า
และตาย
เรื องราวของ คุณปู่
ความรักก็เหมือน รุ้งไม่ได้ เป็ น ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ แต่มกั จะ ปรากฏ !ทฤษฎีความอลวน ยูโทเปี ย สูตร 1 =
1 + 1 = 2 : 2 = 1a ยูโทเปี ย เรนโบว์ เกลียว รัก multifactorial สิ *นสุดที
นิติบคุ คล อํานาจสูงสุด ของรังสี บุปผา ในดวงอาทิตย์ - โลกหมดอายุ ดวงอาทิตย์ เป็ นแรงบันดาลใจ สี
เดียวกันการวาด โลก - ฉันหายใจ คุณ สร้ างแรงบันดาลใจ ในอากาศ เดียวกัน ของความรัก และฉัน ทุกสี
ในการวาด โลกของคุณ !ส่วนหนึงของ วิธีการทีเรา รู้สกึ และสิงที มีสงที
ิ รวมกัน อืน ๆ ทีแยกจากกัน แต่
ความจริ งไม่ได้ ซอ่ น ข้ อเท็จจริ งความทรงจํา ครัง* แรกของฉัน เพียงแค่ มี ความทรงจํา ในการที ดูดซึมได้ ข้ อ
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ตกลง ในวันที สดใส และเตรี ยมความพร้ อม ฉันด้ วย พลังของ แสง ออกมาจาก ความมืดและ จะกระจาย
อํานาจ และพลังงาน สําหรับทัง* ชุมชน constelarฉันใส่ตวั เอง ทีจะคิดว่า ถ้ าวันหนึง เป็ น ระยะ
ทาง?ถ้ าวันหนึง เป็ น ระยะพิฆาต จะ น่ากลัว เสียงดัง หรื อ เป็ น อย่างไม่หยุดยัง* ทีสดใส สวยงาม สดใส
และมีพลังเรย์ แต่ละคนมีความ เป็ น มนุษย์ ลักษณะ ทีแตกต่างกัน , โหมดทีแตกต่าง ของการกระทํา แสง
ทีแตกต่าง คือ แต่ละ ray / ไม่ซํ *ากัน และพิเศษดี ถ้ าวันหนึง เป็ น ระยะ เวลาอย่างน้ อย มันก็เป็ น ต้ น
ฉบับเรย์ แต่ละคนมี รูปแบบของ การดําเนินการ ในขณะที ในเวลาใด คนหุ้น ครัง* ทีเกิดขึ *น เศษส่วนพวก
เราจะ ทําหน้ าที บนคาน/ เป็ น เราสามารถ เปลียนทิศทาง และปลายทางเกียวกับ สถานทีท่องเทียวและ
ครัง* แรกทีผม จะเรี ยก ชือ ของพระเจ้ า วันหนึง มา มีความเชือ และศรัทธา การสนทนา กับลูกศิษย์ อัลกุ
รอาน ทีบอกเล่าเรื องราว ต่อไปนี * ซึงผม จะอธิบาย : คุณ เป็ นเกมที ได้ รับสําหรับมือและ ดุดนั ขอ พระ
เจ้ า ทีจะ ทําให้ คณ
ุ มีคะแนน สูงสุดและ ซ้ ายคุณ แช่งรักของฉันเรื อง เดือดลง แต่ผ้ ทู ี ในทีสุดก็ ปล่อย
ข้ อมูล?แต่นอกเหนือจาก เรื องนี * ผมอยากจะบอก คุณ ว่าเรามี การดําเนินการและ รัศมี / จะ ทําหน้ าที
กับสภาพแวดล้ อมแต่ละ ม้ วน ลูกเต๋ากับ พลังงานของคุณ / รูปร่าง / พฤติกรรมผมรู้วา่ มัน จะเป็ น หม้ อ
แปลงและ ว่าสิงที กําลังจะ มี ความสมดุลของ กองกําลัง ส่องแสง ทีจะ เปลียน ความเป็ นจริ งพลังงาน สด
ชืน และ ความไม่พอใจ ทีมีชีวิตอยู่ กับความพึงพอใจ ทีจะกลายเป็ น ใน ทุกสี ในการวาด โลกของคุณผม
ตืนขึ *นมาใน ความเป็ นจริ ง ทีแตกต่างกัน กว่าปกติ และสํารวจ การเขียน หลักสูตร ผ่าน หนังสือเล่มนี * จะ
ขยายตัว เป็ น ของฉันฉัน สะท้ อนให้ เห็นถึง วิธีการทีจะ ส่งผ่าน ความคิดและ ถือเอา มันไปแสงและ
อํานาจของตนเราทุกคน คิดเกียวกับ หลายมุมมอง ต้ องปฏิบตั ิตามห่วงโซ่ และจิตวิญญาณมีช่วงเวลา ของ
การรบกวน วิธีทีเรา มอง ไม่เคย ไร้ เดียงสา และ ขยาย พลังงานจิตใจ มีปัญหา กับ อาชญากรรม กําลัง
ชุลมุน และ เสียง ในเวลาเดียวกัน ดังกว่า เสียง หลายคําพูด การแสดงออกของ ศิลปะจากนี * จะมี แรง
บันดาลใจการเต้ นของ หัวใจทีมี จังหวะ ทีขยาย เส้ นเลือดการปราบปราม ทําให้ ตายเพราะทุกอย่าง มีของ
คิวทังหมดที
*
เรา คิดเกียวกับ ความชัวร้ ายและ บางครัง* ทําให้ เรา หุบปาก "แต่ เราทุกคน คิดว่า" ความ
ทรงจําทีไม่เคย บอกว่า ในปั จจุบนั และ ความเกลียดชัง pratiques ไม่ได้ เพราะ มันเป็ นสิงที ไม่ดีเรา
ทุกคนมี เสรี ภาพในการแสดงออก แต่ไม่ทงหมด
ั*
มีมนั ในเวลาทีเหมาะสม และไม่มีอะไร เทียงตรง มากกว่า
ความจริ งที เรามี รูปแบบต่าง ๆ ในการแสดงออกและ การเป็ น อย่างดี คือการมี ความสมดุลยอดคงเหลือ
เป็ น กิจวัตร วงจร เป็ น ประสาท ไม่สมดุลคนรัก จะแสดงความคิดเห็นทุกคนมี ความรักทีบริ สทุ ธิ< สากล
begets ความเห็นอกเห็นใจดวงอาทิตย์เป็ นแหล่ง พลังงานที ผิดปกติไม่มีอะไรเกิดขึ *น คือ ทุกคน ลืม
เมือพวกเขาต้ องการ และ มีเสมอ หลายมุมมอง ความคิด หลาย ความเชือมัน ไม่กี ... มีสงที
ิ ไม่สามารถ
แก้ ไขได้ เพราะ อาจมีการ ความอยุติธรรมความรักเป็ น แหล่งทีมาของ ความสุข และมักจะ อยูค่ นเดียวและ
ได้ รับการป้องกัน: มีคนที ไม่ชอบทีจะ คิด แต่ การรับรู้ จะ เป็ น ไฟฉาย ที เรา ชี *แจง
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มี ความชัวร้ าย ทีเราทุกคน บางครัง* อาจมี ความกลัวของ พวกเขา ทังหมด
*
พูดและทํา สิงทีโง่ผมไม่ได้ เขียน
ให้ กบั ทุกคน เราทุกคนมี สิงทีเราไม่ ต้ องการทีจะจํา แต่มนั เป็ นเรื อง ทีดีทีจะ รู้วา่ เมือ เรามีความ เศร้ า และ
มักจะ ยอมรับมัน และไม่ ซ่อนอะไร เพราะ เราทุกคนมี ช่องโหว่ เราทุกคนรู้สกึ ความสุขของ บางสิง
บางอย่างและเมือ โอกาสที สิงสถิตอยู่ เปิ ดประตู.ยังมีความ รู้สกึ อืน ๆแต่ " ไม่มีใคร เป็ น ใคร " และ
เพือให้ ทกุ คน มีสทิ ธิ ทีจะส่องแสงมิตรภาพ มักจะเป็ น หลักการ ทีดี ให้ กบั เพือนของตัวเอง อีกตาม
สัญชาตญาณของคุณ ทีคุณเห็นในเชิงบวกเราทุกคนสามารถ ได้ รับความรัก และความรัก ความรัก เป็ น
เครื องกําเนิดไฟฟ้ า แสง เมือเรา มีความรัก เรา ต้ องเคารพ ความรู้สกึ นี * รักกัน และเพิม อัตราการเกิด
เสมอกับ คําใน เกม แยก ไม่ต้องสงสัยคํา ปฏิปักษ์ แต่มี ตรรกะของคุณเพือหลีกเลียง ความทุกข์
ทรมาน"สิงที มีความเก่า ไม่ได้ เป็ น ภูมิปัญญา แต่ ความรอบคอบ " เพือ ฟั ง !ทุกคนรู้ ดีและความชัว ?
เรามี อยูใ่ นมือ ของเรา ตัดสินใจ ทีจะ ดีหรื อชัว บ้ า สติ บาง ความรู้ เป็ นสิงทีสําคัญ จริ งๆ ! ?ถ้ าเป็ นไป
ได้ จะ จบการศึกษาจาก โรงเรี ยน ของชีวิต... ฉันจะ เปิ ด ตัวเอง สําหรับคุณ สําหรับผม และสําหรับผู้ที
รักฉันเปลียนเป็ น วิวฒ
ั นาการสายเคเบิลที ผ่านปั จจุบนั ทีสดใสของ ความวิตกกังวล ไฟฟ้ า ร่างกาย ทํางาน
, เครื องให้ อาหาร และความหวัง สําหรับ สิงใหม่และ น่าตืนตาตืนใจ ทีจะทิ *งการเคลือนไหว คงที แต่ ด้ วย
ความคิด แข่ง และกังวลการเคลือนไหว เป็ นอัมพาต ความตึงเครี ยด ทีเพิมขึ *น ใน กรอบ และมีการควบคุม
จริ ง และการเคลือนไหวของ วัด ลงบันได ของความคิด ทีเรา เชือมต่อกันนีคือ ความคิดของ บันได ทีเรา
จัดหมวดหมู่ พฤติกรรม ใบหน้ า และการเคลือนไหว ไม่ พอดีกบั เชื *อสายและ ขึ *น ในช่วงเวลาของชีวิต ,
ไฟ เลี *ยง ลูว่ ิงโดยไม่หยุด นํา คุณบ้ า ความเป็ นจริ ง ในศตวรรษนี *XXI , พลังงาน , มายากล, เครื อง
แต่งกาย ทังหมดที
*
มี พระพุทธศาสนาที เห็นได้ ชดั แต่ระวัง บันได ทุกคนจะไม่ บันไดเลือน ของชีวิต ทีมี สิง
มีชีวิต ที ปี นบันได ที สูงขึ *น และย้ าย คน โดยเฉพาะอย่างยิง และสนับสนุน ที จะเพียงพอ หรื อจะคําถาม
ของความสมดุล ?ความสมดุลของพลังงาน เป็ นสิงจําเป็ นเพือ ความสมดุลของการเคลือนไหว ขึ *นและ ลงไป
ถึงระดับ ของการเป็ น ทุกแต่ไม่ ทุกคนสมควร ทีจะไป ลงหรื อ ให้ การสนับสนุนเรา ใน การปี นความ
พยายามและ ความขยันหมันเพียร เป็ นกุญแจสําคัญ แล้ วยก ตัวเองให้ จิตวิญญาณ ของการเสียสละโดยไม่
ต้ องการบาดเจ็บหรื อการ หยุด และเธอ จะพาคุณ ในแง่ของ ความคิดเป็ นความสมดุลของ กองกําลัง ภาย
นอกที อาจจะทําให้ ไม่มีขนตอน
ั*
ทีเป็ นของแข็งและ เลี *ยงโดย สาย แห่งความหวัง มาถึง สายไฟฟ้ า วงจร
ทีสําคัญทีสุดในชีวิตของ พลังงานทีฟี ด โลกแผง ไฟฟ้ า ของฉัน เป็ นคนหนึงที จะสัง ตําแหน่งและ สถานที
ของการใช้ พลังงาน สากลมันเป็ นแสง พลังงานแสงอาทิตย์ ทีจะ ส่องสว่างบาดาล มืดของ โลก ธรรมชาติสงิ
ทีเกิดขึ *น รู้สกึ เสียใจ โดย รุ่งอรุณ หนึง ชุดสูท ทีมาพร้ อมกับ คํา อาศัยอยู่ ฟื น* ขึ *นมา และ เกิด am
เขาดวงอาทิตย์ ทีมีประสิทธิภาพ ( ดวงอาทิตย์ ) *แหล่ง สดใส ทีตก เหมือน หยด บนพื *น แหล่งทีมา
ของ ชีวิตและ แสงนี *ประภาคาร ของฉัน ซึงพยายาม เคลือนไหว pivotally อย่างไม่หยุดหย่อน ของ
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ความผิดปกติเริ มรู้สกึ ไฟฟ้ า ครัง* แรก และเส้ นประสาท ทีมีเสียงดัง กระพริ บตา กับ ไฟฟ้ า หัวใจคลืนแม่เหล็ก
ไฟฟ้ า ที มาและไป รูปคลืน ความคิดรอบวงกลม ของคลืนไฟฟ้ า ไหลผ่าน ร่างกายของฉันปั จจุบนั ที นําฉัน
ไป วงจร ของคลืนแรงกระตุ้น ไฟฟ้ า ลงและ ฉันกําลัง สัน ชีพจร หมุนเวียนใน โหมด ไฟฟ้ า มักจะรู้วา่
ความจริ ง เมือ ค้ นพบโดย เรื องแสง แรงกระตุ้น มีผ้า และ หุบปากทรมานด้ วย เสียง สดใส ความรู้สกึ ของ
การเป็ น ไฟ ขึ *นเทียน สว่างอาการปวด สะสม ของขี *ผึ *ง ละลายประตู ไฟฟ้ า เปิ ด เบา ๆ สัมผัส แต่ ปิ ด
ไม่มีเวลา ทีจะเปิ ดห่วงโซ่ เลือยไฟฟ้ า ตัด กับราก ความเกลียดชัง ทีมีชีวิตชีวา สีเข้ มไฟฟ้ าดูด ควัน สดใส
ล้ าง

หน่วยความจํา

,

electromagnetismos

ความวุน่ วาย
อนันต์

ทางแม่เหล็กไฟฟ้ าใน

ปั นป่ วนขยาย

เป็ น

รังสี

จิตใจเต็มไป
ที

,

ทําให้ เป็ นอัมพาต

electrifying ใจ, มีไฟ, electrifying สีดําของ กระพริ บ ไฟกระพริ บ ทําให้ เกิดภัยพิบตั ิ
ทางเดินของ ฉันห่วงโซ่ ติดต่อกันไฟ ส่องสว่าง ทึบแสง เทพ เทศ ในแสงสลัวสาย วิงผ่าน ฉัน ร่างกาย ที
สดใส เต็มไปด้ วยพลังSubo และความก้ าวหน้ า เป็ น วงจร ที 10 และมีพละ ' ความล้ มเหลว ไม่เน่า
เปื อย แม้ มืด มีการสูญเสีย พลังงานและการ ลดลง รถราง กับคําพูดของ ความดีใจ และความรู้สกึ สดใส
ตัด ทีคมชัดและ เสียงสะท้ อน ทีสดใส ส่อง แสง โลภ ทําลาย เสียง ฟ้ าผ่าที มืด ปิ ดบังสิงมีชีวิตที หลงทาง
ด้ วยการวาง ตามีการเรื องแสง และที ไม่ บาน และตก ฟ้ าร้ อง ในทุกทิศทาง และความหมาย คือ"
ofusculência " และสิงเหล่านี * ฟ้ าผ่า เจาะ อิทธิพลต่อ ความรู้สกึ ความสุข ของผู้อืน และรูป
ลักษณ์แสงไฟ และตัด โค้ ง ลึกลงไปใน จิตวิญญาณของคุณ ทีถือ อะตอมแบบไดนามิกและ แรงกระแทก
ไส้ ในฐานะทีเป็ น คําใบ้ ตอก ฉัน ไม่ลงรอยกัน ของความรู้สกึ ทีเรี ยกร้ องให้ แสง ทีแข็งแกร่ง และมุง่ มัน ใน
พลบคํา ขาด ของฉันที ขดตัว เบา ๆ ใน ไฟ สูงของ ความเป็ นอยู่ ของฉัน และค่อยๆ มีความสุข เช่น ฟ้ า
ผ่ามีแสง เป็ นลางไม่ดี ข่มขู่ ไฟ พักฟื น* เหล่านี *ที ทรมานพวกเรา และให้ ล่วงรู้ อันตราย คืออะไร?มี หลอด
ไฟเป็ น ไฟ ทีมาพร้ อมกับ คุณในการ เกียวกับคนบ้ านนอก และไม่สามารถที จะเผชิญหน้ ากับ ช่วงเวลาของ
intimidas คุณ ในความลับมีแสงสีแดง ทีรุนแรง และการปิ ดกัน* เส้ นประสาท เป็ น ตัวเร่งช็อต
Zarpares และ จิตใจของ สารปนเปื อ* น โดยไม่ต้อง แรงกระตุ้น เหยียดยาว ขึ *น , บริ ษัท แสง อร่าม
สิงทีไม่ ได้ รับและ ไม่ร้ ูสกึ ว่า บริ ษัท ของแสงฝน ฟ้ าร้ องและ เสียง หิว สลาย ของความสุขไฟ ทีมี
ประสิทธิภาพ ประณาม ชีวิตของ ผู้อืนเพือ การศึกษา โดย เสียงวิธี ทีมีประสิทธิภาพ และรังสี
lacerating ว่า ตัดความสัมพันธ์ เป็ นไปไม่ได้ ทีจะผูกแสงสลัว ที บดบัง การรับรู้ ทีเจาะ รวมกลุม่
ขนาดใหญ่อย่างเข้ มข้ น หมอก สว่างของแสง สีดําในจักรวาล สดใสแหลม และ จักรวาล ลึกที ช่วยบรรเทา
การหลงลืม ของจิตวิญญาณหน่วย ฟ้ าผ่าและ มืด และจะกลายเป็ น นิง และ เงียบ แต่ ช่วง และเสียง
เมือมันเกิดขึ *น เป็ น หอบ และครอบงํา ความโกรธ ทีติดเชื *อ จะมีชีวิตอยู่ และ จะอยู่ ในหมู่ ไฟอืน ๆ และ
illuminations หรื อแม้ กระทัง ความมืด หายวับไป ทีเรี ยบง่าย แต่ โดดเด่น ของการ ถอนหายใจ
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และแบ่งเงียบ electrifying ทีสุดฟ้ าผ่า นี *ล้ าง มโนธรรม คุณ ทําเครื องหมาย โดยการออก ฝี ปาก
และ ครวญคราง ที ตกตะกอน การกระทํา ความรู้สกึ ถูกทอดทิ *ง ของทรัพย์สนิ ที เป็ นโอกาส ในเวลา ลด
ลง ฟ้ าผ่า อืน ในโลกนี *ผมจําได้ วา่ ภาพ ทีถ่าย กับพีชาย ของฉัน (ตอนนี * แขวนอยูใ่ น ห้ องของฉัน ) และ
ฉัน ณ สถานทีที ผมมี ครอบครัวที โหดเหี *ยม ซึงต่อมา อ้ างหลังจากที แสงสีเทาขี *เถ้ า เหล่านี *ที ทําเครื อง
หมาย คุณใช้ ความร้ อนเตารี ด ป่ า และแข็งแรง เพียงซึ *ง ปนเปื อ* น ด้ วยแสง เถ้ า ของ อดีตและอนาคต แพร่
หลาย ไม่ลมื ตัด เดือย ของช่วงเวลาและ แพร่กระจาย อย่างช้ าๆ wrenching และ พรังพรู บอกคุณ
ควบคุม คุณและ พ่นคุณ เป็ น อย่างดี ของแสงที ฟั นฟาง ในหน่วยความจํา ของคํา ไม่หยุดยัง* และ เท
กระหาย สําหรับแสงในความโกลาหล เป็ น คุ ระอุ ของร่างกาย แม่เหล็กที นกหวีด และ กระพริ บ ในหัวใจ
ของคุณ การเผาไหม้ ด้ วยความปรารถนา สําหรับ บางสิงบางอย่าง กํายํา และ ผู้ชาย หรื อผู้หญิง และ
ตระการตา แล้ ว นี * คูท่ ี ปรามาส ว่า ไม่ได้ ให้ แม้ กระทัง ไปข้ างหนึง หรื ออืน ๆความร้ อน เหล่านี * สีเทาอ่อน
สีเข้ มและเล็ก ๆ น้ อย ๆ และมีการ ป้องกันความร้ อน ใน ของพวกเขาจาก ฝนตกและ กิน ที แพร่กระจาย
ข้ ามทวีป และพื *นที อมตะ ก้ าวก่าย เรา และนําเสนอ ข้ อมูลเชิงลึก เรา หรูหราและ ทําให้ เรามี ความสุข
หลาย และตกตําเคมี ความวิตกกังวล ความสุข อยูป่ ระจํา แต่ไม่ ดื *อ แต่ พิมพ์ใน ใบหน้ า ไร้ เดียงสาลบ
เลือนไป ตืนเต้ นของ ความรู้สกึ และความ เป็ นอยูท่ ีรู้สกึ พราวและ ส่องแสงและ บรรเทา การหด รู้สกึ โดย
ตะกละ ตะกละ เช่นที เรา เปลียนเส้ นทาง ไปอีกมิติ , พัฒนา, ฟี ดใน ยาเสพติด ไม่ได้ หนี ไม่ สัน หรื อ
การปะทะกัน ในผม บ้ าการปฏิเสธแสง ทีถูกสะกดจิต และ คล้ าหา ประสบการณ์ ความรู้สกึ ความรู้สกึ ใน
ใบหน้ าทีสัญญาว่าจะ ยอมจํานนต่อ ความปรารถนาทีจะ นําเราไปสู่ ความคล่องตัวและ เชือว่ามี เพราะมัน
เรา มีแนวโน้ มที ไม่มีเครดิต โดยไม่มี หนี * นิง เป็ นชีวิต ทีถูกสะกดจิต ของสิงมีชีวิต เหนือธรรมชาติ ทีมี
ชีวิตทีแขวนอยูแ่ หล่ง แห้ ง เรี ยกเก็บ คลัง ไร้ ยางอาย คิ *ว และการพักผ่อนที นําเราไปสู่ ความท้ าทายใหม่ ๆ
ในความคิด เดียวกัน ในการตอบสนอง ทีแตกต่างกัน , ปฏิกิริยาเหล่านี * บางครัง* ก็ ไม่มีเหตุผล ที เราต้ อง
เผชิญ กับความต้ องการ ทีจะมีความ บริ สทุ ธิ< สามารถ เลี *ยงโดย เธอและ ไม่ได้ ดําเนินการเป็ น ชิ *น หลวม
ของ ดิน ทีมา ด้ วยกัน เมือถูกความร้ อน
หน่วยความจํา ทีสองของฉัน เป็ นอย่างแม่นยํา ภาพ ในชุด ที ผมเป็ นในเสื *อผ้ า เดียวกันจากภาพแรก ที
ตอนนี *อยูใ่ น ห้ องของฉัน ฉันอยูใ่ น Açoreira เมือ ผมจําได้ วา่ รถ ล้ มลง บันได ของคุณยาย ของฉัน
ที มี เทป อยูใ่ ช้ ทีทางเข้ า แมลงวันผมจําได้ วา่ จะเรี ยก ทีดิน ของคุณยาย ของฉันทีดิน ของแมลงวัน เป็ น
ลา ปั นป่ วน มากหรื อ ม้ าทํางาน อย่างต่อเนืองพ่อของฉัน , ผู้ทีเป็ นเจ้ าของรถสีฟ้า ที เกิด การเรี ยกคืน ที
สองของฉัน เป็ น datsun"เก่า" ของฉัน ทีใช้ ในการ บอกเล่าเรื องราวประวัติศาสตร์ ตามเขา ระหว่าง
ยายของฉัน และลา ทีไม่ เชือฟั งเขา,หญิงชรา กัด หูของเขาวันนี * หลังจากที เรื องที จะอ่าน คุณจะไม่ ลด
ลง ฟั น ใด ๆผมเห็น หน้ าอก ของ ยายของฉัน เพียงครัง* เดียวและ อยูใ่ น กระจกอยูใ่ ต้ เตียง ของ พ่อแม่
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ของฉันเป็ นเรื องตลก ทีดีกว่าที มี ในวัยเด็ก จนถึงเลวร้ ายทีสุดของ ฝั นร้ าย ฝั นร้ าย ทีฉัน เคยมีทีแย่ ลงและ
กระแส ลงไปในหม้ อคิดนี *อาจ จะเป็ นสิงที เลวร้ ายทีสุด ทีคุณ สามารถฝั น ของเด็ก และความตาย ในทีสุด
ไปสูค่ วามตาย และเช่นเดียวกับ ก่อนทีจะตาย หรื อ เป็ นอมตะ ว่าแสง ซึง เป็ นตัวแบ่งแยกระหว่าง การ
เคลือนไหว ร่างกาย แปลก และ oscillates ระหว่างสอง วิธีทีง่าย เพือเพิมความสว่าง แต่ไม่
ชีวิตsubsists ในความเศร้ าโศก และ ความกลัว ของการสะกดจิต เป็ นระบบ ที ช่วยบํารุง และพัฒนา
สติ จึงเป็ นที รุนแรงที จะดับ และมี แม้ จะถูกลบหนึง ข้ าม ประสาทหลอน ความสัมพันธ์ กันใน เสียงของ
ฟ้ าร้ องกล้ าหาญ ว่าการสนับสนุน และเสริ มสร้ าง ความผิดปกติทีมาจาก ความจริ งทีว่า เรา ได้ รับความคุ้ม
ครอง ตลอด ฟ้ าร้ อง ประสาทหลอน นี *ดีทีนี ทุกอย่าง อยู่ ทีสอดคล้ องกัน โดยไม่ต้อง มีอํานาจ หรื อเครื อง
ชัง โอนก็จะเป็ นแค่ ข้ ออ้ างสําหรับ ความผิดปกติ,ฟ้ าร้ อง สีดํา ขัง และส่งแปลก คําราม ลึก ของ การดูด
กลืนแสง เหตุผล เพราะ มันจะไป ออก ช่วงและ การเคลือนไหวโดยไม่ต้องน้ อย ลับ ดูเหมือน โลกของไฟ
ประสาทหลอน ทีทรมาน ผู้ที หลีกเลียง ได้ ถ้าคุณต้ องการ หรื อเพลิดเพลินกับ ความสุข ได้ ถกู ย้ าย อคติ
ย้ อม ด้ วยสี เฉียง นิง ไม่เต็มใจทีจะ สร้ างหรื อ การปล่อยตัว เพียงตื *นตันใจกับ จิตวิญญาณของ ความคิด
ของ ชิ *นส่วนของ ความเป็ นจริ ง การแยกส่วนเป็ นผู้ที จินตนาการโลก อืน ออกไปจาก กับระเบิด ที ทําให้
ระคายเคือง เราเป็ น เมือเรา เกา ตาหรื อเพียงแค่ กระพริ บตาการเคลือนไหวครัง* นี * แปลก เคลือนไหว อืน ๆ
เรื องแสง และสเปรย์ จิตใจ ทีห่างไกลและ ลืมความจริ ง ทีเรี ยบง่าย ของการเป็ น ไม่วา่ งหรื อ วัณโรคทันเดอร์
เป็ น ประสาทหลอน และ ขับรถออกไป วิญญาณ โดยทีพวกเขา จะแสดงให้ เห็น และเหตุผลที ไม่ได้ มี
ความเป็ นจริ ง คูข่ นานของ ข่าวลือและการ ดื *อแพ่ง เป็ น ฟั ดและไม่มีใคร ทีนี กิน คนทีมีบคุ ลิก แปลก
ประหลาดและ นามแฝง ของ มาก่อน ถึงแม้ จะมี แน่นอนดังนัน* สิงที เป็ นจริ ง มีเรื องราว ทีไร้ กาลเวลา แต่
มีอะไรที กลัว กลัวว่า deports ขอบฟ้ า ใน 5 มิติ, polígonas และ เชิงเส้ น แต่ ไม่นา่ หรื อ
แม้ กระทัง อาจมีการ ลักษณะ ใด ลักษณะ นี *ก็คือ ซีกและถวายพระเกียรติ พ้ น คิดไม่มี ดอกไม้ หรื อ เติบโต
ใน ไส้ ของ ความคิดนามธรรม ทําไม ใช่ เกิด แรงกระตุ้น ของตัวละครที เคยเห็น การตกแต่ง เลียนแบบ
การเคลือนไหว และความเหมาะสม สําหรับ ขณะนี * แต่ ทุกอย่างที ทําให้ ตระหนัก และ คํานวณ น้ อยทีสุด
ไม่มี การคํานวณ เป็ นจริ งและ คาดเดาไม่ได้ ว่ามีความเป็ น ธรรมชาติ ของแท้ ที เป็ นเรื องเหลวไหล ทีจะ
คิดอะไรบด และบดหัว ของสมัยก่อน และ มี desvanecestes ในใบ เหลืองและ กินโดย
bibliófagos ที ไม่มี ความเพียร ข่มขู่ หน่วยความจํา ล้ าสมัยและ ทํา ปลอมและ มาตรการ ของ
ล้ อมรอบไปด้ วย อุปกรณ์วดั พวกเขายินดีต้อนรับAbyssinians rotulantes และ หัวเราะ
เยาะ ฟ้ าร้ อง ของ Abyssinianเรี ยกร้ องให้ ผู้ทีอาศัยอยู่ ในแสงไฟจาก อดีตทีผ่านมาผู้ ตายจาก
เกิน บุก ดวงดาว ทีโดดเด่น ในความเป็ นจริ ง ทีเกิดขึ *นทันทีแต่ทงหมด
ั*
นี *เป็ น เทคนิค ทีรุนแรง มากขึ *นหรื อ
น้ อยลง แต่ มี รังสี พลังงาน ทีไม่เข้ ากัน กับ อดีตทีผ่านมา แม้ ในขณะ ทีก่อนหน้ านี *ความทรงจํา จึง
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ปล่อย รังสี ทีเป็ นอันตราย แต่ไม่ อิทธิพล ใด ๆ ที คิดว่าถ้ า คุณต้ องการ ทีจะสว่างขึ *น ในช่วงเวลาใด โม
เมนตัม หรื อ ช่วงเวลาสําหรับทีผ่านมา ตัดกับ ปั จจุบนั ขณะที โมเมนตัม ทีสองหรื อ ส่วน แต่ไม่ได้ มี
อิทธิพลจึง อยูเ่ สมอเวลาที แสง ทีมีประสิทธิภาพ เป็ น กระแส บริ สทุ ธิ< ของความปี ติยินดี ทีตัด เหมือนลม
ในใบหน้ าบางสิงบางอย่าง จน ปล้ น แล้ ว ของเจตนาและการเคลือนไหว รอบ ความสุขทีจะ ทําหรื อ จะเป็ น
เพราะ สิงทีมีอยู่ และการ บัญชี ของการเป็ น ของเราเป็ น คลิก ที โดยเพียงแค่ มองไปข้ างหน้ า กับแสง
ของ เขาทีผ่านมาแสง ทีรุนแรง มากหรื อน้ อย เหงือออกตอน ชีวิตทีผ่านมา แต่ไม่ แนะนํา หลักการ ของการ
เคลือนไหว เรี ยก แรงกระตุ้น ทีเหลือ โดยไม่ต้อง หน้ ากาก,อาศัยอยู่ ทีสองใน ช่วงเวลาไม่ เช่นนัน* ก็ รวบ
รวมข้ อมูลรอบ ไฟ ในอดีตและ ยึดติดกับ อะไรดีวา่ เป็ น ความหมายเหมือนกัน กับ การปนเปื อ* น รังสี ไม่
ขอบคุณ !ดังนัน* ไม่มีอะไร ทีแข็งแกร่งกว่า แสง ในเวลานัน* และ จะ ตลอดเวลา ด้ วยกําลัง ทังหมด
*
ของ
เขา แต่ ไม่มีใคร ดีกว่าใคร ก็ เป็ นเรื อง ของการต่อสู้และไม่ มาหาฉัน ด้ วยแสงไฟ โดยธรรมชาติ เหล่านี *
เพราะ แต่ละคน มีเบือ จะและ จินตนาการและ การพัฒนา พลังงานบริ สทุ ธิ< และการสร้ าง สี วิเศษ
สะท้ อนให้ เห็น ในดวงอาทิตย์ สีเหลืองในความเป็ นจริ ง ทีมีอยูไ่ ม่ มากแสง มี ยังคง ดํารงอยู่ เดียวทีเหลือ
อยู่ ของ การระบาดของโรค และวิธีการ ทีสมดุลเพือ ทําให้ แลเห็น ซึง คุณ ไม่สามารถมองเห็นจึงมีไม่ จริ ง
เป็ นผลมาจากบางสิงบางอย่าง ทีช่วยให้ เรา สร้ างความตระหนักแต่ สิงทีเป็ น รังสี สติ ?จริ งๆ คืออะไร สติ
หรื อ สติ ?นีคือ อุปสรรค ทีไม่ เป็ นรูปธรรม สําหรับ ความรู้สกึ มาก ทีจะทําและ จะเข้ าใจเราทุกคน ขับรถ
ในขณะนันนี
* * จะนํา ปั ญหาและอุปสรรคที อุปาทาน และกระแส บอกว่า จะ ผ่านไม่ได้ ในเมือความจริ ง มี
อุปสรรค ใน ความเป็ นจริ ง ! ?ทุกอย่างเพือให้ จินตนาการ ทังหมด
*
อาศัยอยูใ่ นกระแส เดียวกันของ
ภาพลวงตา ทีนังของ วิญญาณ อืน ๆ ทีไม่ ส่งผลกระทบต่อ ความจริ งเพราะมี จริ งหรื อไม่ มี อุปสรรค
ระหว่างความปรารถนา ของ สติไม่ เสมอ อยูใ่ น สติและ ว่าเราขอสงวน กับตัวเองความว่างเปล่า เท่านัน*
ใช่ มี สิงมีชีวิต บนท้ องฟ้ า จินตนาการ ทีอาศัยอยู่ ตามทีกล่าว ในแง่ของ อดีตทีผ่านมา โดยส่วนใหญ่ ที
ตัดสินใจว่ามัน จะต้ องมี นํ *าหนักหรื อ วัดแต่แล้ วอีกครัง* ที พวกเขา เข้ าไปยุง่ เกียวมัน เป็ นทีสังเกต และ คือ
การ มองไปที การทําให้ เปรอะเปื อ* น จน มันเป็ น เพียงธรรมชาติที แสงนี * ชัดเจนว่า เร็ ว ๆ นี *เรา สอด
คล้ องconformities

,

ความทุกข์ยาก

ความขัดแย้ ง

ทีทําหน้ าทีเป็ น

เพียง

หวานหู

Accumulator ทัศนคติ และปั ญหา ทีใส่ใจ แต่ไม่ ลึก ดังนันพวกเขาจึ
*
ง เป็ นธรรมชาติระหว่าง
ธรรมชาติและ เหนือธรรมชาติ ทีมี ผลกระทบน้ อยทีสุด มี กว่าปกติ ห่อหุ้ม เราและ ทําให้ เรารู้สกึ สบาย
และ ทุกอย่าง เป็ นไปตามธรรมชาติ : อากาศ , ความสุข ทีล้ อมรอบเรา ที เคาะ และ หนีไป และ สัมผัส
โดยเฉพาะอย่างยิง ให้ สมั ผัส อ่อนโยนต่อคนทีชอบ พัฟ ของความสว่างการจัดการ พลังงาน ในแกนแหล่ง ที
มีศกั ยภาพ ในการปรับเปลียน แผ่กระจาย เรา เปลียนแปลง ทางด้ านจิตใจ ให้ เราพิจารณา ตี แล้ วโดย
พลังงานนิวเคลียร์ นี *นี * แสง สดใส เติบโต ใน ที ถูกคาดหวังว่า ในความเป็ นจริ ง ไม่ประสบ แต่เป็ น นกยูง
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ที แทรกตัวเข้ าไปใน แรงกระตุ้นยึด และ นําเราไปสู่ การกระทํา ทีจะกระทําหรื อ ไม่กระทํา , แรงกระตุ้น ,
การระเบิด แบบไดนามิกนี * และชัดเจนดังนัน* เรา จะใช้ ประโยชน์จากสัญลักษณ์ สูงสุด ใน อานุภาพของ
พระองค์ เป็ นตัวแทน ธรรมดาที แก้ ไข เสา สลาย ไปไม่ได้ ทีจะ ไม่สมดุล มันเป็ น พลังของ การเปลียน
แปลงและไม่มีอะไรที แข็งแกร่งกว่าที จะเปลียน การเปลียนแปลงนี * ใน สิงที ยกระดับ และปกป้อง เราจาก
การปนเปื อ* นผมจําได้ วา่ ร้ องไห้ และไม่ต้องการ ทีจะไป ก่อนวัยเรี ยน ในวันแรก แต่ โดยเฉพาะอย่างยิง มี
ความสุข หลังจากที เพือนเล่นกับ เพือนของฉันเป็ นปกติ ใน เด็ก ป่ วย ทีทําให้ เกิด ไข้ สูง ฝั นร้ าย ที
กําหนดเอง หนึงที ติดอยูก่ บั โซ่และ ลงไปหม้ อ เผาไหม้ แต่มีความคิด คลัง ฉันกําลังจะไป นรก แต่จู่ ๆ ตืน
ขึ *นมาและ ได้ รับการ บันทึกไว้ ใน การนับ สุดท้ ายที เกิด.ฉันรู้วา่ ตังแต่
* ผม ยังได้ เรี ยนรู้ ทีจะแยกแยะ ร้ อน
จากความหนาวเย็น ตามที พีชายของฉัน ที ใส่มือบน เครื องทําความร้ อน ตามเขา ใน ส่วน ทีหนาวเย็น
และเขาก็ เป็ นส่วนหนึง ทีร้ อนแรงทีสุด , ผล เพียงแค่ เผาข้ อมือข้ างขวา ที ทําให้ ผมนึกถึง666 หรื อ
เครื องหมายของสัตว์ร้ายจากความอยากรู้ โทรศัพท์ ล่าสุดของฉัน สิ *นสุดลงใน 666 - สิงทีจะ หยุดเรา
ถ้ าเราต้ องการ ทีจะดําเนินการ แต่ทําไม หยุดถ้ า มัน คือการกระทํา ทีแผ่ออก และสร้ าง อารมณ์ ความรู้สกึ
และ สิงเร้ า เมือมีคน ตอบสนอง และตอบสนอง ใน การกระทําของฉันเพือน, ความอดทน และสติปัญญา
ทีจะเข้ าใจ คนอืน ๆ ทีถูก คาดคันทํ
* าไมปล่อย พลังงานเชิงลบ เป็ นอัมพาต เรา เช่นถ้ า เราเป็ นเด็ก ยังไม่ได้
ตอบ ความกล้ าหาญ ทีรักของฉัน คําว่า เป็ นคําสัง ผู้ทีจะ ได้ รับการตัดสิน และผู้ทีจะ เป็ นผู้พิพากษา ของ
เหตุผลที สามารถเป็ นปกติ หรื อ ผิดปกติ ทุกคน!เราทุกคนมี ความเชือและ ฉันมี fezada ให้ ว่า กรณี
ของความกังวล ของ จะและ รอบรู้ และความปรารถนา นี * แต่เป็ นพิณ ที alludes และ พระเอก ง
เสียง นางเงือก กับ ก้ อง ประสาทหลอนไม่มีอะไรมากไป กว่า การพักผ่อน ได้ ยิน ฟั ง สองเท่า ทีเราพูดคุย
และความเงียบ คือการกระทํา และไม่ ไร้ เดียงสา หรื อ ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่กี ต่อต้ าน ความเงียบ และ
มี การ พยายามยังสามารถเป็ น torturous แต่ ตอบคําถาม อัตนัยและวัตถุประสงค์ หลายเงียบ คบ
หา เงียบ แต่สามารถ ทํางานเป็ นอาวุธ ทีสมบูรณ์แบบ ทีไม่สามารถควบคุม ทีพึงปรารถนาของ
impulsivity และกระหาย ผู้ที ไม่สามารถควบคุมได้ สงบลงและ ฟั ง รับฟั งความเงียบ ในตัวคุณ
ผมเคย จับ นกมัดเขา ลวด เหล็ก โต๊ ะรี ดผ้ าจะทําให้ เขามี อาหารนํ *า ... และ เสียชีวิต
ในวัน ที ของเล่น นังเล่นของฉันเล่นเป็ นครัง* แรก ของฉัน ทีจะจับ เกม ผลเสียทีจะมี พีชายของฉัน อยูข่ ้ าง
หลังผม ทําให้ ฉนั ตกตะกอน หนึง " มุม " ที แตก ศีรษะของเขา จนเนื *อเยือ สีขาว เป็ นเรื องเกียวกับผม
เดินไป ประมาณ 4 กิโลเมตร จะไป ถึงภูเขาและ เคนตักB กี * การสูบบุหรี ทีจะ $ 12.50 การประชุม
เหล่านี * เพือนของฉัน กิน โคมไฟ, ถ้ วย ซึงปรากฏ ละครทีผ่านมา เมือเร็ ว ๆ นี * ในหมูบ่ ้ านปี แรก ของการขี
จักรยาน ของฉัน แสดงออก ได้ มากขึ *น พีชายของฉัน ทังสอง
*
ล้ มเหลว ทีจะใช้ จ่าย ไม่กี ก้ อนอิฐและนํา
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เพียงแค่ เขา ทีโรงพยาบาล โปรเกือบจะ ในเวลาเดียวกัน เอาferradelaตัวเมีย ทีตังครรภ์
*
แล้ วขโมย
หินอ่อน ทีทําให้ ผม เกียวข้ องกับ พีชายของฉัน ล้ างแค้ น ฉัน ladrãozito ว่า หลังจากนันก็
* จะ เป็ น
เพือนของฉัน และฉันมีพีชาย craziest ของโลกเพือนคนนี * ไม่ได้ รับเชิญ กับวันเกิด ของฉัน แต่ ทําให้
แน่ใจว่าจะ ให้ ฉนั เลโก้ ครัง* แรกของฉัน และไม่ซํ *ากัน ในชีวิตวันก่อน ร่วม 1 ไปกับเพือน ไปที ศูนย์ของ
ชุมชนท้ องถินและขโมย เวเฟอร์ บาปมันเป็ น เพียงจุดเริ มต้ นจากนันผมก็
*
เริ มทีจะ เล่น เอซ ทีซ่อนอยูแ่ ละ
นันคือวิธีที ฉันซ่อน เพือนทีดีทีสุด ของแม่ของฉัน ปล่อยให้ เขา อยูค่ นเดียวใน บ้ านมารู้ทีหลัง ว่าเขา กลัว
และ เรี ยกร้ องให้ เรา มีเรา เปิ ดประตูเพือน เล่นกับ จักรยาน , รถยนต์, หินอ่อน , และชอบ การผจญภัย
... สิ *นสุดที จะเกิดขึ *น วันที ร้ องเพลง janeirasกษัตริ ย์ และได้ รับ เงิน โดยการใช้ จ่าย มันแล้ ว ก็
อย่าลืม นําเสนอ ไส้ กรอก รมควัน และ อืน ๆเรา สงสัย ในชัน* ที 3 และ แม้ วา่ ครูถกู แทนที สนามเด็ก
เล่น โรงเรี ยน อยูใ่ น ผลงาน ทีมี เนินทราย และหลุม แต่ผม กล้ า เมือฉัน มาถึงห้ องและเป็ นครัง* แรก
สําหรับ ความกล้ าหาญ ดังกล่าวจะ "นํา reguada" และ กล้ าผมเอา มือก่อนที ครูตีผม ทีสอง ใน
ด้ านหน้ าของ นักศึกษาและ แกล้ งทําเป็ นว่า อภัยใน ปี ที 4ขาย เพือนร่วมงาน คอลเลกชัน พ่อ ครอบคลุม
เป็ น อาหารเสริ มเหล่านี * ทีออกมา ในวันนี * ในหนังสือพิมพ์ผมจําได้ วา่ ครัง* แรกที ตัวช่วยสร้ าง ทีจะนํา แม่
ของฉัน เอาฉัน และพ่อของฉัน และพีชาย ของฉันและฉัน เห็น ตัวช่วยในการ สัมผัสพวกเขา ใน อวัยวะเพศ
กับผม เขา ไม่กล้ า และโยน ความเกลียดชัง ของเธอ เป็ นครัง* แรก ที รังเกียจ ในตลอดชีวิตฉันนาตาล บวก
ลูกพีลูกน้ องของฉัน และพีชาย ของฉันและ เขาได้ รับ คนแรก lpสีชมพูฟลอยด์ - ผนัง primaço
เย็นโปรดจําไว้ วา่ การมีสว่ นร่วม ที 1 ถึงเดือนพฤษภาคม ปี 1986 ใน คริ สตจักร ของเถ้ า ดาบ สายรัด
ที มีอยูแ่ ล้ วเดิน รุนแรง กับ รองเท้ าทีคับถึงเวลาทีจะ ออกจากเขตเทศบาลเมือง Estarreja เพือน
หลังซ้ าย และคนทัวๆไป ได้ ทีจะซ่อน การเดินทาง ของฉัน ทังหมดที
*
มี ประโยชน์ในการ ออกจาก โรงเรี ยน
ก่อน ปี ปี ที 4 ทีได้ รับการ ชดเชย ด้ วยตัวอักษร ทีตามมา จากครู ทีแสดงให้ เห็นว่า ได้ รับการยกย่อง ด้ วย
ความเงียบ ของฉันเมือ ฉันได้ ไป เขต Estarreja ฉันย้ ายไป Pardilhó ฉันได้ รับ ไม่กีเดือนเริ ม
ต้ น ทีนี วันต่อ วันของฉัน ฉันรู้วา่ ในเวลาที สิงทีเราเรี ยก bulling ฉัน เป็ นเหยือและกลัวกลัว แม้ ใน
ขณะที การเดินทาง จากบ้ านไปรถโรงเรี ยน มี เป็ นคนหนึงที มีความสุขที " เปี ยก นํ *าซุป ! "งาน ที 1
ที ผมจําได้ วา่ ได้ รับการ ล้ างรถกับพ่อ ของฉันและ ส่งบิล แล้ ว เครื องพิมพ์ดีดและเขา จ่ายเงินให้ ฉนั ผมเข้ า
ปี ที 5 โดยได้ รับอนุญาต เป็ นพิเศษ เช่น การยกเว้ น ความรับผิด ลงนามโดย ผู้ปกครอง หรื อผู้ปกครอง
ของฉัน ทีจะเข้ าสู่ ปี ที 5 ใน โรงเรี ยน C + S Brodick เพราะ ยังไม่ ได้ อายุขนตํ
ั * าถึง เพียง
กระดาษชําระ ม้ วน และ fumava- ถึง ต้ องการให้ โลก หยุดในเวลา สําหรับผมทีจะ ใช้ ประโยชน์จาก
การ ปล้ นธนาคารฯลฯ ... แต่ปีนี * ผม ได้ รับปริ ญญา ครัง* แรกของฉัน ในการที กล่าวว่า นักเรี ยนที เข้ าร่วม
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ในการ ข้ ามประเทศ1988-1989 โรงเรี ยน ได้ รับใน 15ºlugar ไม่มีอะไร ทีไม่ดี สําหรับคนที
ไม่ได้ มี การเจริ ญเติบโตยัง ดังนันก็
* มีความรู้สกึ ว่า การเติบโต จะข้ าม เครื อข่ายและไป ซื *อบุหรี เขาเดิน โดย
ไม่ต้องเบรค จักรยาน และใช้ พื *นของ รองเท้ าผ้ าใบ ใน การสูบบุหรี อย่างจริ งจัง ในช่วงต้ น ของฉัน ฉัน
เป็ นหนี *sg ยักษ์ เพือนบ้ าน โรงเตีBยม ทีดีทีสุดในช่วงต้ น Estarreja ต้ องการ บุฟเฟ่ ต์และ ไม่ได้ กิน
ในโรงอาหารผมจําได้ วา่ พิธี ศพ ที 1 ผมได้ เข้ าร่วม เป็ น ทีน่าเสียดาย นกแก้ ว ของฉัน นี *ได้ รับการ ตัด
ปี ก ... เขา ไปเล่น ในบ้ านและปี นขึ *น Loquatเมือ ฉันกระโดด ลงไปทีพื *น ทุบ budgie!ทีนี เริ ม
ต้ น ต่อ ของฉัน ;ผมหลับ แม้ แต่ ร้ องไห้ สําหรับ การสูญเสีย สัตว์ที ผม จบลงด้ วยการ ร่วมงานกับโมเสค
และมี ทํา พิธีฝังศพ ของเขาทังหมด
*
เป็ นอย่างดี ไม่เป็ น แมว ในวันถัดไป ค้ นหามัน !ผล ของเรื องนี * จบลง
ด้ วย สุนขั ทีได้ ขอ ของขวัญวันคริ สต์มาส แต่ ก็พบว่า หลงทาง ประตู บ้ านของเรายินดีต้อนรับ นี * "
Teko " และจบ ลงด้ วยการถูก สังให้ โจมตี แมว เป้าหมายเพียง Teko ของฉัน สําหรับการฆ่า
แมวฉันก็ ตีด้วยหิน ด้ านบนของทีมีนํ *าหนักเบา จากความอยากรู้ และ มันยากจน
ในวัน แรก ๆ ของการ ทํางาน ขบขัน ฉันใน ขนม ทีเขาทํางาน , ดุ ว่า ... เขา ได้
ใช้ หนังสือพิมพ์ห้องนํ *าเพือ อ่านและ รมควัน หนึงหรื อสอง บุหรี แต่ ในเวลา ไม่ได้ ทีจะถูกจับ โดยพีชาย
ของฉันและ ฉันน้ องสาว มาถึง ด้ วยความกลัว ทีจะโยน แพ็คเก็ตออกไปนอกหน้ าต่าง ในรถผม มี
ประสบการณ์กบั เงา หมาป่ า: ก็หายไป แต่ก็พบว่าการป้องกัน แต่ โดยทางเลือกการให้ อาหาร ของแข็ง
เคมี ความชํานาญ และนํ *า ทีสําคัญของคุณความบริ สทุ ธิ< ของตัวเอง "เงา" ชัน* สําหรับการผจญภัย และมี
การ เชือมโยงไปถึง, Caricuao, Distrito Capitalในฐานะทีเป็ น หมาป่ า ได้ รับการคุ้ม
ครอง แต่ ทัศนคติ คนเดียว แช่อยูใ่ น ความเหงา ทีเห็นได้ ชดั วันนี * ทีผมเขียน หมาป่ า Caricuao,
Distrito Capital ผม ต้ องเผชิญกับ โลกของคุณ และตีความ มันเพือน ทีเป็ นอิสระ ไม่ได้ อยูไ่ ด้
โดยปราศจาก ป่ าธรรมชาติ ของพวกเขา แต่มือใหม่ ชีวิตจริ ง การกุศล ของตัวอ่อน ใน Caricuao,
Distrito Capital ที ผมจบการศึกษา มี เลือด หนุม่ ซือสัตย์, เทียงตรง โดยเฉพาะอย่างยิง ทีมี
ลักษณะ กล้ าหาญ ทีรุนแรงใน สาระสําคัญ แต่ ความยุติธรรมและ เคารพของ เพือนของคุณสหาย และ
เพือนดังนัน* ผู้ร่วมเดินทาง ซือสัตย์และ คิด ตีความ เสมอ ด้ วยความอบอุน่ และความเงียบผมอาศัยอยูเ่ ล็ก
ๆ น้ อย ๆ พอทีจะ ตอบสนองความ เงา ของ Caricuao, Distrito Capital "ถนน "
และ บริ ษัทผมเห็น แต่ หมาป่ า ความกล้ าหาญและ เขาสร้ าง การเชือมโยง เพือน สนิท ใบ้ และ ตาม
กฎหมาย สําหรับ เสรี ภาพของพวกเขาหากมี สิงหนึงที หมาป่ ามี เสรี ภาพ เป็ น คนเดียว คนเดียว!และฟรี !
เงาหมาป่ า พลังงาน extrahuman เรื องแสงใน ทางของพวกเขา ในการเป็ นด้ วยการ เห่า ของเขา
กําหนดไว้ ใน ความเป็ นอิสระ ของพวกเขาป่ า ของยีน ของธรรมชาติตดั สินใจทีจะแบ่งปั น หลอกล่อ จิต
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วิญญาณ ของพวกเขา เพียงอย่างเดียว วันคริ สต์มาสอีฟ กับ หมาป่ า หรื อมากกว่า เงา หมาป่ า
Caricuao, Distrito Capital ในขณะที การเชือมต่อโดย หนึงจาน ฟรี พร้ อมเพรี ยง
fraternally ยัง ใช้ งานร่วม กับเครื องดืม ของพวกเขาเราเป็ น คนเดียว โดย เลือก ?แน่นอน!เรา มี
อิสระทีจะ คิดว่า เป็ น รูปทรง ในธรรมชาติมนั เป็ น ของขวัญให้ ฉนั คริ สต์มาสนี *หมาป่ า Caricuao,
Distrito Capitalแต่เขา ป่ า สําหรับสภาพแวดล้ อม ทางพันธุกรรม โดยธรรมชาติ ถูกดึง โดย
โครโมโซม ของพวกเขาให้ ความรู้สกึ ของ รัฐอิสระ ของความบริ สทุ ธิ< ของธรรมชาติ ของเขาเองลึกลับ เป็ นวิธี
ของชีวิตแต่ การผลักดันจาก ความต้ องการทางเพศ สําหรับชีวิตและ เพลิดเพลินไปกับ มือ เหงา แต่ คุณฟรี
กับการ จํากัด หรื อ การจัดเก็บภาษี ใด ๆฉัน และ หมาป่ า เงา เป็ นเพือน เป็ น วิสยั ใน ทางของการ ทํา
หน้ าที บังคับ แหวกแนว ของ คนอืน ๆ เรามีอิสระ ทีอยูใ่ นมือ ของ ธรรมชาติและเพือให้ เรา เติบโตและ สิง
ทีเรา เหนียวนําให้ เกิด แทรกซึม เรา

ผมได้ ให้ มากขึ *นกว่า 10 นาที especado มองไปที คนรัก พ่อของฉัน และคิดว่า คิด ว่าอย่างน้ อย
เธอทํา เสียงกําลังจะ มีปัญหาบางอย่าง
ฉันมักจะชอบ พีชายของฉัน แต่ ครัง* หนึงเขาเคย เอาชนะ ผมด้ วย กําปั น* ของเขา และ
หลง ตัวตนของ พ่อของฉัน เมือเราหนี ในชุดนอน จาก ถนน Pardilhó มณฑล Estarreja
และจบลง ในสนามหลังบ้ าน ใกล้ หนามจนกระทัง ผมต้ อง ใส่ ในวันอาทิตย์ที ออกเดินทาง ตามปกติ แต่ง
หน้ า เนืองจาก รอย บนใบหน้ าของเขาเขาเดิน โดยไม่ต้อง เบรก และใช้ รองเท้ าผ้ าใบ จะจับ ผมขาย
จักรยาน ทีคุณ ขีม้ า โดยไม่ต้อง ยาง เท่านันที
* มี ขอบ ให้ คุณปู่ ของฉัน และ ขายมันให้ นํ *าหนักที ฉันทํา
$ 300 สําหรับ มันใน โรงเรี ยนนี * ผม จบด้ วย สอง ลบ คณิตศาสตร์ ฝี มือ อีกคนหนึง ทีฉันไม่เคย รู้วา่
มันเป็ น ทีไม่ดี ดังนันในการ
*
ใช้ แรงงานทีเกียวข้ องกับ ธรรมชาติ ของสังคม และ จารี ตประเพณีของมัน เริ ม
ต้ น ในปี 1989 เล่นฟุตบอล จนกว่าจะสิ *นสุด อาชีพนี * ในปี 1998 เป็ น สโมสร กีฬา ของนักกีฬา
Estarreja เช่น การฝึ กซ้ อม ฟุตบอล เริ มเป็ น ศูนย์ บูม ถึงเป้าหมาย ของ 3 ในอาชีพ ของฉันยาว,
แต่มนั ก็ ตรงกับ การฝึ กอบรม กับ Ovarenseจากนัน* ขณะทีพวกเขา ได้ รับการ ขยายตัว ถอย ไป
ข้ างหน้ า อยูใ่ นตําแหน่ง ตรงกลาง ผม เดินทางไป ไกล ซ้ าย แล้ วตรงกลาง ขวา แล้ ว ศูนย์ เฉลีย ทีจะได้
รับ การคุ้มครอง ในภาคกลาง และปล่อย ตําแหน่งมันเป็ นทีรู้จกั ในตอนท้ ายของ อาชีพของฉัน เป็ นนักกีฬา
ของการเล่น ฉาวโฉ่ ต่อต้ าน ยุติธรรมยังไม่ ลงทะเบียน2 เป้าหมาย คะแนนใน วันทีฉัน ถาม โค้ ชทีจะเป็ น
กัปตันทีมและการเล่น กองกลาง กลาง ทําประตูในเกม นันสร้
* างความแตกต่าง และขีม้ า ระยะทางจาก ตรง
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กลาง ไปยังเป้าหมาย ของฝ่ ายตรงข้ ามโดยการ" cuequinha " ผู้รักษาประตูความคิด ของการ ขา
สําหรับ เกมฟุตบอล เพือทีจะทําให้ การเล่นในสนาม
ใน 1990-1991 เข้ าร่วม 7ºano ในโรงเรี ยนมัธยม Estarrejaถูก
บูรณาการ ไม่ดี กับ โรงเรี ยน ในการเป็ น กบฏ และผ่าน เรื องที หนึงวัน นี *ฉัน masturbated ใน
ห้ องเรี ยน ถูก ขนานนาม โดย ศาสตราจารย์ ประวัติศาสตร์ ว่ามี ขีปนาวุธ ต่อต้ านการก่อการร้ าย - ว่าใน
ช่วงเวลาสงครามอิรัก ย่อม ไม่เห็นด้ วย ของปี 4 เชิงลบสิงที ทําให้ ฉนั เจ็บ มากทีสุดคือ ภาษาเพราะ มัน
เป็ นครัง* แรก และทีเดียวใน อาชีพของ โรงเรี ยนของฉันตัดสินใจทีจะ กลับไปทีโรงเรี ยน Brodick ที มี ปี
ที 5หลังจาก1991-1992 ปี การศึกษา 7 โรงเรี ยน C + S Brodick ปี แรกทีได้ รับ ชือ
เล่นว่า " โรคเอดส์ " ในหมู่ เพือนร่วมงาน มา ทีจะมี ชือเสียง เรี ยบร้ อย แต่ ความสําเร็ จของ โรงเรี ยน
เป็ นฉัน ช่วยให้ คะแนนสอบผ่าน แล้ วในความสูง เมือเผชิญหน้ า เหตุผลทีคุณ จะมาจาก Estarreja
เพือ Brodick บอกว่าจะต้ อง ถูกไล่ออก จากโรงเรี ยน Estarrejaเจาะหนาแน่นตํา ฟล็อปปี ด* ิสก์
เป็ นสองเท่า ของ ความจุ เดียวกัน ทําให้ เขา กับ สว่าน มือมา ทีจะไป เรี ยน Estarreja เพือ
Brodick ที " จักรยาน " จงใจ ไปหลังจากที รังไข่ จน ขโมย หมากฝรัง และ ขนม ทีจะ
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ตเกมทีดีทีสุด ทีผมทํา ในอาชีพของฉัน เกิดขึ *นหลังจากโดยตรง และเป็ น กับสโมสร ริ มชาย
หาดจน รถตู้ มาถึง เรี ยก ฉันกลับบ้ านฉันใส่บินใน แซนวิช เนย ให้ เพือน ชือ " MINETE "ดูหนังโป๊
ให แรกทีฉันเห็น ฉันประหลาดใจ ผู้หญิงคนหนึง มี กระเจีBยว และ หัวนม ทีบางสิงบาง เวลาเดียวกันกับที
ทําให้ เขานึกถึง เป็ น อีกคนหนึงของ งูและ ปลาไหล ฉาก พ่อของฉัน... ท่ามกลาง Estarreja และ
การเดินทาง Brodick มี การกวาดล้ างโดย ซีพีทีจะทําให้ แต่เป็ น ติดยาเสพติด ยาสูบ เป็ นจุดเริ มต้ น
ทีจะ ทําให้ รุนแรงขึ *น มากกว่าทีจะซื *อ ผ่าน... ฉัน มีอยูแ่ ล้ ว ในขันตอนเดี
*
ยวทีจะ โบกรถ ทีจะมี การ
เปลียนแปลง ขนาดเล็กสําหรับ ยาสูบและเดินไปทีเบเกอรี กิน ก้ อน ครึง ดืมเบียร์ Litrada ถุงเท้ ากับ
เพือนร่วมงานทีบ้ าน คุณปู่ ของฉัน ยิงออกมาจาก ปื นลมและนํา แฉลบ และเกือบ ตีฉนั และได้ ยิน หึง ของ
กระสุนปื นผมเคย ไป งานเลี *ยงวันเกิดตอนนี *ความนิยม ของยาเสพติด ทีถูกเผา หนึง เหงือกและ กลายเป็ นสี
ดํา หลังจากทีทํา เชือมันใน พรรคของตัวเอง ว่า เป็ น กัญชาก่อนทีจะไป รถไฟ ทีเรี ยกว่า บ้ านเพือน ของ
ฉันและ ขโมย ขวด แชมเปญ กับพ่อ ของฉัน และดืมนํ *า ก่อน การฝึ กอบรม มา หลายครัง* จะถูกไล่ออกวัน
หนึง เพือนคนหนึงของ เขา เอา มึนเมา เช่นนัน* ต้ องได้ รับการ รักษาในโรงพยาบาลพ่อของเขา มา เพือ
เรี ยกร้ อง ร้ องเรี ยน การทํา ของฉันภายใน สโมสรฟุตบอลมีการฝึ กอบรม พิเศษ นี *คือ การเลือกทีม ฝ่ ายตรง
ข้ าม ของเรา ของ Aveiro ในการค้ นหา ความสามารถใหม่ดําเนินการออกกําลังกาย ทีน่ากลัว และทีว่า
เมือ พวกเขาวางฉัน ในการฝึ กอบรม ในการเลือก Aveiro และมี แม้ กระทัง ตําแหน่งฤดู Aveiro
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91/92 สมาคมฟุตบอล เล่นเป็ น กองหน้ า, descaindo ไปทางด้ านซ้ าย เป็ น แทน สําหรับผู้เล่น
ซึงต่อมา fcปอร์ โต11- 07-1992 ย่อย 13 ตัวเลือกจะมี การเผชิญหน้ า ทีพวกเขา ต้ องเผชิญกับ
การเลือก Aveiroกับการเลือก Leiria 91-92 สิ *นสุด ฤดูกาลเป็ น ทีนีใน เกมนี * ผมมีโอกาส
ของฉัน และเดินเข้ าไปใน ช่วงครึงหลัง เป็ นรายงานโดยวารสาร Aveiro , อังคาร, กรกฎาคม 14,
1992 - Aveiro 2 - Leiria , 1 " เกม ทีซับซ้ อน ของสนาม กีฬา Sจาคิน"ในการ กลับ
มา อาบนํ *า ทีม Aveiro เข้ ามาในสนามด้ วยความมุง่ มัน อีกซึงแตกต่างจาก ส่วนแรก ที
leiriensesครอบงํา , Aveiro ดําเนินการ ทีจะใช้ บัญชีเกม และดีกว่า การใช้ ประโยชน์จาก
การป้องกัน ของฝ่ ายตรงข้ ามให้ " เกียวกับใบหน้ า " เพือ ผลถึงเป้าหมาย อีควอไลผ่าน Filipe มัวร์ ที
ลอยอยู่ ในพื *นหลัง Beacon "ผมไม่ทราบว่า สิงทีผมทํา ในเกม ที ผมจําได้ วา่ มีไป ให้ ไกลทีสุดเท่า ที
จะ ไม่สามารถทีจะ จับลูกหรื อ ช้ า เกินไปหรื อ เป็ น ไปอย่างรวดเร็ วมาก แต่ในท้ ายทีสุดจะมีการ ทําประตู
ที 3 ของ ฉันฟุตบอลอาชีพ ในปี นี * มี การแข่งขัน ระหว่าง ทีมชาติ ด้ วยเหตุผลทางการเงิน ไม่คณ
ุ อาจจะ
มีการพัฒนา มากขึ *น?คุณไม่เคยรู้มา ปี การศึกษา 1992-1993 ซึง เข้ าร่วมใน เกรด 8 โรงเรี ยน
C + S Brodick และ รมควัน แล้ ว ช่วงเวลา ทังหมดก็
*
คือ กบฏ ทีมี พฤติกรรมเบียงเบนเขา
บอกว่า เพือนที อยูใ่ นโรงเรี ยน ทหารผมได้ เข้ ามาสนับสนุน คลาส ฝรังเศสกับทีนังห้ องนํ *า บนหัว บอกว่า
มันเป็ น ห้ องนํ *า ทีคุณมี ความกล้ าหาญ ทีจะเผชิญกับสายตาของ พ่อของฉัน จนรักษาในโรงพยาบาล ครัง*
แรก ไม่มีเคี *ยว สมุนไพร ก่อนทีจะ กลับบ้ านหลังจากการฝึ กอบรมฟุตบอล เป็ นครัง* แรกและ ครัง* สุดท้ ายที
ผมเอา เต้ นเล่น ในการฝึ กอบรมเริ มต้ น "เอา" และ ทําร้ าย เขาและ บอกให้ เขา รอฉัน ออกมีที ยังคง ใช้
เวลา มากขึ *นและเขารอ ... จนกระทัง หัวของฉัน อยูก่ บั นํ *ามันดินเขามี ชือเล่นของ " Pardilhó
"ฉันมี ดิสโก้ ครัง* แรก ในห้ องใต้ หลังคา ของฉัน ให้ มนั ชือ ku*เพิมขึ *น โดยสกายไลท์ ทีด้ านบนของ
อาคารและมาถึง มี ผ้ าห่ม บนหลังคา เหนือสิงอืนใด ทีมี เพือนของฉัน รมควัน ขนสัตว์ หลายครัง*
กับNunoเพือนของฉัน มีฉนั ไปทีขอบของ ข้ อ จํากัดทีอยูใ่ กล้ เตาผิงซ้ าย นกฮูกทีผมก็ ออกจากยอดเงิน
และ ทําให้ ฉนั เกือบจะ ตกลงมาจาก หลังคาบลู เรย์ ลูเรย์ โกรธ ก้ าวก่าย ฉัน จะ เห็นได้ ชดั พลังงาน ที
ไหล ในอคติ รูขมุ ขน สกปรกและ intolerances ว่า ฟ้ าผ่า สีฟ้า นี *จะ นัดหยุดงานแสงทีผลิต โดย
สิงมีชีวิตทังหมด
*
ม้ วน ขึ *นมาใน อุปกรณ์โดยไม่ต้อง ความอัปยศ ทียากของการ ไม่ได้ รับ ยศ อันตราย ซับ
ซ้ อน ของแสงเลเซอร์ นี *เป็ น แหลมและ ลูกหูลกู ตา ทีมองไม่เห็น ทีจะ แทรกซึม และ ไม่มีใครสังเกตเห็นมัน
เป็ นแสง กายสิทธิ< และปริ ญญาโท ใน สมมติฐานที เกียวข้ องกับการ แยกตัวเอง กายสิทธิ<สาเหตุที ไม่เด่น
และ ไม่มีอนั ตราย ผ่าน การดูด ลําแสง ของ ความคิด ทีเป็ นพิษ และความคิด อุปาทาน พิษ ของตัวเอง
และ ยาแก้ พิษ ของมันแสง หลังคา, ควัน โจมตีไปที แสง ของจิตใจ ความทรงจํา ยาจก แอบแฝงยกเลิก
ในหัว โดยไม่มี ทิศทาง และการกระทํา , การกระทํา, ยานยนต์ที เย็น ขันตอน
*
ของความคิด คลัง ของจิต
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ใจ massificadora ช้ าและ จังหวะนี *เจาะกระตือรื อร้ นเกียวกับ เวลาว่างขึ *น และจัดจําหน่ายสมอง
และไฟ

ทีน่าตืนเต้ น

Deambulante

การกระตุ้นด้ วยไฟฟ้ าทวีความรุนแรง

ใน

มวลกาย

mesmerizing และ อัมพาต เป็ น desencadeio บ๊ อง ใน ความหมายไฟหลังคา เหล่านี *
มา อยูท่ ีปลาย หัว วิศวกรรม อย่างใดอย่างหนึง"บางคน มี ลิง คนอืน ๆ เพียง ห้ องใต้ หลังคา !" ไฟ อืน
ๆ ที ปิ ดบังทางเข้ าหลัก ฉันต้ องการ เจาะ ห้ องใต้ หลังคา กับความทรงจํา และความคิด ชีวิต สัน* อาศัยอยู่
โดยไม่มี สาเหตุหลัก แต่มี ความทรงจํามากมายความทรงจํา ทีมี การสอน ใจ ตลอดไป เปิ ด หรื อ ปิ ดใน
ทรวงอก... Ia แสวงหา เทป VHS และ ไม่ได้ มี เงินทีจะ จ่ายค่าเช่าขึ *น การแพร่กระจาย ในเวลาและ
การแบ่ง ไม่คอ่ ย เพิมขึ *น นอนหลับ คิดเกียวกับ สิงทีเป็ นฉันยังมี เดือน เทป ทีจะสะสมในปี 1993 ผม
เริ มทีจะ ต้ องการทีจะใช้ เงินของฉัน และตัดสินใจ หลังจากทีโทรไปทํางานให้ กบั ห้ องเล่นเกมส์ตอนทีเขา อายุ
15 ปี และได้ เห็นจํานวนมาก ของผู้มีอํานาจ ทีเก็บ คําสังของ พื *นทีและ ห้ ามไม่ให้ ผู้ที อายุตํากว่า 16
จากการเข้ าสูม่ าติดต่อครัง* แรก กับกัญชา และจะเปิ ดออก การบริ โภค ต่อมา กว่า 17 ปี ต่อไปนี *ในสภาพ
แวดล้ อมนี * ฉันจะติดต่อ กับความเป็ นจริ ง อืน ๆ แต่ ปฏิเสธ ทีเคยและ ผมปฏิเสธ การใช้ เฮโรอีนและ
โคเคนเป็ น ทีจะบอก ว่าผม ไม่ได้ ทํา ตลอดชีวิต ของฉัน ไม่ได้ อยูใ่ น การสังซื *อหรื อ วัตถุประสงค์ คือ ผม
อาจจะ ได้ รับการ " ศีลธรรม " แต่ไม่เคย กิน.มีทศั นคติ ทีไม่เหมาะสม ต่อการบริ โภค และมีอยูแ่ ล้ วทีมีชือ
เสียง " ศิลปิ น " เป็ น พรี เซนเตอร์ ของ ปลาย ของโรงเรี ยน งานเลี *ยงปี ของ ผู้เข้ ารอบสุดท้ าย 9 ชันใน
*
1993/1994
เครื องกําเนิดไฟฟ้ า เครื องกําเนิดไฟฟ้ า หรื อเครื องกําเนิด ความรัก รักในสิงที เชื *อเพลิง นี * ไม่ ปรารถนา
เสมือน ตัณหา และเชือมโยง อารมณ์ นี * โปร่งใส จูบ และ กระหายนํ *า สําหรับสิงที สําคัญต่อการ พัฒนา
พลังงาน ทางอารมณ์ และความสัมพันธ์ ไฟฟ้ าเครื องกําเนิดไฟฟ้ า นี *ให้ อัตตา และมีบคุ ลิก ทีมีใบหน้ า ที
ซ่อนอยูใ่ น การแสดง ทุกวัน ในขณะที การ รับประทานอาหารเช้ า หรื อ อาหารเย็น หรื อนํ *า ทีฟี ด พลังงาน
ของวันต่อ วันไม่มี หน้ ากาก หรื อความคิด lacerating , enquadramo เรา ในความเป็ น
จริ ง การใช้ พลังงาน ของความรักหรื อความรัก ของพลังงาน electrifyingและ เจาะ คมชัดและ มี
ลักษณะ เป็ นตัวแทน ความรักและ ความเหงา ทีอาศัยอยู่ ทีเลี *ยง ด้ วยสายเคเบิลทีไม่เคย ปิ ด ,อํานาจ ไม่
เน่าเปื อย แต่ความจริ ง ตลอดไป!ความปรารถนา กระหาย เสมอ electrifying จะมองและ ความ
อดทนบาง คิดค้ น ความน่าเบือ ของวันและ ใบหน้ า เอียง ทีเป็ นตัวแทนของ อะไร ในสือ ไฟฟ้ า มี สาย
หลวมร่วมลงใน จินตนาการ ของมอเตอร์ โดยธรรมชาติและ เป็ นหัวหอกใน ความเป็ นจริ ง แต่มีการ สําลัก
ติดต่อ ทันทีติดต่อ จําเป็ นต่อชีวิต มอเตอร์ ที ความเป็ นจริ ง ฉันทามติของ ทีอยูอ่ าศัยและไม่ เป็ น ปั จจุบนั
แต่ ลืม ของความเป็ นจริ ง อืน ๆ เกือบจะ มองไม่เห็นความปรารถนา ทีใส่ใจ แต่มนั ก็ มี!ยังมีความเป็ น อยู่
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ใน ความรู้สกึ ของ โอกาส ทันทีดงั นัน* สือ ทีไม่สามารถจะ นํ *า ไม่ สไลด์ ในความคิด ของเครื องกําเนิด
ไฟฟ้ า หมายถึง ความรัก และ ทรัพยากรทีมีอยู่ ;เครื องกําเนิดไฟฟ้ าที เกียวกับความรัก อยูเ่ สมอในการเดิน
ด้ อม ๆ มองๆ และ สภาพแวดล้ อมใด ๆ อืน ๆ ทีไม่ใช่ เสมือนจริ งและการ ควบคุม อย่างนี * เป็ น ของ
ผ่อนคลาย แล้ ว ไม่สามารถ ปลด ตัวเอง ของความสุข มันสร้ างและ proliferates ใน เหล่านี * ใบ
หน้ า ทีเคยนําเสนอ ชิ *น จิตวิญญาณ ทีคุณอยาก ทีจะยับยัง.เพราะคุ
*
ณไม่สามารถ ทิ *ง ชิ *นส่วน ใด ๆ ที
เป็ นพลังงาน เป็ นหนึง และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในความหมาย ของความพึงพอใจ และความ
พึงพอใจ ทีพัฒนา ความเป็ นจริ ง ต่าง ๆ เรามีความ เสมือนจริ งและ จินตนาการ เพียง แต่ใน การปรากฏ
ตัวของ ผู้อืนหรื อ ตัวเอง ในกระจก ซ่อนอํานาจ กํากับดูแล ใหม่ ในใจของนิวตรอน ว่าสิงเหล่านี * เป็ นสัตว์
ทีแท้ จริ งของ แสงมังกร สดใส สามารถจุดติด และกระแสไฟฟ้ าทีไหล ผ่านเรา และ ฟื น* ฟู เรา ในชีวิตประจํา
วัน จะช่วยให้ เรา แข็งแรงและ ละครใบ้ มนุษย์ แพรว และ หลง ใช่!วอล์กเกอร์ เพราะ มันอาจจะเป็ น แรง
ของแสงหรื อ การกดขี ป่ วยและ พักฟื น* ที ดูหมินต่อความเป็ นจริ ง สติค และ กดขีไม่ abatas คุณ
เกียวกับ เสา เชิงลบ นี * ปั จจุบนั แทรกซึมเข้ าไปในจิตใต้ สาํ นึก และ การลดความเจ็บปวด ลึก ของ
บุคลิกภาพ ทีสําคัญ ตรงข้ าม เลี *ยง คุณค่อนข้ างเป็ นจริ ง พ้ น และ positivity ของการต่อต้ าน สาร
เคมี และ สารเคมี วงจร ป้อน ของ จิตวิญญาณของนวัตกรรม และความสําเร็ จความสําเร็ จ ทีว่านี *ไม่
สามารถโอน เป็ น ป้อน การแข่งขัน คลัง ต่อ ความสุข ไม่ได้ แต่ ลาก ใจกับคลืน ของความคิดและ การส่ง
นี *การส่งผ่าน ความคิด ทีเป็ นจริ งและ พัฒนา วงจร และไม่มีใคร สามารถปฏิเสธ วงจร เหล่านี *มี ส่วนต่าง
ราคา ในปั จจุบนั อยูใ่ นอากาศ เหนือกาลเวลา ของความรู้สกึ และความสุข กดขี เพราะ เราทุกคน เริ มต้ น
ต่อสิงเร้ า ภายนอก ของเบต้ า อัพ แต่ ทีช่วยเพิม ความกระหาย ของเรา สําหรับชีวิตแรงกระตุ้น เหล่านี * จึง
ส่งผลกระทบต่อ ความคิดของเรา และบางครัง* ความขัดแย้ ง เกิดขึ *นหรื อการ พัฒนา ในความคิด แต่ที
สามารถนําความสุข ที ความตืนเต้ นของ โปรตอนจะนําไปสู่ ความเป็ นจริ ง ภายนอกแสงสีฟ้า เรี ยก อารมณ์
รุนแรง แสงสีฟ้า ทีไหลผ่าน สะพานและ บันได และ แทรกตัวเข้ าไปใน อํานาจ ของความรู้สกึ ทีฟี ด ไหวพริ บ
การพัฒนา ทีมีศกั ยภาพ ซึง ยินดีต้อนรับ ความงาม คาน ทีมีความสําคัญ เป็ นพิเศษ ของความโปร่งใส
มิตรภาพ ฝี ปาก ที มองหาอะไรที " สีฟ้า"แข็งแรง ทีรุนแรง มากขึ *นและ พัฒนาใน กลุม่ ดาว เรา มีเครื อ
ข่าย ทีมี ความรู้สกึ ทีลึกซึ *ง และ ถูก แปลก ว่า คลืน Hertzianพลังงานนี * มีผลต่อจิตใจ เฉียง สูญ
เสีย ของความรู้สกึ ของการใช้ ชีวิต , สีเขียวขุน่ มีผลกระทบต่อ มิตรภาพ ลึกและ ยังยืน จะดําเนินการ เอง
คาน ทีมีมนต์ขลัง ของความบ้ า และคนรัก ความสุขของ ความงาม ทีหายาก และชุ่มชืนหัวข้ อ ของความ
รุนแรง สนธยา เธอ พัฒนาและ ส่ง พลังงาน และอบอุน่ ป้องกัน ความชัวร้ ายและ ความสุข กับ ความ
ทุกข์ทรมาน และความเงียบ ไม่มีเลย หน้ ากาก ที พระเอก เราและ เรี ยก เรา ไปสูก่ ารคิด ทีเป็ นนามธรรม,
มันค่อนข้ างแสง ทีแข็งแกร่ง และมีความสุข ทวีความรุนแรงจริ งและ จินตนาการ แต่ก็ ส่งผลกระทบ และผู้ที
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มีผลกระทบต่อ เธอ เสมอ ทีจะย้ าย และ วิงออกไปจาก ข้ อ จํากัด สําหรับมิตรภาพ ทีแท้ จริ ง และ ยังยืน
เธอ ตกหลุมรัก และวิธีการที สูญเสียไป ของเหตุผล แต่ ทีให้ บริ การ อาหารให้ อารมณ์ มา และนํา ความ
สุข ความสุขและ ความปรารถนา ความสุข ทีมี แคลอรี และ ก้ าวก่าย ทังหมดใน
*
ความตืนเต้ น ของความ
ตืนเต้ นสีหลัก ที อยู่ ลง และม้ วน abrocha การสะสมของพลังงาน ทีมี ทีว่างเปล่า ทีมีเวลา แต่ไม่ได้
หายไปใน อนาคต นี * คือ เป็ นปั จจุบนั เสมอ ป้องกัน ไม่ ให้ เรา พัฒนาขึ *น ในระดับ ของความสุข สดใส
ไม่สามารถควบคุมได้
ในปี 1994 ผมเริ ม เรี ยนรู้และ ไฟฟ้ า มีเกิด ชือเล่นทีผม ยังคง เป็ นทีรู้จกั กัน โดย
บางส่วนเป็ น" Faíska " นี *เพราะผม เอา ช็อตในหัวข้ อ หลวม และในตอนท้ ายไม่มี กระแสไฟฟ้ าผม
เริ ม เข้ าร่วม คืนจากนันใน
* ครัง* แรก ในปี 1994 เพือ คราส ดิสโก้ ผม กลายเป็ น " จับ ถ้ วย " ผม
ยังจํา วันนัน* ได้ ทํา การทดสอบลมหายใจและ ผลทีตามมา ก่อนทีจะมี การดําเนินงาน สูงกว่า 2.0คืนนี *
เป็ นเรื องทีมหัศจรรย์ ผมเพิง คว้ า ขวด ทุกดิสโก้ และ จะได้ รับการ ดําเนินการโดย หนึงในผู้จดั การบ้ านกับ
ศีรษะของเขา ออกมา และมี เหลือฉัน ทีบ้ าน มันก็ น่าแปลกใจที ในปี สุดท้ ายของฤดูร้อน คราสฉันได้ รับ
ไปยังจุดสิ *นสุด เป็ นบาร์ เทนเด ทํา นัดและ จากพนักงาน ทีจะมาแทนที กลางดึกทีไม่ สามารถยืนผมออก
จาก ความคืบหน้ า และ ฉันจะได้ รับ รังไข่ ร่วมปี การศึกษา 1994-1995 ที 10 ปี โรงเรี ยน พื *นที
กีฬา joseph โด Fragateiro เป็ น เสมอ ทีเลวร้ ายทีสุด ในแง่ของ เอ็ดทางกายภาพ และกีฬา
นี * ยัง เป็ นผลมาจาก พฤติกรรมทีไม่ดี ของฉันฉัน ยังมีใบรับรองแพทย์ ในการปฏิบตั ิ ว่ายนํ *า ของความสูง
หมายถึงอาการแพ้ คลอรี น แต่สงที
ิ ฉัน ไม่ทราบได้ ว่ายนํ *า !มีทีมฟุตบอล ทีได้ รับการ เรี ยกว่า " les
bufons " หรื อ peidolas และ มา สําหรับพวกเขา ทีจะระดมทุน ในพื *นที เชิงพาณิชย์ของ
Estarrejaด้ วยความมึนเมา ทําให้ ฉนั ผ่าน pj ใน Aveiro กับ เพือนอีกคนหนึง ทํา ขันตอน
*
ก่อนทีจะมี หลักฐาน ใน โลกรอง ที " เรื อดํานํ *า " เบียร์ และ ส่วนผสม เค้ ก กลายเป็ น ในความตลกขบ
ขัน
ในการเดินทางของ ผู้ผา่ นเข้ ารอบสุดท้ าย ใน ซูเปอร์ มาร์ เก็ต กระโปรง ลําธาร ด้ วยความรักทีเกิดจาก เบียร์
ทีเรา พาเขาไปที อพาร์ ทเม้ น ที เราพบกัน ที ส่วนท้ าย ของการกล่าวว่า ขวดเปล่า อพาร์ ทเม้ นเนืองใน
โอกาส ครบรอบปี ของแฟนสาว ของฉันในเวลาเมา Furadouro ฉันเพือทีฉัน จบลงด้ วยการ นอน
หลับ ทีโต๊ ะ ยังคง ได้ มาเฉพาะนํ *าซุป และเมือ ฉันตืน โยนขึ *น โต๊ ะหลังอาหารเย็น ให้ ฉนั นัง ทีบ้ านและ ผม
อยาก ทีจะเป็ นฝ่ ายและ ไม่ได้ อยูท่ ีบ้ านแปด ของฉัน เห็นหนังTrainspotting มักจะพบว่า เรื อง
ตลก อันยิงใหญ่ เพราะ คนที เข้ ามาในห้ องนํ *าและ กระโดดลงไปในทะเลของ turds และมักจะ พูดคุย
กับ คุณยายของฉันชอบทีจะ พูดคุยกับ สิงทีออกมา ของ ฉันก็คือ turd ที พล่ามการทางพิเศษแห่ง
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ประเทศไทย ของฉันทีสอง ทีทําให้ การข่มขู่ แม้ เก่า ทีพวกเขาถูก ข่มขู่ แม้ กระทัง ใน งานแต่งงาน พีชาย
ของฉัน กับ 3 ขวด เหล้ ารัม ของภาพ และหลาย และคว้ า ผ้ าม่านเช้ านี * ขว้ างปาขึ *นผม กลายเป็ นแชมป์
สําหรับทีมขนานนามว่า " เชเชน " ในการแข่งขัน ฟุตบอลคืบหน้ าของฉัน อย่างต่อเนืองและ ใน
1995-1996 อยูใ่ นชันประถมศึ
*
กษาปี ที 11 โรงเรี ยน José โด Fragateiro จะได้ รับ
การเปลียนแปลงไป 12 คะแนน แต่มี วิชาคณิตศาสตร์ และ เคมีกายภาพ กลับพวกเขา ไม่เคยได้ รับ การกู้
คืนฉัน กระโดดออกมาจาก คลาส ของหน้ าต่างและ เดินผ่านประตู จะบอกว่าเขา ได้ ไปห้ องนํ *า ครู ที เป็ นผู้
อํานวยการ ของกลุม่ ที บอกว่ามันจะ บอกพ่อแม่ ของฉันและฉัน เรี ยก ว่า มีปัญหา ทีบ้ านอย่างไรก็ตาม
การทํางานและการ ขีม้ า บ่น มากเกินไปของ กล้ ามเนื *อและ ต่อมา มีการดําเนินการ ในกรณีที ไส้ เลือน ใน
ปี 1996-1997มีการ ล้ มเหลวใน หนึงปี เป็ น looming การรับราชการทหาร ทีตรวจสอบ
ทหาร พิจารณา ฉัน ไม่เหมาะบ่น กับผมว่า ไม่สามารถ ทํางานได้ เนืองจาก เจ็บ ขาของฉันมันทําให้ เพือน
ไตร Turbos เช่น ข้ อต่อของ 3 ตัวกรองเกิด สถานการณ์ bulling ทีมีอิทธิพลต่อ กลุม่ " อยู่
เบื *องหลัง" โรงเรี ยน เป็ นคนที ขนานนามว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยการส่งเสริ มการ ประชุมเพือ ที
4 และ 5 คน ในเมือง กลางวัน รังไข่โจมตี จริ งเกียวกับ เสรี ภาพในการแสดงออก และแขก ผู้ชมุ นุม กับ
Nuno พันธมิตรทีดีทีสุด ของฉัน coagíamosกลุม่ เพศ ปกติประกาศ town hall
Estarreja ผม ถอดความ : เขาทําหน้ าทีเป็ น จอแสดงผลในโปรแกรม การประกอบอาชีพ สําหรับ
เด็ก ของรอบ ที 1 ของ การศึกษาขันพื
* *นฐาน " วันหยุด " ในช่วงเดือน กรกฎาคมสิงหาคม และ
กันยายน ปี 1997 "ผม ยืนยันว่า การให้ บริ การได้ รับการยอมรับ อย่างกว้ างขวางและ ยกย่อง ทัง*
ดอกเบี *ยและ ความมุง่ มัน demostrados หรื อ บุญ ของการทํางานใน santarém หลังจาก
ที เขาบอกว่าเขา กําลังจะไป งานแสดงสินค้ าไป ทีบ้ าน ของ เพือนบางคน มา เพือให้ ผายลม และ จะ
เบลอ ฉันทังหมด
*
ทีมีการ โยนออกมา นักมวย หน้ าต่างซํ *าแล้ วซํ *าอีก ในปี 1997/1998ปี ที 12 ที
ฉัน ด่าว่าเพราะ ความผิดพลาดของ การอุทิศตนสมาคม นักเรี ยน ในปี ทีเริ มต้ น การขับรถรอ เขาขีม้ า ดี ที
ต้ องการ อยาก กระโดด , กระโดด และการสูบบุหรี ได้ เดิน โดยไม่ต้องเลือน ความวิตกกังวล ปลายทางที
แตกต่างกันไป ตามอายุ แม้ วา่ มักจะ อาศัยอยูใ่ น โหมด ansiosíssimo รออะไรบางอย่าง ทีเรา
มักจะ ต้ องการสิง ทุกอย่าง ในตัวเรา จะ ยืนเป็ นโดยไม่ได้ ตงใจ
ั * ของตัวเองปี นี *ผม จัดทําข้ อเสนอ การลง
คะแนนเสียง ดังต่อไปนี * : มันเป็ น ด้ วยความมุง่ มัน ทีดี และความรู้สกึ ของ ความรับผิดชอบที
candidatamos

