SUN KU - The Light of Truth
Tilgerðarlaus atriði gerðar í góðri skipulag , mjög
skammt sjálfstæði , djúpt , áhugavert eins og við sjáum
víxlverkun mjög góðar hugmyndir sem leiddi skref til að
segja sögu með siðferðilegt sem er boðskapur af the saga
... þessi saga um tvo workhorsessem gerði ferð með
fornu Japan , frá því uppgötvun var grár asni hlaðinn með
salti , mjög mikið álag ;svartur rass leiðsögn á áfangastað
Caravan þinn því hann hafði mjög létt álag , tók svampi
upp Mont heppni hans vera mjög dónalegur leið gráa gat
ekki staðist það og var um það bil að deyja þegar átak
hrasa fellur í stórum polli af vatni derretendo-ef helmingur
hlaða, svartur rass töfrandi að horfa á ótrúlega heppni
félagi að það fer að lyfta , slökun taka það sem eftir var
að kostnaðarlausu .Knúið af öfund , kastað í vatnið vonast
sömu örlög .
The svampur bleyti upp vatn sem gerir það nánast
ómögulegt að svartur jafnvel standa upp , að sjálfsögðu
að lokum bíða lægri hlut til þreytu og deyja .
Sögur af afa
Ást er eins og regnboga , er ekki alltaf til staðar , en alltaf
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virðist !The ofurmannlegur glundroða kenning mótuð 1 =
1 + 1 = 2: 2 = 1a Rainbow Spiral Utopia margþætt ást
endar á hámarksafl aðila geislun , blooms í sólinni - jörðin
rennur sólin hvetur sömu litumað mála heiminn - I anda ,
hvetja þig í sama lofti um ást og ég er öllum litum til að
mála heiminn þinn !Allt hluti af því hvernig við teljum
hlutina og það eru hlutir sem sameina, annarri séreign en sannleikurinn er ekki fela staðreyndir .Fyrsta
recollection minn einfaldlega bara endurupplifun , sem
frásogast samkomulagi um bjartan dag , og undirbúa mig
með krafti ljóssins út úr myrkrinu , og mun dreifa orku og
orku fyrir alla constelar samfélag .Ég setti mig til að
hugsa ef einn daginn vera fjarlægð ?Ef einn daginn vera
fjarlægð , myndi Skemmdarvargur , skelfilegur, hávær ,
eða var Hörð björt, falleg , geislandi og ötull .Hver geisli
hefur eins og menn mismunandi eiginleika , mismunandi
verkunarmáta , mismunandi ljós , þ.e. hver ray / vera
einstakt og einkarétt .Jæja, ef einn daginn vera fjarlægð
að minnsta kosti það var upprunalega .Hver geisli hefur
mynd af aðgerð , sem á hverjum tíma fólk að deila
stundum vaknar broti .Erum við að vinna á geisla / vera ,
við gætum breytt stefnu og áfangastað .Varðandi
áfangastaða og í fyrsta skipti sem ég mun ákalla nafn
Guðs , einn daginn kom , að tala trú og trú með
Kóraninum fylgismaður sem sagði mér eftirfarandi sögu
sem ég mun lýsa : Ert þú gefið leikfyrir hendur og
ákafamaðr biðja guð að láta þér hámarks stig og fór þér
fjandinn .Elskan mín , sagan snýst um , en sem að lokum
út upplýsingar ?En burtséð frá þessari sögu sem ég vil
segja þér að við höfum til aðgerða og radíus / vera vinna
við umhverfið , hver rúlla the teningar með orku / lögun
þinn / hegðun .Ég vissi að það væri spenni og að hlutirnir
voru að fara að hafa jafnvægi gleaming öfl sem myndi
umbreyta raunveruleika .A endurnýjar orku og sem býr
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óánægju með ánægju yrði í öllum litum til að mála
heiminn þinn .Ég vaknaði í mismunandi veruleika en
venjulega og kanna skrifa námskeið í gegnum þessa bók
myndi auka velferð mína .Ég fjalla um hvernig á að flytja
af hugsun og jafngilda því að ljósi og krafti hennar .Við öll
hugsa um margar sjónarmið þurfa að fylgja keðju og sálin
hefur augnablik truflun , hvernig við lítum er ekki alltaf
barnaleg og orka stækkar .Troubled hugur með
misdemeanors eru perpetuated og rödd í einröddun
hávær en margir raddir , eru orð að tjá list , héðan verður
innblástur .The berja hjarta hefur hrynjandi þess sem
stækkar æðar .Kúgun gerir upp dauður því allt hefur Q
hennar .Allt við að hugsa um illa og stundum gera okkur
leggja upp , " en við hugsa, " minningar eru ekki alltaf til
staðar og segja ekki pratiques hatri því það er slæmt .Við
höfum öll tjáningarfrelsi en ekki allir hafa það á réttum
tíma , og ekkert meira heiðarlegur en sannleikanum , við
höfum ýmis tjáningarform og vera vel að hafa jafnvægi
.Jafnvægi er hringrás venjur , að vera stressaður er
ójafnvægi .Fólk elska að tjá sig.Allir hafa hreint alhliða elr
elska samúð .Sólin er orkugjafi, óeðlilegt er ekkert gerist ,
allir gleymir þegar þeir vilja og það eru alltaf mismunandi
sjónarhornum, margar hugmyndir , fáir sannfæringu ...
það óbætanlegum hluti, því allir eru háð óréttlæti .Ást er
uppspretta ánægju og alltaf einn og varið : það er fólk
sem líkar ekki að hugsa en vitund er vasaljós sem skýrir
okkur .
Það eru ustu sem við höfum öll stundum ótta , þeir segja
og gera heimskur hluti .Ég skrifa ekki að einhver, við
höfum öll eitthvað sem við viljum ekki að muna , en það
er gott að vita þegar við erum sorglegt og alltaf
viðurkenna það og ekki fela neitt vegna þess að við
höfum öll veikleika , finnst við öll ánægju af einhverju og
þegar tækifæri lurks opnar dyrnar.Það er alltaf tilfinning
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fyrir öðrum, en " enginn er hver " og svo hafa allir rétt til
að skína .Vinátta er alltaf góð meginregla til vinar er
annar sjálf .Fylgdu eðlishvöt þína sem þú sérð hið
jákvæða.Við getum öll verið elskaður og ást ást er ljós
rafall þegar við erum elskaði við verðum að virða þessa
tilfinningu , elska hvert annað og auka fæðingartíðni ,
alltaf með orðunum í krossgötum leiki eflaust blokkandi
orðum en með rökfræði þinniað forðast þjáningu ." Hvað
hafa gamla er ekki speki , en varfærni " svo hlusta !Allir
vita gott og illt ?Við höfum í okkar höndum ákvörðun um
að vera góður eða vondur , brjálæði er sumum
heilindarathugunum , í raun þekking mikilvægt ?Ef hægt
er að útskrifast að skólanum lífsins ... ég kveiki í mér fyrir
þig , fyrir mig og fyrir þá sem elska mig .Breyta í þróun .A
snúru sem fer lifandi straumur af kvíða , rafmagns ,
hlaupa stofnana, nærast og von fyrir eitthvað nýtt og
ótrúlegt sem skilur truflanir hreyfingar en með kappakstur
hugsanir og kvíða .Lama hreyfingu, spennan rís í ramma
og í raun stjórnað og mæld hreyfingar , niður stigann í
hugsun þar sem við tengja við hvert annað .Er þetta
stiganum hugsanir sem við flokka hegðun, andlit og
hreyfingar ekki passa á rúmið og risi augnablik lífsins ,
ljós fæða hlaupabretti án þess að stoppa forystu þú
brjálaður þessarar aldar veruleika .XXI , orku , galdur ,
búningar , öll með augljósan harmonies , en varast
stigann , ekki allir vilja að escalator lífsins , það eru verur
sem klifra stigann sem rísa og sérstaklega færist einhver
og styður , er það nóg eða er þaðspurning um jafnvægi?
Jafnvægi á orku er nauðsynlegt að jafnvægi hreyfingar,
upp og niður til the láréttur flötur af hverjum veru , en
ekki allir skilið að fara niður eða til að styðja okkur á
klifra, vinnu og þolgæði eru lykillinn , þá hækka þig við
anda fórn , ánmeiðslum eða stöðvast og hún mun taka
þig í ljósi hugsuða veru .Ekkert jafnvægi ytri öfl sem gefa
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, eru skref solid og mataður af kaplar von koma til
mikilvægustu rafmagnskapals hringrás lífsins, orku sem
nærir jörðina .Rafmagns spjaldið mitt var sá sem vildi
stjórn stöðu og ákvörðunarstaði alhliða orku .Það var sól
ljós
sem
myndi
lýsa
dimma
innyfli
á
jörðu
náttúrunni.Hvað var að gerast fannst sorgmæddur yfir
dögun einn föt sem fylgdi með Nightfall , bjó , endurvakin
og reborn er sá öflugur sólin ( sól ) * a Radiant
uppspretta sem falla eins dropa á gólfinu , þetta
uppspretta lífsins og ljós .Vitinn minn , sem leitar sífellu
snúanlegan hreyfingu óeðlilegt .Farin að finna fyrir fyrstu
raflosti og hávær taugarnar blikka með hjartabilun með
raflosti .Rafsegulbylgjur sem koma og fara waveforms
hugsanir í kringum hring á öldurnar .Rafmagn rennur í
gegnum líkama minn núverandi sem leiðir mig að
hringrás um öldurnar .The rafmagns högg niður og ég er
hrist púls blóðrás í rafmagns háttur , alltaf vissi
sannleikann þegar uppgötvað af manni dettur í hug glóa ,
það er myrkvun og byrgði kveljast af röddum björt
tilfinningu um að vera , kviknar bjarta kertikomin verkur
bræddu vax .Electric Húsið opnar varlega snerta , en
lokun engan tíma til að opna .The rafmagns keðja sá
niðurskurð með myrkri líflega hata rótum .Electrocuted í
björtu reyk hreinsar minni , raf ókyrrð í hugum teeming ,
stormasamt óendanlega electromagnetismos .Lengja sem
electrifying geislum sem paralyze hugann , hafa ljós ,
svart electrifying af leiftri, plága mig framrás óslitna keðju
.Ógegnsæ ljósin lýsa outlandish verur í lítil ljós .Vír hlaupa
í gegnum mig líkami lifandi full af orku .Subo og framfarir
í 10. hringrás og það er Energia " bilun , ódauðlega
jafnvel myrkri það er máttur tap og féll sporvagn á orðum
alsælu og tilfinningar .Bright skarpur skera og björt
bergmál , skínandi ljós grabbing rödd brot, eldingar
blikkar þar dökk hylja errant verur með auga
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stefnumörkun .Það er flúrljómun og sem enginn blóma og
falla þrumur í allar áttir og merkingu .The " ofusculência "
og þessir göt eldingar skyggt annars er ánægja skynjun
og útlit .Incandescence og skerast djúpt boga í sálu þinni
sem halda atómum , dynamic og glóandi áföll .Sem vott
hamar mér ósamræmi tilfinningar sem kalla á sterka og
einbeitta ljós í fjarveru sólsetur mínum sem krulla upp
mjúklega , í hár ljósin á veru minni , og varlega gleði og
eldingar
.Það
er
líkur
ljós
,
ógna
þessar
endurhæfingarstofnanir ljósin sem kvelja okkur og láta sjá
hættuna ?Það er lampi , ljósið sem fylgir þér í bucolic og
ófær um að takast stundir intimidas þú í leynd .Það er
mikil rautt ljós og sljór eldsneytisgjöf taugarnar .Zarpares
lost og aðskotaefni huga án hvötum flatmaga upp , ljós
fyrirtækið , lýsa hvað er ekki gefið og ekki finnst félagið
ljós .Thunder mala og shatter svangur hljóð af ánægju
.Öflugur ljós dæma aðra líf að menntun með raddir
.Hvernig öflugur og lacerating geislum sem skera tengsl
ómögulegt að binda lítil ljós sem skyggja vitund sem
komast fyrirferðarmikill knippi .Ákafur lýsa úða af svörtum
ljós í björtu Cosmic , a rúms og djúp Cosmos sem léttir
gleymska sálarinnar .Eldingar hitar og dökknar og verður
hreyfingarlaus og hljótt , en svið og hávaða þegar það
gerist er mæði og yfirþyrmandi að smita reiði að lifa og
vera til staðar meðal annars ljós og illuminations eða
jafnvel einföld en sláandi hverfulu myrkur sighs ogbrýtur
mest electrifying þagna .Þetta eldingar hreinsar þér
samvisku merkt með útgáfu málsnjall maður og moans
sem botnfallið aðgerð vanrækt tilfinningu eign vera
tækifæri á þeim tíma féll annað eldingar í þessum heimi
.Ég man myndina tekin með bróður mínum (nú hanga í
herberginu mínu ) og ég er á þeim stað þar sem ég hafði
Infernal vélar sem síðar vísa .Eftir ljósgráu , þessi aska
sem marka þig hita Irons villt og sterk bara battered eru
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menguð af ösku ljósi fortíðar og framtíðar alltumlykjandi
ekki gleyma .Skera upp spori af the augnablik og
elskulega hægt wrenching og effusively segja þér stjórnar
þér , og kastar þér inn í brunninn í ljós að drekkir í
minningu þarmastjórn orð og hella þorsta fyrir ljósi.Í
uppnám eru smoldering Glæður af segulmagnaðir líkama
sem flaut og blikkar í hjarta þínu brennandi með þrá eftir
einhverju, virile og karlkyns eða kvenleg og líkamlegur þá
, þetta affront tvískiptur persónuleiki sem gefur ekki einu
sinni til hliðar eða annan .Þessi ljós grár hita myrkri og
frivolous og hafa í vörn hita þeirra rigningu og eyddi , að
breiða yfir heimsálfum og sígildum rúm skapast okkur og
kynnir okkur innsýn lúxus og gefur okkur mörg ánægjuna
og niðurdrepandi .Kvíði efnafræði kyrrsetu ánægju, en
ekki crusty , en prentuð í barnaleg andlit .Oblivious að
unaður tilfinningu og veru , finnst töfrandi og skínandi og
léttir samdrættir fannst með öfgar , öfgar þannig að
áframsenda okkur aðra vídd , þróar , nærist á fíkn er ekki
hörfa ekki sveiflast eða skellur á crazy hárafneitun .The
svefnlyf ljós og groping reynslu tilfinningar fannst í
andlitið sem lofa að gefa til löngun , leiðir okkur til að
hagræða og trúa því að það er, fyrir það sem við erum
hneigðist án lánsfé án skulda , stöðnun sem svefnlyf líf
íhugunar verur sem eru entangled íþurrkaðir heimildum,
óráði innheimt augabrúnir shamelessness og tómstunda
.Það leiðir okkur að nýjum áskorunum á sama hugsun í
mismunandi viðbrögð , þessi viðbrögð stundum
óraunhæft þar sem við stöndum frammi með hreinu
löngun til að hafa , hægt er að mata af henni og ekki fram
eins lausa stykki af leir sem koma saman við hitun.