ในการเลือกตัง*

เหล่านี *ความสัมพันธ์ของ

นักเรี ยนมัธยม

José

โด

Fragateiroเรามีจดุ มุง่ หมาย ทีจะส่งเสริ ม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการพักผ่อนหย่อนใจ เพือทําให้
สง่างาม โรงเรี ยน นี *มัน ไม่ดีต้อง ทีจะกําหนด ภายในและภายนอกเพือให้ บรรลุเป้าหมาย นี * เรานําเสนอ :
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- สํานึกของพรหม finalistas- ส่งเสริ ม วัน วัฒนธรรม การกีฬาและการ จัดสรรให้ กบั นักเรี ยน รวม
ทังสั
* ปดาห์ เยาวชน ทัวร์ นาเมนต์ ฟุตบอลบาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ( ชาย / หญิง .. )เตรี ยม
รายเดือน เพือให้ รูปแบบ และแจ้ ง นักเรี ยนsociety- ปั ญหาที กระตุ้นให้ เกิด การสร้ าง การอภิปราย
หนังสือพิมพ์ของโรงเรี ยน- การฝึ กอบรม การเข้ าซื *อกิจการ ของฟุตบอล โต๊ ะบิลเลียดassociados- เยาวชน สัปดาห์ วันทีมี กิจกรรม ต่างๆ - ติดต่อกับ " ค่าเฉลีย" เพือส่งเสริ ม กิจกรรม ของโรงเรี ยน
ของเราและ โดยเฉพาะอย่างยิง ความคิดริ เริ ม ของสมาคม นักเรี ยน"เรา นับบน ลงคะแนนของคุณ "
รายการ - นี * เป็ นรายการที สมาคม ของคุณ - ให้ คนทีแต่งตัวประหลาด สําหรับแคมเปญ
vocês.naแจกจ่าย ถุงยางอนามัย โดยนักศึกษาและ เก็บไว้ ติดต่อกับ ศูนย์สขุ ภาพสําหรับ การ
อภิปราย ทีกําลังจะมา ทีไม่ได้ มารู้ ว่าทําไมศูนย์สขุ ภาพ นักเรี ยน อยาก เรี ยน อยู่ ภาคเอกชน ทีจะเข้ า
ร่วมภายใต้ สโลแกน หาเสียง "ให้ คนทีแต่งตัวประหลาด สําหรับคุณ! " "ไปตาม ขันตอน
*
ของเรา "
และแม้ แต่ "เล่น เพลงของเรา " กับโปสเตอร์ พรรคสังคมนิยม ที ได้ รับการสนับสนุน แคมเปญนี * โดยการ
ให้ สํานักงานใหญ่อยาก มีสว่ นร่วมหรื อ การ สงครามพรรค แผ่น สงครามกระจาย แต่ไม่ ทําสงคราม ได้ รับ
พลังนี * ทางการเมืองของ สมาคมของเราสําหรับโครงการอืน ๆ ทีคณะกรรมการบริ หาร ซื *อ ฟุตบอล โต๊ ะ
บิลเลียด และได้ รับ ครึงหนึงของ20 เปลือกหอย ทีค่าใช้ จ่าย การแข่งขันแต่ละครัง* ในวันที เข้ ารับตําแหน่ง
และฉัน พูด : ต่อไปนี * การเลือกตัง* ทีผ่านมา เมือวัน 14 มกราคม 1998 ระหว่างวันที 10 และ
20 ชัวโมงเข้ าร่วมใน สองรายการ และ ข ซึงมี ผู้แทน จะถูก กําหนดไว้ ใน ขันตอนการสมั
*
คร โดยการลง
ทะเบียน ว่าการกระทํา ทีเกิดขึ *น ภายในขอบเขต ปกติหลังจากที ปิ ดการ เลือกตังซึ
* ง ได้ รับการโหวต 740
นักเรี ยน เรา ดําเนินการ นับคะแนนผลผลิตผล ต่อไปนี *: สิบ สีขาว สิบห้ า โหวต โหวต nulos507 รายการ โหวต a- 208 รายการ ข โหวต ลงคะแนน ตามรายชือได้ รับรางวัล ผู้ชนะโดยรวม ใน
ครอบครอง รอบแรก ได้ รับจากสมาคม การโหวต ปี ทีผ่านมา ว่า ต่อไปนี * มีการประเมิน ของสมาคม ทีเกียว
ข้ องกับ โรงเรี ยนในปี 1900 และ เก้ าหมืนเจ็ดหลังจากทีนําเสนอ นี *ไม่ปรากฏ ความสมดุล ในเชิงบวก ใด
ๆก็ควรทีจะ ตังข้
* อสังเกตว่า การเชือมโยง ก่อนหน้ านี * มีอยูใ่ น มรดก โต๊ ะเขียนหนังสือ, ตู้ โลหะ, เก้ าอี *,ม้ า
นัง และ สองเกม หมากรุก ( สมบูรณ์) .and ไม่มีอะไรอืน ทีจะเพิม สิ *นสุดวันที เซสชัน ที นาที เหล่า
นี *ถูก ดึงขึ *นมาอ่านได้ วา่ หลังจากที ได้ รับการอนุมตั ิ และ จะได้ รับการ ลงนามโดย สมาชิก ปั จจุบนั วันหลัง
จาก การรณรงค์ เป็ นเรื องร้ องเรี ยน ทีไม่ระบุชือ หมุนเวียน โรงเรี ยน ทีฉัน เป็ นชือเล่นที สิงหราช และ อัล
คาโปน เพราะ บางครัง* ฉันไป ผ่าน ตัวละคร ดังกล่าวใน ชันเรี
* ยน สิงทีมีความซับซ้ อน ไปด้ านข้ าง ของฉัน
มัน ก็เห็น โดย คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้บริ โภค ของ กัญชา และเป็ นไปตามโรงเรี ยน นักจิตวิทยา หัวโจก
ในตอนท้ าย ของปี 1998 เพือ PSP รังไข่เปิ ด การสอบสวน และ สืบสวนของตํารวจ ไม่มี รายงาน
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การร้ องเรี ยน ไม่ระบุชือ ผม เป็ นบุตรชายของ ประธานาธิบดี ของห้ อง Estarrejaและ เป็ นหัวหน้ า
ของ เครื อข่าย การค้ ามนุษย์เพิง สูบบุหรี ร่วม เมือ ผมเข้ า ตํารวจ อํานวยความสะดวกปฏิเสธ นานและ ได้
พยายาม และ ไม่ชอบ เนืองจากมี ไม่ได้ มีการติดต่อ หรื อข้ อมูลเกียวกับ การสอบสวน ของฉันใน รังไข่ ทีม
ว่าในปี นี * เมือวันที พรหม ภายใต้ ความสงสัย และ ข้ อกล่าวหาของ การไม่ชําระเงิน ของอาหารคํา ที ผิด
ศีลธรรม เพราะมัน ได้ จ่าย ในวันต่อกับการทํางาน ที 1 ของ เพือนทีดีทีสุด ของฉันในเวลารายการทีนํามา
ใช้ ในปี ต่อไป ก็กลัว ว่า เราทําไม่ได้ เราจ่าย อาหารคําซึงทําให้ ข่าวลือเมือวันที 98 มกราคม ผม ได้ รับ
เชิญ สําหรับสัปดาห์ ของการศึกษานํา ความทรงจํา ของ เขา ExaJorge Sampaio
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ซึง จัดสรร ภาพด้ วยความทุม่ เท " ให้ กบั กลุม่ ของ Aveiro โดยเฉพาะ
อย่างยิง ไปและกลับจาก โรงเรี ยน José โด Fragateiro กับกอด มิตร" สัปดาห์ ของการศึกษา
24 มกราคม 1998 - ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ มี อาหารกลางวัน ยืนในพิพิธภัณฑ์ ไฟฟ้ า ที
ได้ รับการต้ อนรับ ประธานในปี เดียวกันนัน* มา โอกาสทีจะทํางาน ทีดิสโก้ ใน Furadouro
pildrinhaมี เป็ น บาร์ เทนเด ความบันเทิง แก่ผ้ เู ข้ าพัก ด้ วยขวด และเทคนิค การเล่นกล ที นํามาให้
ใจ ภาพยนตร์ เรื อง " ค๊ อกเทล " เป็ นคืนที เมือทุก เปื อ* น ฉันและฉัน มีความรู้สกึ ว่า ดิสโก้ ได้ flamed
ขึ *น เชือ นี *แม้ หลังจากที ตืนนอนในเมือ ฉันทังหมด
*
เบลอ โยน กางเกงออกไปนอกหน้ าต่าง ตก อยูก่ บั ร่ม
ของ ร้ านกาแฟ, วันต่อมา เป็ นแม่ของ เพือนของฉันจะกลับมาล้ าง ชุดชันใน
* แล้ ว บอกว่าอาจจะ หล่นลงมา
จากข้ างบนมันเป็ นเรื องธรรมดา ทีจะดืม 2 ขวด ตี ทอง หนึงใน แอ็บซิน พร้ อมกับ คูข่ องฉันจนกระทัง ใน
งานปาร์ ตี * ทีฉัน ให้ บริ การลูกค้ า ในด้ านหน้ าของเจ้ านาย และเริ มทีจะ เติม แว่นตาแพร่กระจาย ของเหลวทัว
เคาน์เตอร์ และ ถูกไล่ออก ทันทีในระยะสัน* เป็ นหนึงใน ผู้จดั การ กับลูกค้ าและผม ทําหน้ าทีให้ สองนัด แพร่
กระจาย ทุกอย่าง เขาก็ กล่าวว่า ได้ รับการ ออกจากทีนี !และวันนี * ไม่ได้ พูดคุยกัน มากขึ *นในการ ทีชาย
คนนี *ผมได้ เข้ าร่วม งานแต่งงานของเพือน ทีดีทีสุด ของ พีชายของฉันฉัน รมควัน วัชพืช ในห้ องนํ *า และได้
เมา ฉันเพือทีฉัน วางบนโต๊ ะรองเท้ าและทําให้ โทรศัพท์มือถือคืน พร้ อมเสมอโดย แว่นตา และใช้ กัญชา ใช้
ในการเขียน สูตร ของ Einstein ใน โรงเรี ยน ครอบคลุม แถบ 1998-1999 monho บาร์ เทนเด อยูท่ ีนีไม่กีเดือน ทีจะให้ บริ การ ถ้ วยทีเกิดขึ *นจริ งของบุคคลที สุดท้ าย 2ºperiodo เป็ น
ดิสโก้ ฟี นิกซ์ พร้ อมกัน ปกติ เขา หลง 900 คนในห้ องอาบนํ *าฝั กบัว monho แรก ตี700 คน
กับ เกือบ 200 คนอืน ๆ ใน พรรค คูแ่ ข่ง ทีประสบความสําเร็ จหลังจากงานเลี *ยงเอาทุก สมาคม อาหาร
ขององค์ประกอบ การ จ่ายเงิน เจ้ าของ อาหารคํา monhoไม่ให้ นี * ไม่มีเงิน มากขึ *นสําหรับ งานปาร์ ตี *
ปี นี * ผมเริ ม ส่วนลด พนักงาน ของฉันเป็ น ฟิ ลปิ ส์, คนงานในโรงงาน ที ผมทํางาน สองเดือนทีจะ เกือบ
สองสัปดาห์ ของการขาดจากนัน* มีงาน ใน Uniteca / Quimigalไป บาร์ เทนเด / ร้ อง ด้ วย
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เทคนิค การเล่นกล ของฉัน ในดิสโก้ dacasca ทีนีเป็ นที กิน ครัง* แรกของฉัน " แท็บเล็ต " ยากจน
ในสอง และ เอาใน ครึง วัน ทีแตกต่างกัน ดูเหมือน ว่าไม่มีอะไร ทีฉันไม่ได้ อยูก่ บั ความเร็ ว ของร่างกาย
เช่นร่วงนิตยสาร ทังหมดและ
*
ไม่ได้ อา่ น อะไรหรื อ ได้ รับการบ้ าน และการ ใส่เพลง และได้ รับ ให้ ทนั มันเป็ น
ประสบการณ์ที แรกและทีเดียว ของ พวกเขาทีดิสโก้ dacascaการประชาสัมพันธ์และ การรักษาความ
ปลอดภัย เมือผมไป ทีจะมองหา วัน ของการทํางาน อืน บอกผมว่าผม เมือวานนี * ด้ วยขวด และ เล่นกล
ของฉันได้ ตีหวั ของ ลูกค้ าที ได้ ไป โรงพยาบาลที ออก ข่าวในหนังสือพิมพ์ หลังจากทังหมด
*
มันเป็ น เรื อง
โกหกทังหมด
*
และผม เชือว่าสําหรับ ความล่าช้ าของ สามชัวโมง ผมก็อยูก่ บั แฟนสาว ได้ รับและมี ฉันกําลัง
ถูกแทนที โดยการเลือก แว่นตา และยิง ในจุดทีเปิ ดบาร์ ใหม่ใน Estarreja ฉันได้ รับในปี 19981999 เป็ น บาร์ เทนเด / วีรบุรุษ คนเฝ้ าประตู ของบาร์ ซึงเป็ นหนึงใน ผู้ ให้ ยืม คืน หนังสือเกียวกับ "
ประตู" และตาย " อเมริ กนั " ถูก เก็บรวบรวมโดย ฝึ กให้ เขา และ หนังสือของฉันฉันมาที จะทําการฝาก
เงิน $ 100 เพือให้ สามารถ ทีจะยกระดับ $ 1000 ... สําหรับ สองปี ในฐานะภารโรง และแม้
กระทังการ เผา ประตู กับรถจักรยานยนต์ นํ *ามันเบนซินแต่ไม่เคย แกล้ ง หรื อ มีสว่ นร่วม กับทุกคนจัด
ระเบียบ หนึง วันส่งท้ ายปี เก่า 1998/1999 ใน วีรบุรุษ บาร์ และเพือน โทร องค์กร Faíska
เพือน ๆ ทุกคน สําหรับปี ใหม่Mando ทังหมดอุ
*
ปถัมภ์ บาร์ ออก ก่อนเทียงคืน ในทีสุดก็ ออกจาก บาร์
และปี ใหม่ฉนั ไปที หิน รังไข่ บาร์ ที ฉันกําลัง ทําร้ าย โดยการโฆษณา ภายใน สถานประกอบการทีจะมี
เหตุการณ์ อืน ร้ องเรี ยน กับตํารวจและพวกเขาไป บาร์ ทีพวกเขา จะบอกว่า เดิน จาก ทีเขียบุหรี ภายใน
โกหก บริ สทุ ธิ<ผมได้ ไปที อัยการแต่ผมไม่ได้ ติดตาม กรณี การขาด พยานใน วันส่งท้ ายปี เก่า 98/99
- วีรบุรุษ ของแถบ AvSalreu Estarreja นายอําเภอ ขี โปรแกรมที :12 ตีระฆัง ในคืน
หนึง [ วัน ] ... ดีเจ ใน ถินทีอยูใ่ น การควบคุมของ เซอร์ จิอสุ ของผู้เข้ าพัก ดีเจวิกกี * และ ไม่ระบุตวั
ตนในช่วงกลาง ของพรรค และเพือทีจะ แต่งตัว ฉัน กลับบ้ านไปงานปาร์ ตี * และเพือนของฉัน ปรากฏขึ *น ใส่
ออก ลูกค้ าทังหมด
*
ของแถบ ทีเขา เป็ นผู้เฝ้ า คืน สิ *นปี ทีในความคิด ใส่ลงไปใน คําถาม คําสังของ ตัว
อักษรและมา คิดว่า AB หรื อ Abba มี มาก ข้ างหน้ า ผมคิดว่า การสร้ างระบบรักษาความปลอดภัย
ในหมูม่ นุษย์ ประเภท ขยิบตา หรื อ สัมผัส และความรู้สกึ แต่ละอืน ๆ และ เดินไปใน ความเร็ ว ทุกคนได้
เห็นที ชัวร้ าย หรื อความทุกข์ทรมาน และ ความช่วยเหลือดูทีวี และฉันคิดว่า ท้ ายกระดาษ มี ข้ อความ ใน
ใจของฉัน ฉันเห็นช่อง FTV และฉันคิดว่า วันนัน* จะได้ รับ รางวัลโนเบลฉัน เคยคิดว่า จะกิน อวัยวะ
มนุษย์ และเป็ น ร้ านขายอาหาร เพือ กิโล วันนัน* คิดว่าเศษแก้ ว ในถนน เป็ น เพชรที ได้ รับการ ดู
ภาพยนตร์ ฉก / หมูและ เพชร ในภาพยนตร์ ใน Aveiro เมือฉัน คิดว่าเป็ น นักแสดง ของ
ภาพยนตร์ เรื องนี *เริ มต้ นทีจะ ถอดรองเท้ า ของพวกเขา และได้ รับการ เข้ าและออกจาก โรงหนัง ก็คือ หนัง
ของฉันใน Estarreja วิงเข้ าไปใน เสรี ภาพ ทีดีทีสุด ทีจะทําหน้ าที ใกล้ แม่นํ *า และคิดว่า ปี น ต้ นไม้ ,
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ร่างกาย ครึง metho ใน แม่นํ *าและ ฉันคิดว่าฉัน เป็ นอัจฉริ ยะ และ ว่านายประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐ เป็ นทีสังเกต ผม ได้ ติดต่อ กับวัว ถูก แทะเล็ม และพยายามทีจะ สือสารกับ คุณ ความคิดของ
ฉันผมคิดว่า พวกเขาเป็ น ฉัน ขโมย ความคิดและ ทําให้ ฉนั ต้ องการทีจะ ทําอันตราย ผม เริ มทีจะรู้สกึ สิง
ที แปลก ทีจะแยก ฉัน ทํา สิงทีต้ องการ หมุนเวียน ทังห้
* องอ่านหนังสือ จิตวิทยา การพยายามทีจะ เข้ าใจ
สิงทีเกิดขึ *น กับผมผม เริ มทีจะเพ้ อ หลงผิด ของการประหัตประหาร หรื อ ว่าเขากําลัง ถูกจับตามอง และมี
การควบคุม ทังโดย
*
โทรทัศน์หรื อ ในหนังสือพิมพ์ ของวันที มาคิด ว่าพ่อ ของฉันจะ ซื *อฉัน บาร์ และมันก็
ใหญ่ทีสุดในโลกเท่านันที
* ทําสิงที แปลกประหลาด ชันนํ
* าพ่อแม่ของฉัน จะเป็ น กังวลอย่างจริ งจัง ใน เสียง
ขรม คน ทัวไป เรี ยก GNR และ นักดับเพลิง ยังคง ขนส่ง ฉัน ไปทีโรงพยาบาล ทีวิง ชัวโมง ลอย เดิน
จนกว่า ฉันกําลัง พบโดย ทหารของ GNR ทีบอกฉัน ว่า " เราได้ เพียงแค่มองหา คุณ "ฉันกําลัง นํา
ส่งโรงพยาบาล ใน Aveiroภายหลังการฉุกเฉิน จิตเวช Coimbraถ่ายโดย นักดับเพลิง ทีติดอยู่
เกอร์ นีย์ หลังจาก การสนทนา ฉันคิดว่า ฉันจะใช้ เวลาการฉีด และฉัน จะมี กับสาวหลังจากการปรึกษา
หารื อ กับหัวของ จิตเวชแต่ ใช้ เวลาเพียง ฉีด... เมือฉัน ตืนขึ *นมา ผมอยูใ่ น ห้ องพัก ของผู้ป่วย โรคจิต!
?หนี ผมเอารถแท็กซี และไป Coimbra ที Estarrejaกล่าวว่า คนขับรถแท็กซีทีจะรอ และไป
เตือน แม่ของฉัน ...ในวันถัดไป ผม อยากจะ ใช้ ยา ทีส่งมาจาก จิตแพทย์ ไม่ทราบว่า มันเป็ น จุดมุง่
หมาย ทีจะรู้สกึ ไม่ดี ขอให้ จะทําให้ ฉนั ไปทีโรงพยาบาล อยู่ มากกว่า 20 วัน ภายใต้ ระบบ ความยับยัง*
ชังใจ ทางกายภาพที ถูกมัดอยูก่ บั เข็มขัดทีเตียง !ใน Estarreja ต้ อนรับ Intermarche ดู
เหมือนจะให้ ฉนั คําเชิญ ทีจะเข้ าบ้ าน ทีอยูใ่ กล้ เคียงฉันมา ทีจะเข้ าสู่ สวน พวกเขา คิด ว่าผมเป็ นขโมยและ
แม้ กระทังการจัดการ ทีจะทําให้ การร้ องเรี ยนแต่หลังจาก GNRกล่าวว่าเขาได้ แม้ มองหา ฉันและ พาฉัน
ไปทีโรงพยาบาล

มี การเดินทาง เปรี ยบเทียบ การเกิดแผ่นดินไหว ในชีวิต ทางสังคมทีได้ รับการ ลดลง ใน ปี ทีผ่านมา ฉันมา
ทีจะมี ความกลัว เช่น ไปร้ านกาแฟ, กลัวว่า ถ้ วยลดลง และคนที แสดงความคิดเห็นใน นามของเรา
วิธี 3ºescriturário ในปี 1999 คือ การกระจายของ อีเมล และการลง
ทะเบียน ของใบอนุญาต ในเวลาที ผม descoloreiจําหน่าย รถ อีเมลโดยไม่ต้องมี ตัวอักษร ทีอยูใ่ น
ปริ มณฑลของโรงงาน ทีได้ รับการ เดินทางที 30 กม / ชมอยากจะ รู้สกึ ว่า เป็ นครัง* แรกที รถได้ รับ ทีจะมี
การเกิดอุบตั ิเหตุ ออกจาก กันชนและ ยังมีการ แสดงให้ เห็นถึง
ฉัน นอนไม่หลับ เพราะ ไม่ต้องการทีจะ นอนหลับ ฉัน ต้ องการทีจะอยู่ ทีนี ค่อนข้ าง
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เป็ นอุปสรรค ที ทําให้ ฉนั ตืนขึ *นมา ฉันจะ ต้ องเผชิญ กับ การนอนไม่หลับ
ฉัน เข้ าเรี ยนใน โรงเรี ยนประจํา ลูอิสเดอ Camoes โปรตุเกส สังให้ เท่าเทียมกัน
จาก 11 ค่าและ ย้ อน เส้ นทาง โดยหน่วยงาน ของ เครดิต การศึกษาระดับมัธยมศึกษาคําสัง IPJ ,
ฟั งก์ชนั การใช้ สทิ ธิ เคลือนไหว ข้ อมูลดังกล่าวเป็ น ทุนการศึกษา จาก 1 มีนาคม 1999 เพือ 5
กุมภาพันธ์ 2000 ไป โรงเรี ยน ในการโฆษณา พฤติกรรมสุขภาพ สําหรับเด็กและเยาวชนผม เริ มเห็น
ภาพลามกอนาจาร ออนไลน์ และ มีการติดต่อกับ การสนทนา" ในการปฏิบตั ิหน้ าที ของพวกเขาคือ การ
เล่น ทีสนใจ และมีชีวิตชีวา อย่างเต็มที งานของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิงผู้ใช้ บริ การ เผยแพร่ข้อมูล ที
สนใจของ

คนหนุม่ สาว,

การปรับปรุง

ข้ อมูลการสนับสนุนและการติดต่อกับสถาบัน

ภาษาโปรตุเกส

เยาวชน" Aveiro , 9 มีนาคม 2000 ผมไป Tenerife คนเดียวใน วันทีผ่านมา เริ มคิด
เกียวกับ ผู้หญิงคนหนึง ในชีวิตของฉันและฉัน เขียน 3 ใบ ทีมีชือของ ราเค MamedeBombarral โปรตุเกส และในวัน สุดท้ ายทีผม ได้ รับโทรศัพท์ ใน ลําธาร ของเธอ จําลองทีไม่ดีทีมี
อยู่ พร้ อมกับ แฟนสาว ในเวลาทีฉัน จะมี พาร์ ทเมนท์ทีจะอยูก่ บั ราเคล และใช้ เวลา ไม่กีชัวโมงฉันพบตัว
เอง กับอดีตแฟน จะใส่ช้อน แก้ ไขใน ระฆัง และดูเพือนของฉัน กระโดดจากทีหนึง ไปยัง ระเบียงฉัน เตือน
อืน ๆ ของ อดีตตังแต่
* ช่วงเวลาที ผ่านมา และ เธอกระโดด เกินไป มาให้ ฉนั ฉันวิง ไปทีห้ องพัก ของ
อพาร์ ทเม้ นและซ่อนตัว ฉัน ภายใต้ แผ่น ของ เพือนทีดีทีสุด ของฉันในเวลาและเธอก็ ถามว่า เป็ น
Filipeและ ผมออกจาก แผ่น และกล่าวว่า she'm ทีนีหนี พาร์ ทเมนท์ ทีผม ไล่ ผ่านถนนทีจะผ่าน
มา

คุณ

จะได้ รับ

เคล็ดลับ

เพือความสงบ

ของเธอลงฉันสามารถ

ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย

1999/2000 ผู้สมัคร ทีมีคะแนน สุดท้ ายของ 16 คะแนน - รังไข่ 11 ธันวาคม 2000 มี
การสแกน ในพื *นที สหวิทยาการทีเหลือ ครึงหนึง และ จากนันก็
* เดิน ออกจากทีนี สรุป ส่ง ครู อีก ใช้ เวลา
สองวัน ไปทีสํานักงาน ขอโทษ สําหรับการขาด ครู ซือสัตย์ทําให้ การตรวจสอบ ต่อไปและ กําหนด ทราบ
20 คะแนนสูงสุด สําหรับ ครู ปกติ เป็ น 16 คะแนนผมได้ รับการ บันทึกจาก 11 ถึง โปรตุเกส ,
อังกฤษ ถึง 15 , 15 ฝรังเศส , 17 พื *นที สหวิทยาการ 18-18 ปรัชญา และวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ , การคัดลอก ในการสอบ เพือรับ ผ่าน การเรี ยนการสอนในขณะที การศึกษา ทํางานใน ครึง
ดวงจันทร์ ไป โรงแรม อย่างเป็ นทางการกับประเภท มืออาชีพของ "ต้ อนรับ Trainee ปี ที 2 "
ตังแต่
* วันที 8 กุมภาพันธ์2000 จนถึงวันที 31 พฤษภาคม 2000 "ความรู้ ทีได้ มาใน โรงแรม
พนักงานต้ อนรับ ในส่วน นี * / พนักงานต้ อนรับและบาร์ แสดงให้ เห็น ตลอดช่วงเวลานี * กําลังการผลิต ทีดีใน
การ เรี ยนรู้ การอุทิศตน ทีผิดปกติและ ความรับผิดชอบเราสรรเสริ ญ ความพร้ อมของคุณ และ ความ
สัมพันธ์ของคุณ กับ พวกเราทุกคนOvar 28/07 / 00.aqui นอนอยูใ่ น ห้ องพักของโรงแรมมี
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บุคคลหรื อกิจการ ทีบาร์ และ เดินไปที สระว่ายนํ *าในกรณีทีไม่มี ผู้มีหน้ าทีรับผิดชอบมี การดําเนินการ ทาง
วินยั สําหรับการโจมตี บนแถบ เพือน เพราะนี ทําให้ ผม รู้สกึ ว่า ลดลง เพราะเขา รู้วา่ เขาได้ รับการ รักษา
ในโรงพยาบาล จิตเวชแล้ วผมไป ลิสบอน และ ได้ งาน ของพนักงาน ทีเคาน์เตอร์ ในร้ านกาแฟ ในศูนย์การ
ค้ าเป็ น imaviz 2000 มีนิสยั ของการเข้ าร่วม ไนท์คลับ ในใจกลาง แหล่งช้ อปปิ ง* ทีเธอ เต้ น จน
กระจ้ อยร่อยชัวโมง จินตนาการ ตัวเองนักเต้ น ทีดีทีสุด ในเวลาที มีกบั ฉันขวดpopper'so ซึง สูดดม
ก่อนทีจะเข้ า งานเช่น กลิน และมองไปที ท้ องฟ้ าใน ด้ านหน้ าของโรงแรม Sheratonขวด นี * เป็ น
ประสบการณ์ 2 ของฉัน กับสารเคมี แต่ กลับ ไป ใน ทีจะทํามัน ไม่มาก ฉันพยายามนี * ในชีวิตของฉัน.
เข้ าร่วมใน พนักงาน Estarreja Carnival 2001 - Shrovetide หรื อ อะไร!
Shrovetide หรื อ อะไร!ประกาศ ศาลากลาง ของ รังไข่ - ส่วนหนึงของ วัฒนธรรม ห้ องสมุด
และ มรดกทางประวัติศาสตร์ มนั เป็ นเรื องที บอกว่า ท่านเคยดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารบนพื *นฐาน
สัญญาระยะ คงที 6 สิงหาคม 2001 to 30 พฤษภาคม 2002 ในการให้ บริ การ การบริ การ
ลูกค้ า ทีห้ องสมุด เทศบาล รังไข่และ พิพิธภัณฑ์ Julio Dinis - บ้ านOvarense " ซึงทําให้
ความรู้สกึ ทีดี ของความรับผิดชอบ และความมุง่ มัน " มี เอกสาร ห้ องสมุด และทําให้ หายไป การลง
ทะเบียน ของ " กรณีที สิ *นหวัง " 2001 - โรงพยาบาล GNR ระหว่าง Leiria Leiria
และการต่อสู้ มี การร้ องเรี ยน จาก วิทยุ ของ คนขับรถบรรทุกที กําลังจะไป รบกวนการขนส่ง บาท เรี ยกว่า
ฉาก หลัง rebocarem รถว่ามี โทษ ไม่มี การเพิมกําลัง การโทรและ นําฉัน ไปทีโรงพยาบาล ใน
Leiria ใส่กญ
ุ แจมือสมเด็จพระราชินี ใน Caldas da คิด ดู การซุม่ ยิง และผู้คน ทีเฝ้ าดูหน้ าต่าง
26/11 เพือ 12/07 2000 ในโรงพยาบาล ง ทารกโดร 2001 - ฉันได้ รับ จดหมาย กลับ
บ้ าน DGV กับรถแต่ ไม่มี ตัวอักษรและ ไม่กลับไป นํา ได้ รับ จดหมายจากศาล ลงโทษ ฉันด้ วยดี การ
ละเมิด ทีร้ ายแรงมาก ( ตําสุด ) ระยะเวลาการยกเลิก 30 วัน ใช้ จดหมาย DGV ทีอยูก่ บั เธอ และ
บอกว่า จะใช้ อืน ๆ เพราะ กฎหมายที จะเป็ น สือกระแสไฟฟ้ า ให้ น้อยกว่า 2 ปี ฉันยัง ม้ วน ห้ องของฉัน
และความคิด ทีมี กล้ อง ถ่ายทํา ผม และบอกว่าเขา กําลังถูก จับตามองจาก สายลับใน Leiria คิดว่า
ตํารวจสากล ขีม้ าไป ทํางานกับผม ตังแต่
* ผม ใส่ 5.01 ร้ อยเบนซิน และการจ่ายเงิน 5 € พบว่า เขา
ได้ ค้นพบ สูตรทีจะชนะและ กลายเป็ นเศรษฐี ในวันนัน* ผมคิดว่าผม มี สายลับ รัสเซีย ใต้ ท้องรถฉันคิดว่าฉัน
มีมนต์ขลัง และฉัน ควบคุม รถทีมีจิตใจและสมอง ติดกาว กับเครื อง รถจะหมุน คง เคย ทีทําให้ ฉนั กล้ าที
กลางถนนในชุดชันใน
*
ทีมีลกู ใหญ่ ทีจะร่วม เป็ นลูก นี *คือเปิ ดตัวใน สมเด็จพระราชินี ทดสอบ โซลูชนและ
ั
กระแทกพื *น ในด้ านหน้ าของ ศาลและเดิน ขึ *นไปบนหลังคา ของเขาฉันหยุด โดย คําสัง กองพล GNR
ของ b5 ถือว่าเป็ น ภูมิภาคของ Coimbra และ Aveiro เริ มมี การแสวงหา ความคิด และ
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หนังสือพิมพ์ ตัก ในรถ ถูกลาก ตามคําสังของ BT Leiriaคําสัง Liscont - ผู้ประกอบการ
คอนเทนเนอร์ ทํางานกับ ประเภท ผู้ประกอบการ ดําเนินการในช่วงเวลา ทีฉัน จะนอน ในห้ องนํ *า ใน
Liscont, ฉันมีสอง เดือนโดยไม่ต้อง สูบบุหรี กัญชา และเมือฉัน กลับมา เจ็บ หัวของฉัน เริ ม มี
ปั ญหากับการออกจากต้ น Liscont รัก ความรัก เป็ นความรู้สกึ ที ได้ รับความเดือดร้ อน ยัง ลืม ครึงล่าง
หายไป สํานึกผิด และอาศัยอยู.่ เดินทาง ภายใต้ เมฆ บินภายใต้ สวรรค์ รับใน ดาวเคราะห์ ดาวอังคาร
และดาวพฤหัสบดี อยูบ่ นดาวอังคาร ผมตัดสินใจทีจะ รักคุณ และดาวพฤหัสบดี ไม่ ได้ แล้ วทีนี จะถูก ฉัน
บิน จากดาวเคราะห์ไปยัง ดาวเคราะห์ ปากกา มี ความแข็งแรง มีพลังงาน , ความสุข คือสิงที ถ่ายทอด
ความรักในรูปทรง ดอกไม้ มี ความแข็งแรง ของดวงอาทิตย์ย้าย เช่น ดอกทานตะวัน มี ความเต็มใจ ในการ
แสวงหา อย่างไม่หยุดยัง* ของ สิงที เผาไหม้ เป็ นความฝั น, ความสําเร็ จเป้าหมายทุกอย่าง ด้ วยความรัก
โดยไม่ต้อง มิติ ได้ ดี ทีน่าตืนตาตืนใจ สัน* รัก มากผมมอง ออกไปนอกหน้ าต่าง ผมสังเกตเห็น บนขอบฟ้ า
ทีใช้ สแกน จํานวนมากมอง ไปข้ างหน้ า ผมเห็น ดาวของคุณ เป็ น ส่องแสง สดใส เงยหน้ าขึ *นมอง ผมเห็น
ดวงจันทร์ เป็ น เหมืองและคุณ เป็ น ภูมิทศั น์ทีเดินทางผ่านทาง คุณ จะเดินทาง บนบกและ ใต้ ทะเล ตาม
ทีคุณ พิชิต เราเดินทาง ทัวแผ่นดิน และ ใต้ ทะเล เป็ นเพียง แสงจันทร์ มี ความปรารถนา ที อยาก รัก ,
ความรัก , ความคิด ความรู้สกึ ฉันได้ พลาด คุณ และมี ความต้ องการทีจะ มีคณ
ุ ทีนี หวังว่า การประชุม
รักคุณ มักจะคิด ของ คุณ และความรู้สกึ แสดงตนของคุณ ที คิดถึงบ้ าน และการใช้ ชีวิต โดยทีคุณไม่ คิด
ต้ องการ รู้สกึ ว่าคุณ และ รักคุณ โดยไม่ต้องเห็นคุณ หวังว่าคุณ กับ5 ความรู้สกึ สายตา เห็นคุณ โดยไม่
ต้ อง ประตู ไม่มีกลิน กลิน คุณ ได้ ยินคุณ กระทํา โดยไม่มีเสียงรบกวน , ลิ *มรส ความสุขของ ฉัน โดยไม่
ต้ อง พิสจู น์ คุณ และสัมผัส คุณ โดยไม่ต้องสัมผัสเตือนว่า ให้ คณ
ุ ประสบความ รู้สกึ รัก อาศัยอยู่ , ไม่
เคยรัก อีกคนที จูบ ในพระองค์และ ผมเห็น ผม went're ความรักที มักจะจํา30 พฤษภาคม
2003 ,ความรัก การแต่งงาน มีนาคม มัวร์ Filipe 2 มิถนุ ายน ลิสบอน -... ฮาวานา มาดริ ด
มาดริ ด 9 มิถนุ ายน 10 มิถนุ ายน 2003 ลิสบอน ไป คิวบาและ ฮาวาน่า ซื *อ $ 100 ของ
กัญชา ทีจริ งๆ ครับผมเป็ น สี เดือนโดยไม่ต้อง สูบบุหรี รอยต่อ ก่อนเข้ าร่วม แล้ ว รมควัน และได้ รับบาด
เจ็บ หัวของฉัน คือจุดเริ มต้ น ของ แผนการกับเจ้ านายและ จบลงด้ วยการ ได้ รับ ตํา และไป มองหางาน
คณะ จดหมาย นอนใน ห้ องเรี ยนและ รมควัน ข้ อต่อ ของฉันลิสบอน ทาวน์ ฮอลล์ ห้ องสมุด ออร์ แลนโด
บรู กลัว โดย การติดต่อกับใหม่ลา่ สุด สร้ าง ความหวาดกลัว ในการทํา กิจกรรม กับพวกเขาทํางาน ออก
จาก หนึงเดือน ของ ฉันต่อไปนี * ต้ องการทีจะ ชี *แจงข้ อสงสัย บางอย่างกับ เทคนิค ทีเหนือกว่า บอกว่า ฉัน
เลิกและ นําเสนอ การลาป่ วย - ส่งจดหมายไปยัง ประธาน Iselกับ การเลือกปฏิบตั ิ ของข้ อเท็จจริ ง โดย
เฉพาะอย่างยิงไม่สามารถไป ในห้ องนํ *า และปล่อยให้ tosteira ชีสซ้ าย ... ผมเขียน ชีวิต ความไม่
พอใจกับ

ความพึงพอใจ

ในโปสการ์ ด

ของ

CTTและส่ง
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ตัวเองทีจะ

ได้ รับมันส่งจดหมายถึง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ให้ บัญชี ของ 8 ปี ทีผ่านมา ของฉันการว่างงาน ติดต่อประกันสังคม ในการ
จัดเก็บ พลเมือง ลิสบอน ทีบอกว่า ฉันมี สิทธิ<ทีจะ ได้ รับประโยชน์ การว่างงาน เมือ ในความเป็ นจริ ง มี
การ โต้ เถียงกับ แม่และ ภรรยาของเขาและ ผม จะฝึ ก จมูก ด้ วยความคิดที จะไป จับ เครื องบินไปลักเซ
มเบิร์ก จะพูดคุยกับ บาร์ โร ในสหภาพยุโรป เพือ ให้ ฉนั งานนี *สุดยอด เพียงแค่ ช่วงเวลาช่วงเวลา จาก
ความคิด ของคุณที อาจจะ ทังหมดที
*
มีอยู่ ไม่เพียง แต่ ภาพ คุณงามความดี เป็ น แต่ เนืองจากลักษณะ
หรื อ สภาพ จิตใจไม่ตาย ในเวลา ของการสิ *นสุด ของการดํารงอยู่ ทางกายภาพ ทังหมดและทุ
*
กอย่าง
กระทันหัน ไปปิ ดหรื ออาจนําไปสู่
ผมได้ ยิน เสียง ทีกล่าวว่า คําสัง ทีจะฆ่า ตัวเอง ในช่วงเวลา ก่อนทีจะ บอก ภรรยาของ
ฉัน มันเป็ น " แฮ็กเกอร์ " ทีมี อาชีพ เขียนกระดาษ บอกว่าฉัน รักเสมอ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ทีจะซื *อ สองขวด
อัลมอนด์ ขม และดืม ทังหมดเข้
*
าด้ วยกันกับยา ต่างๆภรรยาของผม เมือตอนทีเขา เข้ ามา และ พบว่าตัว
เอง กอด กับสถานการณ์ ทีเรี ยกว่านักดับเพลิง INEM มาถึง ในไม่ช้าหลังจาก และให้ ฉนั นํ *ามัน เมือ
ฉัน ตืน ฉัน ผ้ าอ้ อม ในโรงพยาบาลวันต่อมา บอก เพือนบ้ านของฉัน ทีได้ รับ การปฏิสมั พันธ์ ยาเสพติดมา
ให้ ฉนั จะบอกว่าทีร้ าน ใกล้ มนั จะไม่เป็ น ร้ านกาแฟ ทีเกิด 02/2007 พยายามฆ่าตัวตาย 1
ถ้ า ระเหย ฉันถ้ า จิตวิญญาณของฉัน ไม่มีอะไร จะยังคงเป็ น ความลับ บวก เศษ ลบ
เลือนไป จินตนาการโผล่ออกมาจากการโค่นล้ ม ลอย เกียจคร้ าน ของช่วงเวลา อืน โดยเฉพาะอย่างยิงขาด
ถ้ าเขา สัมผัส และเห็น โลกของคุณ จะ เป็ นมลทิน โดยไม่ไวสัมผัส ใบ้ อย่างน้ อย เชือว่า คน เกินกว่า
ความเป็ นจริ ง ของฉันความโศกเศร้ า ของฉัน เป็ นเรื องง่าย กับทุก ความสุข สําเร็ จได้ เช่น ไม่สามารถบรรลุ
ได้ โดย มายากล โดยไม่ต้อง ประชด ในวันที คุณจะพูดว่า สัมผัส และความรู้สกึ ที ฉันว่าคุณ มองมาทีฉัน
และดู ว่าฉันเป็ นใคร และ ไม่ใช่สงที
ิ ฉัน ไม่เคย รู้สกึ ทุกข์ มาก ต้ องการ อะไรมากไป ตาย สําหรับคุณ
ผ่านฉัน สําหรับคุณ เขียน เพือให้ ได้ รับความเดือดร้ อน และไม่เคย ตาย และคุณไม่เคย จะหายไป เพียงแค่
รู้สกึ ไปกับคุณ ในการแข่งขัน การเผาไหม้ อาการปวดแสบปวดร้ อน ในตัวผม ที จะสิ *นสุดลงเมือ การเผา
ไหม้ ทังหมดไม่
*
เคย เอาคุณ โดยวิธีการ ในการ ทีคุณจะบอกว่าคุณ ต้ องทนทุกข์ทรมาน เพราะคุณ ไม่เคย
ทิ *ง และรู้วา่ คุณ รักและ จะรักคุณตลอดมันเป็ นเรื องที ได้ รับการรักษา ในโรงพยาบาล และ แกง รัล ซึงอยู่
ใน " โคม่า " และมา ตืนตัว และเห็น เพียง ผ้ าอ้ อม, จําไม่ได้ พูดคุยกับ จิตแพทย์ที แต่ ให้ ฉนั ปล่อย
สังซื *อหลังจาก การลงนาม สละสิทธิ< รับผิด- คิดว่า การถ่ายภาพ สัตว์จากหน้ าต่าง ของชันและ
*
มีความคิด
ทีจะทําลาย หรื อฆ่า ผู้คน รู้สกึ ว่า รบกวน ทีดีในการตัด ต่อร่างกายและ จิตวิญญาณ แผล ระบุ รบกวน
มาก และอารมณ์ กวน ปรารถนาขอจง ให้ ฉนั จูบ เหมือนพวก คุณรู้ หรื อไม่?ให้ ฉนั จูบทีซ่อนอยู่ เช่น
surripiámos ผู้ที แต่ละ อืน ๆ เมือ ความปรารถนาทีจะ เติบโต ให้ ฉนั จูบนุม่ ของผู้ที คุณรู้วา่
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หวาน หวาน ทีได้ ร้ ูจกั คุณผมให้ คณ
ุ จูบจากฉันด้ วยความเคารพจาก ทังหมดให้
*
คุณ คุณและฉัน !คุณ คิด
ยังไงกับ ผมและผม ของ คุณ ?ฉัน estou- ขอบคุณ ทียังมีผม อ่านเข้ าใจ บางที !ผ่าน การพิจารณา
แล้ ว ผมอ่าน แล้ ว เอา elations ของพวกเขาอย่างน้ อย ของขวัญ ทีอยาก พูดเก่ง ถึงหนึงชัวโมง
ตามกฎหมาย ทีมีอยูแ่ ล้ ว มวล เทียงคืน หรื อ ไก่ เกม ที เป็ นคําถาม ทีน่ากลัว! ?สะท้ อนให้ เห็นถึง ความ
ปี ติยินดี ทีจะสือสาร เข้ าใจ ให้ น้อยทีสุดและ เงียบ เพียงการ สะท้ อน ทีแยก การกระทําที เรา เป็ นคํา ของ
ความเจ็บปวด แม้ ในการปฏิเสธ ทีเรี ยบง่าย ของการเผาไหม้ อปุ สรรคผ่านไม่ได้ ร่างกาย แต่ ไม่ได้ โดย เคมี
ฮอร์ โมน และจิตวิญญาณ จะสดใสดวงดาว บุก เราสําหรับ การออกดอกของ กะเทยในการค้ นหาของ ไม้
จําพวกถัว รักเพราะ ความมังคัง ประกอบด้ วย ในการทําความเข้ าใจสิงมีชีวิต หลายแง่มมุ และ เสมอกับ
บางสิงบางอย่าง เพือเพิม มุมมองนี *นอกจากนี * อีกเพิมขึ *นต่อ ความปรารถนา นี * สําหรับ ความเห็นอกเห็นใจ
และความอ่อนโยน ที ถูกเนรเทศ เราทีจะเป็ นตัวแทน ภาคภูมิใจในตนเอง ในสือสังคมออนไลน์ดู มุมมองของ
ตนเอง และ แบ่งแยก ไม่ได้ กลายเป็ น ความปรารถนา ใด ๆ สําหรับ ความปรารถนา อืน ๆ ทีเกิดขึ *นใน
วงกลมวงกลม สีทอง นี * กิลด์ ของ ความเชือทีดี และความจงรักภักดี และความเคารพ ซึงส่วนใหญ่ เกิด
จากการ ไม่ได้ อยูเ่ รามีความ บริ สทุ ธิ<และ ป่ า ในการกระทํา เช่นนันและ
*
ไม่มีอะไรมากไป กว่าผม เห็นแก่ตวั
คนเดียว ทีจะให้ เสมอ ก้ าวก่าย อืนทีมี มุมมองของอักเสบใจ ความสามารถในการแลกเปลียน ความคิด ที
เรี ยบง่ายของ มันเป็ น อุทธรณ์ เร่งด่วนทีจะ สามัญสํานึกเมือเรา ให้ หรื อ นํา ตัวเองกับคนอืน ๆไม่มีอะไร ที
น่ารํ าคาญ มากขึ *น ปฏิเสธ สิงทีเรา ไม่ต้องการให้ มันเป็ นเรื องง่ายความรักและ ความรัก ค่อนข้ าง รู้สกึ อืน
ๆ และ ไม่ใช่ผมทัศนคติ ทีสร้ างสรรค์ ของการเชือมโยง ระหว่างเรา เป็ นพิมพ์ใน พฤติกรรม สัญชาตญาณ
เพียง คิด ของ ฉันแล้ ว ที ฉันและ ตอนนี *ฉันมี อีกครัง* ความขัดแย้ ง เพราะหนึง คือผม กลายเป็ น "ฉัน"
และ คุณไม่เคยรู้ วิธีการทีดี " ตัว " เราจะต้ อง ให้ การสนับสนุน ซึงกันและกันมันเป็ น ชนิดของ มาให้ เรา
ซึง เปิ ดอยูเ่ สมอให้ ความสนใจกับ "ฉัน" ของตัวเอง ทีจะอยูก่ บั คุณเป็ นเจ้ าของ มาสก์ และความเห็นแก่ตวั
ที ระดับดี เกราะ ทีผม เคยได้ รับการ รองเพือขอแบ่ง หัก ได้ โดย " ตู น" ทีมีอยู่ และ ที " อียู "
มากกว่า " อียู " ที เกราะ ป๊ อปความรัก : ความรัก เอาชนะ ทุกสิงหาคม 2007 การหย่าร้ าง ...
แสง ฟู่ - ตก และ burble เจือจาง และขยาย เข้ าไปใน สาขาของความปรารถนาที ไม่มีใครเอาชนะ
มัน เป็ นภาพลวงตา เป็ นตา ทังหมด
*
ซึงก็ แตกสลาย เมือต้ องเผชิญ กับความเป็ นจริ ง ภายนอกกอปรด้ วย
ความอาฆาตพยาบาท และ ปลอม บ้ า ประปราย ปรารถนา ฟู่ เป็ น ขยาย ความรักและการ ปนเปื อ* น ตรง
ทุกความคิด และได้ รับอนุญาต ไปครอง และ ครอบงํา ก็ คือการแลกเปลียน ฟื น* ฟู พลังงานทีเนื *อหา จะมี
การส่องสว่างท้ องฟ้ า สว่าง ไม่มีอะไร ทีแข็งแกร่งกว่า ความปรารถนาทีจะ บรรลุความ สมดุลทีสมบูรณ์แบบ
ของท้ องฟ้ า สดใส ทีพวกเขาเป็ น ดาวทีให้ พวกเขามีชีวิต และ ย้ าย ความคิด หรื อความคิด ข้ อเท็จจริ ง
ความปรารถนาทีจะ

เป็ นรูปธรรม

ไม่มีอะไร

สวยงามกว่า
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ท้ องฟ้ าแสงไฟจาก

พลังงานที

constelaresเรี ยกร้ องให้ มี การทํางานร่วมกัน อย่างต่อเนืองระหว่าง ดาวและพลังของ ดาวจะไม่ซํ *า
กันมัน ทําให้ ฉนั กลัว ว่า พลังงาน หายไป ในควัน โดยไม่มี เปลวไฟ คือไม่ ต้ องการ ทีจะตีความความเป็ น
จริ ง ของจักรวาลผมผิดหวัง เมือ พลัง ทีถูก ระงับโดย ทีพัก และการตกผลึก ของความรู้สกึ คือไม่ต้องสงสัย
หน้ ากาก ของ ความถูกต้ อง ทางการเมืองจิตวิญญาณ O จะเปลียนคุณ เป็ น มายากล และบิน จิตใจ ที
ไม่มี แรงกระตุ้น ในปั จจุบนั ของ ข้ อเท็จจริ ง ทีแท้ จริ ง และการเปลียนแปลงของ สิงที มีการเปลียนแปลง ขัน*
ตอน และรอบ ที ผ่าน ทังหมด
*
และพัฒนา แต่ไม่เคย อยูใ่ นทางของ ความกลัว และความทุกข์ทรมาน ของ
ความรู้สกึ ฟรี ตวั เอง และขยาย คุณประสบ และ โดยเฉพาะอย่างยิง การกลายพันธุ์ ของสิงมีชีวิต, การ
เปลียนแปลงที ผลักดันให้ เรา นี *แสง ของสิงมีชีวิต จมอยูใ่ ต้ นํ *า ความบ้ าคลังของ ความรักวิธี มา?
สัญชาตญาณ รัก และต้ องการทีจะ ได้ รับความรัก , ความรัก และความผิดหวัง เปิ ด ภาพลวงตา หลายลม
ๆ แล้ ง ๆ และ รักฉัน โฟกัสและ มีสมาธิ ตลอดทัง* วิธีการ ของความรัก ของความเป็ นจริ งที ทะลุ เท็จใด
ๆเปลือยกายใน ความรัก เล่น สนาม เราจะจัดการกับตัวตนทีแท้ จริ ง ของการเป็ น เพือให้ ได้ รับความรัก
ต้ องการให้ เรารับรู้ ลึก ว่าทําไม ได้ รับความรัก และยัง มีความเป็ น ขัว* ทีจําเป็ นในการ ตอบสนอง ความชืน
ชอบ ทีดี และความรัก เกินไป ตรรกวิทยา นี * ขึ *นอยูก่ บั สถานการณ์1 + 1 = 1 เมือ เหตุผล หนึงไม่
สามารถ เพลิดเพลินไปกับ อะไรดังนัน* เหตุผลที 1 + 1 = 2 ทีถูกต้ อง แต่ การดําเนินการ จะไม่ได้
มีประสิทธิผล ถ้ า ผลทีได้ คือ ไม่ได้ ทางเทคนิค ผูก ทัศนคติและ ค่านิยมและ พฤติกรรม โดยทัวไป เพือให้
แล้ วมีตําแหน่ง สหรัฐ ในช่วงกลางของ การเกี *ยวพาราสีเข้ าใจ และ เป็ นแหล่งทีมา เพียงแค่นี * ความจริ ง
ของความสุข หรื อ จะ ดําเนินการ เฉพาะราย หรื ออืน ๆ ที มีความหมาย การกระทํา เป็ น อิสรภาพทีแท้
จริ งดีฉนั ไม่ได้ อยู่ พอทีจะเอาชนะ ขันตอนต่
*
อไป ตรรกะ หรื อ เหตุผล จะเป็ น เกณฑ์สาํ หรับ หลายท่าน ที
ผม ต้ องการให้ แน่ใจว่า อย่าง ดังนัน* ผมคิดว่า ผม ลา จากเวลา และ วันนี *มี แทบจะไม่ ลาเป็ นเช่นนี * มี
ค่อนข้ าง ลา เทียม หลอกลวง ทีแท้ จริ ง ยืน บางครัง* บทบาท นี *ให้ ใช้ ข้ อสรุปของคุณ เองฉันไม่ทีนี เพือที
บังเอิญ เกียวกับ โง่เขลา มี ความกลัว และทัศนคติที ไม่ได้ ทํา ตังแต่
* บ้ า เป็ นเพียง ในบางสถานการณ์
และเมือ ตัดสินโดย คนอืน ๆ กล่าวคือ มักจะ ขึ *นอยูก่ บั " ทีอยูอ่ าศัย "โอน บางส่วนของ เหตุผล ที แล้ ว
ผมอยากจะ บอกว่าฉัน บ้ า ฉันคิดว่า ชอบ คนจํานวนมาก และด้ วยเหตุนี * เรา จะไม่พอใจ ทีเราต้ องการ
ความรักมากขึ *น และ มากขึ *นเรื อย ๆ ว่าทําไม ความทะเยอทะยาน รัก เพือที ฉันใส่ คําถามRetreat
บอกว่า ต่อไปนี * ทุกคน มีอิสระในการ กระทํา โง่เขลา ในความรัก เรา มีความเสียง และจัดการ มักจะเรา
ต้ องการทีจะ เชือว่ามันเป็ น ความรักทีแท้ จริ ง ว่า ทําไม เพราะ เราได้ รับ ความรัก เป็ นความรู้สกึ ที มัก รัก
และเรี ยก ภูมิปัญญาของ ชีวิตที
11/2007 พยายามฆ่าตัวตาย 2 กับยา ,การเพิม ในโรงพยาบาล และ แกง รั แทบจะ เดินเข้ าไป
ใน หอผู้ป่วยฉันกําลัง เดินเข้ ามาใกล้ โดยพยาบาล " จากนันก็
* พยายาม ทีจะฆ่า เวลา นี *กับ เบนโซ ? !"
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หลังจากการวิเคราะห์ผม ยิง เข็ม ฉีดยาเข้ าเส้ นเลือดดําและเลือด พุง่
ทีอาศัยอยู่ ตาย ระหว่างชีวิตและ ความตาย?อุ๊ย !การให้ อภัย มันถูกวางไว้ ?ทีเห็นได้ ชดั ทีไม่เคย ฆ่า ?
ทุกคนมี เหลืออยู่ สักครู่ โดยไม่มีข้อยกเว้ น ทังหมด
*
เสียชีวิต ทันที คิดว่าเรา จะตาย เร็ ว ๆ นี *และ จากนัน*
เราอยู่ ดังนันแย้
* ง ของการเยาะเย้ ยหลังจาก วันเกิดของฉัน ฉัน พยายามทีจะไป " เกิน " ข้ อตกลง 20
ชัวโมงหลังจาก

เสียโฉม

อย่างสมบูรณ์และ

ผ่อนคลาย

รอดชีวิต

อีกครัง* มีสว่ นร่วมในการประเมิน

procedure'm เปิ ด สําหรับ คลืนของช่างเทคนิค การบริ หาร โดยทีมแพทย์ ทีสามและ มีบนั ทึก
การ Valore 17.41 สถานทีทีสอง ในการแข่งขันในคืนก่อนทีจะ ไม่ได้ นอน และมีการ รมควัน
มากกว่า 10 ข้ อต่อ , การสัมภาษณ์คือ ในตอนเช้ านี * โรงเรี ยนแพทย์ ของพอร์ ตในกรณีที วัน ต่อมาผม
ได้ ไป เพราะเขาเป็ นคน ทีมีความ คิดฆ่าตัวตาย และสถานทีที ฉันไม่ได้ พบ แม้ แต่ ฉันรอ แต่ฉนั มี เพียงพอ
กับการรอคอยแสงส่งฉัน ไปในทิศทางของ ความปี ติยินดี ในปั จจุบนั ของ ชีวิตประจําวัน, พุทธะ ฉัน ป่ วยใน
อนาคตและ ไม่มีเหตุผลทีจะ แล้ วใช่ ลัน ขึ *นมา ฆ่า ฉันและ กะพริ บ เป็ น ปล้ น ความสุข ร้ ายแรง ระเบิด
ดังนันใช่
* หาย ซ้ าย บาดาล แคลอรี ของความรุนแรง และความถูกต้ องผมไม่ ทราบว่าผม สดใส ทีผ่านมา
เพราะผม กลัวว่า เธอ ไม่มีอํานาจจึงมี สองขัว* สอง ขัว* และฉันก็ หลงโดยบวก และการรักษา และไม่ดํา
และ หลอนแสง นี *มาจาก ความชัดเจนของ อารมณ์และ เหตุผลของ พลบคํา ทันทีและ หุนหันพลันแล่น
โดยไม่ต้อง เปลียนแปลงและ ความรู้สกึ ทึบแสง , ความรู้สกึ ที ไม่ได้ ฝั งตัว หรื อ ตอก ตืนเต้ น, ความสุข
ของการใช้ ชีวิตและเพลิดเพลินไปกับ แรง สูงสุดที ย้ ายเรา บนโลก และช่วยให้ เรามีพลังไม่ได้ คว้ า ความ
สามารถ ทีคุณมีและ ความแข็งแรง เป็ น บลูเรย์ ทีคมชัดและ ventilaste ร้ อนวูบวาบ ประสบการณ์
และ ความคิดที ไม่ เป็ นอันตราย และแพร่หลาย ว่า เป็ นเหยือ เรา เช่นเงา ทุกอย่างมี การเคลือนไหว แต่
มันเป็ น ปั จจุบนั และ วิธีการทีจะ เปิ ดเผย แทรกตัวเข้ าไปความรู้สกึ ของสายตา และ แสดงให้ เราเห็น
ชัดเจนของความคิด ผ่าน ความเงียบ ของเวลา และ เป็ นไปอย่างเงียบ เป็ น มุมมอง ทีจะแข็งและเพลิด
เพลินกับ ความพิการ เกียรติ ว่าคนอืน ๆ ผ่าน พลังงานเชิงลบ หรื อบวกทีความเร็ ว ของความคิด,ทันที ที
สอง ส่วนของเวลาและเวลา ทันที ด้ วยเหตุนี * จะมี การปรับลด ใน กรอบหรื อพฤติกรรมที ไร้ สาระทีสุด
เพราะทุกคน มี สิทธิในการ ไม่วา่ จะเป็ น ผลบวก หรื อเชิงลบมีผล lacerating ของ Faíska สี
ดํา ทีเกิดขึ *นใน เสา เป็ นกลาง ของ สติ และความบ้ าคลัง ดําเนินการเกียวกับพลังงาน ทีสดใสและ หิว
สําหรับ ความสุขและ แสงสว่าง ดังนัน* ผมแนะนําให้ คณ
ุ ใช้ พลังงานของตัวเอง ของคุณจะ เข้ าถึงได้ ด้วย
แสงและ esbateráรอยยิ *ม การเผาไหม้ เป็ น ขี *เถ้ าปลดออกจาก ความร้ อน แต่ คลัง เมือ ขยับของ
วอด อืน มี บลู เรย์ ทีมี ความคิด ทีไม่ถกู รบกวน ของ คริ สมาสต์ และเน้ น ไฟ ต้ นไม้ ที นําเราไปสู่ สิงทีทํา
ให้ ไขว้ เขวมันคือ การเปลียนแปลงนี * ต้ องเผชิญกับ พรังพรูออกมา แต่ไม่ อุดกัน* พลังงาน ในทางปฏิบตั ิ ที
ป้องกันไม่ให้ เราออกจาก ทีอยูอ่ าศัย ภาพรวมฟ้ าร้ องสัน ขึ *นและ ส่งผลกระทบต่อ ผงาด คลืนเสียงทีผลิต
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ความเร็ วเหนือเสียง แต่ ไม่ได้ มีประสิทธิภาพ เท่าที ดีอะไรคือสิงที จริ งและ ดูเหมือนว่าไม่จริ งชีวิตในนิรันดร์
ให้ มนั มี ลงไป แล้ ว ไม่มีทางทีจะ ต่อสู้กบั มัน ไม่ รอบ หรื อจัดการกับ มันเป็ น ความหวาดกลัว ของ
burble ทีไม่เห็นด้ วยและ culminates ใน จุดหนึง ตี ใจ ของการสร้ างจินตนาการ หรื อเพียงแค่
วาด ร่องรอยความเจริ ญรุ่งเรื อง สี เขียว และคว้ า ชีวิต ในนํ *าเสียง ของทีอยูอ่ าศัย อวด ว่า นีคือ คะแนน
ทีคุณอยาก จะชี *ให้ เห็น ชีวิต อย่างเข้ มข้ น
01/2008 ทําให้ รอยสัก ด้ วยตัวอักษร
Darklightning และ จุดประกาย ใน สะบักและพลังของ คําพูด luz'08 หลังจาก ทีไม่เคย
intentei สัก ต่อชีวิต
2007-11 / 2008-01 - phone'm รวดเร็ ว พาณิชย์เจ้ านาย ทีดีทีสุด ของลูกค้ า ซื *อ
5 โทรศัพท์มือถือ ให้ กบั บริ ษัท ฯ ล้ มเหลวทีจะ ปรากฏ ในทีทํางานใน Estarreja ในห้ องสมุด ใน
พื *นทีในการจอดรถ คนพิการ นัง และ วาง ในสถานทีที เป็ นเชิงการ ประท้ วง ของฉันเกียวกับ วิธีการที
ความแตกต่างกัน ไม่ได้ หมายความถึง ความแตกต่าง ทีเป็ นเพียง ในขนาดของ หนังสือ ร้ องเรี ยนและมันก็
เริ มต้ น และเสร็ จสมบูรณ์เต็มไป ลอกเลียน มาจากหนังสือ เกียวกับ " ความแตกต่าง " ทีอยูใ่ น รายการ
การแสดง ที ใช้ เวลาทังวั
* นทีเต็มไปด้ วย การศึกษาทีดี และมารยาท ทีมีมากกว่า 20 เล่ม ทีแบนเนอร์ ใน
Estarreja 02/2008 ห้ องสมุด เดิน กับผลงาน หมวกกันน็อก สีฟ้าและ เป็ นลูกจ้ างของ
ประชาชน เขียนต่อไปนี *บน ประตู: ในตัวผม รัชกาล เงียบ โดย ความทุกข์ทรมานขู่ พีชาย ของการเสียชีวิต
และผม เจ้ าหน้ าที นํา ภายใต้ การดูแล นี * สําหรับการประเมินผล จิตเวชผมจะ อยูก่ บั ความคิดริ เริ ม ของตัว
เองเพือ Salreu โรงพยาบาล นายอําเภอ ที ฉันกําลัง เข้ ารับการรักษา เป็ นผู้ป่วยสร้ าง การสนทนา ที
และเกียวกับ การป่ วย หรื อไม่ก็คือระบบคอมพิวเตอร์ เพียง ยอมรับ การป้อนข้ อมูลที เป็ นป่ วย ? !ผมเสนอ
ไปที โรงพยาบาลจิตเวช ใน Coimbra เอื *อม มาพร้ อมกับ ทหาร ของ GNRพวกเขาให้ ฉนั นัง ที
บ้ าน ในวันรุ่งขึ *นฉัน ตี คําพูด และฉัน พูด มานานกว่า 10 ชัวโมงฉันซื *อ อุปกรณ์ แสงสีเสียง พร้ อม
ลําโพง 100Watts ขยาย cd กับ แถลงการณ์ ต่อต้ าน Dantasถูกวางไว้ ใน ปริ มาณสูงสุด
ออกจากหน้ าต่าง ห้ องนอนของฉัน ใน Joséเดอ อัล ทาส กวี ออร์ ฟัส d' อนาคต และทุกอย่างHuc
- โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย Coimbra ข่าว โรงพยาบาล - ผู้ชาย บริ การ จิตเวช - ผู้ป่วย เข้ ารับ
การรักษา ทีโรงพยาบาล เมือวันที 2008/02/02 ถูกปลด 2008- นี * 02-18 - โรค ปกติ
เปลียน ผ้ าอ้ อมใน เพือนร่วมห้ องของความขัดแย้ ง กับคนอืนเขา เดินตามหลัง ตรงกลาง ของการรักษานํา
โดย เจ้ าหน้ าทีเพือ hospital'mใส่กญ
ุ แจมือ and'm ไม่เห็น แม้ โดย จิตแพทย์ถกู บังคับให้ เป็ น
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ไปตาม การรักษา กับความประสงค์ ของฉัน ผูกติดอยูก่ บั เปล และ การ ฉีดผมเอา หนังสือ ทีเขาได้ ยืม
และโยน พวกเขาเข้ าไปใน ศาลากลาง ทะเลสาบเอา เสื *อกันหนาววันที ผม แสดงให้ เห็นว่า ข้ างหน้ าของ
มวล นอก รอยสัก ของฉันที มีอํานาจ ของการออกแบบ ของแสงทีฉันมา ทีจะออกจาก 15 € ในขบวน
แห่ฉนั มา ทีจะ เรี ยก สมาชิกสภา วัฒนธรรม Estarreja ที ไม่ได้ ให้ หนังสือ ทีนํามาจากห้ องสมุด
จะได้ รับการ ริ เริ ม การดําเนินคดีอาญา ทีเลวร้ ายทีสุด คือ cdรอยขีดข่วน และ วันที ขบวนถูกโยน หนังสือ
สําหรับแหล่งกําเนิดแสง ของ จัตรุ ัสกลางเมือง
เมือตอนทีผม พูด เพราะความเจ็บป่ วย คิด แผนติดกับความลับ multimillion
ดอลลาร์ ฉันคิดว่าฉัน จะไม่พดู เพราะฉันไม่ได้ ฉันจะเป็ น ใบ้ ลูกชาย ของฉันกับหนังสือ ภาษาอาหรับ
เขียนด้ วยลายมือ โดยผม จะมีสมบัติ ทียิงใหญ่ทีสุด ในโลก
ในบทบาทของ วอร์ ด Coimbraฉันถูกวินิจฉัย โรคจิต จิตเภท อาจจะ เคย คิดว่า
ฉัน ... จิตเภท ได้ ฟัง การสนทนาในทีประชุมของ พยาบาล, เสริ ม ตระหนักถึงความ ชาญฉลาด ผมฟั ง
เพือนร่วมงาน บอกว่า ได้ มีการเปิ ด ของฉัน... เขา ได้ เขียน บันทึก" อันตราย หนี " "ให้ ชุดนอน "
ฉันคิดว่ามัน ไร้ สาระ ทีเคย ไปทํางาน ชุดนอน ? !ในการออกจาก การคุมขัง น นี * บังคับ ต้ องลงนามใน
เอกสาร ของศาล เป็ น ทีฉันติดตาม การรักษาในการสัมภาษณ์ ทางเข้ า ทีโรงพยาบาล ใน Aveiro
กล่าวว่าเขาต้ องการ ทีจะ รับการรักษาด้ วย นามแฝง ของฉัน "พระเจ้ า ของแสง " ซึง จะ กิน ผลไม้ ลด
ลง และ ไม่ชอบ เนย และแยม สตรอเบอร์ รีสิงทีเป็ น อาหาร ตามปกติเขาคิดเกียวกับ รูปแบบ การฆ่าตัว
ตาย เช่น การขว้ างปา ผม รูปแบบ ของการค้ นพบ ฯลฯ...
มีชีวิตอยู่ ผมรู้สกึ ทุกข์ ทีป้องกันไม่ให้ ฉันจากการ เห็น ชอบ เป็ น จริ งกับ การปฏิบตั ิ ที
เคย ซือสัตย์ แต่เป็ นรอยยิ *ม เศร้ า clown'm ปลอม , ความสุข ของการตกแต่งภายในที ไม่เป็ นไป
ตาม ทีอยูน่ อกฉันรู้สกึ ลอย ทีทําให้ ผม ออกมาจาก สถานทีที ปกติ การเดินทางและ เข้ าพักที จุดทีมัน
ห่างไกล จากสายตา มากผมรู้สกึ ว่ากางเกง สุดซึ *ง ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ แต่เป็ นสัตว์ ดุร้าย รู้สกึ ดุร้าย
และความเร็ ว รัดคอ ผูกปม และฆ่า เป็ นpredestinate แรง ธรรมชาติ ทีจะล้ มเหลว ในเวลาใน
การเดินทาง อย่างไร้ ร่องรอย เป็ น ภาพของ น่ารังเกียจเกลียดชัง และ บาป อย่างแท้ จริ งดูเถิดคําสาบาน ใน
ความสูง อุณหภูมิ สวรรค์ , ดอกไม้ และเติบโต กระชาก รุนแรง นี *เป็ นเพียง ช่วงเวลาที เลวร้ าย ทังหมด
*
culminated และการปรับปรุง ความดุร้าย ผม แต่งตัวเป็ น ตัวตลก และมีฝา ของ ไอที- แจ้ ง
โปรตุเกส ในกาแฟ เวเนซุเอลาCTT จะเพิม จดหมายจาก ศาลบอก พนักงานว่าเป็ นเพราะ ความเจ็บป่ วย
ของฉัน ฉันไม่สามารถเข้ า ทํา ลายนิ *วมือ ของฉัน คือ ฉันไม่ได้ เขียนใน Coimbra โรงพยาบาลเช่น
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โรงแรม กับกระดาษ การ์ ดโดย จับ ของประตูบอกว่า ไม่รําคาญ !ไม่รําคาญ และเดิน กับเขา บนข้ อมือ
ของโรงพยาบาล ปริ มณฑล ฉันพบตัวเอง หยิบขึ *นมา ใบบนต้ นไม้ ใบและ เกสร ทําให้ การสูบบุหรี กับ
เอกสาร ได้ รับคําสังให้ โทมัส ฉายา " พล "
ผม ออกจากโรงพยาบาลทีผ่านมา หนึงสัปดาห์ ฉันกําลัง นําตัวไปที โรงพยาบาล อีกครัง*
กับ ประวัติความเป็ นมา ของการประเมินผล จิตเวช ภายใต้ คําสังของGNR ของ รังไข่ - ใน
Coimbra ใส่นิทรรศการ ของเก้ าอี * ยับยังชั
* งใจกับ รัฐธรรมนูญ ทีเสนอโดย สภาและเปิ ด การป้องกัน
ในกรณีทีไม่มี ผู้มีอํานาจผม สว่างขึ *นและ เปิ ดออก แสงบอกว่า พลังของ แสง ลบโรงพยาบาล สวิทช์ ของ
Coimbra,

ซื *อซูเปอร์

ทีน่าสนใจและ

มีรูปแบบทีดี

เข้ าหา

เกียวกับต้ นกําเนิดของมาร

"

hashashin / รูป . "ในฐานะทีเป็ น ผู้ป่วย จิตเวชที มีการผสม จะต้ องมี เพศสัมพันธ์ทางปาก กับ
ผู้ป่วย ในห้ องนํ *า ของผู้ชาย และห้ องนอนอยูใ่ นโรงพยาบาล ของ Aveiroและ สูดลมหายใจ ผ่าน 5
ซม หน้ าต่างทีเปิ ดอยูแ่ ละเพียงแค่ ต้ องการทีจะ หายใจ เป่ าลม และเห็น สวนและ คนทํางาน และสนุก
และเพียงแค่ ต้ องการทีจะ หายใจ ... รู้สกึ เสรี ภาพ
อย่างต่อเนือง เป็ น: วิถีการดําเนินชีวิต
บัญชี ทีแท้ จริ งของ
ยกทรง เนลสัน Pereira
เป็ นผู้หนึงที ได้ รับการ ประกาศ โดยที มีความหมาย ... วิถี ชีวิต ที เป็ นสิงที สืบทอดมา
จาก บรรพบุรุษของเรา แล้ วเรามี ภารกิจทีจะ ให้ กําเนิด เมือเรา ถึงวัย หนึงที มีการ ประกาศ ตาม
กฎหมายของ สังคม ทีเราอยู่ ในระบอบประชาธิปไตย
นีคือทังหมด
*
ทีเราสามารถ ได้ รับความรู้ทีเป็ น ทุกสิงทีเรา มองหาเมือ เรารู้วา่ สิง ทีเราสร้ าง
มาได้ อย่างไร ?
เพราะ เมือต้ องรับมือ ในสังคม ทีเราดําเนินธุรกิจ โดยการบังคับ ของเหตุผลที เรามักจะ ต้ องมีชีวิตอยู่ เพือ
ให้ เป็ นทียอมรับ สําหรับเรา ทีจะเห็น สังคมที ตัวเอง เป็ นหลัก ไม่สามารถ เป็ นความชัวร้ าย เป็ นเพียง ทีคุ้ม
ค่า มากขึ *น ว่าเรา สามารถ;นันคือสิงที เรามีชีวิตอยู่ เรายัง รู้วา่ มี มี ระหว่าง ความช่วยเหลือ
มาได้ อย่างไร ?
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เพราะเรา เป็ นสิงมีชีวิต ทีจะให้ บริ การ ในแต่ละอืน ๆ ทีว่าทําไม ปั ญหามีอยู่ ทีได้ มา จะพูดความจริ งเมือ
ความชัวร้ าย ฉัน จะสูงขึ *น
มาได้ อย่างไร ?
เพราะเรา สามารถทีจะเป็ น สังคม แต่ เรา สามารถมีชีวิตอยูใ่ นป่ า เป็ น
เมือไม่ได้ สิงมีชีวิตที ขับเคลือน เท่ากับ
แต่มี อยูเ่ สมอ และ ข้ อสงสัย คลางแคลงใจ ทีมัก หลอกหลอน เรา โดยทีเรา ได้ รับการสอน โดยทีเรา ได้
รับการสอน และนันคือ ทีทีเรา เดิน ในขณะทีเรา แน่ใจว่าคุณ ไว้ วางใจ จริ งๆ แล้ วเรา ให้ บริ การเรา ดี
เพราะ เราปฏิบตั ิ ทีดี
เราต้ องการทีจะ เอาใจ ผู้อา่ น ทุกคนที สามารถอ่านหนังสือ , หนังสือของฉัน เหล่านี *คุณสามารถ พบได้ ใน
ร้ านหนังสือใด ๆ ทีพวกเขาสามารถ ตรึงใจ หัวข้ อ ทีพวกเขาต้ องการ ทีจะได้ ยิน และอ่าน ใน เตียงของคุณ
มันจะเป็ น บริ ษัท ทีดี จะเคยอ่าน และดู เรื องราวเหล่านี * เป็ น จริ ง
เพราะพวกเขารู้สกึ ว่าการให้ ประสบการณ์ จริ ง ของผู้ทีได้ ผิดพลาด แต่ รู้วา่ ฉัน หายจาก ความชัวร้ าย
ทังหมดที
*
หลอกหลอน ฉัน
อะไรทีจะเป็ น รูปแบบของ รุ่น นี *หรื อไม่?
รายงาน บิน, มันอาจจะเป็ น ปั ญหาที จะไม่เป็ น ทีน่าตกใจ เกินไป, ไม่ต้องการทีจะ ช็อต ผู้อา่ น แต่
รายงานเป็ นจริ ง และ จะมีการรายงาน ในทางที ถูก ทีอาศัยอยูใ่ นทางกฎหมาย
เพราะเรา เป็ นประสบการณ์ ภายใน กฎหมาย ทีจะเชือว่า จินตนาการพัน สิงที รู้สกึ ว่า ผิวรู้สกึ ทีแท้ จริ ง
ของ สัญชาตญาณ สัตว์
เรา ต้ องการทีจะชนะ ด้ วยกําลัง และเรารู้สกึ ว่าเป็ นเช่นนัน*
อาชญากร ว่าการ ทีเราทุกคน ได้ เรี ยนรู้วา่ เราสามารถหา และนํ *าหนัก ทีมาพร้ อม วิธีการที เราใช้ ในการ มี
ชีวิตอยูเ่ พราะ แม้ จะมี ความชัวร้ ายทังหมด
*
ทีเรา ทําก็ ไม่สามารถ ถือเป็ น ความชัวร้ าย
ผมคิดว่า จะมี การเกิดใหม่ ใน แต่ละ
ความใฝ่ ฝั นที จะมีชีวิตอยู่ ทีเราต้ องการคือ การมีชีวิตอยู่ ในทางที เราจะหา ง่าย แต่ มันไม่ได้ เป็ น เรื องง่าย
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และ มันเป็ นเรื องยาก เมือเรา ลดลง ในแถบ กฎหมาย และเมือเรา มีเงิน ทีจะจ่ายสําหรับ ทนายความ ทีดี
ไม่มีเรา จ่ายราคาทีสูงขึ *น
มาได้ อย่างไร ?
ถ้ าเราไม่ได้ ตกอยู่ ในพระคุณ ทีเราไม่สามารถ จะตลก

ทําไม เกิด เสมอกับ มรดกของ ความคืบหน้ า ในชีวิตของเรา ยังสามารถ ทีจะสอน และ บอกประสบการณ์
ชีวิต ขม และ ฉันยังคง จ่ายเงินสําหรับมัน !
ผมเกิด ในแอฟริ กา มี น้ องสาวสามคน :เอลวิรา Candida และใช่ มีเริ มต้ นทีดี เรื อง ทีอาจจะ เป็ น
เรื องที ยอดเยียมแต่มนั เกิดขึ *น จะเป็ น เรื องราว ชีวิตทีดี น้ อย
ผมไม่ได้ ร้ ูสกึ คนชัว มาก ที ปฏิบตั ิหน้ าที นี *เจ้ าหน้ าทีเรื อนจํา ทีเรี ยกว่า ตัดสิน เสมอ เขาเป็ นศัตรู ไม่ต้อง
การ ทีจะยอมรับว่า จริ งๆอาจ มีฉนั ออกจากเบ็ด ในการตัดสิน ว่า
ก่ออาชญากรรม หลาย ตามเส้ นทาง ของฉันเป็ นฉัน เดินเข้ ามาใน ชีวิต
เขาใช้ คํานี * อยูใ่ น คําสแลง กับผู้ทีเรา จัดการ เป็ น รูปแบบของ คําสแลงหรื อเรา ยังสามารถ เดิน ระยะ
33

เป็ น สถานทีที เรากําลังมองหา และวิถีชีวิต ทีนํา มักจะ ได้ รับการ ท่าเรื อ ทีมี ความรุนแรงหรื อ ไม่พบ
ความรุนแรง ทีดึงดูด หรื อ ยัว เพราะเรา รู้สกึ ดี ใน สิงทีเราทํามัน ได้ รับการยกย่อง เป็ นอย่างดี ในสายตา
ของสังคม เพราะสังคม ไม่ สามารถยอมรับว่า คนอืนอาจจะ มีชีวิตอยู่ อาชญากรรมถ้ ามัน ไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่า จะ
ต้ องมี การบริ โภค ทีจําเป็ นของ สาร ที อาจจะดูเหมือน ไม่ดี ชะมัด แต่พวกเขา มีอยู่
และเป็ นเช่นนี * เราทุกคนมี ความชัวร้ าย แต่ เป็ นเช่นนี * มักจะใช้ เวลาไม่ดีเมือ เราไม่ชอบ สิงทีเรา มองไม่เห็น
อยู่ เสมอเป็ น ความชัวร้ าย แต่ก็ มีวิสยั ทัศน์ที ดีของการ ทีเราจะ สร้ างขึ *นทังหมด
*
เป็ น วิธีการ ของเราและ
การอยูร่ ่วมกัน ทําให้ การฝึ กอบรม ของเราทีเรา ต้ องการและมี ความใฝ่ ฝั นทีจะมีชีวิต ทีดีและ จะดีขึ *น กว่า
ทีอืน ๆ
จะมี หลาย วิธี Picardias โกรธ สร้ าง ของฉัน แต่ ในช่วงกลางของ ไอ้ เหล่านี * มี หญิงสาวคนหนึง
ทีผม มักจะชอบ เธอตังแต่
* ฉันได้ พบกับ เธอ ได้ ในวันเกิด เช่นเดียวกับ ฉัน
ในฐานะทีเป็ น มักจะชอบ เธอตังแต่
*
วันทีฉัน ได้ พบกับเธอ , ฉันมักจะชอบ เธอ อาศัยอยูก่ บั ฉันและ
อาศัยอยู่ อย่างมากกับ น้ องสาว ของฉัน มีความสัมพันธ์มากเกินไปของ มัน ไม่ได้ รัก ตังแต่
* แรกเห็น
ศรัทธาและ เชือว่า จะไม่มี ผู้หญิงเป็ น รักว่า เป็ นครัง* แรกทีผม จูบ คุณ ผมก็ร้ ูสกึ ว่า สิงโต จริ งเราทุกคน
ต้ องการทีจะเห็น ตัวเองใน สะวันนา
ผู้ทีมี สิทธิในชีวิตเท่าเทียมกับผู้ชาย ทุกคนมีภรรยา และครอบครัว
แม้ ยอมรับ วิถีชีวิตฉันมีชีวิตอยู่ และความรัก นี * มีอยูเ่ พียง ครัง* เดียวใน ชีวิตที ไม่ร้ ูสกึ ว่า ฉลาด หรื อ ไม่
เคยคิดว่า ตัวเอง เป็ นเช่นนี *แต่ ผมได้ พบกับ พวกเขาทังหมด
*
ถูก รวมอยูใ่ น หรื ออีกวิธีหนึง ทังหมดเราได้
*
เปิ ดให้ ชําระเงินเรี ยกเก็บเงิน ขนาดใหญ่ แต่ทงหมด
ั*
เพราะผมอยาก ทีจะมีชีวิตทีดี
เขาเป็ นคนดี ในสิงที เขาทํา ผมเริ มทํา หัวขโมย ขโมย เริ มต้ นขึ *นใน ทีง่าย ได้ บางส่วนของ ปื นจ่อหัวแต่
หลังจากที ฉัน degradei กับการบริ โภค ทีมากเกินไปของ โคเคน ฉันรู้สกึ ดี เกียวกับ การสูบบุหรี
และไม่ต้องการ ทีจะออกจาก
เขา จะพาฉัน เพ้ อ แต่ไม่เคย ทําร้ าย ใครใน รอบ ของฉัน ถ้ ามี ไม่มีปฏิกิริยา จะ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ ความ
รุนแรง ที จะ บรรเทา บาร์ ศาล
ฉันรู้วา่ ทีเดิน ในสายฝน เปี ยก แค่อยาก จะได้ รับเงินหรื อได้ รับ ค่าที นํามา
สถานที ทีแตกต่างกัน ผม เติบโตขึ *นมาบน ปลาย ลิสบอน ได้ สนุก ได้ เสมอ สําหรับผมที ได้ รับการยกย่อง
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เมืองนี * ตามทีผม ได้ อา่ น แล้ ว หนังสือประวัติศาสตร์ เมือง มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ผมเห็น ความก้ าวหน้ า ของการมีชีวิตทีดีเพือให้ สามารถ ทีจะอยู่ encordeirada ชีวิตดังกล่าว คือ
เพียง ต้ องการเงินผมรู้วา่ ผม ได้ รับการ ปรับ , ฉันแค่อยาก เงินและ ความรู้สกึ ทีไม่ดี การกระทําเหล่านี *
เพียง ต้ องการก็คือ เพือตอบสนองความติดยาเสพติด ของฉัน และความรู้สกึ ทางสังคมสภาพแวดล้ อมทาง
สังคม ทีจะ ดี กับผู้คนและ รู้สกึ ปกติ ปกติ ใน ช่วงกลางของการ มีชีวิตอยูใ่ น ความสัมพันธ์กบั ผู้คน
ผมรู้สกึ ครอบงํา เธอ ตัดสิน ฉัน แผงคอ สิงโต ใน ความสําเร็ จของ ดินแดน และ บริ เวณนังเล่นดังนันผม
*
จึง ต้ องเผชิญกับ ชีวิต ของการมี ผู้หญิง!ดี ... ฉันเอา วิถีชีวิต นี * ในทางบวก ในการที จะทํา ชัว กับคน
ที ไม่เคย ทําร้ าย ใคร ในทางทีจะ ทําลาย ซึงกันและกัน ในทางที โหดร้ าย และ ปล่อยให้ พวกเขา มีอะไร
เพียง ใช้ ประโยชน์จาก สถานการณ์ ในขณะนี *และเพียงแค่ ไม่ได้ สําหรับ เงิน ทีจะส่งมอบ ได้ อย่างรวดเร็ ว
เพือ สูบ โคเคน แต่มกั จะ prolonguei สิงที หลีกเลียงไม่ได้ ซึงเป็ น สิงที ไม่ได้ เกิดมา คนหรื อแม้
กระทัง บางทีเรา สามารถสืบทอด สาเหตุทีจะศึกษาเป็ น คน ทีดืม เครื องดืมแอลกอฮอล์และ สูบบุหรี ตอบ
สนอง ยาเสพติดใน การให้ กําเนิด ของยีนใน การถ่ายทอดทางพันธุกรรมทีเหลืออยู่ โดย ผลจากการ ปฏิสนธิ
ผมไม่ได้ "ผู้เชียวชาญ " ในฟิ ลด์ นี *เพือทีจะ ถอดรหัส ทังหมดนี
*
* และสามารถทีจะ ถ่ายทอดให้ กบั ผู้อา่ น
คําอุปมานี * ประเภท ทีจะพูดคุย เกียวกับเรื องนี * เพราะผมมี ทีจะพูดคุย เกียวกับมัน เป็ น วิถีชีวิตพวกเขา
บางครัง* จะเห็น เช่นเดียวกับ ทีอืน ๆ จะเห็น ความชัวร้ าย
มาได้ อย่างไร ?
เพราะ วิถีชีวิต ที เราได้ เรี ยนรู้ ทีเรามี เหนือ referenciei คุณ ไม่สามารถ ทําหน้ าที ด้ วยความมุง่
ร้ าย นันจะต้
* อง ได้ รับการอภัย ทีจะ ได้ รับรางวัล ด้ วย!
มาได้ อย่างไร ?
เพราะเรา อยูม่ นั มาตรฐาน ความรู้สกึ สด และชีวิต คําสัง ความรู้สกึ เป็ นรูปแบบของ ความใฝ่ ฝั นทีจะ
สามารถ ทีจะมีชีวิตทีดี
ความสัมพันธ์ที เริ มต้ น ผมอยู่ ที 22 ได้ เข้ าร่วม ในกองทัพแต่ไม่ได้ ต้ องการทีจะไป แต่ กฎหมายก็ กล่าว
ว่าดังนันและเมื
*
อ ผมมีความสัมพันธ์ทีแท้ จริ ง , ความรักทีฉัน ไม่เคยจะมี Cristina เดียวกันและ ทีนี
เริ มมีความสัมพันธ์ ทีเราทุกคน ปรารถนาทีจะ เราทุกคนต้ องการ ทีจะหาคู่ จิตวิญญาณ ทีแท้ จริ งของเรา
เขาอาศัยอยู่ อย่างเข้ มข้ น , ฉันรู้สกึ ว่าเธอ ไปจากฉัน ไม่ได้ ร้ ูสกึ ดีและ นันคือสิงที เธออาจจะ เอาไป มี
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อํานาจมากขึ *นน้ อยกว่า ฉัน
เขารัก สาวอิจฉา แต่มนั ก็ ไม่ได้ อิจฉา เมามัน เป็ น ความหึงหวง ทีมีสขุ ภาพดี และ ความหึงหวง ว่าไม่มี
ความชัวร้ าย ป่ วย จริ งที จะ พาฉันไป บังคับให้ คนทีจะ อยูก่ บั ฉัน สําหรับ การจัดเก็บภาษี ของฉัน
มาได้ อย่างไร ?
ฉันคิดว่า ฉันและ เฉพาะในกรณีที หายไป จะสูญเสีย ผู้หญิง ในชีวิตของฉันแต่มนั เกิดขึ *นผม อยากจะไป
Bairro Alto และเธอ ไปดิสโก้ ในสาขา ขนาดเล็ก ทีเรา หารื อและ นันคือสิงที เราสิ *นสุด บางทีมนั
อาจจะ ไม่ได้ เป็ น ความประสงค์ ของเธอพีชาย ไม่เคยยอมรับ ความสัมพันธ์ ได้ เป็ นอย่างดีฉนั มี การต่อสู้กบั
เขา แต่ มันเป็ น ก่อนทีจะเริ ม รัก tina แต่ใช้ เวลา เป็ นช่วงเวลา ของ สถานการณ์แต่ฉนั ชอบ เขา แต่
เขาไม่ยอมรับ วิธีการ ของชีวิตของฉัน ไม่เคย บอกผม อย่างนัน* แต่ ไม่เคย แสดงให้ เห็นว่า มันเป็ นฉัน รู้วา่
ฉัน เป็ นอย่างดี
อันตราย ไม่มาก แต่ เขาไม่ยอมรับ ความสัมพันธ์ของฉัน กับน้ องสาว ของเขาเขาอาศัยอยูก่ บั ฉัน เพียงแค่
ความเป็ นจริ ง ของ บริ บท ทีเรา อาศัยอยู่ ในย่าน เดียวกัน ดังนันเราจึ
*
ง เก็บไว้ เป็ น ความสัมพันธ์ที ว่า
ของการสร้ าง ของเรา
แม่ของเธอ ได้ มา จากพวกเขา คิด แม่บ้าน พ่อไม่ทราบ แต่มนั ก็เป็ น เจ้ านาย ทีดี raul
เรี ยนรู้ทีจะ มีชีวิตอยู่ เพียง ค่าใช้ จ่ายของ ผู้หญิงเรา มีความสูง ในพื *นทีใกล้ เคียง ทีจะประกาศ มัน ภาษี
ใกล้ เคียง ยังเป็ นเด็กแต่ มีความรู้สกึ ของเวลา แล้ ว กําลังเรี ยน
และในครัง* นี *ได้ อย่างรวดเร็ ว เห็น แม้ จะอายุ ขนาดเล็ก ทีเขามี เขาจะต้ อง ต่อสู้เพือชีวิต และสิงที เขามี
พ่อ แม่ ทีบ้ าน อาหาร ไม่ได้ ล้มเหลว ฉันและ ฉัน ไม่เคยล้ มเหลวเพราะ แม้ จะมีเงินเดือน ตําที แม่ของฉัน
ได้ รับ 11 เป็ น นิทาน ที จ่ายเงิน รายได้ และ มีความเป็ น พ่อ ของฉันเท่านัน* จ่ายค่าเช่า ทีมี แต่ไม่เคย
ขาด อาหาร
ดังนันมั
* นจึงเป็ น จุดเริ มต้ น ของการสิ *นสุด, ทีอยู,่ การกําจัดสามารถนําไปสู่ การหลงลืม ฉันคิดว่ามัน เป็ น
คนหนึงที ถูกทิ *ง ฉันใน การเรี ยนรู้ ทีจะสูญเสีย พ่อของฉัน มีการ ตอบสนองใน ลักษณะเดียวกับ เขา
ผมมอง ว่าเขาเป็ น พระเอกคน ต่อสู้ ลูกชาย ของคนที อ่อนน้ อมถ่อมตน , ยาย , Elvira เป็ น กับผู้ที
ฉัน อาศัยอยู่ จนอายุ 6จนกว่าเขาจะ ไปโรงเรี ยน จะเกิดอะไรขึ *น ... ฉัน ได้ ใช้ ยายของฉัน กําลังจะจัดตัง*
ฉัน โดยไม่คํานึงถึง การตรวจสอบ โดยตรงของ พ่อของฉัน แต่ในขณะทียังคง มีตา ของเขาเปิ ด กว้ าง แต่
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มีความรู้สกึ ของเวลา
มี ความเชือในเรื อง ของเวลา
มีรายงาน บริ สทุ ธิ< ทีอาจมีอยู่ ในโลกมาได้ อย่างไร ?
ปั จจุบนั ทุกคนสามารถ มาก่อน โดย วิถีชีวิต ของพวกเขา โดยไม่คํานึงถึง ตําแหน่งทีเขา เล่น หรื อ ลําดับ
ชันทางสั
*
งคม
ดังนัน* ส่วนหนึงของ ความคิด ทีว่า จริ งๆ ไม่มีใครสามารถ ถูกกล่าวหาว่า อะไรที ไม่มีหลักฐาน ทีเป็ น
รูปธรรม คือ รูปธรรม
มาได้ อย่างไร ?
กฎหมาย ควบคุม ดังนัน* และเราทุกคน มีการเข้ าถึง เราไม่ควร ฆ่า , ขโมย และ ข่มขืน
แต่เราสามารถ กลับไป เริ มต้ นของ มนุษย์และ เหตุการณ์ดงั กล่าว ประสบความสําเร็ จเพราะ เรื องนี * ขึ *นอยู่
กับ ว่า
เรา ต่อเนือง ต่อเนือง ทีมัก จะได้ รับการ อย่างต่อเนือง นัน* ซึงมีวตั ถุประสงค์
และมันเป็ น บางอย่างที เราอาศัยอยู่ สําหรับสาเหตุ ทีเรา ยังไม่ได้ ดําเนินการต่อไป ยังคงอยูแ่ ละ มีอยู่ บน
โลก
ผมไม่ทราบว่า อาจจะ แตกต่างกันไป ในรูปแบบ แต่มนั อาจจะ รบกวน การอ่าน ผู้อา่ นที จะ เบียงเบน
ความสนใจ จากเรื องจริ ง ทีเกิดขึ *น
แต่เหล่านี *เป็ น คําอุปมา ว่าในช่วง หนังสือทังเล่
* มมักจะอยู่ เพราะเราจะ ระบุ ดีขึ *นและ จะเข้ าใจ
สถานการณ์ ที มีประสบการณ์
มาได้ อย่างไร ?
เพือทีจะได้ เห็นว่ามัน คือทังหมด
*
ทีอยูใ่ นสังคมที มีได้ เสมอ ชีวิต ทีมีสขุ ภาพดี และความเข้ าใจ ของสังคม
เพราะ สายตาของคนอืนยังสามารถเป็ น คนทรยศ แต่มีสงที
ิ สําคัญ มากในชีวิต สิงทีเรา หว่าน เป็ นผลไม้ ที
เรา จะเก็บเกียว
แต่ ด้ านหน้ า จะต้ อง ได้ รับการปฏิบตั ิ อย่างดีเพือ เป็ น แบบอย่าง พ่อของฉัน มักจะ เห็นฉัน และต้ องการ
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ทีจะเห็นว่าพระมหากษัตริ ย์ แต่ผม กษัตริ ย์นกั รบ ที ไม่เคย ชนะและ เริ มต้ น เล็กมาก
เมือผม บอกว่า ง่าย ไม่ใช่เรื องง่าย แต่ยาก ทีเมือ ฉันได้ ขนานนาม ล่า
หลังจาก เจ้ าพนักงาน กับ ตบหน้ าทีฉันรู้สกึ ได้ วา่ เขา ได้ สญ
ู เสียผมก็ร้ ูสกึ ว่า แม้ จะอยูใ่ น สายตาของเธอ
ต่อมา พยายามทีจะ กลับมาทํางาน กับ ผม แต่ผม ปฏิเสธ และมันก็ มีที เริ มเรื องจริ งของ ความผิดทาง
อาญา แต่ มีประวัติถกู แยกออกมา แล้ ว เมือ การตอบสนอง หก เดือนในคุก ทหารใน santarém
เป็ นคุก ทหาร
ในขณะที ถูกประณาม นัลโด้ ที เป็ นเรื องราวของ บุคคลทีเหมาะกับ วิธีการของฉัน ทีอยูใ่ น คุก ในหนังสือ
ขยายผู้อา่ นจะ เข้ าใจ สภาพแวดล้ อมทางสังคมทีแท้ จริ ง ในคุก กรณีนี * ติด หกเดือน ได้ รับ การให้ อภัย โดย
สมเด็จพระสันตะปาปา
มันเป็ น ทังหมดที
*
ฉันสามารถ ลงทุนเพือ นําไปสูชี่ วิตทีดี ได้ แยก ฉันจาก อ่างและสิงที ผม จะทําอย่างไรฉัน
พยายาม โชคของพวกเขา
ยังคง มีการทํางาน ทีปลาย ใต้ ดิน เป็ นคนรับใช้ ของช่างไม้ คนผิวดํา กลัว ฉัน ทํางานร่วมกับ สีดํา สาย สี
เขียว คนดีที ต้ องการ ชีวิตทีดีขึ *น ว่าพวกเขา อยูท่ ีบ้ าน
โปรตุเกส พยายามทีจะ มี ชีวิตทีดีขึ *น ใน ประเทศของพวกเขา ไม่สามารถมี การค้ นหา เพือให้ นําพวกเขา
จะอพยพ ในประเทศ ของตัวเอง
มันเป็ น เรื องง่ายทีจะ มอง โปรตุเกส โดยใกล้ ชิด
ผมเริ ม ทีจะรู้สกึ ใกล้ ชิดของ เคป Verdeansจะ อยูก่ บั พวกเขา , เคปเวิร์ด เป็ นชือเล่น ทีไม่ดีเพราะ
พวกเขาต้ อง ต่อสู้กบั ความไม่เท่าเทียมกัน และเมือ มาถึง ทีนี โปรตุเกส เป็ น สิงมีชีวิต ทีไม่ได้ รับการยอม
รับ เป็ นอย่างดี ในขณะทีมัน ได้ ใช้ เวลา สงครามในต่างประเทศ และในเวลา ที โกรธ ยังคง เป็ น
Chavalito เป็ น ตืนตัวและ เริ มต้ น สิงที ไม่มีใครอยาก เป็ นเด็ก ผมเริ มทีจะ เดิน ผม ก็ไม่เคย
vadiador , ผมเป็ นคนหนึง vagueador
ผมมี ขอบเขตของ ประสบการณ์ ทีมี ใน อดีตทีผ่านมา ได้ เห็น การแยก ของพ่อแม่ ตอนอายุ 8เช่น การ
ศึกษา และเป็ นเช่น รู้ อยูแ่ ล้ ว ว่ามันจะไม่ ให้ เราลง ได้ เป็ นอย่างดี ผมก็ร้ ูสกึ ว่า การกําจัดของ ผู้ชายคนหนึง
ที มี พระเอก.
เห็นนี * หายไป แม้ ในวัยหนุม่ สาว ฉันตระหนักฉัน ต้ อง ช่วยแม่ ของฉัน แต่ฉนั อย่างแท้ จริ ง รัก พ่อของฉัน
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ทุกฤดูร้อน จะ ผ่านมันไป จนถึงวันที 17 ปี ต่อมา ก็ยงั คง ต่อเนือง เมือเขาอยูใ่ น กองทัพ แต่ จากนันก็
*
เริ ม ระยะห่าง ที เป็ นไปตามธรรมชาติ
ในช่วงเวลาทีเขาอยูใ่ น ต้ นมะเดือปาก ใน โรงเรี ยน ให้ บริ การ การขนส่ง การปฏิบตั ิ ที ผมใช้ เวลา วันหยุด
กับเขา
พ่อของฉัน เป็ นคน ยาก มีวยั เด็กที ยาก สูญเสียพ่อ ของเขา ปี com14 เป็ น ความใฝ่ ฝั น ของคุณ
ยาย ของฉันเติบโต ในชีวิต ได้ รับการสนับสนุน มากขึ *นและ มีเงินมากขึ *น
พ่อของฉัน รายงานว่า การถูกไล่ออก ของเขาได้ รับ ความรัก มันเป็ นเพราะ เขาชอบ ก็อําลา เร่งด่วน จาก
บุคคลที ไม่เคยเห็น พ่อของเขา แต่เติบโต อย่างหนักเพือช่วย แม่ของเขา เป็ นบุตรชาย อีกต่อไป อาศัยอยู่
ทีบ้ านแม่
ผมอาศัยอยู่ หกปี กับคุณยาย ของฉัน แต่ วิธีการทียาก มันก็ มี จากด้ านล่าง เติบโต อย่างหนัก ไม่เคย
ปล่อยให้ เด็กอดมื *อกินมื *อ
ในขณะที เขาเป็ น คนงานเหมืองมองหาธุรกิจ แร่ แต่ไม่ได้ ทํางานทีนัน ก็ยงั เป็ น นักปั นจักรยาน ในเวลา ที
เขา เข้ าร่วมในกองทัพ และ ต่ออาชีพ ของเขามี
ได้ กลายเป็ น คน ปกติ เขา เข้ าร่วมโดยมี ความจําเป็ นของ ชีวิต ตามทีมัน ทําให้ มนใจได้
ั
วา่ เราทุกคนมี
เพือให้ แน่ใจว่า การพึงตัวเอง
มันเกิดขึ *น ในขณะทีเขา เป็ นคน ยาก , เพือนของเพือน เพือนของ เด็กแต่ไม่ได้ ของหลาย คํา แต่มนั ก็
เคารพ และซือสัตย์
นันคือสิงที เขา อยาก ให้ ฉนั ไป แต่มนั ก็ มีความ เป็ น แยก ทีฉัน ถอย นิด ไม่ ได้ ดําเนินการ ตรวจสอบ
ต่อไปของ วิธีการ เป็ นอยูแ่ ละ วิถีชีวิตความยากลําบาก ทีจะเอาชนะ อุปสรรค และชีวิต มันใจงาน เพือให้
แน่ใจว่าในอนาคต เพือทีจะ ให้ กําเนิด มีทงหมด
ั*
เด็ก ดีเรา มีความคุ้มค่า ทีจะเป็ น ลูกของเขา แต่ยงั มี
การขาดความเข้ าใจ และความจงรักภักดี ในส่วนของฉันฉันกลายเป็ นคนโกง จะเป็ น เขากล่าวว่า
แส้ ทางจิตวิทยาของ ความรู้สกึ ที เลวลง มา เพียง เพราะ ไม่เคยได้ เห็นว่า ทีดีคือการ จะทํา แต่ได้ รับ
เพียง แต่เป็ น ความชัวร้ าย โดยการแยก มีเพียง ฉันคิด ชัวร้ าย
และนันคือวิธี มันทังหมด
*
ลงไป การลงโทษ ของการกระทําเริ ม ทีไหน
จะได้ รับ การแยกเป็ น เมือผมเริ ม ทีจะเข้ าร่วม โดย ความเหงา แต่มนั ก็เป็ น วิธีการของฉัน มี ชีวิต ในอดีต
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และ มีฉนั รู้สกึ ปลอดภัย จากความวิตกกังวล ของความผิดหวัง ที เขามีความรู้สกึ แต่ สาบานว่า มีคณ
ุ ทิ *ง
ฉัน ไม่เคยฉันจะให้ มากขึ *น
ฉันยังคง วิธี ชีวิตของฉัน ได้ รับการ ดืม และการขโมย และทีว่าเมือ ยังคง ค้ นหาและค้ นหา มันหลายครัง*
และเมือ เธอหันไป ต้ องการทีจะยอมรับ ผม ไม่ทราบว่าคุณ ทําให้ ฉนั ต้ องทนทุกข์ทรมาน ฉัน จะไม่ต้องการ
ทีจะกลับไป มีความรู้สกึ ว่าเป็ นความเจ็บปวด แต่มกั จะ ต้ องมีชีวิตอยู่ และยังคง มีมนั
ฉันยัง มีมนั อยูใ่ น ใจของฉัน คือเหตุผลที ผมอาศัยอยู่ เป็ นเวลาหลายปี ดังนันใน
* คุก มักจะคิดว่า มัน มัก
จะมี ทีจะนําเสนอ ในส่วน ของฉันฉันมี ความชืนชม มากสําหรับ ความรัก นี * ไม่ได้ อาศัยอยู่ ทีเท่ากัน อีก
Linhó หลังจาก สามเดือนของการ ป้องกัน เข้ าร่วมใน ห่วงโซ่ Linhó ประณาม เรื อง ของฉัน เริ ม
ต้ น รอบ ความกล้ าหาญของถูก จํากัด โดย ความกล้ าหาญเพือทีว่า ในการที เราต้ องจัดการ กับคนอืน ใน
โลก สิงทีเกิดขึ *น คือ ทีผม รู้วา่ ว่าเส้ นทางอาจจะ ยาวเกินไป ในความโดดเดียว กลายเป็ น วิง ป่ ามันเป็ น
วิธีทีง่ายทีสุด ในการจัดการกับ ผู้ที กระทําผิด และ อยูใ่ น ห่วงโซ่เป็ น โลกที ครองราชย์ กฎหมาย ของ
ความโง่เขลาและเมือ เราอ่านกับ ลา ต้ องจัดการกับ พวกเขา แต่ ถ้ าเรามี สมาร์ ท ก็สามารถ ลดลง เพือให้
ชีวิต มี ชีวิตที จะต้ องดําเนินการ ไม่ได้ ต่อสายดิน มาก ไม่มาก ทะเล ทีได้ รับ ความรอดของเรา เป็ น วิธี
การที ฉันเลือกทีจะ ฉันนี *ไม่ ชนะ แต่ จุดเริ มต้ น ของฉันจะ มีความยาวและ เป็ น จุดเริ มต้ นที มีความสุข
เพราะผม พบว่าตัวเอง ได้ โดยไม่ต้อง ผู้หญิงคนหนึง โดยไม่ต้อง เสรี ภาพ ฉัน พบว่าตัวเอง ติดอยู่ หายไป
และเป็ น ใหม่ผม คิดว่า ทังหมดที
*
อาจ จะต้ องมี ในปี ทีจะผ่าน มีดงั นันสิ
* งที ผม จะทําอย่างไรผมเริ ม ทีจะได้
รับ ความเคารพ มันไม่ง่าย แม้ ไม่อยากทีจะ ได้ รับใน ความขัดแย้ ง ของความรุนแรง ทีจะเกิดขึ *น เพราะ
พวกเขา ผ่านไปประจําที แล้ ว ต่อมา ทีจะตระหนักถึง กิจวัตรประจําวันว่าหลังจากที เห็น ได้ รังเกียจ ทีจะ
มีชีวิตอยู่ ไม่เคยคิดว่า สิงมีชีวิตมนุษย์สามารถทีจะ ทําอันตราย มากเพือให้ แต่ละอืน ๆ เพราะแต่ละ ยา
เสพติด การขาย อืน ๆ เป็ นผู้บริ โภค เพราะชีวิต ภายในห่วงโซ่ทีหมุนรอบ ผูกขาดเป็ นยาเพราะ นันคือวิธีที
ผมเริ ม สูบบุหรี ยาเสพติด ดังทีเคย ป้อนไว้ แล้ ว ห่วงโซ่จากการบริ โภค ทีมากเกินไปของ โคเคน เฮโรอีน
ตัดสินใจทีจะ เริ มต้ น แต่รูปแบบ ของการเล่น เฮโรอีน ควัน look'llแต่เมือผม พบว่าตัวเอง ถูก ยึดติด
ไม่สามารถทําอะไร แต่ ผมได้ เรี ยนรู้ ทีจะทํา แต่ก็ จะมีการรายงาน ต่อมา จากนันเริ
* มต้ นนี *คือการ มี ชีวิต
ในความเป็ นจริ ง ทังๆที
* มี ห่วงโซ่ หนี เพือ ความสุขเพียงแค่ ลาออกไป เฮโรอีนทีจะรู้วา่ ฉันจะ เป็ น
นามธรรม ความคิด ของการมี เพศสัมพันธ์ ทีถูกขับเคลือน โดยใช้ สารเคมี ที จะไม่ให้ ฉนั คิด เกียวกับเรื อง
นี *ผมมี ความรัก สงบ ถูกต้ องตามกฎหมาย และมี ความรัก ทีดี แต่ สิงหนึงที มีการประกัน แต่ไม่เพียงพอ
ทีจะลอง คุณไม่เพียงแค่ ต้ องการทีจะ สูบบุหรี ยังมี แง่มมุ ทีเราต้ องการ ทีจะเป็ นผู้นํา ของการได้ เห็น คน
อืน ๆ ใน ลําดับชันที
* จะสัง อะไรคุณรู้วา่ คุณ ไม่สามารถ จะเจ็บปวด มันเป็ นเรื องยาก ทีจะแตก ผม ตัดสิน
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ใจทีจะไม่ รู้สกึ เสียใจ สําหรับทุกคน เพราะ ผมยัง มี จ่าย หนี * ของความยุติธรรมแต่ เส้ นทาง ของฉันคือ
ไม่ดีมาก ได้ เรี ยนรู้ บทเรี ยนนี * ก่อนหน้ านี * จะพ่ายแพ้ และไม่ได้ หายไปเพราะ ออกมาใน ช่วงกลางของ
ประโยคแต่ภาพ ของฉัน ถูกเผา ถูก อ้ างอิง ค่อนข้ าง มี บัญชี ของทาง ของฉันผ่าน ปี นี * อยูใ่ นคุกเป็ น จุด
เริ มต้ น ของการสิ *นสุดหลักการ อย่างหนักโดยที ฉันไม่สามารถ เสียใจฉัน รมควัน สําหรับปี ยาเสพติด ดัง
กล่าว ช่วยให้ ฉนั ปล่อย ความจําเป็ นอย่างยิง ทีเรา ทุกคนรู้สกึ มันเป็ น แง่ ตรรกะ ความสุขเงือนไข อิสระ
ในการ เดินไปยัง รสชาติ สวยงาม ทุกปี เหล่านี * ฉันยัง รักทีฉัน สร้ างขึ *น มี แต่ ทีก็จะเป็ น ต่อมา ตอนนี *ฉัน
จะพูดคุย เกียวกับการเดินทาง ที มีมากกว่า ไม่ทราบว่า วิธีการทังหมด
*
เริ มต้ นด้ วย รายการเมือ นักโทษ ที
กําลังมองหาเป็ นอยูท่ ีดี แม้ จะอยูใ่ น ชีวิต อยูอ่ ย่างสันโดษแต่ที อัตนัย ทังหมด
*
เพราะใน ความเป็ นอยู่ ของ
เราไม่สามารถ ดึงดูดความสนใจของ ทุกคนที มีลกั ษณะที เรา อาจ ไม่เห็นชอบ ตามจุดต่าง ๆ เป็ นครัง* แรก
ที สามารถถูกขโมย ทีสอง สามารถเปิ ด ทาส การทํางาน ความรัก หรื อ ทีสาม สามารถเปิ ด แม่บ้าน โดย
วัน มีจํานวนมาก ของความหลากหลายของ คน ทีอยูใ่ น ห่วงโซ่ ที ไม่เคย เป็ นรู้วา่ สิงทีจะไป ภายใน จิต
วิญญาณหรื อ ว่า ชอบ หลายคนเลือก สิทธิทีจะไม่ ได้ รับอันตราย แต่ นอกเหนือจากที มีจดุ สําคัญมากขึ *น
ยังคง เคยเคย คุณสามารถซื *อ มิตรภาพถึงแม้ วา่ มันจะ เป็ นค่าใช้ จ่าย ภายในห่วงโซ่,การเผชิญหน้ า เป็ น
เรื องยากมาก ทีอยูใ่ น ห่วงโซ่ ทีมี ผู้ทีมี อะไร เผชิญหน้ า ภายในห่วงโซ่หลวม หลวม บนมือข้ างหนึง และ
มีความแข็งแรง โดยรวม ก็จะ พันล้ านบาทหรื อ เธอต้ อง ให้ กลับ ไป รับไปกับ ฉันแต่อยาก ทีจะเดิน เพือ
ต้ องการ ทีจะเดินไป ด้ วยความยากลําบาก มันเป็ น วิธีการที ฉันมักจะ พาฉัน ยาว ทีจะเข้ าใจ อยูเ่ คียงข้ าง
ฉัน เสมอ จิตวิทยา มากขึ *น
มันเป็ น จากทีนัน ไม่เคยพบ เส้ นทางของ ความดี ทีอยูใ่ น ห่วงโซ่ที ไม่เชือใน ความดีเท่านันที
* เห็น ความ
ชัวร้ ายมาได้ อย่างไร ?เพราะผมรู้สกึ เบือหน่ายกับ ตัวเองเพราะสายตาของคนอืน เป็ นเพียง สุนขั , สุนขั ตัว
เมีย เป็ นคํา สแลง ทีเรา เราใช้ ซึงหมายความว่า คนขี *เกียจ , คนที ไม่ต้องการทีจะ อุทิศให้ กบั สาเหตุ
อืนใดนอกเหนือจาก สิงที ลาออกไปทํา เสมอไปวิธีหนึง ทีมักจะ ให้ พระเจ้ าพลังงานจะมี ความเชือ ความ
หวังและ ความเชือและ เสมอ ผมดําเนินการ ภายในฉัน ฉันเห็น คดีฆาตกรรม ในนัน*
แต่ในฐานะที ผมเป็ น marimbar สําหรับ นี *และ อนุญาตให้ ฉนั จะมีชีวิตอยู่ ไม่เคยพยายาม ทีจะทํา
ร้ าย ฉัน จะบอกความจริ ง และมันก็ ว่าวิธีการ นี *เริ มต้ น ทังหมด
*
ผม ไม่เสถียร คาดเดาไม่ได้ และ ครูใหญ่
ของโรงเรี ยนให้ กําลังใจผมเพือดําเนินการต่อ การศึกษาของเขา แต่ที สมบูรณ์ เพียง ไม่ทงหมด
ั*
การศึกษา
ได้ รับการสนับสนุน ครอบครัว รับประกัน การสนับสนุน
นี * มักจะ เกิดขึ *นเมือ มัน จะมันใจ กับวิธีทีเย็น จะมีชีวิตอยู่ และสามารถทีจะ เรี ยกร้ อง สิงทีเป็ น ความชัว
ร้ าย ทําไมมัน เรี ยกว่า รับประกัน การสนับสนุน ในทางกฎหมายเป็ นผู้ที ทําให้ เราไม่ดี เมือเรากําลัง ผลักดัน
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และ จะพ่ายแพ้ โดยระบบ เพราะ โดยไม่ได้ มี เงินทีเรา จะผลักให้ ระบบที มีเงิน ทุกอย่างไป งาน ยุติธรรม
เพราะ ถ้ ามี ไม่ได้ อยูแ่ ล้ ว
ขณะทีพวกเขา เชือในตัวคุณ พวกเขาสามารถทํา อะไรทีจะ เปลียนแปลง เพราะพวกเขาเป็ น พนักงานและ
พวกเขาก็ มีการสือสาร ไม่สามารถทําหน้ าที ได้ โดยไม่ ต้ องการที กําหนดไว้ เพือความยุติธรรม กับการร้ อง
เรี ยน การสํารวจ ของการเปิ ดกว้ างแต่ ถ้ าพวกเขาจะ เปิ ดสอบสวน ฉันถูกเสมอ ปิ ดเบ็ด เพราะเขารู้วา่ การ
เดิน ในการเคลือนไหว ภายในห่วงโซ่ร้ ู ยาม เสียหายผู้ ถือ ยาเสพติด ติดคุก บางคนอืน ๆ ได้ ไป ลงเอย
อยูใ่ นคุก
บางส่วนของ ตํารวจ เหล่านี * ก็ร้ ูแล้ วว่า นักโทษ เก่ง และมีความตอน หนึง ของ อัลเฟรเป็ นคนของคืน
กษัตริ ย์ ของคืนสลับ สํารวจ บ้ าน ทีมีพระมหากษัตริ ย์ ทีแท้ จริ งของ มาเฟี ยนี * สมควรได้ รับ ชีวิตทีดีทีสุดคือ
อดีตตํารวจ เพียง GOE ที ลงมือ สําหรับอาชญากรรม ทาง ทีฉัน จะมีความสุข ทีจะ พูดถึงมัน ใน
หนังสือ ของฉันเพราะฉัน ได้ เรี ยนรู้ บางสิงบางอย่าง กับเขา แม้ วา่ เขาจะ ได้ รับการ ตํารวจ และมีตอน บวก
น้ อย ในชีวิตของฉัน กับเขา พวกเขาพยายามจะฆ่า ฉันใน ปอ คุก เพียง ในเวลาทีมีอยูแ่ ล้ ว มีประสบการณ์
เป็ นที ห้ า พบกันทีนันเขารู้วา่ ตัวแทน ทุกคนและ ทุกคนรู้วา่ ผมและ ตอน นี * ล้ มป่ วยลง ห่วงโซ่ทงหมด
ั*
ที
เกียวข้ องกับ นักโทษ เพราะผมเป็ นแรงจูงใจ สําหรับพวกเขาทังหมด
*
เป็ น ตัวอย่าง ทีพวกเขาเห็น ในตัวผม
เพือให้ แน่ใจ ต่อเนือง ภายใน กรง เพราะเรา มีการจะมีและ เมือ ผมกล่าวข้ างต้ น ที เคปเวิร์ด จะ แต่งงาน
ของฉัน ไม่ผิด ถูก ในความเป็ นจริ ง พวกเขาต้ องการ ทีจะแก้ แค้ น ตอน ที พยายามจะฆ่า ฉันฉัน ได้ รับเชิญ
ให้ เป็ นคน ทีศีรษะแต่ไม่ ฉันต้ องการทีจะ บังคับใช้ สหภาพของ หนึง เพียงแค่ คุณไม่เห็นว่าถ้ า ผมต้ องการ
ที เขาจะ ตาย
แต่ ประชดก็ไม่เป็ นของ ทีเกิดขึ *นใน agrediram- เท่านันไม่
* ฆ่าเขา ทรงไถ่ ตัวเอง และพยายามที
จะ เสริ มสร้ าง มิตรภาพ ของฉัน กับเขา แต่ เขารู้วา่ ตัวเขา จะไม่ ลืม ตอน นี *จะมีเพียง ยกโทษให้ เขา
เพราะเขา มี ความอ่อนน้ อมถ่อมตนและ ถูกหลอก โดยสิงที เราได้ พดู คุย เกียวกับตัวฉัน ไม่ใช่ นักโทษแต่
สําหรับ การให้ บริ การของ เจ้ าหน้ าทีเรื อนจําและทิศทาง เพราะเขารู้วา่ เขาไม่สามารถ เอาชนะ ฉัน จะจ่าย
ราคาของ ตายเร็ วแล้ ว ก็ เพือให้ ฉนั ปล่อยให้ เขา เดินและเมือฉัน ตระหนักว่าเขา เป็ น อ่อนน้ อมถ่อมตน
เรี ยนรู้ทีจะ เคารพมัน และยอมรับ เพราะเขา จะไม่ได้ มีชีวิตอยู่ ถ้ าฉันไม่ได้ ต้ องการให้ เขา แต่ก็มี จุดที ไม่
เพียง

ราคา

สูงจ่าย

ผม

ถูกวิพากษ์ วิจารณ์จาก

นักโทษ

ธรรมดาที

เกลียด

ตํารวจฉัน

achincalhado
- เนลสัน ทีคุณ ยอมรับ ผู้ชายคนนี * ?
ผม ยอมรับ มัน เพราะเขา เหนือสิง ทีเขาเป็ นมืออาชีพที ได้ รับรางวัล ศัตรู ทีมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวด
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ล้ อมที พวกเขาอาศัยอยู่ เป็ น ตํารวจ เป็ น ความรู้มาก รู้วา่ ด้ านบนของ เราและ รู้วา่ คน ทีมีประสิทธิภาพ
ทีสามารถช่วย ขู่ ฉันหยุด พูดคุยกับที บุคคลหรื อ จะ อนุญาตให้ มีความเคารพ ของเรา และพวกเขา ของ
เรา แต่ ผมปล่อยให้ เขามีชีวิตอยู่ มันก็เป็ นหนึง ของเรา , เคป Verdeans ผมกล่าวถึง เป็ น เนล
สันและ คาร์ ลออาศัยอยู่ ตรง บริ เวณที ผมเติบโตขึ *นมา เป็ นพวกเขา ไหล่ เพือล้ างแค้ นให้ กบั ผมและ
ระเบิด มาหลังจากที เขาและพวกเขา ต้ องการ ทีจะเห็นการ ฆ่า นี * บุคคลดังกล่าว แต่ ฉันทิ *ง ฉัน ให้ เขา
ไปผม ต้ องการอะไร ของแต่ละบุคคล แต่ ผมไม่มีอะไรกับ เขาและ เรื องราวของ พีน้ อง เหล่านี *คาร์ ลอ ถูก
ยิงตาย โดยเจ้ าหน้ าที PSP, เขาได้ รับการ อ้ างถึง เป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ มาก เล่น หมากรุกกับผม เขาเป็ น"ผู้
เชียวชาญ " ในฟิ ลด์เพียง รู้ วิธีการเล่น เงินทีฉัน มักจะบอก คุณ ไม่ค้ มุ ค่า การเล่นสําหรับความรักของแต่
ในเวลา ที ดี เขาได้ รับการสนับสนุน โดย มานูเอล และ Romãoและ badonaเรา จัดการ เป็ น
พีน้ อง มี การช่วยเหลือซึงกันและกัน มี พวกเราทุกคน ทีอยูต่ รงกลาง ที อาชญากรรม สิงสถิตอยู่ ที สอง
ใด ๆ เพือ มิลลิวินาทีมีมาก และบางครัง* เราอาจจะ ได้ รับการติด อยูต่ รงกลาง และเมือเรา ได้ กระทํานี * ฉัน
ตัดสินใจทีจะ ดําเนินการต่อไป ทางของฉัน ฉันทํา พีเลี *ยง หลายคน ในห่วงโซ่คือ มันใจ สวัสดิการของ บาง
ส่วนและ จะชนะ ฉันที เป็ นมือข้ างหนึง ล้ างอืน ๆ
เป็ น คําขวัญ คําขวัญของ ช่วยเหลือซึงกันและกันแต่มี ความเสียง ของ metermos ในสถานการณ์
ถ้ าเรา ถูกเรี ยกตัวไปนี * มี การฆาตกรรม ใน ผ้ าลินินไม่เคย ใส่ไว้ ใน คําถาม ได้ ดี และวันที มีความสุข
เพราะผม เดินขึ *นไปยัง การตัดสินใจครัง* นี *ฉันไม่สามารถ ทํา มักจะคิดว่า ของ ตัวเองผม ไม่เคยคิดว่า คน
อืน ๆ
มันเป็ น ทุก อย่างรวดเร็ วมาก ในการถ่ายโอน ของฉันไปที หุบเขา ของชาวยิวหลังจากแปด ปี แล้ วเสร็ จใน
ผ้ าลินิน พวกเขาไม่เคย ต้ องการให้ ผม และเป็ นทียอมรับ ฉัน ดีทีพวกเขา ต้ องการทีจะ เป็ นอันตรายต่อ ผม
แต่ ความเคารพนับถือฉัน รอ เสมอสําหรับ ความประมาท ของฉัน บางสิงบางอย่าง ทีไม่เคย ทําให้ พวก
เขา.มี ผู้หญิงคนหนึงที เป็ น อย่างเป็ นทางการใน อุตสาหกรรมตามกฎหมายคือ เธอชอบ ฉันและ ยกโทษให้
เธอ แต่ ให้ อภัย นี *กับ รสชาติ ในวันทีเขา ขีม้ า ฉัน กับดักเป็ นสิง ที ฉันเป็ น เวลา ทีมีประสิทธิภาพ มาก
ขึ *นกว่าเดิมไม่เคย พูดคุยกันมากกับพวกเขา กับ ตํารวจเป็ น อันตรายฉันเดิน พร้ อมสําหรับอะไร
โดยไม่คํานึงถึง ความชัวร้ าย ความชัวร้ ายที จะ มาถึง ผมเพราะ ต้ องเอา หนึง ในอนาคต การศึกษา ตาม
และมัน จะมีชีวิตอยู่ เป็ นปั จจัย ทีแข็งแกร่ง ทีจะให้ และเรา จะใช้ ในการ และเราจะ สอนว่าชีวิต เป็ นเช่น
นันมี
* ชีวิตอยู่ จะตาย เราก็ ใช้ เวลา แต่เมือฉัน ถูกย้ ายไปอยู่ ในหุบเขา ของชาวยิว แต่ ทังหมดนี
*
* อยูข่ ้ าง
หลังเรา เริ มรอบใหม่ นี *คือ วิธีการของฉัน ชีวิตและ วิธีคิด ไม่อนุญาตให้ มี ประเภทของ การละเมิด ใด ๆ ที
มี ตัวละคร ของฉันเคียว ในนํ *า เล็ก ๆ น้ อย ๆและเมือ ผมได้ รับ หุบเขา ชาวยิว ตัดสินใจทีจะใช้ ทิศทาง
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ใหม่ เขาต้ องการ ทีจะกําจัดของ ฝั นร้ าย ทีผ่านมาถึงแม้ วา่ ผมมีสดุ ท้ าย จริ งๆ มีพวกเขา เป็ นวิธีที ง่าย ใน
การพูด สิงทีมี ไปทีนัน แต่ไม่มาก สิงที มี ไปมี ไป ;เพียง แต่ ปล่อยให้ ไป ปล่อยให้ ตวั เอง แพ็คใน
จินตนาการ ที เราเป็ นจริ งครอบครอง ต้ องใช้ เวลา และเจ้ าของ ของดาราจักร ทังหมดนั
*
นคือ ทังหมด
*
ทีผิด
ปกติ และทุกอย่าง ทีเตรี ยมไว้ สําหรับมัน เพราะพวกเขาเป็ น นายจ้ างและลูกจ้ าง ไม่ได้ ควบคุม ของพวกเขา
การผจญภัย ทีจะขโมย และ จะบอกว่า เป็ น legalized คือรูปแบบ ของการโกง ซึงเป็ นหนึงใน ช่วง
เวลาทีว่าส่วนใหญ่ เชิดชู ฉันใน ผ้ าลินินเป็ น ความสําเร็ จ ของฉัน เช่นเดียวกับการ สร้ างความมันใจใน ชือ
ของฉัน ในการดําเนินธุรกิจมี สิงหนึงที มากขึ *นก็ เป็ นช่วงเวลาของ ทังหมดหรื
*
อไม่มีอะไร โดยไม่ต้อง ชนะ
ไอเสีย หรื อตาย เป็ น คําขวัญทีมี ความแข็งแรง ภายในฉันจะมีชีวิตอยู่ และสนุกกับ อํานาจที ผมมี ในขณะ
ทีฉัน ถูก ปิ ดล้ อม ไม่เคยใช้ ความรุนแรง เพือ ให้ เปล่าเพือน ของฉันได้ นํ *าตา เกือบ ร้ องไห้ ความชัวร้ ายที
ผมเห็น ถูกดําเนินการโดย สหาย คนอืน ๆ ที ถูกครอบงํา โดย ความรุนแรงและการ ถูกบังคับ อาจ จะทํา
สิงทีอยาก ค้ าแต่ ฉันไม่ enveredei โดย เส้ นทางที ยาก แม้ วา่ ฉัน ได้ ติดยาเสพติด เฮโรอีน ผม
สาบาน กับตัวเองว่า จะมีชีวิตอยู่ ภายในห่วงโซ่มีความตังใจที
*
จะฆ่า และ จะมีชีวิตอยู่ ในลักษณะที สง่า
งาม ทีจะไม่ รํ าคาญฉัน จะเสร็ จสิ *น , สายเคเบิล ทีมี ความทุกข์ยาก ของช่วงเวลาที ทุกคน เป็ นผู้ทีมี ที
ทุกคนต้ องจัดการ แม้ วา่ มันจะ ไม่ได้ เป็ น ความปรารถนา ของฉัน สร้ าง ศัตรู ทีมี แทบจะไม่ เดิน และตัว
ผมเอง ก็มี คนทีพยายาม ทีจะทําร้ าย ฉัน ทิศทางที ไม่ชอบ ฉันแล้ ว ว่าเป็ นสิงที พวกเขาได้ ส่ง ข้ อมูล
ของ พวกเขา ทีมีอยู่ ตลอดเวลา ในที เปิ ดให้ ถ้ าพวกเขา สามารถแจ้ งให้ ทีดีทีสุด ของทุกอย่างที ฉัน เคย
ได้ ทําพวกเขา มีความรู้สกึ ผิด แต่สงหนึ
ิ งที ดึงดูดความสนใจ ของฉันและ ทําให้ ฉนั เปลียน basieie
ฉันมาก ใน ครู ทีฉันมี ผมก็ร้ ูสกึ ว่ารัก สงบ สําหรับบาง และมันก็ แล้ วว่า เป็ นไปด้ วยดี แต่ เรื อแล้ ว หันไป
คว้ าตัวฉัน และ วางฉันใน หุบเขา ชาวยิว เป็ นเรื องยาก หลังจากแปด ปี ของการ จําคุก ใน ผ้ าลินิน ซ้ าย
ประวัติศาสตร์ มากมาย ระดับคุก เพราะเขารู้วา่ ทุกคนและ พวกเขารู้วา่ ผมและ นันคือ เหตุผลทีผม ไม่
เคยต้ องการ ทีจะลงโทษ ฉันหนึง ร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ผม ถูกลงโทษ มักจะมี การลงโทษ ทางวินยั อย่างใด
อย่างหนึง สําหรับการโจมตี และ การละเมิดทางวาจา อืน ๆ โดยเจ้ าหน้ าทีและนันคือ วิธีการทีฉันฉัน
ตระหนักว่า จริ งๆ จัดการกับมาเฟี ย มีประสิทธิภาพมากขึ *น กว่าทีฉัน แต่ ในความเป็ นจริ ง มี ไม่มาก ฉัน
เพิงมี หนังสือและ ประกาศนียบัตร ทีทําให้ แตกต่างจาก ฉันเพราะหลังจากที กําลังเล่น อยูแ่ ล้ วมากแทน ลูก
จะ สนุก ของฉัน บังเอิญ เล่น ทังหมดที
*
มี คือการเล่น ผมเล่นคนทีกล้ าหาญ มากทีสุด สิงทีเคย คุณ
สามารถเล่น เอซ โพดํา บางคน บอกฉันว่าฉัน จะได้ เห็นว่า จะ มีโชคร้ าย ด้ วยตัวอักษร นี *และ
diziam-ผมว่า อาจจะมี ความโชคร้ าย ด้ วยตัวอักษร นี * การเปลียนแปลงครัง* และทีว่าเมือ ฉันเริ ม
ตระหนัก ว่าชีวิต ไม่ได้ อยูใ่ น ห่วงโซ่แต่ ด้ านนอก แต่ไม่เคย ต้ องการทีจะ internalize แต่ฉนั รู้วา่
เป็ น จุดทีแข็งแกร่ง ของฉัน ;เริ มเรื อง ละคร กําลังจะจบสิ *น ในคดีฆาตกรรม เป็ น พีชายสามคน และพวก
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เขาทังหมด
*
บริ โภค เฮโรอีนและ ยาเสพติด สําหรับพวกเขา เป็ น ความต้ องการของ ช่วงเวลา, ทีอยู,่ ถูก
ขึ *นอยูก่ บั สิงทีเป็ น ติดยาเสพติด
แต่ ลึกลงไป เป็ นคน อ่อนน้ อมถ่อมตน มีหวั ใจ ทีดีเพราะ พวกเขาจําเป็ นต้ อง ได้ รับความช่วยเหลือ เพราะ
พวกเขา ใช้ เวลา ในชีวิตและ ผมก็ เอา มันเป็ นชีวิตทียาก เรา ก็สามารถพูดได้ ว่ามันเป็ น ทาสชีวิต วิธีการ
ที ถูกสร้ างขึ *นทุกวัน เรามีการ สูบบุหรี แต่เรา จะ วาด
แต่ทงหมดนี
ั*
* เป็ นผลมาจาก วิถีชีวิตของคน คนหนึง ทีย้ าย สาเหตุเพราะผม ได้ ทํา บทกวี ทีเกียวข้ องกับ
ประสบการณ์และ บริ บท ของสถานการณ์ทีพวกเขาทังหมด
*
ถามฉัน บทกวีก็จะ เขียนถึง แฟนสาวของเขา
เป็ น เหมือนพวกเขามักจะ ถามว่า บทกวีแต่ ฉันได้ สญ
ู เสีย ตัวเองและ เป็ นช่วงเวลา ของการบริ โภค ทีได้ นํา
วิถีชีวิต นี * ฉันรู้วา่ สิงทีฉันรู้ และฉัน ไม่เต็มใจทีจะ สอนให้ ทุกคน เพราะเขามี ประสบการณ์ในการ ที อดีต
ทีผ่านมา ทําให้ ฉนั เป็ น คนที พระเอกมี อยูใ่ นถังขยะ และ อาจจะเพิมขึ *น
ทุกอย่างถูก ต้ ม ลงไปนี * โดยวิธีการ ของประสบการณ์ วิธีทีเราอาศัย วิธีการที เราได้ รับ ยาเสพติดกับการสูบ
บุหรี เช่นถ้ า เขา ได้ เสนอ และได้ รับ จะไม่ซื *อ ผม กลายเป็ นที พูดอย่างเคร่งครัดค้ ายาเสพติด แมงดา ทีจะ
ขายต้ อง มันใจ ฉัน ท่อง ประจําวันของฉัน ด้ วยผง ฉันสูบบุหรี ก็ ถูกแล้ วทีฉัน กลายเป็ น แมงดา ค้ าได้ รับ
การ ขนานนามว่า ดังนันพวกเขาทั
*
งหมด
*
ต้ องการที จะช่วยให้ ฉนั ให้ ฉัน ยาเสพติด ทีจะขาย และ ฉันกิน
ฉันมีทีเดินทางมาพักผ่อน ทีใหญ่ทีสุด ที ติดยาเสพติด ใด ๆ ทีสามารถ มี ได้ รับการ ติดยาเสพติด และการ
สูบบุหรี
แต่ผม เป็ นทีรู้จกั สําหรับ นักกีฬา ของฉัน สําหรับ การปฏิบตั ิของฉัน ในการฝึ กอบรม เพราะ ผ่านการฝึ ก
อบรม ทุกวันและ สับ คนที เห็นฉัน และ มองทีผม ทีพวกเขา มักจะมี ความหวาดระแวงหวาดระแวง ที
ผมกล่าวถึงใน หนังสือเล่มนี * ไม่ไว้ วางใจ และทีเป็ น หนี *สงสัยจะสูญเมือ กระทําความชัวร้ าย ทีเรากําลัง
ทุกข์ เสมอจะเป็ น ความชัวร้ าย ที จะ เกิดขึ *นกับฉัน
มันก็มกั จะคาดการณ์ ทีไม่คาดคิด ด้ วยความจริ งใจ habituei- ให้ ฉนั ด้ วยวิธีนี * ของชีวิต และเป็ น
เรื องยากทีจะ บูรณาการ หลังจากการจับกุม ในสภาพแวดล้ อมทางสังคมเพราะมันเป็ น สือที เรารู้วา่ เป็ น
พื *นที ขนาดเล็กมาก ที ในชีวิตประจําวัน จะนําไปสูรู่ ้ จกั ตัวเอง ทังหมด
*
ให้ กบั แต่ละ อืน ๆ แต่ ทางร่างกาย
เราต้ องการให้ คําสัง ทังหมด
*
เพราะเรา ต้ องการทีจะชนะ ทีเหมาะสมใน พื *นทีที จะช่วยให้ เรา รักษาความ
ปลอดภัย ตัวเอง ทีจะถูก แทรก ในสือ ที เรามักจะ จัดการกับ ความกลัวแต่ มันไม่ได้ เป็ น ความกลัว เป็ น
เพียงการ ทําให้ แน่ใจว่า เรา สามารถเอาชนะ สถานการณ์ที รู้
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บางครัง* มันก็ เกิดขึ *นในชีวิต ได้ รับการ เหนียวนําให้ เกิด ข้ อผิดพลาด ร้ ายแรง หนึงที ถูกเขียน อย่างถูกต้ อง
เพราะมัน ถูกเขียนขึ *น จากประสบการณ์และ วิธีการที กฎหมายที อาศัยอยู่ และเติบโต
มาได้ อย่างไร ?
พลังแห่ง เหตุผลเสมอชนะ และการตัดสิน ทังหมดที
*
อาจ ทําให้ ชีวิต บางครัง* ไม่สามารถทีถูกต้ อง มากทีสุด
นํ *าหนักปั จจัย : หมินประมาทไม่ตลก และไม่ ตกอยูใ่ น พระคุณ เป็ นหนึงที ทุกต้ องการทีจะ ดูถกู เพือ ฉีก
หน้ า ;รู้สกึ ดีและ ดังนันเมื
* อ มีการขาด ของ อํานาจทางเศรษฐกิจ จะถูก จํากัด เสมอทีจะ เล่นเพราะ ยัง
เป็ นส่วนหนึง นี * เป็ นเกมทีเป็ น บางคนบอกว่า ทีหนึงจะต้ อง รู้วิธีการเล่น จะมี คําพูด ทีเป็ นทีนิยม สําหรับ
โชคดีในสามารถ เอาชนะเรา อาจจะ เป็ นสิงทีดี และโชค ทีสามารถให้ ในสิงทีเรา เรี ยกร้ อง ความเป็ นอยู่
จะดี เกียวกับตัวเอง ทีจะช่วย เพราะเรา ถูกสอนให้ มันเกินไป แบ่งปั นชีวิตร่วมกัน กับ เราพ่อแม่ พีน้ องของ
เรา น้ องสาว ยาย และ ปู่ เพราะไม่มี นี *เป็ น รุ่นของเรา เพราะเรา เป็ นผลมาจาก การขยาย ของพวกเขา
ทีจะเห็น สิงมีชีวิต ทีสร้ าง เชื *อสายของเขา ซึงก็คือ รู้วา่ เรามี ความสามารถในการ รู้ ซึงกันและกันรู้วา่ ใคร
จะ เป็ น ของเราและ ของเรา เสมอในด้ าน ของเรา แต่ ไม่ ชอบทีจะ ดู ว่าจะมี สมาชิก ใน ครอบครัว ที
ไม่สามารถ ให้ เขาพอใจทีพวกเขามี ภาพ ทีจะรักษา ชีวิต ได้ ทํา จึง ก้ าวหน้ าของ สหภาพสวัสดิการ ไม่มี
ใคร ชอบทีจะมี หรื อ ทีจะเห็น คนทีอยู่ ในครอบครัว หรื อคนที เรา ใกล้ เคียงกับเรา เพราะใน ท้ ายทีสุด ใน
ตอนท้ าย เราเป็ นมนุษย์ ทังหมดที
*
เรา ต้ องจัดการกับ แต่ละอืน ๆ และ บรรยากาศครอบครัวบางครัง* ทัง* บน
โฮสต์ เกินไป รู้สกึ เป็ นเจ้ าของ ในสิงที สร้ างขึ *นและ ทําให้ มนั เป็ น วิถีชีวิต ที เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน การ
อ่าน เทววิทยา ทังหมด
*
ทีสามารถอ่าน คือ การศึกษา ของศาสนา
เราทุกคน ใช้ เวลากับ บทเรี ยน ทางศีลธรรม มันเป็ น ทีเหมาะสมที ผู้ทีรู้สกึ ใกล้ ชิด ซือสัตย์ เพือ ที จะทํา
ทุกสิงรอบ ๆ เห็น ของเรา ทีดี คนทีรักเรา เห็นพวกเขา ดี เดอร์ เดอร์ ใน และไม่เคย ต้ องการทีจะ เป็ น
อันตรายต่อ พวกเขาก่อนทีภาพ ที รักษาและ การทีพวกเขา ได้ รับการสอน ค่า ทีพวกเขา ปกครอง ไม่
อนุญาตให้ พวกเขา ดูดี กับสถานการณ์ที อาจจะ ได้ รับการแก้ ไข ทีไม่ได้ เข้ าใจผิด บางครัง* ทังหมดนี
*
*เป็ น
สิงทีดีมาก และสือยังส่ง เท่ากัน จึง ซุ้มจะแสดงภาพ ทีสวยงาม จะ ยัง กดดัน ด้ วยพลัง ทีเราทุกคน ยอม
รับ การกํากับหัวข้ อ ทียากมาก แต่ก็มี จะทําอย่างไรกับ ทังหมดนี
*
* ว่าจะได้ รับการ รายงานว่ามี เรา อยูเ่ รา
จะยังคงอยู่ , การศึกษา จะได้ รับยัง ให้ ผ้ ทู ี อ้ างว่าเป็ น เจ้ าของ ของเหตุผล และ บางครัง* พวกเขา ส่ง และ
ต้ องการ การแตกแยก , พวกเขาทังหมดมี
*
สิงหนึง ทีพบบ่อย ในการเก็บ : สุขภาพ,เป็ นอยูท่ ีดี ที พวกเขา
สามารถให้ โดเมน ของทังหมดที
*
สามารถหวัง และต้ องการ สวัสดิการสังคม แต่พวกเขาทังหมด
*
อาศัยและ
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ขึ *นกับ พ่อและแม่ของ พวกเขาได้ รับ เงือนไขทีเหมาะสมสําหรับสามารถ ทีจะก้ าวหน้ า ในอาชีพ ทีมีจดุ มุง่
หมายแต่ยงั ล้ มเหลว แต่ มักจะลืม และ ถูกควบคุมโดย ภาพ;ฉันเก็บ คําพูด นี *เพราะ ความกว้ างใหญ่
ของฉัน เป็ นอย่างมาก ในชีวิตนี * ได้ เรี ยนรู้มาก ผมพัฒนา สิงทีฉัน มีการพัฒนา แม้ วา่ เขาจะเป็ น ใน การข่ม
ไม่เคยคิดว่า ท้ ายทีสุด เสมอ ambicionei ทีจะ มีการติดต่อโดยตรง กับพนักงาน ของสถาน
ประกอบการ ทีผม เป็ น อาชีพของฉันคุก สามารถทําสําเนา มัน จะถูกตีความ ดีทีสุดในแง่ ของคําเช่นกัน
แต่ จะต้ อง ทีจะ ตีความว่าเป็ น ความซือสัตย์สจุ ริ ต และ ความจริ งใจ ที มีอยูใ่ น ชีวิตทีเกียวข้ อง มี ความ
สัมพันธ์ทวิภาคี จะ ความสัมพันธ์ ทีควบคุม ทุกประเทศ เป็ น เรื อง ทีน่าสนใจ ของชุมชนในการ ป้องกัน
ทรัพย์สนิ เพือให้ พวกเขา สามารถให้ การดูแลสุขภาพเพือให้ เป็ นทียอมรับ ในโลก เสรี ภาพ หัวข้ อ ทียากทีสุด
ทีจะพูดคุยเราสามารถให้ ทุก อิสรภาพของเรา สิง ทีสวยงามทีสุด ในโลกที เป็ นความสุขที ยิงใหญ่ทีสุดที
หนึงสามารถมี ในชีวิต คือการ เป็ นอิสระ เราจะต้ อง รู้วา่ จะ เอาชนะอุปสรรคทังหมด
*
ทีเรามี ตลอดชีวิต
และ สามารถหามีความหลากหลาย มากของ พวกเขา คือผม สามารถเริ มต้ นด้ วยหลักทางสังคมทีดี เราทุก
คนมี สิง หนึงทีเหมือนกัน เช่นเดียวกับ ตัวเราเองเรา สามารถ จะน่าเกลียด สวยงาม ไม่สาํ คัญ กลายเป็ นที
คุ้นเคย กับการใช้ ชีวิต , รูปลักษณ์ที ไม่ได้ ทุกอย่างบางครัง* ทีอยูเ่ บื *องหลังดี สามารถหาด้ านทีดี น้ อย แต่
มันก็เป็ น มือ อพอลโล ด้ าน ของความงามอธิบายโดย นิท ผมทําตาม อัตชีวประวัติของเขามีเหตุผล มากที
สุด ไม่มี ด้ าน ของความงามเป็ นสิงหนึงทีทําให้ เรา ฝั น ทีทําให้ เรา รัก นํา ทีดี แต่มี ดี ทีจะไป จับมือกับ
ความชัวร้ าย เป็ น นิท อธิบาย ตัวตน ด้ าน Dionysian , ทีอยู,่ อวตาร ทีดีและ ความชัวร้ ายใน
สัญชาตญาณ ของการเป็ นมนุษย์ เมือเรา พูดคุยเกียวกับ สิงมีชีวิตทังหมดที
*
มีอยู่ ไปยังดินแดน บน ใครก็
ตามที พวกเขาจะ ไม่วา่ จะเป็ น ทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ น ผู้พิพากษา เป็ น นายกเทศมนตรี ประธาน ของ
สมาคม ทังหมด
*
สามารถ พิธีกรโทรทัศน์ จะเป็ น ความสามารถพิเศษ และมี ความกตัญGูแต่ ไม่มีใคร
สามารถ ได้ รับการอภัย ตัวเอง คําว่า ให้ อภัย ทุกคนมี เหตุผลและเมือเรา จะนํา ประเด็นที จะต้ อง ใช้
ทุกอย่าง ทีเราทํา ในนามของ กล่าวว่า กฎหมายว่าด้ วยสังคม และที อาจเรี ยกร้ อง กฎหมาย คําว่ามันอยูท่ ี
นัน มี สิทธิทีจะไม่ ถูกลงโทษ และ ถูกกําหนดโดย กฎหมาย เพราะมัน เหมาะกับทุกคน ทีมีอยู่ การละเมิด
ทีมีอยู่ และจะ มีอยู่ เป็ น อารัมภบท
และ เปิ ดฉากมาจาก การมีชยั ,การเรี ยนรู้ ทีนอกเหนือจาก เราทุกคน อาศัยอยู่ เพราะเรารู้วา่ การมีชยั
เป็ นมากกว่า ดีก็ อาจจะเป็ น มันอาจจะ คือการสอน คือการ มีทกุ อย่าง แต่มี คํา designating
ทังหมดนี
*
* ปรัชญา วิถีชีวิต , ความสุขของ ชีวิต เป็ นสิงทีทําให้ ขึ *น หนึงในปั จจัยที อยูเ่ หนือเรา ยังคงอยู่
และ ยังคง มีชีวิตอยู่ แบบเดียวกับที วิวฒ
ั นาการของ พ.ศ. ทีได้ รับการ สร้ างขึ *น ถูกทอดทิ *ง ไม่ได้ ทําให้
ความชัวร้ าย ความสุขดีทีเรา สามารถฝึ ก เป็ น พระเจ้ าที เราได้ เรี ยนรู้ เป็ น โชคชะตาของเรา ได้ เรี ยนรู้
ทุกอย่าง ทีเหลือ เรา เป็ นมรดก ค่า ทีดี เพือให้ พวกเขา ยกย่อง คําทีพวกเขา เขียน แต่ที เชิดชู ทังหมด
*
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ของการรักษา อํานาจและ เป็ นใน การยกระดับ สําหรับทุก นี *อาจจะ สวยงาม ถ้ าเรา ทุกคน ปฏิบตั ิตาม
และ ถูกเขียน ได้ ดีมาก
มาได้ อย่างไร ?
เราก็จะมี เข้ ามาใน เส้ นทาง ทีกว้ างทีสุดของ เน่า ของมนุษย์ จะ เป็ นทาส ของระบอบประชาธิปไตย
legalized การใช้ สถานการณ์ทีจะ ล้ อมรอบและ มีการ ปราบปราม กฎ เข้ มงวด ;บางครัง* ไม่ได้
ตอบสนอง ในลักษณะเดียวกันตามปกติวิธี ลงรอยกัน จะเรี ยกว่า วิชชา ของการเป็ นการเปลียนแปลง ไป
ทางด้ าน ทีโหดร้ าย ทีสุด ของการเป็ นว่าเป็ นสิงที ผมรู้สกึ ว่า ผมได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ที ความโกรธ
คือการสนับสนุนอยูจ่ ะมีชีวิตอยู่ รอดก็คือความ เห็นและ so're พิสจู น์โดย ค่า ของวิทยาศาสตร์ ทีมี
ความโดดเด่น เป็ น วิธีทีปลอดภัย ของการใช้ ชีวิต เมือนี * จะต้ องมี ทีเราไม่สามารถ หลบเลียง คําถาม
ลักษณะ ของเรา ทีทําให้ เรา มีความหลากหลาย แต่ ทังหมดมาจากเดี
*
ยวกัน ลึกลับ ไม่มี สิงมีชีวิตที
สมบูรณ์แบบมากขึ *น กว่าคน ทุกคนรู้ อยูเ่ พือ ความต้ องการนี * ของการสนับสนุน การรักษาความปลอดภัย
และ ความน่าเชือถือ ทีจะเป็ น ทัง* ทํางานร่วม เรา ลด เพือให้ ผ้ อู ืน สามารถมี ชีวิตทีดีขึ *น , การว่างงาน
เป็ นสาเหตุ เพียงนีคือ ประสบการณ์ ทีคุณจะ ร่วมกับ ผมตลอดผม เรี ยกว่า ความต่อเนือง ในเรื องของ
ความเป็ นอยู่ เป็ น ส่วนหนึงของ ปั ญหานี *
ทุกอย่างเริ มต้ น หลังจากที แยก จากพ่อแม่ ของฉันฉัน ก็ต้องยอมรับกับโรงเรี ยน คอนแวนต์ กระปรี ก* ระเปร่า
เป็ นชือ ของวิทยาลัยในวันหยุด กับพ่อ ของฉัน อยูใ่ กล้ ๆ มี แต่ หลังจากที แยก ไม่ ต้ องเผชิญกับ ความ
สัมพันธ์ทีดี กับพ่อ ของฉันและคือ จากทีนัน ว่ามัน ทังหมดที
*
แม่ของฉัน ได้ ย้ ายเข้ ามาอยู่ ทีปลายหลังจาก
แยกผมมี ประมาณ 10 ปี ทีผ่านมา เมือฉันมาถึง และฉันไป ปลายโรงเรี ยนวิง ไม่ยอมรับ วิถีชีวิตของคน
นัน* แต่ apanharam-ผมเป็ นผู้บริ สทุ ธิ< รู้ บังคับของกฎหมาย ทีมีอยู่ พ่อ ของฉันอยูใ่ น ทหารกล้ าที
ฉันวิธี เรื องราวทีพ่อของฉัน บอกฉัน จะเป็ นคน ทีจะต้ อง บูรณาการ ในการทหาร, การให้ บริ การ ประเทศที
คน ยากทีผมกล่าวถึง แต่ ปล่อยให้ ตวั เอง ได้ รับการ ดําเนินการไปตาม ความรัก ของพวกเขา ทีจะรัก
ผู้หญิงอีกคนหนึง เป็ นคนดี ทีมีประสิทธิภาพ ทางร่างกาย สติปัญญา เกินไป หวงแหน ที ได้ รับการถ่ายทอด
ยีน ของพวกเขา มี เขาเป็ น พระเอก นันคือทังหมดที
*
เรี ยนรู้ในภายหลังว่ามาเป็ น
มาได้ อย่างไร ?
โดเมนผมรู้วา่ ผม สามารถทํา จากเวลา ของการแยก เราอยูก่ บั แม่ของฉัน กลายเป็ นอิสระ แม่ ของฉันมี
คนรัก เป็ นคน ทํางาน ทีทํางานใน สํานักงาน การโพสต์ และผลงาน เป็ น คนทีสมควร ก็เริ มดังนันผม
*
จํา
เป็ นทีจะช่วย แม่ของฉัน และกลายเป็ นสาเหตุ ทีโดดเด่น ได้ รับการ จัดการทังหมด
*
ดีฉนั สํานึกผิด ร้ องไห้
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แต่ ผมชนะ ผมคิดว่านี เป็ นรูปแบบ ทีเหมาะสมทีสุด รักพวกเขา เป็ นคน โชคดีที พวกเขาเป็ น อย่างดีมี
ชีวิตมันเป็ น ปกติทีจะมี การอภิปราย แต่พวกเขา ได้ เคยมี เหตุผลก็คือ ว่าผม ได้ นอนหลับโดย มีชยั ของที
ต้ องการ มากขึ *น อยากจะทํา อะไรที คิด ว่ามัน เป็ นเรื องง่าย
ผมเริ มทํางาน ทีจะช่วยให้ แม่ของฉัน แต่ ไม่ช้าก็ตระหนัก ว่าฉันไม่ได้ ทีจะจม ผม เริ มทํางานเป็ น ช่างทํา
เบาะ Casqueiro คือ ผู้ช่วย ที เป็ นสิงทีทําให้ โครงสร้ าง ทีจะ มีรูปร่างและ เบาะ ทํางาน ได้ แม้
พื *นทีใกล้ เคียง ของฉันเกียวกับ เคล็ดลับที ทํางานอยูท่ ีนัน ก่อนทีเด็ก Toninho รุ่นผม มี พีน้ อง หลาย
แต่ผมก็ ชืนชอบ
บุคคลที ทํางานอยูท่ ีนัน เป็ นคน Casqueiro ของโครงสร้ าง เพือ หุ้ม โซฟาที เป็ น ลักษณะ ทีแข็ง
แกร่ง และผม ไม่ ต้ องการ อีกต่อไป ทีจะนํา ขึ *น รูปแบบ ก้ าวร้ าวของ คําพูดที ได้ ไปแล้ ว ผ่านทางนี * กับ
พ่อ ของฉันดังนัน* ฉันเลือกโดยการกลับ สถานการณ์ที ผมถือ ขึ *น ความก้ าวหน้ าของ ชีวิต ไม่ได้ ชังนํ *าหนัก
ผม แต่ อาจมี ศักดิ<ศรี ฉัน วันนัน* เป็ นเรื องของ ความต้ องการทีจะ ไม่ได้ รับบาดเจ็บ หรื อ ได้ รับบาดเจ็บแต่
จะรักษา ตัวเอง โยน หินขนาดของ มือแต่ผม ยิง หักเห อยากจะให้ คําเตือน
แต่ ได้ รับการยอมรับ ฉันไปทีนัน ฉันยังคง ทํางานหลังจากที ผมออก โดยทางเลือก แต่ ยังเป็ นเจ้ าของตาย
บริ โภคโดย โรค เอชไอวี , สถานการณ์ที ไม่ได้ เหมือนที ผมเห็นเขา ประสบ โรคแต่ เคารพ เสมอ เขาฉัน
สูญเสียงาน ของฉันฉัน เริ มต้ นใน สินทรัพย์นนคื
ั อ ในศัพท์แสง ทีใช้ เป็ น ได้ รับคําแนะนํา ไม่ ทนกับ ผู้บงั คับ
บัญชาที ต้ องการ ความเป็ นอิสระของ ผม เป็ นบุตรชายของ สิงโตและ ทําหน้ าที ดังกล่าว
ใน มีนาคม 1996 ผมได้ พบในสถานีรถไฟใต้ ดิน อเวนิว ได้ มี ชุดของ การถูกทําร้ ายร่างกาย ทีสถานี
รถไฟใต้ ดิน ทีมี การกล่าวหา ว่าก่ออาชญากรรม ที กําลังจะ เกิดขึ *น และ มี โอกาส ใช้ เวลา PSP ทีมา
เพือขอ

บัตรประจําตัวและ

นันเป็ นเพราะมีมาก่อน

,

สัปดาห์ก่อนทีจะ

ได้ รับในการ

superesquadra เบนฟิ กา กล่าวหาว่าขโมย ของผู้อา่ นแต่เด็ก ทีอยูก่ บั ฉัน, ริ คาร์ โด้ เป็ น ระมัด
ระวัง ประสบการณ์ ทีเขาได้ มาจาก รังไข่ ไม่ได้ ร้ ูวา่ เมือง แต่ มันเป็ นทีรู้จกั แนะนําเป็ น ติดยาเสพติด ยา
เสพติดและในเวลา เท่าทีผม บริ โภค โคเคน พบว่ามัน ดีทีจะมี ไม้ เท้ า ความปลอดภัย, ทีอยู,่ ผมและ
ป้องกัน สําหรับอนาคต ทีจะ มีผลบังคับใช้ สาํ หรับ สหภาพ ก้ าวหน้ า
แต่ตอนนี * มา ทีนี โครงสร้ างซึงเป็ นหนึงใน ปั จจัยหลัก ของความจุ ความจงรักภักดี ของแต่ละ เริ ม หลง ว่า
เป็ นวิธีที ผมค้ นพบ สิงทีฉัน รู้แล้ วว่า คุณ ไม่สามารถไว้ วางใจ ถ้ า คุณไม่ทราบ แต่ประสบการณ์ ของฉัน
เป็ น ใหญ่ เป็ นใหญ่ เขาก็ แน่ใจว่า ตัวเอง เป็ นสิงทีดี ในสิงทีเขา ไม่ เคยทํามา ปล้ นอาวุธ หลาย ฉันเลือก
หาวิธี ทีจะไม่ เป็ นอันตรายต่อ ทุกคนเพียงแค่ ได้ รับเงิน
49