Annað minni mitt er einmitt mynd klæddur í föt þar sem
ég er í sömu fötum frá fyrstu myndinni sem er nú í
herberginu mínu , ég er í Açoreira á bíl sem ég man að
detta niður stiga af ömmu minni þar voru böndnotað við
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innganginn flugunum.Ég man að hringja í land ömmu
mína land flugur var mikið æsingur asna eða hesta
stöðugt hlaupa .Faðir minn , sem á bláa bíl sem fæddist
annað muna minn , var Datsun .Mitt " gömlu" notað til að
segja sögu, sögu samkvæmt honum , á milli ömmu og
asna sem ekki hlýða honum , gamla konan beit eyrað.Í
dag eftir sögunni sem vilja lesa þér ekki féll einhverjar
tennur .Ég sá brjóst ömmu einu sinni og var í spegil var
undir rúminu foreldra minna var betra brandari sem hafði
bernsku fyrr verstu martröðum , martröðum sem ég
notaði til að hafa hræðileg niður straum og í pott ,
heldþetta getur verið það versta sem þú getur draumur
barns og dauða í the endir til dauða og eins og áður deyja
eða ódauðlegur að ljós sem skiptist milli óvinveittir
stofnana hreyfingu og sveiflast á milli tveggja einfaldar
leiðir til bjartari , en ekki lífbyggir afkomu í sorg og ótti
systemic dáleiðslu sem nærir og þróar.Meðvitað er svo
mikil sem er slökktur og það er jafnvel þurrkast
út.Psychedelic yfir einn annar böndin í hávaða af
þrumuveðri hugrakkir að stuðningur og auka óeðlilegt
sem kemur frá þeirri staðreynd að við erum nær allt þetta
psychedelic þrumur .Jæja hér áfram allt í samræmi án
völd eða vog, gagnaflutningur myndi einungis vera
pretext fyrir óeðlilegt , svarta þrumur , fangi og senda
stakur djúpt grunts skynseminnar gleypni vegna þess að
það fer í burtu , svið og hreyfingarán minnstu leynileg ,
virðist heimi psychedelic ljós að þjá þá sem komast það ef
þú vilt , njótum ánægjuna skjögur litað skerst skáhallt
litum stöðnun , vill að búa til eða aðeins eftirlátssemina
.Imbued með anda hugsun um brot af brotakennd raun
eru þeir sem ímynda annan heim , í burtu frá truflanir
sem pirra okkur og þegar við klóra augað , eða
einfaldlega blikka .Þessi hreyfing fjarlægst önnur hreyfing
glóa og úða fjarlæg og oblivious huga að þeirri einföldu
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staðreynd að vera upptekinn eða nóg .Thunder er
psychedelic og rekur burt anda án þeirra að birtast og
hvers vegna ekki er hliðarheimur sögusagnir og
intransigence sem Bogeyman , og enginn hér borðar
furðulega persónuleika og samheiti af vanstarfsemi þó
það er örugglega .Því allt sem er Unreal hefur sígildum
sögu , en hefur nokkuð , hræddur , hræddur um að
deports í tímann 5 stærðum, polígonas og línuleg , en
ekki líklegt eða jafnvel háð hvaða eiginleika , þessi
eiginleiki er að heilahvelumog íhugunar apotheosis hélt
.Engin blóm vex í þráðum af óhlutbundnum hugmyndum
hvers vegna, já hvatir fæðast af stöfum séð , skreytt ,
eftirlíkingu hreyfingar og hæfi í bili , en allt gert kunnugt
og að litlu reiknað .Engar útreikningar er raunveruleg og
óútreiknanlegur að það er ekta sjÃ¡lfvirkni sem er
fáránlegt að hugsa um neitt .Mala og mala höfuð yore og
hefur desvanecestes í gulum laufum og étin af bibliófagos
að enginn þrautseigju hræða úreltur minni og gert fölsun
og að ráðstöfun þess.Umkringdur mælitækjanna Þeir
fagna Abyssinians rotulantes og hlæja að þrumur af
Abyssinian .Hvatti til þeirra sem búa í ljósi fortíðar , þá
deyja handan ráðast áberandi himneskir líkamir í raun
gerst , strax .En allir eru tæknilega , meira eða minna
ákafur , en eru orku geislun sem eru ekki í samræmi við
fortíðina , jafnvel fyrri stund .Minningar losa þannig
skaðleg geislun en ekki skyggt eitthvað hélt að ef þú vilt
að lýsa á hvaða stund, skriðþunga eða stundu .Fyrir the
fortíð sker með gjöfinni , í augnablikinu , skriðþunga ,
annað eða broti , en ekki áhrif eru því alltaf öflugur ljós
tíminn er hreint straum af alsælu sem skerst eins vindur í
andlitið , eitthvað þangað til þá sviptur ásetningiog
hreyfing í kringum ánægju að gera eða vera , vegna þess
að það er til og reikningurinn veru okkar er að smella að
með því einfaldlega að hlakka til að ljósi fortíð, meira eða
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minna ákafur ljósi hans, síðustu svita líf , enekki fylgja
meginreglunni um hreyfingu af stað eftir hvatir án grímu ,
annað bjó í augnablikinu ekki svona einfaldlega skríða um
ljósin á fortíðinni og loða við ekkert.Jæja það er samheiti
við mengun , geislun Nei takk !Því ekkert sterkari en ljós
á þeim tíma , og vera ætíð með öllum mætti sínum, en
enginn er betri en einhver, það er spurning um baráttu ,
og ekki koma til mín með þessum eðlislæga ljósum því að
hver og einn hefur ,leiður á vilja og ímyndunarafl og
hreint orku þróun og sköpun , töfrandi litir endurspeglast í
gulum sólinni.Í raun er ekki mikið ljós , það eru enn
aðeins eftir tilvist uppkomu og yfirvegaðan hátt að
hlutgera , sem þú getur ekki séð .Þannig að það er ekki
raunverulegt, er afleiðing af einhverju sem hjálpar okkur
að auka skilning .En rays hvað er meðvitund?Hvað er
raunverulega meðvitað eða ómeðvitað ?Hér er hindrun
sem ekki veruleika fyrir a einhver fjöldi af skilningarvit til
að gera og til að skilja, keyrðum við öll í bili .Þetta að
setja preconceived hindranir og segja straumurinn
óyfirstíganleg , þegar í raun eru engar hindranir í alvöru ?
Allt er svo ímynduðu heima í sama straum af Illusions ,
sæti aðra anda sem hafa ekki áhrif sannleikann vegna
þess að það er , eða reyndar er það engin hindrun á milli
löngun meðvitundarlaus alltaf til staðar í meðvitund og að
við áskiljum við okkuraðeins tómið , já það eru ímyndaðar
Celestial verur sem búa eins og segir í ljósi fortíðar , með
meirihluta sem ákvað að það þurfti að hafa þyngd eða
mál , en síðan aftur sem eru þeir að trufla .Það er vart og
er að leita að blurring fyrr en það var bara eðlilegt að
þetta ljóst ljós að það fljótlega samræmi.Frávik , mótlæti
, átök , þjóna eins og stöðuvatn láta eftir rafgeymisins
viðhorf og vandamál með meðvitund en ekki svo djúpt
svo þeir eru náttúrulega .Milli náttúrulegt og íhugunar þar
er lágmarks áhrif þar en eðlilegt umslögum okkur og gerir
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okkur finnst á vellíðan og ró , allt er eðlilegt: loft , gleði
sem umlykur okkur , að berja og flýr og sérstaklega
snerta, blíður snerta tilþá sem vilja úða af léttleika
.Energy tókst í kjarna , öflugur uppspretta geislar í
umbreytast okkur , sálfræðileg breyting skulum við íhuga
þá högg af þessari kjarnorku.Þetta líflega ljós vex í að
búast að í raun er ekki þjást en eins Peacock sem Íferð
högg greip og leitt okkur að bregðast við til að bregðast
eða ekki aðhafast , högg , þetta dynamic og skýr
sprengingu .Því okkur að nýta hámarks veldisvísi í mætti
sínum, eru venjulegt lyf sem leiðrétta , stoðir hrynja
ómögulegt að ójafnvægi það er kraftur umbreytingar .Og
ekkert sterkari en verið umbreytt , þessi breyting á
eitthvað að lyfta og ver okkur frá mengun .Ég man að
gráta og ekki hafa áhuga á að fara til pre- skóla á fyrsta
degi en sérstaklega eftir notið vináttu , spila með vinum
mínum .Var eðlilegt í sjúka krakki sem veldur hár hitaköst
sérsniðin martröð , sá sem var fest við keðju og niður
brennandi pottinum en með Rave hélt að ég ætlaði til
helvítis en skyndilega vaknaði og var vistuð í endanlegri
telja að stafaði.Ég veit síðan ég lærði líka að greina heitur
úr kulda, samkvæmt bróður mínum sem setja hönd á
hitari samkvæmt honum í kaldasta hluta og hann í
heitasta hluta , vegna : bara brennt rétt úlnlið sem minnir
mig á 666 eðamerki dýrsins út af forvitni síðasta síminn
minn endaði 666. - eitthvað mun stoppa okkur ef við
viljum halda áfram , en hvers vegna hætta ef það er
aðgerð sem stendur og býr tilfinningar , tilfinningar og
áreiti þegar einhver bregst og bregst í, aðgerð minnvinir ,
þolinmæði og upplýsingaöflun til að skilja öðrum að vera
confrontational .Hvers vegna láta neikvæðri orku lama
okkur , eins og ef við vorum börn ósvarað , kæri hugrekki
mitt , orðið er til , sem er að vera dæmdur og hver verður
dómari ástæðu , sem getur verið eðlilegt eða óeðlilegt,
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einhver !Við höfum öll trú og ég hef fezada gefa að tilfelli
af áhyggjum af vilja og alvitur og þessa löngun , en eins
og hörpu sem vísar og glatast sendir hljómar hafmeyjan
með hallucinatory endurvarp .Ekkert annað en afslöppun
heyra hlusta tvisvar eins mikið og við tölum og þögn er
aðgerð og ekki barnalegt eða stjórnlausar , fáir standast
þögn og þar til að reyna .Getur jafnvel verið torturous en
svara
mörgum
huglæg
og
hlutlæg
spurningar,
companionable þögn er þögul en getur virkað eins og hið
fullkomna vopn óstjórnandi , fýsti hvatvísi og þyrstur ,
þeir sem geta ekki stjórnað .Róa niður og hlusta , hlusta á
þögnina í borginni .