สําหรับ สิงที?
จะมีชีวิตอยู่ ผมได้ เข้ าร่วม วิถีชีวิต และ มีนาคม 1996 นี * โดยเฉพาะอย่างยิง 28 ก็บอกว่า ของหมาย
จับ ทีถูกกล่าวหาว่า ยกเลิก เพียง แต่เพิม หายไป แนะนํา รูปแบบนี * สัปดาห์ก่อน เคยถูกจับกุม ใน
superesquadra ของ เบนฟิ กา ผมเพือการนอนหลับ อยูใ่ นรถเจ้ าของ มันเป็ นผู้พนั กองทัพ
อากาศคนที ได้ รับ แล้ วผ่าน ต่างประเทศผมก็ หลับ โดย ทําให้ เกิดความเคยชิน มี แต่ ยังคงมี บ้ านอยูบ่ น
ปลายจริ ง ในคืนนัน* คือริ คาร์ โด้ และขโมยอ่าน และ ผล็อยหลับไป ในรถของเรามีความ ประหลาดใจและ
ความเห็นชอบจาก เจ้ าหน้ าที PSP เป็ น superesquadra ของ เบนฟิ กา , แต่ฉนั ไม่
amedrontei ผมและบอก ริ คาร์ โด้ ไม่ได้ ขู่ จะต้ อง มีความแข็งแรงและ บอกว่าไม่มีการท้ ายทีสุด
มีหลักฐาน ไปในทางตรงกันข้ าม ไม่มี แต่ เขาเตือน ผมว่า ตํารวจจะ ปรากฏ แต่ มันใจ เขา บอกเขา ว่า
ไม่เป็ นไร ดืม วิสกี * มากเกินไปและ ต้ องการทีจะ นอนหลับ และไม่ แฟนซี ฉันไป ทีบ้ านและอาศัยอยูใ่ กล้
ๆเรื องนี *เกิดขึ *น มันเป็ น ข้ อสงสัย ทีเลวร้ ายทีสุด ทีมนุษย์สามารถ รู้สกึ เมือ เขาสอน และ ฝึ ก สถานการณ์
ปั จจุบนั ทีสามารถเกิดขึ *น ในวันนัน* หนีไป กับฉันเขาจะ ปฏิบตั ิตาม กฎ ของฉัน ไม่ได้ มี อะไร ทีจะพูด แต่
พวกเขาไม่ เชือ และเดินไปที ได้ รับทังหมดรถ
*
พา ทีใกล้ เคียง เพือดูวา่ พวกเขารู้ ของการโจมตี ใด ๆเครื อง
เล่นซีดี สีฟ้า แต่เรา มีความมุง่ มัน แล้ ว หลายคดี ก่อนและ ทุกคน มีสว่ นร่วมใน การปล้ น และ การลักพา
ตัว ไป สํารวจสถานีรถไฟใต้ ดิน ถนนฝูงบิน ยืนอยูใ่ น ห้ องใต้ หลังคามาร์ ควิส สถานี นครบาล ลิสบอน ถูก
สัมภาษณ์ ผม พูดอะไร ไม่ทราบว่า ริ คาร์ โด้ สนทนาแต่ ในขณะทีเขา มีประวัติของผ่านไปแล้ ว สัปดาห์ก่อน
หน้ านี * ในสถานการณ์ทีคล้ าย ผม เชือถือได้
ในวันนัน* เราออกจาก สถานี ก็ไม่มีอะไร ทีจะบอกว่า ผม ไว้ ใจใน คําเบิกความของเขา ให้ ฉนั ได้ รับไป ได้
รับ การ อนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ ในเวลาทีกําลังทํางานอยู่ แต่ยงั พบว่าตัวเอง จะได้ รับ กองทุนประกันการว่าง
งานยังคง ทีจะใช้ ตัวอักษรผมไป รหัส ทีฉัน มีอยูแ่ ล้ วใน การขับรถ ฉันรู้สกึ ดี ผมก็มี ความสนุกทีดี และมัน
เป็ นช่วงเวลา ทีฉันถูก เสิร์ฟพร้ อมกับการพิจารณาคดี เอา หมายจับเป็ น ฉันได้ รับบ้ าน ได้ มาจาก โรงยิม
ผ่านการฝึ กอบรม มากกว่าเดือนเมือผม เข้ ามาใน การพิจารณาคดี ตระหนัก เมือฉันถามทีม มาร์ ควิส เมือ
ฉันถามสถานี กีส์เดอ ปอม ผมบอกว่า ไม่มีอะไร แต่ริคาร์ โด้ ทังหมด
*
พูด ต่อ คําสัง ในระหว่างขันตอน
*
การตรวจสอบคือการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ของ การพิจารณาคดี ก็ไม่มีอะไรจะ พูดกับพวกเขา ไม่มีอะไร ที
ได้ รับการ พิสจู น์โดยปั จจัย ทีเห็นได้ ชดั ทําไมไม่ สามารถทีจะยอมรับ การตัดสินใจ ดังกล่าวก็จะ เป็ นเหมือน
การส่ง ฉัน บางทีมนั อาจจะ ดีกว่าทีจะ ได้ รับการ มีทศั นคติทีแตกต่าง , ความซือสัตย์ เป็ น สหกรณ์ กลับ
ใจ แต่ ฉันคิดว่า ฉันโดย ภูมิปัญญา ของฉัน อยากจะเล่น ด้ วยความยุติธรรมผู้พิพากษา ที ตัดสิน ฉันเป็ น
คนที มี ปั ญหา ในชีวิตหนึงของ ลูกสาวเสียชีวิตจากการ ใช้ ยาเกินขนาด และเด็ก อืน ๆ ทีเหลือ ยัง เดิน
ยึดมันกับ ยาเสพติด ทีฉัน ได้ รับการ บอกเล่าจาก ทนายความหรื อ บอกความจริ งหรื อมันจะ เป็ นเรื องยาก
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ทีจะแตก แต่ผม เชือถือได้ ฉนั
เธอไม่ได้ ปกป้อง ฉันวิธีการ ได้ รับการปกป้อง ไม่ รู้จกั ทีจะ ดําเนินงานใน ความถูกต้ องของ การปฏิบตั ิ
หน้ าที ทีจะต้ อง ตอบสนองความ เป็ นตัวแทน ของกฎหมาย ในเวลานันไม่
* มี ทนายความ ส่วนตัว และไม่
เคย ได้ รับ ฉันฉัน ต้ อง จ้ าง หลังจากการจับกุมหลังจากทีถูกถูกตัดสินจําคุก หลังจากทีถูก ตัดสินว่ากระทํา
ผิด ได้ รับการว่าจ้ าง ทนายความ นี * ได้ ทังหมดที
*
ฉันต้ องการ ทีจะสะสม พลังงานที รู้วา่ เขา อยูท่ ี พยาน
หลักฐาน ทางแยก ทีไม่ได้ ต้ องการทีจะใช้ จ่าย ในราคาทีสูง ขาดการ ทํางานร่วมกันและ สรุป ทุกอย่าง
เพือ ทีดีของฉันการลงโทษ แม้ คิดว่า แม้ กระทังฆ่า ฉัน
มันเป็ นวันทีน่าเศร้ า สําหรับฉัน ฉัน สาบาน กับตัวเองว่า ผมจะ อยูร่ อดได้ ทุกสถานการณ์ ทีไม่พงึ ประสงค์
ทีอาจ ปรากฏ ให้ ฉนั เป็ นจุดเริ มต้ น ของการสิ *นสุด ของฉันสําหรับ ทุกอย่างทีผมหายไป เสรี ภาพ ของฉัน
อยูแ่ ล้ ว บางครัง* เอาโซ่ หนัก และการบริ หารจัดการ เพือความอยูร่ อด
มันเป็ น เวลาทีจะชนะ ผมได้ เรี ยนรู้ ศิลปะการ ป้องกันตัวเองสามารถยก ผ่านฉัน ทุกคน เคารพนับถือฉัน
แม้ อํานาจบริ หาร ที มีประสิทธิภาพ การทํางานของ คุกมันเป็ นกับเรื องนี * เมือเราได้ รับ สิงทีเรา ต้ องจัดการ
เป็ นเจ้ าของ ชิ *น นันคือพวกเขา เป็ นเจ้ าของ ดินแดน ทีครอง คิดว่า ตัวเอง เพือให้ พวกเขา ได้ รับบัญชาให้
ทําในสิงที มีการกระทํา ทีจะดําเนินการ เส้ นทางทีอยูบ่ น ความจงรักภักดี โดยไม่คํานึงถึง วิธีการที มันอาจ
จะดูเหมือนสามารถ และ ว่าทังหมดแต่
*
จะ มีการปราบปราม ซึงเป็ น ทีถูกตัดสิทธิ เมือออกกําลังกาย
ตําแหน่งนี * คิดว่า อาจจะเป็ น ต้ นแบบของ สถานการณ์ทีไม่ได้ ลาออกไป จะง่าย และผู้ที มี ชีวิตอยู่ คือ
การพยากรณ์โรค ของสิงที พวกเขาศึกษา และภัยพิบตั ิความมุง่ มันที มี ไม่หนึง ไม่สอง สี ไม่ ได้ เป็ น
จํานวนมาก ทีแตกต่าง กันอย่างแพร่หลาย ขนานนาม พวกเขาถูกตรึงกางเขน ของอนาถ มากทีสุด แต่ ผม
ยก กําลังใจในการทํางาน ของฉันเพราะ เสมอ ทีเพิมขึ *น มัน ทังหมดเริ
*
มต้ นใน รายการ ของฉันเมือ ฉันได้
ไป ipปอ เป็ นคนหนึง ทีน่ารังเกียจ อย่างหนัก ผม ก็เต็มไปด้ วย ความโกรธและ ความปรารถนาทีจะ ชนะ
แม้ แต่คิด เกียวกับการทํางาน ออกไป ถ้ าเขา มีโอกาสทีจะ ทําเช่นนัน* ฉันจัดการเพือ ให้ ฉัน เพราะ ฉันจะ
เคารพ สําหรับทหารผ่านศึก ทีอยู่ IP, และพวกเขาเสาหลัก ทีแท้ จริ ง สําหรับผมทีจะ เรี ยนรู้วิถีชีวิตใน
ความโดดเดียว , guerreei พยายามที ผม สามารถทําได้ ถ้ ามัน ไม่ได้ เช่นนันจะ
* ถูกลืม ทุก เตือน
ฉัน ทุกคน ชอบทีจะ เตือนฉัน ฉันถูก รูปภาพคุณลักษณะกลายเป็ น ผู้นํา ทีมืด และเย็นไม่ได้ ร้ ูวา่ ความรัก
และ นันคือวิธีที ฉันได้ รับรางวัล ความรุ่งโรจน์ ในห่วงโซ่มี การกระทํา เย็น ทีต้ อง เรี ยนรู้ทีจะ มีชีวิตอยู่
และ ยังคงอยูท่ ี ด้ านบน ทีดิน ทีจะชนะได้ อย่างรวดเร็ ว แสดงให้ เห็นถึง การศึกษา แรงงาน ยามและตรง
จะช่วยให้ ฉนั ชนะการต่อสู้ ขึ *นเขา ผมก็ร้ ูสกึ ว่า การสนับสนุน เพียงแค่ มองไปที ความช่วยเหลือ เวลาและ
สถานการณ์ทีเป็ น ป่ าเถือน สิงทีเกิดขึ *น ไม่ได้ เกิดขึ *นผม หัน มารในตัวเอง แต่ ก็หาไม่เจอ ปั ญหาแค่อยาก
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จะ มีชีวิตอยู่ และอยูร่ อด เป็ น เวลา ของเงือนไข
อิซาเบล เป็ นชือ ครูใหญ่ของโรงเรี ยนที ผมเก็บไว้ เคารพ มีสขุ ภาพดี และสนุกสนาน ไปกับข้ าพเจ้ า เสมอ
ช่วยให้ ฉนั เสมอ แต่ ต่อมา กลายเป็ นความโกรธในตัวผม แต่ เคารพ เสมอและทังหมดนี
*
* เป็ นผลมาจากแรง
กดดัน ทีถูก กระทําโดยระบบการบริ หาร ทีมีชือ เป็ นผู้อํานวยการ john กรัมคนที มา จากต่างประเทศ
ได้ ออกไปเมือพยายามจะฆ่า , เรื องราวของเขา เป็ นทีรู้จกั กัน มี หลายปี ในค่าใช้ จ่าย ในการบริ หารงาน
ของ ปอจนกระทังหลังจาก การถ่ายโอน ของฉันฉัน รู้วา่ มัน จนกว่ามันจะ เป็ นคนที สามารถพูดคุยเป็ น สือ
สารที เริ มให้ ความสนใจ ใน เรื องที เล่น ทําร้ ายฉัน อาจจะ เป็ นความผิด ของเจ้ าหน้ าทีทีผม เป็ นอยูท่ ีดี ได้
รับการยกย่อง ในวงจร มืออาชีพ ระดับของ มิตรภาพ ทุก ความเคารพนับถือฉัน และผู้อํานวยการ นี *ต้ อง
การ จุดสูงสุด ในอาชีพทีเป็ น ฉันอยูท่ ีนี เพือโท นีฉันจะ ชนะที ค่าใช้ จ่ายทังหมด
*
ทีผม จะปรับ เพราะนัน
คือ จุดมุง่ หมายของเขา ในสิงอืน ๆ จะพูด มากขึ *นหนึงในสาเหตุ ทีเขา ได้ รับการ ปกป้อง ค้ ายาเสพติด
มากขึ *น เขามีความสุข ช่วยให้ ติดยาเสพติด แต่ จําเป็ นต้ อง แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ, การเล่นกับ
กฎหมายที มีเสน่ห์ดงึ ดูด พลัง ทีจะได้ ยิน และ ตรวจสอบว่าโปรแกรม ของผล ล่อแหลม และ มีเงือนไขและ
ระบอบการปกครอง ทีเปิ ด ไม่ได้ เป็ น คนเลว ที ไป เท่านันที
* จะ ไม่ เลว และ ผมเลือก วิธีทียาก วิธีการที
ไม่มีใครชอบ ทีจะปฏิบตั ิตาม แต่ ผมเลือก ทีจะปฏิบตั ิตาม ตามเส้ นทาง ทีผม ตังไว้
* เมือ พูด ทีปลายทาง
โดยครัง* ทีเรา ตี ไม่เดิน ไกลมาก จากความเป็ นจริ ง มีความฝั น หลาย เป็ นเด็ก และความฝั น ได้ ทํา ฝั นร้ าย
ทางเดิน ในทะเลทรายได้ ทํานาย ได้ เห็น อนาคตของฉัน แต่ฉนั ทุก ภาพ ในความฝั นฉันมา ทีจะมีตรวจ
สอบ โดย แม่มด ทีได้ ฉายา ดังกล่าว ผ่านไป ฉัน ฝั น เพราะพวกเขา ต้ องผ่าน อํานาจ ของผู้หญิงได้ ดี
ช่วยให้ ฉนั แต่ อยากรู้ ตืนขึ *น ต่อไปนี * การจับกุม ของฉันฉันมี ข้ อพิพาท ทีสําคัญกับ พีชายของฉัน และ
ต้ องการจะดีกว่า เขามีสขุ ภาพดีและ การแข่งขันที เขาอยากจะเป็ น เช่นเดียวกับฉันในขณะที เราใช้ ในการ
ไปล่าสัตว์ กับ งู นํ *าเพือ จุดมุง่ หมายที เรา จะเล่น สนุ๊กเกอร์ บางครัง* ต้ องเผชิญกับ ฝ่ ายตรงข้ าม ทียาก
แต่ เราชนะ เสมอ ผมรู้วา่ เขาเป็ นคนดี ;วันนี *เป็ นวัน รองผู้วา่ กองทัพพ่อของฉัน ได้ รับการจัดการการสนับ
สนุนโดยตรง มากกว่าที ฉันจะให้ ให้ พวกเขา ช่วยให้ เขา ในการฝึ กอบรม ทังหมดนี
*
* เพราะใน
ทีseparação.estamos ในช่วงกลางของ ผ้ าลินิน รายการ ของฉันเป็ น ผู้กล้ าหาญ เพียงภาย
ใน ยามquiseram-ฉันรู้วา่ พื *นหลังเป็ น รายการ ปกติ ถ้ าเรา พูดคุยกับ สภาพแวดล้ อมทีพวกเขา
อาศัยอยู่ มี สภาพแวดล้ อมที มีความต้ องการยาม และ นักโทษ ต้ องการทีจะชนะ มี ตัวตนผู้อํานวยการ ดี
, มานูเอล แต่ก็ เสียหาย แต่ไม่ได้ ทําร้ ายใครถูก จํากัด ให้ รางวัลและ การทํางานของเขา และ ยังช่วย
เป็ นเวลาสามปี อยูภ่ ายใต้ อํานาจของ ผู้อํานวยการ จาก ปี 1996 นี *เพือ 1999 เขาถูก ปลดออก
จากตําแหน่ง ของกรรมการแต่ใช้ เวลา ตําบล ประธาน สภาแต่ไม่เคย อีกครัง* จะได้ รับ การกําจัด ของสิงที
ได้ นํา เขาออกจาก ผ้ าลินิน เป็ นคนดี อยาก สวัสดิการ ของทังหมดและ
*
ในเวลาเดียวกัน ไม่ได้ เป็ น
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อันตรายต่อ ใครมี ต้ องทํางานใน ข ปี กถือว่า ปี ก นักฆ่าที มีชือเล่นว่า ปี ก นักฆ่าสําหรับ โครงสร้ างพื *นฐาน
ทังหมดและ
*
ได้ รับ การเยียมชม ในห้ องนังเล่น นํ *า ทีลดลงเป็ นผลมาจาก การขาดการ ขนาดของ โครงสร้ าง
พื *นฐานทีจะต้ อง เปิ ด ร่ม เพราะเรา อาศัยอยูใ่ นวิธีการที เสียหาย ไปยังจุดผู้อํานวยการยอมรับข้ อเสนอ ต่อ
สายดิน สําหรับ เงินทีจะ สํารวจ ทิศทางทัวไป ของการบริ การ คุก หนีไป ได้ ดี ข้ อเสนออยูบ่ นพื *นฐานของ
การฝึ กอบรม การจัดว่าเป็ น สนามฟุตบอล ทีถูก ติดตามสิงสกปรก เต็มไปด้ วยโคลน Bue หนักเป็ นชือ
เล่นมัน ยังให้ คณ
ุ สามารถโทร esguiça แต่มนั ก็ ดูดีเกินไปที จะเดิน เขา รู้วิธีทีจะ จัดการกับ ระบบที
ได้ นํา ความท้ าทาย การทุจริ ต คือการใช้ เวลาทีเหลือ ไปตรงกลาง ของการลงโทษ ของประโยค 16 ปี
แปด ปฏิบตั ิตาม ความเชือมันของความลับ แต่ นี *จะไม่ จบลงใน วิธีทีดีทีสุด เพราะมี ผู้ที ถูกทําร้ าย เช่น
กัน จะต้ อง เป็ นส่วนหนึงของ ระบบระบบจะตังขึ
* *น จึงต้ องมี เหตุผลและมี มันได้ หายไป ขึ *น อีกปี หนึง ก็คือ
ปี ทีสาม ที ผมอยูใ่ น Linhó มาขึ *นเขียง ทีแท้ จริ งของ การทุจริ ต ในการขาย ยาเสพติด ได้ รับอนุญาต
จาก ผู้บริ หารระดับสูง ทุก บังคับ ใช้ นักโทษ ของความไว้ วางใจ ของพวกเขาเป็ น ทีมีประสิทธิภาพพ่อค้ ายา
เสพติด ทีได้ นอนเหยียดยาว ในชีวิต กับการขาย ยาเสพติดชือมัน อาคาร หลุยส์ ทําแม้ กระทัง เด็กทีอยูใ่ น
ห่วงโซ่มี ข้ อเสนอทีจะ ทําให้ บริ ษัท ข้ าม และกรอก ถุง ทีจ่าย ปมผมมาถึง ได้ รับเชิญไป ทํางานทีนัน ไม่
ยอมรับ ความจริ งทีว่า คนทีอยู่ ในการดําเนินการ ฟั งก์ชนั นี *อนุมตั ิการชําระเงิน ใน ยาเสพติด และพวกเขา
ก็ มีเงินทีถูกถ่ายโอน เร็ ว ๆ นี * ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ทีเมือปั ญหาทีแท้ จริ ง เกิดขึ *น มานูเอล ตันผู้อํานวยการ
จนแล้ ว ;มีไม่ มากทีจะทํา มี การสํารวจของ การพิจารณาคดีมี ความหมายที มุง่ การจัดส่งเรา จะทํา
ความสะอาด ภาพ ของเรา แต่ ล้ มเหลวทีจะ ล้ าง ทังหมด
*
เดินเข้ าไปใน ศาล ของแถบการสอบสวน ของ
การพิจารณาคดีถกู กล่าวหา และ เป็ นจํานวนมากมายของ หลักฐานแต่ผมไม่ได้ เป็ นพยาน ไม่ได้ เรี ยกว่าแม้
มัน จะยัง ไม่พดู มาก เท่านันที
* จะ ปกป้องลูกน้ อยผมก็ร้ ูสกึ ว่า ผมก็ คุ้มค่ามากขึ *น manear สาเหตุที
จะได้ รับ บางสิงบางอย่าง จากมัน เพือให้ ฉนั เงียบ ชัวร้ าย ทีฉันรู้ฉนั จะจ่าย ในราคาที ยากทีจะแตก
ยาม กระจอก ได้ ออกจาก คุก บริ การ ,หัวหน้ า Amorim ต้ องใช้ เวลา การเกษี ยณอายุก่อนกําหนด ,
มานูเอล ตันการจัดการยังคง ทีจะไปถึง ประธานาธิบดี ของตําบล
มี การเปลียนแปลง ของทิศทาง เป็ น จอห์น กรัมมันเป็ นชือ ถัดไปที ตามมา ในการบริ หารงานของ EP
เขามีความทะเยอทะยาน ใหญ่เกินไป แม้ บริ บทวิธีทีพวกเขา เริ มต้ น งาน ในหอผู้ป่วย ไปที b เปลียน
แปลงของ สภาวะครึงหนึงของ ผู้ป่วย ทีถูกปิ ด การทํางาน ผมอยูใ่ น มือถือทีมี คาร์ ลอเป็ นบุตรชายของ
มารดาของ อาจารย์มหาวิทยาลัยที เป็ นเลขานุการ ของ ครูใหญ่โรงเรี ยนแต่มนั ก็ ติดยาเสพติด ยาเสพติด
เมือเวลาผ่านไป ขโมย กระเป๋ า ของครู เพือให้ มี เงินทีจะ กิน เป็ น ติดยาเสพติด ยาเสพติด เรื อ* รัง ผมรู้สกึ
เห็นอกเห็นใจ ของการเป็ น ของเขาเพราะทีจะเห็นคุณ ให้ สูญเสีย ไม่สามารถ วิวฒ
ั นาการ ได้ รับการ ลา
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ออก ให้ กบั ผู้บริ โภคแต่มนั ก็ ฉลาด เป็ นคนที ฉลาด เฉพาะใน การค้ า ตลาดสีดํา ทีพวกเขา ส่งไป มีปัญหา
กับพวกเขา มาถาม สําหรับการป้องกัน เมือฉัน อยูก่ บั เขา ในเซลล์แต่มนั เป็ นเรื อง ตลก ทีไม่มีใคร เคยบอก
ฉันหรื อ เรี ยกร้ องเงิน หนี * ทีเขาจะต้ อง จ่าย ปกป้อง แม้ เขา แต่ ถูกหักหลัง ทิ *งฉัน หนี * เฮโรอีนของคนที มี
ประเภท ตีโดย หนี *ทีฉัน ได้ รับการยอมรับ และเป็ นหน้ าที ไม่ กลัว เพราะ เฮโรอีนทําให้ ฉนั เป็ น ป่ า การ
ปกครอง ทังหมด
*
มันเป็ น จากทีนัน ที ฉันได้ ใช้ ชีวิต ยากทีจะแตก เป็ น จุดสุดยอดของ ความพิโรธของเรา
ทีจะ เห็นใครบางคน ทนทุกข์เพราะ พวกเขาทังหมด
*
ให้ ฉนั เหตุผลทีผมมีชลุ มุน ต่อสู้ ต่าง ๆ ไม่สามารถ
ทําให้ ฉนั , ฉันได้ รับ สาเหตุทงหมดที
ั*
พวกเขา จําเป็ นต้ องมี การสนับสนุนหลังการ ของฉันไปทํางาน และ
ขาย เป็ นสิงทีดี เกียวกับตัวเอง มีเฮโรอีน ฟรี ตอบสนอง ผมเพราะผม มี ตัวเลข ทีงดงาม เป็ น คู่ เป็ น
เพือน และ ปกป้อง สาเหตุแต่ มีสงที
ิ กล้ าหาญ มากทีไม่มีใคร แย้ ง ฉันแม้ อยูใ่ น การใช้ ยาเสพติดพวก
เขาทุกคน เรี ยนรู้ทีจะ เคารพฉัน เป็ นผู้ชาย ในชีวิต ของอาชญากรรม ทีทุกคน รู้วา่ เราถูก วางอยูก่ ลางได้
รับการเคารพ ตัวเอง เกลียด ฉัน ให้ ฉนั ยาเสพติด ทีจะไป ศึกษา เป็ นวิธีเดียว ทีพวกเขา คิดว่าฉันมีทีจะมี
อาชีพ ทีดีตอ่ สุขภาพ และ การเรี ยนรู้ เป็ น ความต่อเนือง ของวงจร การบริ โภคได้ รับ ความรู้สกึ ทีดี ถูกนํา
มาใช้ และ เอาฉัน จะ ให้ อาหาร ผมและ มีเซ็กซ์ มันเป็ นวิธีทีเหมาะ ทีจะใช้ เวลา ในความโดดเดียว ไม่มี
ฉันแชท กับปั ญหาของการ มีเพศสัมพันธ์ และอาหาร
ผม ถูกย้ ายไป ชาวยิว วัลเลย์ ในปี 1998 ผมได้ รับ การ ช่างไม้ แน่นอนไม่ ได้ ข้อสรุป ทีผม มาถึงหลัง
จาก สิบเดือน กลับไป ลินิน
ฉัน เดินตรงไปยัง ระบอบการปกครอง ลงโทษถูกเรี ยก 111ระบอบการปกครอง ยาก ทีเรา คาดหวังว่า
การตรวจสอบ ทีอาจจะ ให้ ใน การลงโทษ หรื อผลกระทบ ทางวินยั จ่าย , จ่ายราคาเพือเรี ยกร้ อง สิทธิที ว่า
ผมต้ อง เป็ น ทีจะมี โทรทัศน์วิทยุแต่ฉนั เอาฉัน ทังหมดนี
*
* และทุกคน รู้วา่ ชือทีเขาเรี ยกว่า โทรทัศน์ ของฉัน
ซูซา ได้ รับการเสนอ ให้ ฉนั โดย แม่ของฉัน มันก็ น่ากลัวเพราะ โทรทัศน์ มักจะมี มือถือของฉันคิดค้ น บาง
ครัง* พยายามทีจะ เอา มัน ไปให้ เช่า ใช้ พลังงาน ในวัน ทีผมรู้สกึ อ่อนแอ แต่ มีความรัก ทีไม่มีทีสิ *นสุด
ของเธอ จะมีความตังใจ
* ทีจะฆ่า ถ้ าใคร เสีย ฉัน ฉันไม่ได้ ไม่กีครัง* ผมไม่ได้ ร้ ูสกึ ดี
ผมเข้ า 111 ก็ได้ ยินเสียง จาก หัว ของห่วงโซ่หวั Amorim ลูกหลานของ โมซัมบิกแต่ โปรตุเกส,
สูง , บาง แต่มนั ไม่เป็ น คนเลว แค่อยากจะ มี ดินแดน ครอบงํา , อยากให้ มนั เงียบสงบ ว่าเป็ นวิธีที
เขาบอกผม หยุดวิธีการที พูดคุย หรื อเรา ได้ รับเบือ ผม บอกว่าใช่ อาจ ปั สสาวะ เพิมขึ *น สําหรับมัน เป็ น
ช่วงเวลา ทีฉัน เหลืออยูใ่ น หัวหน้ าของ สํานักงานหรื อ จาก โต๊ ะทํางานของคุณ ได้ รับการ บริ การ แล้ ว
หลาย ปี ทีผ่านมา ยาม ติสม์ดืม มาก แต่ เทียงตรง, ไม่ได้ ตงใจที
ั*
ชัวร้ ายของ ไม่มีใคร เป็ นเหมือน เจ้ า
นายอยากจะ มีสขุ ภาพทีฉัน รู้สกึ ประหลาดใจโดย ยาม นี * พยายามทีจะ โจมตีผม ล้ มเหลว ได้ มากทีสุด
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ยาม บางคนที อยูท่ ีนัน ในจุดและเห็น pbxสับสน rodearam- ฉัน พยายาม ตีผม อีกครัง* ที
พวกเขา ล้ มเหลว กินเวลาอีกไม่กี นาที แต่ การเรี ยกร้ อง ของ พวกเขา ได้ รับ ความแข็งแรงของฉัน ก็ มา
ยามอยูใ่ น บ้ านของ 50 ปี ของเขาเหล็กป้องกัน พูดกับฉัน บอกให้ หยุดและ ไม่มีใครทีจะ เป็ นอันตราย
ต่อ ฉัน แต่ฉนั พ่ายแพ้ แล้ วยาม แบ๊ บติส และหัว ของห่วงโซ่เจ้ านาย Amorim ไม่ได้ ทําให้ พวกเขา
บุม๋ มาก ผมรู้วา่ ผม กําลังจะ สูญเสีย เพือให้ เขา บอกผมว่า คุณจะใส่กญ
ุ แจมือ ธง การรักษาความ
ปลอดภัย ทีถูก ใส่กญ
ุ แจมือ ด้ วยการปรากฏตัว ของหัวเขาจะ สังซื *อ สัง ยาม เหล็กและขับรถ ให้ ฉนั ธง
การรักษาความปลอดภัย,เจ้ านาย บอกฉัน ทีจะใช้ กุญแจมือและ บอกผมว่า จะได้ รับใน มือถือเป็ นจะเป็ น
โครงการ ทีปลอดภัย จนกว่า การสอบสวน จะเสร็ จสมบูรณ์
สุจริ ต , ฉันได้ รับ เกียวกับชาย เป็ น คนที เป็ น เจ้ านาย เป็ นตัวอย่าง ทีเป็ น สถาบัน ทีเป็ นตัวแทนของ
กองกําลัง ของการปราบปราม ที ต้ องมีการควบคุม อย่างดีเพือ ทุกคน เพือให้ ทกุ คน รู้สกึ ดีสาํ หรับฉันมัน
เป็ นศีรษะมนุษย์ มากทีสุด ทีฉันได้ พบ ติด ลงโทษ เป็ นจะเป็ น ตรรกะที จะต้ องจ่าย สําหรับ การกระทํา
ของตัวเอง แต่ ยังได้ รับรางวัล ความเคารพ ของพวกเขา ทีเหลือ ขึ *นไป ก้ าวก่าย ในชีวิต โดยตรง ต้ อง อยู่
รอดได้ แม้ จะอยูใ่ น ห่วงโซ่เราอาศัยอยู่ เรี ยกมันว่า สถานที ไม่เอื *ออํานวยเป็ น วลี ทีเหมือน ตัวเอง ไปยัง
สถานที ที มีอะไรทีเรา ยังมีชีวิตอยู่ เท่านันที
* จะ มีชีวิตอยู่ แต่เราต้ อง เชือว่า เคยได้ ยิน ฆาตกรรม ตามมา
หลาย mareações นี *คํา เป็ น คําสแลง สําหรับใช้ ใน อาชญากรรม ทีจะ บอกว่า การฆาตกรรม ดัง
นันผมจึ
*
ง มีความมุง่ มัน สถานการณ์ บางอย่างที แทบจะไม่ได้ ตกอยูใ่ น คุก ร่วมกับ Rasta hugo
ชือเล่น Rasta ถูกป้อน ด้ วย 16 ปี ในห่วงโซ่อาศัยอยู่ ในย่าน ฮังการี , ผมได้ พบกับ เขา ในช่วงเวลา
ที เติมเต็ม การลงโทษ ใน การรักษาความปลอดภัย ธงผมเห็นชายหนุม่ คนหนึง แล้ วมี ไม่กีปี ของ ผ้ าลินิน
และจับ การสัมผัสมันทําให้ ฉนั บุหรี แต่ ทิ *งมัน ไปเห็น เพราะเรา muitashorasfechados
เหตุ foiumconhecimentode ถูก เวลาดี ทีได้ เห็นเขา มี เขาอยูท่ ีนัน ใน ข ปี กฆาตกรรม
ปี ก ถือว่าเขาอยูใ่ น วอร์ ดปี ก เงียบ, ผู้ต้องขัง อยู่ ทีทํางาน และต้ องการจะสงบ อยูใ่ นคุก แต่มี ผู้บริ โภค ,
ผู้แทนจําหน่ายและ มีผ้ หู ญิงคนหนึง ทียังคง ติดอยู่ ตามชือคือ ฟิ น ฉันอธิบาย เรื องราว ของเขา มาให้ ฉนั
ได้ อย่างรวดเร็ ว เห็นว่า ครัง* แรกทีผม ได้ พบกับเขา เป็ น ทีชาญฉลาด, chavalo ดี แต่ ทีเขาได้ รับใน
วัยเด็ก ยัง ป่ า โดยวิธีการ ทีพ่อแม่ได้ วันทีกลับไป เคป สีเขียว มอง ฉันชีวิตทีดีขึ *นความสัมพันธ์ทางประวัติ
ศาสตร์ ทีมีอยูใ่ น ความรู้และความ เห็น ดังกล่าว มี ความแข็ง ของการมี ชีวิตอยูไ่ ม่ได้ นํา ชีวิต ที เป็ น
เรื องง่ายมากทีต้ อง อาศัยอยูใ่ น พื *นทีใกล้ เคียง ฮังการี ยา่ น ทีมี ผู้คน ส่วนใหญ่ ทีมาจาก เคป สีเขียว, การ
ก่อสร้ างบ้ านทีไม่ดี มาก แต่ พวกเขามีเงือนไข ขันตํ
* าของการ ไม่ได้ นอนอยูบ่ น ถนนที มีเพดาน สําหรับ
ความทุกข์ยาก มากขึ *นทีจะ มีการศึกษา บ้ านถูกเก็บไว้ ทีสะอาดและ มี แม่บ้านทําความสะอาด ตัวเอง
ของพวกเขาที มีการศึกษา จริ ง แต่ มี มี ความไม่เท่าเทียมกัน ทางสังคม ต้ องทํางาน อย่างหนักและ คน
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เหล่านี * เป็ นคนดี ชอบ

แต่ มาถึง มีอายุการใช้ งาน นาน ต่อไปในวัน นี * แต่ เขาก็ ยัง บริ โภค แล้ ว เฮโรอีน และที ผมจําได้ เมือ
ฉันได้ เห็น เขาใน เรื อนจําถ้ า มี ธุรกิจ มืด ตลาดมืดทุกอย่างเป็ น สิงทีถูกต้ อง เพราะ ไม่มีใคร เป็ นอันตราย
ต่อ ทุกคนที เป็ นช่วงเวลาที บ้ า ตระหนัก ตังแต่
* แรกเห็น ว่าเด็กเป็ น สมาร์ ท มี จิตวิญญาณของการปรากฏ
ตัว ของมัน ได้ Rasta ใหญ่ ป่ า แต่ ได้ รับการปฏิบตั ิ อย่างดี นันก็คือ ภาพเป็ นครัง* แรก เมือฉันเห็น เขา
และ รู้วา่ มันเป็ น เด็ก ในสายตา ของสังคมทีเห็น เป็ นเช่นนี * คนร้ ายคน ทีอาศัยอยูบ่ น ขอบของสังคมแต่เรา
ทุกคน ต้ องการทีจะมีสวัสดิการ รับประกันเรา เราสามารถมันใจได้ เพราะเรา สามารถป้องกัน สวัสดิการ
ของ ความเท่าเทียมกัน ของมนุษย์ ที มีคณ
ุ ค่าของการ บอกว่าเรา ทุกคนมี ทังหมดนี
*
* เราจะสร้ าง แต่เรา
ยังไม่ทราบว่าดี ไปจับมือ กับ ความชัวร้ าย , การดําเนินการทีอาจ เกิดขึ *น นํามาซึง วิธีทียาก จะมีชีวิตอยู่
เขาได้ รับการ ถ่ายโอนจาก ปี ก พร้ อม ข ปี กอยูใ่ น เซลล์ ทีอยูต่ ิดกับ เหมือง ทีเขาอยูก่ บั bit เล็ก ๆ ใน
เซลล์เคป อืน เวอร์ โกรธ มากเกินไป อยูแ่ ล้ วใน มือถือบางครัง* หลังจากที ตอบสนอง, รู้วา่ เขา อยูใ่ นห้ องขัง
เป็ นเวลานาน แล้ ว ทีจะ มีเรื องราว ทีแตกต่างกัน ในภายหลัง เล่า ประวัติศาสตร์ ของ เล็กน้ อยในเช้ าวันนัน*
หลังจากทีคืน ของ ส่วนน้ อยนิด โอนกลับไปที วอร์ ดได้ ทํา ข้ อตกลงกับ ทิศทางทีทํางานร่วมกัน เดินทางเข้ า
อืน ๆ หัวของ วัว ทีมี การแสดงออก ทีใช้ ยังอยูใ่ น คําสแลง ทีหมายถึงการ ออกจากทีแขวน อืน ๆ
สําหรับเขาทีจะ บันทึก ไม่เป็ นอันตราย ถูกมองว่า อยูใ่ น ระดับกลางและ dávamo- เราเป็ นอย่างดี
แต่ ฮิวโก้ อยูบ่ น ข ปี ก ในคืนนัน* เราได้ พดู คุย สําหรับ Pudemo เรา หน้ าต่าง ติดต่อเพือให้ เรามี
ความ ใกล้ เคียงกันมาก และผมก็ ได้ ยิน เสียงดังมากในเซลล์ ทีจับความสนใจ ของฉัน ทีอยูใ่ น ห่วงโซ่ต้องมี
การรับรู้ ถึงอันตรายก็คือทีทําให้ เรา มีชีวิตอยู่ และ ทีช่วยให้ เรา ชนะ จะทําให้ เรา จิตวิญญาณของ ความ
ต้ องการ ของการเป็ นจิตวิญญาณ ที เราทุกคนต้ องการ ทีจะรวบรวมจิตวิญญาณ ทีแข็งแกร่ง ทีเต็มไปด้ วย
ความกล้ าหาญและ ทักษะและ ไหวพริ บ
คืนนัน* เช้ าวันรุ่งขึ *น ก่อนหน้ านี *เราได้ พดู คุย ผ่านหน้ าต่างทีผม ได้ ยินเสียง ถามว่า:
- ใคร มี?
เขาได้ ยิน เสียง ทีเกิดขึ *น เขาบอก ฉัน:
-'m ฮิวโก้ , ฉันอยูท่ ีนี ส่วนน้ อยนิด มากขึ *น
มันเป็ น วิธีการ ลงโทษ, ความจริ งทีว่า พวกเขา มีความมุง่ มัน ในวันนัน* ทีได้ รับการ ถ่ายโอนไปยัง ข
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วอร์ ดเป็ น ประจํา นันเองที
*
เขา บอกผมว่า เมือพวกเขา เปิ ดประตูในกรณีนี * เซลล์มาพร้ อมกับ ผมทีจะ วอร์ ด
แต่ บอกฉัน จะเก็บ เงียบสงบ แต่ ฉันคิดว่า นีเป็ น hugoเป็ น ดาว เป็ นคนทีมี ช่วงเวลาทีได้ รับการ ติด
ยาเสพติด ลักลอบค้ า ยาเสพติด ต้ องให้ มัน ไม่มีเงิน ยาเสพติด ก็ต้อง เขา เรี ยกร้ อง มันหนึงเด็ก ดื *อรัน*
จาก ทางใหญ่ ทีเมือ การโจมตี เกิดขึ *นผม เปิ ดประตูทิ *งไว้ ไม่ได้ ออกไป แต่ฉนั รู้วา่ เขาจะ มา ผมรู้วา่ เขา
มี ถ่านหิน บางส่วน บนปี กคํา สแลง ยัง ถ่านหิน ซึง สามารถเข้ าใจได้ เป็ นในศัพท์แสง ของอาชญากรรม
เป็ นเหตุการณ์ ปกติของการ เดินในสายฝน เปี ยก
หลังจากออกจาก เซลล์ ได้ ประจํา ของฉันปกติ ของการ รับประทานอาหารเช้ า แล้ วไป รถไฟ ไปโรงเรี ยน
ไปโรงเรี ยน เช้ า ในเช้ าวันนัน* ของ แปลกทีจะ ได้ เห็น พวกเขาเพราะ กิจวัตรประจําวัน ของฉัน เป็ นแบบนี *
คือการ ค้ นหาเกินไป ติดยาเสพติด แต่ไม่ได้ ติดยาเสพติด อย่างแท้ จริ ง แต่ก็ ทําอยูแ่ ล้ วและมีการ ปล้ น
กรรโชก เงิน ในช่วงเช้ า มา จะบอกฉัน ,เด็กผู้ชายที เขายังเป็ น ผู้บริ โภค ถูกเรี ยกว่า ปลาปิ รันย่า ทีกําลัง
มองหา ชีวิต ในทางเทียงตรง มากขึ *น แต่ ความเข้ าใจผิด เสมอ เพราะ ติดยาเสพติด นอกจากนี *ยัง นํา
พวกเขาไป นี * ฮิวโก้ เป็ น ธง ทีมี ความปลอดภัยbit เล็ก ๆ แต่ ปรากฏ ลูก Zé อืน อาศัยอยูใ่ น แองโก
ลา Chelas ไม่เคยมี ดี "ความรู้สกึ " กับมัน เพราะคุณได้ ให้ กางเกง วอร์ ม , ย่าน สูง Emílio
และเขาก็อยาก ทีจะขโมย Emílioเขารู้วา่ กางเกงของเขา ได้ รับการ เหมือง ได้ เกิดจากฉัน หลายครัง*
แต่ ผมไม่เคย เรี ยกว่า ไม่เคย ให้ ความสําคัญ ทีพวกเขา มีการต่อสู้ ทียิงใหญ่ ย่าน Emílioสูง ยิง มี
ที ย่าน ด้ านบน เป็ น ลามกอนาจาร มี การสร้ าง เดียวกันและ เขาต้ องการทีจะ ปกป้องมัน อย่างใดอย่าง
หนึง เป็ นของเรา ต้ องการทีจะ ปกป้องเกียรติ ของการเป็ น ตําบล แง่ ของการเชือมต่อ ในวัยเด็กที แล้ วตาม
ด้ วย อืน ๆ อีกหลาย ท่านศาสดายัง ของและพื *นทีใกล้ เคียง ก็มี ทีให้ การต่อสู้ ทียิงใหญ่ :. Zé ลูก
เป็ น ทีแข็งแกร่ง ชังนํ *าหนัก ประมาณ 90 กก. เอมิลโิ อ เป็ นคนที แห้ ง , แอฟริ กนั โดยทัวไป เช่น
ทินเนอร์ ได้ รับการปกป้อง เกียรติ ทีต้ องเผชิญกับ สถานการณ์ที ZE ลูก wanted-ส่งชัน* 3 ได้ รับ
ที เราให้ การสนทนา มันไม่ใช่เรื องง่าย แต่เขา รู้วา่ เขามี ไหวพริ บในการ มีชีวิตอยู่ และ มี คําถาม ทีจะอยู่
รอดหลังจากที ลูก Zé ได้ นํากางเกง วอร์ ม และ อยูก่ บั พวกเขา ในมือ กล่าวถึง ;ผมรู้วา่ เอมิลโิ อ จะ
ชนะ แต่ ฉันไม่เคย คิดว่ามันจะ จบลง เหมือนลูกบอล billyต้ องการทีจะ ส่งเขาไป ชัน* 3 คว้ า ขาของ
เธอEmílio ทําในสิงที คุณได้ เรี ยนรู้ ใน กรณีหลังผม ทีมี ฉันบันทึก คว้ า คอของเขา ถูกบังคับให้
ทําลาย นันคือ ช่วงเวลาทีคุณ คว้ า คอ ไม่ใหญ่มนั มีใบหน้ า ราว หรื อ เข้ าสู่ เซลล์สงที
ิ เป็ น และไม่ได้ มี
การรักษาความปลอดภัย ทีดี ในกรณีนี *กลายเป็ นทีคาดเดาไม่ จากช่วงเวลา แรกทีผม คิดว่าพวกเขา กําลัง
จะไป ตก ที คาดว่าจะ คาดว่าจะมี การดําเนินการ แต่แล้ ว ฉันคิดว่า และ ยังคงมีไม่กีวินาที หลังจากทีได้
เห็น และ การวางแผน และคิดว่ามัน จะไม่ เกิดขึ *น แต่ มันเกิดขึ *นEmílio คว้ า คอของเขา และ ไม่
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ปล่อยให้ ไป มากขึ *นและ บังคับให้ ลูก ทํา joeเขา ได้ รวม สองกองกําลัง ทียิงใหญ่ ไม่ วิงหนีเมือ มัน
เหมาะสม ทีได้ รับ เสมอ การศึกษา ของเรา ลดลงจากชัน* 3 ทีจะ คิดความเสียหาย มากขึ *น แม้ คิดว่า
บางส่วนของ พวกเขา จะตาย อยูใ่ นสถานการณ์ที แต่โชคดีที ได้ รับการบันทึก เหตุผล ของแรงชนะเสมอ
ผมคิดว่า ชีวิต ตอนนี *ผม วิง บิต กับเรื องเพือทีจะ อธิบาย ทุกอย่างมันก็ทําในบริ บท นี * ว่าเราจะ คนมัก
ประชุม ให้ เก็บรายชือเพราะพวกเขา เป็ นสิงที ช่วยให้ เรา พูดคุย เพือหารื อเกียวกับ สถานการณ์ที เป็ นสิงที
ดีถ้า เห็นและ ทํา วิธีนี *เรา ยังสามารถมี ชีวิต ทีเชือมโยงกับ ยาเสพติด แต่ เรารู้สกึ ว่าดีเพราะ เรา จะขึ *น
อยูก่ บั ยาเสพติดแต่เรา เป็ นคนที กล่าวถึง หัวข้ อของการ ยอมรับอย่างกว้ างขวาง ทีแตกต่างกัน รูปแบบ
จาก รูปแบบ ซํ *า ๆ มากทีสุดจาก ทีง่าย เช่นฟุตบอล การทางวิทยาศาสตร์ มากขึ *น เราอ่าน พอเพือให้ เรา
สามารถพูดคุย ต่อมา ได้ เสมอ ทีแข็งแกร่งของเรา ได้ อา่ นตอนนี * เหลือ ทีผ่านมา ทีนี อยากจะ แสดง
เหตุผลทีผม บอกว่าผม ไม่เคยมี ดี "ความรู้สกึ " กับลูก บิลลี บอล ZE ซ้ าย แขน ,สิงทีไม่ เกิดขึ *น
Emílio เป็ น อันตราย แต่นนก็
ั นอน วันไปทีโรงพยาบาล เพือการป้องกันลูก Zé ยังคง ประมาณ 3
สัปดาห์ในโรงพยาบาล เรื อนจํา ทีพวกเขา ทําให้ เขาอยูใ่ น แพลทินมั แขนเป็ นความเจ็บป่ วย ทีสุดทีเขา ได้
ผมก็ดีใจ ทีจะเห็นว่า ได้ ไป แสดงความนับถือ ฉัน ยกโทษให้ คุณ ดําเนินการแต่ฉนั รู้วา่ ฉันมักจะ มี ความ
ไม่พอใจผม แต่ พร้ อมที ฉันเข้ าใจ สถานการณ์ที ปล่อยให้ เขา เดิน
นันคือ วัน ในตอนเช้ าอาจ จะเป็ น 11:00 ยัง ลูก Zé ได้ ไป ธง การรักษาความปลอดภัย ทีฉัน รู้วา่
ฮิวโก้ อยูก่ บั เขา ได้ เห็นเขา ไม่กีครัง* อยูใ่ น ศาลา การรักษาความปลอดภัยนําไปสูก่ าร ลงโทษคุก แข็ง
หมายถึง จะเรี ยกว่า อ่อนแอ เป็ น แยก ไม่ต้อง มีอะไร ของเซลล์ เว้ นแต่ สิงพื *นฐาน, ทาวน์เฮ้ าส์ ผ้ าขน
หนู, แผ่น เฮ้ าส์, ทาวน์เฮ้ าส์ หนังสือ ทีจะอ่านคุณ ไม่สามารถมี มือถือ ไฟแช็ค และคุณ จะถูกปิ ด23
ชัวโมงต่อวันก็มกั จะ ยากทีจะ เอาชนะ แต่เพียง เพือให้ เรา คุ้นเคยกับการ ลงโทษ เหล่านี *เพราะ เราได้ ผา่ น
นี *ก่อนทีจะ อาศัยอยูใ่ น การลงโทษ การลงโทษจะอยูใ่ น สถานการณ์ที มีชีวิตอยู่ แต่ไม่ ชอบทีจะอยู่ เช่น
เดียวกับที เรารู้วา่ ว่าคนที เดิน ในสายฝน เปี ยก
เป็ น ความชัวร้ ายทังหมด
*
นี *และ หลังจากเสร็ จสิ *น การลงโทษและ สิงทีจะ อยูท่ ีวิธีการ นัน* แต่ ไม่ได้ อยูใ่ น
การโจมตี hugo แทง สองครัง* ใน กระเพาะอาหาร ฟิ นได้ รับการรักษาคน ทีไม่ดี ทีจะขโมย เล็ก ๆ น้ อย
ๆ บางส่วนของ กรัม เฮโรอีนและเกียวกับ 30 เรื องราว จะเป็ น ประมาณ 10 กรัม คนที จะจ่าย ราคา
ของ ชือเล่น ฟิ น ของพวกเขา อุ้งเท้ าอุ้งเท้ า เพราะเขา ถูกจับกุมในข้ อหา ทําร้ ายร่างกาย บนรถไฟ ทําให้
ตาย ได้ รับการ พูดคุยกัน มากเกียวกับ และเป็ นทีรู้จกั ในขณะที การโจมตีด้านบน เพราะมัน เกียวข้ องกับ
เงินเป็ นจํานวนมาก มันเป็ นจํานวนเงินที มากเกินไป ในเวลา ทีถูก ขบวนแบก เงินจากธนาคาร ระหว่าง
Sintra ลิสบอนการโจมตี ทีเกิดขึ *น แม้ จะ มี นอกรถไฟ ลิสบอน ซินตรา และมีคนตาย แต่พวกเขา ไม่
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สามารถ พิสจู น์ได้ วา่ เขาเป็ นคนที มุง่ มันใน การฆาตกรรม ของอาชญากรรมที เขาไม่สามารถที จะพิสจู น์วา่
เขา เป็ นผู้นํา ทีแท้ จริ งของ การฆาตกรรมแต่ ได้ รับการตัดสิน และกว่าการเดินทาง คุก ของเขาเอา บุก
หลาย ทีคุณ มา และจับ ยาเสพติด ทีเขา ไม่ได้ ให้ ยาเสพติด ทีจะ ชนะ ทุกคนนันคือ เขาขาย เขาเก็บ
ยาเสพติด ของตัวเอง เขาจัด ตู้นิรภัย ภายในเซลล์โดยเฉพาะ chibadela ทีพวกเขาได้ มีมา แต่นี *เป็ น
ตอนนี *
ขณะทีเขา ได้ ชือเล่น ปู ฯ ได้ รับ ฉายา ว่า โดย ไม่ ปั น อะไร กับใคร ไม่ได้ ให้ ทกุ คน เขา รู้วา่ มือที
สามารถล้ าง อืน ๆนันคือ มัน จะให้ ชนะ จะช่วยให้ เมือคน ถามเขา สําหรับความช่วยเหลือและ hugo
เป็ น เด็ก ทียากลําบาก ได้ รับการ ยึดมันมี ลําดับ หลังจากที เหตุการณ์เหล่านี *ตาม ฟิ น ถูกย้ ายไป
Coimbra มูลค่า บิตขนาดเล็ก ของชาวยิว แต่ฉนั เกินไปได้ รับ ในปี 1998 มากขึ *น อย่างถูกต้ อง
วันที 27 มิถนุ ายน ได้ แยก ฉันจาก hugo เขาอยูใ่ น เซลล์อืน มี ปั จจัยที นําไปสูก่ าร ทําเช่นนัน* คน
อืน ๆ ของ ตัวเอง ทีต้ องการ ได้ รันย่า เพราะทุกวัน ปล้ น ประมาณ 3040 กรัม การสูบบุหรี และ
การบริ โภค ดึงดูด ฝูงชน เพราะพวกเขาจะ มุง่ เน้ น เสมอ เรี ยกว่า ลําดับของการ ติดยาเสพติดและเป็ น แล้ ว
เมือเขาออกจาก ง่อยเรา ตัดสินใจว่าเรา จะอยู่ ในเซลล์ เดียวกัน แต่ รันย่า เหล่านี * มักจะ พูด ไม่ดีของ
ฉันเพราะ พวกเขาฉัน ได้ มากขึ *นของ ชน ในถนนได้ พาพวกเขา ห้ องเลื *อย เพราะพวกเขา รู้วา่ ผมเป็ นผู้หญิง
เลว จริ ง ดึงดูด เพือน เพราะเขารู้วา่ จะให้ ฉนั มีชีวิตอยู่
เขารู้วา่ ฉันให้ กับบริ บท สถานการณ์ ของ ความสนุกสนานและมันก็ คนเหล่านี * ทีอาศัยอยู่ กรณี ดังกล่าว
กับผมใน ช่วงเวลาที พวกเขากล่าวว่า ความชัวร้ ายของ ฉัน พูด ไม่ดีของ ฉัน ทังหมดเพื
*
อทีจะ ได้ รับ
ประโยชน์ จาก สิงทีเด็ก ได้ จดั อยาก ให้ ความสนใจกับและพวกเขาต้ องการ ทีจะมี สปอตไล กับพวกเขา
เพือให้ พวกเขา อาจจะเป็ น พวกเขา เป็ นสิงทีดี ที จะ ได้ นํา เสมอ ท่อง ทีฉัน ไม่ได้ รําคาญ กับมัน รู้วา่
ชีวิตจะเป็ นเช่น ทีทุกคนต้ องการ ทีจะเป็ น อย่างดีและ จะขอบคุณสําหรับ รายได้ เพือประโยชน์ ของคุณของ
ตัวเอง แต่ถกู เสมอ ทีผม เคยมีความจําเป็ น ทีพวกเขายัง ต้ องการฉัน เราจะกลายเป็ นพลัง ทีเป็ น เป็ นผู้
ประกันตน หากพวกเขาต้ องการ บางอย่าง จะ โจมตี ความช่วยเหลือของเรา แต่มนั ก็ยงั จะต้ องจ่าย และ
มัน เป็ นช่วงเวลาทีผม ถูกย้ ายไป ใช้ สนาม ในหุบเขา ยิว แล้ วมี สองหรื อสามเดือน ของการดําเนินงาน
เมือRasta ฮิวโก้ ได้ รับการ ถ่ายโอนไปยัง หุบเขา ของชาวยิว มาถึง ผมได้ รับ เขาเป็ น พีชาย, เพือนที
มีอยูแ่ ล้ ว มีกบั เขา มีสี ปี ก ในวัลเลย์ ปี ก ชาวยิว A, B, C, D, ฉันพบตัวเอง ใน วัน ทีอยูใ่ น วอร์ ด
กับ ฟิ นได้ รับการ ถ่ายโอนจาก Coimbra กับชาวยิว หุบเขาและทีว่าเมือ ผมพูดกับ hugo ถ้ า
อยากจะอยู่ ในเซลล์ ของฉันเขาต้ องการ แต่มี ปั ญหาอืน ที เขากลัว เพราะเขา แล้ วพยายามทีจะ ฆ่า ฟิ น
ใน ผ้ าลินิน, นอกจากนี *ยังมี ให้ เขา สอง แทง อยากจะส่ง คนของชัน* 3 ลงมาทีนี และญาติ ของเขา เบน
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โตะ ป้องกันทีจะ ทําเช่นนัน* แต่ เขาจะไม่ อยูก่ บั ฉัน ใน มือถือของฉัน ไม่ได้ เพราะ เขาไม่ได้ ต้ องการ แต่
เขากลัว การแก้ แค้ น ของ ฟิ นได้ ทํามาแล้ ว หลายสิงที อยูใ่ นคุก มีความเคารพ เป็ น คนทีถูก แก้ แค้ น ได้
อย่างง่ายดาย เป็ นทีรู้จกั กัน ว่าเป็ นเช่นนันแต่
* ผมบอกเขา ลืมว่าคน จะไม่ ประสบความสําเร็ จ คุณ จะไม่มี
ใคร จะแก้ แค้ น มีความสัมพันธ์ ทีดีกบั ฟิ น บอกเขา หลายต่อหลายครัง* ทีผม ไม่ชอบสิงที พวกเขาทํา กับ
เขาและเขา บอก ผมว่าเขา ได้ ลมื แล้ ว
ผมได้ รับ การ เรี ยนการสอน และการโอน เหล่านี * มาจากการแล่นเรื อใบ ทีเกิดขึ *นใน Linhó Rasta
hugo และ นักเรี ยนนายร้ อยถูกกล่าวหา ในคดีฆาตกรรม ทีเกิดขึ *นใน ผ้ าเราเป็ นเด็ก มาก เราได้
แฟลกซ์ มา สามารถ เอ่ยชือของพวกเขาทังหมด
*
แต่ฉนั จะไม่เพียง แต่ พูดถึง ชือของ บางอย่างเล็กน้ อย ,
จอห์นสันนักฟุตบอล ทีแท้ จริ ง เป็ นตัวแทนของ ทุกห่วงโซ่ การเลือก ทีเขาเป็ น หรื อ ได้ ผา่ น โทนีนกนางนวล
ได้ รับการ โอนโดย ยัง ได้ ทํา ถูกทําร้ ายร่างกาย ในหลาย Linhó ค้ า, ก็ยงั ZE ไป นี *ฉัน ยังมีชีวิตอยู่
พอ กับเขา ไม่ได้ ถกู จับ อาศัยอยูก่ บั เขา ภายใต้ หลังคาเดียวกัน กับ umasraparigas ,
chavalas ฉันมีของฉัน เขามี ของเขา
แต่ อยากรู้อยากเห็น ในเรื องนี *เป็ นตรงกันข้ าม สําหรับผม เดิน กับผู้หญิง ทีกิน ม้ า และเธอ
prostituted ตัวเองขึ *น สําหรับเรื องที ทังสอง
*
โสเภณี ไม่ชอบ ทีอยูอ่ าศัย ขึ *นอยูก่ บั ผู้หญิงคนหนึง
แต่ฉนั ชอบมัน เท่าที จะอยูก่ บั มันฉัน บริ โภค เท่านัน* โคเคน ในเวลาที ไม่ได้ ใช้ เวลา เป็ นอย่างดี เธอ
เฮโรอีนและ โคเคน แต่ เก็บความสัมพันธ์ชอบ เธอและZé ไปและ ana ก็ยงั ติดยาเสพติด และ อยาก
รู้อยากเห็น ของเรื องนี * คือว่าผม พูดอยูเ่ สมอ เพือ Zé สําหรับเขาทีจะ ออกจากม้ า พูดเสมอว่า เขาจะไม่
ใช้ ยาเสพติด ต่อมา ฉัน จะหลงระเริ งใน ห่วงโซ่และในเวลา ที ผมอยูใ่ น หุบเขา ของชาวยิว มี Rasta
เขาbit เล็ก ๆ อาศัยอยูถ่ ึง เวลาทีดี , มี ความอุดมสมบูรณ์ของ ความอุดมสมบูรณ์ของ วัสดุทีใช้ ในตลาด
, ทีอยู,่ มีจํานวนมาก ของยาเสพติด และชาวยิว วัลเลย์ เป็ นห่วงโซ่ ทีเคารพ ผ่านที ผู้ชายหลายคน ถูก
ตัดสินจําคุก ประโยค สูงสุดและ มักจะมี ชือเสียงว่าเป็ นห่วงโซ่ ทีเป็ นอันตรายได้ อยูต่ ลอดเวลา และมี เกิด
ขึ *น ฆาตกรรม จึงเป็ น ห่วงโซ่ทีมีชือเสียง หนัก
ในขณะที มีจํานวนมาก ของวัสดุ ในตลาด ทุกคนต้ องการ ทีจะขาย ทีจะให้ มี วัสดุที มากขึ *นมี เริ มต้ น
ความขัดแย้ งระหว่างฟิ น และPinocchio จริ ง พบว่าตัวเอง ถูกจับในข้ อหา ค้ ายาเสพติด ระหว่าง
ประเทศเป็ น ผู้นําและ เป็ นคน แล้ วมี การบันทึกในกลุม่ ภาคเหนือ ตอนใต้ ของ โปรตุเกส และที เมือ เริ ม
ต้ นอีกครัง* ไม่ได้ ต้ องการทีจะเห็น หรื อรู้Pinocchio จ่ายให้ hugoจํานวนมาก ของยาเสพติด ทีจะ
เอาชนะ ฟิ นเขาเข้ า มัน รุนแรง ทําร้ าย คนในห้ องแต่งตัว ทังหมด
*
เพือประโยชน์ของ ความอิจฉา;ฟิ น ที
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ขายแพ็คเก็ต ขนาดใหญ่ และ พวกเขา อ่อนแอ ทีว่าทําไม Pinocchioจ่ายให้ ชนะ ฟิ น
มันเป็ นเหตุการณ์ที ไม่ได้ เป็ น ทีน่าพอใจมาก แต่ เวลาทีมีมา แต่ยงั มีทะเบียน ภายในและ ได้ ทําหน้ าที
แล้ ว หลาย ลงโทษ ผมเริ มทีจะ มีปัญหา ผมเริ ม ทีจะ ไล่ตาม ชือเล่น Marcão บุคคล ทีเขา พบว่า
ตัวเอง ติดอยูส่ าํ หรับ คนฆ่า พีชายของเขา และวิธีการที ฉันต้ องการทีจะ สูบบุหรี ทุกวัน เริ มทํา คอลเลก
ชัน และเป็ นหนึงใน คอลเลกชัน ที Marcão ปรากฏ ไม่ต้องการ ทีจะให้ ฉนั เอาเงินเขาพบ ขวาเป็ น มี
มากกว่า ปี ทีผ่านมาผมขี ฉัน แท่งที เป็ นทีต้ องการ ทีจะหลีกเลียง ไม่ให้ ผม ใช้ เงิน จากการเก็บเพราะเขา
เป็ น นอกจากนี *ยังจะได้ รับเงินเรามี การแลกเปลียน คําพูด ทีเขา แสดงให้ เห็นว่าอํานาจ ทางกายภาพแต่ ไม่
มีอะไรเกิดขึ *น ผมก็ออกไป ด้ วยเงิน เกียวกับ ฉัน เพียงแค่ ว่ามัน คือจุดเริ มต้ นทีจะทําให้ ศัตรูฉนั มา ทีจะทํา
เกมฟุตบอล ที มีสว่ นเกียวข้ องกับ ปริ มาณของยาสูบ สําหรับทีมทีได้ รับรางวัล เขาอยูใ่ น ทีมตรงข้ ามผมพบ
ว่า ตัวเองเล่น กับกลุม่ ทีได้ มาจาก ผ้ าลินิน เหมือง ทีถูกสร้ างขึ *น โดย นางนวล โทนี , Jorge ,หลุยส์
กับโจ และนักกีฬาและเรา รู้วา่ เราอยู่ และการเล่นเราต้ องการทีจะ ชนะ แม้ วา่ จะ มีการ ประมาท ฝ่ ายตรง
ข้ ามและนันคือสิง ทีเกิดขึ *น เราหายไป เรา แพ้ เกมเพราะผม เป็ นหัวหน้ า ของการเดิมพันได้ หมัน* โทรทัศน์
ของฉัน กับความโลภ ทีจะทําให้ ปริ มาณเขาจะ มุง่ มัน ที รามอนยิปซี, มีประวัติ ยาว เป็ นคนทีตี อยูต่ รง
กลาง เช่น ไม่ต้องการ ทีจะสูญเสีย กล่าวว่า ไม่ได้ จ่ายเงิน พวกเขา chatearam คือทังหมดที
*
ฉัน
และเรี ยกร้ อง ปริ มาณ ยาสูบ แต่ เงียบ ก็ ถูกแล้ วที ผู้ชายคนนี * ยังคง Marcãoอยากจะบอก ว่า
ปริ มาณและเป็ นทียอมรับ เพราะพวกเขา มีเหตุผลที ไม่ ได้ รับการ รวมกันใน เกมที เป็ นนักกีฬา ต่อสู้ เสมอ
สําหรับขวา และเพือหลีกเลียง ปั ญหาเมือ มี เพือทีจะ หลีกเลียงอย่างต่อเนือง แต่ ผู้ชายคนนี * มักจะ ยังคง
มี ความพยายามทีจะ ยัวยุให้ เรา ;มีวนั นัน* ผมก็ จะไป แน่นอน ของ ช่างไม้ เป็ น เหตุผลทีผม ได้ ไป ทีนัน
เพือ ชาวยิว หุบเขา วัน ทีหลีกเลียงไม่ได้ ทีเกิดขึ *น ยามเป็ นฉัน เปิ ด มือถือมันก็ หายาก ทีฉันได้ รับ เซลล์
แต่ วัน ทีได้ รับ ผิดหวัง ไม่ได้ รมควัน ยาเสพติด เป็ น พอ ทีจะออกจาก การไล่โทนทีจะลง ไปอย่างแน่นอน
และ จะครอบคลุม ปรากฏให้ ฉนั Marcão ให้ ผมเร่งด่วน เพราะ รู้สกึ ผิดหวัง และในขณะที มีการ
ประวัติศาสตร์ เรื อง เร้ าใจ ไปผม ไม่ลงั เลที desferiหมัด และเขา มีปฏิกิริยาตอบสนอง แต่ ไม่มี
โอกาส ได้ ศกึ ษา แล้ ว เป็ น นักมวยแต่ก็ หมดหวังทีจะ กระตุ้นให้ สิงทีเกิดขึ *น เป็ น ความรู้สกึ คือไม่ ตอบ
สนอง การลงโทษ ใด ๆ เพราะ เขาอยูท่ ีนัน ในวันนันหั
* วของ วอร์ ด, Eduardo เป็ น ชือของเขา เป็ น
ชาย ประมาณหก ฟุตสูง ร่างกายแข็งแรง เป็ นคนซือสัตย์ เขา เป็ นคนชอบธรรม และทิ *ง มันทีว่าฉันยังคง
อยูบ่ นเส้ นทาง มักจะ ให้ ความใส่ใจกับ การโจมตี ในส่วนของเขา ใด ๆ เพราะ ผม ก็ร้ ู เขาเอา เวลาทีจะ
ยัวยุให้ เรา และเป็ นเช่น บาง precavi ฉันสิงที เราทุกคนมี สัญชาตญาณ ความรู้สกึ ร่วมกัน ขนานนาม
ว่า สัมผัสทีหก ของผู้หญิง แต่ผ้ ชู ายก็ มีสมั ผัสทีหก เป็ น ทีไม่คาดคิด คือการรู้ วิธีการเล่น และรู้วา่ เป็ น
และความเคารพ ไม่มีอะไรเกิดขึ *น หลังจาก ที ผมพยายามทีจะ ทําตามนํา แต่ไม่สามารถ เพราะ หัวใจของ
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ฉัน เป็ นคนเข้ มแข็ง มันใจ โดย Rasta hugo , ผู้ชายคนหนึง ทียอมรับมากทีสุดในเวลาทีฉัน อาศัย
อยูอ่ ย่างสันโดษ ไม่เพียง แต่ ถือว่าเป็ น ครัง* แรก เพราะ เป็ นครัง* แรกที ฉัน ;ทุกสิงทีเขา ได้ เรี ยนรู้ , ความ
กล้ าหาญที เขาแสดง เป็ นฉันได้ มีความกล้ าหาญ และมีอยูแ่ ล้ ว ทีผมได้ ผ่านการ ดูดซึม ดูดซึม ความกล้ า
หาญทีจะรู้วา่ มี นักรบ เป็ นคน ซือสัตย์, กวี, คนที ชอบ บทกวีแต่ถึงแม้ จะ บอกว่าผมเป็ น ดีกว่าเขาฉัน
ต้ องการ ทีจะได้ ยิน ฉัน ประกอบด้ วย หลาย โองการทุม่ เท ให้ พวกเขา เขาฉันรู้สกึ ทีดีทีสุดที ได้ รับร่าง
เสน่ห์ ของเวลา ทีเขา วิง เป็ น ฉลาด แข็งแรง มันก็ ไม่มีใครอยู่ ได้ แก้ แค้ น ทีอยูต่ รงกลาง ทีเธออาศัยอยู่
กับส่วนทีเหลือ ของประชากร คุก จับ มาก แต่ก็ เป็ น คน ทีเงียบสงบ คนทีทํางาน แต่ไม่ได้ ฉันเมือฉัน
หยุดทํางาน และเอา แน่นอน ผมจะกลายเป็ น สิงทีเรา ไม่ต้องการทีจะ กลายเป็ น สิงโต แห่งความมืด ผม
กลับไปที ผ้ าลินิน ทีเมือ ทุกอย่าง มีความก้ าวหน้ า สําหรับฉันเพราะฉัน ได้ กลับมาบ้ าน ทีฉัน ได้ รับ และ
ได้ เข้ าใจมี การยืนยันการ เป็ นอยู่ ของฉัน เกิดใหม่ของ พื *นทีทีฉันได้ เคย อยูใ่ นบ้ าน ว่าเพราะ เขาเก็บ
ความเคารพมันเป็ นเรื องยาก ทีจะแตก ดังนันฉั
* น ตัดสินใจทีจะ มองหาวิธีการ ทีง่ายทีสุด ทีจะอยูร่ อดยาก ที
ผมพบว่า
มันเป็ นโซ่ กลางของ ลิสบอน ตังอยู
* ่ ทุกชนิด motherfuckers ทีมีอยูใ่ น ชีวิต บางส่วน ได้ หนั ไป
อาชญากรรม โดย บังเอิญ ทีคนอืน ๆ ได้ สวมใส่ อาชญากรรม โดย จิตสํานึก ทีมี ก็มกั จะ เป็ นปั จจัยที ดี
และ ไม่ กลัว อะไร แต่ ฉันเช่นเดียวกับ ทีมันเคย ทํามาแล้ ว ทุกอย่าง จากการเป็ นดี เพือนผู้พิทกั ษ์ , ประนี
ประนอม, ทีเข้ าใจ ทุกสถานการณ์ ทีพวกเขา ขมขืน ซึงถูก กล่าว โดยผู้ที desabafavam ผม
สําหรับ ผมรู้สกึ เห็นอกเห็นใจ ทีดี มีนํา ความรู้สกึ ของความสามัคคีและ จะไม่ไป ด้ วยความผิดหวังผมไป
ในทางของฉัน ทีจะได้ รับตามเงือนไข แต่ก็ยงั มี เวลาทีจะ ใช้ ประโยชน์จาก เงือนไข ทีฉัน ได้ ตดั สินใจที ฉัน
จะไม่ ทําอะไรที เป็ นอันตรายต่อ ฉันแต่ฉนั จะทํางานให้ เสรี ภาพ กลายเป็ น ความซับซ้ อน เพราะ ต้ อง
เผชิญกับ คําสังทีดีโครงสร้ าง โดย ทิศทางแต่ฉนั จะได้ รับรางวัล ทุกอย่างทีมี ทิศทางนันในขณะที
*
ไม่ยอมรับ
ว่าเหตุผล ที ถูกยึดครองโดย ทิศทางนี * เป็ นเรื องยาก เพือให้ เป็ นระบอบการปกครอง เผด็จการ สําหรับมัน
เป็ น ทีจะไม่ยอมรับ โครงการที มีวตั ถุประสงค์ทีจะ กําจัด ได้ เร็ วขึ *น ห่วงโซ่แต่ ได้ กลายเป็ น เรื องยาก มาก
ขึ *น แต่ ฉันออกให้ กบั ผู้อา่ น ในภายหลัง เพือให้ พวกเขา สามารถเข้ าใจทัง* เส้ นทางที ไม่ได้ ยางของการทํา
ซํ *า , ยากทีจะแตก เช่นเดียวกับ เป็ นช่วงเวลา ของการเปลียนแปลง มานูเอล ตัน.ผู้อํานวยการ ที ฉันได้
พบ ก็ถกู แทนที โดยจอห์น กรัมผู้ชายคนหนึงที ได้ มา จากมาเก๊ า ,สารวัตร อดีต ตุลาการ คนที ยังมีชีวิต
อยูก่ ารโจมตีโดย มาเฟี ยทีก่อตังขึ
* *นใน มาเก๊ าขนานนาม 24 กะรัต มีบาง ยาม ตาย ในงาน เพราะ มัน
เป็ นการบริ หาร โปรตุเกส แล้ วทําไม ส่ง กําลังเสริ ม ของประชาชนในการ รับใช้ ชาติ
เขาได้ รับ การโจมตี หนี แต่ ผู้ค้ มุ กันของเขา ถูกฆ่าตาย เพิมขึ *น มาถึง การบริ หารงานของ ผ้ าลินินคน ตรง
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ทีเขา ชอบฉัน เมือเขาเห็น ฉันเขา ส่งฉัน รู้วา่ เขา มีความเชือมัน ในตัวผม แต่ผม ไม่สนใจ เพราะเขามี
ความคิด ของการเปลียนแปลงของ การพิจารณา ตัวเองแมงป่ อง กษัตริ ย์ หนึงทีมี พิษ ในเลือด ทีเรี ยกว่า
เขาและ จะไม่โทรหา ผมหายไป
เริ มการลงโทษ ขันตํ
* า ในเซลล์ ทีอยูอ่ าศัย เป็ น ลงโทษมันก็ ไม่ยากที ได้ รับการพิจารณาลงโทษ ตามปกติ
อย่างมากในการ ก้ าว เข้ ากับคนง่าย ภายในห่วงโซ่แต่สาํ หรับฉัน มันก็กลายเป็ น ฝั นร้ ายที ไม่ได้ รับ การลง
โทษ นี *กํากับจอห์น กรัมเขาเดินไปที มือถือของฉัน ทีจะพูดคุย กับผม จะช่วยให้ ฉนั ไม่ ยอมรับความช่วย
เหลือ ดังกล่าว ไม่ไว้ ใจ ความเชือ ว่าเขาเป็ น ทีถูกต้ อง เขา เรี ยกร้ อง ในการกลับมาทํางานร่วมกัน โดยตรง
ของ สิงทีเขา ต้ องการทีจะ รู้วา่ ฉัน ไม่เต็มใจทีจะ ทําเช่นนันเพราะมั
*
น ก็ไม่เคย ให้ ฉนั ทํางานร่วมกันใน การ
ให้ บริ การ เหล่านี * แต่ มันเป็ น คําพูดของเขา ว่าเขา เป็ นคนดีการลงโทษ นี * ทีเลวร้ ายทีสุด ได้ นํา สอง ที
ออกฤทธิ<ตอ่ จิต มา ทีหน้ าต่าง ของฉัน คือ นักล่า,Chibanga และ ปลาปิ รันย่าเป็ น นักล่า ที ให้ ฉนั
สองยาเสพติด ทีออกฤทธิ<ตอ่ จิตใช้ เวลาจบการศึกษา บริ การ เป็ น ผู้ชายคนหนึงที มีฉนั นําไปเป็ น ในเซลล์
ลงโทษ Sampaio เป็ น ชือของเขาเนืองจาก ผลกระทบของการ ออกฤทธิ<ตอ่ จิตยังคงอยูใ่ น ฉัน โกรธ
ฉัน เห็น ผ่าน Sampaio ในด้ านหน้ าของ มือถือของฉัน ฉันซ้ ายมือถือ ทัง* มี ไฟ ทีนอนผมซ้ าย เมือ
ยาม ทีได้ ช่วยให้ ฉันฉัน วิงหนี ผมไป ลานจับติดและ สอง ก้ อนหินและ ได้ เขียน ใน แขนขวาของเขา แก้
แค้ น ความปรารถนา ทีโหดร้ ายวันนัน* ก็เต็มใจทีจะ ฆ่ายามหรื อ ใครก็ตามที มัน คือการที ได้ รับ ใน ทาง
ของฉัน แต่พวกเขาก็ สมาร์ ท เช่นเคย มา คุยกับผม พวกเขา ไม่มีทางอืน ออกเพราะ พวกเขารู้ ว่าผม
โกรธ และ มีปีก ทังปกป
* ้ อง ตัวเอง ถ้ าผม ประกาศ เช่นนัน* แต่ผมก็ ไม่ได้ อยูใ่ น บัญชีของฉัน , วิธีทีจะไม่
สามารถต่อสู้ โดยไม่มีเหตุผล , ไม่กีชัวโมงหลังจากทีผม ได้ รับการยอมรับ การไถ่ถอนนันคือ ช่วงเวลา ที
สิ *นสุด ณ วันที การเจรจาต่อรอง และ ดังนันผมจึ
*
ง ไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม จริ งๆได้ รับการยอมรับ ว่า พวกเขาให้
ผม 20 วัน ในเซลล์ วินยั ที เป็ นง่อย เพราะมัน อยูท่ ีนัน ผมได้ พบกับ อัลเฟ ม . ,PSP,อดีต
GOE เล่นกล เป็ น ตําบล เอา รัฐทีจะ ดํารงตําแหน่ง ดังกล่าว จะ เริ มต้ นการทํางานในมาเฟี ย เป็ นคน
ยาก เพราะเขาได้ รับการ ชังนํ *าหนัก มวยแชมป์ เฉลีย รู้วา่ มัน เป็ นอย่างดี และทีว่าเมือ ตอนทีผม ล้ มลง
ในเซลล์ วินยั มี เหตุการณ์ ที ไม่ต้องการและทีคุณ จะได้ นํา ชีวิตของเขา เป็ นมี ประวัติศาสตร์ ทีมี คนผิว
ดํา ทีได้ มา เพือตอบสนอง การลงโทษ วินยั เป็ นช่วงเวลาที ป่ า ฉันรู้แล้ ว สิงทีเกิดขึ *น เกียวกับการประสบ
ความสําเร็ จและ ได้ กล่าว ออกมาดัง ๆ ว่าฉันจะไม่ Papar จํานวน ดังกล่าว ถูกตี โดยเขาเพราะ ทิศ
ทางที เป็ น หนี *สงสัยจะสูญ ทีถูกสร้ างขึ *น มาเฟี ย ของคนผิวดํา ทุกคนที ตกอยูใ่ น การลงโทษ และ มีความ
มุง่ มัน หรื อนํา บาง ลงโทษ เนืองจากการ ดูหมิน ยาม หรื อบริ การพนักงานหรื อ ทิศทาง จะจ่าย โดย อัลเฟ
ม . ก็ เคยเป็ น อดีต-psp อดีต ตํารวจ รู้ มากของพวกเขา และผมรู้ ว่าเขาเป็ น เช่นนัน* แต่ ให้
ประกาศ เสียงดังและ พูดโดยตรงกับ ทางทะเล ให้ ฉนั อ้ อยผม ลดลง ในการลงโทษ ผมรู้วา่ อัลเฟ มจะมี
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ฉัน แต่ นันคือสิงที ผมผิดพวกเขาพยายามที จะฆ่า ฉันเมือฉัน มุง่ หน้ าไป สปา สําหรับอาบนํ *าล้ มเหลว อยู่
กับเขา สอง ตํารวจ มากขึ *นเพือปกป้อง ว่า มี อะไรกับ ฉันมันเป็ น เวลาทีผม แสดงให้ เห็น ความประสงค์
ของ เหตุผล ของฉันสําหรับ ทีอยูอ่ าศัยได้ รับ inculcated โดย เรื อง ของการเป็ น ตําบลเพราะผม
เคยอาศัยอยู่ ในละแวกใกล้ เคียง
ในช่วงต้ น สูญเสียพ่อ ของฉันฉัน กลายเป็ น ผู้ใหญ่ ก่อนหน้ านัน* ก็จะ สะท้ อนให้ เห็น ในชีวิตที แล้ วเอา มี
ประสบการณ์ จะ เป็ น วิชชา ของ อนาคตเธอ ตกอยู่ ใน วิถีชีวิต ของการสร้ างและเมือมัน เป็ นเรื องยากที
เรา จะต้ องทีจะมี การศึกษาที รุนแรงมากขึ *น ในช่วงต้ น ทีอยูเ่ บื *องหลัง สิงที demonstrably ไม่มี
ใครอยาก จะขอให้
นันคือเมือ ฉัน ได้ ผา่ น ขันตอนของการ
*
Marcãoทีเมือ ผมเริ มทีจะ ต้ องการ เหตุผล มากขึ *น จะต้ องมี
การตัดสินใจทีจะ ร่วมเป็ นพันธมิตร ระดับ และทิศทางแต่ ผมรู้วา่ ในช่วงกลางบุกเข้ าไป เฝ้ าระวัง ซึง
ประกอบด้ วยโดยเจ้ าหน้ าที และผู้จดั การ ได้ มนั จะต้ องได้ รับ และ ก้ าวก่าย ความเป็ นอยู่ อีก แต่นนก็
ั เป็ น
อะไรมากไปกว่า ความเป็ นอยู่ เหมือนผมบางครัง* มันเป็ นเรื องของ โอกาสทีผมพยายาม ฉันพยายาม และ
พยายามทีจะมี จิตวิญญาณของ โปรตุเกสฉัน ลงการแข่งขัน โปรตุเกส ของการแข่งขัน กล้ าหาญ ทรงบัญชา
โลกที มี การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทีเห็นได้ ชดั บางครัง* เราทํา คําถามต่อไป ว่าทําไม เรา มีอยู่ สิงที เรา
ทีเรา มีชีวิตอยู่ เป็ นปั ญหาที นํา ข้ อสงสัย จะมีชีวิตอยู่ แต่ เรารู้วา่ เรา ต้ องชนะ เป็ น ชุดทังหมด
*
ทีจะให้
ผมไป ใน คุก ทางของฉัน ต่อมาหลังจากทีMarcão ของการต่อสู้ ตามมาด้ วย การปรากฏตัวของ การ
ให้ บริ การ การเฝ้ าระวัง กลุม่ ประกอบด้ วยเรี ยกว่า คุมผมได้ คนดี ผมได้ ทุกอย่าง แต่ ตรงไปตรงมา พวก
เขายัง อยากจะ มีชีวิตอยู่ ไม่เคยต้ องการ ทีจะทําร้ าย ฉันและฉัน ต้ องการ ทีจะไม่สนใจ มี ต้ นไม่ได้ เรี ยนรู้
ว่าคุณไม่สามารถ ชนะเสมอ เป็ นสถานที ไม่เอื *ออํานวยสถานทีที ชีวิต ไร้ คา่ มี ความสนใจในการ ไม่ เห็น
คุณค่า ความหมายทีแท้ จริ ง ของมนุษย์ ทีไม่ได้ ทําหน้ าที
ทําหน้ าที ให้ บริ การ ทังหมดที
*
เขามี ทีจะให้ บริ การ ผม เชือฟั ง ผมรู้วา่ อยูใ่ นอํานาจ ทางการเมือง พลังทาง
สังคม ทีกําลัง ปราบปราม ยังมี สิงหนึงทีเรา ต้ องรู้วิธี ทีจะให้ อภัยฉันจะได้ รับ พระเอก สะเทือนใจ โดยพวก
เขากลับมูลค่าของ ชาวยิว ถูกไล่ออกจาก การเรี ยนการสอน การกลับมาของ ชาวยิว วัลเลย์, ปอ พบ
ความเป็ นผู้นํา เหมือนกันเพราะ พวกเขาเป็ น สิงทีฉัน ไม่ต้องการ ทีจะหา ฉัน เห็นด้ วย กับอัตราต่อรอง
สําหรับทุกสิงที ผ่านไป มันก็ทํา ผม อาศัยอยูก่ บั ทุกสิงที ฉันอาจจะ ต้ องทําอย่างไรเพือ ทีจะอยูร่ อด ได้
ทุกอย่างทีเขา อาจต้ องเผชิญ เพราะ ศัตรูมีพลัง เป็ น ผู้บริ โภคของ เครื องทังหมด
*
ถูก ขนานนาม รันย่าคือมี
เพือความอยูร่ อด ทังหมดมี
*
เป็ นส่วน ทูต การสถาปนาความสัมพันธ์ทีเป็ น เรามี ครูทีมีผ้ ชู ่วย นักจิตวิทยา,
แพทย์ และทนายความซึงเป็ น กับเราว่า ถ้ า มีจริ งๆไม่มีอะไร ทีจะพูดเพียงแค่ มีชีวิตอยู่ ขณะที
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สถานการณ์ ขณะนี *มีการ มนุษย์ ทีเรี ยบง่าย ทีมี เนื *อหา ทีจะและ ฉันรัก รัก สงบ ที ก้ าวก่าย ในช่วง
กลาง ของการเป็ นในกรณีนี * คนทีมี ความสุข ได้ แล้ ว ทังหมดของชี
*
วิต คนทีคุณรักผู้หญิงที ยังคงอยูใ่ น ใจ
ของฉัน ใน จิตวิญญาณของฉัน ในชีวิตของฉัน เป็ นความรัก ทีรุนแรง ,ความสัมพันธ์ที ยังยืนทีสุด ทีอาจมี
อยู่ ซึง มีการขยายรัก , สนุก, ความรัก เป็ น ความจําเป็ น ทีจะรัก ทีจะ เป็ น เพือความอยูร่ อดรายงานที
เหมาะสม กับสภาพ ล่าสุดของ ความเป็ นอยู่ ในขณะที ทุกคนรู้วา่ ผมพวกเขา ต้ องการทีจะนํา ฉัน ไป
ทดสอบ ทีฉัน ต้ องเผชิญกับ ทุกอย่างที จะต้ องเผชิญหน้ ากับ ฝั นร้ าย ทีเลวร้ ายทีสุด นับตังแต่
* ที เราได้
เรี ยนรู้ ก่อนทีจะ นิทานก่อนนอน บอกว่า เป็ น พ่อ และ แม่เพือให้ เราสามารถ อาศัยอยูใ่ น ความสามัคคี
และความ เป็ นอยูท่ ีดี ในการทีจะ ได้ ชยั ชนะเป็ นอยูท่ ีดี และ พลังงาน ทีเรา รักษา ของขวัญจาก การถ่าย
ทอดทางพันธุกรรมจากวันแรก ของการเป็ นแม้ วา่ มันจะ เป็ นสิงที ดูดซึมโดย ขนาด กว้ างใหญ่เป็ นใหญ่ ถ้ า
เรา พูดถึง การแต่งงาน , ความเท่าเทียมกันของสิทธิ การเป็ นเราได้ รับการ เรี ยกเก็บ ทังหมด
*
ในภารกิจก็
ยังคงมีอยู่ จะยังคงเติบโต อย่างต่อเนืองเพือ ดูมนั เติบโต ด้ วย กรงเล็บ ความถูกต้ อง ในช่วงเวลาที การ
กระทํา การทีฉัน จะต้ องมี ความถูกต้ องมันขึ *นอยูก่ บั การให้ อภัย ชีวิต ยังคงเป็ น มันจะ ดําเนินต่อไปและ
มี คนทีซือสัตย์ จริ ง ทุกอย่าง ได้ ดี ผมได้ คน ทีมีความสามารถ อะไร ก็ตงใจที
ั * จะ ทุกอย่างเพราะ ผมกําลัง
หมายถึงการ มีชีวิตอยู่ ขณะทีพวกเขา แต่พวกเขา อยากจะเป็ น อย่างชาญฉลาด, แซง พวกเขาเลย ผมก็
สามารถทีจะรวม ความฉลาด ของพวกเขา ให้ ฉนั โดย ภูมิปัญญา ของฉัน มี ไหวพริ บ แต่ อยากจะเป็ น
มากกว่าทีฉัน แต่ฉนั conjuguei ความฉลาด ของพวกเขา เรี ยนรู้ทีจะ เล่น ยังเล่น กับความรู้ ของ
พวกเขาด้ วย ของฉัน.ยังคง อาศัยอยูใ่ น ความเงียบสงบ ล้ อมรอบ เป็ น เวลาทียากลําบาก , ความงาม ไม่
ว่า ฉันจะได้ เห็น ความเห็นอกเห็นใจ เลยว่า ฉันจะต้ องมี คุณรู้ ว่าเส้ นทางเป็ น ลาฉัน ไม่เคยต้ องการ ทีจะ
ทําร้ าย ใคร แค่อยากจะ ให้ ฉนั มีชีวิตอยู่ แล้ วฉัน เดินเข้ าไปใน การต่อสู้ ทีได้ รับ อย่างต่อเนือง นับตังแต่
*
ทังหมดของพวกเขา
*
มีความ แข็งแกร่ง ทีพวกเขาเป็ น สิงมีชีวิตทังหมด
*
แต่ ผมอยากจะ รู้วา่ มัน ไม่ ได้ มี
อะไรจะทําอย่างไร กับส่วนทีเหลือ ของเรื อง ที จะผ่านไปเป็ นเรื องยาก สําหรับ สหาย ของฉัน ทังหมดของ
*
พวกเขา ไม่ได้ เลือก ใคร แค่อยากจะ ให้ ลําดับชัน* คุกและเก็บไว้ ทังหมด
*
เชือฟั ง ฉันเป็ นฉัน ต้ องการ แต่
ฉันยัง ปล่อยให้ พวกเขา มีชีวิต อยูใ่ น ทางของฉัน เองฉัน สําหรับการสูบบุหรี ยาเสพติด และพวกเขา
สามารถเดิน ได้ ดี บางคน ร้ องไห้ ให้ ฉนั หยุด เพราะ ถนนเป็ น ความกล้ าหาญ เป็ นวิธีที ยากทีจะทํา ภาย
ใน คุก ก็ไม่มีทางเลือก อืน ๆ มันก็ไม่ หนี ชนะ หรื อตายมันก็ทํา โดย ความเชือมันว่า ผมเอา ผมสามารถ
แม้ ทงหมด
ั*
นี * หา วิธีทียากผมรู้วา่ ผม จะ ออกในช่วงกลาง ของประโยคจะ รู้วา่ มัน ยังสามารถออก ในตอน
ท้ าย ของประโยคย้ อนกลับ ทังหมดหรื
*
อ ไม่ได้ ดแู ลเพราะมัน เป็ นสิงทีดี มี ห่วงโซ่ภายใต้ คําสัง ของฉัน เป็ น
เพือนร่วมทีม ทุกคน ทีเมือ ฉันได้ โกรธ ผมมากขึ *น ด้ วยความรู้สกึ ของการเป็ น ที รู้วา่ เขามี พันธมิตรฉัน
เดิน บนเส้ นทางของ ความชัวร้ าย ถูกตีความ ว่าเป็ นเช่นนัน* ฉันคิดว่า ฉัน สิงโตแต่ถกู ติดเฮโรอีน เป็ นสิงที