Ég náði einu sinni fugl bundinn honum vír til
strauborð járn myndi gefa honum mat , vatn ... Og dó
þennan dag lifandi leikfang mitt .Fyrsta spila minn að
veiða leikinn slæmt niðurstöðu að hafa bróður minn fyrir
aftan mig veldur mér að fella út einn " horn " þar
klikkaður höfuðið þar til whitish vefjum var um.Ég gekk
um 4 km til að fara upp á fjall og reykingar Kentucky til $
12,50 þessir fundir vinur minn át lampar, bollar , sem
birtust , sirkus hafði nýlega samþykkt í þorpinu .Fyrsta
árið mitt í hjólreiðum exhibitionism var meira bróðir minn
, tveir ekki að eyða nokkrum múrsteinum og bara tekið af
honum atvinnumaður sjúkrahúsi .Nánast á sama tíma tók
ferradela barnshafandi tík og síðan marmari þjófnaður
sem gerði mig að ræða bróður minn avenging mig
ladrãozito sem myndi síðar vera vinur minn og ég hafði
craziest bróður jarðarinnar .Þessi vinur var ekki boðið í
afmælið mitt en gerði viss um að bjóða mér First Lego
mína og einstakt í lífinu .Dögum fyrir 1. samfélagi fór með
vini til félagsheimili bæjarins og stela synd flatbrauð .Það
var bara byrjunin .Svo fór ég að spila Ás falinn og það er
hvernig ég faldi besta vin móður minnar að yfirgefa hann
einn í húsinu síðar lærði að hann var felmtsfullur , og
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kalla oss þar við að opna dyrnar .Vinir lék með reiðhjól,
bíla , marmari , og líkaði ævintýri ... Endaði upp að fara
að gerast á dag syngja janeiras á konungum og fá
peninga með því að verja það þá bara muna bjóða pylsur
og önnur Reykturveltum við í 3. flokki og þó kennarinn
var skipt , sem skólinn leiksvæði var í verk með sandi
hæðir og holur , en ég hættuspil, þegar ég kom til í
herberginu og í fyrsta sinn fyrir slíka dirfsku myndi " leiða
reguada " og þorðiég tók hönd áður en kennarinn högg
mig , annað fyrir framan nemendur og falskur fyrirgefið .Í
seldi 4 ár samstarfsmenn föður söfn mín nær , eins og
þessum efnum sem koma út í dag í blöðunum .Ég man í
fyrsta töframaður hvar á að setja móður mína tók mig og
föður minn og bróður minn og ég sá ráðgjafa til að snerta
þá í kynfærum mér hann þorði ekki og kastaði hatur
hennar var fyrst að disgust íævi .Ég er fæðingu auk
frændi minn og bróðir minn og hann fær sá fyrsti LP Pink
Floyd - The Wall sem primaço kaldur .Mundu að 1.
samfélag til maí 1986 í kirkjunni á ól sverð ösku , var
þegar mikil ganga með þröngum skóm .Það er kominn
tími til að fara í Estarreja sveitarfélaginu , aftur vinstri vini
og kunningja , fékk að fela brottför mína alla með góða
fara rétt áður en skólaárið 4 ár að vega upp á móti með
síðari bréfi frá kennara semsýndu dáðist af þögn mína
.Þegar ég fékk að Estarreja sýslu Ég flutti til Pardilhó , hef
ég verið nokkrum mánuðum , byrjaði hér mín degi til
dags , ég veit á þeim tíma sem við nú köllum bulling ég
var fórnarlamb og óttuðust , óttaðist jafnvel þegar ferðast
frá heimili tilskóla rútu , það var einn sem var fús til að "
væta súpuna ! "The 1. starf sem ég man var að þvo bílinn
til föður míns og fara frumvarp nú þegar ritvél og hann
greiddi mér .Ég kom 5. ári með sérstöku leyfi þ.e. ábyrgð
afsal undirritað af foreldri mitt eða forráðamanns til að slá
5 ár í framhaldsskóla C + s Brodick því ekki enn haft
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lágmarksaldur .Náð aðeins rúlla klósettpappír og fumavanáð vilt að heimurinn hætta í tíma fyrir mig að nýta banka
rán , etc ... En á þessu ári ég fæ fyrstu gráðu mína sem
nefnir að nemandi þátt í gönguskíði1988-1989 skóla
komast í 15ºlugar , ekkert slæmt fyrir einhvern sem er
ekki gróið , svo líka hafa fannst vaxið að sleppa net og
fara að kaupa sígarettur .Hann gekk án reiðhjól bremsum
og eyddi sóla af strigaskór snemma reykingar minn
alvarlega ég skulda risastór SG nálægum bestu Tavern
snemma Estarreja valinn hlaðborð og ekki borða í
mötuneyti .Ég man að 1. jarðarför athöfn ég sótti var
Parakeet samúð mína þetta hafði verið skorið vængi ...
Hann fór að leika í garðinum og klifraði upp loquat þegar
ég hljóp til jarðar , gersemi á budgie !Hér byrjar sequels
mínum ;Ég sofnaði einu sinni að gráta fyrir að hafa misst
þessi dýr , ég endaði að taka þátt í mósaík og það gerði
greftrun hans .Allt mjög vel ekki vera köttur daginn fara
að leita það !Niðurstaðan af þessari sögu lýkur með hund
sem hafði beðið fyrir jólagjöfina en fannst að villast á dyr
á húsi mínu , við fögnum þessari " teko " og endar að
fyrirmæli um að ráðast á miða köttur, bara teko mín fyrir
að drepa köttinn .Ég lenti einu sinni með stein ofan á
léttari út af forvitni og það braut .
Í mínum árdaga vinnu , skemmta mér í
sætabrauð þar sem hann vann , að skömmuð ... Hann
tekur jafnvel blaðið á klósettið til að lesa og reykt einn
eða tveir sígarettur þó á þeim tíma ekki að vera caught
við bróður minn og minnsystir kom með ótta að kasta
pakka út um gluggann í bílnum .Ég hafði reynslu af wolf
shadow : var glatað en fannst.Varið, en aðeins með því
vali .Feeding handlagni efna þínum föst efni og
nauðsynlegt vatn .The hreinleika eigin " skuggi " lög fyrir
ævintýri og hafði lendingu , Caricuao .Eins úlfur var varið,
en með viðhorf einn, sökkt í sýnilegrar einmanaleika .Í
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dag eins og ég skrifa Caricuao úlfur , ég andlit heiminn
þinn og túlka það.Vinur sjálfstæð lifa ekki án villtum eðli
sínu , en alvöru newbie kærleiksríkur líf , fósturvísi í
Caricuao þar sem ég útskrifaðist hefur trygg ungur blóð ,
sérstaklega heiðarleg óttalaus náttúru, brennandi í raun
en sanngjörn og virðingu vinar þínsfélagi og vinur .Svo
trúr ferðast félagi og samsekt alltaf túlkað með hlýju og
þögn .Ég bjó smá nóg til að mæta skugga Caricuao "
götum " og fyrirtæki .En ég sá hugrekki úlfinn og hann
komið heimsk og lögbundin trúnaðarmanns vinur hlekkur
fyrir frelsi þeirra.Ef það er eitt sem úlfur hafði var frelsi ,
var einn, einn !Og ókeypis!Shadow Wolf extrahuman
glóandi orku í leiðinni að vera .Með gelta hans lögð á
villtum sjálfstæði þeirra genum náttúrunnar .Ákvað að
deila andlega þorsk þeirra einn aðfangadagskvöld með
úlfinn , eða öllu heldur skuggi Caricuao úlfur meðan
tengjast með eitt ókeypis fat í einröddun fraternally einnig
deila drekka þeirra.Við erum ein af vali ?Of Course !Við
erum frjáls til að hugsa eins og form í náttúrunni .Það var
gjöf til mín þessi jól , úlfur Caricuao , en hann villt fyrir
meðfædda erfðafræðilega umhverfi er dreginn af
litningum sínum til tilfinningu frjálsu ríki hreinleika eigin
eðli hans.Óljósum og lifnaðarhætti en drifinn af losta fyrir
líf og njóta einmana en frjáls hönd þína til takmarkana
eða álagningu .Ég og Shadow Wolf eru vinir, er
uncharacteristic í leiðinni að vinna unconventionally
þvinganir annarra , við erum frjáls á hendur móður
náttúru og svo við vaxa og hvað við völdum æxlis okkur .

Ég fékk að vera meira en 10 mín especado horfa á
elskhuga föður míns og hélt , hélt að minnsta kosti að hún
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gerði hávaða ætlaði að hafa sumir vandamál .
Mér líkaði alltaf bróður minn en hann vann einu
sinni á mig með hnefa sínum og laust deili á föður mínum
þegar ég flýði í náttföt eftir götu Pardilhó , Estarreja sýslu
og endaði í bakgarðinn nálægt brambles .Þangað til ég
þurfti að setja á makeup venjulega brottför sunnudagur
vegna merki á andliti hans .Hann gekk án hemla og eyddi
strigaskór til veiða , ég seldi hjólið sem þú ríður án dekk
aðeins með brún bjóða afa og seldi það til þyngd þar sem
ég gerði $ 300 fyrir það.Í þessum skóla ég enda með
tveimur neikvæðum , einn annar stærðfræði handverk ,
ég áttaði aldrei það var svo slæmt í handbók vinnuafli
.Auðvitað þátt af samfélaginu og siði hennar hefst árið
1989 að spila fótbolta fyrr en í lok þessa feril árið 1998
sem íþróttamaður íþróttafélagi Estarreja eins æfa fótbolta
byrjaði sem miðju- búmm ná markmiði 3 í langan feril
minn,en það var þjálfun leik gegn Ovarense .Þá eins og
þeir óx var hopa í miðju framstöðu , ég ferðaðist til langt
- vinstri, síðan til hægri miðjuna þá meðaltal miðju til að
fá vernd í Mið og losa stöður .Það var vitað í lok ferils
míns sem íþróttamaður á alræmd andstæðingur Fair Play
, enn að skrá 2. mark skoraði á daginn ég spyrja þjálfara
að vera liðið fyrirliði og spila miðjumaður , skoraði mark í
þeim leik,gerði gæfumuninn og reið fjarlægð frá miðju í
andstæðar markmiði með því að gera " cuequinha "
markvörður .Hélt að taka pinna fyrir fótbolta leiki í því
skyni að gera leikrit á sviði .