65

ยากทีจะทํา ทีจะบริ โภคฉันเดินเข้ าไปใน การต่อสู้ การต่อสู้ ที มีความ เท่าเทียมกัน ไม่มีฉนั ต้ องเผชิญกับ
: ผู้พิพากษาและ ครู และผู้ช่วย ยาม หัว รับประโยชน์ บางครัง* กับพวกเขา แต่ มีไม่มาก แต่ ไม่เพียงพอ
ทีจะ บอกว่าเขาเป็ น ทีเหมาะสม สําหรับคําถามที ติดตามนําฉัน ปั ญหาปั ญหาทีใหญ่ทีสุด ของการเป็ น ทัง*
หมดที ผม หรื อ ผมไม่ได้ ต้ องการ หรื อไม่ต้องการ นันคือ ทุกอย่างทีเรา สามารถหวัง เป็ น ความต่อเนือง
ของ ทังหมดที
*
เขาได้ เรี ยนรู้ ได้ ดียิงขึ *น , มีชีวิตอยู่

ฉันกลายเป็ น สิงที ฉันเป็ น ตําต้ อย พื *นดินทัวไป ทีรู้วิธี ทีจะอยู่ ฉันกําลัง พิจารณา ชนิดหนึง ทีเดิน และ
ได้ รับฟี ด , ฉันกลายเป็ น สัตว์ร้าย ทีแท้ จริ งไม่เคย เผชิญหน้ ากับ ห่วงโซ่ในลักษณะเดียวกับ ทีฉัน กลายเป็ น
นักฆ่า ทีสมบูรณ์แบบ ทุกสถานการณ์ ทีมันเป็ น จะมีชีวิตอยู่ และพวกเขา รู้วา่ ผม ก็เต็มใจทีจะ ฆ่า จะมี
ชีวิตอยู่ ในขณะที เลือก เสมอจริ ง ชนิด หนึงที กุมอํานาจ ทุกสถานการณ์ ผม สาบาน กับตัวเองว่า ฉันจะ
ไม่ทํา อันตราย พวกเขา ถ้ าพวกเขาทํา ไม่ได้ ฉันก่อกรรมไป เมือวันที โกรธ , ใส่ใจ เสมอ กับการเคลือน
ไหว ทังหมดหรื
*
อ ปฏิกิริยา ไม่วา่ จะเป็ น พวกเขาเป็ นใคร คูค่ ้ า ทัวโลก ทีมีตอ่ ทุกระดับ ครอบคลุม ทัง*
ความเป็ นอยู่ ในโลกของ ความยุติธรรม สําหรับทุกสิงที ฉันจ่ายเงิน ในราคา ทียาก จะจ่ายสําหรับทังหมดนี
*
*
ถูกนํา ทังหมด
*
ในกรณี ของฉัน ทุกคนรู้วา่ ฉันและฉัน ก็ร้ ูวา่ ทังหมด
*
เป็ น ความสมบูรณ์แบบ ของเกมที
เป็ น สหภาพ สหภาพของ ผู้ทีอาศัยอยู่ และ เป็ น อยูใ่ นการติดต่อ ทุกวัน ทีมีประชากรไม่คํานึงถึง
สถานการณ์;เสือ มันเป็ น ไม่สามารถ ยกโทษให้ พวกเขากลัว ฉัน จริ ง มี ความเคารพ กับผม ก็ไม่ได้
อะไรจะทําอย่างไร เราจะ พูดคุยเกียวกับ คุก ทีเรา กําลังพูดถึง จํานวนมากรวมถึง ค่าที เป็ นเรื องยาก ทีจะ
ชนะเสรี ภาพเว้ นแต่วา่ เรา จะได้ ไม่ต้อง ไปผ่านสถานการณ์

ทียากทีสุดของ viciações ชีวิต

habituations ทีสามารถนํามา พูดเกินจริ ง เมือ เราพูดถึง การคุ้มครองผู้บริ โภค , สิงมีชีวิตที
Somo consumerist เช่น กลายเป็ นสัตว์ร้าย อยูย่ งคงกระพัน autointitulei ฉัน
สิงโต ต่อสู้ สัตว์ เท่ากับฉัน กับภูมิปัญญา ยิง ยาก แต่ ผมไม่สามารถ ให้ อภัย
เขารู้วา่ มี เด็กจํานวนมาก ของแม่และ ประสบการณ์ชีวิต ทีได้ รับ แตกต่างกันบาง เป็ นเด็ก ของ คนดี และ
คนอืน ๆ เป็ นเด็ก ของคนยากจน เป็ นทังหมด
*
นี * ผม ยืนยันต่อหน้ า ทุกคน ว่าสังคม ทีมีข้อเสนอ ให้ เดิน
สถานการณ์ทีคล้ ายคลึงกัน ทําอะไร ทุกคน ต้ องการ ความเป็ นอยู่ เราอยู่ ในสังคมที ทุกคนต้ องการ ทีดี
แต่มนั คือความงาม ของการได้ เห็นต่อไป ใกล้ ชิดถ้ าคุณ มาด้ วย ขวาฉัน จะได้ รับคุณ ดีถ้า คุณมา จาก
ความชัวร้ ายความชัวร้ าย ทีคุณได้ รับ และคุณจะ ใช้ เวลากับ ทุกอย่างจาก ความชัวร้ ายทังหมด
*
ของฉันจะ
เป็ น แต่ผม ก็ร้ ู ว่าผมจะต้ อง เดินไป ฉันไม่สามารถ จะเป็ นอย่างนัน* ยากที พวกเขาจะ s กว่า แม่ ผม ก็
ต้ อง เคารพ การปรับใช้ กฎ สําหรับทุกคน คือทัง* ทีรู้วา่ อาชญากรรมที ยังคงมีอยู่ และความต้ องการ ทีดี
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มาก ผม ตกอยูใ่ น เหตุการณ์ทีเกิดขึ *น ผมจะกลายเป็ นติดยาเสพติด ยาเสพติด ทีเรี ยกว่า ผู้ดหู มิน ทังหมด
*
แต่ มี ค่า และเป็ นทียอมรับ ไม่มีใคร ไม่มีใครจะ คิดถึงผม เคารพ อิสระความอ่อนแอของเขารู้สกึ ว่า ใน
เวลาพวกเขาทุกคน ให้ กําลังใจ และเป็ นทีเคารพ ฉัน อยาก ไปจากเรา จะต้ อง เป็ นตัวอย่าง ที จะต้ องมี
เมตตา มากขึ *น อ่อนโยน และรักใคร่
ผมจ่าย ราคาของ ไม่ได้ แสดงให้ พวกเขา สิงทีพวกเขา ต้ องการทีจะ เห็นผมผม เป็ นเรื องยากที ผม หยาบ
ผม ทังหมด
*
ในความโปรดปรานของ การตัดสินใจของฉัน อาจมี กําไร มากขึ *นแม้ จะได้ รับประโยชน์ จาก
ในทุกอย่าง เช่นฉัน chegavam- ฉันจะนับถึง ความฝั น ของคน ๆ หนึง แต่ ฉันกลายเป็ น สัตว์ร้าย
และ อยากจะเป็ นมัน อยูภ่ ายใต้ สถานการณ์ที อาศัยอยู่ กรงแยก ได้ ผู้หญิง กําลังถูกครอบงํา ด้ วย ทุก
ความรัก สงบ รัก พวกเขา รักพวกเขา
มัน คือทังหมดที
*
เกียวกับการ มีชีวิตอยูใ่ น ช่วงเวลา ทีฉัน มีความรัก ฉันมิตร ทีดี และความสนใจ ไปยัง
จุด ของการติดต่อแต่ฉนั มักจะ หลีกเลียงการ ทําลายชีวิต ของใครบางคน สําหรับผมทีจะ ได้ รับ ความสุข
ทีสวยงาม ผมพบ ความจําเป็ น ทีผม ติดอยู่ ไม่ได้ จะ ทําลายชีวิต ของทุกคน ถ้ า ไม่เสีย เหมืองยังคง รัก
ฉันยังคง รัก เป็ น เพียง แต่เขา อาจจะ เป็ น ทังหมด
*
เป็ น ความรักของฉัน เพราะพวกเขา รักผม เคารพ
นับถือ ฉันฉัน ไม่ได้ อาศัยอยู่ อย่างดี ถูกจับ เขารู้วา่ เขา ต้ องต่อสู้ ทีจะชนะ ทุกอย่างฉัน ได้ สญ
ู เสีย
เสรี ภาพแต่ที เมือฉัน รู้ ไม่หยุด ทิศทาง แรงงาน , การศึกษา, ยาม ต้ องการให้ ผม ทีจะเชือง จะ มีความ
เข้ าใจ แต่ฉนั ยัง ต้ องหยุด หยุด ทุกอย่างขโมย , บริ โภค,อับอาย ชีวิต ของผู้อืน แต่ผม เสมอดีที ไม่เคย
ทําร้ าย ไม่เคย ลงโทษ ใคร ถ้ าเขา มีเหตุผลทีจะ ทําเช่นนัน* และ ไม่มี แม้ กระทัง ถ้ าเขา จะเป็ นเรื องยาก
สําหรับผมทีจะ ทํา เพือมนุษยชาติ เอง เสมอ เอาเข้ าบัญชีคา่ คุณธรรมค่านิยมของ แต่ละฉากเพราะ ฉันยัง
เป็ น แต่ พวกเขา รู้วา่ พวกเขา จะมีสตั ว์ ทีใหญ่ทีสุด เท่าทีเคยพบ แต่มนั ก็เป็ น ชุด ทังหมด
*
สําหรับฉัน
เพราะฉัน อยากให้ มนั ผม ทิ *งไว้ ในความคาดหมาย , ความกลัวของ พวกเขา ทีจะมาทีจะสูญเสียมันถูก
ทังหมด
*
สมควร ก็สมควร ทีจะยก กิน และครอง ต้ น ตระหนักในเรื องนี * แม้ กระทัง ก่อนทีจะเข้ า คุกเป็ น
เวลา ทียากลําบาก วัน ทีไม่เคย ผ่านไป ปี ทีผ่านมา ผมต้ อง ตอบสนอง เพราะเขาได้ เข้ าใจ การควบคุม
สถานการณ์ที กําลังจะมาถึง ต่อไปผม มาเล่น แต่ ตลกผม ทํา ใบหน้ าเพราะ ลิงทีจะ เล่น การเล่นเป็ น หี
ลิงกับแม่ของเธอ ทีฉัน กําลังจะตาย เรื องตลก เพราะผมรู้ ต้ นแบบมันเป็ น วัน ของการออกกําลังกาย อยาก
จะ ฝึ ก บิตและผม เสนอ ให้ เขามา รถไฟ กับฉัน เป็ นคน อ่อนแอ เป็ นเพียง เพือความสนุกสนาน บีบ คอ
เขา หมดสติไป แต่ ในขณะ ทีฉันรู้สกึ ว่าความหนาแน่น ในตัวผม ไม่ได้ อยากจะทํา เช่นเดียวกับ ทีจะแสดง
, เล่น มองไปทีเขา ลุกขึ *นและ เขาเดิน กับฉันฉัน บอกเขา ว่ามัน ก็โอเค มี คําตอบ ทีราคา ไม่ แต่ เมือ
ผมมอง ผม มีความรู้สกึ ว่า มี จริ งๆบางสิงบางอย่าง ทีผ่านมาเขา หมดสติไปมันเป็ น ส่วนทีเกินจาก ความ
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เชือมันทีไม่ทราบ ความแข็งแรงของฉัน และ เริ มมี นรก ที มีผม ลุกขึ *นและ มองไปทีเขา และ พูดกับเขาว่า
- คุณ โอเค ?คุณ ทิ *งฉัน กังวล
แสดงให้ เห็นว่า เขา มักจะ เห็นอกเห็นใจ ในขณะนัน* ไม่ได้ หมายความว่า จะทําร้ าย ผมมอง มันอยากจะ
เอาใจ ความชัวร้ ายทังหมด
*
เขา เข้ าใจผิด การฝึ กอบรมได้ รับการ พูดเกินจริ ง ในส่วนของฉัน เขา จบลงด้ วย
การ ฆ่าตัวตาย เป็ น ทังหมดใน
*
ความหวังของ วันหนึงชาวยิว หุบเขา
ผมหวัง ว่าชาวยิว ในหุบเขาจะมีชีวิตอยู่ ก็คือความสนุก ทีง่ายสําหรับ ฉันนัน คือมัน เป็ นเรื อง ที ผมไม่ได้
เตรี ยม ความแข็งแรงของฉัน อยูท่ ี ความสูง เด่น เพราะ เขารู้วา่ ต้ นแบบ แต่เป็ น ในชีวิต มีราคาของมัน
ผมจ่ายราคาทีสูงสําหรับ คน อืน ๆ ในห่วงโซ่ติด 5/6 ของประโยค ทีเป็ น นักโทษ ใด ๆ ตังแต่
* ประโยค
มากกว่า หกปี สามารถใช้ ประโยชน์จาก 5/6 เป็ น กฎหมาย
แต่เรามี ช่วงกลางของ การลงโทษ,2/3 และด้ านล่าง ดังนี *5/6ผมก็ออกไป เมือวันที 5/6 ได้ รับ ทัง*
หมด ทํา โปรแกรมสําหรับ ประวัติ ของฉัน ในชีวิต ของ ความเงียบสงบ ล้ อมรอบ รับมือ กับคน ทีดีคน
กับผู้ทีฉัน จัดการ เป็ นส่วนหนึง ของการเป็ นผู้นําคน จนกว่าฉัน จะรัก ถ้ าพวกเขา ต้ องการทีจะ แล้ วจากยา
สูบ และไม่ ใช้ มี ความรู้สกึ เกลียดชังอันยิงใหญ่ สําหรับคนเหล่านี *พวกเขาเป็ น คนที บอกผมว่า ไม่มีอะไร
เพียง แต่ เป็ นผู้นํา ทีโดดเด่น บทบาท การเล่นมีผ้ วู า่ ราชการเป็ น ทีรักของ ฉันก็ เป็ น ผู้หญิงคนแรกที มี
ความท้ าทาย ของฉันฉัน ก็มีความจงรักภักดี แต่แล้ ว ผมคิดว่า เป็ นความผิดพลาด คือการที เธอปฏิเสธ ฉัน
คุมประพฤติ ครัง* แรก 10 ปี ในคุกเธอไม่ได้ ขอบคุณ ฉัน และเรี ยกร้ อง การบริ โภค ของฉัน ทดสอบ ยา
เสพติดแต่มนั ก็ ฉลาด เกินไปทีจะ รู้วา่ มัน จะอยูท่ ี วิธีการทีผม คุมประพฤติ ได้ รับ หลังจากทีขอ ฉันทํา ให้
ผู้พิพากษา แพทย์เธอให้ ฉนั สีวัน ของการทดลอง ในสภาพทีจะได้ ยิน จากหัวหน้ าและพวกเขา ได้ รับคําสัง
ขึ *น ผู้พิพากษา หมอ เขาได้ รับ สีวันของการ ล่อแหลม ส่งมอบ ให้ กบั ขยายการ ตรวจคัดกรอง ยาเสพติด
คือการซ้ อมรบ ทีพวกเขามี อยูเ่ สมอและ ผมยัง ประเมิน หลายครัง* แต่ เคารพ เสมอ เขาเพราะเขา สมควร
ได้ รับ ความเคารพ ของฉันพวกเขาเป็ น สิงมีชีวิต ที มีบทบาท ทีดีทีสุด ของเขา แต่ มันเกิดขึ *น ทดสอบทีได้
รับ เชิงบวกทีจะ หลับใน เช่น เฮโรอีน กัญชา บริ โภค กัญชา แต่ ผมเล่น เพือประโยชน์ ของฉันเมือฉัน ติด
อยู่ แอพลิเคชัน ของฉันฉัน เป็ นทีถกเถียงกัน ทังหมด
*
ทีมี จะสารภาพเพราะมันเป็ น ของผู้บริ โภค ได้ รับการ
ร้ องขอยาเสพติด กับแพทย์ ของฉัน ana f. เพราะมัน อยูภ่ ายใต้ หรื อ ด้ านบนของการอภิปราย อุน่ ที
ขอความช่วยเหลือ ของเขา สําหรับ ทุกอย่างใน สิงทีเธอได้ ช่วยให้ ฉนั ฉันถามเขาว่ายาเสพติด ทีเรี ยกว่า
Tramalเป็ น เวลาที ฉันรู้สกึ ว่าฉัน มี พันธมิตร ดร ana ฉหรื อ Tramal กล่าวหาว่า หลับใน
ในสถานการณ์ ของการปฏิบตั ินี *เป็ น สถานการณ์ที มันจะ สะอาดถูกกล่าวหาว่า หลับใน ในการทดสอบ
การตรวจคัดกรอง ยาเสพติด ทีเมือ conjuguei 2 + 2, เคลียร์ คือ การตรวจคัดกรอง ยาเสพ
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ติด ผ่านทาง แพทย์ ของฉันเธอ ช่วยให้ ฉนั ใช้ เวลา เอกสาร เรี ยกร้ องต่อคําถามทีว่า การตรวจคัดกรอง ของ
ยาเสพติด เป็ นผม ยืนอุทธรณ์ กับการตัดสินใจ ทีทําขวา ของฉันคือการ รี สอร์ ท ฉันหัน และผม นํามาใช้
สําหรับ ผู้พิพากษา สูงสุด ดร. สแตนซ์ของ ศาล พิจารณาคดีเป็ นระดับสูงสุด สําหรับ นักโทษ ทีถูกส่ง ฟรี
ด้ วย ประโยชน์ของ การใช้ งานตรงกลางของ ปากกา 2/3, ถูกสร้ างขึ *น มี การต่อสู้ทางร่างกาย เจ้ า
พนักงานคุม ไม่ได้ เพราะผม ต้ องการทีจะ เขาพยายาม ชือเสียง ของฉันคือ ความบริ บรู ณ์ ดีในสภาพแวด
ล้ อม คุกเคารพ แต่ ยังสร้ าง เรื องนี * เคารพโดย เคารพ รู้วา่ เขา ไม่สามารถ เล่นกับ ระบบระบบ ชัย ในตัว
เอง เพราะ จะต้ องมี สังคม ทุกอย่างทีเรา อาจต้ องการ สวัสดิการ การตัดสินใจ ทีแตกต่างกัน ผมมี
ทุกอย่าง ทุกอย่างในอํานาจ ของฉัน ทีจะได้ รับ ผลประโยชน์ จากตรงกลาง ของปากกา 2/3เป็ นชือเสียง
ของฉันคือ กว้ าง ในหมู่ ทหาร และในหมู่ สหายมี ยาม ทีฉัน ยังต้ องการ ทีจะท้ าทายและ ทุกระดับ ทาง
จิตวิทยา ทางกายภาพ และทุกสิงทุกอย่างทีคุณ สามารถคิด เพราะผม รู้วา่ สิงที จะเกิดขึ *น ในสถาบันการ
ศึกษาทีมี ต่อการปฏิบตั ิตาม จะถูกเรี ยกว่าออดิชนั สําหรับ ช่วงกลางของ ปากกา 2/3 และ 5/6 ยัง
เป็ น โปรแกรมที อยูบ่ นพื *นฐานของ ความสะอาดของ รายงาน การแก้ ไขปั ญหา ของ การตรวจคัดกรอง
สําหรับ กัญชา;โปรแกรมนี * บอกผู้พิพากษา ว่า แพทย์ ได้ ถูกกล่าวหาว่า วิเคราะห์ Chamon หรื อ
กัญชา แต่ ทีผมเป็ นอยู่ ทางสังคม ไม่เคยอยู่ ใน ความคุ้มครอง ภายในห่วงโซ่คือ มีฉนั เกียวข้ องกับ ส่วนที
เหลือของ ประชากร คุกและ บอกผู้พิพากษา ว่าดรผมไม่ได้ กินอะไร ในเวลานัน* ส่งผล เฉพาะใน กัญชาจึง
เป็ น ตรรกะ ถ้ า ผมทําตาม กับคนที กิน และอาศัยอยู่ - Mos ใน สถานทีคับแคบ ก็ เป็ นเรื องปกติ ที
จะไปกล่าวหา กัญชา ตังแต่
* ฉนั สูดอากาศผม เลือนการตัดสินใจ คุมประพฤติสาํ หรับมันเป็ น ในเวลา
คริ สมาสต์ และแพทย์ ผู้พิพากษา จะออกไป สองสัปดาห์ ทีเป็ น วันหยุด คริ สต์มาส แต่ เธอให้ ฉนั เหตุผล
และให้ ฉนั ล่อแหลม เกือบสองเดือน และครึง มันเป็ นเวลานาน ของปั ญหา เพราะ ความทะเยอทะยาน ออก
มา อย่างน่ากลัว เพราะ ผมอยูใ่ น หลายปี สิบปี แต่ เดินไป และ ใส่ขึ *นกับ ฉันดี จนกว่าจะถึงวันออกจาก ที
ไม่ดี ให้ ฉนั สีวันของการ ส่งออก เป็ นเวลานาน ไม่ดี ทีเขา ได้ ปฏิบตั ิ ทีประสบความสําเร็ จแต่มนั คงจะ เป็ น
เรื อง ยากทีจะ ฉันก็ จะต้ องมี ความเคารพ มากขึ *นและ ไม่ได้ รับ ในปั ญหา แต่ ทันทีทีผม เดินเข้ ามา หลัง
จากสอง เดือนหลังจากที เขามีความสุขทีล่อแหลม จะมี ใครบางคนที ผมอยากจะ ทําให้ ชีวิต และ มันเกิด
ขึ *นฉันกลายเป็ น ส่วนร่วม ในการต่อสู้ ในการที เด็กมีบิต ได้ รับการปฏิบตั ิ ทีไม่ดีแต่เขาก็ โชคดีทีจะ เป็ น
บุคคล ที เป็ น บุคคลทีมีบคุ ลิก ของมนุษย์ถกู ปิ ดลงใน เซลล์ เพือ การสํารวจคือการทีเรา ได้ ยิน ฉันส่งเขา
กระดาษทีจะขอโทษ มัน ไม่ entalasse ฉัน มี ไม่จําเป็ นต้ องเคยได้ ยิน เจ้ านาย ทีได้ ยิน เรา เป็ น
เยอรมันเชพเพิ ชือเล่น เขา ในตอนแรก เขาไม่ต้องการ ทีจะได้ ยิน เด็ก เพราะ เขาบอกว่ามัน ไม่สามารถ ที
อาจไม่ได้ รับ เรื องตลกเพราะเขา ได้ พยายาม ทีจะให้ ฉันด้ วยมีดจากนันก็
* สามารถทีจะยอมรับ รุ่นของ เด็ก
และ เรี ยกฉันและ ฉันบอกเขาว่า รุ่นเดียวกัน นันก็คือ การออกกําลังกายของเกม ทีจะได้ สิ *นสุดวันที ไม่ดี
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เขาก็ไม่ ยอมรับ เป็ นอย่างดี รุ่น ทีผม เคยบอกเขาคือ ขณะทีเขาเป็ น ยาม ตีมี หลายปี ของการ บริ การและ
การ จัดการกับ " casdatrolas " คือ เป็ นชือที มอบให้ กบั ผู้ทีมี เวลาหลายปี ใน คุก ไม่มีอะไร
เกิดขึ *นกับฉัน หรื อ ฉัน ไม่ให้ เด็ก พาเรา จากการลงโทษ
ไป ในชีวิตปกติ ผมเริ มทีจะ หลีกเลียงปั ญหา ต่อไป ฉันจะได้ เพลิดเพลินไปกับการ ออกจาก สี ล่อแหลม
มากขึ *น ประสบความสําเร็ จ ก็เกิดขึ *น อีกครัง* ใน เดือนมีนาคม ปี 2007 หายไป ฉัน 11 วัน ทีจะ
สามารถ เพลิดเพลินไปกับการ คุมประพฤติ อีก เดือน เมษายน ของรายการผมเคย เข้ าใจผิดว่าคนทีมี ยา
เสพติด คือ ให้ เขา ทราย แทนสิงทีจริ ง เขามา โหลด ทีฉัน ทําไม่ได้ แต่เป็ นอันตราย จะถูก ทํานองคลอง
ธรรม ในครัง* นี * ได้ รับการ เตือนแล้ ว ผม จํากัด ตัวเอง เพือปกป้องและสิงที ได้ มี
แต่ปัญหา ทีไม่เคย มา คนเดียว ผมพลาด มัน เกิดขึ *นใน มา ด้ วยเหตุนี *มัน ก็ถือได้ วา่ มัน อาจจะไม่ได้
เปิ ดเผยออกมา อีกครัง* ริ กาแต่คราวนี * มี ฉัน จะได้ รับ ออกไปผม จะตัดไม่ดี และเป็ นสิงทีเกิดขึ *นฉันเรี ยกว่า
คนทีแต่งตัวประหลาด ไปยังเซลล์ ของฉันทีจะใช้ ข้ อมูล เพราะ ผู้ชายคนนี * ยัง ไม่ชอบ วิธีการของฉัน เป็ น
และได้ สาบานว่า คนที ให้ ฉนั ข้ อมูล,บ้ า Adan นักรบ ทีแท้ จริ ง นอกจากนี *เขายัง มีความสุข ทีไม่ดี
เช่นฉัน มีเธอสาบาน โดย หลานชายของฉัน ฉันจะไม่ ทําอะไร ที อยากจะทราบ ชือยืนยัน ทังวั
* น ใน
สัญญา ว่าไม่มีอะไรที จะทําอยู่ เกือบถึง เวลา ของการปิ ด ตัวของเซลล์ ทีเรี ยกว่า คนทีแต่งตัวประหลาด
ไปยังเซลล์ ของฉันฉัน ขอให้ เขาเหตุผลทีทําให้ เขา เดินไป พูดคุย อะไรบางอย่างทีเขาไม่เคยเห็น เขา ปฏิเสธ
ผมรู้วา่ Nuno บ้ า ฉัน ไม่เคย จะ อยูใ่ น สถานการณ์เช่นนี * เป็ นหนึงใน คนที เคารพ เสมอ เพราะเขา
เป็ นนักรบ ทีแท้ จริ ง รู้สกึ โกรธของเขา ฉันปฏิเสธ และ ปฏิเสธ NunoStrike และมัน เป็ นช่วงเวลา
ยามเข้ ามาใน มือถือของฉัน และเห็นคน ตาย บนพื *นดิน หมัด ที desferi เขา แต่ ยามเห็นอะไร
เพียง เห็นคน ลดลง ไม่สามารถพูด อะไรโดยไม่ ได้ เห็น แต่นี *แต่ละคน เป็ น ลูกสนิชว่าเป็ นสิงที จะ ซับซ้ อน
สถานการณ์ ของฉัน แต่ ถึงอย่างนัน* ผมรู้วา่ มี ก็จะ ไปกับ ผมเป็ นอย่างดี เพราะผม ไม่เคย chibado
ทุกคน และพวกเขา ฉัน ทิศทางความเป็ นผู้นํามีความเต็มใจ ทีจะลงโทษ ฉันด้ วยเพราะ ผมไม่เคย ปิ ด อ้ าง
ว่า นักโทษ ทีจะเรี ยกร้ อง สิงทีมันเป็ นผมได้ เห็น เสมอ เช่น แรงจูงใจสําหรับ สาเหตุเหล่านี * หรื อรูปแบบ
ของการต่อสู้ และทีว่าเมือ พวกเขาให้ ฉนั ห้ าวันของการ ลงโทษ พวกเขา ทํา ในเซลล์เป็ น ลงโทษ เบา ปก
ป้อง ตัวเอง บอกว่า แต่ละคนมีความรู้สกึ ไม่ดีและลดลง และเขาบอกว่า รุ่นของเขา สิงทีได้ รับ จริ งๆ ตีและ
สิงนี *เกิดขึ *น ในช่วงเวลาที มันก็ เกือบ จะมีความสุข 2/3 ของฉันจะ มีโอกาสทีดี ทีจะได้ รับ ออกมี เป็ น
อะไรที ทําร้ าย ผมว่า ไม่ต้อง ดําเนินการทางวินยั ทีอยูต่ รงกลางแต่ครัง* นี * มันจะมี การเรี ยกร้ อง เมือ ความ
ไร้ เดียงสา ก็ได้ ยินเสียง 2/3 กล่าวว่าแพทย์ หญิงที เป็ นผู้บริ สทุ ธิ< ที ไม่ได้ ทํา การรุกราน ใด ๆ ทีไม่ ใช้
เวลานี *ใน บัญชี ผมรู้สกึ ว่า ผลกระทบจาก สถานการณ์ แต่ รอ การตัดสินใจและการตัดสินใจทีถูกตัดความ
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เป็ นไปได้ ผมออก ไปตรง 2/3 เท่านันที
* สามารถ ได้ รับประโยชน์ จากการพิจารณา เพิมเติม ในการ
ประเมิน 5/6 ของ ฉัน ประโยคคือว่า จะออกมาจาก ภาระหน้ าที ใน 5/6 แล้ วเพราะ กฎหมายโปรด
ปราน โปรดปรานในกรณีนี * จะ ออกมา อยูแ่ ล้ ว ใน 5/6 แต่ จะ เสียค่าใช้ จ่าย เกือบ 3 ปี ทีผ่านมา อยู่
ในคุก แทนการออก สําหรับ การเรี ยกร้ อง ของการนํา การดําเนินการตังสํ
* ารอง ตัดสินใจของผู้พิพากษาทีจะ
มี การพิจารณาใหม่ ก่อน ดร. 5/6 ,มัน จะ ต้ องเดิน อย่างน้ อยหกเดือน ทีเงียบสงบการลงโทษ ทีได้ รับ
ในเดือนมีนาคม ก็ได้ ยินเสียง ในเดือนพฤษภาคมของปี เดียวกัน การพิจารณา ทัณฑ์บน ยังไม่ ได้ รับการ ตัด
การตัดสินใจของ 2/3 ทีเมือ ชีวิตของฉัน จะได้ รับ แม้ กระทัง ความซับซ้ อนมากขึ *น เขารู้สกึ ว่าฉัน มีความ
สุข , เศร้ า แต่ รู้วา่ ผม ได้ ใช้ จ่ายไปแล้ ว จํานวนมาก ของความเชือมัน ของฉันมันเป็ น เมือมันเกิดขึ *น ใน
ช่วง สถานการณ์ครัง* นี *ด้ วย ยามอาจเป็ น สถานการณ์ที จะได้ ไป หากไม่ได้ สําหรับ ความจริ งทีว่า ยาม ที
ผมได้ พูดหยาบ และแข็งไม่ acatei คําสังของเขา , desferi คุณ หมัด ในใบหน้ าของ เขาเป็ น
คนเดียว กับฉัน แต่ ยาม อีก ปรากฏ เขาเข้ าร่วม เร็ วเกินไป กับเพือนร่วมงาน และเข้ าร่วม ในการโจมตี
ฉัน ฉัน ไม่ desferi คุณหมัด มากขึ *นไม่ พวกเขายัง หยุด ได้ อย่างรวดเร็ วด้ วย ความพยายามทีจะ
โจมตีผม เพียงฉันถูกขอให้ ไปที ห้ องรอ ของ หัวหน้ า หอผู้ป่วยมาดู ฉัน จะถาม ว่าเกิดอะไรขึ *น ผม บอก
พวกเขาว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ *น แต่เพียงว่า มันไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม คําสัง เพราะ เป็ นยามก็ยงั คง มีเลือดออก
จากปากรู้วา่ เป็ นโจมตี คือวิธีที มันเป็ นโจมตี ง่าย หรื อ สถานการณ์ อุบตั ิเหตุและ นันคือสิงที ผมบอก พวก
เขา มีเหตุผลทีจะ โจมตี ยามจน พูด ดีกบั เขา ไม่ ยัง บอกพวกเขา ว่าเขามีเป็ นอุบตั ิเหตุ และมันก็เป็ น
เรื อง ที ฉันมักจะ อ้ อนวอน
พวกเขา ทําให้ ฉนั ปิ ด รอให้ การตรวจสอบ ทีเรี ยกว่า ส่วน การรักษาความปลอดภัย ของชาวยิว วัลเลย์
เข้ าชม เรี ยกแต่เขา ก็เต็มใจทีจะ ไปพร้ อมกับ วิทยานิพนธ์ของฉัน ทีจริ ง เป็ นอุบตั ิเหตุไม่สามารถ ยอมรับว่า
มัน เป็ นการกระทํา โดยไม่สมัครใจ จะมี หายไปดังนันผมจึ
*
งต้ อง ฐาน ตัวเอง ในแง่ทีว่า พวกเขา ต้ องการที
จะ ไปข้ างหน้ า วิทยานิพนธ์ฉบับนี * จะต้ องมี ความขัดแย้ งระหว่าง เจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยยาม ทีได้
รับ นม ทําร้ าย แต่เขาก็ยงั ไม่เคย เขียนว่า ผม ตีคณ
ุ ทีทําให้ การมีสว่ นร่วม เป็ น ยาม อืน ๆ ทีได้ รับ มี
เด็กทีอยูใ่ นความ คุ้มครองเขา ได้ ไป โรงพยาบาลยังเป็ น ประจําเป็ นป้องกัน สันโดษ ต้ องมาพร้ อมกับ ยาม
จริ งผม รู้วา่ เขา ได้ เห็น สิงทีผมทํา เพราะ เขาเห็น ทุกอย่าง เพือให้ เขาเป็ นคน ทีทําให้ ผม มีสว่ นร่วม ทีจะ
ลงโทษ ทางวินยั ที พาฉันไป ยัง ศาล.
แต่ ในวันทีเขา ก็ได้ ยินเสียง ในกระทรวง สาธารณะ ผมได้ รับแจ้ ง ว่าเขาได้ รับ ข้ อหาทําร้ ายร่างกาย
ถูกกล่าวหา นม ยาม แต่ผ้ ทู ี มาพร้ อมกับ ผม ในวันนัน* เป็ น ยาม มะกอกประวัติของ นี *ป้องกัน ฉัน เป็ น
มิตรภาพทีสร้ างขึ *นภายใน ห่วงโซ่, เข้ าร่วมหลักสูตร ในการใช้ งาน สํานักงาน ในด้ าน ไอทีมี การตรวจสอบ
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ทีเรี ยกว่า Lina , ฉันตกหลุมรัก กับมัน โดยไม่ได้ ตงใจ
ั * และ ยาม นี * มะกอกยัง ชอบเธอ และเอา ตัด
มันเขา รู้วา่ ผม ชอบ เธอและเธอ ชอบฉัน จึง เริ ม มี ผูก ชนะ ฉัน มิตรภาพ จะได้ พูด ไม่ดีของ ฉัน เพือ
ต้ องการทีจะ ติดกับมัน เริ มต้ น พูดคุยกับ ฉันอีกต่อไป และเขา ฟั งงบ ของฉันในกระทรวง สาธารณะ และ
เขาเขียน ลงทุกอย่าง ทีผมได้ กล่าว ไว้ วิทยานิพนธ์ที มันเป็ นอุบตั ิเหตุเพราะ ฉันจะไม่ได้ คิดว่านี *จะ ช่วย
ให้ ฉนั ป้องกัน ได้ จะชอบ ฉันหลังจาก ทีถูก หยุด Monsantoห่วงโซ่ ทีได้ รับการ ออกแบบคุก
ธรรมดาสําหรับเรื อนจํา ความปลอดภัยสูงสุด อยูท่ ีนัน พฤษภาคม 2007 ที ห่วงโซ่เปิ ดตัว แต่ ไป
Monsanto โดย ไม่ต้องรอให้ การดําเนินการเป็ น ห่วงโซ่ ทีมีความซับซ้ อน ได้ ทํากับ ผู้ก่อการร้ าย
บ้ านอาชญากรรม ความรุนแรงมากขึ *น , องค์กรอาชญากรรม เราจะ เฝ้ าดู อย่างต่อเนือง เสมอ เพราะ เรา
อยูใ่ น ระบอบการปกครอง ทีเข้ มงวด เช่น หลักการ นักโทษถูก ใส่กญ
ุ แจมือ ทีจะออกจาก เซลล์ได้ เพียง
คนเดียวที เล่น วันแต่ผม เพิงไป ทีนันใน เดือนพฤษภาคม 2008 ยัง เอากับ โครงการนี * จะต้ องปิ ด
ยาว ในเซลล์แต่ ฉันเลือก ไม่ ขึ *น กุญแจมือเลือกแล้ ว ขึ *น ระบอบการปกครองที ไม่ได้ เปิ ด แต่เรามี อาชีพ
อืน ๆ เรามี ฟุตบอลแฮนด์บอล และห้ องออกกําลังกาย เรา สามารถเยียมชม ห้ องสมุดเช่นกัน แต่ ได้ รับการ
ทอ , ไม่ได้ ทงหมด
ั*
ในวันเดียวกัน
ฉันตอบ และ เดินกลับไป ปกป้อง วิทยานิพนธ์ เดียวกัน แต่ เมือ ฉันได้ ออกจาก รถตู้ ทีจะขับรถ ให้ ฉนั ไป
ห้ องพิจารณาคดี ทีฉันเห็น ว่านม ยามเหยือมาพร้ อมกับ ยาม มะกอกและ อยูไ่ กลจาก จินตนาการ ทีจะมี
ความประหลาดใจ ทีน่ารัก เมือฉันเริ มต้ นได้ ยิน นม ยาม พยานได้ ยิน วิทยานิพนธ์ทีฉันได้ รับการปกป้อง
เมือฉันถาม อัยการและทีว่าเมือ ฉันรู้สกึ ยาม มะกอกได้ ช่วยให้ ฉนั ศาล ก็อ้าง ว่าพวกเขาไม่ เชือ ว่ามัน
เป็ นอุบตั ิเหตุแต่ ทําในสิงที มัน จะต้ อง และหลักฐาน ไปในทางตรงกันข้ าม ไม่มี ไม่มีใครสามารถ ถูกตัดสิน
ผม ก็พ้น และทนายความ ของฉันคือ ทียอดเยียม มากเกินไปในขณะ ทีได้ รับการ รอการพิจารณาคดี ในคุก
ความปลอดภัยสูง Monsanto ทําให้ ฉนั ทบทวนผม ขาด ตรงสอง เดือนทีจะไป ฟรี และโอน ให้ ฉนั
ipของ Alcoentre ได้ มี ล่าสุด ในห่วงโซ่ นี * มี การจัดส่งสินค้ า ทีได้ รับการ เรี ยกร้ อง ดังต่อไปนี *
หลายอย่างที ฉันได้ ทํา ในห่วงโซ่เป็ น ห่วงโซ่ของ ระบบเปิ ด ทีเรี ยกว่า โคโลนี คุกโดยฉัน หายไปสอง เดือน
ที พวกเขาส่งฉัน กลับไปมี ทีจะออกไป ถนนผมซ้ าย
ในฐานะทีเป็ น ความประสงค์ของเรา เป็ นทีดี ทีจะอยูใ่ นห่วงโซ่ เปิ ดคุก เพราะมัน เอาฉัน ปี และครึง
Monsanto และการประกอบอาชีพ มากขึ *น ว่าเรามี มีระบบปิ ด มาก
ยากทีจะเอาชนะ แม้ ผม ทีมี ประสบการณ์อย่างกว้ างขวาง ภายใน เรื อนจํา บ้ าน เหล่านี *และ มันก็ถกู
แล้ วฉัน ลดลงใน เฮโรอีน Monsanto มันเป็ น ไปไม่ได้ ที จะไปทีนัน เพราะยาเสพติด ไม่ได้ เข้ า
เสบียงอาหาร หรื อสิงที อยูน่ อก โดย การเยียมชมมี แก้ ว ทีไม่ได้ ได้ รับอนุญาตให้ ติดต่อทางกายภาพ แต่มกั
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จะ บอกฉัน ของ ความชัวร้ ายทังหมด
*
ที เกิดขึ *นกับผม มี ผลประโยชน์ออกจาก การใช้ ยาเสพติด
*** *** ปิ ด
Pink Floyd - เราและ พวกเขา
" เรา และ พวกเขา
และหลังจาก เรา คน ธรรมดา เท่านัน*
ผมและคุณ
พระเจ้ า เท่านันที
* รู้
มัน ไม่ใช่สงที
ิ เรา จะเลือกทีจะ ส่งเขาร้ อง จากด้ านหลัง และ แถวหน้ าเสียชีวิต
ทัวไปและนัง และเส้ นบนแผนทีย้ าย จากทางด้ านข้ าง สีดํา และสีฟ้า
และผู้ร้ ู ซึงเป็ นที ซึง และ ใครเป็ นใคร
ขึ *น ๆ ลง ๆ
และในทีสุด ก็เพียง รอบ ' n รอบ ยังไม่ได้ คุณได้ ยินมัน เป็ น การต่อสู้ ของคํา ผู้ถือ โปสเตอร์ ร้องไห้
ฟั ง ลูกชาย กล่าวว่า คนทีมีปืน
มี ห้ องพัก สําหรับคุณ ภายใน
"ผมหมายความว่า พวกเขาไม่ได้ จะ ฆ่า ยา ดังนันหาก
*
คุณให้ 'emสัน* อย่างรวดเร็ ว คม ช็อก พวก
เขาจะไม่ ทํามันอีกครัง* ขุด มันได้ หรื อไม่ฉนั หมายความว่าเขา ได้ รับการออก เบา ๆ ' ทําให้ ฉนั จะได้ ให้
เขาหวด - ฉัน เท่านันที
* ตีเขา ครัง* เดียว!มันเป็ นเพียงความแตกต่าง
ความเห็น แต่จริ งๆ ... ผมหมายถึง ค่าใช้ จ่ายใน มารยาททีดี ของการไม่ ทํา อะไร พวกเขา ใช่มย?
ั* "
ลงและออก
มันไม่สามารถ ช่วย Que มีจํานวนมาก เกียวกับ มัน
ด้ วย โดยไม่ต้อง
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และผู้ที จะ ปฏิเสธ มันเป็ นสิงที ต่อสู้คือทังหมดที
*
เกียวกับ?
ออกจากทาง
มันเป็ น วันทีวุน่ วาย
ฉันมี สิงที อยูใ่ นใจ ของฉันสําหรับความต้ องการ ของราคาของ ชาและชิ *น"
ชายชราคนหนึง เสียชีวิต
ลิขสิทธิ<© สีชมพู ฟลอยด์
เศษ
ฉัน เศษ
สิงทีส่งมา และสัมผัส ในภาคเหนือ แช่แข็งแผ่น เก่า รอ ทีจะขดโทน แสงสีส้ม เผาผ้ าห่ม อุน่ เป็ นจิต
วิญญาณ ที ลืม เรี ยกร้ อง และ ทน ความหนาวเย็น electrifyingหน่วยความจํา หลวม ไม่ได้ อยูใ่ น
ตัวละคร และ การดํารงอยูแ่ พร่กระจาย เสียงจังหวะ เวลาที ตัวเอง หลวม ร้ อน บุก ฉันและ สํารวจ ไม่ใช้
ความร้ อนระบายความร้ อน โลก ร้ อน บรรยากาศไม่ได้ ลกู เดียวกัน ม้ วน เข้ าไปในมุมจุด เป๋ ภายใต้ พื *นผิว
ของมหาสมุทรภายในหินหนืด เปรี ย* ง สูป่ ่ าของการสํารวจ และสร้ างความประทับใจทีเดินทางมาพักผ่อน ที
สวยงาม และไม่มี ทางอืนทีจะ บอกว่ามันเป็ น คําพูด คํา ร้ อนหรื อเย็น เกินไปเช่น ศพ มืดมน เย็น จริ งๆ
เย็น นิรันดร์ ในฝั น ทีร้ อนของฤดูใบไม้ ผลิและ หุบเขาแม่นํ *า โดยไม่ต้อง เสียงหัวเราะเป็ นความหวังทําลาย รอ
การค้ นหาและ แสดงสิงที พระเอก และ alludes เพือสร้ าง อย่างช้ า ๆ และ แสดงให้ เห็นว่า คิด เพียง
แต่ไม่มี ระยะทางและ เหมาะสม กับ สมการ กล่าวถึง ทุกประเด็นร้ อน ร้ อน แม้ เปรี ย* ง เสียง กีต้าร์ ที มี
แรงสันสะเทือน ทีนังวัฒนธรรม ทีเกิด ผลไม้ และอืน ๆ หรื อ เก่ง น้ อย โดยไม่ต้อง ยกเลิก แก้ ไข
สถานการณ์ ตอนนี * หยุด existentiallyรับผลกระทบจาก การเจ็บป่ วย ของคําทีถ่ายทอด หูหนวก
แห่งความเงียบกล่าวว่า การดูแล มากขึ *นในการ ดูแลที เป็ น ยก ความสงสัยของการ ถอนแต่สง่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทิศทาง และการเขียนทังที
* ความจริ ง ก็คือว่ามี ความจริ ง ระหว่างความคิด และวิธีการ ดําเนิน
การเพือ หา ผ่าน พฤติกรรมทีสร้ าง เทคนิคและ ประลองยุทธ์ คนขับรถ ตัวเอง และดู ยอมจํานนต่อ
ภาพลวงตาของ คํา ทีไม่มีความหมายแต่ อย่างถูกต้ อง กล่าวว่า แต่มนั เป็ นเรื อง ทีไม่นา่ เชือ ทังหมดรู
*
ปแบบ
ทีมีการกระทํา พื *นฐาน ทีจะ โชคร้ าย บริ สทุ ธิ< ไม่เหมาะสม ดูที เติบโตและ รู้ ว่าจะทําอย่างไร กับ
สถานการณ์ทีไม่มี ความรู้สกึ ใด ๆ ของ คําอธิบาย ของเขาเอง วิสยั ทัศน์ หรื อความรู้สกึ เรามักจะ บอกว่า
เรา ไม่คิด และดู สิงทีเป็ น ความรู้ และเรี ยนรู้จากและ อาการอืน ๆ ของเดียวกันหรื อคล้ ายกัน หรื อในรูป
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แบบของการเติม นี คือตัวอย่าง ของการปฏิบตั ิภารกิจ ใด ๆ ความรู้สกึ ทีเป็ นนามธรรม ในรูปแบบ ทีไม่ได้
มีเหตุผล ใน ของ ความจริ ง ปั จจุบนั เป็ นหน่วย แต่ สหรัฐ ลักษณะการแยกส่วน ของโลกทีมีความ ใกล้
เคียงกันและ เช่นเคย เรามี ความคล้ ายคลึงกันแต่ ไม่ได้ มี ความเท่าเทียมกัน ของเขา อาจจะเป็ น เหตุผลที
พื *นหลังและ หายไปใน การโอนเงิน ของตัวเอง ทีนี เป็ นตัวละคร โดยวิธีการ ของการเป็ น และความรู้สกึ
ร้ อนวูบวาบ ทีมา จากทีเดียวกัน ภายใน อาจมีลกั ษณะเช่น จิตรกร ของรูปร่าง กรอบเป็ น ตรงทีเป็ น
สถาปนิก ไม่ได้ เป็ นเหตุผล สุดท้ าย แน่นอน ว่าใน การปราบปราม หรื อ การโค่นล้ มของ จินตนาการของ
ความเป็ นจริ ง ทีเรี ยบง่ายทีออกมา ตามธรรมชาติ ปั ญญาและ incisiveness ไม่สาํ คัญ ทีดําเนิน
การโดย อนาคตที ทุกอย่างมี การทําความสะอาด และ ความเป็ นจริ งของอดีตทีผ่านมา อย่างหนักโดยไม่ร้ ู
ตัวและ ใช้ สทิ ธิ กันอย่างมากใน ความดุร้าย ของ ประสบการณ์ของคําทีมักจะ นึกภาพ อ้ างว้ าง ทีนีคือ ช่วง
เวลาทีจับ ชิ *นส่วน ให้ ความสนใจดูเถิด ร่วมใส่ใจในการ นี * ก้ าวก่าย ฉัน จะ เขียน มีอํานาจทุกอย่าง ยังไม่
ชัดเจน ว่าเป็ น ตรงทีเป็ นเส้ นของขอบฟ้ า ทีดวงอาทิตย์ ลงไปและ ซ่อน ชัน* นอนหลับและ พบว่าตัวเอง ตี
แต่ไม่เคย เสียใจ เพราะไม่มี ทีจะเกิด อีกครัง* และ จะ สดใสเท่าที มัน เป็ นสิงเดียวที ดวงอาทิตย์ จะทําให้
ประสบการณ์ ทีสดใส และมีพลัง ของเรา ดังนันหากชุ
*
ด ในการเคลือนไหว ที ทุกรายละเอียด จะมีการ
อธิบาย ความไว ขันตํ
* า เท่านันที
* จะ เกิดขึ *น และจดจํา คําทีมี ความหมายของมัน ทุกวันและ เก็บไว้ ใน
ความเงียบ ของความอดทน ของคุณมีญาณทิพย์ มืด ไม่ได้ คาดการณ์ไว้ แต่ไม่ได้ ลดลง สัญชาตญาณ
ใด ๆ เหตุผล จนกว่าฉันไม่ invades'mฉัน เอง ถูกสร้ างขึ *น และรักษา เสาเป็ นจุดอ่อน เสมอ อยูใ่ น
โลกสมมุติ ที มันยืน โดยไม่มีใคร จงระวัง สายลับ เหล่านี * ผม จะ สรรเสริ ญ ของฉัน ของ ความประพฤติ
ความเป็ นจริ ง ทีรุนแรงของ ความร้ อน เท่านันเครื
* องยนต์ หัวรถจักร ที ทําเช่นนี * การเดินทาง บ้ า มากและ
ลึกลงไปใน อุโมงค์ ทีคุณ อาจไม่เคย เห็นภายใน ความมืด เพือให้ คุณกับการส่งออก ของภาพและสิ *นสุด
ทีสดใส รอ เพียง ให้ ยตุ ิ สิงทีกระตุ้นให้ เราและผลักดันให้ เราและสิงที เป็ น แรง แตก fascináveis
เป็ นอะไร ทีเชือถือได้ ยากทีจะรู้ และไม่เคย ได้ รับการ เรี ยนรู้ เว็บ ทีเสียแต่ กลับมา ในรูปแบบ เว็บ ทีมัน
เป็ น เรื องทียาก และ เป็ น อุบตั ิเหตุ ในเรื องทีมีการยิง ลึกทีฆ่า เขา ในวัยเด็ก ,ความเกลียดชัง พื *นฐาน
แต่ไม่เคย สนใจใยดีกบั ใครบางคนหรื อ จิตใจ หรื อ คน ใด ๆ ของคุณ ดังนันในวิ
* ธีทีชาญฉลาด บอก ทุก
คน ว่าเราเป็ น ผลรวม ทังหมดของเรา
*
และมา คน เท่าเทียมกัน มากขึ *น แตกต่างกันและ คล้ ายกันกับตัว
ละคร เดิม ในความเป็ นจริ ง มีความเป็ น หุน่ เชิดของ การกระทําใด ๆ และเป็ นส่วนหนึงทีแสดงถึง การเดิน
ทางหายไปใน พื *นที ตัวอักษรศิลปะของ การสร้ างพื *นที จะเป็ นเจ้ าของ เสียชีวิตจาก จุดสิ *นสุด ใด ๆ, สุด
ยอดก็ไม่เคย สิ *นสุดตาย สําหรับเรา ไม่เคยเกิดขึ *น ก็เกิดขึ *น กับบรรดาผู้ร้ ู เราเมือเรา ตาย และไม่เคย รู้วา่
มันเป็ นคําที ไม่มี ทีสิ *นสุด แต่ เรี ยบง่ายและ ความคิดสร้ างสรรค์บิตหากิน เป็ น สุนขั จิ *งจอกทีต้ องการทีจะ
กินอาหาร จากความหิว มหาศาล กว่า คือการเรี ยนรู้ และมักจะ ต้ องการทีจะ ทราบข้ อมูลเพิมเติมแล้ ว
แหล่งทีมาของ การมีอายุยืนยาว นี * ไม่เคยรู้วา่ สิงทีเกิดขึ *น และแม้ วา่ นักปี นเขา ทีผ่านมา ได้ รับการ บันทึก
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ไว้ และย้ าย ศรัทธา ของภูเขา ของเขาและข้ อ จํากัดนี *เป็ นเพียง จุดเริ มต้ นของหน้ าผาทัศนคติ เยาวชน เมือ
เทียบกับ ระดับความสูง ใด ๆ และ เมือเรา ลงไปและ เราเห็น ว่าเรา ได้ บรรลุแล้ ว ในการชนะ เพียงรู้เล็ก
ๆ น้ อย ๆ ทีจะเป็ นและ ไม่เคยต้ องการที จะเสียและ ทังหมดที
*
เราสามารถ บินไปยัง จุดใด ๆ ใน ทีเคย ตก
อยู่ เพราะพวกเขา เรี ยนรู้ทีจะ บินและ จินตนาการ ทุกอย่าง แต่ ชิ *นส่วน ทังหมดเป็
*
น คําพูด ความคิดและ
ความคิดนํ *าลึก ลึก เพือ ศิลปะ ของ การหลอกลวง ยิงทําให้ หัวข้ อไม่แน่ใจว่า อากาศทะเล และปรากฏเป็ น
ถ้ า

ด้ วยพลังงาน

ความมหัศจรรย์ของ

ความสว่างและ

embebecido

ซาบซึ *ง

และ

ternurentoน้ อยมาก นอกจากนี *มา จากช่วงเวลาที แน่แท้ หนึง และไม่เคย อยูย่ งคงกระพัน เพราะ
ชัยชนะของเขา ก็มกั จะ พ่ายแพ้ และ ได้ เรี ยนรู้ มากขึ *น ก็จะแพ้ การต่อสู้ มากขึ *น ในการที บอกว่า ไม่มี
อะไร และรู้สกึ รสชาติ เลือน ของพระองค์ผ้ ทู รง ประทานชัยชนะ มัน ก็เพียงพอทีจะ เรี ยนรู้และ เรี ยนรู้ทีจะ
มีชีวิตอยู่ กับสิงที เรา ปฏิเสธ.
Ii เศษ
ชัน* จมลงไปใน ระยะ หนึง บันไดขบ โลหะขันตอน
*
การทําความสะอาด เศษถัง บนพื *นตาราง หินอ่อน ผนัง
ร่วมกันใน สี หนึง ลดลง โดย ลดลง และ ตกอยู่ ลึก เล็กน้ อย คน ขยับชัน* แสงสลัว , กําพร้ า หนึง เกิด
การอุดตัน ผิวรังสีของแสงทีมีผลกระทบ เงา reflecti- ของกระจก หน้ า, ดูที ชิ *นหนึง ดํานํ *า , การ
ก่อวินาศกรรม , ทุน่ ทีเกิดขึ *นใหม่ ทีช่วย ฉันจากการ สําลัก , บ้ า,หนีออกมา และ หายไป ระหว่าง ดวง
ดาวและเหว ทีว่างเปล่า ของคุณธรรม ในแง่ของ ทัศนคติ ในบูรณภาพ ของความทุกข์ทรมาน และก่อนทีจะ
กลัว แล้ ว ปิ ด เปี ยโน บน ถนน เชื *อสายบิน tar เปี ยโนเป็ น บนพื *นและ แล้ ว การสัมผัสเสียง แรกภาพ
แรกเสียง ลึก สะท้ อน ความว่างเปล่า ของครี บ ว่ายนํ *าในนํ *าสุดท้ าย กระโดด พันธบัตร เคลือนไหว มิสซูรี
และสิงที หายใจ และ ถูกลาก สําหรับภาพลวงตา desvaneceste เป็ น ทีแตกต่างกัน สําหรับช่วง
เวลาในมหาสมุทร ของ profundez,ของเหลวและ เกลือ โดยไม่ต้อง เขียน ดินสอ สี เป็ นนักแสดง
ในการแสดง culminates บุคคลที เป็ นของขวัญ ทีทําให้ ฉันมีความสุข , ชุดนอน อยูบ่ นเตียงเตียง
เท ฟอง และ ทีแตกต่างกัน ก็คือภาพ ทิวทัศน์ โดยไม่ต้อง ทุกอย่าง สูดดม การเปลียนแปลงของการรับรู้
และเสียง ได้ อย่างชัดเจน , ไม่มีนํ *าตา , ไม่มีเส้ น ไม่มีกฎ โดยไม่ต้อง มีอะไรบางอย่าง ทีขาดหายไป ใน
ทุก เรื องที ไม่เติบโตไม่ปรากฏ แทบจะไม่ บอก และ จะผูกพัน , ความจริ ง , โซ่และ ล็อค ในทุกด้ าน
หนังสติBก เป้าหมายและ ขึ *นอยู่ ประหลาดใจ เป็ น ลูกศร โดยไม่ต้อง ขอบเขตผูก ปมเขียน หก ไม่หยุดยัง*
,การเขียน เบลอ ไม่เคย ปิ ด ทุกอย่างทีเขา อยาก เห็น และผู้ทีได้ อยากจะ มี และ ในพื *นหลัง จะไม่ของ
การเป็ นตัด และเหล็กแผ่นรี ด เครา หยาบ หนึง หนวด, ผม, หนึงบวกหนึง ของใบหน้ า แต่ละ สัมผัส ของ
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แต่ละ ล้ มละลาย บาป ของเขา ไร้ กาลเวลา ของเขาจนถึงปั จจุบนั และเห็น ผลรวม เท่านันและ
*
ผ้ า