Í 1990-1991 sótti 7ºano í menntaskóla
Estarreja , var illa samþætt með þennan skóla fyrir að
vera þrjóskur og staðist sögu sem einn daginn ég
masturbated í skólastofunni , sem kallaður af sögu
prófessor sem hafa Patriot eldflaugum - að á þeim
tímastríðið í Írak , óhjákvæmilega hafna ársins 4 neikvæð
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.Hvað meiða mig mest var portúgalska því það var fyrsti
og eini í skólann ferlinum .Ákvað að fara til Brodick skóla
þar hafði 5 ár .Eftir 1991-1992 skólaárið 7 SCHOOL C + s
Brodick fyrsta ári til að kallaður " AIDS " meðal
samstarfsmanna , koma að misgerðu frægð , þó heppnast
skóla voru mér leyfa Lágmarkseinkunn , þegar íhæð
þegar frammi fyrir því að þú hefur komið frá Estarreja til
Brodick sagður hafa verið rekinn úr skóla Estarreja .Göt á
lágþéttni disklingadrifið til að tvöfalda getu sama gerði
hann með hendi bora , kom til að fara á Estarreja
kennslustundir til Brodick á " hjólinu " viljandi fara eftir til
eggjastokka , stela tyggigúmmí og sælgæti til
HYPERMARKET .Besti leikur sem ég gerði á mínum ferli
var eftir bein og var gegn BEACHFRONT félaginu þar til
van kom að sækja mig heim .Ég setti flugu í smjöri
samlokur til vinar heitir " MINETE , " fyrstu klám bíó ég sá
undrandi mig , kona hafði Dick og tits á sama tíma
eitthvað sem minnti hann var annar af ormar og friði ,
föður tjöldin mín... Meðal Estarreja og Brodick ferðast
hafði úthreinsun eftir CP að gera en eins og tóbak fíkn var
farin að auka á frekar en að kaupa í skarðið ... ég var nú
þegar á stigi aðeins að hitchhike að hafa smá klink fyrir
tóbakog fór í bakaríið að borða hálft brauð drekka bjór
Litrada sokkum með vinnufélögum .Heima afi minn skot
frá airgun og leiða ricocheted og næstum lemja mig og
heyrði suð í projectile .Ég fór einu sinni til afmælisveislu ,
nú æra lyfja brenndi einn tyggjó og sneri svartur eftir að
gera trúa á eigin aðila hans sem var hass .Áður en þú ferð
lest heitir Friends húsið mitt og stal flöskur af kampavíni
til föður míns og drukku frammi þjálfa koma nokkrum
sinnum til að vera rekinn .Einn dag einn af vinum hans
tók svo ölvun sem þurfti að sjúkrahús .Faðir hans kom að
hringja gerð kvörtun mína .Innan knattspyrnufélag hafði
sérstaka þjálfun , þetta var lið val andstæðingsins okkar
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af Aveiro í leit að nýjum hæfileikum.Flutt ægilegur
líkamsþjálfun og það er þegar þeir setja mig til að þjálfa í
Aveiro val og fékk jafnvel staðsetningu.Aveiro árstíð
91/92 Football Association spilað sem framherji ,
descaindo til vinstri , var í staðinn fyrir leikmann sem var
síðar fcPorto .11- 07-1992 við val undir- 13 hefði móts
sem þeir blasa við val á Aveiro við val á Leiria lýkur
tímabilið 91-92 , var hér í þessum leik sem ég hafði
tækifæri mitt og fór inn í seinni hálfleik oggreint frá
tímaritinu Aveiro , Þriðjudagur, 14 Júlí, 1992 - Aveiro , 2 Leiria , 1 " leikinn á íþrótta flókið s sviði .Jacinto ." Í
staðinn böð , sem Aveiro liðið tók á sviði með öðrum
ákvörðun .Ólíkt fyrri hluta þar sem leirienses ráða, Aveiro
halda áfram að taka leik reikning og betri nýtingu vörn
andstæðingsins , gaf "um andlit" til niðurstöðu.Náð
Jöfnunarmarkið , með Moorish Filipe sem flaut í Beacon
bakgrunni " .Ég veit ekki hvað ég var að gera í leiknum ,
ég man að hafa gengið svo langt að vera ófær um að
grípa bolta , eða var of hægur eða var mjög hratt , en á
endanum yrði skorað 3 markmið mittfótbolta feril , á
þessu ári var ekkert mót milli landsliðum fyrir
fjárhagslegum ástæðum , þú gætir hafa þróast meira ?Þú
veist aldrei .Komdu skólaárinu 1992-1993 sem sótti 8.
bekk í skóla C + s Brodick og þegar reykt alla millibili ,
það var uppreisn með deviant hegðun .Hann sagði vin
sem var í hernum skóla , ég fékk að koma í franska
bekknum stuðning við klósettsetu á höfði segja að það
væri þú salerni , hafði ekki hugrekki til að takast augu
föður míns til fyrsta sjúkrahúsvist ,tyggja jurtir áður en þú
ferð heim eftir fyrsta fótbolta þjálfun og síðast þegar ég
tók að berja , lék í þjálfun byrjaði , " tók " og ráðist hann
og sagði honum að bíða eftir mér þarna úti sem enn tók
meira , oghann beið ... uns höfuð mitt var gegn tar sem
hann hafði gælunafn þess sem " Pardilhó " .Ég hef í fyrsta
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diskó í háaloftinu mínu gefa því nafn KU * .Hækkaði um
skylight efst hússins og kom að teppi á þaki meðal annars
með vinum mínum reykt ull nokkrum sinnum , með Nuno
vinur minn fékk mig til brún marka nálægt arninum ,
vinstri uglu semég var á jafnvægi og veldur mér nánast
falla af þaki .Blue Ray Blue Ray reiður skapast mig vera
logi orku sem rennur í óhreinum svitahola fordómum og
umburðarleysi sem þetta bláa eldingu mun slá .Ljósið
framleidd af öllum verum rúlla upp í tæki án erfiða
skammar hafa ekki verið undinn innocuous artificiality af
.Þetta leysir ljós rúms og ósýnilegur smýgur að óséður og
óséður .Það er skyggn og skipstjóra ljós á forsendum
ótengt krossgötum eigin skyggnum .Áberandi og
innocuous orsakir gegnum geisla sog þess eitruð hugsanir
og fyrirfram mótaðrar hugmyndir til eigin eitur þeirra og
mótefni þess .Roof ljós , reykurinn sem pierces ljós á
leynilegar huga tuskur minningar afturkalla í höfuð án
þess að átt og aðgerðir, aðgerðir , þessi mótor sem kælir
skref
frantic
hugsun
hægur
og
uncoordinated
massificadora huga .Gata áhugasamari um aðgerðalaus
tíma er upp og dreifir heilann og spennandi ljós
Deambulante electric örvun .Eykst í dáleiðandi og lamandi
líkamsþyngd , eins og a desencadeio rímar í gibberish
.Þessar þak ljós koma á hvorum enda verkfræði höfuð ."
Sumir hafa öpum aðrir aðeins attics !" Önnur ljós að hylja
helstu inngangur , óska ég komast attics með minningum
, hugsanir , stutt líf lifað án helstu orsakir en með
mörgum minningum .Minningar sem eru að fræða hugann
eilífu opnað eða lokað í kistum ... Ia leita VHS spólur , og
ekki hafa peninga til að greiða leiguna upp breiðast út í
tíma og að skipta á sjaldan aukning svaf hugsa um hvað
var .Ég hef jafnvel kassettum mánuði að safna.Árið 1993
fór ég að vilja taka peningana mína og ákvað að
undangengnu að vinna fyrir leikherbergi .Á þeim tíma var
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hann 15 ára gamall og hafði séð mikið af yfirvaldi sem
haldið röð rúm og banna þeim undir 16 frá inn .Kom
fyrstu snertingu við hassi og það rennismiður út síðar
neyslu yfir 17 ár eftir .Í þessu umhverfi ég samband við
annan veruleika en neitað alltaf og ég neitaði notkun
heróíns og kókaíns , sem að segja að ég gerði um líf mitt
var ekki til þess eða tilgang þ.e. ég gæti hafa verið " anna
" en aldrei neyta.Hefði óviðeigandi viðhorf neyslu og
þegar frægur " listamaður " að vera kynnirinn í lok
skólaárs aðila á 9. bekk komast í úrslit í 1993/1994 .
Generator , rafall eða rafall ást elska hvað Eldsneyti þetta
ekki raunverulegur holdlegt löngun , og þetta emotive
tengilinn gagnsær kyssa og þyrstir í eitthvað mikilvægt að
þróun tilfinningalega orku og rafmagns tengsl .Þessi rafall
veitir egos og persónuleika með falinn andlit í daglegu
fulltrúa sem á að taka morgunmat eða kvöldmat eða vatn
sem nærir orku frá degi til dags .Engar grímur eða
lacerating hugsanir , enquadramo okkur í raun orku
kærleika eða ást electrifying orku og skýra göt og fulltrúi
lítur ást og einmanaleika sem lifir fed með snúru sem
aldrei slekkur á sér, að ódauðlega vald , ensatt , að eilífu
!Alltaf þyrstur electrifying löngun til að líta og sumir
þolinmæði fundið upp Einhæfni dag og hornrétt andlit
sem tákna ekkert í rafmagns miðli eru lausar vír
.Hættuspil inn hugmyndaauðgi meðfædda mótor og
brautryðjandi
raunveruleika
en
kefja
tafarlaus
tengilið.Hafðu nauðsynlegt að mótor líf, mótor , að
samstaða veruleika lifenda og ekki vera til staðar , en
oblivious annan veruleika nánast imperceptible meðvitund
löngun , en það er það !Það er alltaf til staðar í skilningi
strax tækifæri , þannig að fjölmiðlar geta ekki verið vot,
ekki renna í hugsunum ást Generator þýðir og úrræði ;um
ást Generator er alltaf á prowl og allir aðrir sem ekki
raunverulegur umhverfi og stjórnað þetta mjög líðan
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indulging , þá getur ekki losað þig við þá ánægju sem það
býr , og proliferates í þessum sífellt núverandi andlit
sálarinnar stykki sem þú vildir alltaf að Hné.Þar sem þú
getur ekki farga stykki , sem orka er ein og
fjölmenningarlegt í skilningi þess af ánægju , ánægju sem
þróar ýmsar veruleika, að við erum raunverulegur og
ímyndað, aðeins í viðurvist annarra eða sjálfur í spegil
faldi nýja reglur völd í hugumnifteindir , að þetta eru
alvöru dýr ljóssins .Bright drekar má kveikja og núverandi
flæða gegnum okkur og revitalizes okkur daglega gefur
okkur styrk og MIME gleaming verur og errant , já !