แล้ วยืน ใน ทรายดิน เลือย และอาศัยอยู่ นับตังแต่
* เวลา ของการดํานํ *า, ความภาคภูมิใจ ทุก เรื องแสง
และ ลงไป ด้ านล่างของโลก ได้ เห็นเพลง ทีเรี ยบง่ายให้ มนั ในความพึงพอใจ ในทันทีที เป่ าวิสยั ทัศน์เราทุก
คน มีชีวิต ความเป็ นจริ งของ หนึง ของบางสิงบาง ลางสังหรณ์ อืนทีจะเกิดขึ *น และ จะประสบความสําเร็ จ
กล้ ามเนื *อกระตุก เป็ นอิสระ และ ตืนตัว ทีจะได้ รับ ความรู้สกึ และ จดหมายจากโคลง ทีสมบูรณ์แบบ ทีไม่
เคย สัมผัส ของเดียววิง ประโยคหนึง ว่า ขันตอน
*
ดังนันที
* เราจะ ได้ ออกไป และสถานทีที เราอยู่ โดยไม่
ต้ องป้อน ให้ สอดคล้ องกับการหายตัวไปอย่างลึกลับ ผงในสิงสกปรกจุด จริ งใน ภาพลวงตา จินตนาการ ทัง*
หมด แล้ ว ระเบิด ดาวหางและ ทีอยูอ่ าศัย โลกใบนี * ไม่เคย พล่าม มีฐาน สมคบคิด ทีสงสัยว่า ได้ รับการ
ติดตังแผน
*
ไม่ได้ ยกเลิกการ ดูดซึม จากนัน* ได้ ยินเสียง หนึงเสียง และ เสียงหอน ของ หมาป่ า ตัวอักษรที
เป็ นประวัติศาสตร์ การทําลาย ความสมบูรณ์แบบ ได้ รับการ บรรจุอยูใ่ นริ มชายหาด ดาว จรวด แปลก ดัง
นันสิ
* งที ได้ รับการกล่าว และเริ ม ลงบันได ในระหว่างการเดินทางทีว่างเปล่า หนึง ลดลงจาก ขันตอนที
*
แล้ ว
ราวบันได โลหะที เป็ น อัตโนมัติและ เพียงหนึง เท้ าบน แม่นํ *า เท้ าเปล่า และเย็น ทังหมด
*
ทีไม่ได้ ดูเหมือน
จะ เป็ นทุกอย่าง จะหายไปและ หายไปสากล ทังหมด
*
เป็ นอย่างทีมัน เป็ นแล้ ว เพียงภาษาเดียว ปาก เปิ ด
ความสุข กระหาย ทีจะเห็น คุณจูบ จูบ และความปรารถนากัดของ รูปลักษณ์ของคุณ เมือ ในการเดินทาง
ของ เรื อของคุณ ดึงไป และ จะทําอย่างไรกับ สิงที จริ งทีไม่ได้ เป็ นจริ ง แต่เดา จมูกของคุณ petizรู้สกึ
ร้ อนและ แมลงวันและ พิชิต ดาวพลูโต หัวใจของเธอ หินในบ่อชีวิต ทีแยกจากกันไม่ได้ ถ่ายภาพ แนวตัง*
เสมอ ดูเถิด บ้ าจะมี สติก็ ไปยังจุดทีทังหมดที
*
สร้ างขึ *น และจูบ หลวม รอ ทีจะถือ ด้ วยแรง เพียงอยู่ กับ
ความเชือมันผูก เสมอเพือ หัวใจของเขาเต็มใจทีจะ สูบนํ *า และการไหล นึกในปั จจุบนั ในลัง สี ผนังและ
ลักษณะของเส้ นใย โดยไม่มีเหตุผล ทีรอการ ส่องสว่าง แรงซึง ไม่กลัว ไม่ ชนะ หรื อแพ้ เป็ น ความ
ปรารถนาทีจะ สร้ างและ ทะเล คลุมเครื อ ด้ วยแปรงในการวาดตัวอักษร ทังหมดที
*
มี สีแต่ละสี พยางค์ และ
ความแข็งแรง สูงสุดใน อารมณ์ทีจะ ไปและ ไปและ ปล่อยให้ ตวั เอง ไป โดยเฉพาะอย่างยิง ในการสร้ าง
ปราสาท หิน ใต้ นํ *าตก และแม่นํ *า ในห่วงโซ่ใช้ ทกุ อย่าง ในหน้ าดังกล่าวข้ างต้ น มีอะไรบางอย่าง ในใจ ที
แตกต่างกัน มาก จาก เท่าเทียมกันและ เป็ นเรื อง ง่าย ในการเดินทางเสียง ของ ฝี มือทีไม่เห็น แต่ กระจาย
แล้ ว ปี น อีก รุ่ง ขึ *นบันได ยังคง เดินกลับไป ในอนาคตของขันตอนและลอย
*
และเพียงหนึง พยายามทีจะ
ปี นขึ *นไป ในแต่ละขันตอน
*
ให้ กบั บริ ษัท ของคุณ และอากาศ เชือ จินตนาการ เปี ยโน ทีทิ *งไว้ บน พื *น
แอสฟั ลต์มีเพียง ทีสําคัญและมันก็ ไม่ สงสาร หรื อ จําเลย จะมี ความเชือมันในหนึง มักจะเชือ เปิ ดเผย
ชีวิตและ ได้ รับ เพียงแค่ช่วงเวลา ของภูมิทศั น์ ร้ อน กลินหอม ใน ความเงางาม ทะเล เห็นคุณ จะรัก ใน
การดํานํ *า ของฉันรับ ของฉัน ลอย เรื อ ของฉัน จม ในผ้ า ล้ าง ทําความสะอาด เปี ยโน ทีติดตังอยู
* บ่ น ห้ อง
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นังเล่นทีไม่มีใคร อยากจะเป็ น และ ฉันแค่อยาก มี แล้ ว เข้ าประตูออกจาก ทุกอย่างและ ไม่เคย คิด ทีลึก
ซึ *งยิงขึ *น เป็ น ความปรารถนาจะมีคณ
ุ ในวง หัวใจและ คู่ ของคุณก็ สูบนํ *าทังหมด
*
แล้ วป่ วน มีเหตุผล น้ อย
ลงและ ใน การทิ *งระเบิด ของการกระทําเป็ นเหตุการณ์ แล้ ว ของสงคราม สําหรับทุกอย่าง สงบสุข ด้ วยกัน
ด้ วยความรู้สกึ ทีแตกต่าง จากการเดินทาง และขยาย สิงที หันหลังกลับและหลังจากที นกร้ องเพลงและ สุข
เพียง แต่ วันนี * ได้ เรี ยนรู้ เพลงของเขา ในเนื *อเพลง , เรี ยงทังหมด
*
โดยไม่ต้อง มีการประสานงาน งานก็จะ
นํามาและ สิ *นสุด ความกลัว ไม่เชือ และในทีสุดก็ ไม่กลับมา เดินทาง นี * ตลอดทางมี ลดลง ลึก อยูบ่ น
หลังคา, หน้ าต่างแง้ ม และเย็น ในทีมืด ของการกระทํา ของความเป็ นจริ งทีไม่เคย เกิดขึ *น แต่ รายงาน
และ มันควรจะ ได้ รับการ คิดค้ น ความคิด ทีเกิด เป็ นเพียงการ ระบาย นํ *า ที เป็ นทีนัง เดียวของการ จูบ
ของคุณปรารถนา เพียงเพือ คุณ และเล่น เปี ยโน ส่วนหนึงเป็ นแผนการทีจะ สัมผัสคุณ ทราบว่า คุณจะได้
รับ ความรู้สกึ สําหรับ ชี *ให้ ใบมีด ทือ เป็ น ลายลักษณ์อกั ษร ทีแข็งแกร่งที ไม่ได้ หยุด อยูแ่ ล้ วรู้สกึ ผูกใน
เวลากลางคืน ดาว หลวมเดินทางบน อนาคตที จะไม่มา แตกต่างจาก ในอดีตและปั จจุบนั เป็ น รัฐประหาร
มันก็เป็ นแค่ เรื องที ทุก ศาสนา และสิ *นสุด สิงทีเหลือ ของ ดาวพลูโต เพียง เขียน ความรักของ หัวใจเพียง
หนึงเดียว ระหว่างสอง ผนัง เป็ นไปไม่ได้ ทีจะข้ ามไปที เกียวกับอะไร ออกไปในวง เปิ ดตารางหนึง เป็ นรูปสี
เหลียมผืนผ้ า ที ปม กระชับ สะบัดผงคลี และเห็น เปี ยโนเพียง สัมผัส สงสาร และ ห้ องมืด ของคุณ ของ
ภาพที ถ่ายภาพ , ม้ วนฟิ ล์ม, ภาพขนาดเล็ก ในเฉดสี ของชิ *นส่วน เห็นว่า เจ้ า สะท้ อนให้ เห็น ในส่วน ที
ทุกอย่างร่วม เพราะผม ต้ องการให้ คณ
ุ สะท้ อนให้ เห็นใน ภาพ ของฉันคุณ อยูค่ นเดียว เป็ น กรอบกระจก
ทีพบบ่อย
วิธี ทีจะได้ รับ ออกจากความเจ็บปวด ที immerses และ คมชัด ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บ
ปวด และ หนึง เท่านันมั
* น ก็เพียงพอแล้ วสําหรับ ดู โดยไม่ต้องฆ่าหารื อ และวาง นํ *าตาทุกหยด คือการค้ น
พบ ของหัวใจ ชันและ
*
ทําลาย แล้ ว ทีเกิดขึ *น ในปั จจุบนั ไดรฟ์ ผมบ้ า และข้ อมือ ของฉันและ โซ่ รอบ
แรงกระตุ้น ทีจะ ตัดสินให้ จิตวิญญาณของ ผู้ป่วย และฝุ่ น มืด ทีเราบ๊ อบ แบ่ง ตาม ความรู้สกึ และไอนํ *า
มากขึ *น แพร่หลาย ร่างกาย ของจิตวิญญาณของ ราก การโอน ปั นป่ วน นี *จะพบ ใน เขาวงกต ด้ วยตนเอง
ทีคุณ ลาก โดยไม่แยแส จมอยูใ่ ต้ นํ *า ในปั จจุบนั ของ วันอืน ทุบ ห่วงโซ่ทีผูก ฉัน โดยการปล่อยใน ช่วงเวลา
เร่งด่วน เกือบ ทุกคน คาดว่า สัญลักษณ์ ของชีวิต ส่ง ช่วงเวลาที เกียวกับคนบ้ านนอก
การเผาไหม้ ไฟฉาย fulminará นีเรื องแสง และ ไฟ เปลวไฟ ทีเผาไหม้ สําหรับคุณ หัวใจ ไม่ดีของ
ฉัน,ม้ า หลวม รอ ทีจะเชือง สนุกกับทุก สิงทีฉันรู้สกึ เพราะ คุณรู้สกึ ว่าคุณ รู้สกึ ในเวลา นี * ไม่มีทีสิ *นสุด
ซึง ตัดกับ อดีตทีผ่านมา โดยรอบและ ชีวิต ซึงเป็ นเครื องหมาย ใด ๆ ทีจะ มีชีวิตอยู่
นวด ชุมนุม ของเรา ในความมหัศจรรย์ ทีเป็ นเพียง ลักษณะทีคุณ และ เห็นใบหน้ า แม่ของคุณ ความรู้สกึ
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ของความอบอุน่ และความอ่อนโยน ทุก ความขมขืนเพียงแค่ ต้ องการเพียง ยกฉัน จะมีชีวิตอยู่ และมักจะ
ขึ *นไปดู คุณตายเปรี ย* ง เคลือนไหว ของริ มฝี ปากราคะความสุข โปร่งใสเป็ นความหมาย กอด รอทีจะ อาศัย
อยู่ ที ของสหภาพ ทีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิง ทีจะ หวังว่า คุณ ปรารถนาทีจะ มีความสุขมาก เป็ น
petiz รากหนึง หว่าน หล่อเลี *ยง และ เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง มิตรภาพเป็ น สูงส่ง ของความรักทําให้
หัวใจ ฉันเต้ น ก้ าวของคุณ
พ่อ เป็ นพ่อของ อัลช่วงเวลาทีวิเศษ ของการเรี ยนรู้ ทียิงใหญ่ ทีเคย หวังว่าจะได้ ความรัก ทียิงใหญ่ ทีจะมี
ความรักเด็ก มากขึ *น เพียงแค่ความรัก แม่ของเด็ก เป็ น ยักษ์ พ่อ มักจะ ใส่ใจ และชาญฉลาด และลูกชาย
ลูกชายของฉัน ระเบิด ฉันด้ วย ความรู้สกึ ความสุขอารมณ์ , ความรัก , ความรัก และความรัก เป็ น แรง
ที alludes เราสําหรับ ความสุข นิรันดร์ , ประสงค์ของ ความรักการแบ่งปั น บทเรี ยน การเรี ยนการ
สอน และเนืองจาก ทัง* ล้ นไปด้ วย ความสุขให้ กบั สิงทีเรา ต้ องการทีจะเป็ น เด็กฝึ กงาน ตลอดไปใน พ่อ
มือใหม่.คุณไม่ได้ หมายความว่าจะ รักคุณผม รู้สกึ ว่าคุณ เป็ น ช่วงเวลา ของความวิตกกังวล แต่ละ คํา
ถามและเพียงแค่เล็ก ๆ น้ อย ๆ เพราะผม fascinasความสว่าง ของคุณคือ สําหรับผม เสมอภาพ
ความสุข ในกรอบ ทีทังสอง
*
cabemosแต่คณ
ุ มักจะสวยทีสุดทีมเยือน มาพระอาทิตย์ขึ *น ง่ายๆ เพียง
คิดว่าคุณ กรอก เช่นฉัน ประเทือง คุณ จะบ้ า อ่อนโยน จริ ง
ฉีก
วันหนึงเขา มีการฉีกขาด จะ ฝากเงิน ในหน้ าของคุณ ไม่ chorares เพิมเติม
ฝั น อยาก ดํานํ *า อย่างเข้ มข้ น ตืนขึ *นมาใน กลางทะเลจากการนอนหลับที จะมีอายุ ปี สาย,ละเมอ เพ้ อฝั น
คืน ของจิตวิญญาณที ทีมืด ร่างของก้ าวก่าย เงา และ ตืนขึ *นมา มืดของ ภาพลวงตา ทีบริ สทุ ธิ<และ ดิบ
ปลุก นิรันดร์ มากขึ *นและดูวา่ มัน นอนหลับลึก วันหนึง - เพือ ตืนขึ *นมาและ เชือใน ตํานานของฝั นอยูเ่ สมอ
ทีจะเข้ าถึง และประสบความสําเร็ จ เพียงแค่ อีกส่วนหนึง จะเป็ นสาย ทีไม่มีทีสิ *นสุด กับ เส้ นประ ของคุณ
...
คู่
อยากจูบการนอนหลับ ทีเงียบสงบ ที numbs เราและ ปรารถนา มานาน อาจจะไม่ อยาก รู้วา่ หวาน
ในตัวคุณ และคุณ พูดคํา ทีดีและ การฟื น* ฟู การเต้ นของ การสัน ของหัวใจคุณคิดว่าคุณ แน่น พัน และไม่
เคย หลุดผมในปั จจุบนั ใน เส้ นเลือด ที หัวใจของคุณ pumps'm ลมหายใจของอากาศทีมี ความ
สว่าง และความคมชัด ไม่ เป็ นจังหวะ ความทุกข์ หรื อ ความชัวร้ าย beating'm เหมือนนํ *า ฝน
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และหิน ในคุณ sand'm หนึงที ไม่ได้ ถอดออก ได้ อย่างง่ายดาย และ savoring คุณ โดยทีคุณ
ไม่พิสจู น์ ทีนีฉัน ครึงหนึง ในการค้ นหา จากกระเป๋ าของเขาบูต ชัน* Untied รอ ทีจะผูก เน็คไท และที
ไม่เคย ยกเลิก เพราะคุณเป็ น รองเท้ า ของคู่ ของฉันฉันมี ความรัก
ตลอดชีวิต
ในนิรันดร์ ให้ มนั มี ลงไป แล้ ว ไม่มีทางที จะต่อสู้กบั มัน อยูร่ อบ ๆ หรื อจัดการกับ มันเป็ น ความหวาด
กลัว ของ burble ทีไม่เห็นด้ วยและ culminates ใน จุดหนึง ตี ใจ ของการสร้ างจินตนาการ
หรื อเพียงแค่ วาดร่องรอย ความเจริ ญรุ่งเรื อง ของสีเขียวนํ *าเสียงและ ว่าชีวิต คว้ า เสียง จะมีชีวิตอยู่ และ
เจริ ญ นีคือ คะแนน ทีคุณอยาก จะชี *ให้ เห็น ชีวิต อย่างเข้ มข้ น
ความรัก
ดูเถิด ได้ อย่างรวดเร็ ว พบ ความปรารถนาทีจะ ได้ รับรางวัล มันไป และ crashing ในหิน ทะเล เค็ม
และความลึกของ ชัน* ชุบ และ ดูเถิด ยืน
เย็น ทีเข้ ามาว่ายนํ *า ทีเงียบสงบและ ใจลอย ฉัน พบว่าตัวเอง มีสว่ นร่วมกับ แหล่งทีมาของ นํ *า การเดิน
ทางไปทาง ทิศตะวันตกไปทางด้ านอืน ๆ ไม่มีอะไรเป็ นเรื องยาก เพียงแค่ ไม่เคย เหยียบ ขันตอนเดี
*
ยวและ
ล่วงหน้ า ทําให้ เล่นเพลง หัวใจของคุณซึง เรี ยกร้ องให้ คุณลมทะเลและ ทีดิน ทีจะชนะ มากพอทีจะ รัก
ผนัง
ถ้ ามัน จะเกิดขึ *น จะไม่ทราบว่า พัด เย็น แช่เย็น ฟอง ทําลาย ใจและ ขายวิญญาณ,อาวุธ บริ สทุ ธิ<ไม่มี
ความเห็นอกเห็นใจ วิธี ผูกติดอยูก่ บั ร่างกาย ทีจะ เกิดภาพหลอนประสาท และ ไม่เคย ถูก มา เพราะ จิต
วิญญาณไม่ผิดหวังดอกเบี *ย superiorizaแต่มนั ก็เป็ น ทีบริ สทุ ธิ< แล้ วที เด่น exposesวงกลม
ปิ ด วิธี แง้ ม ว่า ด้ วยการปราบปราม และภาพลวงตา ทีเกิดจาก ฟ้ าร้ อง ใหญ่โตมโหฬารและทุกอย่าง จะ
หยุดเมือความสว่าง ของผลกระทบ แต่ โรค ของจิตวิญญาณความต้ องการเหล่านี * ของร่างกายและสติ
ถาโถม เราไปสู่ ก้ นบึ *งของ ความเป็ นอยู่ ของตัวเองและ คนเลวี และ ยังคงเป็ น ภาคผนวก ที รบกวน
อารมณ์ และโรค ของจิตวิญญาณเป็ น เนื *องอกเจ็บปวด ทน และวิธีการ ประมาท ว่าผลกระทบ และผล
กระทบต่อ ผู้ทีอยู่ ห่าง ออกไปและ เดินเป็ นการประชุม ของจิตวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ร่างกายแบ่งออก
เป็ น ทีอยูอ่ าศัย ที ปั จจัย ทําให้ เกิดความวุน่ วาย ทุกอย่าง หรื อเพราะร่างกายไม่สามารถ ทน บาดแผล อายุ
หรื อโรค ของโรค แล้ ว จิตวิญญาณของ ตัวเอง และความเห็นแก่ตวั นี * มาให้ เรา แต่ จะ ขัดขวางจิต
วิญญาณ และ ใน จุดสุดยอดของ ความคิด การกระทํา นี *ใน จิตวิญญาณของความเสียหายและ ยํายี
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บริ สทุ ธิ< ยาก ทีแข็งแกร่งเป็ นผนัง ไม่สามารถทีจะ กระโดด
คิด
ของเหลว เท จินตนาการจังหวะ ของเสน่ห์ หนึง บ้ า แช่ และลึก จะสนับสนุน กันเอง ผ่าน คาน ความ
สามัคคีและความมหัศจรรย์ ก้ าวก่าย ร่างกายและ แทรกซึมสติ สติ ของโลก ทีปรากฏ ดูเถิด มีชีวิตอยู่ จะ
กลายเป็ น ความงามของลมหายใจ ทีบริ สทุ ธิ<และอินฟิ นิตี * กลายเป็ น ขอบเขต ทีมองเห็นได้ ระหว่างคํา และ
ขยาย ความรู้สกึ และ การกระทํา โดยไม่ต้องคิด แก้ ไข สาเหตุ ของคุณ ทีจะคิดและ จินตนาการ เคยสงสัย
superiorizeเป็ น ความคิด และการแสดง การเปลียนแปลง
มิตรภาพ
สนธยา ทีมืด ดูทงหมด
ั*
ทีเกิดขึ *นใน ทีอยูอ่ าศัยห่างจากศัตรู จินตนาการ การต่อสู้จะข้ าม การสู้รบกับ ความ
สงบของจิตใจ เปลียน ความเงียบสงบคืนได้ รับการ ลดลงและ ฉันเริ มทีจะ รู้สกึ ได้ ถึงสัมผัส ทีรู้สกึ ผิวนุม่ จะ
ว่าและมิตรภาพ ทีบริ สทุ ธิ< พลังงาน อมตะ ท่าทาง ทีแข็งแกร่งของ ความรัก มากกว่า ความรัก หรื อ ความ
รักและ สิงทีทํารังอยู่ เพียงแค่กด นิ *วหัวแม่มือและเพียงแค่ จินตนาการสิงที มันรู้สกึ เหมือน และใช้ ห่วงโซ่
ของการใช้ พลังงาน ทังหมด
*
เรี ยน
ตืนตา และ หลงใหลกับนํ *าผลไม้ หก บังเอิญ แน่นอน มืดมน หรื อ affronted แต่ นังอยู่ ในสถานะ
ของการแจ้ งเตือนโดยไม่มีความรู้สกึ ทีน้ อยทีสุดของ ดูเถิด ล้ อ ศิลปะ ทังเมื
* อง เพือให้ เกิดความสับสน หรื อ
เข้ าใจผิด ไม่ทราบว่า มันมีการตัดสินใจ แต่ทงหมด
ั*
จะทําให้ ความรู้สกึ ในเมือความสุข ทีเรี ยบง่าย ทีจะ
เขียน ให้ คณ
ุ ขอ ไม่จําเป็ น เมือมันเกิดขึ *น ยังคง หายไป และทุกอย่างที รู้สกึ และเห็น แต่ เพียงมอง อ่าน
และเขียน ตีความ ดูดซึม การเรี ยนรู้ การขนส่งและ การเรี ยนการสอน ดูเถิด ลมหายใจเติบโตกับ ลมแล้ ว
หายไป บิน 7 ทะเล poisando กล่าว โดย กล่าวว่า ดูเถิด plunged ถูก ลึก เพือน ๆ ของ
เพือนว่าเพือน และ แบ่งแยก แต่ ไม่สามารถมองเห็น เป็ น เตือนความคิด ของความสามารถทีบิน วิง วิง
และ จินตนาการ ทีนัน ไม่ได้ แต่มกั จะ เป็ น พยาน เกิดอีกครัง* หนึง ในแต่ละวัน เพียงคนเดียวที คิดว่า
เพราะ อยูแ่ ล้ ว ในวันนี * ขณะนี *คือในอนาคตและการเขียน ยาก เพลิดเพลินกับ ความอบอุน่ เรี ยบง่าย ขึ *น
และ เหนือสิงอืนใด การสร้ างและ จินตนาการ และสร้ าง อีกครัง* และ กลับเข้ ามาใน สถานที ที ไม่เคยได้ ทิ *ง
มัน แต่เมือ มี แล้ ว มองไปที นาฬิกายิง ปั จจุบนั ข้ อเท็จจริ ง ทีทันเวลาและ เห็น ได้ รับการ บริ การ และ
ความรู้สกึ ทีเป็ นเอกลักษณ์ของ ความสุข ทีมาพร้ อมกับละลาย และ มืด ปกติ ธรรมดาดังนัน* เช่นนันและ
*
เพียงเท่านันตื
* น แต่เช้ า และ ตืนและมืดและคืน ความมหัศจรรย์ แสงและ ในทางปฏิบตั ิ ทีถูก ลอย และ
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พาย เรื อกับ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,หลักสูตร โหยหวน และ ส่องแสง เธอเป็ น ที จุดหนึง กับการกลับมา
และนํ *าทะเล จึงยากทีจะ จินตนาการ เป็ น อันยิงใหญ่และ ความโกรธ อันยิงใหญ่ ของมหาสมุทร เพือทีว่านี *
อยูท่ ี การเดินทาง ทีผิดกฎหมาย โดยไม่ต้อง โฮสต์ถกู ตาราง บอล สามเหลียมกลับรายการ เป็ น ปิ รามิด
ของ โลงศพ ของจิตใจ จิตวิญญาณ ไม่ยอมรับ ... เหมือนนังเล่น ลืมไป บนเว็บไซต์ภาพของ ใบ ที ไม่
แห้ งอุปทาน ในการปากกา และการเขียน ของดาวเคราะห์ของเรา แต่ละ เสาอากาศ ดาวเทียมหรื อ หัวข้ อ
เดียว ที รักษาติดต่อกับ ดาวเคราะห์ดวง อืน ๆและเดินทาง เหมือนต้ นไม้ พวกเขาจะเกิด กิงไม้ และดอกไม้
สวน ส่องแสง ตลอดทังวั
* น เป็ นเหมือน เรื องแสงในทีมูนไลท์ ทีจะเกิดขึ *น แล้ ว กระโดด อีก บวก ก้ าว
กระโดด ทีจะเห็น เด็กเกิดและ โดยเฉพาะอย่างยิง เฝ้ าดูเขา เติบโตและเรี ยนรู้ และเรี ยนรู้ ทุกสิงทีคุณ เห็น
และทําหน้ าที เปลียน ภาษา ของเด็กเป็ น ทีสุด ผิวนุม่ ของเด็ก ในความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ และ การเรี ยน
การสอน เพราะทําเป็ นไม่ร้ ูไม่ชี * สังเกตการณ์ สอง ของการเรี ยนรู้ และ การเรี ยนรู้และ รู้วา่ เป็ นฝาแฝดที มีคู่
ที เรี ยนรู้ร่วมกัน เป็ นของฉัน มาก และความท้ าทาย ของคุณจะเติบโต และคุณก็ รู้วา่ การเรี ยนรู้และ การ
ถ่ายทอดสด มาก
ผมรู้สกึ ทุกข์ ทีป้องกันไม่ให้ ฉันไปดู เหมือนเป็ น จริ งทีมี ความประพฤติ ดี แต่มกั จะ เป็ น clown'm
เศร้ า ยิ *ม ปลอม ภายใน ความสุขไม่เป็ นไปตาม ทีอยูด่ ้ านนอก รู้สกึ ลอย ทีทําให้ ผม ออกมาจาก สถานทีที
ปกติ จะมี การเดินทางและ เข้ าพักที จุดที dista มุมมอง ของตัวเอง ของ ความรู้สกึ ก้ าว สุดซึ *ง
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ แต่เป็ นสัตว์ รู้สกึ ดุร้าย ป่ าเถือน และความเร็ วในการ เริ มต้ น strangles
และฆ่า เหมือนแรง ธรรมชาติ predestinateความล้ มเหลว ในเวลา และ ล่วงหน้ า และ ในการ
เดินทาง อย่างไร้ ร่องรอย เป็ นภาพ น่ารังเกียจ เกลียดชัง และ บาป แน่นอน ดูเถิด คําสาบานในสวรรค์ สูง
อุณหภูมิ มาดาวเรื อง สด ร่าเริ ง และเงียบสงบ ทีบอกว่า หยุด flourishes และเติบโต คลืน รุนแรง
นี *เป็ นเพียง ช่วงเวลาที เลวร้ าย ทังหมด
*
ดุร้าย ทีจะ culminated และปรับปรุงจู่ ๆ ก็ ปล่อยให้
อะไร หรื อไม่มีอะไร รบกวนจิตใจ และโมเมนตัม บริ สทุ ธิ< จะบอกคุณ ทําให้ เสียง อากาศและ ทําให้ คณ
ุ คิด
ว่าฉันจะ ชนะได้ ทงหมด
ั*
โดยไม่ต้องกลัว โดยไม่เคย เรี ยนรู้ ทีจะไม่ อยูก่ บั กับดักทีเกลียดชัง คุณมี ไม่ได้
คุณกําลัง ใน ตัวเอง ของมนุษย์ ของคุณ คุณจะเห็นว่า การกระทําทีดี จะทําให้ คณ
ุ ดาว บนโลก จะลดลง
ซับ ขอให้ สัมผัส เปี ยโนเพราะผม มีแผน เราจะ ไม่เคยได้ รับ การเริ มต้ นที จะป้องกันไม่ให้ การแสดง เจ้ า
และบิน แบนและ บินอยูเ่ หนือ เมฆเป็ นสภาพ หลาย ปั จจัย ทีทําให้ เรา อยูใ่ นสายฝน อกหัก นุม่ และ ชุ่ม
ชื *น โลก การอ่าน ใบหน้ า อันเงียบสงบดูเหมือนว่าจะมี การคาดเดา ได้ โดยไม่ต้องวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม
ทีอยูใ่ นอํานาจ ของตน alludes กับทียอดเยียมจริ ง ไม่สามารถบรรลุได้ เพราะเรามี อํานาจทังหมดที
*
เราเชือว่า เหนือสิงอืน มีกระจก โดยรอบ มืด แต่ อย่าง ค่า เสียง รมควัน ทีโปร่งใส เป็ นเหมือน ดอกไม้ ที
ต้ อง นํ *าพวกเขา อย่างต่อเนือง และสิงทีเป็ น เมล็ดพันธุ์ทีเติบโตในใจ จะแตกต่าง จากทีเดียวกัน ทีเราทุกคน
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มีสญ
ั ชาตญาณ ดุร้าย และจิตวิญญาณ ของมนุษย์ นอกเหนือจาก ยา ทีเหมาะสมMagic เป็ นอุโมงค์ ที
สูงชัน ในทีหนึง เห็นรายการแสงและ ท้ ายทีสุด คือการหยุดชะงัก ของหลุมลึก ทังหมดที
*
เรา ได้ บริ สทุ ธิ< ยึด
และดําเนินการ
ดูเถิด ไม่มีใครชนะ ใน โลกของพวกเขา อุโมงค์จะผ่าน การป้อนข้ อมูล แสง สด และสว่าง ทางของคุณ
เพราะ สิงทีเรามี เป็ น เส้ นชีวิตและนันคือ จะต้ องดําเนินการ
รัก ได้ รับความเดือดร้ อน ความรัก เป็ นความรู้สกึ ที ยัง ลืม ครึงล่าง หายไป สํานึกผิด และอาศัยอยู่
หน้ ากาก ทีอาศัยอยูใ่ น ทีสุดวิธี ทีจะยุติ และ สิ *นสุด ดูเถิด แน่นอน ไม่มีอะไร เป็ น แน่ใจ ว่ามี อะไร
แทรก ความไม่แน่นอน มากขึ *น เป็ นเส้ น เล็ก ๆ และต่อเนืองของ เขตแดน ทีไม่ได้ เล็งเห็นถึงความ ไม่มีที
สิ *นสุดเพือให้ เป็ น เส้ นที มี สองจุดพระอาทิตย์ขึ *นและเพียง เพียบ เพียง เผชิญกับความตาย ทีกําลังจะมา
ช้ า เป็ นทุกอย่าง ลมหายใจรู้สกึ เพียงเพราะ พวกเขาไม่เคย เห็นหน้ า อีก แต่ เพือทีจะปกปิ ด ความมืด
หน่วยความจํา
สําหรับท่านที ได้ รับความเดือดร้ อน ให้ คณ
ุ รู้สกึ รัก เจ้ า กับคุณ อาศัยอยู่ ไม่เคยรัก อีกคนที จูบ ใน ทีคุณ
เห็นใน คุณมา เป็ นความรัก ที มักจะ จําได้ วา่ ไม่เคยรู้สกึ มาก ทุกข์ทรมาน อะไรมาก ยินดีทีจะตาย เพือ
ให้ คณ
ุ ผ่านฉัน สําหรับคุณ เขียน เพือทีฉัน ได้ รับความเดือดร้ อน และเสียชีวิต และไม่เคยสําหรับ คุณเคย
รู้สกึ เพียงแค่ หายไป
คนรัก ใน ช่วงเวลาทีกําหนดดูเหมือน ไกล เพียงหนึงวัน ออกไป จากความรักของ ใครสักคนที รัก อยูแ่ ล้ ว
สะท้ อน
รออะไรบางอย่าง เกิดขึ *นใน กระจกคือฉัน และการสะท้ อน ของฉัน สะท้ อนให้ เห็นถึง เพียงวิธีทีดี และไม่
เพียง แต่ ภาพ ยัง สะท้ อนให้ เห็นถึง นี *ง่าย โดยไม่ต้อง กระจก ถูกส่ง
คืน ทีชัดเจนในคืนทีมืด เป็ นทีชัดเจนเป็ นรุ่งอรุณ ที มุม โดย เสน่ห์ ของคุณ กลาย เป็ นนก ผิวปาก จริ ง ที
บิน และ ปรารถนาทีจะ มีเสรี ภาพ
การเขียน
ฉัน ... และ สิงทีดีกว่า ทีสามารถมีบทบาท และปากกา ต่อต้ านไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง หวัง เดียวทีจะ
คิด
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ผ่าน
เสียชีวิต !ใช่มนั คือจุดเริ มต้ น ของการสิ *นสุดจุดเริ มต้ นของvolte ใบหน้ า โดยไม่ต้อง ขมขืนแต่ไม่มี
ความอ่อนโยน คือการเดินทาง ทีทํา ไม่มีภาพ และไม่มี ความกล้ าหาญ ของฝ่ ายตรงข้ ามเวลา เป็ น ตําสุด
และ สูงสุดทีจะออก หรื ออยูใ่ น สถานทีแห่งนี * จินตนาการ ทุกอย่างและสิงบางครัง* ทีเขา ออกไป ทีด้ านล่าง
มาก ทีบอกว่า ไม่กลัว หรื อหวาดหวัน เดินทางกลับ มี โลกนี * แช่อยูใ่ น ความลึก ของความงามทังหมดที
*
ผม
มี เป็ น ทังหมดและ
*
ผม ต้ องการอะไร สําหรับเมือ จะออกจาก ไม่มีอะไรทีจะ ใช้ นนคื
ั อสิงที ผมคิดว่า
Abyss'mหน้ าผา ที ช่องว่างที เป็ นจุดสิ *นสุด
รอ เขาขีม้ า ดี ทีต้ องการ และต้ องการ กระโดด ข้ าม และการสูบบุหรี ได้ เดิน โดยไม่ต้องเลือน ความวิตก
กังวล ปลายทางที แตกต่างกันไป ตามอายุ แม้ วา่ มักจะ อาศัยอยูใ่ น โหมด ansiosíssimo รอ
อะไรบางอย่าง ทีเรามักจะ ต้ องการสิง ทุกอย่าง ในตัวเรา ยืนเป็ น ความเต็มใจ โดยไม่ได้ ตงใจ.
ั*
กระได
ฉันนัง equacionei แต่ ผลทีได้ ไม่ได้ ใกล้ เคียงกับ ทีคาดว่าจะ ลดลงบันได และ ลิฟท์ ระหว่าง
แสง และ สีเข้ มและ ดูเถิด กระชับ เขา ซ้ อมรบ ทีสอง มี ความเต็มใจทีเดิน ขึ *นและ ช้ า ลงมา ไม่เคย ล้ ม
สํานักงานใหญ่
ฉีกขาดสัญชาตญาณ หรื อ ทําลาย ความคิดทีว่า เป็ นสิงทีสวยงาม เครื องดืมจากตู้เย็น กระติกนํ *าและนํา ไป
ทีสํานักงานใหญ่ ในท้ องถินและทุกอย่าง ได้ รับการ อิม และการดํารงอยู่ อันงดงาม
ไม่เต็มใจทีจะ จบ จบ เพือเธอ ฟั งคําพูดทีน่ากลัว เกินกว่าที เห็น นี * เป็ นผู้ชนะอีกครัง* ไม่ต้องการ ทีจะไป
และ เพราะฉะนันฉั
* น และฉัน สัน*
Sol
สิงทีเกิดขึ *น รู้สกึ เสียใจ โดย รุ่งอรุณ หนึง ชุดสูท ทีมาพร้ อมกับ คํา อาศัยอยู่ ฟื น* ขึ *นมา และ เกิด am
เขาดวงอาทิตย์ ทีมีประสิทธิภาพ
เกิดใหม่ใน ม่าน ควัน ดูเถิดมี เขาจะ เกิดมาไม่มี เหตุการณ์ ดูเถิด กระดาษ มันก็ ชัวขณะ และ แผ่นย้ าย
ออกไป และมีเพียง แค่ การใช้ ชีวิต สําหรับ ภาพอืน เป็ นเรื องง่ายที เห็น ขณะทีใน ภาพของเขา ทุกคนและ
เกิดใหม่

84

นํ *าหอม กําลังมองหา กลิน ของความวิกลจริ ตทรมาน ความบ้ าคลังของ ความคิด โดยไม่ต้องทังหมด
*
ญาติ
หลุด เด็กกําพร้ า หัวใจ, ความเจ็บปวดจากความ รัก จากคนอืน มากมายที เจ็บ รูปลักษณ์และ ฆ่า
ปรารถนา และนําไปสู่ ความปรารถนา เพียงสักครู่เวลานี * จากความคิด ของคุณ ทังหมดที
*
มีอยู่ อาจจะ ไม่
เพียง แต่เป็ น ภาพ ทีดีงาม แต่ เนืองจากลักษณะหรื อ สภาพ จิตใจไม่ตาย ในช่วงเวลาของ การดํารงอยู่
ทางกายภาพ ทังหมดและทุ
*
กอย่าง กระทันหัน ไปปิ ด หรื ออาจจะ นําไปสู่
การใช้ ชีวิต ทีกําลังจะตาย
ระหว่าง ชีวิตและความตาย ?อุ๊ย !การให้ อภัย มันถูกวางไว้ ?ทีเห็นได้ ชดั ทีไม่เคย ฆ่า ?ทุกคนมี เหลือ
อยู่ สักครู่ทงหมด
ั*
โดยไม่มีข้อยกเว้ น ทันที ร้ ายแรง คิดว่าเรา จะตาย เร็ ว ๆ นี *และ จากนัน* เราอาศัยอยู่
เป็ นเช่นนันขั
* ดแย้ ง ทีไร้ สาระ
Leaver
เพือนรัก ... ฉัน เขียน มากเกินไป ... คุณ ก็หายไป ... เพือน เล็ก ๆ น้ อย ๆ ของฉัน ... คืนนี * จิต
วิญญาณของฉัน ร้ องไห้ ให้ คณ
ุ ... !ใช้ หวั ใจ ของฉัน มีโอกาส... โปรด ยกโทษให้ ฉนั เพือนของฉัน
... เสรี ภาพ ของฉันไป ... หายไปใน สวรรค์ ... คุณ ถูกนํา ... ความสุข return'sa ...
เงียบ ... เงียบ ครึง-way ใคร ตาย ... ได้ รับการอภัยโทษ ... คําสุดท้ าย ...
Broken
ถ้ า ระเหย ฉัน จิตวิญญาณของฉัน ไม่มีอะไรทีจะ เป็ นความลับ บวก เศษ ลบเลือนไป จินตนาการโผล่ออก
มาจากการโค่นล้ ม ลอย เกียจคร้ าน ของช่วงเวลา อืน โดยเฉพาะอย่างยิง
เป็ น
เสียง หัวใจ ปากสัมผัส อ่อนโยนสีหนึง ความฝั นทีจะ มีความสุข ใน ช่วงเวลาทีไม่ซํ *ากันและ แรงบันดาลใจ
จาก ความคมชัดโดยไม่ต้อง หมดหวัง โดยไม่ จํากัด ระยะทางที ตัด การต่อสู้ เหนือจินตนาการ ว่าภาพ
เลือด ของ เจีBยบสีแดงและ อักเสบ ด้ วยความเจ็บปวด ความรู้สกึ มันไม่ได้ มี ปริ ศนาแต่ ความเป็ นจริ งวิสยั
ทัศน์เมือ คนอืน ๆ ได้ ร่วมกัน และเราเชือว่า ในฐานะทีเป็ น ผู้อนุมตั ิ และส่งเสริ ม รูปลักษณ์ของ การดํารง
อยู,่ ปลอมปน , ย้ อนกลับ และ มิเรอร์
ทุก เจ็บฉันรู้สกึ ว่าฉัน เป็ น คนทีไม่มี ความเห็นอกเห็นใจ ความกลัว , บ้ า, จิตวิญญาณ ไหวติง และ
บริ สทุ ธิ< โดยไม่ต้องโหนดปั จจุบนั แต่ พัน และ สหรัฐ เดียวจะ ผ่านมาและ จะมีแล้ วไม่มีอะไร ที ปลายจะ
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...
การไม่มี
หาก สัมผัสและ เห็นโลก ของคุณ จะ เป็ นมลทิน โดยไม่ไวสัมผัส ใบ้ อย่างน้ อย เชือว่า คน เกินกว่า ความ
เป็ นจริ ง ของฉันความโศกเศร้ า ของฉัน เป็ นเรื องง่าย กับทุก ความสุข สําเร็ จได้ เช่น ไม่สามารถบรรลุได้ โดย
มายากล โดยไม่ต้อง ประชด ในวันที คุณจะพูดว่า สัมผัสฉัน รู้สกึ ว่าคุณจะมอง มาทีฉัน และดู ว่าฉันเป็ น
ใคร และ ไม่ใช่สงที
ิ ฉัน จะ ไปกับคุณปวดแสบปวดร้ อน ตรงกับ การเผาไหม้ ในตัวผม ที จะสิ *นสุดลงเมือ
การเผาไหม้ ทังหมดไม่
*
เคย เอาคุณ โดยวิธีการ ในการ ทีคุณจะพูดว่าคุณ ทนทุกข์เพราะ คุณไม่เคย ทิ *งเขา
และรู้วา่ รัก คุณ และจะ รักคุณ ...
รูป
ฉันรัก คุณมากขึ *น บ่อยกว่า ผู้ที หัวใจของฉัน สามารถชนะ ...
ฉัน หายใจออก | คุณ สร้ างแรงบันดาลใจ คุณ | อากาศ เดียวกัน| ทีจะรัก
ฉัน ทุกสี ในการวาด โลกของคุณ ...
สําหรับผม สําหรับคุณและ สําหรับผู้ที ชอบฉัน
อยูม่ าวันหนึง
ปลูก รากในหัวใจของฉัน ในวันนี * ต้ นไม้ ต้นนี *
มันเรี ยกว่า ความรักที เคยมี ชีวิตที สามารถฉีกขาด เพราะเขา ใช้ ชีวิตอยู่ ภายในฉัน
หม้ อแปลงไฟฟ้ า
แพรว สมดุล ของพลังงานที เปลียน ความเป็ นจริ ง
แผง ไฟฟ้ า ควบคุม ตําแหน่งและ สถานที ของการใช้ พลังงาน สากล
แสงแดด
สว่าง บาดาล
ปิ ดบังธรรมชาติ ของโลก
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แหล่งกําเนิดแสง ตก เหมือน หยด บนพื *นดินที แหล่งทีมาของ ชีวิตและความสว่าง
ประภาคาร
อย่างต่อเนือง ทีกําลังมองหา การเคลือนไหว ผิดปกติ ของ pivotally
ประหารชชีีวิตด้ วยไฟฟ้ า
เส้ นประสาท ทีมีเสียงดัง กระพริ บตา กับ ไฟฟ้ า หัวใจ
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
มาและไป รูปคลืนความคิด รอบวงกลม ของคลืน
ไฟฟ้ า
ไหลผ่าน ร่างกายของฉัน นี * ปั จจุบนั ที นําฉันไป คลืน วงจร
ชีพจร ไฟฟ้ า
ฉันกําลัง เขย่า โดยการ ใช้ ไฟฟ้ ากระตุ้น การไหลเวียนของ โหมด
แสง แห่งความจริ ง
อย่างเข้ มข้ น ส่อง ความจริ งเมือ ค้ นพบโดย แรงกระตุ้น
ความมืดมน
Callan ถูกทรมานด้ วย เสียง สดใส ความรู้สกึ ของการเป็ น
แสงเทียน
ไฟ ในความเจ็บปวด
สะสมขี *ผึ *ง ละลาย
ประตู ไฟฟ้ า
เปิ ด เบา ๆ สัมผัส แต่ ปิ ด ไม่มีเวลา ทีจะเปิ ด
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คลัง รถจักรยานยนต์
ตัด กับราก ความเกลียดชัง ทีสดใสของ พลังงานมืด
ไฟฟ้ าดูด
ไฟฟ้ าดูด ควัน สดใส ล้ าง หน่วยความจํา
ความวุน่ วาย แม่เหล็กไฟฟ้ า
รุมไม่มีทีสิ *นสุด ปั นป่ วน จิตใจ electromagnetismos
เรย์ electrifying
ในฐานะทีเป็ น ลําแสงพลังงาน electrifying ที paralyzes ใจ
ไฟ โหดร้ าย
แต่ละคน มีไฟกระพริ บ electrifying โหดร้ าย
กระพริ บ
ไฟกระพริ บ รบกวน ฉัน
ทางเดินของ ห่วงโซ่ ติดต่อกัน
แสงไฟสลัว
ไฟ ส่องสว่าง ทึบแสง เทพ เทศ ในแสงสลัว
ลวด ไฟฟ้ า
สาย วิงผ่าน ฉัน ร่างกายใช้ พลังงาน ทีมีชีวิตชีวา
10 วงจรไฟฟ้ า
Subo และความก้ าวหน้ า เป็ นวงจร 10 และมีไฟฟ้ าดับ ไม่เน่าเปื อย
ฤดูใบไม้ ร่วง ไฟฟ้ า
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ไฟฟ้ า ลดลง กับคําพูดของ ความดีใจ และความรู้สกึ
ตัด แสง
เสียงสะท้ อน ทีคมชัดและ สดใส
การส่องแสง โลภ เสียง ทําลาย
สายฟ้ า เข้ ม
กะพริ บ ปิ ดบังสิงมีชีวิตที หลงทาง ด้ วยการวาง ตา
แสงวาว
บลูม และตก ฟ้ าร้ อง ไม่ ในทุกทิศทาง และความหมาย
" Ofusculência "
ฟ้ าผ่า เจาะ อิทธิพลต่อ ความรู้สกึ ของผู้อืน มีความสุข และรูปลักษณ์
แสงไฟ
โค้ ง ตัด ลึกเข้ าไปใน จิตวิญญาณของคุณ ทีถือ ขัว* แบบไดนามิกและ แรงกระแทก ไส้
Electrocutáveis
ในฐานะทีเป็ น คําใบ้ ตอก ฉัน incongruities ของความรู้สกึ ทีเรี ยกร้ องให้ แสง ทีแข็งแกร่ง และมุง่
มัน
สนธยา ขาด
ใส่ ฉัน เบา ๆ ใน ไฟ สูง ของการเป็ น ของฉัน เบา ๆ มีความสุข กับ ฟ้ าผ่า
ความทรงจํา
ข้ อตกลงการ ดูดซึม ในวันที สดใส ฉันกําลัง เตรี ยมทีจะ ออกมาจาก ความมืด และพลังงาน ของแสงที จะ
กระจาย อํานาจ และพลังงาน สําหรับทัง* ชุมชน constelar
แสง คุกคาม
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ขู่ ไฟ พักฟื น* เหล่านี *ที ทรมานพวกเรา และให้ ล่วงรู้ อันตราย
ไฟกลางคืน
แสงนี * ทีมาพร้ อมกับ คุณ ใน ช่วงเวลาที เกียวกับคนบ้ านนอก และไม่สามารถที จะเผชิญหน้ ากับ
intimidates คุณ ในความลับ
ไฟแดง
แสง สีแดง ทีรุนแรง และการปิ ดกัน* เส้ นประสาท คันเร่ง
ช็อก
ช็อต Zarpares และ จิตใจของ สารปนเปื อ* น โดยไม่ต้อง แรงกระตุ้น ขึ *น อย่างกว้ างขวาง
บริ ษัท แสง
เรื องแสง ในสิงที ไม่ได้ เกิดขึ *น และ บริ ษัท ไม่ รู้สกึ เบา
ฟ้ าร้ อง
ฝน ฟ้ าร้ องและ เสียง หิว สลาย ของความสุข
แสง ทีมีประสิทธิภาพ
ไฟ ทีมีประสิทธิภาพ ประณาม ชีวิตของ ผู้อืนเพือ การศึกษา โดย เสียง
มยูข
วิธี ทีมีประสิทธิภาพและ lacerating รังสี ที ตัดความสัมพันธ์ เป็ นไปไม่ได้ ทีจะผูก
แสงไฟสลัว
บดบัง ความตระหนัก ทีเจาะ ลําแสง ขนาดใหญ่
แสงทีสว่างจ้ า
อย่างเข้ มข้ น หมอก สว่าง ของแสง สีดํา
แสง จักรวาล
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ในฐานะทีเป็ น แหลม และ จักรวาล ลึกที ช่วยบรรเทา การหลงลืม ของจิตวิญญาณ
พลังของ แสง
การรักษาอํานาจ ของแสง อร่าม ฉัน เส้ นใย เหตุผลใน หนังหุ้มปลาย ของความสิ *นหวัง, ฉันรู้สกึ ขอบคุณ
แสงนี * แนะนํา ผมในทิศทาง ของความปี ติยินดี ในปั จจุบนั ของ ชีวิตประจําวัน, พุทธะ ฉันรู้สกึ แย่ อนาคต
และ ไม่มีเหตุผลทีจะ แล้ วใช่ ฆ่า ขึ *น ฟ้ าร้ อง ฉันและ กะพริ บ เป็ น ปล้ น ความสุข ร้ ายแรง ระเบิด
ดังนันใช่
* หาย ด้ วยแสง และการเคลือนไหว มัน หาย ผมและ ทิ *ง บาดาล แคลอรี ของความรุนแรง และ
ความถูกต้ องผม ไม่ทราบว่า แสงนี * จะสว่าง ฉัน ทีผ่านมา เพราะผม กลัวว่า เธอมี แสง ทํางาน พลังงาน
จึงมี สองขัว* สอง ขัว* พลังงานและผม ก็เห็นในเชิงบวกและ การรักษาและ ไม่ดําและ หลอนแสง นี *มาจาก
ความชัดเจนของ อารมณ์และ เหตุผลของพลบคํา ทันทีและ หุนหันพลันแล่นโดยไม่มี การเปลียนแปลงและ
ความรู้สกึ ทึบแสง , ความรู้สกึ ที ไม่ได้ ฝั งตัว หรื อ ตอกแสง มีความแข็งแรง และการเผาไหม้ ทีรุนแรง
รังสี ทังหมด
*
เกียวกับผู้ที ไม่เห็นด้ วยกับ มัน เข้ าร่วม แสง ความรู้สกึ
จะไม่มี พลังงาน ห่าม และความแข็งแรง คว้ า ความสามารถ ทีคุณมีและ ความแข็งแรง เป็ น บลูเรย์ ทีคม
ชัดและ ventilaste ร้ อนวูบวาบ ประสบการณ์และ ความคิดที ไม่ เป็ นอันตราย และแพร่หลาย ว่า
เป็ นเหยือ เราเหมือน เงา โดยไม่ต้องแสง ทีกินดังนันผมจึ
*
ง อยากจะบอกว่า มีแสง ในตัวคุณ และมี ฟ้ าร้ อง
พายุ พลังงานและ แสง เป็ นหลัก แสง ชัดเจนและ บริ สทุ ธิ< ในรูปแบบ ดังเดิ
* ม ทีสุดของ ไฟที ไฟไหม้ ที
ข้ าม เราและ ฟี ด เราและ บางครัง* การเผาไหม้ เราเพือให้ เป็ น ชีวิต ทีทําการนําส่งและ ไฟ ฝ่ ายตรงข้ าม
กับ เหตุผลมาก หรื อความรู้สกึ ของพลังงานที ทําให้ เรามีความแข็งแรง และพลัง ทีจะทน ลม ช็อต ของ
พวกเขา และไม่มี แรงที ตําหนิ และหา สาเหตุ ข้ อแก้ ตวั ของ การมีสว่ นร่วม ของพวกเขามี ไม่มีแสง โดย
ไม่ต้อง ใช้ พลังงานและ ทุกอย่างมี พลังงานทุกอย่างมี แสง และการเคลือนไหว และ ในปั จจุบนั ก็จะ เป็ น
ตัวเอง และมักจะ ข่มขู่ confronts เรา มีคา่ ใช้ จ่าย ทีแปลกประหลาด ทีไม่เข้ าใจ เพราะ พวกเขาจะ
ไม่ diriment ไม่กล้ า ปะทะกับ พลังงานอืน ๆ แต่พยายาม ทีจะนําออก ไฟ ของคุณ แต่ เธอเป็ น
ปั จจุบนั และวิธีการที มันถูกเปิ ดเผย แทรกตัวเข้ าไปใน ความรู้สกึ ของสายตา และ แสดงให้ เราเห็น ชัดเจน
ของความคิด ผ่าน ความเงียบ ของเวลา และ เป็ นไปอย่างเงียบ เป็ น มุมมอง ทีจะแข็งและเพลิดเพลินกับ
ความพิการ เกียรติ ว่าคนอืน ๆ ผ่าน พลังงานเชิงลบ หรื อบวก.แต่มนั เป็ น ความจริ งทีว่าเรย์ แสงสีฟ้า ข่มขู่
แต่ ยอมรับ พลังงาน ที ว่า ถ้ าคุณต้ องการ ทีจะดําเนินการ และ ที ความเร็ ว ของแสง ทันที ทีสอง ส่วน
ของเวลาและเวลา ทันที ด้ วยเหตุนี * จะมี การปรับลด ในกรอบ หรื อ พฤติกรรมที ไร้ สาระทีสุด เพราะทุกคน
มีสทิ ธิทีจะ ใช้ พลังงานไม่วา่ จะเป็ น ผลบวก หรื อเชิงลบมีผล lacerating ของ Faíska สีดํา ที
เกิดขึ *นใน เสา เป็ นกลาง ของ สติ และความบ้ าคลัง ดําเนินการเกียวกับพลังงาน ทีสดใสและ หิวสําหรับ
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ความสุขและ แสงสว่าง ดังนัน* ผมแนะนําให้ คณ
ุ ใช้ พลังงานของตัวเอง ของคุณจะ เข้ าถึงได้ ด้วย แสงและ
esbateráรอยยิ *ม การเผาไหม้ เป็ น ขี *เถ้ าปลดออกจาก ความร้ อน แต่ คลัง เมือ ขยับของ วอด อืน
มี บลู เรย์ ทีมี ความคิด ทีไม่ถกู รบกวน ของ คริ สมาสต์ และเน้ น ไฟ ต้ นไม้ ที นําเราไปสู่ สิงทีทําให้ ไขว้ เขว
บลู เรย์ รู้วา่ วิธีการของเขา ทิศทาง คําแนะนําและ การตัดสิน มี กรอบ พลังงานและ โฟตอน ลัดวงจร ไป
ได้ แต่ ทีสดใสและ หุนหันพลันแล่น เสมอ เดินทาง ด้ วยความเร็ วแสงแต่ไม่ บลูเรย์มนั เป็ น พลังงาน การ
เปลียนแปลงนี * ต้ องเผชิญกับ พลังงาน ทางปฏิบตั ิ แต่ อุดกัน* พรังพรูออกมา ไม่ ว่า ป้องกันไม่ให้ เรา มีชีวิต
อยู่ snapshot,ฟ้ าร้ อง คน และสะดุดตา มีผลกระทบต่อ คลืนเสียงทีผลิต ความเร็ วเหนือเสียง แต่ไม่
เป็ น ทีมีประสิทธิภาพในขณะที การเผชิญหน้ า โดยตรงและ ครอบงําโดย คน สดใส ข้ น ไฟ สีขาวขุน่ ที
บิดเบือน สิงทีเป็ น จริ งและ ดูเหมือนว่าไม่จริ ง แต่มี ไฟ ปลอม ยังเป็ น อํานาจ ของแสง จินตนาการ
บลู เรย์
กราดเกรี ย* ว ลูเรย์ ก้ าวก่าย ฉัน จะ เห็นได้ ชดั พลังงาน ทีไหล ในอคติ รูขมุ ขน สกปรกและ
intolerances ว่า ฟ้ าผ่า สีฟ้า นี *จะ นัดหยุดงาน
แสงเลเซอร์
แสงเลเซอร์ นี *เป็ น แหลมและ ลูกหูลกู ตา ทีมองไม่เห็น ทีจะ แทรกซึม และ ไม่มีใครสังเกตเห็นมันเป็ นแสง
กายสิทธิ< และปริ ญญาโท ใน สมมติฐานที เกียวข้ องกับการ แยกตัวเอง กายสิทธิ<สาเหตุที ไม่เด่น และ ไม่มี
อันตราย ผ่าน การดูด คาน ของการ คิดและความคิด อุปาทาน กับ ยาพิษ ทีจะเป็ นเจ้ าของ ยาพิษ และ
ยาแก้ พิษ ของมัน
แสง หลังคา
ควัน นี * ขจรขจาย แสงของความทรงจําที ยาจก ใจ แอบแฝงยกเลิก ในหัว หลวมของ ทิศทาง และการ
กระทํา การกระทําที ยานยนต์ที เย็น ขันตอน
*
ของความคิด คลัง ของ massificador ช้ าและ
พร้ อมเพรี ยงกัน จริ งจังเจาะ ใน เวลาว่างมีความกระตือรื อร้ น และจัดจําหน่ายสมอง และไฟ ทีน่าตืนเต้ น
Deambulante เร้ า ไฟ

ความทรงจํา เหล่านี *ทีมี การส่องสว่าง ห้ องใต้ หลังคา ตลอดไป และบางคน มักจะเปิ ด หรื อ ปิ ดใน ทรวงอก
ฟ้ าแลบ
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ความร้ อน และ มืดลง และจะกลายเป็ น นิง และ เงียบ แต่ ช่วง และเสียง เมือมันเกิดขึ *น เป็ น หอบ และ
ครอบงํา ความโกรธ ทีติดเชื *อจะมีชีวิตอยู่ และ จะอยู่ ในหมู่ ไฟอืน ๆ และ illuminations หรื อ
แม้ กระทังการ ทีเรี ยบง่าย แต่ โดดเด่น ของ ความมืด หายวับไป ถอนหายใจ และ แบ่งเงียบ
electrifying มากขึ *นฟ้ าผ่า นี *ล้ าง จิตสํานึกของคุณ ทําเครื องหมาย โดยการออก ฝี ปาก และ
ครวญคราง ที ตกตะกอน การกระทํา ความรู้สกึ negligenciador ของทรัพย์สนิ ที มีโอกาส จะ
เป็ น ช่วงเวลาที ลดลง ฟ้ าผ่า อืน ในโลกนี *เถ้ า สีเทาอ่อน ที ร้ อน ทําเครื องหมาย เหล่านี *ป่ า และเตารี ด ที
แข็งแกร่ง เท่านันซึ
* *ง คุณจะ ติดเชื *อโดยสีเทาอ่อน ทีผ่านมาและ ในอนาคต ทีแพร่หลาย ทีไม่ลมื และการก่อ
จลาจล คุณว่าตัด เดือย ของช่วงเวลาและ แพร่กระจาย อย่างช้ าๆ wrenching และ พรังพรู บอก
คุณ ควบคุม คุณและ พ่นคุณ เป็ น อย่างดี ของแสงที ฟั นฟาง ในหน่วยความจํา ของคํา ไม่หยุดยัง* และ
เท กระหาย สําหรับแสงในความโกลาหล เป็ น คุ ระอุ ของร่างกาย แม่เหล็กที นกหวีด และ กระพริ บ ใน
หัวใจของคุณ การเผาไหม้ ด้ วยความปรารถนา สําหรับ บางสิงบางอย่าง กํายํา และ ผู้ชาย หรื อผู้หญิง
และตระการตา แล้ ว นี * ปรามาส คู่ คุณ ตัวละครที เป็ น บุคลิกของ คูท่ ี ไม่ได้ ให้ แม้ กระทัง ไปข้ างหนึง
หรื อไปยังอีกความร้ อน เหล่านี * สีเทาอ่อนสีเข้ มและเล็ก ๆ น้ อย ๆ และมีการ ป้องกันความร้ อน ใน ของพวก
เขาจาก ฝนตกและ กิน ที แพร่กระจาย ข้ ามทวีป และพื *นที ทีไร้ กาลเวลา
ในแง่ของ ความสุข
แสงนี * ที บุกรุก และทําให้ เรา ข้ อมูลเชิงลึก ทีหรูหราและ นําเราไปสู่ ความสุข นับไม่ถ้วนตกตํา และความ
วิตกกังวล เคมี ความสุข อยูป่ ระจํา แต่ไม่ ดื *อ แต่ พิมพ์ใน ใบหน้ าของ คนต่างด้ าว ไร้ เดียงสา ของความ
สุข ที ส่องสว่างเป็ นอยู่ หรื อความรู้สกึ หรื อ อารมณ์.อารมณ์ความรู้สกึ ทีคุณรู้สกึ มีความสุข และ ส่องแสง
พราว และบรรเทา การหด รู้สกึ โดย ส่วนเกิน ของความสุขส่วนเกิน ทีเปลียนเส้ นทาง ทีเราจะ ประสาท
สัมผัสอืน ๆ และความสุข นี *พัฒนา เกิดของ ความสุขและความ กิน ติดยาเสพติด ทีจะ ไม่หดตัว และไม่ได้
ย้ ายและ การปะทะกัน ในความสุข บ้ า ผม ปฏิเสธ
แสง ทีถูกสะกดจิต
คล้ า รู้สกึ ในการเผชิญกับ ความรู้สกึ ของ พยาน ทีถูกสะกดจิต แสงทีสัญญาว่า ความปรารถนาของผู้ ติด
ยาเสพติด ว่าแสง ที นําเราไปสู่ ความคล่องตัวและ เชือว่ามี แสงสําหรับ เรา มัน มีแนวโน้ มที ไม่มีเครดิต
และ หนี * ไม่ นิง เป็ นชีวิต ทีถูกสะกดจิต ของสิงมีชีวิต เหนือธรรมชาติ ทีหลงระเริ ง ใน แหล่งทีมาของ
ความสุข ทีถูกสะกดจิตความชัวร้ าย เหล่านี * ที ผม คลัง และคิ *ว โหลด พอประมาณ และ ความเกียจคร้ าน
พ้ น แสง ที นําเราไปสู่ ความท้ าทายใหม่ ๆ ในความคิด เดียวกัน ในการตอบสนอง ทีแตกต่างกัน เหล่านี *
ปฏิกิริยา บ้ า และบริ สทุ ธิ< หันหน้ าไปทาง ความปรารถนาที บริ สทุ ธิ< ทีจะมี แสงทีอยูใ่ นอํานาจ ของเขาทีจะ
93

ได้ รับการเลี *ยงดู โดย มันและ แรงผลักดันจาก หิน หลวม ทีมา ด้ วยกันเช่น ใน ดินเครื องทําความร้ อน
แสงทีสว่างจ้ า
อย่างเข้ มข้ น แสงที เป็ นตัวแบ่งแยกระหว่าง การเคลือนไหว ร่างกาย แปลก และ oscillates ระหว่าง
สอง วิธีทีง่าย เพือเพิมความสว่าง แต่ไม่มี แหล่งจ่ายไฟ ใด ๆ ก็เป็ น อยูใ่ นตัวเอง และยังคงอยู่ ในความ
เศร้ าโศก และ ความกลัว ของการสะกดจิต เป็ นระบบ ที ช่วยบํารุง และพัฒนาแต่ มีสติ เป็ นแสง ทีรุนแรง
ไปปิ ด ตัวเองและ ส่ง ออก อํานาจ เดียวกัน
ฟ้ าร้ อง ประสาทหลอน
สาน ประสาทหลอน ใน เสียงของ ฟ้ าร้ อง กล้ าหาญ ว่าการสนับสนุนและเสริ มสร้ าง ความผิดปกติทีมาจาก
ความจริ งทีว่า เรา ได้ รับความคุ้มครอง ตามนี * trovoa- ประสาทหลอนดีทีนี มัน แผ่กระจาย แสง
เชือมโยงกัน โดยไม่ต้อง มีอํานาจ หรื อ เครื องชังนํ *าหนัก ที จะเป็ นเพียง ข้ ออ้ าง สําหรับ ความผิดปกติ ของ
ฟ้ าร้ อง สีดําที กรงเลี *ยง และ เสียงคําราม ในความรู้สกึ ทีแปลกประหลาด และลึก ของ การดูดกลืนแสง
เหตุผล เพราะ มันจะไป ออก ช่วงและ การเคลือนไหวโดยไม่ต้องมี ความลับ อย่างน้ อยดูเหมือน โลก ของ
ไฟ ประสาทหลอน ทําให้ เสียใจ คนที ถ้ าคุณต้ องการ ทีจะชิงไหวชิงพริ บ หรื อเพลิดเพลินกับ ความสุข ได้ ถกู
ย้ าย อคติ ย้ อม ด้ วยสี เฉียง นิง ไม่เต็มใจทีจะ สร้ างหรื อ การปล่อยตัว เพียงตื *นตันใจกับ จิตวิญญาณของ
ความคิดของ ชิ *นส่วนของ ความเป็ นจริ ง การแยกส่วนเป็ นผู้ที จินตนาการโลก อืน ออกไปจาก กับระเบิด ที
ทําให้ ระคายเคือง เราเป็ น เมือเรา เกา ตาหรื อเพียงแค่ กระพริ บตาการเคลือนไหวครัง* นี * แปลก เคลือนไหว
อืน ๆ เรื องแสง และสเปรย์ จิตใจ ทีห่างไกลและ ลืมความจริ ง ทีเรี ยบง่าย ของการเป็ น ไม่วา่ งหรื อ วัณโรค
ทันเดอร์ เป็ น ประสาทหลอน และ ขับรถออกไป วิญญาณ โดยทีพวกเขา จะแสดงให้ เห็น เป็ นมี เป็ น ความ
เป็ นจริ ง คูข่ นานของ ข่าวลือและการ ดื *อแพ่ง เป็ น ฟั ดและไม่มีใคร ทีนี กิน คนทีมีบคุ ลิก แปลกประหลาด
และ นามแฝง ของ มาก่อน ถึงแม้ จะมี แน่นอนดังนัน* สิงที เป็ นจริ ง มีเรื องราว ทีไร้ กาลเวลา แต่ มีอะไรที
กลัว กลัวว่า deports ขอบฟ้ า ใน 5 มิติ, polígonas และ เชิงเส้ น แต่ ไม่นา่ หรื อเรื อง แม้
กระทัง ลักษณะ ใด ลักษณะ นี *ก็คือ ซีกและถวายพระเกียรติ พ้ น คิดไม่มี ดอกไม้ หรื อ เติบโตใน ไส้ ของ
ความคิดนามธรรม ว่าทําไม ตัวละคร ใช่ จะเกิด พัลส์ ทีเคยเห็น และ ตกแต่ง เลียนแบบ การเคลือนไหว
และความเหมาะสม สําหรับ ขณะนี * แต่ ทุกอย่างที ทําให้ ตระหนัก และ คํานวณ น้ อยทีสุดไม่มี ฟ้ าร้ อง
การคํานวณ เป็ นจริ งและ คาดเดาไม่ได้ ว่ามีความเป็ น ธรรมชาติ ของแท้ ที เป็ นเรื องเหลวไหล ทีจะคิดว่า
แหล่งอืน ๆ ของ ประสาทหลอน พลังงานบด และบด หัว ของสมัยก่อน และมี desvanecestes
ในใบ เหลืองและ กินโดย bibliófagos และไม่มี ความเพียร ข่มขู่ หน่วยความจํา ล้ าสมัยและ ทํา
ปลอมและ

มาตรการ

ของล้ อมรอบไปด้ วย

อุปกรณ์วดั
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พวกเขายินดีต้อนรับAbyssinians

rotulantes และ หัวเราะเยาะ ฟ้ าร้ อง ของ Abyssinianในแง่ของ อดีตทีผ่านมา ตักเตือน
ให้ กบั ผู้ที อาศัยอยู่ ในแสงไฟจาก อดีตทีผ่านมาผู้ ตายจาก เกิน บุก ดวงดาว ทีโดดเด่น ในความเป็ นจริ ง
ทีเกิดขึ *นทันทีแต่ทงหมด
ั*
เป็ น คําถาม ทีสดใส มากขึ *นหรื อน้ อย ไฟสว่าง แต่ รังสี พลังงาน ทีไม่เข้ ากัน กับ
อดีตทีผ่านมา แม้ ment Mo- ก่อนหน้ านี *ไฟ ทีผ่านมา จึง ปล่อย รังสี ทีเป็ นอันตราย แต่ไม่ บดบัง
แสง ส่องสว่าง และสดใส ทีต้ องการทีจะ จุดชนวน ในช่วงเวลาใด โมเมนตัม หรื อ ช่วงเวลาสําหรับทีผ่านมา
ตัดกับ ปั จจุบนั ขณะที โมเมนตัม ทีสองหรื อ ส่วน แต่ไม่ได้ มีผลต่อ พลังงานไฟฟ้ า หรื อ สว่างเราจึง เสมอ
ในเวลาสําหรับแสง ทีมีประสิทธิภาพและ ชัดเจนของ กระแส ดีใจ ทีตัด ลมใน ความสุข ใบหน้ าจน ปล้ น
แล้ ว ของความตังใจ
* ผลัด รอบ ความสุขของการ ทํา แสงหรื อ พุทธะ เป็ นเพราะ สิงทีนับ เป็ น หนึงเป็ น
อํานาจหรื อแรงดันไฟฟ้ า ทีรุนแรง ในปั จจุบนั ทีเรี ยกแรงกระตุ้น ไฟฟ้ าที โดยเพียงแค่ มองไปข้ างหน้ า กับ
แสงทีผ่านมา ของเขา ไฟ ทีรุนแรง น้ อยกว่า รังสีจาก ชีวิตทีผ่านมา แต่ไม่ได้ ให้ คําแนะนํา หลักการ ของ
แสง เรี ยกการเคลือนไหว ชีพจร เบา เผยอาศัยอยูส่ อง ภาพรวม เพียงแค่คลิกง่าย และพร้ อมที สร้ างขึ *น ใน
ทีมีแสง ขมและ ดู สายตา ทีเป็ นอันตรายและ การเผาไหม้ ของความอิจฉา และความเกลียดชัง ทีเพียงแค่
รวบรวมข้ อมูลรอบ ไฟ ทีผ่านมา และ ยึดติดกับ วัตถุท้องฟ้ า ด้ วยการฉายรังสีดี คือรังสี และนีคือ การปน
เปื อ* น ดังนัน* ไม่มีอะไรที แข็งแกร่งกว่า แสง ไฟ ของคุณ ในเวลานัน* ทุกครัง* ทีมีทงหมด
ั*
ในปั จจุบนั โดยไม่
ต้ อง รังสี เพราะ ไม่มีแสง จะแข็งแกร่ง กว่าทีอืน ก็ เป็ นเรื องของ การฉายรังสีและ ได้ มาให้ ฉนั ด้ วยแสงไฟ
โดยธรรมชาติ เหล่านี *เพราะ แต่ละคนมี แสงอันบริ สทุ ธิ< ของตน กระหายนํ *า พระทัย และจินตนาการ และ
การพัฒนา พลังงานบริ สทุ ธิ< และการสร้ างมายากล แสง ทีมี สี ใน แสงของมัน สะท้ อนให้ เห็นใน ร่มเงาของ
พลังงานของดวงอาทิตย์ สีเหลืองในความเป็ นจริ ง ทีมีอยูไ่ ม่ มากแสง มีเพียง เศษเล็กเศษน้ อย การดํารงอยู่
และมีความสมดุล ของจุดคง ทีจะ แลเห็น สิงทีไม่ ต้ องรับผิดต่อ การรับชมจึงมีไม่ จริ ง เป็ น ผลไม้ ของรังสี
ทีมีประสิทธิภาพที alludes เราตระหนักถึงแต่ สิงทีเป็ น รังสี สติ ?สิงทีเป็ นจริ ง สติหรื อ สติ แท้ จริ ง
อุปสรรคที ไม่นา่ จะ เป็ นรูปธรรม สําหรับ ความรู้สกึ มาก ทีต้ องทําและ ต้ องเข้ าใจว่า มุง่ หน้ าไป ทุก ขณะ
การสลายตัว นี * เป็ นรูปธรรม อุปสรรค อุปาทาน และ กล่าวว่าพวกเขา มี กระแส ผ่านไม่ได้ ในความเป็ น
จริ ง ไม่มี อุปสรรค ทีแท้ จริ งทุกอย่างเพือให้ จินตนาการ และ จริ งหรื อ ไม่จริ ง ทังหมดที
*
อาศัยอยูใ่ น กระแส
เดียวกันของ ภาพลวงตา ทีนังของ วิญญาณ อืน ๆ ที ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อ เราใน ความจริ ง เพราะมีจริ ง
หรื อไม่ ทีมี กําแพงกันระหว่
*
างความปรารถนา และแสงของสติ เสมอ อยูใ่ น สติและไม่มีการสิงที เราขอ
สงวน กับตัวเอง เพราะเราเชือ ในห่วงโซ่ แต่ทีนี เกินไป มี กระแส หรื อ แรงกระตุ้น ไม่มี แต่มี สิงมีชีวิต
การบินและอวกาศ แห่งสวรรค์ ในจินตนาการ ทีอาศัยอยู่ ตามทีกล่าว ในแง่ของ อดีตทีผ่านมา โดยส่วน
ใหญ่ ที ตัดสินใจว่า ไฟจะต้ องมี อํานาจหรื อ วัด แต่แล้ วอีกครัง* ที พวกเขา เข้ าไปยุง่ เกียวกับ แสงไฟ ไม่
เล่น หมายเหตุประกอบ แสงและ คือการ มองไปที เธอออก
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แสงธรรมชาติ
มันเป็ น

เพียงธรรมชาติ

คล้ องconformities

ทีว่านี *
,

แสง

ชัดเจนและเป็ นธรรมชาติ

ความทุกข์ยาก

ความขัดแย้ ง

มันเป็ นธรรมชาติ
ทีทําหน้ าทีเป็ น

เพือให้ สอด

หวานหู

เพียง

Accumulator ทัศนคติ และปั ญหา ทีใส่ใจ แต่ไม่ ลึกทีสุดเท่าที พวกเขา เป็ นธรรมชาติระหว่าง
แสงธรรมชาติและ มี ช็อต ทีน้ อยทีสุด แล้ วทีธรรมชาติ ล้ อมรอบเรา และ ทําให้ เรารู้สกึ สบายและ เพราะ
ทุกอย่าง เป็ นเรื องปกติ และเป็ นธรรมชาติอากาศ , ความสุข ตามธรรมชาติ ทีล้ อมรอบเรา ที เคาะ และ
หนีไป และ สัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิง ให้ สมั ผัส ทีอ่อนโยน สําหรับผู้ทีชอบ พัฟ ของความสว่าง
แสง พลังงานนิวเคลียร์
แหล่ง ทีมีศกั ยภาพของ พลังงานที แผ่กระจาย us เปลียนแปลง การเปลียนแปลง ทางด้ านจิตใจ ซึงจะ
พิจารณา ตี โดย พลังงานนิวเคลียร์ นี *นี * พลังงานแสง ทีมีสสี นั สดใส เติบโต ทีสดใสของ ผลกระทบต่อ
ความเป็ นอยู่ เหนือธรรมชาติ ของการกลายพันธุ์ และ ว่า ในความเป็ นจริ ง ไม่ประสบ แต่เป็ นนกยูง ซึม
us แรงกระตุ้น ของการ ยึด และ นําเราไป ทําหน้ าทีเพิม รังสี ระเบิด แบบไดนามิกนี * และชัดเจนดังนัน*
เรามี จุดสุดยอด ในการบังคับใช้ พลังงานของพวกเขาจะเป็ น ตัวแทน นิวเคลียร์ ที ถูกต้ อง และยุบ แสง
ไม่สามารถทีจะ ไม่สมดุลเพราะมันเป็ น สิงทีดีเลิศ ของการเปลียนแปลง แรงและไม่มีอะไร ทีแข็งแกร่งกว่า
เปิ ด การเปลียนแปลงนี * ทียก เรา และเพิม เราเกียวกับ รังสี
ไฟ ออกฤทธิ<ตอ่ จิตประสาท
ราวกับมีเวทมนตร์ หรื อ ความสามัคคี พวกเขาทีดิน และลอย และเอาชนะ ไฟ ออกฤทธิ<ตอ่ จิตประสาท
เหล่านี * ปี ก ที ตรึงใจ เราและ แลกเปลียน ความเป็ นจริ ง ทีจะเป็ นความปรารถนา ดีแต่ก็เป็ นที คาดหวังว่า
จะ เป็ นลางร้ าย เมือเรา กลับมา โลกนี * ที เป็ นเครื อง เวลา จะพาเรา ออกไปมิติ ทีแท้ จริ งและ จะพาเรา
เข้ าสูโ่ ลกของ จินตนาการ ทีไม่เป็ นจริ ง หรื อ ความสุขดังนัน* มีความเป็ น มิติทีสาม ของกิจกรรม ประสาท
สัมผัสและ พลังงานมืด เมือมอง จากมุมมองของ บ้ า อืน ๆโดย ความเป็ นจริ ง เป็ นลางไม่ดี ทีจะ ให้
ออกซิเจน และการไหล ไฟ ทีออกฤทธิ<ตอ่ จิต ดึงดูดพื *น ใน มุมมอง ทีแตกต่างกัน และขนาด ยัวยวน และ
ทีเก่ง ผู้ที เก็บ ใน ตอน ประปรายตรงข้ าม กับความเป็ นจริ ง ไม่มีอะไร ระหว่าง โลก หรื อ ไฟ หรื อเพราะ
ธรรมชาติเป็ น ไฟ
ฟ้ าร้ อง
ในฐานะทีเป็ น ความแตกแยก ขม และเงา infuriates ฟ้ าร้ องทีฟี ด ทีดิน ของ ผู้รอดชีวิตจาก
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amórfica และแสง โปร่งใสผู้ลี *ภัยใน ดวงดาว ขมขืน ทีพวกเขา เปิ ดออก ทีไม่สามารถควบคุม ความ
โกรธ ทีรุนแรงขึ *น ไฟ ลาวา นี * และอํานาจเบิร์น และฟี ด แสงของ สิงมีชีวิต ทีช่วยให้ บุก by หมดสติ ที
ไม่พงึ ประสงค์ เหล่านี * อยูใ่ นความมืด ขาด ของแสงและ พลังงาน ส่อเสียด และ ทีใบ acalorar ฟ้ า
คะนองเป็ น พลังงาน หนืด และเพิม ความสุข ของแสงความสุข ของคาน แสงของ สิงมีชีวิตที เป็ น วิสยั
เครื องกําเนิดไฟฟ้ า
รัก เครื องกําเนิดไฟฟ้ า เครื องกําเนิดไฟฟ้ า หรื อ ความรัก !
อะไร เชื *อเพลิง นี * ไม่ ปรารถนา เสมือน ตัณหา และเชือมโยง อารมณ์ นี * โปร่งใส จูบ และ กระหายนํ *า
สําหรับสิงที สําคัญต่อการ พัฒนาพลังงาน ทางอารมณ์ และความสัมพันธ์ ไฟฟ้ าเครื องกําเนิดไฟฟ้ า นี *ให้
อัตตา และมีบคุ ลิก ทีมีใบหน้ า ทีซ่อนอยูใ่ น การแสดง ทุกวัน ในขณะที การ รับประทานอาหารเช้ า หรื อ
อาหารเย็น หรื อนํ *า ทีฟี ด พลังงาน ของวันต่อ วันไม่มี หน้ ากาก หรื อความคิด lacerating ,
enquadramo เรา ในความเป็ นจริ ง การใช้ พลังงาน ของความรักหรื อความรัก ของพลังงาน
electrifyingและ เจาะ คมชัดและ มีลกั ษณะ เป็ นตัวแทน ความรักและ ความเหงา ทีอาศัยอยู่ ที
เลี *ยง ด้ วยสายเคเบิลทีไม่เคย ปิ ด ,อํานาจ ไม่เน่าเปื อย แต่ความจริ ง ตลอดไป!เสมอ electrifying
ความปรารถนาทีจะ มอง กระหาย และความอดทน บาง คิดค้ น ความน่าเบือ ของวันและ ใบหน้ า เอียง ที
เป็ นตัวแทนของ อะไร ในสือ ไฟฟ้ า มี สาย หลวมร่วมลงใน จินตนาการ ของมอเตอร์ โดยธรรมชาติและ
เป็ นหัวหอกใน ความเป็ นจริ ง แต่มีการ สําลักติดต่อ ทันทีติดต่อ จําเป็ นต่อชีวิต มอเตอร์ นี * จะมี ฉันทามติ
ความเป็ นจริ งและ ไม่เป็ น ปั จจุบนั แต่ ลืม ของความเป็ นจริ ง อืน ๆ เกือบจะ มองไม่เห็นความปรารถนา ที
ใส่ใจ แต่มนั ก็ มี!ยังมีความเป็ น อยูใ่ น ความรู้สกึ ของ โอกาส ทันทีดงั นัน* สือไม่สามารถจะ เป็ นนํ *า แต่
ภาพนิง ในความรัก สือ ความคิดของ เครื องกําเนิดไฟฟ้ า และ ทรัพยากรทีมีอยู่ ;เครื องกําเนิดไฟฟ้ าที
เกียวกับความรัก อยูเ่ สมอในการเดินด้ อม ๆ มองๆ และ สภาพแวดล้ อมใด ๆ อืน ๆ ทีไม่ใช่ เสมือนจริ งและ
การ ควบคุม อย่างนี * เป็ น ของ ผ่อนคลาย แล้ ว ไม่สามารถ ปลด ตัวเอง ของความสุข มันสร้ างและ
proliferates ใน เหล่านี * ใบหน้ า ทีเคยนําเสนอ ชิ *น จิตวิญญาณ ทีคุณอยาก ทีจะยับยัง.สํ
* าหรับ
มัน ไม่สามารถขาย ชิ *นส่วนของ พลังงาน ใด ๆ ที เป็ นพลังงาน เป็ นหนึง และ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ในความหมาย ของความพึงพอใจ และความพึงพอใจ ทีพัฒนา ความเป็ นจริ ง ต่าง ๆ เรามี
ความ เสมือนจริ งและ จินตนาการ เท่านัน* ในการปรากฏตัว ของผู้อืน หรื อบน กระจกซ่อนพลังงาน กฎ
ระเบียบ ใหม่พลังงาน จิตวิญญาณของ นิวตรอน ว่าสิงเหล่านี * เป็ นสัตว์ ทีแท้ จริ งของ แสงมังกร ไฟ
สามารถแสง ขึ *น!
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ไฟฟ้ า
ซึง กระแสไฟฟ้ าทีไหล ผ่านเรา และ ฟื น* ฟู ทุกวัน จะช่วยให้ เรา แข็งแรงและ ละครใบ้ แพรว และ สิงมีชีวิต
ที หลงทาง ใช่!วอล์กเกอร์ เพราะ มันอาจจะเป็ น แรง ของแสงหรื อ การกดขี ป่ วยและ พักฟื น* ที ดูหมินต่อ
ความเป็ นจริ ง สติค และ กดขีไม่ abatas คุณเกียวกับ เสา เชิงลบ นี * ปั จจุบนั แทรกซึมเข้ าไปในจิตใต้
สํานึก และ การลดความเจ็บปวด ลึก ของบุคลิกภาพ ทีสําคัญและ ตรงข้ าม , ฟี ดทีคุณ ค่อนข้ างเป็ นจริ ง
พ้ น และ positivity ของการต่อต้ าน สารเคมี และ สารเคมี วงจร ป้อน ของ จิตวิญญาณของนวัต
กรรมและความสําเร็ จ , ความสําเร็ จนี *ซึง ไม่สามารถโอน เป็ น ทีสอดคล้ อง Ridas เครื องให้ อาหาร คลัง
ความสุข ไม่ได้ แต่ ลาก ใจให้ คลืน แม่เหล็ก ของความคิดและ การส่ง นี *การส่งผ่าน ความคิด ทีเป็ นจริ ง
และ magnetizing และพัฒนา วงจร และไม่มีใคร สามารถปฏิเสธ วงจร เหล่านี *มี ส่วนต่างราคา
ในปั จจุบนั อยูใ่ นอากาศ เหนือกาลเวลา ของความรู้สกึ และความสุข กดขี เพราะ เราทุกคน เริ มทีจะ กันเบ
*
ต้ า พลังงาน ภายนอก แต่ ทีช่วยเพิม ความกระหาย ของเรา สําหรับชีวิตแรงกระตุ้น เหล่านี * จึง ส่งผล
กระทบต่อ ความคิดของเรา และบางครัง* เกิดขึ *น หรื อพัฒนา ความขัดแย้ ง ในความคิด แต่ที สามารถนํา
ความสุข ไฟฟ้ าที ความตืนเต้ นของ ประตูจะนําไปสู่ ความเป็ นจริ ง ภายนอก
แสงสีฟ้า
เรี ยก อารมณ์รุนแรง แสงสีฟ้า ข้ าม สะพานและ บันได และ แทรกตัวเข้ าไปใน อํานาจ ของความรู้สกึ ทีฟี ด
และพัฒนา ไหวพริ บ นี *อาจเกิดขึ *นWelcomes ความงาม คาน ทีมีความสําคัญ เป็ นพิเศษ ของความ
โปร่งใส มิตรภาพ ฝี ปาก ที มองหาอะไรที สีฟ้า มากขึ *น แข็งแกร่ง ทีรุนแรง มากขึ *นและ พัฒนาใน กลุม่
ดาว เราด้ วย เครื อข่าย ความรู้สกึ ทีลึกซึ *ง และ ถูก แปลก ใน คลืน บก นี *พลังงานนี * มีผลต่อจิตใจ เฉียง
สูญเสีย ของ ความรู้สกึ ของการ มีชีวิตอยูใ่ น ร่มเงาของ สีฟ้า , สีเขียวขุน่ มีผลกระทบต่อ มิตรภาพ ลึก
และ ยังยืน จะดําเนินการ เอง คาน ทีมีมนต์ขลัง ของความบ้ า และคนรัก ความสุขของ ความงาม ทีหา
ยากและ ปรับสี ฟ้ าหัวข้ อ ของความรุนแรง สนธยา เธอ พัฒนาและ ส่ง พลังงาน และอบอุน่ ป้องกัน
ความชัวร้ ายและ ความสุข กับ ความทุกข์ทรมาน และความเงียบ ไม่มีเลย หน้ ากาก ที พระเอก และ
alludes เราทีจะ คิด นามธรรม, มันค่อนข้ างแสงสีฟ้า ทีแข็งแกร่งและ intensifierความสุขทีแท้
จริ ง และ จินตนาการ แต่ก็ ส่งผลกระทบ และผู้ที มีผลกระทบต่อ เธอ เสมอ ทีจะย้ าย และ วิงออกไปจาก
ข้ อ จํากัด สําหรับมิตรภาพ ทีแท้ จริ ง และ ยังยืนเธอ ตกหลุมรัก และวิธีการที สูญเสียไป ของเหตุผล แต่ ที
ให้ บริ การ อาหารให้ อารมณ์ มา และนํา ความสุข ความสุขและ ความปรารถนา ความสุข ทีมี แคลอรี
และ ก้ าวก่าย ทุกอย่างและ เป็ น ความตืนเต้ น ของความตืนเต้ น กับ แสงสีฟ้า ที อยู่ ลง และม้ วน
abrochaการสะสม ของพลังงาน ที ทําให้ หมดสิ *นลง ด้ วยเวลา แต่ไม่ได้ หายไปใน อนาคต นี * คือ
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มักจะ นําเสนอนี * แสง ป้องกันที ไม่ได้ แจ้ งให้ เรา พัฒนาขึ *น ในระดับ ของความสุข สดใส ไม่สามารถควบ
คุมได้
สายไฟ
คลืนใต้ นํ *า ทีสดใสของ ความวิตกกังวล ทีไหลผ่าน ร่างกาย ผ่าน สายไฟฟ้ า ดูด ความหวังและ สิงใหม่และ
น่าตืนตาตืนใจ ทีจะทิ *งการเคลือนไหว คงที แต่ กับความคิด ทีรวดเร็ วและ ปรารถนาการเคลือนไหว เป็ น
อัมพาต ความตึงเครี ยด ทีเพิมขึ *น ใน กรอบ และมีการควบคุม จริ ง และ วัด การเคลือนไหว ลงบันได ของ
ความคิด ที ผูก เราเพือ กันและกันนีคือ ความคิดของ บันได ทีเรา จัดหมวดหมู่ พฤติกรรม ใบหน้ า และ
การเคลือนไหว และกรอบเรา ใน เชื *อสายและ ขึ *น ในช่วงเวลาของชีวิต , แสงฟี ด บันไดเลือน โดยไม่ หยุด
จะนําคุณไป บ้ า ของความเป็ นจริ ง ที เกิดขึ *นใน วินาทีxxi , พลังงาน , มายากล, เครื องแต่งกาย ทัง*
หมดทีมี พระพุทธศาสนาที เห็นได้ ชดั แต่ระวัง บันได ทุกคนจะไม่ บันไดเลือน ของชีวิต ทีมี สิงมีชีวิต ที
ปี นบันได ที สูงขึ *น และสนับสนุน คน โดยเฉพาะอย่างยิง ก็คือว่า พอหรื อ มัน เป็ นเรื องของการสมดุลความ
สมดุลของพลังงาน เป็ นสิงจําเป็ นเพือ ความสมดุลของ การเคลือนไหวและตก และ ขึ *นไปถึง ระดับของความ
เป็ นอยู่ ทุกครัง* แต่ ไม่ ทุกคนสมควร ทีจะไป ลงหรื อ ให้ การสนับสนุนเรา ใน การปี นความพยายามและ
ความขยันหมันเพียร เป็ นกุญแจสําคัญ แล้ วยก ตัวเองให้ จิตวิญญาณของการ เสียสละโดยไม่ต้องมี การ
บาดเจ็บหรื อการ หยุด และเธอ จะพาคุณ ในแง่ของ ความคิดเป็ นความสมดุลของ กองกําลัง ภายนอก ที
สามารถให้ ไม่มีขนตอน
ั*
ทีเป็ นของแข็งและ เลี *ยงโดย สาย แห่งความหวัง มาถึง สายไฟฟ้ า วงจร ทีสําคัญที
สุดในชีวิตของ พลังงานทีฟี ด โลก
แสง ฟู่
Cai และ burble เจือจาง และขยาย เข้ าไปในแสง แตกแขนง ความปรารถนาที เข้ มแข็ง มันเป็ น
ภาพลวงตา ฟู่ ดูเหมือน แสงซึงจะ แตกสลาย เมือต้ องเผชิญ กับความเป็ นจริ ง ภายนอกกอปรด้ วย ความ
อาฆาตพยาบาท และ ปลอม บ้ า ประปราย ปรารถนา ฟู่ เป็ น ขยาย ความรักและการ ปนเปื อ* น ตรง ทุก
ความคิด และได้ รับอนุญาต ไปครอง และ ครอบงํา ก็ คือการแลกเปลียน พลังงาน ฟื น* ฟูคอ ฟอง ทีจะไป
เนื *อหา การส่องสว่างที มี
Lit ท้ องฟ้ า
ไม่มีอะไรที แข็งแกร่งกว่า ความปรารถนาทีจะ บรรลุความ สมดุลทีสมบูรณ์แบบ ของท้ องฟ้ า สดใส ทีพวก
เขาเป็ น ดาวทีให้ คณ
ุ ชีวิตและ ย้ าย คิดและความคิด หรื ออันทีจริ ง ความปรารถนาทีจะ เป็ นรูปธรรมไม่มี
อะไรที สวยงามมากขึ *น กว่า ท้ องฟ้ า แสงไฟจาก พลังงาน constelares ทีสนใจการทํางานร่วมกัน
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อย่างต่อเนืองระหว่าง ดาวและพลังของ ดาวเป็ นเอกลักษณ์ ทีผม พูดอะไร แข็งแรงกว่า จิตวิญญาณ กับฟ้ า
สว่าง และความปรารถนาที จะ ให้ มีการเปลียนแปลง และการมีปฏิสมั พันธ์ และสัมผัสดาว ดึงดูด ความคิด
ท่อระบายนํ *า พลังงาน
มัน ทําให้ ฉนั กลัว ว่า พลังงาน หายไป ในควัน โดยไม่มี เปลวไฟ คือไม่ ต้ องการ ทีจะตีความความเป็ นจริ ง
ไมกา COSผมผิดหวัง เมือ พลังงาน ทีสําคัญ จะมีการ ปราบปรามโดย ทีพัก และการตกผลึก ของความ
รู้สกึ คือไม่ต้องสงสัย หน้ ากาก ของ ความถูกต้ อง ทางการเมืองจิตวิญญาณ O ของ พลังงานบริ สทุ ธิ<
เปลียน คุณ เป็ น มายากล และบิน จิตใจ ทีไม่มี แรงกระตุ้น ในปั จจุบนั ของ ข้ อเท็จจริ ง ทีแท้ จริ ง และการ
เปลียนแปลงของ สิงที มีการเปลียนแปลง ขันตอน
*
และรอบ ที ผ่าน ทังหมด
*
และพัฒนา แต่ไม่เคย อยูใ่ น
ทางของ ความกลัวและความรู้สกึ sofridãoฟรี ตวั เอง และขยาย คุณประสบ และ โดยเฉพาะอย่างยิง
การกลายพันธุ์ ของสิงมีชีวิต, การเปลียนแปลงที ผลักดันให้ เรา นี *
แสงแห่ง ชีวิต
จมอยูใ่ ต้ นํ *า ความบ้ าคลังของ ความรักทําไม สัญชาตญาณ รัก และต้ องการทีจะ ได้ รับความรัก ความสนใจ
และความผิดหวัง เปิ ด ภาพลวงตา หลายลม ๆ แล้ ง ๆ และ รักฉัน โฟกัสและ มีสมาธิ ตลอดทัง* วิธีการ
ของความรัก ของความเป็ นจริ งที ทะลุ เท็จใด ๆเปลือยกายบนสนามเด็กเล่น ของรักของ เรากําลังเผชิญตัว
ตนทีแท้ จริ ง ของการเป็ น เพือให้ ได้ รับความรัก ต้ องการให้ เราลึก มโนธรรม ของเหตุผลที ได้ รับความรัก
และยัง มีความเป็ น ขัว* ทีจําเป็ นในการ ตอบสนอง ความชืนชอบ ทีดี และความรัก เกินไป ตรรกวิทยา นี *
ขึ *นอยูก่ บั สถานการณ์1 + 1 = 1 เมือ เหตุผล หนึงไม่สามารถ เพลิดเพลินไปกับ อะไรดังนัน* เหตุผลที
1 + 1 = 2 ทีถูกต้ อง แต่ การดําเนินการ จะไม่ได้ มีประสิทธิผล ถ้ า ผลทีได้ คือ ไม่ได้ ทางเทคนิค ผูก
ทัศนคติและ ค่านิยมและ พฤติกรรม โดยทัวไป เพือให้ แล้ วมีตําแหน่ง สหรัฐ ในช่วงกลางของ การเกี *ยว
พาราสีเข้ าใจ และ เป็ นแหล่งทีมา เพียงแค่นี * ความจริ ง ของความสุข หรื อ จะ ดําเนินการ เฉพาะราย หรื อ
อืน ๆ ที มีความหมาย การกระทํา เป็ น อิสรภาพทีแท้ จริ งดีฉนั ไม่ได้ อยู่ พอทีจะเอาชนะ ขันตอนต่
*
อไป
ตรรกะ หรื อ เหตุผล จะเป็ น เกณฑ์สาํ หรับ หลายท่าน ทีผม ต้ องการให้ แน่ใจว่า อย่าง ดังนัน* ผมคิดว่า ผม
ลา จากเวลา และ วันนี *มี แทบจะไม่ ลาเป็ นเช่นนี * มี ลา ค่อนข้ าง เทียม ทีโกง แต่ จิตใจ ทีแท้ จริ ง ทีเกิด
ขึ *น บางครัง* ในบทบาท นี *ให้ ใช้ ข้ อสรุปของคุณ เองฉันไม่ทีนี เพือที บังเอิญ เกียวกับ โง่เขลา มี ความกลัว
และทัศนคติที ไม่ได้ ทํา ตังแต่
* บ้ า เป็ นเพียง ในบางสถานการณ์ และเมือ ตัดสินโดย คนอืน ๆ กล่าวคือ
มักจะ ขึ *นอยูก่ บั " ทีอยูอ่ าศัย "โอน บางส่วนของ เหตุผล ที แล้ ว ผมอยากจะ บอกว่าฉัน บ้ า ฉันคิดว่า
ชอบ คนจํานวนมาก และด้ วยเหตุนี * เรา จะไม่พอใจ ทีเราต้ องการ ความรักมากขึ *น และ มากขึ *น ...
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ทําไม ความทะเยอทะยาน เพือ ความรัก เท่าทีฉัน ใส่คําถามRetreat บอกว่า ต่อไปนี * ทุกคน มีอิสระ
ในการ กระทํา โง่เขลา ในความรัก เรา มีความเสียง และจัดการ มักจะเราต้ องการทีจะ เชือว่ามันเป็ น
ความรักทีแท้ จริ ง ว่า ทําไม เพราะ เราได้ รับ ความรัก ความรู้สกึ ที มัก รัก และเรี ยก ภูมิปัญญาของ ชีวิต
การกระทํา ของความรักและส่ง ความรัก ทีชัดเจน และเป็ นธรรมชาติ ผม อยากจะบอกว่า เพราะผม มีสทิ ธิ
ทีจะ ได้ รับความรักแล้ วเพราะ รักกัน และให้ ความสว่างแก่ ชีวิตผ่านความพยายาม หนึง และทิศทาง บน
เส้ นทางโดยไม่ต้อง นํ *าตา หรื อความเจ็บปวดเพลิดเพลินไปกับความเป็ นอยู่ ทียอดเยียมที นําเสนอคุณแม่
พลังงานสูงสุดเล่น ไฟ ใน คาน ที ส่องสว่าง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเอง เชือฉันไม่เคยอยูใ่ นขอบฟ้ า
ไกล จับ แสง ของความรักเพราะมัน แพร่กระจาย โดยการสัมผัส ฟื น* ฟู กระตุ้น พลังงานเหล่านี *และทํา เติบ
โตและ สมการก็คือ 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = บวก อินฟิ นิตี *ดีฟิลด์ รัก สําหรับ กองกําลัง
แม่เหล็ก แรง เสน่ห์ และดึงดูด ความปรารถนาทีจะ รู้และ ตอบสนองความต้ องการหรื อ เพียงแค่สนุกกับ
สมาคม พลังงาน
แสง: ความร้ อน : อาทิตย์ : พลัง : แยก : นํ *าลาย : จูบ : การแบ่งปั น : ความรู้สกึ : ความสุข
: พรรค : วันเกิด : วันเกิด อายุ: อายุ : ความอดทน ความเพียร : พิชิต : เสียสละ : ปวด :
การรักษา แพทย์ : สุขภาพ: พลัง พลังงาน :พลังงาน : ความอ่อนแอ : แห้ ว ความเศร้ าโศก : การ
สูญเสีย : วิงเวียน : หวิว : บ้ า : บ้ า : โรงพยาบาล : โรงพยาบาล : กีดกัน ความปรารถนา ความ
ปรารถนา : ต้ องการ : ชนะ : ชนะ : Battle: สงคราม : การตาย การสูญเสีย การหายตัวไป :
ไม่มี ความเหงา : ความคิด :สร้ าง : ประดิษฐ์ : โกหก : ความโหดร้ าย : ผิดศีลธรรม : การลงโทษ
: การลงโทษ : ตําหนิ ปรับ : ตํารวจ : การป้องกัน ความปลอดภัย ความมันคง สมดุล : ความไม่
สมดุล : ความผิดปกติของ โรค : จิตเวช ช่วย บําบัด : คลินิก ฉีด : nurse : มอร์ ฟีน : ยาเสพ
ติด:ภาพลวงตา : ผิดหวัง : หงุดหงิด วิตกกังวล : แรงดันไฟฟ้ า: การต่อสู้ : การต่อสู้ : นักรบ : ผู้
ชนะ: การแข่งขัน : การแข่งขัน : ตืนเต้ น กลัว กลัว สงสัย : คําถาม: คําถาม : คําตอบ : คําถาม:
อยากรู้อยากเห็น ทีน่าสนใจ ;ความพึงพอใจ ความสุข : Orgasm : ความรู้สกึ : มโนธรรม :
ความรับผิดชอบ : ผิด ผิด : ผู้บริ สทุ ธิ< : ฟรี : เสรี ภาพ : ยุติธรรม: ความซือสัตย์: ความจริ ง ความ
จริ งใจ โปร่งใส : มองไม่เห็น ด้ วย Unreal : ไม่เป็ น : จินตนาการ : ความคิดสร้ างสรรค์ , ความ
ฝั น : การนอนหลับ : ส่วนทีเหลือ สันติภาพ :สงบ : ออกจาก : หยุด : เข้ าสูร่ ะบบ : สัญลักษณ์ :
Drawing : ดินสอ : ยาง : ยาง : ถนน : การเดินทาง: การเดินทาง: รถไฟ สาย : เข็ม :
พิน : จักรเย็บผ้ า : การดําเนินงาน: การแทรกแซง การเปลียนแปลง : การเปลียนแปลง: ขันตอน
*
:
การปรับ การจัดจําแนก: ดัชนี:เงือนไข : คําวลี Dialogue: การสือสาร : การแสดงออก : สาธิต
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: การนําเสนอ : ความรู้เบื *องต้ น : คํานํา : แนะนํา หนังสือ : แผ่น : ต้ นไม้ : ธรรมชาติ ลม:
อากาศ: ทะเล : ไฟ โลก ระบบสุริยะ : พลังงาน แสง พลังงาน : เรย์สฟี ้ า :)
การบูรณะ พลังงาน
ชีวิต ความไม่พอใจกับ ความพึงพอใจ
ความเจริ ญรุ่งเรื อง ของแสง
ฉัน ทุกสี ในการวาด โลกของคุณ
แสง เป็ นอัมพาต
สิงทีจะ หยุดเรา ถ้ าเราต้ องการ ทีจะดําเนินการ แต่ทําไม หยุดถ้ า มัน คือการกระทํา ทีแผ่ออก และสร้ าง
อารมณ์ ความรู้สกึ และ สิงเร้ า เพราะ เมือมีคน ตอบสนองต่อ เราและ ตอบสนอง การกระทําของ เพือน
ของฉัน อดทนและ ปั ญญา ทีจะเข้ าใจความเจ็บปวด ทีเผชิญหน้ ากับ คนอืน ๆนันคือคําถาม ทีว่าทําไม
พลังงาน ที ทําให้ เป็ นอัมพาต เห็นว่าเรายัง เป็ นเด็ก ยังไม่ได้ ตอบความกล้ าหาญ คํา รัก ของฉันคือเพือทีจะ
ได้ รับการตัดสิน และผู้ทีจะ เป็ นผู้พิพากษาของเหตุผล ทีสามารถ เป็ น ปกติและผิดปกติ ... ทุกคน!เราทุก
คนมี ความเชือและ ผมมี ความเชือมันใน ผู้ที มีความเชือ ว่า จะให้ กรณี ของความกังวล ของ จะและ
รอบรู้ และความปรารถนา นี * แต่เป็ นพิณ ที alludes และ พระเอก ง เสียง นางเงือก กับ ก้ อง
ประสาทหลอนไม่มีอะไรมากไป กว่า การพักผ่อนและ ฟั ง เรามีสอง หูและ ปาก ทีจะฟั ง สองเท่า ทีเราพูด
คุย และความเงียบ คือการกระทํา และไม่ ไร้ เดียงสา หรื อ ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่กี ต่อต้ าน คุณ จะ
พยายาม เงียบ ยังสามารถเป็ น torturous แต่ ตอบคําถาม อัตนัย จํานวนมากและความเงียบ คบ
หา เงียบ แต่สามารถ ทํางานเป็ นอาวุธ ทีสมบูรณ์แบบ ทีพึงปรารถนาของ หุนหันพลันแล่น และความ
ปรารถนา ทีไม่สามารถควบคุม เพือให้ สงบลง และฟั ง เงียบ ฟั ง ในตัวคุณ!
ถ้ าวันหนึง เป็ น ระยะ
ถ้ าวันหนึง เป็ น ระยะทางที จะ พิฆาต น่ากลัว มีเสียงดัง หรื อ เป็ น อย่างไม่หยุดยัง* ทีสดใส สวยงาม สด
ใส และมีพลัง ... เรย์ แต่ละคนมีความ เป็ น มนุษย์ ลักษณะ ทีแตกต่างกัน , โหมดทีแตกต่าง ของการ
กระทํา แสงทีแตกต่าง คือ แต่ละ ray /จะไม่ซํ *ากัน และพิเศษดี ถ้ าวันหนึง เป็ น ระยะ เวลาอย่างน้ อย
มันก็เป็ น ต้ นฉบับเรย์ แต่ละคนมี รูปแบบของ การดําเนินการ ในขณะที ในเวลาใด คนหุ้น ครัง* ทีเกิดขึ *น
เศษส่วนพวกเราจะ ทําหน้ าที บนคาน/ เป็ น เราสามารถ เปลียนทิศทาง และปลายทางเกียวกับ สถานที
ท่องเทียวและ ครัง* แรกทีผม จะเรี ยก ชือ ของพระเจ้ า วันหนึง ดูเหมือนจะมีความเชือ และศรัทธา การ
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สนทนา กับลูกศิษย์ อัลกุรอาน ทีบอกเล่าเรื องราว ต่อไปนี * ซึงผม จะอธิบาย : คุณ เกม ทีกําหนดมือและ
ดุดนั ขอ พระเจ้ า ทีจะ ทําให้ คณ
ุ มีคะแนน สูงสุดและ ซ้ ายคุณ แช่งฉัน รัก เรื องเดือดลง แต่ผ้ ทู ี ในทีสุดก็
ปล่อยข้ อมูล?แต่นอกเหนือจาก เรื องนี * ผมอยากจะบอก คุณ ว่าเรามี การดําเนินการและ รัศมี / จะ ทํา
หน้ าที กับสภาพแวดล้ อมและแต่ละ ม้ วน ลูกเต๋ากับ พลังงานของคุณ / รูปร่าง / พฤติกรรม
คําสอนของ พ่อ ทีจบการศึกษาในแง่ของ ชีวิต
ผมขอขอบคุณ คุณพ่อของผม มีสว่ นร่วม นี * คําสอน ของฉัน เช่นกัน ... บิตของทุกอย่าง ... นัน คือวิธี
ทีเรา ... เรา เกิดขึ *นเมือ เรามีความ ใส่ใจ ในการดํารงชีวิต ... ที อยูร่ อบตัวเรา ... ทีมี ความไวต่อ
ทังหมด
*
แสงสะท้ อน
ฉัน reflect'm บ้ า เพียง
ตอนเช้ า ทีสดใส
วิธี ทีดีเพือให้ ตืนขึ *นมาใน โลกของฉัน กับ นกขมิ *นในการร้ องเพลง ปลา ว่ายนํ *าและ ออกซิเจน ต้ นไม้ ผม
ให้ คณ
ุ สมรู้ร่วมคิด ของฉัน :แก้ ว นกขมิ *น enchants กับ การร้ องเพลงของเธอปลาทีว่าย
Smartie และภาพนิง เหนือนํ *าและบอนไซ แอมะซอน ทีหายใจ และ แรงบันดาลใจในการนี * สามเทพ
อร่าม และ แรงบันดาลใจของ โลกของฉัน ฉันถือ มากขึ *น โลก โลกในหน้ าต่างที รวม โลก ตามทีมันเป็ น
20 ปี ทีผ่านมา เพียงตัวอย่าง ของสหภาพตัวแทน ยังคงดํารงอยูส่ งั คมนิยมโซเวียตฉันมี อีกสอง ดอก
กุหลาบ ทะเลทราย ทัง* ประกอบด้ วย ข้ าว เวลา ของทราย ของทะเลทราย ทีทําให้ ฉนั มองเห็น โลกที
สหรัฐภายใต้ โลกทีมี ดอกกุหลาบ เหล่านี * อย่างใดอย่างหนึง ใน สีเดิม ทีฉัน หมายถึง ความขยันหมันเพียร
และอีก ทาสีใน โทนสีเขียว ทีแข็งแกร่งสัญลักษณ์ สําหรับฉัน หวังว่าในโลกของ การเขียนของฉัน ฉันคิดว่า
และฉัน รู้สกึ ว่า ไม่ถกู รบกวนในสภาพแวดล้ อมทีอบอุน่ สมบูรณ์แบบและ เช้ าวัน สดใสทีจะเขียน บาง จิต
วิญญาณของ ความรัก ทีนี ทีต้ องการ ทีจะคิด ดอกกุหลาบ ของ การคบหา
200 วัน กับ " หยาบคาย " Filipe มัวร์
ผม ตืนขึ *นมาใน ความเป็ นจริ ง ทีแตกต่างกัน กว่าปกติ และ การสํารวจ การเขียน RAR หลักสูตร ผ่าน
หนังสือเล่มนี * จะขยายตัว เป็ น ของฉัน
ฉัน สะท้ อนให้ เห็นถึง วิธีการทีจะ ส่งผ่าน ความคิดและ ถือเอา มันไปแสงและ อํานาจของตน
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ทีเรา คิดเกียวกับ หลายมุมมอง ต้ องปฏิบตั ิตาม ห่วงโซ่
จิตวิญญาณ มีช่วงเวลา รบกวนวิธีทีเรามอง ตัวเองไม่เคย ไร้ เดียงสา
ขยาย พลังงานจิตใจ มีปัญหา กับ อาชญากรรม กําลัง ชุลมุน
เสียง ในเวลาเดียวกัน เสียง ดังกว่าเสียง
คํา ทีมี การแสดงออกของ ศิลปะ
จากจุดนี * จะมี แรงบันดาลใจการเต้ นของ หัวใจทีมี จังหวะ ทีขยาย เส้ นเลือด
การปราบปราม จะกระทําโดย การลักลอบ
ทังหมดมี
*
คิว ของพวกเขาทังหมดที
*
เรา คิดเกียวกับ ความชัวร้ ายบางครัง* พวกเขา ทําให้ เรา ปิ ด
เราทุกคน คิดว่าความทรงจําทีไม่เคย นําเสนอ
ไม่ pratiques ความเกลียดชัง เพราะมันเป็ นเรื อง ทีไม่ดีไม่ได้ ทกุ ครัง* ที มีโอกาสในเวลาทีเหมาะสม
บางครัง* เพียงเพราะเรา ต้ องทนทุกข์ทรมานเราทุกคนมี เสรี ภาพในการแสดงออก
ไม่มีอะไรที เทียงตรง มากกว่า ความจริ งฉันมีหลาย รูปแบบของ การแสดงออก
เป็ น อย่างดี คือการมี ความสมดุล
ความสมดุล คือวงจร ประจําเป็ น ประสาท ไม่สมดุลคนรัก จะแสดงความคิดเห็น
เราทุกคนมี ความบริ สทุ ธิ<ดวงอาทิตย์ เป็ นแหล่งพลังงาน
ความรักสากล begets ความเห็นอกเห็นใจทีผิดปกติ คือ ไม่มีอะไรเกิดขึ *นทุกคนลืม เมือเราต้ องการมี
เสมอ หลายมุมมองกี ความคิด ความเชือมัน มาก
มีสงที
ิ ไม่สามารถแก้ ไขได้ อาจมีการ ความอยุติธรรม
ความรักเป็ น แหล่งทีมาของ ความสุข
เสมอ เพียงอย่างเดียว และมีการป้องกันมีหลายคนที ไม่ชอบทีจะ คิดว่า
ตระหนักถึงความ เป็ น ไฟฉาย ที เรา ชี *แจง
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เราทุกคนมี ความชัวร้ ายบางครัง* เราต้ อง กลัวเราทุกคน บอกว่า สิงทีโง่ผมไม่ได้ เขียน สําหรับทุกคน
เราทุกคนมี สิงทีเราไม่ อยากจะจดจํา แต่ เป็ นสิงทีดี ทีจะรู้วา่ เมือ เรามีความ เศร้ า และมักจะ ยอมรับมัน
และไม่ ซ่อนอะไร
เราทุกคนมี ช่องโหว่เรา ทุกคนรู้สกึ ความสุขของ บางสิงบางอย่าง
เมือ Lurks โอกาสเปิ ดประตู สําหรับเขามี ความรู้สกึ เป็ นญาติ รู้สกึ ถึง กันและกันไม่มีใคร ไม่มีใคร
และเพือให้ มี สิทธิ ทังหมดที
*
จะส่องแสง
มิตรภาพ มักจะเป็ น หลักการ ทีดี เพือนเป็ นตัวเอง อีก
ตามสัญชาตญาณของคุณ ทีคุณเห็นในเชิงบวก
เราทุกคนสามารถ ได้ รับความรัก และความรัก ทีเรารัก เป็ นเครื องกําเนิดไฟฟ้ า แสง
เมือเรา มีความรัก ทีเรา ควรเคารพ ความเชือมัน ว่า
มันคือความรัก และเพิม อัตราการเกิดเสมอกับ คําใน เกม สีแยก