Göngugrindur því það getur verið afl ljóss eða sjúka og
endurhæfingarstofnanir
kúgun
sem
affront
til
andstæðuhugsun og kúgandi veruleika .Ekki abatas þig
um þetta núverandi neikvæð skautunum íferðarsjúkdóm í
undirmeðvitund og draga djúpt sársauka sem fjandsamleg
gagnrýni persónuleika , fed þér frekar á transcendent
veruleika og jákvæðni óæskilegra efna og efna fóðrari
brautir í anda nýsköpunar og árangur , afrek að þettaer
ekki framseljanleg og nærast frantic kapp í átt enga
ánægju , en dregur hugann að öldum hugsun og miðlun
þetta .Miðlun hugsana er raunveruleg og þróar hringrás
og enginn getur neitað þessar brautir hafa núverandi
vaxtaálag á sígildum lofti tilfinningar og ánægjuna kúguðu
vegna þess að við erum öll farin að utan áreiti beta blokka en auka þorsta okkar fyrir lífinu .Þessar hvatir hafa
áhrif því hugsun okkar og stundum átök eiga sér stað eða
þróa í hugsun , en það getur fært hamingju , að spennan
róteinda mun leiða til ytri veruleika .Blue ljós kveiktu
sterkar tilfinningar blátt ljós sem rennur í gegnum brýr og
tröppur og íferð kraft tilfinningum sem strauma fyndinn
þróa þessa möguleika sem fagnar öfgafullur viðkvæmar
bita sína fegurð gagnsæi málsnjall maður vináttu sem
leita smá " blár ", sterkari , háværari og þróar í okkur
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stjörnumerki með djúpstæð afleiðingar tilfinning og vera
fjarlægst að Hertzian öldu.Þetta vald hefur áhrif hornrétt
huga missa tilfinningu af því að búa , grænblár áhrif djúp
og varanleg vináttu , ber það sig töfrum geislar af
brjálæði og gleði unnendur sjaldgæf fegurð og
endurnærandi.Þræðir ljósaskiptum styrkleiki hún þróar og
sendir orku og hita verndar illt og ánægjulega með kvöl
og þögn , nei, ekki gríma sem glatast okkur og vísað
okkur til að hugsa óhlutbundið , það er frekar sterkt ljós
og efla ánægjaraunveruleg og ímynduð , en það hefur
áhrif og sem alltaf hefur áhrif hana til að færa og hlaupa
út mörk um innri og viðvarandi vináttu .Hún fellur í ást og
hvernig það missa ástæðu en þjóna mat að tilfinningar ,
kemur og færir ánægju og girnd ánægjulega , sem
ánægja er kaloría og skapast allt í æði af spennu þetta
aðal litur sem liggur niður og rúlla abrocha uppsöfnunorku
sem eru tóm með tímanum en það þýðir ekki hverfa í
þessu framtíðinni , þ.e. er alltaf til staðar , hlífðar, ekki
láta okkur þróast stig af óstjórnandi björt ánægju .
Árið 1994 byrjaði ég að læra rafvirki og þá
koma upp gælunafn sem ég er enn vitað af sumum sem "
Faíska " þetta vegna þess að ég tók áfall í lausu þræði og
í lok það var engin rafstraum .Ég byrjaði að mæta á nótt
og síðan í fyrstu heimsókn árið 1994 til diskó Eclipse, varð
ég að " grípa- bolla " Ég man enn þann dag að hafa gert
andann próf og niðurstaðan áður til starfa það var hærra
en 2,0.Í kvöld var frábær , ég greip bara glasinu diskó og
að fara með einn af stjórnendum hússins með höfuðið út ,
og það látið mig heima , það var furða að á síðasta ári
myrkvi sumar ég fá til the endir ogbarþjónn gera skot og
barþjónar að skipta um miðja nótt sem ekki er lengur
gæti staðið .Ég fór líður og ég fæ eggjastokkum , byrjuðu
skólaárinu 1994-1995 í 10 ár íþrótta svæði skóla joseph
Macedo fragateiro , var alltaf það versta í skilmálar af
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ritstj.Líkamleg og íþróttir einnig það vegna slæmrar
hegðun mína , hef ég jafnvel læknisvottorði í sund
framkvæmd hæð vísa ofnæmisviðbrögð við klór , en það
sem ég vissi ekki var að synda !Had a fótbolta lið sem var
kallað " les bufons " eða peidolas og kom fyrir þá að afla
fjár í atvinnuskyni svæði Estarreja .Vímu gerði mig fara í
gegnum PJ í Aveiro með öðrum vini , gerði stigum fyrir
alþjóðlegu vísbendingar um efri þar sem " kafbátar " bjór
og kaka blanda varð í gamni .
Í ferð sem komast í úrslit í Bayou matvörubúð pils með
ástúð fæddur af bjór sem við tókum hann að íbúðinni þar
sem við hittumst - footer á umræddum íbúð tómum
flöskum .Í tilefni af afmæli vinkonu mína á þeim tíma fékk
drukkinn furadouro mér svo að ég endaði upp sofna á
borðið enn hafði aðeins komið súpuna og þegar ég
vaknaði kastaði upp töfluna eftir kvöldmat gaf mér far
heim og ég vildi vera aðiliog ekki heima .Til minn átján sá
myndina Trainspotting fann alltaf gríðarlegu brandari
vegna þess að maður í salerni og sökkva í sjó á turds og
oft samtal við ömmu mína viljað tala við hvað kemur út úr
mér er að turd sem er kjaftæðiETA minn efri sem gerði
einelti jafnvel eldri þeir voru jafnvel erfið í brúðkaup aðila
bróður míns með 3 flöskur af rommi og margir skot og
greip blindur í morgun kasta upp .Ég varð meistari fyrir
liðið kallaður " tsjetsjenska " í fótbolta mót áfram árangur
minn og í 1995-1996 þegar í 11. bekk skólans José
Macedo Fragateiro gæti fengið við umskipti til 12. bekk en
með stærðfræði og líkamlega efnafræði til baka,aldrei
fékk þá batna .Ég stökk út úr flokki glugganum og gekk í
gegnum dyrnar að segja að hann hefði farið á klósettið
kennara sem var stjórnandi hópsins sagði að það myndi
segja foreldrum mínum og ég beitti sem hafði vandamál
heima .Hins reið gangi og kvartaði of mikið af vöðvum og
sem síðar kom til að vera rekin í að ræða kviðslits árið
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1996-1997 , en honum hefur ekki eitt ár er yfirvofandi
herþjónustu sem herinn skoðun telja mig óhæft, kvartaði
við mig sem gæti ekki keyrt vegna það sárt fætur mína
.Það gerði The Tri- turbos vinir þ.e. liðum 3 síur .Völdum
bulling aðstæður sem hafa áhrif á hóp " á bak við"
skólann voru þeir sem kallaður ETA.Stuðla fundi til 4 og 5
manna í borginni eggjastokkum hádeginu , alvöru árás á
tjáningarfrelsi og gestum sem safnað með mínum bestu
bandamann Nuno coagíamos venjulega hópa kynjanna
.Yfirlýsing ráðhúss Estarreja , skrifa ég : hann þjónaði
sem skjár í atvinnu- áætlun fyrir börn á 1. hringrás
grunnmenntun "virka frí " á mánuði Júlí , ágúst og
september 1997. " Ég staðfesti að þjónustanhafa verið
almennt viðurkennt og lofuðu bæði áhuga og
skuldbindingu demostrados eða hæfi vinnu .Í Santarém
eftir að segja að hann ætlaði að Expo fór heim nokkrum
vinum sem koma til að gefa ræfill og að þoka mér allt
hafa hent út um gluggann Boxer endurtaka árið
1997/1998 12. ári þar sem ég er smánaðir vegna bilanir
vígslufélag nemenda það ár byrjaði akstur .Biðin og hann
reið vel óska , langaði stökk , skipstjóri og reykingar gekk
án rolla kvíða áfangastað breytileg eftir aldri, þó alltaf lifa
í ansiosíssimo ham bíða eftir einhverju , við viljum alltaf
eitthvað , allt í okkur stendur sem viljagegn vilja sínum
sjálft .Á þessu ári ég tilbúinn eftirfarandi atkvæðagreiðslu
tillögu: það er með mikilli ákveðni og ábyrgðartilfinningu
sem
candidatamos
í
þessum
kosningum
félag
framhaldsskólanema José Macedo Fragateiro .Við stefnum
að því að efla menningar- og tómstundastarfi að dignify
þessum skóla , það þarf illa að leggja innan og utan.Til að
ná þessu markmiði Við leggjum : - framkvæmd af
finalistas- prom efla menningar- og íþróttir daga úthlutað
til öllu nemandi íbúa , þar á meðal æsku viku , fótbolta
mót, körfubolta og blak (karlar / konur .. ) .Undirbúa
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mánaðarlega , til að mynda og upplýsa nemendur af
society- vandamála hvetja sköpun A skóla dagblaðið
umræðum - Þjálfun associados- kaup á billjard borð
fótbolta - Youth viku daginn með ýmsum hætti - að hafa
sambandmeð " meðaltal" í því skyni að stuðla að því að
starfsemi skólans okkar , og einkum frumkvæði nemandi
félagsins." Við treystum á að kjósa " listanum - þetta er
listi félag þitt - gefa gaurinn fyrir vocês.na herferð dreifa
smokka af nemendum og haldið sambandi við
heilsugæslustöð fyrir komandi umræðum sem ekki koma
til að átta sig hvers vegnaheilsugæslustöð vildi nemendur
lokaðar tímar á stundatöflunni .Undir herferð slagorð "
gefa strákur fyrir þig ! " " Fylgir leiðbeiningum okkar " og
jafnvel " spila tónlist okkar , " við sósíalista veggspjöld
sem studdu þessa herferð með því að veita sem
höfuðstöðvarnar vildu framlag , eða militantaðila , sem
herskáir lak var dreift en ekki einn militant hefur unnið
þetta pólitíska afl tengsl okkar .Eins og fyrir önnur
verkefni sem framkvæmdastjórn kaupa billiard borð
fótbolta og fær helminginn af 20 skeljar sem kosta hverja
samsvörun .Á degi opnun og ég vitna : eftir kosningar
samþykkt á síðasta 14 janúar 1998 milli 10 og 20 klst
.Tók þátt í tveimur listum, og b sem fulltrúar eru sett
fram í umsóknarferlið , með því að skrá að athöfnin fór
fram innan eðlilegra marka .Eftir lokun kannanir , sem
kusu 740 nemendur , gengið við að telja atkvæði
.Sveigjanlegur eftirfarandi niðurstöður: tíu hvítum fimmtán atkvæðum atkvæði nulos- 507 atkvæði lista a208 atkvæði listi B samkvæmt atkvæða lista hefur unnið
heildar sigurvegari í fyrstu umferð með boltann var veitt
afAssociation kusu á síðasta ári að eftir gefur mat á
tengslum í tengslum við skólann árið nitjan hundrud
níutíu og sjö.Eftir þessa kynningu virðist ekki allir
jákvæða stöðu .Það ætti einnig að geta að fyrri félag
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hefur í arfleifð sinni gestastjóra, málm skáp, stól , bekkur
og tvær skák leikir ( ófullnægjandi ) .and ekkert annað að
bæta lauk fundur sem þessi mínútur voru saminað eftir að
lesa og samþykkt verður að vera undirritað af meðlimum
staðar .Dögum eftir herferð er nafnlaus kvörtun blóðrás
skóla þar sem ég var kallaður Lion King og Al Capone því
stundum gert mig fara í gegnum slíkar persónur í
bekknum , málið er flókið að hlið mér var einnig séð af
framkvæmdastjórnsem neytandi hassi og samkvæmt
skóla sálfræðingur á ringleader .Í árslok 1998 til
eggjastokkum
psp
opnar
rannsókn
og
engin
lögreglurannsókn sögn nafnlaus kvörtun ég var sonur
forseta Estarreja hólfi og var yfirmaður mansali
netinu.Hafði bara reykja sameiginlega þegar ég gekk inn í
lögguna aðstöðu , neitað neyslu og hafði reynt og ekki
eins , síðan haft þar ekki lengur tengilið eða upplýsingar
um yfirheyrslur mína í þeim landsliðið eggjastokka .Á
þessu ári á prom undir grun og ásökunum um vanefnd á
greiðslu þess kvöldmat , siðlaust vegna þess að það var
greitt í eftirfarandi daga með 1 vinnu besta vin minn á
þeim tíma , lista sem beitt árið eftir var hræddur um að
við gerum ekkivið greitt kvöldmat , sem var gert ,
sögusagnir .Janúar 98 Ég er boðið fyrir viku menntunar,
fært minningar Exa hans .Jorge Sampaio forseti
lýðveldisins sem úthlutað mynd með vígslu " til hóps
Aveiro , einkum til og frá skóla José Macedo fragateiro ,
með vinalegt hug " viku menntun 24 Jan 1998 - forseti
lýðveldisins , hafði hádegisverður standaí rafmagn safninu
þar tók á móti forseta .Það sama ár kemur tækifæri til að
vinna á diskó í pildrinha furadouro , þar sem barþjónn
skemmtikraftur gestum með flöskur og juggling
bragðarefur sem koma upp í hugann bíómynd " Cocktail "
var kvöld þegar allir þrykktir mig og ég hafði á
tilfinningunni að discohafði flamed upp trúa þessu ,
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jafnvel eftir vakandi þegar ég er allur óskýr kasta
nærbuxur út um gluggann , falla á regnhlíf á kaffihús ,
dögum síðar er móðir vinar míns að skila þegar þvegið
nærföt segja aðkannski hafði fallið ofan .Það var algengt
að drekka 2 flöskur af gullnu verkfall einn af Absinthe
ásamt maka mínum .Fram í veislu sem ég er að þjóna
viðskiptavinum í framan yfirmanninn og byrja að fylla
gleraugu breiða vökvann allan borðið og var strax rekinn
.Í stuttu máli var einn af stjórnanda við viðskiptavin og ég
þjónaði þá tvö skot breiða allt sem hann sagði bara : Fá
út hér !og til þessa dags ekki meira talað við þennan
mann.Ég sótti brúðkaup besti vinur bróður míns, ég reykti
illgresi í baðherbergi og fékk drukkinn mig svo að ég setti
á borðið skó og gerði farsíma .Kvöldið alltaf fylgja
gleraugu og tímafrekt hassi notað til að skrifa uppskrift
Einsteins á skólanum nær 1998-1999 monho bar barþjónn var hér fyrir nokkrum mánuðum til að þjóna
bolla .Innleystur endanlega aðila 2ºperiodo , sem
venjulega samhliða diskó Phoenix hann sló 900 manns á
fyrsta monho sturtu högg 700 manns gegn tæplega 200
öðrum í samkeppni við aðila var að ná árangri.Eftir að
aðili tók alla borðstofu félag þætti út borga eiganda
monho kvöldmat ekki að gefa þetta , ekki meiri pening
fyrir veisluna .Á þessu ári Ég byrjaði starfsmaður afslátt
minn sem Philips, verksmiðju starfsmaður þar sem ég
vann tvo mánuði til næstum tveggja vikna fjarveru.Þá
fékk vinnu í Uniteca / Quimigal .Fór barþjónn /
skemmtikraftur með juggling bragðarefur mínum í
dacasca diskó var hér sem neyta fyrsta " töflu " minn
braut í tvennt og tók á mismunandi dögum helminga
virtist sem ekkert sem ég gerði var að líkami hraða ,
tddefoliate heilt tímarit og ekki lesið neitt eða komast
heim og setja tónlist og fá að halda .Þetta var í fyrsta og
eina reynsla af þeim.Á diskó dacasca almannatengsl og
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öryggi þegar ég fór að leita fyrir annan dag í starfi sagði
mér að ég í gær með flöskur og juggling minn hafði högg
höfuð viðskiptavin sem hafði farið á sjúkrahús yfirgefa
fréttirí blaðinu , eftir allt það var allt lygi og ég hafði talið
.Fyrir seinkun þrjár klukkustundir var ég með kærasta
þangað og ég komi tína glös og rekinn á staðnum .Opnaði
nýja bar í Estarreja Ég hef verið á árunum 1998-1999
sem barþjónn / doorman hetjur barnum , einn af þeim
nætur lána bók um " hlera " og deyja " American " var
safnað með þjálfa hann og bókina mína .Ég kom til að
gera a innborgun á $ 100 til að vera fær um að hækka
1000 $ ... fyrir tveimur árum sem janitor og jafnvel
brenna dyrnar með bensín mótorhjól , en aldrei strítt eða
taka þátt með neinum.Skipuleggja Eve 1998/1999 í
Heroes Bar \u0026 vinir Faíska skipulag hringt New Year '
öllum vinum fyrir New Year .Mando allar bar fastagestur
fara fyrir miðnætti á endanum hætta bar og áramót .Ég
fer á barinn eggjastokkum steinum þar sem ég er ofbeldi
með því að auglýsa í starfsstöð til annarrar atburður ,
kærði með lögreglu og þeir fara á bar þar sem þeim er
sagt að gengið frá ashtrays inni , hreinu lygi .Ég fékk að
fara í saksóknara en ég vissi ekki fylgja rök fyrir skort á
vitnum .Á gamlársdag 98/99 - hetjur av bar .Salreu
Estarreja Viscount reið A program þar sem : 12 Chimes á
einni nóttu [og dag ] ... DJs á stjórn búsettur Sergius
gesti djVicky og fer huldu höfði .Í the miðja af the aðila og
til að klæða mig fara heim til aðila og vinir mínir mæta,
setja út alla viðskiptavini á bar þar sem hann var þessa
nótt Porter árslok .Í hugsun setja inn spurningu röð
stafrófinu og koma til að hugsa um ab eða Abba voru
mjög undan held ég að búa til öryggiskerfi meðal karla
gerðarsamræmi winking eða snerta og finnst hvert annað
og ganga í öllum hraða til að sjásem var illt eða þjáningu
og hjálpa .Watch TV og ég held fætur innihalda skilaboð á
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huga ég sjá rás FTV og ég held að dagurinn mun fá
Nóbelsverðlaun.Ég hef hugsað einu sinni að borða
mönnum líffæri og var matvöruverslun að kíló um daginn
hélt að brotið gler í götunni voru demantar , var að horfa
á bíómynd hrifsa / svín og demöntum í myndinni í Aveiro
þegar ég hugsa er leikari myndarinnar ,byrja að fjarlægja
skónum sínum og að komast í og úr bíó , það var
kvikmynd mín .Í Estarreja hljóp í fullkominn frelsi til að
starfa nálægt ánni og hugsa um klifur við trén metó
helmingur líkami í ánni og ég held að ég er snillingur og
að mr .Forseti lýðveldisins kemur fram við mig , ég hef
samskipti við kýr voru á beit og reyna að miðla til þín
hugsanir mínar .Ég held að þeir séu mér stela
hugmyndum og gera mig langar að gera skaða , ég byrja
að líða undarlega hluti , til að einangra mig , gerði það
eins snúast allt herbergi, lesa sálfræði bækur til að reyna
að skilja hvað var að gerast við mig , ég fór aðóráði ,
ranghugmyndum ofsókna , eða að hann var að vera
áhorfandi og stjórnað annaðhvort með sjónvarpi eða í
dagblöðum í dag , koma að hugsa um að faðir minn
myndi kaupa mér bar , og það var sú stærsta í heiminum
, aðeins gert furðulega hluti leiðandiforeldrar mínir að
vera alvarlega áhyggjur í þessu almenna hubbub einhver
kallar GNR og slökkviliðsmenn enn flytja mig á sjúkrahús ,
sem rann rak klst ganga fyrr en ég er fundið með því að
herinn í GNR sem segja mér , " við vorum bara að leita
fyrir þig "ég er fluttur á sjúkrahús í Aveiro, eftir að hafa
geðsjúkdóma
neyðartilvikum
Coimbra
.Tekin
af
slökkviliðsmenn gjörvulegur að Gurney eftir samtali sem
ég er að hugsa að ég tek að sprauta og ég mun hafa með
stelpurnar höfðu samráði við höfuð geðlækningum , en
aðeins tók að sprauta ... Þegar ég vakna ég í herbergi í
Psych deild ?Flýið , ég tók leigubíl og fór til Coimbra þar
sem Estarreja sagði leigubílstjóra að bíða og fór að vara
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móður mína ... Daginn Ég er hneigðist að taka töflu send
með geðlækna ekki vita það var markviss að líða illa ,
biðjamyndi leiða mig á spítalann , var meira en 20 daga
undir líkamlegu aðhaldsbúnaðar sem bundinn með belti
að sofa !Í Estarreja fagna intermarche virtist mér boð um
að slá inn nærliggjandi hús , kom ég að slá garðinn hugsa
þá að ég væri þjófur og jafnvel tekist að gera kvörtun en
eftir GNR sagði að hann væri jafnvel að leita að mér og
tók migá sjúkrahús .

Það er brottför saman við jarðskjálfta í félagslífi , fá veikt
á næstu árum , kom ég að ugga svo sem : að fara á
kaffihús , óttast að bikarinn féll og fólk tjá sig um nafn
mitt .
Hvernig 3ºescriturário 1999 var póstdreifingu
og skráningu leyfis á þeim tíma descolorei hár, dreifa
pósti bíl án þess þó að þurfa bréf , innan jaðri
verksmiðjunni þar sem það var að ferðast á 30km / klst ,
vildi finna í fyrsta skipti á bílfá að hafa slys yfirgefa
stuðarann og jafnvel þurfti að réttlæta .
Ég sofa ekki vegna þess að það vill ekki að sofa
ég vil lifa hér frekar hindrun sem heldur mér vakandi ég
takast það með svefnleysi .