สะท้ อนให้ เห็นถึง !จับภาพ คือการเรี ยนรู้ !จับ เป็ นความจริ ง !ดําเนินการ ด้ วยตัวเอง!
ฉัน คุณเป็ น เขาเป็ น เราเป็ น พวกเขา!เราทุกคน ฉัน!
และผมก็ มี พวกเขา!และพวกเขาจะ ให้ เรา !
และหลังจากที ทุกคนทีเป็ น เรา ?เรามี เหตุผลทีเรา อยู!่
เรา อยูเ่ พราะ เรา ถูกสร้ างขึ *น !
ทีสร้ าง ผ่านการออกแบบ !แสงสว่างของ ชีวิต!
การออกแบบ แสงจินตนาการ และความเป็ นจริ ง !
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คู่ ระหว่างสิงทีเรา ต้ องการและ สิงทีอยูใ่ น ความเป็ นจริ ง !ข้ อเท็จจริ ง มีการ แปลความหมายของ ความ
เป็ นจริ ง !
ความเป็ นจริ ง รอบตัวเรา !ทีอยูอ่ าศัย ทีเรา ถูกสร้ างขึ *น !หมายความว่า เปลียน เรา!แปลง / การกลาย
พันธุ์ !นวัตกรรม และการเปลียนแปลง !เปลียน รอบ ขันตอน
*
!ขันตอน
*
การเปลียน !
อุปสรรคใน การเปลียน !
เอาชนะ รอบ และ เอาชนะความยากลําบาก !
ความยากลําบากใน การสร้ างและ จินตนาการ หรื อความจริ ง !
ความยากลําบาก / ปั ญหาปฏิสมั พันธ์ ระหว่างจิตใต้ สาํ นึก และ มีสติ !
มีสติ และความสําเร็ จ !หมดสติ และประมาณการ !การออกแบบของ ฉัน!
การดํารงอยู่ !
ฉัน อยู่ เร็ ว ๆ นี *เรา อยู!่ เราเป็ น ฉัน!
โลก!
โลกผมเปิ ด เรา!เราทําหน้ าที บน โลก นี *และพวกเขา เรา!
ผม ทําหน้ าที ภายใต้ ส่วนหนึงของคุณ !
คุณ ในปั จจุบนั เกียวกับ พวกเขา!
พวกเขามี โลก!
สิงมีชีวิต ในโลก !
สิงมีชีวิต ทีมี หรื อไม่ !ไม่วา่ จะเป็ น ทีอยูอ่ าศัยหรื อ ไม่มีชีวิต !ผลิตแสง จับ แสง !พลังงานแสง !
ไฟฟ้ าพลังงาน !พลังงาน เป็ นความปรารถนา !ความปรารถนาที เป็ นทีต้ องการ !อยาก เป็ น จริ ง!
ทังหมดที
*
เรา จะประสบความสําเร็ จ ทีแท้ จริ ง!จริ งเป็ น ข้ อเท็จจริ ง และพฤติกรรม!พฤติกรรมการ มี การ
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กระทํา!
การดําเนินการ คือการตอบสนอง ไปทัวโลก!โลก ในการดําเนินการ คือการเปลียนแปลง !การเปลียนแปลง
คือการเปลียน !
เปลียน เป็ น จริ ง!เปลียน เป็ น ความปรารถนา อย่างต่อเนือง !ถาวร เราอยูใ่ น EnCalcE ของ ความ
ปรารถนา!
ปรารถนา สามารถ กดขี !ไม่ใช่ทกุ สิง ทีเราต้ องการ ในโลก!ความไม่พอใจ !
จากสิงทีเรา มีและ ไม่ได้ มี !ไม่มี ไม่จริ ง !ความคิดที ไม่ เป็ นความจริ ง !ไม่ จริ ง ไม่ สําเร็ จ !ความสิ *น
หวัง ไม่ สําเร็ จ !สิ *นหวัง ทุกข์ !
ความทุกข์ จึงมี !
สิงทีมีอยู่ ไม่ได้ ดงึ ดูด ความปรารถนา!
ถ้ าเราต้ องการ สิงทีไม่ได้ มี!เราจะไม่ บรรลุความสุข !ความสุข เติมเต็ม ความปรารถนา !
ทุกข์ unfulfillment ของความปรารถนา ไม่สามารถบรรลุได้ !
สามารถเข้ าถึง ได้ !
ผลิต ภาวะซึมเศร้ า !
อาการซึมเศร้ า ทางจิตวิทยา ของรัฐ ที ไม่ได้ ทํา
ทํา ไม่ ไม่ จริ ง ไม่จริ ง !
ในโลกนี * มี ข้ อเท็จจริ ง ทีไม่เป็ นจริ ง ออกมี!กองกําลัง และเหตุการณ์ที มีการ สันนิษฐานว่า เป็ น โลก ทีไม่
ได้ อยู่ ในการเข้ าถึง !
ทําได้ ไม่ เป็ น จิตวิญญาณ !จิตวิญญาณ เป็ นวิธีทีจะ รู้สกึ ฉัน!เราทุกคน อาศัยอยูใ่ น จิตวิญญาณ!
วิญญาณ / จูงใจ
สิงที สร้ างแรงจูงใจ ทีไดรฟ์ เรา!
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แรงกระตุ้นทีจะ ทําหน้ าที !
ดําเนินการเกียวกับ คนอืน ๆ !พระราชบัญญัติ การกระทํา !
อืน ๆ พวกเขาพวกเขา มา!ผม กับ พวกเขา ( โลก ) !สังคมโลก !
พฤติกรรม การเรี ยนรู้ !ยึด ความรู้ !ความรู้เกียวกับ ความจริ ง!อาวุธ ทีมีความรู้ ความรู้ !การส่งผ่าน
ความรู้ !ในหมู่ พวกเขาเรา ผม โลก !รู้วา่ โลก จะเป็ น ในนัน!
*
เรา พวกเขามี โลกของ ความรู้!
เราทุกคนมี ความรู้บางอย่าง !
แบ่งปั นความรู้ คือการเรี ยนรู้ !
การเรี ยนรู้ คือการถ่ายทอดสด !สด คือการสือสาร !รายงาน คือการ ทีเกียวข้ อง !ความสัมพันธ์ คือการโต้
ตอบ !
โต้ ตอบ คือการทําหน้ าที ใน โลก!
รักษาการใน โลก จะเปลียน !เปลียนแปลงโลกได้ ผ่านความรู้มีการพัฒนา !
วิวฒ
ั นาการ คือการ มีความรู้ !
ความรู้ คือการรู้ ทางกลับกัน !เปิ ด ความรู้ สูโ่ ลก!ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา !
ภูมิปัญญา ไม่มีทีสิ *นสุด !
อินฟิ นิท ทีเข้ าไม่ถึง !
เป็ น ทีชาญฉลาด เป็ น ยูโทเปี ย !ยูโทเปี ย ความปรารถนาทีจะ ประสบความสําเร็ จ!จะ!
จะ เป็ น แรงใจ !
แรงใจ คือผม !ฉัน เปลียน โลก!
โลกจะถูกเปลียน โดยพวกเขาพวกเขาจะ เปลียนแปลงโลก !
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ใคร ทีเรา เปลียน โลก!ผ่าน เหตุผล !ความยุติธรรม เหตุผล !
ความยุติธรรม มีสทิ ธิเท่าเทียมกัน !สิทธิ เพียงเพราะ เราจะ ฉัน!หน้ าทีทีจะต้ อง ให้ พวกเขา !
เราควรจะ เป็ นธรรมกับ โลก!
พระราชบัญญัติ ทีมี สติและพื *นฐาน ทีแท้ จริ ง!
รักษาการ ทีมี การให้ ความรู้ กับข้ อเท็จจริ ง ทีไม่เป็ นจริ ง !
ข้ อเท็จจริ ง Unreal จินตนาการ
การออกแบบ จินตนาการไม่พบ สิงที ถูกสร้ างขึ *น !การสร้ าง พลังแห่งจินตนาการ !ความสามารถในการ
สร้ าง คือการ เป็ นอิสระ !อิสรภาพคือการได้ รู้!หากต้ องการทราบ คือการเล่น !
การแปลความหมาย คือการใช้ !ใช้ คือความมุง่ มัน !ความมุง่ มันที จะเป็ นพันธสัญญา!พันธสัญญา คือ
สาบาน !
จูรา เป็ น ความจงรักภักดี !
ความจงรักภักดีเป็ น จริ ง!
ความจริ งก็คือ หนึง!
Uno ฉัน !
เราเป็ นหนึงใน โลก !
เราเป็ น พวกเขาเรา คุณสิงมีชีวิต
การเจริ ญเติบโต จะถูกมีความเป็ นอยู่ ทีนัน
มันเป็ นความจริ ง ทีแท้ จริ งคือ
มัน คือความเป็ นจริ ง ทีเรา มีอยู่ และเรามี โลก!
โลกของ สิงมี ชีวิตและ ไม่มีชีวิต !
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โลกจะกลายเป็ น สําหรับผมและ สําหรับคุณและ สําหรับพวกเขา
โลกมีการพัฒนา !
วิวฒ
ั นาการ คือการ มีความรู้ มากขึ *น!
เป็ น ความรู้ ทีจะมี ความรู้ !
ความรู้ คือการรู้ !
ความรู้ เป็ นประสบการณ์ !ลอง มันให้ ความรู้สกึ !ความรู้สกึ คือการรู้ !
เพียง แต่ รู้สกึ ว่า เมือเรา ได้ สมั ผัสกับ มัน!
เฉพาะในกรณีที เรา พยายาม!
เสรี ภาพใน ตัวเลือกทีจะ ได้ สมั ผัสกับ สิงทีเราต้ องการ !
ขวา หน้ าทีทีจะต้ อง ได้ รับการเคารพ !
เราไม่ต้องการ ไม่ทราบ !
เราไม่ทราบว่า เราไม่ได้ เปลียนไป !ความรู้ ทีได้ มา !
ตัว ต่าง ๆ ใน โลก!
คุณไม่ได้ รู้วา่ คุณ ต้ องการทีจะลอง คําถาม ผมอีกครัง* !
Elations การวาดภาพ กับประสบการณ์ของ ตนเองและ พวกเขา!
มีสงิ ทีผิดพลาด ออกเดินทาง คนอืน ๆ ได้ มีประสบการณ์ !
และมันก็เป็ น ความรู้สกึ ร่วมกัน ว่า จะไม่ดี !ภูมิปัญญา สามัญสํานึก ของ ชีวิต!ภูมิปัญญาของ ชีวิต!
ประสบการณ์ร่วมกัน !
ความรู้ ทีได้ มา !ผ่านการ ปฏิสมั พันธ์ โต้ ตอบ เปลียน เป็ น!
โลกคือ การทํางานร่วมกัน !
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เราเป็ น โลก!โลก น ฉัน , คุณเรา คุณ , พวกเขา!ร่วมกัน มิตรภาพ !
คิด เพือน !
ค่า ใช้ ร่วมกัน!
ฉัน เดียวกันกับ โหนดหลายสังคมทีเราอยูเ่ ราทุกคนมี เพือน!ระหว่าง เราว่าเรา สามารถทําหน้ าที !
โดยทําหน้ าที ระหว่างเรา ทีเรา ส่งผลกระทบต่อ มัน!
เขา โลก!จัดสรร ของ โลก!การเปลียนแปลง !
ฉัน เปลียนแปลง ใหม่เรา พวกเขา คุณ !โลกใหม่ความเป็ นจริ ง ใหม่
ปรารถนา
ให้ ฉนั จูบ ... เช่นเดียวกับ คนทีคุณ รู้หรื อไม่? !ให้ ฉนั จูบทีซ่อนอยู่ เช่นเดียวกับ ทีเรา surripiáแต่ละ อืน ๆ เมือ ความปรารถนาที เพิมขึ *น ทําให้ ผมนุม่ จูบ คนทีคุณ รู้ !!หวาน หวาน รู้จกั คุณ !ผมให้
คุณ จูบของฉัน
โรคนอนไม่หลับ
ฉัน นอนไม่หลับ เพราะ ไม่ต้องการทีจะ นอนหลับฉัน ไม่ ต้ องการทีจะอยูน่ ีคือ อุปสรรค ที ทําให้ ฉนั ตืนฉัน
จะ ต้ องเผชิญ กับ การนอนไม่หลับ
เงาหมาป่ า Caricuao, Distrito Capital หมาป่ า เงา ก็หายไป แต่ก็พบว่าการป้องกัน แต่
โดยทางเลือกการให้ อาหาร ของแข็ง เคมี ความชํานาญ และพิมพ์ h20 ออม ของคุณความบริ สทุ ธิ< ของ
ตัวเอง ดําผุดดํา เงา สําหรับการผจญภัย และมีการ เชือมโยงไปถึง, Caricuao, Distrito
Capitalในฐานะทีเป็ น หมาป่ า ได้ รับการคุ้มครอง แต่ ทัศนคติ คนเดียว แช่อยูใ่ น ความเหงา ทีเห็นได้
ชัดวันนี *ผม เขียนด้ วย หมาป่ า Caricuao, Distrito Capital confronts โลกของเขา
และตีความ มันเพือน ทีเป็ นอิสระ ไม่ได้ อยูไ่ ด้ โดยปราศจาก ป่ าธรรมชาติ ของพวกเขา แต่มือใหม่ ชีวิตจริ ง
การกุศล ของตัวอ่อน ใน Caricuao, Distrito Capital ที ผมจบการศึกษา มี เลือด หนุม่
ซือสัตย์, เทียงตรง โดยเฉพาะอย่างยิง ทีมีลกั ษณะ กล้ าหาญ ทีรุนแรงใน มัน จําเป็ น แต่ ทีเป็ นธรรมและ
เคารพของ เพือนของคุณสหาย และ เพือนดังนัน* ผู้ร่วมเดินทาง ซือสัตย์และ คิด ตีความ เสมอ ด้ วยความ
อบอุน่ และความเงียบผมอาศัยอยูเ่ ล็ก ๆ น้ อย ๆ พอทีจะ รู้วา่ เงา ของ ถนนและ Caricuao,
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Distrito Capital Cªผมเห็น แต่ หมาป่ า ความกล้ าหาญและ เขาสร้ าง การเชือมโยง เพือน
สนิท ใบ้ และ ตามกฎหมาย สําหรับ เสรี ภาพของพวกเขาหากมี สิงหนึงที หมาป่ ามี เสรี ภาพ แต่เขา อยู่
ตามลําพัง คนเดียว!และฟรี !เงาหมาป่ า พลังงาน extrahuman เรื องแสงใน ทางของพวกเขา ใน
การเป็ นด้ วยการ เห่า ของเขา กําหนด เกม ป่ า เป็ นอิสระของ ธรรมชาติ ของยีนตัดสินใจทีจะแบ่งปั น ปลา
ของพวกเขา และคนเดียว จิตวิญญาณ คริ สต์มาสอีฟ กับหมาป่ า หรื อค่อนข้ าง เงา หมาป่ า
Caricuao, Distrito Capital ในเวลาเดียวกัน ฟรี พร้ อมเพรี ยง fraternally การ
เชือมต่อโดย หนึงจาน และ เครื องดืม ของพวกเขาเราเป็ น คนเดียว โดย เลือก ?Claros มีอิสระทีจะ
คิดเช่น วิธีธรรมชาติมนั เป็ น ของขวัญให้ ฉนั คริ สต์มาสนี * หมาป่ า Caricuao, Distrito
Capitalแต่เขา ป่ า สําหรับสภาพแวดล้ อม ทางพันธุกรรม โดยธรรมชาติ ดึงคุณ โครโมโซม ของพวกเขา
ไปยัง รัฐอิสระ ของความบริ สทุ ธิ< ของความรู้สกึ ในธรรมชาติ ของตัวเองลึกลับ เป็ นวิธี ของชีวิตแต่ การผลัก
ดันจาก ความต้ องการทางเพศ สําหรับชีวิตและ เพลิดเพลินไปกับ มือ เหงา แต่ คุณฟรี กับการ จํากัด หรื อ
การจัดเก็บภาษี ใด ๆ
ฉัน และ หมาป่ า เงา เป็ นเพือนกัน แต่ วิสยั ในทางของ การทํางาน ในทางที ไม่เป็ นทางการ ของ การ
บังคับ อืน ๆ ได้ ฟรี โดย ธรรมชาติ และเพือให้ เรา เติบโตและ สิงทีเรา เหนียวนําให้ แทรกซึมเข้ าไปในกลุม่
เราฮาวาน่า สโมสร เป็ นหัวใจ ของความบ้ า กระหายเดียวกันสําหรับ การปฏิวตั ิ และเรา คํานึงถึง ความเป็ น
อยู่ ของเรา ทีนีเป็ น สัญญา ฟรี แต่ เหงา กับ สัญชาตญาณ สุนขั สําหรับ การทํางานร่วมกัน
ด้ วยความเคารพจาก ทังหมดให้
*
คุณ คุณและฉัน !คุณ คิดยังไงกับ ผมและผม ของ คุณ ?ฉันรู้สกึ ขอบคุณ
ที คุณ ยังมีผม อ่าน อาจจะ เข้ าใจ ยืน !
ผ่าน การพิจารณา แล้ ว ผมอ่าน แล้ ว เอา elations ของพวกเขาอย่างน้ อย ของขวัญ ทีอยาก พูดเก่ง
ถึงหนึงชัวโมง ตามกฎหมาย ทีมีอยูแ่ ล้ ว มวล เทียงคืน หรื อ ไก่ เกม ที เป็ นคําถาม ทีน่ากลัว! ?
เพือ สะท้ อนให้ เห็นถึงความปี ติยินดี ทีจะ สือสาร เข้ าใจความเงียบ ตําสุดและ เพียงการ สะท้ อน ที แยกเรา
การกระทําที เป็ น ความเจ็บปวด ของคํา แม้ จะอยูใ่ นการปฏิเสธ ทีเรี ยบง่าย ของการเผาไหม้ อปุ สรรคผ่านไม่
ได้ ร่างกาย แต่ ไม่ได้ โดย เคมี ฮอร์ โมน และจิตวิญญาณ จะสดใสดวงดาว บุก เราสําหรับ การออกดอก
ของ กะเทยในการค้ นหาของ ไม้ จําพวกถัว รักเพราะ ความมังคัง ประกอบด้ วย ในการทําความเข้ าใจสิงมี
ชีวิต หลายแง่มมุ และ เสมอกับ บางสิงบางอย่าง เพือเพิม มุมมองนี *นอกจากนี * อีกต่อไป เพิม ความ
ปรารถนา นี * ความรักความเมตตา และความอ่อนโยน ที ถูกเนรเทศ เราทีจะเป็ นตัวแทน ภาคภูมิใจในตน
เอง ในสือสังคมออนไลน์ดู มุมมองของตนเอง และ แบ่งแยกไม่ alie- ในพินยั กรรม ใด ๆ สําหรับ ความ
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ปรารถนา อืน ๆ ทีเกิดขึ *นใน วงกลมวงกลม สีทอง นี * กิลด์ ของ ความเชือทีดี และความจงรักภักดี และ
ความเคารพ ซึงส่วนใหญ่ เกิดจากการ ไม่ได้ อยูเ่ รามีความ บริ สทุ ธิ<และ ป่ า ในการกระทํา เช่นนันและ
*
ไม่มี
อะไรมากไป กว่าผม เห็นแก่ตวั คนเดียว ทีจะให้ เสมอ ก้ าวก่าย อืนทีมี มุมมองของอักเสบใจ ความ
สามารถในการแลกเปลียน ความคิด ทีเรี ยบง่ายของ มันเป็ น อุทธรณ์ เร่งด่วนทีจะ สามัญสํานึกเมือเรา ให้
หรื อ นํา ตัวเองกับคนอืน ๆไม่มีอะไร ทีน่ารํ าคาญ มากขึ *น ปฏิเสธ สิงทีเรา ไม่ต้องการให้ มันเป็ นเรื องง่าย
ความรักและ ความรัก ค่อนข้ าง รู้สกึ อืน ๆ และ ไม่ใช่ผมทัศนคติ ทีสร้ างสรรค์ ของ การเชือมโยงระหว่าง
สิงมีชีวิตที เราทนทุกข์ทรมานจากความสามัคคี ว่าด้ วยการ อยูร่ ่วมกัน กับสิงมีชีวิต อืน ๆพิมพ์ใน พฤติกรรม
สัญชาตญาณ เพียง คิด ของ ฉันแล้ ว ที ฉันและ ตอนนี *ฉันมี อีกครัง* ความขัดแย้ ง เพราะหนึง จะกลายเป็ น
ตัวตน และฉันไม่เคย รู้วา่ มีหลาย ตัว และเรา ต้ องอดทน เพือให้ กับคนอืน ๆมันเป็ น ชนิดของ มาให้ เรา
ซึง เปิ ดอยูเ่ สมอความสนใจ ของสหภาพยุโรป เพือ ตัวเองด้ วย ตัวเอง ว่าเป็ น ปุ่ ม พวกคุณ และ สิงทีระดับ
ของ ความเห็นแก่ตวั เป็ นดี เกราะทีฉันเคย มี ความเป็ น เสียงร้ อง that- ได้ โดย เฉิงตู ของ ทีมีอยู่
และ ทีมีมากขึ *น คลิก eu ของ สหภาพยุโรป เกราะและ แล้ วว่า มา ใบหน้ า ในกระจกและ จะสะท้ อนให้
เห็น เพียง ตัวเอง ทีมีอยู่ เพราะทุก eu ของถูก that- pelo ร้ อง ของ สหภาพยุโรป ของโลก
สําหรับ เรา คนเดียวและ จากนันเมื
* อ เราต้ องการทีจะ ได้ รับการร้ องขอ ดังสนัน เพียงเพราะ ความเห็นแก่
ตัว ของ หลาย eu กับ ของสหภาพยุโรปความเหงา มาก คําว่า รักตนเอง ทีมี แต่ที ไม่ได้ สร้ าง ใด ๆ
เพิมเติม ฉันรัก คุณความรัก: ฉัน และเจ้ า Omnia Vincit ไมเนอร์ รัก เอาชนะ ทุก
โอ้ ถ้ าคุณ รู้วา่ คุณ ต้ องการและ มีทีคุณ รู้ และเหตุผลทีคุณ ไม่ควร นี * ความวิตกกังวล สิ *นเปลือง เพราะ
มันเป็ นเรื อง ทีร้ ายแรง และความปรารถนา มา ตังแต่
* นนมา
ั*
ผมไม่เห็น หรื อให้ เป็ นทีสมบูรณ์แบบ จะเป็ น
ความสําเร็ จ ทีคุณมา และ คุณนํา trouxesses ไม่ได้ แสดงถึงการ Oความเจ็บปวดและ ไม่ต้อง
การ อํานาจ แต่คณ
ุ ไม่สามารถ ต้ องการ ฉันหวังว่า การประชุม จุดจึงเป็ นชีวิต ทีมีสสี นั มาก มี หลายสี ที
วางฉันแก้ ว ไม่ควร อยูท่ ีนี ต่อไปที ฉัน ไม่สามารถมองเห็นสวนกุหลาบ บานสะพรัง และตก กลีบดอก สี
ขาว พ้ น ความปรารถนา และความปรารถนาที เคยอยูค่ นเดียว แต่ การถ่ายโอนข้ อมูล ฉันอยูท่ ีนี คุณมี
และฉันต้ องการ ให้ คณ
ุ ทีนี และตาสีนํ *าตาล ของคุณสวยงาม เป็ นเช่น มะกอก ทะเล พวกเขาเท่านัน* เมือฉัน
คิด ของ คุณ เตือนฉัน ตืนขึ *นมา ฉันตืนขึ *นมา ฉัน ทิ *งไว้ โดยไม่มี มืด ฉันพบตัวเอง และ ความปรารถนา
ความรัก ความปรารถนา ห่อ ทุกสิงที ผมเห็น และจํา จูบ แข็งแรง กอด แข็งแกร่ง ทังหมดที
*
คุณ ให้ และ
ได้ รับการ ถาม และ ไม่ได้ โผล่ออกมา เกิดใหม่ ของการเป็ น และ ไม่ได้ ขอ ทีจะอยูใ่ น ความรัก โดยไม่มี
อาการปวด เห็น ฉันปรารถนา ทีฉันได้ จําได้ ทุกอย่างและสิงที ทําให้ ผม ได้ รับ สิงทีพวกเขา สามารถ ยืน
ยัน ไม่ ได้ รับ ความรัก , การดูแล , ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก สําหรับทุกอย่างที คํา ไม่เคย บอกว่าไม่
มี ทีจะหัวใจ ฟรี และ มีรอ ทีจะให้ สิงทีจะ ถาม หรื อ บริ จาค เป็ นความจริ ง ทีมีคือการ ให้ โดยไม่ต้องคํา
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ขอ หรื อต้ องมี ถ้ า คุณไม่ได้ ยิน ชิ *นส่วนทีไม่ให้ การค้ นหาเพือค้ นหา ยาอายุวฒ
ั นะ พลัวและ สมบัติทีมี ค่า
เท่ากับไม่มี เพียง สมบัติ ทีไม่ได้ ทอง เป็ น ความรักทียังยืนและรู้วา่ สิงทีฉันต้ องการ แต่ผมไม่ได้ บอกคุณ
ทีคุณ เห็นมีบางอย่างที ลึกลงไป สิงทีเขา เห็น แต่ ไม่ได้ แปล เป็ น อํานาจ โดยไม่ได้ เกิดโดยไม่ต้อง เห็น
การขยายตัว ภายในฉัน ชอบ ฉันและ คุณเขียน และไม่ได้ เห็นสิงที กําลังเติบโต ในตัวฉัน คือความรัก ก็
คือสิงทีเขา ต้ องการ แต่ ไม่ได้ แต่ อยาก รัก จริ ง ๆ ในขณะทีเขา ชอบ ทีจะเห็นมัน เติบโต ถึงคํา ทังหมด
*
ทีเกิดขึ *น โดยไม่ต้องกลัว โดยไม่มีการ สัน โดยไม่กลัวการ นอนหลับ เพือให้ ความอบอุน่ ความเหงา เป็ น
มือ ภายใต้ หัวใจอยูท่ ีนัน โดย หน้ าต่างไม่เห็น คุณแต่ พบ ผมก็ร้ ูสกึ ว่ามันเป็ น นํ *าหอมกลินของ ไม้ จนั ทน์
และดอกมะลิ ฟั ง แต่ ไม่ได้ ยิน แต่ ตระหนักถึง ไม่ได้ มี และฉัน ได้ รับการยอมรับ เมือวานนี * ได้ เหมือนกัน
แต่วนั นี * ก็ เห็น ทีแตกต่างกัน , กลิน และได้ ยิน เป็ นใบหน้ า ทีจะเผชิญกับ อะไรบางอย่างที ไม่ซํ *ากันพิเศษ
ทําร้ ายฉัน และมันเป็ น สิงสําคัญที ได้ รับการ หายใจและการ หายใจ สูดดม เพือให้ คณ
ุ ไม่ได้ เห็นคุณ ไม่
ต้ อง รู้สกึ และ ยังไม่จบเพราะคุณ อยูท่ ีนัน อยูห่ า่ งไกล แต่ตอนนี * ขอให้ พระภิกษุสงฆ์ทีจะแสดง ไปข้ าง
หน้ าในอนาคตและการ คาดเดา ว่าอยูท่ ีนัน ในพื *นหลัง ในหน้ าต่าง ทีจะมอง ไม่เห็น คุณโดยไม่ต้อง ให้ คณ
ุ
มีสว่ นร่วม ด้ วยตัวคุณเอง กับอากาศ ดําเนิน ลงไปในทะเล ให้ คุณรู้วา่ กลินของ ทะเล หายใจ เปี ยกและ
ความสุข เป็ น สิงทีเขาเห็น ทะเล และหาดทราย,ชื *นอากาศ แต่ การหายใจของคุณ
ฉัน แสง หนึง บุหรี อย่างพิถีพิถนั และเพลิดเพลินไปกับ ความสามัคคีระหว่าง ความเป็ นอยูแ่ ละการคิด
เรื อง ทีทําให้ ฉนั เดิน ระหว่างแถว และไหล ใน ความคิด ความคิด และการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง วัตถุ
ประสงค์ นักเขียนและ ผู้อา่ น ไม่เคยอ่าน ลวด ทีจะหลอมรวม สิงทีผมเขียน ว่า แปลก แต่ ฉันรู้วา่ คนอ่าน
เหตุผลว่าทําไมจึง ชอบที จะถึง สิงทีฉันต้ องการ ทีจะถ่ายทอด หรื อ บุหรี คลุมเครื อ ก็ออกไปและ ผมคิดว่า
สําหรับผม จะเป็ นอย่างไร !ผมไม่ทราบ แต่ ผมเขียน เป็ นรูปแบบ ของการปลดปล่อย จิตวิญญาณและ
ทางปั ญญาทําให้ ฉนั ดี หวังว่า ผู้อา่ นของฉัน เป็ น เนื *อหาที ดีและ ฉันเลือกใช้ สาํ หรับ ชนิด ของการเขียน
concrete'm เมือเร็ ว ๆ นี * มากขึ *น ไม่สว่าง มากและ พลังงาน อืน แต่ ด้ วยความรัก และความเข้ า
ใจ ปลายทาง ใจคํา รักชนิด สะท้ าน สําหรับคนที ชอบทีจะ อ่านสิงที รักมากขึ *น ฉลาด และผม ด้ วยอาวุธ
เปิ ด ให้ มีความรัก ความไว้ วางใจ โดยไม่ต้อง มีความขัดแย้ ง และไม่ ต้ องการ ทีจะเป็ น เด็ดขาด ใน คําพูด
ของฉัน ฉัน ขึ *นตรง และคอนกรี ต ต้ องการทีจะ ได้ รับความรู้สกึ ที รู้สกึ ว่า Unitesอ่าน เพือ ความพอ
ใจ นักเขียนจึง อยากจะเป็ น สิงที ฉันได้ รับเสมอ ทีเกิดขึ *นเอง แต่ ทีน่าสนใจ ให้ เพือน ของคํา ข้ อตกลง
ระหว่าง ตัวอักษรที มาร่วมกันและ ประโยค รูปแบบ การเชือมต่อ เสมอและ หวัง เหมือนจริ งมาก คิด คํา
วลี สมาธิ ขอโทษถ้ า ฉันคิด แต่มนั เป็ นสิงทีดี ทีจะคิดถ้ าเพียง แต่ ใน ไร้ สาระมันเป็ น บางสิงบางอย่าง ที
มีอยู่ เท่านัน* ทีจะบอกว่า ยังมีชีวิตอยู่ ในทาง นี *ง่าย หรื อรูปแบบ ผ่านFilipe มัวร์ ทีพบบ่อย สําหรับ
การอ่าน ทังหมด
*
ทีผิดปกติ ผม ก็ไม่ได้ เป็ น ความไม่แยแส ร่วมกันเพือ ทีจะอ่าน สิงทีฉันเขียน และฉัน
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สารภาพผมอ่าน เล็ก ๆ น้ อย ๆ แต่เมือฉัน ทํามัน ให้ ฉนั ยัง ทําให้ ฉนั คิดว่านี เป็ นความท้ าทาย ของฉัน
ทีจะอ่าน และดําเนินการต่อ การอ่านและ การคิดฉันรู้สกึ ขอบคุณ และมีความสุข มากกว่า ทีจะคิดว่า คน
อืน คิดว่า ความคิด !อาจจะ ไม่ร้ ูสกึ ว่า ฉันรู้สกึ เหมือน ฝนทีตกบน หินเข้ าสู่ หลุม ทางเท้ าเป็ นปึ กแผ่น
ภายใต้ ทราย และดิน เหนียวและ การเชือมต่อ การเรี ยกร้ อง ไม่มี สถานที ไม่มีช่องว่าง หรื อหิน อืน ดูเถิด
หิน ความสัมพันธ์ ทีมีประสิทธิภาพ , ดิน, ทราย เดิน กับพวกเขา เพือให้ มีการทํางานร่วมกัน ความ
สัมพันธ์ระหว่าง หิน เย็น มีหรื อไม่มี ทรายหรื อดิน แต่ ปึ กแผ่นโดย มือ ของเมสัน ทีเข้ าร่วม และสมบูรณ์
ความรักเหนือแผ่นดินโลกทังสิ
* *นควร จะพร้ อมใจกัน เป็ นก้ อนหิน เมสัน คือคนทีเชือมต่อ หิน ต่างๆและ ไม่
เปิ ด ใจหิน แต่ความรู้สกึ moldable กับชิ *นส่วน อืน ๆ ที ควรจะเป็ น ชุดของชิ *น ทีร่วมกัน ยืนได้
นํ *าหนักใด ๆ หรื อ การสึกหรอของ เวลาที กล้ า ทําลาย การท่องเทียวทีเราเดิน จึง เป็ นคนทีต้ องทนทุกข์
ทรมานโหลด มากทีสุด แต่ถ้าพวกเขา เข้ าร่วม ส่งผลกระทบเป็ นคณะกรรมการที มีขนาดเล็ก-t ชิ *น อืน
ๆด้ วยความรัก ความรัก จะเป็ น ทรายและสิงสกปรก ที unites เราโดยไม่มี จุดอ่อน เพียงแค่ สวมใส่
ลดลง ถ้ า ทุกชิ *นอยูด่ ้ วยกัน และเป็ น คน ทีปูด้วยหิน perfects หิน ของตัวเองและ คนอืน ๆ ที ร่วม
กัน มีความแข็งแรง และมีความทาง ทีห่างไกลและ มันคง ทัวโลก เป็ นสิงที รวมกันเรา ชนิด เลโก้ ดูเถิด
ป้อม แตก ทังหมด
*
และสมบูรณ์แบบ ถ้ า หินแต่ละก้ อน ทุกข์ สวมใส่ อะไร แต่ ทราย วางในสถานที หิน
เป็ นผู้ชาย ทีมี อายุการใช้ งาน เป็ นหิน ทีมนุษย์ จะถูกแทนที เนืองจากการ สึกหรอและ อายุการใช้ งาน ทีมี
ก้ อนหิน ขนาดเล็ก ทีมีขนาดใหญ่ และคน อืน ๆ เพือให้ เหมาะสมกับ ธรรมชาติ อืน ๆ ทีมี การเจียระไน
ทีจําเป็ น คือคน บนโลกจะ ขึ *นรูป เพือให้ พอดีกบั เว็บไซต์ ทีถูกต้ องดู กับปริ ศนาที ทุกชิ *นพอดีกนั เพือให้ ทกุ
คน มีสถานที และมีความ สําคัญไม่น้อย กว่าคนอืน ๆ ทีจะเป็ น จิBกซอว์ โดยไม่บิดเบือน ภาพ ชิ *นส่วน มี
ความจําเป็ นทังหมด
*
ใน โลกดาวเคราะห์ โลกต้ องการ ทุกคน และผู้หญิง ทีไม่มีใคร เป็ น อะไร ทุกอย่าง มี
ทาง วิธีการทีจะ มีชีวิตอยู่ และเชือมต่อกับ แต่ละ อืน ๆ ทีนี เป็ น แผ่นดิน ปริ ศนา ขนาดใหญ่ ทีเรา
อาศัยอยู่ และมีการ เชือมต่อกัน โดยไม่ทราบ แต่ทงหมด
ั*
เล่น สิ *นไป ปริ ศนาสิทธิ เพิมเติม อืน ๆ คดเคี *ยว
แต่มนั เป็ นธรรมชาติที เหมาะกับทุก หลังจากทังหมด
*
ทีเราต้ องการ เส้ นทาง ทางเท้ าเป็ น ความสามัคคี
ระหว่าง สิงมีชีวิตทีทุกคน ทํางานร่วมกัน เพือจุดประสงค์เดียวกัน ความรักและ การเชือมต่อระหว่าง เพือน
ร่วมงาน ทีเราสามารถ กําหนดตัวเราเอง ถ้ า คนอืนไม่ได้ แสดง ความรู้สกึ และไม่ได้ บอกความจริ งความ
รู้สกึ ก็คือมี บางสิงบางอย่าง ในการแบ่งปั นและ ถ้ า มันเจ็บ ทีจะอยู่ ร่วมกัน นอกจากนี *ยังมี ค่าใช้ จ่าย แต่
เพราะมันไม่ได้ แก้ ปัญหาทุกอย่าง ได้ อย่างราบรื น เพราะถ้ า ใจ และเรามี ความรู้สกึ คิว เป็ น ใบหน้ าของ
เรา ใบหน้ าของเรา และเมือ คุณต้ องการ ใครสักคนที ควรจะแสดง ใบหน้ าดังกล่าวและสิงที จะเป็ นถ้ า ฉัน
ขอโทษ ทีฉัน แต่ฉนั แสดงให้ เห็นว่า ฉัน และแสดง ใบหน้ าและ ใบหน้ าของฉัน จะไม่ขาย ไม่ได้ จะมีราคา
แพง เกินไป เพราะเงินไม่เคยซื *อ ฉันหรื อ ฉันต้ องการทีจะ ขาย ให้ คนเดียว ซื *อ สิงหนึง แต่ อย่างใดอย่าง
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หนึงมันใจว่า เป็ นปฏิปักษ์ กบั เงินยูโร ในความโปรดปราน ของพระมหากษัตริ ย์ ที ผู้ชาย ไม่ได้ บอกว่า ซื *อ
ทังหมด
*
เพราะฉันไม่ กษัตริ ย์ และ พระมหากษัตริ ย์ ไม่ต้องการ ไม่ ต้ องการ คน ทีมี ความรู้สกึ ทุกข์
ทรมาน เพราะไม่ ต้ องทนทุกข์ทรมาน ทีนันและ ถ้ าคุณ ยังไม่ได้ ขาย ถูกซื *อ มีความสุขเพราะเงิน ไม่เคยเห็น
ใบหน้ า ทีแสดงให้ เห็น ทุกอย่าง และจะใช้ เวลา ทะลึง ทีจะใช้ พวกเขาให้ ฉนั สิงทีเราเป็ น เพราะเรา จะไม่ดี
ไม่มีใคร ดีพอ เพราะ วันหนึง มงกุฎแทนทีมีราคาแพงและ จะต้ องเผชิญ ความเจ็บปวด ยังมิได้ ราชาภิเษก
เดียวกันความรุ่มร้ อน เหมือนกัน คือความรัก ความรัก คือ จินตนาการของเรา ขนย้ าย จินตนาการ ของเรา
จริ ง ผม จงรักภักดีตอ่ ความรักความรัก ของการเผาไหม้ และแม้ กระทัง ความเจ็บปวดที งดงาม ของคุณ
อยูแ่ ละ ผม นักแสดง ในโลก ของเรามี นักแสดง หนังเงียบ แต่เนื *อเรื อง ของเรา คือการถ่ายภาพ
ภาพยนตร์ โรแมนติก ที ร้ องเพลง"นีคือ ความรัก การเผาไหม้ ของเรา โดยไม่ต้องเจ็บปวด " คุณ อาจจะ
ฉันจะเป็ น คุณแล้ ว เราทังสอง
*
มอง และดูมมุ มอง เดียวกัน หลักสูตรเดียวกันในอนาคต เดียวกัน มุม ของ
เราพื *นที เดียวกัน เหมาะกับทุกคน ใช้ เวลา ในการ ฉาย all'm อุดมคติ ในทีสุด การทํางานในลักษณะ
เดียวกัน โดย เส้ นทางเดียวกัน และหายใจ ถอนหายใจ คุณก็ ถอนหายใจ คุณ กลัว ในอนาคตได้ รับ ยากที
จะเห็น คุณประสบ โดยไม่ต้อง เจ็บ เพราะ คุณไม่ได้ เป็ น แผล ชีวิต ทราบ ว่าใช่ผมไม่ทราบว่า ถ้ าใช่
เพราะ ฉันคิด และจินตนาการ ไม่นา่ เชือถือ แต่ฉนั รู้ ว่าเราจะ แยกจากกัน แต่ ด้ วยกัน แม้ เพียงแค่ อยูท่ ีนี
ผมสือสาร คุณตอบสนอง คุณรู้วา่ คุณ ไม่เคยรู้วา่ ถ้ าผม จะ แต่ ฉันพบตัวเอง ทีนีและมี ฉัน เสมอ กับคุณ
ยังไม่ทราบ เพราะเพียง จินตนาการ แต่ ผมคิดว่า ทุกคน ทีไร้ พรมแดน ทีดี ไม่มี ปั ญหาและอุปสรรคที ผม
และคุณ เราทังสอง
*
เสมอทีนี ด้ วยกันหรื อ แยกออกจากกัน มีการเชือมต่อ ฉันต้ องการให้ คณ
ุ และคุณ ฉัน
คุณ กระทํา ฉัน ตอบสนอง คุณหัวเราะ ฉันยิ *ม ทีคุณพูดฉัน อนุมตั ิ คุณ คุณมอง ฉันเห็นคุณ Seest
ผมเห็น เราอยูเ่ สมอใน การปรับแต่ง ตามทีคุณต้ องการ ตามทีคุณต้ องการ เพียงเพือจูบ ฉันเดินทาง ฉัน วิง
สะดุด เทียวบิน แต่ไม่เสมอไป ตก หรื อ aleijo ฉันคุณ จะ รักษา สัญญา ความปรารถนาของฉันฉันจะ
ได้ พบคุณและผมพบว่า ทุกอย่างและ ไม่ทราบอะไร เพราะผม คิดว่ามัน จะเป็ นเช่น ในอนาคตเห็น คุณ
และความรู้สกึ ทีคุณ รู้สกึ ว่า ฉัน ยังเป็ น คุณอ่าน คุณ สิงทีผมเขียน และสิงทีฉัน รู้สกึ ว่า ฉันต้ องการให้ คณ
ุ
ใกล้ เสมอกับ ฉันฉัน เกิน จลาจลแต่ไม่การต่อสู้ เป็ น disculpa ไม่มีใคร กา คือการตําหนิ เพราะคุณ
ต้ องการทีจะเห็น ได้ โดยไม่ต้อง มอง ฉันรู้วา่ ฉัน คิดว่าคุณ เห็นคือ ชัยชนะ ของจักรพรรดิ จริ งและ ไม่ได้
จินตนาการ เป็ น อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ต้อง หลอกลวง
เป็ นโมฆะ หรื อศูนย์ ดูเถิด ไม่มีใคร ออกจากเกม เมือมีคน ประสบความสําเร็ จใน สิงทีคุณ ต้ องการทีจะ นัง
จัดขึ *น มีความสุข ชัวคราว เพราะ ความใฝ่ ฝั นคือการชนะ แล้ ว ชนะมากขึ *นเพือ ความสุขทีจะ บรรลุ ผิด
หวังเพราะ มันจะมาถึง และ ต้ องการมากขึ *น เสมอ coisita ใด ๆ หากคุณ โปรดและ มีตอนนี *ผม มี
ความสุข แต่ following've คิด ปรารถนา อีก แล้ ว ตอนนี * นายGenius ให้ ฉันสาม
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ปรารถนา แต่ไม่ปรารถนา Arem และ แม้ ตอนนี * นายGenie หายไป ไม่ได้ ฉันรู้สกึ เหมือนมีอะไร
บางอย่าง เล็ก ๆ น้ อย ๆ ทีอยูเ่ บื *องหลัง ความงามเป็ นตัวละคร ที แรงที ผลักดันให้ เรา เสมอไปตาม
อุดมคติ ส่วนบุคคล และการปฏิบตั ิ จึง ปกป้องเหมาะ พฤติกรรม และความแตกต่าง ทางสังคม ทีรักของ
ฉัน แตกต่างกัน ทีจุด นี * ทัศนคติ ของการแสดงและ ร่าง ความคิด,ความคิด วิธีหนึงทีจะ ปฏิบตั ิตาม ดัง
นันจึ
* ง มองหา หรื อ ถึง ความภาคภูมิใจ ที พลังแห่งธรรมชาติ ทีช่วยให้ เรา ทีจะเป็ น ผู้ทีเรา เป็ นสิงมีชีวิต
ทีไม่ซํ *ากัน และเครื องกําเนิดไฟฟ้ า ของเหตุผล ของตัวเอง กับสิง ใด ๆ ของเรา ต้ องการทีจะเป็ น พิเศษ ไอ
ไม่เชือว่าคุณ หนึงวัน ท่าเรื อ แล้ ว คุณ ทน ทนกับ แต่ ยังรัก และการต่อสู้ ทียืนอยู่ ในฤดูใบไม้ ร่วง ศรัทธา
โดยไม่ ต้ องการทีจะ ไปโดยไม่มีร่มชูชีพ ตก เสีย ทังหมดใน
*
ความผิด ไม่มีข้อแก้ ตวั แก้ ตวั และ UPA !
ของคุณ สีเขียว , สีนํ *าตาล เสน่ห์ เจ้ าหญิงของคุณ จิตวิญญาณ ของคุณอยูใ่ น ฉันต้ องการให้ คณ
ุ เป็ น ที
อยูอ่ าศัย ทุกคน หายใจ ดาวเรื อง ร่าเริ ง สีของคุณ รักษา ปวดฉัน สว่าง ของคุณเป็ น เสน่ห์ และเส้ นผม ที
สวยงามของคุณ ทีสวยงามของฉัน ตี มี สร้ างการเชือมโยง ระหว่าง รากของ หัวใจทีจะฆ่า ความเหงา ผม
ยินดีต้อนรับ ขอบคุณสําหรับ ความรัก ที มอบ สัมผัสทีรอยยิ *ม ที พาฉันไป สวรรค์ ว่า
ผมเห็น คุณ เงยหน้ าขึ *นมอง ผมสังเกตเห็น ผมมอง กลับมา อีกครัง* เพือ ซ่อมแซม ชอบ รัก คนทีคุณรัก
เป็ น ท่าทาง ของความรัก
คุณ จึง มากและ กล่าวว่า เพือให้ ฉนั ฉันเห็นมัน ไม่ได้ เหมือนที ผมถาม คุณว่าคุณ มี และคุณ เกือบ
choravas ผมรู้สกึ เศร้ าและ ทีคุณถาม จึงไม่ เหมือนทีคุณ ถามผม ดีใจที ผม ไม่ชอบ คุณถ้ า วัน
หนึงคุณ พบว่าตัวเองหายไป คิดว่า ฉันเป็ น จุดเริ มต้ นทีคิดว่า ชีวิตคือ แผนทีและทีฉัน จะพบคุณ และ ผม
บอกคุณ ทีนียินดีต้อนรับ เริ มต้ นการเดินทางและไม่มีอะไร ทีคุณมี บัญชี กับฉันและ มีฉนั อยูใ่ นสถานที
หลบซ่อนตัว ของคุณ ให้ ฉนั หนึง beijito และทุกอย่าง เป็ นสิงทีสวยงาม
ลองนึกภาพ โดยไม่ต้องสร้ าง การเขียน โดยไม่ต้องอ่าน ได้ ยิน โดยไม่ต้อง ศึกษา ฟั ง โดยไม่ต้อง ตกแต่ง ดู
เถิด คําขวัญได้ รูปแบบที เห็นและความรู้สกึ และ ปล่อยให้ ตวั เอง ไปในตัวอักษร ในคําพูดในประโยคใน
บทกวีกบั ฉัน ทุกคนมี ปั ญหา วันนี *ฉัน รู้สกึ ทันสมัย ตอนนี *กับ ทีผ่านมา ในขณะที เตือนฉัน ลืมและทํามัน
ได้ อีกครัง* ในวันนี * ความรู้สกึ ความเข้ าใจ ความจริ ง ในสายตารู้สกึ ใบหน้ า เก่าใน ดวงตาและ ผมเห็นคุณ
และ โดยไม่ต้อง ประชด หรื อ demagoguery'm ธรรมชาติ am ตรงต่อเวลา และนําเสนอ
ข้ อเท็จจริ ง ในวันนี * เพือให้ ลืมมัน เป็ นถ้ า ไม่มี ครัง* ก่อนหน้ านี *มาจากตาภายใน นอก ทีผม จําได้ วา่ ผม อยู่
และ ผมพบว่า ตัวเองอยูใ่ น ขณะนี * ขณะ ทีได้ รับ ตอนนี * ยังคงอยู่ สําหรับผมทีจะ มองหน้ า นี *ขณะที ช่วง
เวลาที เหตุการณ์ ไม่ได้ ครัง* เดียว แต่ตอนนี * ปรากฏ โผล่ออกมา เกือบ คํา ว่า การกระทําของเพียง แต่ที
ต้ องการจะมีอายุ ความสุขเพียงเพือ เขียนอะไร แต่ กล่าวว่า สอดคล้ องกับ วิสยั ทัศน์ของ วันนันและ
*
เกิด
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พลัง การเขียน ความสุขของ คน ทีมีชีวิตอยู่ ลอย วันต่อ วันของเขาและเกือบจะ จางหายไป ในนํ *าทีชัดเจน
และเงียบสงบ เดินทาง ใบหน้ า อ่อนโยนเป็ น นํ *าตา ทีทํางานอยูบ่ น ใบหน้ าของ สาว ผู้หญิง ผู้หญิง ของ
คุณ ว่าบางครัง* ได้ รับ หายไปและ ไม่แน่ใจว่า สิงทีเขาต้ องการ แต่ มีจดุ มุง่ หมาย ทีจะเป็ น หวานเป็ น เชอร์
รี เป็ น ตัวอักษร บางครัง* คําพูด โง่ กับคนอืน ๆแสงทีมา จากภายใน ด้ วยแสง ไม่ทราบว่า โกรธ แต่ร้ ูสกึ
การเผาไหม้ แผล ของการกลับมา จากการเดินทางไป จง มีการเปลียน ผ่านในโลก ของคุณและฉัน เห็นเขา
มีลกั ษณะ ลึก รู้ วิธีการทีคุณ รู้สกึ ว่าฉัน รู้วา่ สิงที กลัวฉันรู้วา่ สิงทีคุณรู้ ความปรารถนาของคุณ ใน ช่วง
บ่าย เหล่านี *ใน คืน เหงา ผู้ที มี ความรัก มีความปรารถนาทีคุณปิ ดตา ของคุณรู้สกึ กลัว และฉันต้ องการ
ทีจะคิดว่า ร่าเริ งและ คุณ ยินดีทีจะ กล้ า คน รอ รอยยิ *มที ใช้ ขโมย บุก แต่ไม่ได้ ใช้ ตัวเอง ว่า เป็ นความ
ฝั น ของเรา การประชุมของเรา บนฝั งของแม่นํ *าฉันยิ *ม คุณ เกลือกกลัวกั
* บหิน ในนํ *าทีจะย้ าย และย้ าย หิน
เป็ นเรื องยาก แต่คณ
ุ และนํ *า ทีมี ภรรยา บริ สทุ ธิ< ของสิง craziestถ้ าผม นัง ฉัน สะท้ อนให้ เห็นถึง
การเขียน ระหว่างบรรทัด ในปลา ชนิด จินตนาการ ในพิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ *า ทีไม่มีอะไร และไม่มีอะไร แต่ไม่มี
อะไร ไม่สามารถรับ ออกซิเจน หายใจ พอทีจะ แสวงหา เสรี ภาพในการ ว่ายนํ *า ในวันหนึงโดยไม่ต้อง
พิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ *า ที ขายของทีระลึก และอืน ๆ ใช่ ฝั น สวัสดี ฉันเห็นว่า คุณมี ถามว่า คุณเป็ น ผม
มากกว่าหรื อน้ อยกว่า คุณจะพูดว่า ผมฟั งและฉันคิดว่าฉันเห็น เพิมเติมwoes น้ อย ของคุณมากเกินไป
ไม่เคยเห็น เห็น น้ อยลงและ รู้สกึ ว่า สิงที คุณกังวล และไม่ พ้ นจาก ความคิด เชิงบวก และความคิดสร้ าง
สรรค์ ของคุณ แต่ไม่เคย เป็ น เชิงลบ กาแฟ ใช้ เวลา สร้ างสรรค์ สูญเสีย ใครบางคนที มีความเชือ คว้ า
ฉันรู้สกึ กรงเล็บปกป้อง คนที ฉัน ไม่เคยลืม และ บอก คุณ แล้ วใช่ ฉันต้ องการให้ คณ
ุ มีความสุขและ ดีใจ
ที มีความสุข เหมือนคนอืน ๆ คือสิงทีผม หวังว่า ประชากรกลุม่ นี * จึงมี การพัฒนา เป็ นความรู้สกึ ที มอง
ไปข้ างหน้ า ผมเห็น คุณ นี *คือ มายากล ทีมีเสน่ห์ เป็ น สิงทีต้ องการก็คือ คุณ เพียง คุณเท่านันที
* คุณและ
ผม มีความสุข ทีสุดเท่าทีผม ดูฝน ลดลงและ เปี ยก สหรัฐ และหลงใหล เราทุกคน นํ *าท่วมด้ วย หยด
เหล่านี * ของเวทมนตร์ และสิงที ได้ รับการ ถ่ายทอด ความสุข ทุกครัง* ทีผม รู้สกึ ว่า เมือใดก็ตามที ผมเขียน
คือสิงที ฉันเห็นผมจําได้ และเห็นคุณ ตรงไปข้ างหน้ า ในอนาคตและ ในเรื องนี * ผมอยากให้ คณ
ุ มักจะคิดว่า
เมือฉันเห็น เธออยูก่ บั ฉัน สะดือ ริ มฝี ปาก สะดือ กับร่างกาย ริ มฝี ปาก ทีแนบมา กับร่างกาย มากกว่า
เพือน คือ สิงที เขาเห็น และ ไม่ได้ พดู อะไรบางอย่างต้ องการและ รู้สกึ ว่าสิง หนึง ทีแข็งแกร่ง โดยไม่ต้อง
เชือมต่อ ความทุกข์ ทําให้ คณ
ุ อยูใ่ น จินตนาการของฉัน ได้ รับการ สร้ าง สิงทีสวยงาม ในโทนสี เหลืองเป็ น
ดวงอาทิตย์ ทีไม่เคยไป ออกมาและ แผ่ พลังงาน ตลอดทังวั
* น เปิ ดออกแสง เมือ ได้ รับความมืด ทังหมด
*
ปิ ดบัง ใส่ มิติ นี * มีความมืด เหตุผลทีมี จินตนาการ ไม่มี แรงจูงใจ จากไม่มีทีไหนเลย ทีว่างเปล่า ของ
คุณไม่เห็น ทุกโครงการ ในทีมืด นึกผนัง ลดลงไป หนวด อุปสรรค ทีเลวร้ ายทีสุด จะเริ ม การแสดง ผม
สว่าง แสง ขึ *น ผ้ าจนกระทัง เมือ
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ฉันจะ ฝั น คิด แต่ไม่คิด เหมือน ไม่มีอะไร เหมือน ใจคิด แตกต่างจาก คน กับคนทีคุณ คิดว่า ฉันดี เกิน
ไป!เรา คิดและการกระทํา เสมอ เพียงคนเดียว ทีจะ เกิดขึ *น ทีผมเห็นdarkness'mผู้โดยสาร ทีจะ
ไม่ รัก เล็กน้ อย ว่าฉันรู้สกึ ทุก ส่วนของร่างกายอารมณ์ เฉยๆ ทําลายโดยโทน เสียง ทีบอกฉัน ผ่อนคลาย
เครี ยดและ ดูดซึมโดย เกิดขึ *นอีกครัง* ear'mไม่ได้ ไปนอน แต่มนั อาจจะดีกว่า ทีจะลืม อะไรทีจะ
บรรเทาความตึงเครี ยด Pulse'm ยืน เทลด์ ปรับ อาจจะ ถูก ปล่อยออกมา ล่าสุด ผมและ ผมมี
ความ เงียบสงบ แต่ ยังมี วิธีการแก้ คําถามที ไม่ตอบสนอง แต่ ทําหน้ าที ดูแล สถานการณ์ทีนีคือ ช่วง
เวลาทีดียิงออก sofridão
ฉันคิดว่าฉัน ฝั น ฉันตืนขึ *นมา ผมเห็น คุณ ในความฝั น ทีดูเหมือน เรื องที คุณเป็ น คนที มี เสน่ห์ มากขึ *น
เจ้ าหญิง อากาศ ความงาม มากขึ *น เป็ นแรงบันดาลใจ ของฉันไม่ได้ จินตนาการ เป็ น นักรบ อัศวินของคุณ
สําหรับคุณ ผมมี การกระทําใด ๆ unarmored เพือปกป้อง หัวใจได้ รับการ ง่วงนอน คุณ เปิ ดจะ
หลับ ปาก คุณ ฉันคิดว่า คุณอยูท่ ี ด้ านข้ างของคุณ พิง นอน ขอ จูบมอบให้ เขา ปรารถนาที อยากจะ
อยูก่ บั คุณ ฉัน พบว่าตัวเอง ฝั นของ คุณ ผมเห็นคุณ เงียบสงบ กลีบ ดอกลิลลี นํ *าหอม ของคุณ โหม ฉัน
ทําให้ ฉนั ได้ พบคุณ ได้ รับ วิงเวียน ลนเราอยูใ่ น หลังคาของคุณ เพือดู ดาว กลับ ตัวเองให้ คณ
ุ และ ฉัน
คุณ ทําให้ ฉนั ยิ *ม หายไป คุณทําให้ ฉนั รู้สกึ ว่า เป็ นสิงทีดี เพือให้ ฉนั ไปไกลกว่า ไม่มีใคร มีความอ่อนโยน
ดังนัน* หนึงในกว่า พัน หรื อดีกว่า บวก อินฟิ นิตี * ทีมีความสวยงาม ดังนันฉั
* นรู้สกึ สําหรับ คุณ เป็ นไปไม่ได้
ทีจะรู้สกึ มากขึ *นจะ ให้ ฉนั ไป สําหรับคุณโดย วิเศษของคุณ สําหรับความสุข ของคุณ
คุณน่ารัก คุณเป็ น ทารก ทีได้ รับ ไปรอบ ๆ บน เท้ า ทีรัก เพือให้ มี เพือน มาก ผมอยากให้ คณ
ุ กับฉัน มี
ความสนุกสนาน เป็ น ทีดีทีสุดคือทุกอย่าง most're ฉันต้ องการและ อยาก เป็ นเด็ก ทีน่ารัก เป็ นทีรัก
มาก มีความ เห็นอกเห็นใจ smiling'reเป็ นความสุข ทียิงใหญ่ทีสุดเป็ นบุตรของเรา เป็ นโลกที เด็ก
ซน ของฉัน น่ารํ าคาญ ทีคุณ เจมส์ ลูกสุนขั ของฉัน เป็ น เด็ก และ เด็กของฉัน ของฉัน หัน เย็น เกินไป
ทังวั
* น รอยยิ *มของคุณ ความสุข ของคุณมี พลังงาน ทีน่าสนใจของ สิงที บริ สทุ ธิ< กระโดดยา ผนังเกียวกับ
acercas จากฉัน เพราะหวาน มา ให้ ฉนั พุดดิ *ง ของคุณ กับผม คุณ หวาน เย็นดังนัน* มาตรฐานการ
บัญชีฉบับ ทุกวัน มักจะ ยิ *มและ พร้ อมทีจะไป ถนน, สวนเป็ น เด็กซน เช่นคุณและคุณชอบที ฉันต้ องการ
ให้ คณ
ุ รู้วา่ ฉัน ต้ องการให้ คณ
ุ เคียงข้ างฉัน เสมอ
เดินทาง ภายใต้ เมฆ บินภายใต้ สวรรค์ รับใน ดาวเคราะห์ ดาวอังคารและ ดาวพฤหัสบดีใน บนดาวอังคาร
ตัดสินใจทีจะ รักคุณ และดาวพฤหัสบดี ไม่ ได้ แล้ วทีนี เป็ น ของฉัน จะบิน จากดาวเคราะห์ไปยัง ดาว
เคราะห์ ปากกา ได้ ความแข็งแรง มีพลัง มี ความสุข เป็ นสิงที สือความหมายคือความรัก ในบาน เพือให้
มีผลบังคับใช้ ดวงอาทิตย์ ย้ าย เช่น ดอกทานตะวัน มี ความเต็มใจ ในการแสวงหา อย่างไม่หยุดยัง* ของ
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สิงที เผาไหม้ เป็ นความฝั นที เป็ นความสําเร็ จที เป็ นทุกอย่าง ทีมี วัตถุประสงค์ มิติ ความรัก ได้ ดี เป็ น ที
น่าอัศจรรย์ ก็กลับมามอง ความรัก มากหน้ าต่าง ผมสังเกตเห็น บนขอบฟ้ า ทีใช้ สแกน จํานวนมากมอง
ไปข้ างหน้ า ผมเห็น ดาวของคุณ ได้ รับการ ส่องแสง สดใส เงยหน้ าขึ *นมอง ผมเห็นดวงจันทร์ เป็ น ภูมิทศั น์
ของฉันและ ยุค ของคุณ คือการเดินทางทีผมเห็น คุณ ในการเดินทาง บนบกและ ใต้ ทะเล ตามมาเดินทาง
ชนะ มือ บนบกและ ใต้ ทะเล เป็ นเพียง แสงจันทร์
เซาดาดี เป็ นทีต้ องการ คือการ ต้ องการ คือการ ได้ รักคือการ คิดว่า จะรู้สกึ ฉันคิดถึง ความต้ องการ ของ
คุณคือการ มีคณ
ุ ทีนีคือการ หวังว่า การประชุมคือการ รักตัวเอง อยูเ่ สมอ คิดเกียวกับ คุณ คือการ รู้สกึ
การแสดงตน ของคุณ จะพลาด เป็ น โดยทีคุณ และคิดว่า และต้ องการ และความรู้สกึ -t และ รักคุณ ไม่
เห็น คุณ และขอให้ คณ
ุ กับ5 ความรู้สกึ สายตา เห็นคุณ โดยไม่ต้อง ประตู ไม่มีกลิน คุณกลิน ได้ ยิน ได้
ยิน คุณ กระทํา โดยไม่มีเสียงรบกวน , ลิ *มรส ความสุขของ ฉัน โดยไม่ต้อง พิสจู น์ คุณ และสัมผัส คุณ
โดยไม่ต้องสัมผัส อะไรที ดีกว่าทีจะ จํา และความรู้สกึ คิดถึง
สร้ างสิง แฟนซี แต่ คิด คลุมเครื อมาก สร้ างและ เปลียน การเขียน ให้ คน อ่าน ไม่ทราบว่า แต่ ฉันรู้วา่
ทําไม แต่ขาด แรงบันดาลใจ ฉันมี ทีจะยืนหยัดทีจะเผชิญกับ สถานการณ์เช่นนี * ทีจะเขียนและ มีสงที
ิ จะ
อ่าน เริ มต้ นทีจะ คิดว่าฉัน จะพยายามทีจะ ลดลงให้ ขึ *น เพราะมัน ไม่ใช่เรื องง่าย ทีจะได้ รับ
ถ้ าวันหนึง มีการ บอก การผจญภัย หรื อ เหตุร้าย ในเวลาเพียงหนึง วันหรื อ หนึงปี ตอนนี * ผ่านมา หนึงปี
ฉันสามารถดู 50 วัน เป็ น 365 วันต่อปี , 7 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 24 ชัวโมง ทีนี เป็ นบิตของเวลา
50 วันสําหรับทัง* 365 ต่อปี บาง วันธรรมดา และ 60 นาที ตลอด 24 ชัวโมง เวลา สัน* ๆ อยู่
ในขณะนี * !