Ég skráðir í heimavistarskóla Luis de camoes ,
portúgalska panta jafngildi 11 gildum og aftr á leið með
eininga af framhaldsskólastigi .Ipj yfirlýsingu , nýtt
upplýsingar Fjörugt virka eins og námsstyrki , frá 1 mar
1999 til febrúar 5, 2000 fór til skóla til að auglýsa
heilbrigða hegðun fyrir ungt .Ég byrja að sjá á netinu
klám og að hafa samband við spjall." Í störfum sínum
hafði áhuga og dynamic spila fullkomlega verkefni þeirra ,
einkum þjónustunotendur , miðlun upplýsinga um áhuga
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ungs fólks , uppfærslu upplýsinga stuðning og snertingu
við portúgalska Institute of Youth" Aveiro , March 09,
2000. ég fór til Tenerife einn á síðustu dögum byrja að
hugsa um konuna í lífi mínu og ég skrifa 3 spil með nafni
Raquel Mamede - Bombarral Portúgal og síðasta degi ég
fæ símtal í Bayou hennar líkja slæmtí boði ásamt kærustu
á þeim tíma mun ég hafa íbúð til að vera við Raquel og
eyddi nokkrum klukkustundum ég finn mig með
verksmiðjuverði .Girlfriend að setja fasta skeið í bjöllu og
sjá vinur minn stökk frá einn svalir til annars viðvörun
mig á fyrrverandi .Þar síðustu augnablik sem hún hljóp
líka og kom til mín að ég hljóp til í herberginu í íbúðinni
og faldi mig undir blöð af besta vini mínum á þeim tíma
og hún spurði hvar var Filipe og ég fór blöð og sagði
she'm hérflúði íbúð rak ég um götur koma til að fara
framhjá þér bragð til að fá að róa hana niður .Ég get
framhaldsskóli prófskírteini 1999/2000 umsækjanda með
lokaeinkunn 16 stig - eggjastokkum 11 des 2000 , átti
skanna í þverfaglegu svæði vinstri helming og þá fór hér
lýkur skila annað kennari , eyddi tveimur dögum fara til
þínskrifstofa afsökunar fyrir skort á heiðarleika kennara
gerir frekari skoðun og gefur minnismiða 20 , hámarks
skora fyrir venjulega kennara var 16 stig .Ég fékk
minnispunkta frá 11 til portúgölsku , ensku til 15 , 15 til
franska , 17 þverfaglegu svæði , 18-18 heimspeki og
tölvunarfræði, afritun á prófum svo að fá að standast
námskeiðið .Þó að læra vann í hálft tungl fór opinbera
hótel með faglega flokki " móttaka lærlingur 2 ár" frá
þeim degi 8 febrúar 2000 til 31. maí 2000 " öðlast
þekkingu á þessu hóteli í köflum móttöku / móttakaog bar
.Sýnt á þessu tímabili miklu getu til að læra , óvenjulegt
vígslu og ábyrgðarkennd .Við lofum framboð og samband
þitt við okkur öll .Ovar 28/07 / 00.aqui svaf í
hótelherbergjum höfðu aðilar á barnum og fór í laug í
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fjarveru þeirra ábyrgð .Hefði refsiaðgerða mál til árás á
aðra bar vegna þess að þetta gerði mig finnst slakað
vegna þess að hann vissi að hann hefði verið lagður inn á
spítala í geðlækningum .Þá fór ég til Lissabon og fékk
gegn starfsmaður starf á kaffihúsi í verslunarmiðstöðinni
var imaviz 2000 hafði venja að sækja næturklúbbur í
verslunarmiðstöðinni þar sem hún dönsuðu þar til pissa
óratími ímynda mér bestu dansari á þeim tíma hafði með
mér flösku afpopper'so sem andað áður en gengið er starf
eins lykt og líttu til himins framan hótelið Sheraton , þessi
flaska var 2 mín reynsla með efni , en fór aftur í að gera
það ekki framar ég reyndi þetta í lífi mínu.Tók þátt í
starfsfólk Estarreja Carnival 2001 - Shrovetide eða ekkert
!Shrovetide eða ekkert !Yfirlýsing ráðhúss eggjastokkum skiptingu menningu , bókasafn og söguleg arfleifð .Það er
lýst sem hann hélt stöðu stjórn aðstoðarmaður , á
samningi til ákveðins tíma af 6 Ágúst 2001 to 30 maí
2002 í Þjónusta Viðskiptavinur þjónustu til sveitarfélaga
bókasafn eggjastokkum og Museum Julio Dinis húsOvarense " sem gerði mikla tilfinningu fyrir ábyrgð og
skuldbindingu " hafði bókasafn skjöl og gerði hverfa
skráningu " vonlausu tilvikum " 2001 - GNR sjúkrahús
milli Leiria Leiria og bardaga það er kvörtun hljóðvarpi af
bílstjóri sem var að fara að truflaflutning, BT er kallað til
sögunnar eftir bíl rebocarem segja að það er engin refsing
, kalla liðsauka og leiða mig á spítalann í Leiria
handjárnaðir .Í Caldas da Queen hélt sjá snipers og fólk
sem fylgdist gluggakista 26/11 til 12/07 2000 í sjúkrahús
ungbarna d .Pedro 2001 - Ég fæ ekki staf fyrir DGV
heimkomuna með ökutækið en hef ekki bréf og aldrei
aftur að leiða fá bréf frá dómi viðurlög mig með mjög
alvarlegt brot gegn fínni ( engin lágmarks )
uppsagnarfrestur 30 daga , takabréf DGV sem er með
henni og segir að taka annað af því lögum að vera
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leiðandi í minna en 2 ár .Ég rúlla jafnvel herbergið mitt og
hugsun sem hafði myndavélar kvikmynda mig og að hann
var að fylgjast með njósnara .Í Leiria held Interpol reið að
vinna með mér , þar sem ég setti 5.01 prósent .Bensín og
borga 5 € finna að hann hefði fundið uppskrift að vinna og
verða milljónamæringur .Á þeim dögum sem ég hélt að
ég hefði rússneska njósnara undir bílnum .Ég held að ég
sé töfrandi og ég er að stjórna bíl með huga og heila
límdur er við vél bílnum til æ stöðugri snúningur sem
gerir mig hættuspil á miðjum veginum í nærbuxurnar
með skoppandi bolta til hættuspil inn í þennan boltanum
varhleypt af stokkunum í próf lausnir Queen og högg the
jörð í framan forgarð og fór upp í þak hans .Ég stoppaði
við GNR brigade stjórn á b5 talin þau svæði Coimbra og
Aveiro byrja að hafa stunda hugmyndum og hring dagblöð
í bílnum er dregin af röð BT Leiria.Liscont yfirlýsingu Container rekstraraðila vinna með sérfræðingur flokki
stjórnsýsla.Á þeim tíma sem ég myndi liggja á klósettinu í
Liscont , ég átti tvo mánuði án þess að reykja hass og
þegar ég kom heim að það meiða höfuð mitt byrjaði í
vandræðum með snemma loka Liscont djúpa ást , ást
orðið var fannst líka gleymt botn helmingur missti iðraðist
og bjó.Ferðast undir skýjum flaug undir himninum verið í
reikistjörnur Mars og Júpíter á Mars , ákvað ég að elska
þig og Jupiter gerði þú hefur hér er verið mín , fljúga frá
jörðinni til plánetu penni hafði styrk , hafði orku , gleði
vareitthvað sem miðlað kærleika í blóm form.Hefði styrk
sólar , flutti eins sólblómaolía , hafði gjarna á Hörð stunda
eitthvað brennslu var draumur , sem afrek, markmið , allt
með ástríðu , án vídd var frábært , ótrúlegt stutt mjög
elskandi .Ég leit út um gluggann ég tók á
sjóndeildarhringnum varið skönnuð mikið leit undan sá ég
stjörnu þína , var ljómandi shimmering leit upp sá ég
tunglið var mitt og þitt , var landslag, ferð , með þér að
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ferðast á landi og undirsjó , síðan þú sigra við ferðast yfir
land og undir sjó var bara tunglsljósi .Hefði þessi þrá ,
vilja , óska , elskandi , hugsun , tilfinning .Ég hef misst
þig og er ófullnægjandi til að hafa þig hér , óska fundinn ,
elska þig , alltaf að hugsa um þig og finnst augliti þínu ,
þar heimþrá og lifandi án þín , hugsa , vil , finnst þér og
elska þig ánsjá þig , vilt þú með 5 skilningarvit : sjón að
sjá þig úti, án lykt lykt þig , heyra þig gjörðir án hávaða ,
smakka gleði mig án sanna þig og snerta þig án þess að
snerta .A áminning um að þér orðið , fannst , elskaði ,
lifði , aldrei elskað annað sem kyssti í þér, ég sá , ég
went're kærleika sem mun alltaf muna.30 maí 2003 ,
hjónaband ást mars Moorish filipe 2 júní Lisbon -...
Havana Madrid Madrid Madrid 9 júní júní 10, 2003 Lisbon
fara til Kúbu og Havana kaupa $ 100 marijúana sem
raunverulega sjúga .Ég var fjórum mánuðum án reykja
liðum áður tengja , þá reykt og meiða höfuð mitt var
upphafið af intrigues með yfirmanninn og endaði fá lágt
og fara leita sér að vinnu .Deild Letters svaf í skólastofum
og reykt liðum mínum .Town Hall Library Lissabon orlando
Brook bilt snertingu við nýjustu skapa Fælni af gera
starfsemi með þeim, unnið einn mánuð leyfi mér .Eftir
langar að skýra nokkrar efasemdir með betri tækni , segja
mér að hætta og leggja veikindaleyfi - sendi bréf til
forseta Isel með mismunun á tilteknum staðreyndum geta
ekki farið í baðherbergi og láta ost tosteira , vinstri ... ég
skrifaði lífi óánægju með ánægju á póstkort af CTT og
sendi mig til að fá hana .Senda bréf til forseta lýðveldisins
gefur tillit mínum síðustu 8 árum .Atvinnuleysi , samband
við félagslegt öryggi í Lissabon borgara verslun sem segir
mér að ég hef engan rétt til atvinnuleysisbóta þegar í
raun þurfti að halda því fram með móður og eiginkonu og
ég mun æfa í nefið með hugmynd að fara að veiða í
flugvél
tilLuxembourg
að
tala
við
Barroso
í
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Evrópusambandinu í því skyni að gefa mér þetta starf
.Afrakstur bara í smá stund, augnablik úr hugsun þinni
sem líklega allir eru ekki aðeins eins virtuous mynd en
vegna þess að framkoma eða næra hugann ekki deyja á
þeim tíma sem uppsögn allra líkamlega tilveru og
skyndilega fer allt burt, eðagetur leitt .
Ég heyrði raddir sem sögðu stjórn að drepa mig
, en augnablik hafði sagt konu mína það var " tölvusnápur
" sem hafði starfsgrein , skrifaði grein að segja að ég
elskaði alltaf í búðina til að kaupa tvær flöskur af bitur
möndlu og drakk allt samanmeð ýmsum pillum .Konan
mín þegar hann kom inn og fann sig faðmast við ástandið
sem heitir The INEM slökkviliðsmenn kom skömmu síðar
og gaf mér olíu þegar ég vakna ég er diaper á sjúkrahúsi
.Dögum síðar sagði nágranna mína sem hafði verið
milliverkun kom til mín að segja kaffihús nálægt það
myndi ekki vera á kaffihúsum sem tók 02/2007 1.
sjálfsvígstilraunir .
Ef gufa mig ef sál mín , ekkert myndi vera
leyndarmál plús rusl , sem vissu ímyndunarafl.Komið frá
niðurrifsstarfsemi fljóta letinnar annars stund , einkum
.Skortur ef hann snerti og sá heiminn þinn , væri óhreinn
, án slökkva snerta næmi amk trúa því að einhver bera
veruleika minn .Sorg mín er einfalt og mölum unnt er að
ná eins unattainable .Um galdra, án kaldhæðni í dag þú
segir , snerta og finna mér hvernig þú lítur á mig og sjá
hver ég er og ekki það sem ég fann aldrei svo mikið
þjáningar , langaði ekkert meira , deyja fyrir þig í gegnum
mig fyrir þig skrifaði svo aðorðið og aldrei dáið og þú
aldrei glatast bara fannst við hliðina á þér í brennandi leik
brennandi sársauka í mér sem endar þegar allir brenna
.Aldrei tók þig , við the vegur í þér mun segja að þú þjáist
vegna þess að þú aldrei skilið og veit að þú elskar og mun
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alltaf elska þig .Það er meðhöndluð á sjúkrahúsi og Cabral
karrý sem var í " dá " og kemur vakandi og sér aðeins
bleiu , man ekki samtal við geðlækni sem gefur þó mér út
röð eftir undirritun ábyrgð afsal .- Hélt að skjóta dýr úr
gluggum gólf og höfðu hugmyndir að eyða eða drepa fólk
fannst mikill truflanir í líkamanum niðurskurð og skurðum
segir mjög truflandi anda og tilfinningalega hrært löngun ,
ég bið þig að gefa mér koss eins þeim sem þú veist ?