Erer ชนะ โดยไม่ต้องกลัว เป็ น แสงจันทร์ ริ มทะเลผมเป็ น กัปตันทีม มี ทุกอย่างด้ วยมือ บนเรื อ เดิน
ทางมา ภาพ การรบ ชนะ ได้ สาํ เร็ จ
ถ้ าเป็ น วันไป -O ความสุขที คนจะ ล็อค ประตู หน้ าต่างทีเปิ ดอยู่ และเทียวบิน กล้ าหาญ ใต้ ฟ้า ไม่มี
ใคร ว่าการพิพากษา กระทํา โดยไม่ร้ ูตวั ฉัน ตกลงร่วมกัน ตลอด สําหรับบันทึก หลวมสภาพแวดล้ อม ใน
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สถานทีที มี ความร้ อนสูงมาก ดอกลิลลี , ดอกดาวเรื อง ทีผ่านมาไม่ เหียว ดิน เปี ยก ชื *น บนหลังคา ,ไฟ
อ่านลําบาก และปลอดภัย ทําอะไรไม่ถกู ได้ ถึง เหตุผล เส้ นใย เพิมขึ *น ความตึงเครี ยด มี ลําบาก เวลาที
ยากลําบาก แม้ แต่ไม่มีใคร ฉันหมายถึง ไม่มีใคร รู้วา่ สิงที ใครเข้ าใจ และ รับรู้วา่ เป็ น คนเดียวใน ฝูงชน
แต่นีคือชีวิตอยู่ ได้ โดยไม่ต้อง มีอยูแ่ ละ ด้ านบน รอยยิ *ม มากลังเลที ทุก เวลาสัน* ๆ ร้ องไห้ ครํ าครวญ
เขียน สิงที ผมไม่เข้ าใจ แต่ร้ ูสกึ โดยเฉพาะอย่างยิง ผมเห็น ทุกอย่าง และไม่มีอะไรที มองหา แล้ ว ร้ องไห้
เพียงเพราะ ให้ ฉนั และไม่เคย แจ้ งให้ คณ
ุ ทราบ แต่ไม่มีอะไร นี คือ นํ *าหอม ที ขยายตัวและ ไฟ รัก หงุด
หงิด ของความเจ็บปวด เป็ นเวลาทีจะ พูดอะไรบางอย่าง แล้ ว ไม่เพียง แต่ เพราะมี บางสิงบางอย่าง ทีจะ
ย้ ายในหลอดเลือดดํา วิง เลือดบางครัง* ไกลจาก หัวใจทีไม่ได้ ปัB ม เป็ น เพียงเพือให้ ได้ ความคิดทีเป็ นทีนิยม
รักทีแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ แม้ ใน จิตวิญญาณคนจน ส่วนใหญ่เป็ น คน มี ใจ เพราะคุณ มีความ
กลัวของ บางสิงบางอย่าง ทีรู้สกึ ว่า ในทีสุดก็ มีอยูเ่ สมอปลาย และ จุดเริ มต้ นที ผมคิดว่าผม สมควรได้ รับ
ไม่ได้ สาํ หรับฉัน หรื อ สําหรับคุณ สําหรับ ทังสองเพราะ
*
เรารักและ ยัง ปฏิเสธ สิงที เพียงสิงที จะเกิดและ
ลวดลายเติบโตขึ *น ทุกอย่าง ในวันหนึงและ มีการ หายไป สองคือ ทุกอย่างเพือให้ ทีเกิดขึ *น ไม่เพียง เพราะ
ต้ องการทีจะ มีชีวิตอยู่ ในวันหนึงและ ช่วงเวลา อืน โดยไม่ต้อง ไม่แน่นอน เสมอ สิงทีสําคัญมาก ทีถูก
เวลา ถูก ปราชัย เวลาเป็ น และ ก็ไม่ได้ บางครัง* ก็ พอเชือว่า จะเกิดใหม่ ทีฉันมอง และไม่ได้ เป็ น ความ
จริ ง จินตนาการ ในวัยเด็ก สิงทีเป็ นจริ ง จะแสดงให้ เห็น ในการกระทํา การกระทํา อย่างใดอย่างหนึง ทีจะ
ได้ รับ หัวใจคือ การเชือมต่อ โดยไม่ต้อง ผลิตผล อะไรหรื อใครก็ตาม ไม่ได้ พูดในสิงที เกิดขึ *น เป็ นสิงที
กลัวทุกสิงที สัน ไม่ได้ อยูใ่ น ไร้ สาระ เป็ น เขาผ่าน มือ ของเขากับ ซับมีอยูเ่ สมอ ด้ าน ของใครบางคน แล้ ว
เพราะ มี ไม่ได้ ทีจะ บอกว่าใช่ ได้ คิดเกียวกับ การไม่ต้อง นี * ไม่ได้ เป็ นเหตุผล แต่ ใช่มนั เป็ น ไปไม่ได้ เสมอ
เช่นนัน* และไม่เคย ต้ องการแต่บางครัง* การทําค่อนข้ าง กลายเป็ น ต่อสู้ จริ งใจ ดูเถิด ไม่ใช่ เสรี ภาพในการ
กระทํา อย่างใดอย่างหนึง ไม่เป็ นความจริ ง และไม่ใช่ เพราะฉัน ไม่ได้ และไม่เพียง แต่ ต้ องการทีจะ มีชีวิต
อยู่ เพราะผม อยูแ่ ละ เมือ เป็ นความคิด อยูแ่ ล้ ว ทีจะอ่าน เพือขยาย และเขียนเพือการนอนหลับ ขณะที
เขาเดิน และ วิง ยืน เป็ น ผลไม้ ที สัตย์ซือ ของความคิด อิสระและ สมาร์ ท ได้ ตระหนักถึง การเคลือนไหว
เดินและเดิน เพียงเพราะ ฉันรัก แม้ วา่ จะไม่ได้ สําหรับความรัก โลกนี * ไม่เชือใน โชคลาง เชือใน มนุษย์
และสิงประดิษฐ์ ของเขา สมมติฐาน ภาพลวงตา จินตนาการ คําถาม คือกับไอออน หรื อ โปรตอน ในการ
สร้ าง จรวด แสง เป็ นพลังงาน และอาจ มองไม่เห็น แต่ ผลิต ไม่ แนะนํา และ อาจ จะ เป็ นคนที เป็ น
หยาบคาย จึง เป็ น เพียง จินตนาการ และสร้ าง ความรู้สกึ ที ไม่ได้ สมั ผัสทีหก มันก็เรี ยก แต่มนั ก็เป็ น จริ ง
เพือให้ เกิดขึ *นเมือใดก็ตามที เราต้ องการ
ถ้ าเรา มีชีวิตอยู่ ในช่วงเวลา สัน* ๆ โดย ไม่วา่ จะ พูดเก่ง หรื อร้ อน แม้ จะไม่มีใคร พูด ความรักที เป็ น
ความเจ็บปวดที เจ็บ จินตนาการ ความรัก โดยไม่ต้องเจ็บปวด คือ สิงทีมันจะ เผาไหม้ เรื องแสง กับลม
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หายใจนานกว่าทีคุณ จะคิด จริ งก็คือในความรัก และการให้ แม้ ทุกข์ทรมานเหมือนกัน ไม่เห็น แต่ โดย
เฉพาะอย่างยิง ความรู้สกึ และ ความเจ็บปวด ทีจะรัก แม้ ไม่เห็น แต่ ต้ องการทีจะ ปกป้อง จากความเจ็บ
ปวด ความรักความสัมพันธ์ ของคุณจะสร้ าง การป้องกัน จากอารมณ์ความรู้สกึ ความรัก ทีไม่ถกู ต้ อง แล้ ว
เพราะ ความเจ็บปวด ทีมาจาก หัวใจของคุณในมอง เห็นทะเล ทีฉัน เพียงแค่ต้องการ ทีจะรัก ตี ขนตา ใน
ลม ทรายนํ *าตา คลืนทีฉันเห็นชายหาดทีมี เปลือกหอย สะดุด ในดาว ร้ องไห้ ดงั นัน* เม็ดฟี ด หัวใจของฉัน
ถ้ าฉัน ได้ รับความเดือดร้ อน เป็ นเพราะผม ไม่ได้ เห็น หรื อพวกเขา ไม่เข้ าใจสิงที อาศัยอยู่ ทานตะวัน ยิ *ม
ดีใจ และ แถม กับคาน ดวงอาทิตย์ ปลดปล่อย ตัวเองและ แสดงความงาม ของคุณที สําลัก ความกลัว ที
บ้ า ทุกคนมีบางสิงบางอย่าง เล็ก ๆ น้ อย ๆ ที ถูกย้ าย ผมไม่ได้ เห็นเช่นนี * เกิดขึ *นก็คือ การลงโทษสําหรับ
ช่วงเวลาที นานทีสุดเท่าที จะ เผชิญกับเสียงกระซิบ ในขณะนี * ไม่ได้ หัวเราะ เพราะมีคน เห็นคนที ลังเล
ในเวลาสัน* ๆ เพียงเพราะ เขามอง และมี เหลือ ไม่มีใคร สังเกตเห็น เพราะผม ได้ รับความเดือดร้ อน เงียบ
สําหรับ สิงที มีชีวิตอยู่ และ ได้ รับความเดือดร้ อน เป็ น ความรู้สกึ คืนถูก เย็น ผมกลับมา ลงถนนทีมี
ทุกอย่างและ ความว่างเปล่า หนึง ใครเคย ทิ *งกัน แต่ เป็ นคน สัน* ใน ตาของคุณ เห็น การดําเนินการ
ตรวจสอบว่า ได้ อย่างชัดเจนและ มี ความโศกเศร้ า ของสกิลตอนนี *ทีมีความไม่แน่นอน ไม่ Agias , ทุก
เพศทุกวัย ทีไม่ถกู ต้ องจากนันผมก็
*
มองไปที เพดาน และทุกอย่าง ดูเหมือนจะ ร้ าง O O ฉัน เจ็บปวดที
สายตา เศร้ าและ เทป กระตือรื อร้ น ฉัน รุ่งโรจน์ ตามเวลา ทีผมไป กับพื *น เพียงเพราะ มันตก และลง ใน
ความอ่อนน้ อมถ่อมตน ของ สิงทีอยู่ ใน ความเป็ นมนุษย์ เงียบเสียง รบกวนจากเงียบ รบกวนจาก คนทีไม่
ได้ พูดอย่างนัน* จะกลายเป็ น ความสุขที ตืนขึ *นมา ในวันหนึง เมือเขาสูญเสีย ให้ ฉนั บอกว่ามันไม่ใช่ ความ
สุขที ผมรู้สกึ และ ในหนึงวัน ปรับปรุง ในวันพรุ่งนี * คือสิงทีเขา ต้ องการ เพียงเพราะ มีคน เป็ นเรื องน่าเศร้ า
ในความเหงา ความมืดออก มาถึง ไม่ได้ บอกว่าไม่มีพีชาย มันจะไม่ได้ ไปเล่น ในหัวใจถ้ ามันเป็ น เพียง
คนเดียว ทีมี ความเมตตาไม่
ก้ อนหินเหล่านี * ผม นัง เขียนถึงคุณ สิงทีฉัน ไม่เคย ลืม รอยยิ *มของคุณ บริ ษัท ของคุณ เป็ นสิงทีเขา มักจะ
รู้สกึ ว่า เมือเขาเป็ น คนเดียว จาก เวลาทีจะ คิดว่า เวลา ของ คุณ หลังจากนัน* และรู้สกึ เพียงแค่ จําไว้ วา่
คุณ
เมือใดก็ตามที ความฝั น ตืนขึ *นมา และมอง ฉัน สงสัยว่าคุณ จะยังคง เป็ นไปตามที คิด หรื อ ความคิด
หรื อเพียงแค่ ความฝั น เดินทางไปสร้ าง อะไร ไม่มีอะไรเปลียนแปลง คือการรับรู้ ทีไม่ถกู ต้ อง เพือให้ ฝั น ไม่
ค่อย เป็ น ทีน่าผิดหวัง ทีจะ ตืนขึ *นมาและ ทุกอย่างในนัน* โดยไม่ต้อง แก้ ไข ในทีสุด ความฝั นหรื อ ไม่ฝัน
ทุกอย่าง มีคา่ เท่ากับ
ในคืนชีวิต เศร้ าและ เกลียดชังผู้หญิง ทีเงียบสงบและ บูดบึ *ง เงียบมาก แต่มีดาว ส่องแสงแสงจันทร์ ส่องให้
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เห็น แม้ แต่ สภาพแวดล้ อม ทีรุนแรง ทีสุด และ เลวร้ าย มีความหวัง หนึง คน ทีเชือถือได้ เป็ น ทีเคลือน
ไหว เราและ ดึง เพือนแม้ สหาย จริ งได้ ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นคน ทีดีทีสุด ที มีลกั ษณะที เรา ไม่แยแส
กับ ความเชือ โดยไม่ต้อง ไม่ได้ ดู ด้ วยความรัก inflicts เรา เจ็บปวด อย่างใด ไม่ เชือในการเป็ น
เพือนและ มอง เฉพาะ สะดือ ของคุณ ทีเขาเคย รู้สกึ แตกต่าง จาก ทีเป็ น เพือนเพือน และรู้สกึ ความเชือ
ของความรักแม้ จะอยูใ่ น ความเจ็บปวด ของเวลาที คน วัน หนึงจะ ไม่มีใครสามารถ บอกได้ วา่ มันก็บอก
โดยไม่ทราบว่า เพราะคน มักจะทําให้ บางสิงบางอย่าง เกิดขึ *น ได้ รับการ ฝั งรากอยูใ่ น วิถีชีวิตของพวก
จากช่วงเวลา ของการเกิดเติบโตขึ *นและ ตายในทีสุด ทุกอย่างทีมนุษย์ ทุกคนได้ รู้วา่ ตัวอย่างและ ไม่ได้ ร้ ูวา่
ทําไมเขาถึงทํา ทีเป็ น มนุษย์และ ความเป็ นอยู่ ของเขา
ผมเห็น ในสายตาของบางสิงบางอย่าง เงางาม บางอย่าง ไม่ได้ เป็ น ทริ กเกอร์ ทีรุนแรงและ มี สาเหตุ ที
จะรัก ผมมอง อย่างต่อเนือง อีกครัง* ทีจะส่องแสง ดูเป็ นที ฉัน ชนะ ส่อง เหมือนดาว ประกาย และแข็ง
แรง ติดตาของฉัน เป็ น ความรู้สกึ ทีสวยงามความรัก เมือคุณเห็น ทีผม อยากจะ ต้ องการให้ คณ
ุ ไป กับผม
แบบเดียวกับที มันถูกเขียนไว้ ในหนังสือ นี * ที ไหล่ของฉัน จะร้ องไห้ ใครสักคน ทีจะต้ องการ ทีจะเสมอ
และ ผมมักจะ หวังว่า สถานทีที ว่าเราจะ ชนะด้ วย แสงจันทร์ ของเราและ ดาว เดียวกันเสมอ ส่องแสง.
ฉันไม่เข้ าใจ หรื อ ไม่เข้ าใจ ดังนันแม้
*
เพียงไม่ทราบ เข้ าใจ พอทีจะตระหนัก ทีจะรู้ ดังนันใช่
* ก็อาจจะแย้ ง
ได้ รับแจ้ ง จาก เหตุการณ์ทีเกิดขึ *น เกินกว่า สิงทีเกิดขึ *น อยากจะ ทราบว่าจะ เริ มต้ น และจบลง ในทีสุด
อยากให้ คณ
ุ รู้ ว่าแม้ จะมี ทุกอย่างที สามารถเกิดขึ *นได้ ทีสิ *นสุด ไม่สามารถคาดการณ์ ว่าฉันจะไม่ ลืมคุณ
และทีคุณ สามารถนับบน ความรักของเรา อยูใ่ นสถานการณ์ ใด ๆ เพราะ มันไม่ได้ เป็ น ความรัก เดียวที
ฉัน มอง ในทีมืด ผมเห็น ความลึกของคืน มันเป็ น เวลาทีจะผ่อนคลาย เสริ มสร้ าง เพลงใน วิทยุและแจ้ งให้
เรา นําไปสูค่ ืนเป็ นคูห่ ทู ี สามารถแบ่งปั น ความรู้สกึ ทีมีความสําคัญ มากทีสุดเพราะ เธอเก็บ ความลับ และ
ไม่ชอบ ทีจะเรี ยกมัน คืน เงียบ ก็มกั จะ มีหู ทีดี แต่ พูด เล็ก ๆ น้ อย ๆ แต่ มักจะ ยินยอม และอืน ๆ
ผมมีความสุข
วิธีการ มีชีวิตอยู่ ของ นักโทษทัวโลกกระพือของ เสรี ภาพในการ บรรเทาความวิตกกังวล ว่า ความรู้สกึ ของ
การ จําคุก เพิมแรงดันไฟฟ้ า เส้ นประสาท กระพริ บตา โดยไม่ต้อง ให้ คนอืนเห็น ดูเถิด พันธบัตร ทีได้ รับ
การ ปล่อยตัวใน เราว่า แก้ ชอบ ทีจะเป็ นอิสระ และเป็ นธรรมชาติ เพือสิงที ดาษดืน มากขึ *นหรื อ เซ็กซี
หรื อ ทีฉันคิด ว่ามันทํางาน คือการเขียน และ มีสงที
ิ คิด และเป็ นตัวแทน ความเป็ นอยู่ ของฉัน หยาบคาย
ยืนรู้สกึ และดู ทีผมเขียน ทุกอย่างที ผ่านไป ใจเขา หวังว่าคุณจะ ยินดี ทีจะอ่าน ยัง
ตําแหน่งนี * โดดเดียว บุคคลและ คว้ าง สับสน นี * ทีผลักดัน เราไปสู่ การให้ อภัย ในการสูญเสีย ทังหมด
*
ของความรู้สกึ กระตุ้นให้ หายใจ เชือว่านี คือสิง หนึง ใบหน้ า ในขณะที มีชีวิตอยูด่ บู หุ รี ถอนหายใจ ควัน
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ขยาย ลมหายใจลมหายใจ หลังจากที ตา อีกดูนาที ผ่าน การเผาไหม้ บุหรี อย่างช้ า ๆ สําหรับ สิงทีผม
แสวงหา อย่างต่อเนือง นับจากนี * ลมหายใจ อีกคํา ก่อนทีจะผ่าน เวลา หวังติดยาเสพติด นี * ไป วันหนึงมัน
เกิดขึ *นที ผ่าน ความเพียร ความมหัศจรรย์ ผลไม้ ความพยายาม ของ ทัศนคติทีดี คือสิงทีดี หรื อแม้ กระทัง
เดิม ทีโดดเด่น จะเป็ นถ้ า พวกเขาเกิดขึ *น จากธรรมชาติ ของและ ต้ องการทีจะ ดีขึ *นและ มากไปกว่านัน* !
ผู้ชนะเลิศ และในทีสุดก็ ครอบงํา พิชิต ตอนเช้ า ในเวลากลางคืน เงียบทังหมด
*
ในมือของฉัน โดยไม่ต้องจับ
ทังหมด
*
ภาพลวงตา มีเงือนไข ดังต่อไปนี * จะมีความสุข หรื อ มีความสุขมาก เพียงเพราะ ต้ องการ
และ เป็ นส่วนหนึงของ วิธีการทีเรา รู้สกึ ว่า สิงที ในวันนี * ในวันนี * century'm ใด ๆ ที มีใจโอนเอียง
ไปสูค่ วามสุข ทีจะอยู่ ผม ไม่ได้ อยู่ ทีจะได้ ยิน สิงทีฉัน ได้ ยิน และไม่ เป็ นทีฉัน ยังไม่ได้ รับ เป็ นอย่างดี เกิด
ใหม่ ทีจะใช้ ชีวิต ให้ ธรรมดาเป็ น บางสิงบางอย่าง อย่างละเอียด ทีผิดปกติ อยูแ่ ล้ ว ทังหมดมี
*
อยูใ่ นบางสิง
บางอย่าง ไม่ได้ สติ ทีเรา ไม่คิด ว่าฉัน จะไปข้ างหน้ า ด้ วยความมันใจ ตระหนักถึง สิงทีผม ทําทุกวัน มักจะ
มีชีวิตอยูก่ บั ความเชือ ทุกอย่างทีเรา จินตนาการ เป็ นความสําเร็ จที จริ ง ถ้ าเรา เป็ นทาส ของบาง รอง
หรื อ อาศัยอํานาจ ใด ๆ ที สามารถ ล้ อมรอบ มันและ ใบมันกระโดด วิง แมลงวัน ในจินตนาการ ของ
ความรู้สกึ ทําให้ หวั ใจ ปอนด์เป็ นครัง* แรก ถึงเสรี ภาพ ทีดีทีสุดของ คนทีไม่ได้ ตัดสิน จากการกระทํา ของ
พวกเขาถูกคือการ มีชีวิตอยู่ ฟรี
อยูม่ าวันหนึง ก็จะ มีการจัดการที เร็ วเกินไป ทีจะสูญเสีย ผม ยืนอยู่ ด้ านหลัง กลับมา เร็ ว ๆ นี *กับ ลม
หายใจของการตรวจคัดกรอง และความเชือมันของการกู้คืนและยืนยัน อาศัยอยู่ เช่นถ้ า มีการ ยิงอีก ก้ าว
ช้ า แต่ มันคงและ แน่ใจว่า จะกลับไปที การแข่งขัน craziest ของโลกการแข่งขัน ทีเรี ยกว่า ชีวิต
เป็ น ของเธอว่า ฉันต่อสู้ และไปถึง เป้าหมายของการมีความสุข ทีจะได้ รับ ตําแหน่งทีดี ในระยะ ... ผ่าน
ดิ *นรนอยูค่ นเดียว เป็ น เสรี ภาพ ทีจําเป็ น และเป็ น น้ องสาว ของความเหงา เช่นกัน แยกย้ าย เน้ น เสมอ
เพียงครัง* แรก และในทีสุดคุณ จะไม่สามารถอยู่ ด้ วยตัวเอง เป็ นครัง* แรกและ การทํางาน ทีผ่านมา คนเดียว
เมือ นีคือ จิตวิญญาณการต่อสู้แต่เราไม่ เคยอยูค่ นเดียว จะมีชีวิต ข้ างหน้ าและ ที ทํางาน จะมีชีวิตอยู่
และ จะเป็ น ครัง* แรก และครัง* สุดท้ าย ทีเรา จะเริ มต้ น รอบเป็ นธรรมชาติทีออก ที ผ่านมา แต่ มีจดุ ทีเรา
จะชนะ จึงเป็ นครัง* แรกในชีวิต ในทีเดียวและ อีก ทีผ่านมา แต่ ไม่เคยหยุด เพือให้ นักวิง ใน การแข่งขัน
ของชีวิต เรามักจะ ชนะและ ในเวลาเดียวกัน จะเสียและ นันคือสิงที ต่อสู้และ ประสบความสําเร็ จใน ชีวิต!
Powered by การพักผ่อน ครุ่นคิด , equacionei และในทีสุดก็ เอาการกระทํา ของบุคคล
ที เกียวกับ คนที ร้ อนรนจะกลายเป็ น ไม่มีความสุข เมือ มีชีวิตอยู่ ไม่เพียง แต่เมือ ไม่สามารถทน ทีจะเป็ น
ทีเงียบสงบ เป็ นสิงทีจําเป็ น ทีจะมองหา ความสุข ทีมา จากภายใน เพราะเรา แสวงหา สิงที ไม่สบอารมณ์
จากภายนอกรวมทัง* ความกังวลนี * ทําให้ เรา เศร้ า ทน ความเหงาและความ ถูก หยุดการ เสริ มกําลังเรา ทํา
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ได้ เราอยู่ กับตัวเอง ถึงความอิม ความสุข หนึง ทีพยายาม อะไร เพราะมัน ก็ไม่พบว่า คิดว่ามัน มีวิธีที
ออทิสติก ของชีวิต แต่ความสุข ทียิงใหญ่ทีสุดคือ ภายในตัวเรา
6tar มี ... 6tar มีเมือ ไม่ได้ ถาม ... 6tar เมือมี ความต้ องการทีจะ ... 6tar มีเมือคุณ
ต้ องการ ไม่ ... 6tar มีแม้ ถ้ าไม่ ... 6tar มีเมือ ฉันไม่ร้ ูสกึ ... มี 6tar เมือ ฉันเปลวไฟ
... 6tar มีเมือคุณ คิดว่าฉัน ... มี 6tar โปร สิงที มา ... 6tar มีเมือคุณ จินตนาการ ...
มี 6tar แม้ ไม่อยาก ... 6tar มี เพียงเพราะ ใช่ ... 6tar มีเมือ ฉันความรัก ... 6tar มี
เพราะคุณ อยู่ ... มี 6tar เพราะ คุณฝั น กับฉัน ... 6tar มี อยูท่ ีนี ... 6tar เสมอ ... สิง
ที ผมคิดว่า 6tar มี ...
ถ้ าเคย เห็นคุณ และ บอกว่ามัน มอง สาว สาว ทีน่าสนใจ ทีคุณมี บางสิงบางอย่าง ในรูปลักษณ์ สดใส
รอยยิ *มที ร่าเริ ง และเป็ นประกาย มี ผู้หญิงคนหนึง สําหรับผู้ทีต้ องการ ยุค ทีสวยงาม และตระการตา เช่น
ที ล่อลวง ฉันและ เคย แค่อยาก รู้สกึ gostas-คุณ เวทมนตร์ ?มันเป็ น วันต่อ วัน ของฉัน
วันหนึงผม คิดว่า ทังหมดที
*
ว่าเพียงเพราะ มันเป็ นสิงที ไม่ทราบว่า สิงที ผมจะพูด แล้ ว การเขียน ทีแตก
ต่างกัน คือ กลัว แม้ กระทังว่า ความฝั น ของการเป็ น และไม่ ทราบว่าสิงที กําลังจะเกิดขึ *น ผมพยายามที
จะ อธิบายสิงที จะเคย เห็นทีนี สิ *นสุด การเดินทางในวันที หนึงของโลกความเงียบ ทีมีอยู่ และ ว่าคนที ได้
รับความเดือดร้ อน คิดว่าทุกคน ควรจะทํา เพียงเพือ ทําในสิงที คนอืนไม่ได้ ขาด ความกล้ าหาญ ไม่ได้
กระทํา แต่ พวกเขารู้วิธี ทีจะไม่สนใจ ความเป็ นอยูข่ อง คนทีไม่ ทราบวิธีการ ดู และดู และคิดว่า เลิก!ลบ
บุหรี , การปะทะกันเริ มเป็ นความปรารถนาของ การรักษา ทีเหลือ
ฉันจะเขียน เพือ สะเดาะเคราะห์ และสร้ างพวกเขาใช้ เวลา สองนาที เริ มต้ น ความจริ งของ การเขียนและ มี
สิง อืน ๆ ทีคุณ ไม่ได้ อยู่ ทีคุณฉันรู้สกึ ว่าฉัน ไม่สามารถ บนมืออืน ๆ รู้สกึ นักรบ ทีมี truestชนะ16
นาทีจากลบ บุหรี เติบโต ความปรารถนาทีจะ relight มันทุกอย่างเป็ นไป เมือคุณรู้สกึ ว่า สิงทีเกิดขึ *น
ฉันคิด ดังนันคุ
* ณจะ ต้ องรอความอ่อนแอของความต้ องการ การกระตุ้น ทีจะชนะ ทุกสิงที จะมาเป็ น พระ
อาทิตย์ตกทีมีอยู่ ในการติดต่อ อย่างต่อเนืองกับ ความปรารถนาผมคิดว่า ครึงชัวโมงหลังจาก ครัง* สุดท้ ายที
ฉันเห็นตัวเอง และผมรู้สกึ เมือเขา ทัน เวลาการเดินทาง ในไม่กีวินาที ในนาที เป็ นเหมือน จรวด เพือเฉลิม
ฉลอง ล่วงหน้ า ทุกฉันรู้สกึ เล็กน้ อย คิด ว่าฉัน จะถึง ล่วงหน้ ามี ความล้ มเหลว เป็ นเพราะมี การเข้ าถึง
บุหรี 35 นาที ดูเถิด กระทํา ทีฉันต้ องการ ทีจะยกเลิก
ไม่ได้ คิด ได้ ทําหน้ าที โหมด กลและ ขันตอน
*
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ฉันมี การเข้ าถึงนี * ในระหว่างขันตอน
*
ของการสูญเสีย ของสถานการณ์
Recoloco ฉัน หายวับไป ,การสร้ าง ทีเกิดขึ *นเองคําประโยค ด้ วยการกระทํา และการเชือมต่อผมได้
ยิน ทางวิทยุ ว่าแผน อาจ ยกเลิก ผม สะท้ อนให้ เห็นถึง ความรู้สกึ ทีมี และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ45
นาที มากขึ *นและ ดูเถิด บุหรี อีก ผมคิดว่า แน่นอน!ทังหมด
*
แต่ เกือบทุกอย่างที ทําให้ ฉนั คิด และทีเรา
ต้ องเผชิญ
มันเป็ นชัวโมง ทีมีผลมาจาก 20 ปี 30 ผมมี
เราอยู่ 66% ของ ชีวิต ความคิดเกียวกับ100% ที33 % สามารถให้ เราเป็ น ซับซ้ อน แต่
อธิบาย
ถ้ า ผม ต้ องต่อสู้ และความทะเยอทะยาน ทีจะศึกษาวิธีการ ทีจะทําหน้ าที
ไม่ง่าย ไม่ยากทีจะ กลับไป สูบบุหรี " เพียงแค่" บุหรี ปรากฏขึ *น ในเวลาและ ตามเส้ นทาง ทีไม่ได้ ฉาย
แน่นอน ฉันสูบบุหรี อยูก่ บั สถานการณ์ธรรมชาติ ของฉันมี จะมี ความบริ สทุ ธิ<
พวกเขาใช้ เวลา สองชัวโมง 03 นาทีและ ก็คิดว่า esfumacei
คุณจะ โผล่ออกมา สิงทีจะ sortirผมเริ ม ทีจะยิ *ม คิด ว่าสิงที จะได้ รับ
ทีง่ายทีสุด คือการ ยอมแพ้ แต่ผมจะ ยืนยัน
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง และคิดว่า เพียง บอกว่า ฉันได้ รับรางวัล
บางสิงบางอย่าง ทีผิดปกติ เป็ น ธรรมชาติขณะทีผม สะท้ อนให้ เห็นถึง ชนิด ทีดีทีสุดคือ ทําท่าจะ นอนหลับ
จะ เป็ น มา แต่ฉนั จะไม่ วิงหนีไปฉัน ไม่มีแสง แต่ พลังงานที ไม่เคยพลาด
ผม รู้สกึ ถึงพลัง สายฟ้ าทีไม่เคย มีอิทธิพลต่อ ผมฉัน จะเปลียน นี *จะไม่ ลังเลทีจะ เปลียน ทุกอย่าง
แล้ วเราจะ รู้เพราะฉัน จะ
สงบและ บุหรี ดาษดืน ค่อนข้ าง ลังเล กว่า ทีน่ารํ าคาญ
เมือวันหนึงนกนางนวล come'll ขอให้ คณ
ุ นํากลับมา ทีคุณมี สิงที ไม่ได้ เมือไม่มีอะไร อยาก หายไป
ทังหมด
*
เท่าทีฉัน จะทํา โดยทีคุณไม่ เกียวข้ องกับ คําอธิบาย ที มี ความรักความรัก ยักษ์ และ เข้ าใจ
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เสมอเมือ ความคิดของ คุณ ผ่านทาง ทีฉันหายไป ทีนีคุณ มี เท่าทีฉัน อยากจะเป็ น ภูเขาไฟที ชอบทีจะ
กวนหัวใจ ของคุณที รัก ยักษ์ ชัยชนะ เสมอ ทุกที ผมรู้สกึ ปรารถนาลึก ทีมาจาก โลกของฉัน ทีคุณอยาก
โดยเฉพาะอย่างยิง เมือ คุณหัวเราะ รูปลักษณ์ของ ความสุขคือแข็งแกร่งกว่า ทุก กระแสไฟฟ้ าผ่านที
ปั จจุบนั ทังหมด
*
ทีผูก เรา และไม่เคย แยกเรา ไม่เคยมี ความตังใจที
* จะเผชิญหน้ า บังเอิญ จินตนาการ
สะพานข้ าม แม่นํ *า ที ทางเท้ าทีมีอยูแ่ ล้ ว มีความหมายอะไร เห็น รูปและวิง , และซ่อนตัวอยูผ่ มอ่านในคํา
หวาน กระดาษ เช่น ตัวอักษร นํ *าผึ *ง ไม่ได้ พล่าม มี ความหมายและ ถูกฝั งอยูใ่ น บางสิงบางอย่างทีผ่าน
มาว่า ลมพัด และคิดว่า ใบหน้ า วาดด้ วย แปรง ในกรอบ ไม่มีใครรัก ทีคุณ เป็ นส่วนหนึงของ งานศิลปะ
ทีเกิดขึ *น เป็ นภาพวาด บนหน้ าจอเป็ นทุกเพศทุกวัย มันดังกล่าว
รูป
หนี วิง แต่เขา คว้ าตัวฉัน และดึง ฉัน เอาฉัน กับเขา
รูป สาป ที เราไม่เห็น แต่ที แพร่กระจายเขาเป็ นคนที ไม่ร้ ูจกั รูปร่าง ของประสบการณ์ ลักษณะ เหมือน
นางฟ้ าบ่น รูป : คุณ มีความกลัวของ คนทีมี ใบหน้ า ไม่มี!
ใช่ - ผมตอบ ด้ วยความกลัว บางอย่างอย่ากลัวเลย เพราะผม เพียง แต่ อยู่ ในทีทีมี แสง
ผม

ได้ พดู

ของแสง

และพลังงาน

แต่ไม่เคย

ของมนุษย์

มีใบหน้ า

ปรากฏ

ไม่ร้ ู

และ

voluptuously และเรี ยกใช้ หลบหนี โดยไม่ ประสบความสําเร็ จใน ทางกายภาพของคุณ
รูปเป็ นอยูข่ อง ความมืด ทีไม่สามารถ อยูไ่ ด้ โดยปราศจาก แสงแปลก เหมือนเงา ที ซ่อน คุณ ในความมืด
และความเงียบแต่ กระชาก ของแสง และมีที ostentas faceless หมวก สีดําเราจะขึ *นไป สู่
สวรรค์ ขยาย มีความเพี *ยน ของ รูปลักษณ์และความ แปร แสง ของคุณพร้ อมท้ องฟ้ า แม่นํ *า เป็ น แม่นํ *า
ทุกคนทีมี อากาศ สุลต่านแห่ง ความสลดใจ และ ตอบสนองกับ ความเร็ วของ ท้ องฟ้ า สีดําและ
densifico ผมทีจะ วางคริ สตัลและ ฝน หงุดหงิดแต่สาํ หรับคนทีมี ใบหน้ า ไม่มี นํ *า ทะลุ ร่างกายของ
ฉัน และ เสื *อคลุมยาว ทีสําคัญ ของตัวเอง ไม่ได้ แช่มนั ทําจาก เงาตัวเลข จินตนาการ เหล่านี *ถูก สร้ างขึ *น
โดยฉัน จะ คืน ความตาย ไล่ลา่ หลบหนี จากความมืด และความต้ องการ แสง
ฉัน เพือน ของเงา ความโชคร้ าย
ความชัวร้ าย ทังหมด
*
เป็ น รูปทีไม่ได้ อยู่
มันเป็ นลักษณะ ทีขาดหายไป
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ร้ องไห้ เป็ นรูปแบบ ของความสุข ตลอดชีวิตโผล่ออกมาจาก จิตวิญญาณ มืด
ความรู้สกึ ของ การป้องกันให้ กบั ผู้อืนและจิตวิญญาณ หึง น่ากลัว
สิงที เพิมขึ *น หรื อ ตก แต่มกั จะ ขึ *นไป อึ หลอกลวง
สิงทีคุณเห็น เป็ นจริ ง สูงและไม่ ล่มสลายของ หน้ าผา
บน ความสูงของ คลืนทีโกหก สีเขียว และสีฟ้า จางหาย
Surge แจ้ งเตือนสีแดง เป็ น หลักการ ของผู้อืน
มืด มืดมน เล็ก ๆ น้ อย ๆ ไม่ได้ เสมอ ปั จจุบนั เป็ น มัน ลํ *าลึก ความสิ *นหวัง ของเสียงกรี ดร้ อง ดังและ
เงียบ
ในคําหมายถึงการ ตอบสนองความมหัศจรรย์ เหนือธรรมชาติ ทีเกียวข้ องกับ ความรัก
โดยไม่ต้องจับ ตัวอักษร ตามตัวอักษร สร้ างผนัง วรรณกรรม ของคํา มาพร้ อมความจริ ง ทีหลีกเลียงไม่ ...
ที ไหล เขียน และนํ *าตา ของความพึงพอใจ แตก ทีมี ความเป็ นอยู่ ไม่ได้ ตอ่ ต้ าน แต่มนั จะกลายเป็ น สด
ชืน และปรากฏ เนืองจากการ หยุดพักนํ *าแข็ง แอนตาร์ กติก ที ขับไล่ ความมหัศจรรย์ ของตัวเอง ของการ
เป็ น ในหมูม่ นุษย์ พราว และวิธีการ ทีจางหาย เข้ าไปในกองไฟ เผาไหม้ ของ ความปรารถนาทีจะ ออกเสียง
ประกาศ ยาวเขาเขียน และแปล จิตวิญญาณล้ นหลาม ของเครื อง สร้ างท่ามกลาง สาย และคําพูด นีคือสิง
หนึงที คิดและ ความคิดเห็นอืน ๆ
อาการวิงเวียนศริ ษะ
จุดเริ มต้ น หน้ าผาเพราะเวลา ไม่ได้ ชัวคราวฤดูใบไม้ ร่วง ขนานไปกับการเริ มต้ น ทีไม่ดี arrefeçoใน
ปลายเท้ า ความสมดุลของ ฉันและฉัน กระโดด ดํานํ *าฉันไม่ รอดพ้ น ฉัน กระโดด และ คิด วิงเวียนหัวใจ
อย่างรวดเร็ ว ตกใจกับ สิงที ผมคิดว่า การเดินทางด้ านหน้ า ผมเห็น อายุการใช้ งานในครัง* ทีสอง ทีจะเลือน
ไปในอากาศมันเป็ นฤดูใบไม้ ร่วงฟรี ตี ฤดูใบไม้ ร่วง นี * พื *นดิน ...tar ถนน เปี ยก ส่องแสง ในพื *นหลัง ที
มีชีวิต อากาศจะ เย็น !ยางมะตอย เปี ยก รู้สกึ นํ *าจืด ทีเรื องแสง ในทีมืด จําท้ องฟ้ า สดใส และเป็ น
ประกาย และมันเป็ น แรงจน พื *นดิน อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบ นี * จะทําลาย สิงทีได้ มานาฬิกาได้ หยุด
และ immortalized ช่วงเวลาแห่งความ คิดของเขาทีความเร็ ว เหนือ ลมเข้ ามาใน หางเครื อง และ
ขด ตัวเอง หัน และดอกกุหลาบ , กุหลาบ, กลับไปยัง ช่วงเวลา ก่อนหน้ านี * ว่าจะไม่มี ต่อมา เรี ยกว่า
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เพือ ระดมฤดูใบไม้ ร่วง ลดลงเมือ skyrocketing
ความภาคภูมิใจ ของ ความรู้สกึ เหมือนฉัน เห็นใครบางคน ได้ รับความเดือดร้ อน อืน ๆ ทีรู้สกึ และ ไม่เคย
เห็น กัน ในผิวหนัง ของความหวัง อืน ๆ ไม่เคย sofrais ขึ *น จิตวิญญาณของ ความช่วยเหลือและ
ความช่วยเหลือ ซึงกันและกัน ในรูปแบบที มี ก้ อนหินอุปสรรคเหล่านี * วางตัว ความภาคภูมิใจ เกิด วิธีการที
ในผม เชือ เพราะโลก มา เพือต่อสู้ จนท้ าย และ ให้ แน่ใจว่าคุณ และ ในทีสุด และได้ รับ ไปด้ านล่าง จะรู้
ว่า แต่ละอืน ๆ และ รัว* โลกของพวกเขา ในงานศิลปะ ของรัว* มีการ ลงโทษ ทังหมดพั
*
ด ผ่านไป ความ
รู้สกึ ของการ ตีในตอนท้ ายของดาบ ต่อสู้ประสบ โดยไม่ได้ ตงใจ
ั * ส่ง อํานาจทีจะ ชนะและ ได้ ส่อง มา เป็ น
ผู้ชนะ และ ผู้แพ้ เมือ ล้ ม รู้สกึ เจ็บปวด แต่ เพิมและลดลง เนืองจาก เป็ น นักมวย ทีชนะ ความเจ็บปวดที
จะ คิด ในสูง การกระทํา ทีผ่านมาและ เรา คาดเดา เกียวกับ ความรุ่งเรื อง ของผู้ชนะและ ผู้แพ้ ส้ ู ทังหมด
*
สมควรได้ รับชัยชนะ ทีต้ องการ
เช้ าวันนัน*
มันเป็ นนํ *าตา รุ่งอรุณ เล็ก ๆ น้ อย ๆ และ มีความสุข อยูไ่ ม่ไกลจากร้ องไห้ มากเกินไป ที ความรู้สกึ ทีเกิด
ขึ *นใน ใบหน้ าของเช้ า ชื *น ค้ าง แล้ ว คืนมาก่อน ได้ เวลาทีผ่านไป มา ร้ องไห้ และบอกว่า ให้ ระวัง ดวง
อาทิตย์ ทีจะมาถึง และ นํ *าตา ระเหยวิงลง และโลกด้ วยเมฆ ยิ *ม ง่าย กล่าวว่า ประหลาดใจ ฉัน ตัดสินใจ
ทีจะตัดสินใจ ในสิงที กําลังจะมาถึง จะควบคุม และ ทดสอบ นี *อย่างแท้ จริ ง ตัดสินใจ ไม่ได้ ปรากฏตัว
ออกมาจากทีไหน คุณ จะโผล่ออกมา รู้สกึ ว่า กองทุนรู้สกึ นาทีนิสยั จาก ความกล้ าหาญ และความเพียร
ทีเลี *ยง ฉัน หวังว่าช่องว่าง ขึ *นและ ชี *แจงหมอก และลม ทุจริ ต มา ความปรารถนาทีจะ ประสบความสําเร็ จ
ใน สิงทีจะ ประสบความสําเร็ จ
โชคดีจะ ได้ รับการ เปิ ดตัวใน เวลาทีจะ รักตัวเอง และความคืบหน้ า ใน การต่อสู้และ สงคราม ยิง ที
สมบูรณ์แบบ เป็ น ทีถูกต้ องสําหรับ วัน ต่อไปนี * ตี ตัวชี *อ่านชัวโมงนาทีและ วินาที และ ปลดปล่อย ฉัน
ราวกับมีเวทมนตร์ เป็ นวัน ทีความสุข และความยินดี ทีเห็น มากขึ *น กว่าคนส่วนใหญ่ เป็ น ความคิด ที
แตกต่างกัน อย่างแน่นอน เถา จะเกิดขึ *น ก็ จะ surtir
เว็บ
ผมมอง อย่างจริ งจัง รอบ ๆ ตัวผม เห็น ภูมิทศั น์และไม่ได้ น่าเกลียด มองไปที สังคม เห็น เว็บทีทุกอย่าง
จะ เชือมต่อและ ทุกอย่าง แต่ ผมคิดว่า แมงมุมเป็ น พล็อตละคร ตาย ทีแท้ จริ งก็คือ การเยียมชมของ แมง
มุมและเว็บเป็ นของเธอชนิดของ อาหารมื *อเย็น เอา ไปเดอร์ ที ได้ รับความเดือดร้ อน มากทีสุดและ น้ อยทีสุด
ความรักของ คน Stungและวิธีการที หลับ calhava กิน ทังหมดนี
*
* มีความฝั น ว่าคนที เสียชีวิต
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ใน ใยแมงมุม ของมันคือความตาย ทีน่าเกลียด หยุดอยู่ และการตาย จะ ยอมจํานน นี *คือความฝั น ของ
การเป็ น อมตะ โดยไม่ต้องกลัว ของเว็บแมงมุม และ ทุกชีวิต ยอมจํานน แต่มนั ขึ *นอยูก่ บั เรา ในรูปแบบ
เว็บและ สามารถทีดีสาํ หรับ ชีวิต ไม่ได้ น่าเกลียด มี ความประสงค์ ทีจะอยู่ และ ไม่ได้ มอง ไปเดอร์ เป็ น
ทีสิ *นสุดแต่แต่ ในตอนท้ ายของ วงจรของบริ ษัท/ เว็บที เป็ น เสมอภายใต้ การ ก่อสร้ างอาคาร เว็บได้ รับการ
พัฒนาและ แมงมุมไม่มีวิธีแก้ เป็ นเว็บ แมงมุม ทีน่าเกลียดและ จินตนาการของฉัน
ไฟ มืดสนิท กาแฟ บุหรี ระหว่าง กาแฟ คัว ชัวร้ ายและ ได้ รับนี * พื *นทีนี * เป็ นทีโปร่งสบาย ดี เข้ าร่วม ทีผู้
คน มาจาก ทีใดก็ได้ ที ฉันเห็นตัวเอง ในอนาคตเพือ สร้ างห่วง ในพื *นทีนี * ที ผมเขียน แล้ วมี วัตถุประสงค์
ฉันหวังว่า ถึง ในเวลาประมาณ 2000 ชัวโมง ซึง ประมาณหนึง ต่อ อุทิศ ตัวเอง วัน ในพื *นทีนี * โดย
เฉพาะ ทีเรี ยกว่า ไฟ เครื องชงกาแฟ ที ผมหวังว่าจะ ส่องสว่าง เส้ นระหว่าง วันต่อ วันของฉัน รู้สกึ ผ่อน
คลาย พลังงาน แม้ instant'll ให้ กระบวนการ ในชีวิตประจําวันทีจะเขียนคง สร้ าง หลง คิด และการ
เขียน เป็ นสิงทีฉัน ได้ พบกับทะเล ทีน่าตืนเต้ น และท้ าทาย จินตนาการว่าตัวเอง อยูใ่ นทะเล โลกของฉัน
ระหว่างด้ านล่างมี ชีวิต!ว่ายนํ *า ในมหาสมุทร ของการเขียน ที ผมเห็น หมึก ไหลไป สร้ างเส้ น ทีสวยงาม
ระหว่าง ข้ อความ วลี บทกวี หรื อความคิด ทีเรี ยบง่าย แม้ จะไม่ได้ ให้ ความสนใจ มากหรื อ ฝน แม้ ความ
ตึงเครี ยด ไม่ ตังใจ
* อยู่ ในมหาสมุทร ของฉัน ล่า ตัวอักษร ด้ วย ฉมวก เพือให้ บรรลุ ในพื *นหลังหัวใจ ที
รู้สกึ อารมณ์ ทีแตกต่างกัน , ความรู้สกึ แต่ สิงทีสําคัญ คือการดํานํ *า ในทะเล ของเราและ โดยเฉพาะ
อย่างยิง ความรักทะเล ต่างๆ
ผม ไฟ โคมไฟ โคมไฟ เพือ ดูเถิด พลังงานลบสว่าง ว่าง เติม ความรู้สกึ ตืน ในตัวผมปรารถนาที เกิดขึ *น
ไม่มีทีสิ *นสุด ทีเปลวไฟ เรื องแสง ส่องสว่าง ในช่วงบ่ายทีผ่านมา ช้ า ขี *เกียจ มากคือ แสงตืนขึ *นมาดู สดใส
และวิธีการทีมาได้ รับใน การปรากฏตัวของ ความรู้ที จะ ให้ ปิดนํ *าหอม หนาแน่นดูเถิด รุนแรงและ โรคติดต่อ
กลินหอม ทีให้ ความรู้สกึ ความสุขทีจะ สูดดม และวิธีการที ดีทกุ วัน ไม่เคย สูดอากาศ เดียวกัน รอยยิ *ม
รอยยิ *มทีไม่ถกู ต้ องเสมอ แต่ สิงทีทําให้ คณ
ุ สวยรอยยิ *ม เล็ก ๆ น้ อย ๆ ใกล้ ชิด เป็ นสัญญาณ ของความสุข
และ รักษา เป็ น เสน่ห์เป็ นธรรมชาติมาก และผ่อนคลาย ความสุข เหนือกาลเวลา เมือ เป็ นตุเป็ นตะ ยิ *ม ตี
ฉัน เรื องแสง ที ตลบตะแลง ไม่ทราบ และเมือคุณ สัมผัสฉัน เป็ น stunning'm ทีแตกต่างกัน คิด
ลึก เล็กน้ อยสําหรับ ช่วงเวลา เช่น ความสุขปรากฏใน ความเป็ นจริ งของ ความเป็ นคู่ ของ รอยยิ *มที ร่าเริ ง
ในการดู สว่างเกินไป ในขณะทีฉัน ได้ เห็น บางครัง*
Fado Fado ปลายทาง ทีทําเครื องหมาย โดยไม่ต้อง คิดถึง อายุ ทะเลทราย ทีห่างไกล แต่ ใกล้ กบั
สํานักงานใหญ่ทีจะเห็นคุณ ต้ องการ ซื *อ เพียง คุณรู้สกึ ว่าคุณ เป็ น ได้ ทุกอย่างทีฉัน เขียนแต่ฉนั รู้สกึ สิงที
ฉันเขียน
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ทีนี ทีเรี ยบง่ายแต่ ไม่ได้ ลดลง คํา ว่าหัวใจ ของฉัน ฟั งลมในลม มอบความไว้ วางใจ ทีจะนําคุณคําไม่กีคํา
เขียน กับมีฝนตก ทีว่าด้ วย การโพสต์ จะ บอกคุณ ว่ามันจะทําให้ การออกแบบ ทีมี รังสี ดวงอาทิตย์ และ
คุณ ของฉันจะบอกว่า คุณ พลังงานของฉัน และ สําหรับคุณ ดวงอาทิตย์ ของฉัน มักจะ ส่องแสง แม้ ในวัน
ที เมือหิมะ เป็ น ความคิดนี * ว่า ลมมักจะ ระเบิด
คิดว่า สะท้ อนให้ เห็นถึง และการกระทํา หรื อไม่ทีจะ ทําหน้ าที ไม่ได้ แสดงความ รู้สกึ และวิธีการที ยากก็
คือการ รู้สกึ และ การแสดง ไม่เพียง แต่ บางครัง* ก็ พอเพียงทีจะ อยู่ แต่ สะท้ อนให้ เห็น ก่อนทีจะ ทํา
ปฏิกิริยา เช่น กระบวนการ ความรู้สกึ และหลอก ว่าเป็ น กระทํา การควบคุม ความคิดหรื อ ไม่การกระทํา
ในขณะนี * ดูเถิด ฉลาดแล้ ว แกล้ ง
มันเป็ น ความรู้สกึ หลังจาก นัน* สะท้ อนให้ เห็นถึง ค่อนข้ าง ปฏิกิริยาทีไม่สามารถ รู้สกึ ยังสามารถไปเทียว
บางครัง* ด้ วยความเงียบและ คิดว่า เพียงแค่อยู่ ด้ วยการปรากฏตัว ซึงหมายถึง การเป็ น
อุปสรรคที ไม่ได้ เป็ น อุปสรรคในการ ชนะ การแสดง ของตัวเอง โดยไม่ต้องกลัว บางครัง* รู้สกึ ว่าผู้กระทํา
แต่ทีน่าสนใจ คือการใช้ ชีวิต และการต่อสู้เพือ ให้ เราสามารถพัฒนา บางครัง* นี *คือการ เติบโตและเรี ยนรู้ ใน
การต่อสู้เพือ ชีวิตทีเรา เคยมีการ ตอบสนองต่อการ สูญเสีย ความโชคร้ าย เอาชนะอุปสรรค คือการเพิมฉัน
เอาชนะ เป็ น ความสุขสูงสุด ทีจะชนะและ ทําให้ เรามีคา่ ทีเหมาะสม ทีจะเอาชนะ เราและ ได้ รับ ค่าใน การ
เรี ยนรู้จาก ความพ่ายแพ้ และในทีสุดก็ ชนะ เป็ นสาระสําคัญ ของการใช้ ชีวิต
นํ *า หมุน เดินเรื อ กลิ *ง ลงไปในทะเล ปั น ทราย เม็ด dropwise โดย ข้ าว สายลม กลิ *งอยูบ่ น พื *น
คว้ า ด้ วยมือข้ างหนึง ทะเลลดลง อีก ด้ วยทราย ของทะเล เป็ นเจ้ าภาพ จุ่มลงใน มือของ ตัวเอง หลวม
ปลดปล่อย ตัวเอง ขยาย ความรู้สกึ ของ คนที มีทกุ อย่าง อยูใ่ นมือ ของพวกเขา แต่ ทุกอย่างไม่ได้ ยงั ไม่ได้
ทุกอย่างจะ ประสบความสําเร็ จใน บางครัง* หนี มือ ระหว่างสิงทีเรา รู้สกึ ในหัวใจ และ มือของเรา ทุกคน
มีความตืนเต้ นและความ จับ ทีโผล่ออกมา ในรูปแบบลมกรด
ไม่ใช่สงที
ิ จะบอกคุณ เป็ นความจริ ง แต่ มันไม่ได้ เป็ น เรื องโกหก แน่นอน !
ความเจ็บปวด เผา ของการสูญเสียทีไหน แต่ คุณจะอยูท่ ีไหนสิงทีฉัน ไม่?
ผมไม่ได้ ฝั น เพราะฉัน ตืน รอ
คุณจะ มา จะ ช่วยฉันจาก นี * บ่น สัน ฉัน ยกเลิก ฉัน ทําลาย ฉันและ corrupts และบอกว่า คุณ
ไม่ได้ !ทีฉัน ฉันต้ องการ มากขึ *นผม ไม่สามารถให้ ชีวิตเพียงอย่างเดียว และการหายใจ
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ทางผ่าน เสื *อผ้ าและเห็น อะไรบางอย่างที ทําให้ ฉนั ก้ าวไปข้ างหน้ า
เพราะ การพักผ่อน และได้ รับ กลับไปที ผมไม่ได้ คิดว่า จะเป็ น หรื อ
ผมต้ องการทีจะ วิงหนี ออก บุหรี , การปะทะกัน บนโขดหิน และ fulminates
หัวใจของฉัน ก็เหมือน บุหรี ที ออกไป ความปรารถนาทุกวิถีทางเพือ ทีคุณจะได้ เป็ นส่วนหนึงที ผลักดันให้
ผมและปม ปลดฉันจะไม่ , ไม่ต้องการทีจะ เป็ น ด้ าย หลวม ที ความสัมพันธ์ มาถึง จับ
ไม่ต้องการทีจะ เป็ นสิงทีคุณ พูดหรื อ พูดเกียวกับ ฉันฉัน ต้ องการทีจะเป็ น สิงทีฉันรู้สกึ
ปม นี * ไม่ได้ เห็นว่า strangles และ บีบ และ ทําลาย
ผูก นี *จะถูกแบ่ง
ทุกอย่าง กลับไปทีศูนย์ผมแค่อยากจะ เป็ น 0 โดยไม่ต้อง ตรรกะ ใด ๆ ที ติดตาม ไม่ต้องการทีจะ เป็ น
บวก หรื อเชิงลบ แต่คณ
ุ ยืนยันว่า คุณต้ อง ทําและ เกิดขึ *น
ให้ ฉนั
ร้ องไห้ ทําไม?
ผมไม่ทราบ แต่มกั จะ รู้วา่ ทําไม การฉีกขาด ตก และหลวม ผม ยังไม่ทราบ เพราะบางครัง* ผมใช้ เป็ นข้ อ
ผิดพลาด ของผู้อืนและ เพราะผม ถือ ไว้
ผมอยากจะ ร้ องไห้ ผมต้ องการทีจะ วางฉันความขมขืน นี * ของความรู้สกึ ทีใบ ฉันกับสัน เย็น อบอุน่ ซึง
แต่ค้ มุ ค่า นํ *าตา ของคุณและ หัวเราะ และความรู้สกึ ปลาย จะดูแล สิ *น ไปถึงได้ โดยการฉีกขาด ไม่ได้ ขับไล่
แต่มกั จะ ซุม่ ซ่อนและ วิง ในการเผชิญกับ ความไม่แยแส การฉีกขาด
ผมคิดว่า เป็ นคุณเป็ นเรื องธรรมดา ดังนัน* จึง ต้ องการสิงทีคุณ คิดว่า เป็ นมาตรฐาน
ฉันไม่สนใจ สิงที เรื องที ผมไม่ ต้ องการทีจะเห็น สิงทีคุณ ไม่ สามารถให้ ฉนั สิงทีฉันต้ องการ และไม่ คุณ
ต้ องการให้ ฉนั กับคุณ ฉันต้ องการให้ คณ
ุ ในขณะทีคุณ ได้ เสมอ สิงทีเขา คิดว่าเป็ น สิงทีคุณ มี หรื อทีคุณ
ไม่ได้ คุณ กําลังทํา ขณะทีคุณทํา
ฉัน ฉัน
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ผมไม่ทราบ ว่า ผมเริ ม เรื องนี * ผมคิดว่า ไม่กีจะเข้ าถึง แต่ จะไม่มี ลูกศร หรื อ คันธนูให้ เป้าหมาย เพียง
อย่างเดียว
เราไม่มีจดุ ประสงค์ ทีจะตี ไม่ฉนั ไม่ได้ ถ่วงนํ *าหนัก Taria ผมรู้สกึ ว่า ผม บรรลุ เป็ น ตัวเอง ลูกศร
เป็ นแรงผลักดัน เข้ าไปในหัวใจดังนัน* ความเจ็บปวดของฉันหัวใจ เหงา ทําเครื องหมายด้ วย โรคหลอดเลือด
สมอง กว่า ฟื น* ฟูปวดแรงเกินไป จะสูบฉีด
ผมไม่ได้ ฟรี ฉนั จะไม่ ได้ รับการ บริ การฟรี รักอิสระ ของฉัน แต่ฉนั รู้สกึ ผูกพัน โดยผู้ทีมี ความรัก สําหรับ
ผม
เพราะพวกเขารัก ฉัน?
จะรักพวกเขาต้ องการ ทีจะเป็ นอิสระ และ ติดอยูก่ บั ใครสักคนต้ องการให้ ฉนั รู้สกึ ว่า อยูค่ นเดียวและ ไม่มี
ใครสังเกตเห็น
ฉันไม่ ต้ องการทีจะเข้ าใจ อะไร ไม่ต้องการทีจะ คิดเกียวกับ อะไรเพราะ ผม บุก ผมอยาก ออกไปจาก ใกล้
ฉันไม่ต้องการ ความรัก กล่าวว่าเป็ น เสรี ภาพผมแค่อยากจะ วาง สิงทีอยู่ ในตัวผม
ความเจ็บปวด สูญเสียทีเป็ นและ ไม่ เป็ น
ขณะทีมา โดยไม่ร้ ูสกึ ซ้ าย
ลักษณะนี * จะทํา และยกเลิก และอืน ๆ ทีจะบอก สิงทีเรา จะทํา
ฉันไม่ต้องการ ทีจะทําอะไร ไม่ได้ ต้ องการทีจะไป ออกไปผม ต้ องการทีจะ ไปในทีที ฉันไม่ได้ รับ
จะหายไป และไม่มีอะไรที จะนํามา
อย่า ร้ องไห้ ไม่หวั เราะ ไม่คิดว่า จะไม่ มองและความรู้สกึ เหมือนฉัน ยังไม่ตาย
อะไร โศกนาฏกรรม!
และผม จะต้ องไป วันหนึงฉัน ก็จะ ยอมจํานน
วิธี มา?ใช่ฉนั สงสัยว่าทําไม นี *ทําไม แต่ ไม่ต้องการทีจะ คิดว่าสิงที ได้ รับการ ส่ง
ไม่ต้องการ ทีจะต่อสู้ ไม่ต้องการทีจะ เป็ น มากทีสุดเท่าที คนที ไม่เคยเป็ น
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เสียง หลอกหลอน ที ไม่วาย
Hang On
ผม จะเดินทาง ผม มาและไป อย่างอดทน
สิงทีฉัน สามารถพูดได้ วา่ ผมไม่ได้ มี ไม่ได้ มี มาก และอืน ๆ ดังนันฉั
* น ขาด
ก้ าวก่าย ฉัน จะ บอกฉัน ไม่ต้องการทีจะฉันไม่ต้องการ
ฉันไม่ต้องการ ทีจะกลับไป ผมต้ องการที จะอยูท่ ีนี เมือเล่น เพลงและลมพัด
ไม่ต้องการ ทีจะเป็ น ปี ศาจที ไม่ต้องการทีจะ เป็ น ทูตสวรรค์ ไม่ต้องการ สวรรค์หรื อนรกฉันต้ องการ ทีดินที
ทุกอย่าง ทีมีอยู่
ไม่ต้องการทีจะ ปล่อยให้ ฉันอยู่ ทีฉัน ฉันต้ องการ ทังหมดที
*
มี เพียง ฉัน พื *นทีในการ หายใจและ คิด เกียว
กับมัน
ลองจินตนาการ และสร้ าง การดํารงอยู่ ของตัวเอง
ฉันเพียงต้ องการ อากาศ ในการหายใจต้ องการให้ ฉนั หลวม เป็ นลมหายใจของ อากาศทีเรา

ผมเขียน สิงทีจะ รัวไหล หลังจากทีได้ อา่ น สิงที เป็ น ของฉันต้ องการ ทีจะถ่ายทอด
ฉันรู้วา่ มัน ไม่ใช่เรื องง่ายผมคิดว่าหลายจะไม่ถกู กล่าว มาก ว่า ทีจะไม่ เข้ าใจ
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ผมปฏิเสธ
ดุดนั ต้ องการ ทีจะปฏิเสธ สิงที impoverishes ฉัน
สิงทีน่ารํ าคาญ มีสถานที ใน หัวใจมีจํานวนมาก ของอารมณ์ความรู้สกึ
สิงทีเราเห็น ได้ อย่างรวดเร็ วคุณ สามารถทําเครื องหมาย ในหัวใจของคุณ
เขาไม่สามารถ ใช้ มนั ไม่ต้องการทีจะ เห็น แต่ร้ ูสกึ สิงที ตาของคุณ ดู
ไม่เคย เปิ ดดวงตา ของหัวใจ เพราะเขา ไม่ สามารถมองเห็นและ เป็ นทุกข์
ฉันอยูท่ ีนี
คุณเห็น ฉัน?ผมคิดว่าไม่ !คุณสามารถรู้สกึ ฉัน?นอกจากนี * ผมคิดว่าไม่ !คุณ จะเห็นอะไร ในตัวฉัน ?
อืม ผม อยูท่ ีนี เกรงว่าเจ้ า esquecesses ฉัน ไม่สามารถยืน ได้ มีคณ
ุ เพราะสิงที รวมกันเรา บาง
ครัง* แยกเรา แต่ ผมบอกคุณ ฉันอยูท่ ีนี
ฉันจะไม่ หลอก
ฉันจะเขียน และ ปล่อยให้ มนั ไหล
สิงทีผม เขียน คือไม่ต้องสงสัย การฉีกขาด
ขณะทีผม เขียน ฉีกขาด มันเป็ นเศร้ า เหงา เปี ยก หลวม
ผมขอ เช็ด นํ *าตาของ ความเจ็บปวด ของ ความเศร้ าของ ความเหงา ของคุณ หายใจไม่ออก ว่า จะเป็ น
คนเดียว ที
ผมขอ เลีย นํ *าตาของ ผม ดืม เจ็บปวดนี * คุณรู้สกึ ว่า
เพียง คนเดียวฉันนี * คือฉัน เพียงแค่ ฉัน!
ฉัน ได้ อย่างไร?เพียงแค่ ฉัน
ความรู้สกึ ที จะขยาย ความรู้สกึ เจ็บปวด อย่างแท้ จริ ง
รู้สกึ อย่างไร ว่าเราเป็ นฉันคิดเกียวกับ ทีเกิดขึ *น นอกเหนือจากสิงที มา จากต่างประเทศ
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ขาเข้ า ก็ร้ ูวา่ ฉัน อยู่ จะมีชีวิตอยู่ เพือคนอืน เพียงแค่มอง เรา แต่ ไม่เคยเห็นเหมือนกัน ว่าผม หลวม หน้ า
แผ่น เดียว ประโยค หลวม หลวม หน้ า แผ่น เดียว วลี หลวม ต้ องการทุกอย่าง ทีจะออกมา ไม่ต้องการ
บันทึก สิงที ผม ว่าง ตัวเอง เพียงเพือให้ evoluirei ทุกอย่างที ผมเขียน ทุกอย่าง evaporize
, esvaísse ในจดหมาย ของประโยค อาการปวดมากขึ *นคําว่า ความเจ็บปวดของคุณ ทุก ทีฉันเขียน
ฉัน ทีจะตัง* ฟรี ไม่ต้องการ ทีจะประสบ
อีกวันหนึง ในตอนเช้ า อากาศ ตอนเช้ า สด มีเสียงดังมากเกินไปฉันต้ องการ คืนคืน เงียบ ทีฉัน เห็นในทีมืด
แสงทีท่านนํา
ลองเข้ าร่วม ความเงียบ และความมืด
ขอให้ ผ้า แสงด้ าน มุม เสน่ห์ คาถา บทกวี วลี
ผมอยาก จะเป็ น แสง ของคุณ ในคืนทีมืด
ขณะทีผม ปล่อยให้ ตวั เอง ไป ใน มุมของกระแสนํ *า ลึกเล่นพิณ เมอร์ เมด สูงผมต้ องการที จะอยูแ่ ละ มอง
คุณ โดยไม่บอก คุณว่า ผมจะเขียน
จะไม่ ลืมคุณ
ไม่มีอะไร !ไม่มีอะไร ไม่ได้
เป้าหมาย ทีมี คําเหล่านี *เป็ นโมฆะผมไม่อยาก ให้ คณ
ุ อ่าน เรา ไม่ ต้ องการทีจะเขียน วันหนึง อยากจะบอก
คุณ
แต่ตอนนี * แค่อยาก บิตของ อะไร
ผม ไม่ทราบว่า คุณจะอ่าน มากน้ อย เข้ าใจสิงทีผม ต้ องบอกคุณ
สิงที อยากให้ สังเกตได้ วา่ entendas และ ทังหมด
*
แต่ บัญชีสาํ หรับ ฉัน และมีคณ
ุ สามารถ นับ
บนฉันแต่ไม่ได้ บอกใคร
ฉัน จะรอ ความตาย decepe ฉัน
ความตาย?มี การตาย ไม่เป็ น!
และนีคือ เสมอปั จจุบนั ฉันไม่ กลัวตาย แต่ การสูญเสีย คุณ
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ไม่ใช่สงที
ิ ทําให้ ฉนั เจ็บ แต่ประสบการณ์ ของการมี และไม่ได้ มีความแตกต่าง ของการเป็ นวิธีการ นี *สามารถ
เป็ น เช่นนัน?
*
ฉันต้ องการ อะไร เพืออะไร เล็ก ๆ น้ อย ๆ และ ทีฉัน ต้ องการฉัน ต้ องการอะไร ฉันทําซํ *า ผมมี ทุกอย่าง
เมือ ผมไม่ทราบ และตอนนี * ฉันรู้วา่ ฉัน ต้ องการอะไร ปฏิเสธ สิงทีเป็ นและ ไม่ฉนั จะได้ รับฟรี ฟรี ทุกอย่าง
กับผมความสัมพันธ์และ จะ วางฉัน ขมขืน ทีเป็ น มี
เพียงแค่ ฉันอยากจะเป็ น !
ฉันสามารถ เพียงแค่เป็ น ฉัน?ใช่ ฉันและ ทังหมดนี
*
*เป็ น อะไรทีฉัน ไม่ต้องการ" ตลอดกาล "
Hit และเริ ม เต้ น ตี อย่างไม่หยุดหย่อน กับการไหล เป็ นประวัติการณ์ของ ความผิดปกติหรื อได้ รับบาด
เจ็บ แล้ ววันหนึง เปิ ด ไม่มาก กลับมา จะทําอย่างไร มันก็เปิ ดและปิ ด ทันทีที ผมจะ ออกเสียง เป็ น เหมือง
แต่ เสมอใน ของฉันสังซื *อของคุณ ว่าคุณ และฉัน อยูใ่ นคํา นัน* หัวใจ!ความเศร้ า ลึก ของการเป็ น
มันเป็ นเรื องที ไม่เป็ นทีรู้จกั ทีจะตระหนัก และเรี ยนรู้ ทีจะอยูก่ บั ดูเถิด ใกล้ ชิด ของ ช่องว่างที เป็ นเล็กน้ อย
และ มี อยู่ เป็ นสิงที มักจะ จางหายไป เช่นถ้ าใน การยอมจํานน เป็ น ความลังเล ในสาระสําคัญ เพียง
ต้ องการทีจะ ไม่ได้ มาจาก ตัวเองคุณสามารถมองเห็น ในพื *นหลัง ด้ านในและ มี ของเรา ทีเราเห็น ว่ามี
อะไร เพือให้ ด้ อยกว่า ทีจะ แสดงให้ เห็น ดูเถิด ทีสูงขึ *นคิดว่า อย่างชัดแจ้ ง ผม จะไม่ปล่อยให้ การแสดง
วิธีการ ทีตํากว่ามาก เป็ นระดับที เรา วาง ตัวเอง เราจะเห็น ว่าตัวเองสูง,จะเพิมขึ *น ใกล้ กบั เล็ก ดูเถิด ยู
โทเปี ย สงสัยว่า จะเกิด ทีอยูอ่ าศัยและ การเรี ยนรู้และ เมือคุณจริ งๆ ตระหนัก รู้วา่ มาก เดินออกไปจาก
ทุกอย่างและ รู้วา่ ตัวเอง ของคุณเอง ว่ามีการเปลียนแปลง ?
ทุกอย่างใน โลก เงียบ ของฉัน!วิธี มา?
เพราะฉัน ยินดีทีจะเปลียนแปลง และ เจอ แต่เกือบทังหมด
*
มาจาก โลกของฉัน โลกของฉัน เงียบ?มันเป็ น
ความคิดทีบอกฉัน ทีจะทํา สิงทีถูกต้ อง เพือ!ลองนึกภาพ ? !มิติของ ตราโตสเฟี โดยไม่ต้อง ขยายตัว ขีด
จํากัด ทีจะเข้ าสู่ ความผิดหวัง ของเวทมนตร์ ตลอดเวลาที ออกมา ในระดับของ ภาพลวงตา ของตัวเอง
เสมอกับลักษณะ มืดของ ภาพลวงตา ทีแท้ จริ งของคําพูดแล้ ว ผิดหวัง ;รุ่น Dora ของความขัดแย้ ง
ภายในของความทุกข์ทรมาน ทีเรี ยบง่ายที เต้ น สามัคคี ใด ๆ
ลึกลับ ลึก และทีสําคัญ ทีเป็ น ตัวอักษร ทีไม่ ผูกพัน ของพลังงาน มากขึ *น ตัวอักษร หรื อ ตัวอักษร คํา
น้ อย
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นี เดินเส้ นเป็ น ซึงจะ ตกตะกอน และการเขียน มากในการ เล็ก ๆ น้ อย ๆ ทีจะกล่าวว่า
ใน สิงที ไร้ ประโยชน์ ทีคุณจะได้ มา จํานวนมากจะ เป็ น ผู้ที ปล่อยให้ คณ
ุ คนอืน ๆ จะไม่ยืนจะบอกคุณ
ว่ามากขึ *นสําหรับการ เป็ นนักสู้ที ยาก แต่ คุณ " ใช้ " ที ไม่กี จะยืน แต่ ผู้ทีอยูใ่ น ด้ าน ทีเล็กทีสุด มีคา่
ทีเดียวทีคุณ จะได้ รับมีชีวิตอยู่ เติบโต เรี ยนรู้และ ในพื *นหลัง เสมอ ความรู้ เล็ก ๆ น้ อย ๆ ยูโทเปี ย
นี เป็ นวันสําหรับ นิด ๆ หน่อย ๆ ต้ องการ เพียงหนึง เรี ยนรู้วา่ การเขียน คือการ รวมกัน ของ ปราชญ์
ความรู้ สามัญของ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทีพวกเขา ทังสอง
*
อธิบาย เฉพาะกับภูมิปัญญา ทีลึกซึ *ง ที
อ่าน +
ฉันจะเริ มต้ น ทีฉันต้ องการ ทีจะเสร็ จสิ *น
ควัน ขยาย ภายในของ ห้ องของฉันสําหรับ การตกแต่งภายใน ของฉัน ยัง นี * ละเมิดฉันต้ องการ ทีจะ
ทําลาย กับคุณและ กับคนอืน ๆ
ฉันจะ ได้ รับ?
ความแข็งแรง , ความแข็งแรงและความ แรงที หลอกหลอน ฉันและ บอกให้ ผม ก้ าวไปข้ างหน้ า โดยไม่ต้อง
กลัว !
คุณ จะสิ *นสุดก่อน วัน ของฉัน
ภายนอก ทังหมดที
*
ฉัน จะปฏิเสธ ทีผม จะรู้สกึ ว่า ... ผมไม่ทราบ แต่ทีนี ฉันจะปล่อยให้ เรื อง เล็ก ๆ
น้ อย ๆ ของฉันคือ ในหน้ า นี *คุณ อยากรู้ของฉัน ยก เรื องเล็กน้ อย
สิงทีผม จะบอกคุณ ใน หน้ าเหล่านี * สําหรับ ผมทีจะหาตัวตนทีแท้ จริ ง ทีสถิตอยู่ ในเรา โดยไม่ต้อง โลกภาย
นอก
นี * เป็ นวิธีการที เป็ นไปได้ เรา จะเห็นว่า ฉันจะอธิบาย เรื องของฉัน
ไม่มี ล่วงหน้ า นาน ถอย แน่นอน พร้ อมทีจะไปการสูบบุหรี ยังคง แผ่กระจาย พื *นทีนี *
เรื อง นี *เริ มต้ น ที จะสิ *นสุด
สิงทีฉัน บอกคุณ คือการต่อสู้ ทุกอย่างลองดูวา่ ฉันจะได้ รับ ไปทีสิ *นสุดและ บอกว่าผม ทําทุกอย่าง และไม่
มีอะไร เป็ น สูงสุดของ ตัวตนภายใน
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ได้ มาถึง ทีนีใน เวลาสัน* ๆ ในบุหรี เท่ากับ จํานวนหน้ าอ่าน ทําไม
ลองมา ต่อสู้ นี *จะมี ระยะเวลาที
Sopra ใน ชัวโมง ในนาที ในไม่กีวินาทีมนั มากกว่า !
ฉันจะเริ มต้ น ที ฉันสิ *นสุด
ฉันพร้ อมที สูบบุหรี นี * ทะลุ หน้ าต่างและ เผยแพร่ ไปในอากาศ ทีฉันต้ องการ ทีจะเป็ น ควัน นี * มี อากาศ
เท่านัน*
ผมแค่อยากจะ สูดอากาศ
ฉันต้ องการ ทีจะลอย และ จินตนาการสิงที จะบอก ทีนีสิงทีฉันไม่ ต้ องการทีจะทํา เริ มต้ น ในทีสุดก็ มักจะ
ทําผิดพลาด เหมือนกัน
การสู้รบ อยูไ่ กล จากการถูก ล็อค
สิงทีฉันต้ องการ ทีจะถ่ายทอด ความรู้สกึ เป็ น สถานการณ์ และความขัดแย้ ง
และ การต่อสู้เป็ น ในการชนะ เป็ น ว่าผมเป็ นใครผมอยากจะเป็ น อีก รูปไล่ ฉัน
การรับรู้ ของตัวเอง ทีแจ้ งเตือน ฉันและ บอกฉัน : โผล่ออกมา คุณชนะ
นี ฉันกําลัง ยืนอยู่ แต่ การต่อสู้กบั การเคลือนไหว ที ไล่ลา่
ทีสําคัญ ทีฉัน มาถึง ตัวฉันฟรี ตวั เอง ขยาย ตัวเอง ให้ ฉนั เป็ น คุณ ผ่านฉัน
เริ มต้ น ทีนี สิงทีฉัน จะสิงที เป็ นคําถามทีดําเนินการ โดยไม่ต้อง สะดุ้งสะเทือน ดูเถิด ตัวเลขที หลอกหลอน
ฉัน
ไม่ เกิดขึ *น อีกครัง* และ เกิดใหม่ จะมีชีวิตอยู่ และความรู้สกึ ไม่มี demagoguery และ ภาพลวง
ตา อาศัยอยู่ ในสิงทีคุณ ไม่สามารถมองเห็น
เพราะเพียง แล้ วคุณจะ มีความคืบหน้ า ได้ รับการขึ *น และพูดว่า
ผมอยากจะเป็ น สิงทีฉัน ฉัน ฉัน
การที ผมเป็ น และ ว่าตัวเลขจะเป็ น
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ฉัน จะเป็ น ฉันคิดเมือ ไล่ ฉันฉัน จะบอก คุณล่วงหน้ า
หันหน้ าไปทาง ผมและ ปลดปล่อย ฉันสุดท้ าย ยังไม่ได้ เริ มต้ น
ทุก ความคิดทีว่าระวัง นี * จะ ไล่คณ
ุ และ ปลาย สายเคเบิลคุณเป็ นเพือน
ไม่ เสียใจ มากขึ *น ในขณะนี *ถึงจุดสิ *นสุดของ ความทุกข์ทรมาน ทีเขา สัมผัส และกระซิบ กับผม ทีคุณ มี?
ตอนนี * เป็ นจุดสิ *นสุดของ จุดเริ มต้ น ทีผม จะ รายงานทีนี
สําหรับตอนนี * ผมพูด เพียงแค่ มาหาฉัน และรวมเอา ฉัน ไปสูช่ ยั ชนะ
ทีสําคัญในการ ฉัน กลายเป็ น เจ้ ามี ฉัน!
คุณจะ เป็ นครัง* สุดท้ ายที กลิน ของฉันใช่คณ
ุ จะไป
ไม่ต้องแสดง ทีน่าเศร้ า กับการเดินทาง ของคุณโดยวิธีการ ทีผม มอง ในทางของคุณ
ไป ตามทีคุณ มา จาก วิธีการทีคุณ มาฉันไม่ อยากให้ คณ
ุ คุณมีโชคร้ าย เดินเตร่การแสดงตน ของคุณคือ
ปรามาส
ฉันรู้ ว่า คุณ ไม่เคย ได้ รับรางวัล หายไป เท่านัน*
คุณต้ องการ เพือนที สูบบุหรี ของโรค
ส่วนหนึง และไป ไป ไป ว่า เมือมาถึง จะไม่ได้ อยูท่ ีนันทีผมกล่าวว่า Emano กลิน ของคุณที โดย
เฉพาะ ... ไอเรส ได้ รับ รสชาติและ นํ *าหอม อืน
บางทีคณ
ุ อาจไม่ ทราบว่า คุณอาจ ไม่ ได้ รับ พระ ในใจ สิงที คุณ provocas
เพราะผม รู้วา่ คุณ จําได้ ไม่กีปี พอ ตอนนี *ที นีอยู่ ความปรารถนาทีจะ คงอยูก่ บั ท่าน
ฉันจะ คราง ในการปรากฏตัว ของคุณ เริ มคิด แต่ ลาง สําหรับ โรค ทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
อาจมี และฉัน สร้ างการเชือมต่อ ของเรา แต่ ความหายนะ และความสุข จริ ง เพือ สภาพความเป็ นอยู่
น้ อยอ่อนแอผมกล้ า โดย กีดกันเพราะ เพียงแล้ ว จะเบา และเป็ นธรรมชาติ เพือให้ ฟี ด ฉัน
เย็น ทีเงียบสงบ อบอุน่ และความสามัคคี จะ ชดเชย
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ลม ธรรมชาติ ทีไหล เป็ น เวลา มักจะรู้สกึ กับ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือกระแส อากาศ bafejado กับ
เรา จะได้ รับ พายุ หันหน้ าไปทาง เรามัน เป็ นเพียงธรรมชาติที ควันจากอากาศ ตัวเอง
ซึง เราพบใน ธรรมชาติ ภายนอก ภายใน ความสามัคคีของ กระแส ฟรี
ดอกไม้ เติบโตและ รวบรวมราก มาก ของการปลดปล่อยประสงค์ ทีชัดเจน การประชุมของเรา เป็ น สีชมพู
มากเท่าของ ทราย กระชับ ตังแต่
* เหตุผลขึ *นไป พ้ น ภาพ หยาบคาย มนุษย์เพือ ความผิดปกติ ของความ
สัมพันธ์ ทีใกล้ ชิด ที แยกเราเรามีความ แตกต่างกัน ผม ธรรมชาติและอินทรี ย์ พระองค์ทรง เทียมและ
สังเคราะห์ และไม่ จึง exprimas ไม่มีฉนั โดยไม่ต้องมี การกระทําที จะ ต่อต้ านคุณจะ ทําให้ ฉนั มี
ความสุข
ฉันจะ เปิ ดประตู สําหรับคุณทีจะ มา พูดคุย กับผมแต่ฉนั จะ ปล่อยให้ มนั แง้ ม ทีจะได้ รับ ออกมา ไม่นาน
หลังจากนันรู
* ปที คุณมีความตระหนัก ของการแพร่กระจาย ของคุณ consomes ฉัน อดทน ของ
ความไม่สงบคุณอยู่ และคุณจะสําคัญมาก น้ อย
เราทุกคนมี ขันตอน
*
โง่ เหล่านี * มักจะอยูใ่ น เด็ก
แต่ถ้าพวกเขา บอกเรา ในผู้ใหญ่ ทีจะปล่อย เด็ก ทีเรามีใน เราแล้ ว ผมกับ เจ้ าขันตอน
*
ทีไม่ดีฉนั จะกลับ
ไปสงบสติอารมณ์ ของผู้ป่วย
คุณสามารถไป ผม ล็อคประตูคอ่ นข้ าง รู้วา่ ทําไม คุณมา แต่ยงั ทราบว่า เจ้ า
ช่องว่างกว้ าง ความคิด ทีกว้ างขึ *นเพือ วางคุณ
หนีไป โดยไม่ต้อง ฉัน ล้ อมรอบ ตัวคุณและ ระเบิดจาก วันแรกที คําของคุณ ได้ รับ วลี ของฉัน แต่ ไม่ได้
บอก ฉันเมือ ต่อไปทีคุณ บอกฉัน สวัสดี ฉันอยูท่ ีนี แต่ แน่นอน การเดินทางของคุณ จะ กลับมา สูค่ วาม
เป็ นจริ ง ยาก แต่ ความสามัคคี เพือให้ มี ทังให้
* บุก,เรามี สิงทีเรา แสวงหา ?ดังนันเพี
* ยงแค่ คําพูด จาก
คุณว่า ลาก่อน
และคุณ มา จะไป เริ มต้ น ...
มันเป็ นช่วงเวลา ทีผ่านมา ... พลาด ทีจะออก มาการฉีกขาด ลดลง และ ดับ ร้ องไห้
เชือก ทีผูก ฉันเป็ น ไม่เหมือนกันที suffocates ฉันโหนด ของคอ ห้ อย ต่องแต่ง
Estrangulas จิตใจและ จิตสํานึก sufocas
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สิงทีคุณเสนอ เป็ น ตายช้ า ชุบตัว และการเดิน วิธีนี * และพูดคุย ในขณะทีเรา ได้ ทําไม่เคย จะลบ ความ
เจ็บปวดอย่างรุนแรง มากกว่าหนึง ระเบิด ตัด สด ลามิเนต เข้ มงวด
ทีด้ านบนของหน่วยความจํา ทีบาดใจและ ระเบิด ทีน่ากลัวการแสดงตน เป็ น dichotomous ของ
คุณ ระหว่างการเป็ น และไม่เป็ นชีวิต ครอบคลุมใน ช่วงเวลา การถ่ายภาพ ที ร้ านค้ าทังหมด
*
และเท ทันที
เพราะ คุณอาศัยอยูใ่ น ฉันออกไปจาก ฉันลบ ดวงชะตาของคุณ และใช้ ชีวิต ส่วน
นี * ความรู้สกึ ทีไร้ กาลเวลา การแพร่กระจาย ในช่วงเวลา ดังต่อไปนี *วิธี ทีจะบิน ได้ โดยไม่ต้อง ออกจาก ที
นังของคุณ
เวลา นี *ไม่ได้ หยุดเพราะ หายใจและ คุณสามารถ เคยหยุด สิงทีทําให้ คุณหายใจ
การใช้ ชีวิต ทีมีความแข็งแรง ทีสุดเท่าที กระตุ้นให้ หายใจแต่ เพียงแค่ หายใจ ไม่ได้ อยู่
เมือคุณ ปล่อยให้ คณ
ุ มีชีวิตอยู่ ไม่ได้ หยุดหายใจ
ดังนัน* สิงทีเป็ น สิงที เกิดขึ *น ใน ภาพที ทําอะไรไม่ถกู
โดยไม่ จํากัด หรื อผลกระทบ ขันตอนต่
*
อไปนี * โผล่ออกมาจาก เป็ นอีก ช่วงเวลาที ทุก กวาด สิงทีเรา จริ งๆ
เป็ น ภาพลวงตา ของหน้ าผา ตนเอง หวดคือการ มีชีวิตอยู่ ในขณะทีเรา ยังมีชีวิตอยู่ สิงที ย้ ายเรา คือ
ธรรมชาติทีล้ อมรอบเรา อย่างต่อเนือง และมีเพียง สมาธิ เรา ผมหมายถึง ว่าทุกเวลา การดูดซึม จะ มีแนว
โน้ มที ทําา ใจ จริ ง เท่านันตั
* งแต่
* สะท้ อนให้ เห็นถึง ธรรมชาติ ทุกเฟรม แบบสุม่ และ สุดยอด เกิน ช่วงเวลา
ของ รูปแบบ การเคลือนไหวของมนุษย์ ทุกคน
สิงที เกิดขึ *น รอบ ร่างของ ตัวเองอยูน่ อก ที ขยาย การตกแต่งภายใน แต่ จับ ความรู้สกึ ของ ความว้ าวุน่
ใจเป็ น สิงมีชีวิตที มากขึ *น ทีจะย้ าย เราไปสู่ ธรรมชาติหาก ในเวลาใด ๆ บริ สทุ ธิ< ก้ าวก่าย ขัดแย้ ง คุณ
จะ หลอมรวม ในทันที ของจิตใจรายการเหล่านี * ไม่สามารถจับคู่ การเรี ยนรู้และออกจาก โมเมนตัม ใด ๆ
ขอบคุณ กระชาก,ความคิด อันยิงใหญ่และ ห่างไกล
ผมอยาก ทีจะพูดคุย เกียวกับ ... คุณตัดสินใจ เสมอ manobraste
การกลับ บทบาทบอก ให้ เงียบ
เทียวบิน ของคําคือการกระทําในฐานะที สนใจคุณ และ นําคุณจาก
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คุณจะบิน ไปรอบ ๆ ใน เงา ลมเพราะ คุณซ่อน ปรากฏ ดังนันเมื
* อคุณ ต้ องการ
คุณไม่ เห็น?
อย่าให้ เจ้ า อืนคุณจะ มีเพือน อีกคนหนึงที ไม่ได้ โชคร้ าย ของคุณง่าย
มัน โผล่ออกมา นึง ขึ *น
มัน จึง นับ ว่า ถึงสิบ ฉันตระหนัก เท่าใด vislumbramento ขณะที ภาพรวมของหน้ าต่าง ใน
อนาคต ได้ เปิ ด มุมมอง และ เพียงควัน ทีผ่านมา ขยายตัวและ การคลิก ในอนาคต จะกลายเป็ น ขนาด
ใหญ่และขนาด ใหญ่
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