Gefðu mér koss falinn , eins og þessir surripiámos hver
öðrum þegar löngun óx gefur mér koss , mjúkur , af
þeim, þú veist .Sweet , sætur að þekkja þig .Ég gef þér
koss frá mér .Með fullri virðingu , láta þig og mig !Hvað
finnst þér um mig og ég um þig ?Ég estou- þakklát fyrir
að hafa mig lesa , skilja kannski !Brottför á Dómgreind
þegar lesið mér tók þegar elations þeirra amk málsnjall
maður opnaði pakkann gjöf til lagalega klukkustund nú
þegar miðnætti massa eða leikur hani sem er hræðilegur
spurning ! ?Hugleiðingar á skiljanlegu tjáskiptum alsælu í
lágmarki og aðeins þögn echo sem skilur okkur virkar eru
orð sársauka jafnvel á einfaldan höfnun brennslu
.Óyfirstíganleg hindrun líkamlega en ekki hormóna og
andlega efnafræði vera björt .Himneskir líkamir ráðast
okkur fyrir eflingu Pansy .Í leit að ást smári , því, að
auður felst í að skilja margþætt verur og alltaf með
eitthvað til að bæta við þessa skoðun .Önnur viðbót að
frekari aukning , þetta löngun til samúðar og eymsli sem
útlegð okkur fulltrúanefndarinnar sjálfsálit í félagslegum
fjölmiðla.Skoða sjónarhorni sjálf einn og jöfn , ekki
alienate allir óska fyrir fleiri óskir sem koma upp í hring
.Þessi hringur af gulli , Guild um góða trú og hollustu og
virðingu , aðallega vegna er ekki til .Við erum hrein og
villt í lögum svo og ekkert meira eigingjarn en ég sem
bara að vera svo alltaf skapast annar með lið þeirra
skoðun .Bólginn hugann fær um einfalda skipti á
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hugmyndum , það er brýnt höfða til skynsemi .Þegar við
gefum eða koma sjálf með hinni .Ekkert meira léttvæg
hafna hvað við viljum ekki , það er auðvelt .Ást og ást er
frekar finnst hitt og ekki mig .Uppbyggileg viðhorf tengsl
eru á milli þess að við .Prentað í instinctive hegðun aðeins
hugsað mér , svo á mig , og nú hef ég aftur .Átök vegna
þess að einn er ég sneri í " I " og þú veist aldrei hversu
vel " sjálf " við verðum að veita stuðning við hvert annað
.Það er góður af koma til okkar sem er alltaf opin .Athygli
" I" s eigin til að vera með þú átt grímur og eigingirni sem
er .Jæja herklæði ég alltaf vera orðnar svo brotinn af " tu
er " sem eru fyrir hendi og sem eru " ESB " meira " ESB "
sem pop herklæði.Ást : ást sigrar allt.Ágúst 2007
skilnaður ... Effervescent Light - fellur og burble , þynnt
og stækkar í útibúum í unconquerable löngun , það er
blekking eins og allra augum sem síðan hrynja þegar
blasa við ytri veruleika .Búinn með illsku og fölsun
dreifður brjálæði effervescent löngun sem kærleikur
stækkar og contaminates , occupies öllum hugsunum og
leyft að ráða og vera domineering , er það að skiptast á
endurnærandi orku , lýsandi efni er þarna.Kveikt himinn ,
ekkert sterkari en löngun til að ná fullkomna jafnvægi
bjarta himininn , eins og þeir eru stjörnur sem gefa þeim
líf og færa hugmyndir eða staðreyndir hugsanir , löngun
til steypu , ekkert fallegri en himininn kveikt af orku þeirri
constelareskalla stöðugum samskiptum milli stjarnanna ,
og kraftur stjörnurnar er einstakt.Það hræðir mig hvernig
orku hverfa í reyk án loga , þ.e. ekki hafa áhuga á að
túlka Cosmic veruleika .Ég er vonsvikinn þegar orku ,
bæla gistingu og kristöllun tilfinningar er án efa grímu af
pólitískum misskilning.Sála snýr þér í galdra og flýgur
hugur sem hafa enga högg straum sannur staðreyndir og
breytast hlutanna eru að breytast skref og hringrás sem
allir framhjá og þróa , en aldrei í vegi ótta og
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þjáningutilfinningar .Losa þig og stækkar þú þjáist og
sérstaklega stökkbreyting lífsins , þessa breytingu sem
rekur okkur .Ljós lífsins , á kafi brjálæði af ástríðu
.Hvernig koma?Dragast elska og vilja til að vera elskaður
, ástríður og vonbrigði opna nokkrar blekkingar.Deluded
og elska mig að einbeita sér og einbeita um aðferðafræði
kærleika sannleikans , sem pierces allir lygi .Nakinn í að
vera elskaður íþróttavöllur við erum að takast á við hið
sanna deili á að vera , svo að hann unni krefst okkur
djúpt skilning á því hvers vegna að vera elskaður og enn
er það nauðsynlegt dichotomy góðra mætur endurgjalda
og elska líka, þetta díalektík er ráð1 + 1 = 1 , þegar
rökrétt maður getur ekki notið neitt .Svo rökrétt 1 + 1 =
2 , rétt, en háttsemi verður ekki afkastamikill ef
niðurstaðan er ekki tæknilega binda á viðhorf og gildi og
hegðun almennt , þannig að þá er það sameinuð stöðu í
miðju lovemaking .Skilið og er þetta satt uppspretta
ánægju , eða vera einstaklingsbundin eða önnur aðgerð
er ætlað til aðgerða eins frelsi .Jæja , ég hef ekki búið
nóg til að sigrast á eftirfarandi skrefum , rökrétt eða
órökrétt verður viðmiðun fyrir mörg ykkar , ég vil vera
alveg viss , svo ég ímynda mér rass frá tími til tími , og í
dag er varla asnasem slík , það eru frekar gervi asna ,
heimskulegur sem sannarlega stendur stundum þetta
hlutverk , taka eigin ályktanir .Ég er ekki hér til að
tilviljun um Follies ugga , og viðhorf sem gera það ekki
þar sem brjálaður er aðeins við ákveðnar aðstæður og
þegar dæmdur af öðrum, þ.e. fer oft á " búsvæði " .Það
flytur nokkru af rökhugsun þá vil ég að segja að ég er
brjálaður , ætla ég að líkaði margir og þess vegna erum
við aldrei ánægð , við viljum meiri ást og fleiri og fleiri af
hverju svo elska metnaður sem ég setti spurningu .Hörfa
segja eftirfarandi, eru öll ókeypis að fremja Follies í ást ,
við erum viðkvæm og oft handleika .Við viljum trúa því að
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það er satt að ást, hvers vegna , vegna þess að við höfum
verið elskaður , að tilfinning sem vekur ástúð og kallar
speki lífsins
11/2007 2. tilraun til sjálfsvígs með pillum , sem
stigvaxandi í karrý sjúkrahús og Cabral varla ganga í
deildinni sem ég er að nálgast með hjúkrunarfræðinga "
þá reynir að drepa þennan tíma með benzódíazepín ? ! " ,
Eftir greiningu er ég í æð skot nálinni oggushing blóð .
Vinnuskilyrði deyja á milli lífs og dauða ?Ouch !
Fyrirgefning er það geymt ?Obvious , sem aldrei drepinn ?
Allir hafa eftir að lifa í smá stund án undantekninga allt
banvæn eins fljótt held að við munum deyja fljótlega og
þá búum við er svo misvísandi að athlægi.Eftir afmælið
mitt Ég reyni að fara " út " samkomulagi 20
klukkustundum eftir alveg afskræmd og róa , lifði aftur
.Taka þátt í opnu procedure'm metin fyrir bylgju
stjórnsýslu tæknimaður frá þriðja læknis lið og hefur
17,41 valore note taking öðru sæti í keppni , kvöldið áður
hafði ekki sofið og hafði reykt meira en 10 liðum ,
viðtalvar í morgun .Þessi læknis skóla hafnarinnar .Hvar
dögum seinna fékk ég að fara vegna þess að hann var
með sjálfsvígshugsanir og þar sem ég var ekki einu sinni
mætt , beið ég , en ég hafði nóg af að bíða .Ljósið sendi
mig í átt að núverandi alsælu daglegu lífi , upplýst mig
sjúka framtíð og óraunhæft að þá já , þrumur upp slátrun
mér og á skjánum blikkar eins sviptur Dynamite banvæn
ánægju .Svo já gróið vinstri caloric innyfli af nákvæmni og
nákvæmni .Ég veit ekki hvort ég bjartari fortíðina vegna
þess að ég óttast að hún hefur ekki vald .Þess vegna ,
það eru tveir Pólverjar, tveir öfgar og ég sló jákvæð og
heilun og ekki svart og draugagangs .Þetta ljós kemur frá
skýrleika tilfinninga og skynsemi á næsta kvöld og
impulsive án umskipti og ógagnsæ skilningarvit , ekki
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hluti tilfinningar eða neglt á spennu , ánægju af því að
búa og njóta hámarks afl sem hreyfist okkur á jörðinni og
gefur okkur kraftekki grípa hæfileika sem þú hefur og
styrk sem beittum blue Ray og ventilaste af heitu blikkar
reynslu og ekki illgjarn og langvarandi hugsanir sem
victimize okkur eins og skuggar , allt hefur hreyfingu , en
það er til staðar og hvernig það er ljós íferð íSkilningur á
augum og sýnir okkur skýrleika í hugsun gegnum þögn á
tímum , og er þögul sem að herða þá skoðun og njóta
inglorious fötlun sem aðrir fara í gegnum neikvæð eða
jákvæð orku .Á hraða hugsun , strax , annað brot af tíma
, og tíminn er tafarlaus vegna verður engin niðurskurður á
ramma eða mest fáránlegt hegðun vegna þess að allir hafi
rétt , hvort jákvæð eða neikvæð áhrif .Hafa lacerating
áhrif svörtu Faíska gerist í hlutlausu stöng Sanity og
brjálæði höndum lifandi orku og svangur fyrir ánægju og
luminary , svo ég ráðleggja þér að nota eigin orku til að
að ná með ljósi og esbaterá brennandi bros sem ösku
,sviptur hita , en frantic þegar hrært .Annars geira hafa
Blue Ray með ótruflaður hugsun jóla og lagði áherslu á
tré ljós sem leiða okkur til truflandi .Það er þessi
aðlögunartími blasa við effusive en ekki obstructive
raunsærri orku sem koma í veg okkur frá lifandi
myndatöku , þrumuveðri titring upp og áberandi áhrif á
hljóð bylgja sem framleiða supersonic hraða en ekki eins
og öflugur eins og heilbrigður .Hvað er raunverulegt og
virðist Unreal .Lífið í eilíft halda henni þar fer niður og þá
er engin leið til að berjast það , í kringum það eða vinna
það er ótti dissident burble og lýkur í einum punkti
verkfall huga sköpun , ímyndunarafl eða bara mála
ummerkiblómlegt grænt blær og grípa líf í þeim tón lifandi
blómstra , hér er staðan sem þú vildir alltaf að benda á,
býr ákafur.
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01/2008 gera húðflúr með stafina
Darklightning og neisti í öxl blað og kraft segja luz'08 eftir
að aldrei intentei húðflúr gegn lífi
2007-11 / 2008-01 - Commercial hratt phone'm besta
stjóri viðskiptamanns kaupir 5 farsíma til félagsins , nær
ekki að birtast í vinnunni .Í Estarreja á bókasafninu í rúm
til fatlaðs bílastæði sat og lagðist á allusive stað til að
mótmæla mínum varðandi hvernig að vera öðruvísi þýðir
ekki að vera öðruvísi sem er bara á stærð kvörtuninni bók
og það var byrjað og lokiðfyllt plagiarized úr bók um " að
vera öðruvísi " sem var í kynnt færslu sem varið á dag var
fullt af góðri menntun og siðir með yfir 20 bindi á borði.Í
Estarreja 02/2008 Library Walk með bláum hjálm verkum
og sem starfsmaður almennings verkum , skrifa
eftirfarandi á dyrnar: á mig ríkir þögn óþægindum .Ógna
bróður dauðans og ég er leitt yfirvöldum samkvæmt
þessari gjald fyrir geðræna mat .Ég mun að eigin
frumkvæði til Viscount sjúkrahúsi Salreu þar sem ég er
tekin sem sjúkling , býr til umræðu þar og um að vera
veikur eða ekki, er að tölvukerfið aðeins tekin inntak eins
veikur ? !Ég leggja til að fara á geðsjúkrahús spítala í
Coimbra í að komast að koma með herinn af GNR þeir
gáfu mér far heim næsta dag .Ég slá orð og ég er orðlaus
yfir 10 klst .Ég keypti ljós tæki og hljóð með hátalara
100watts magnað CD með andstæðingur Dantas
stefnuyfirlýsingar var sett í hámarks bindi út af
svefnherbergi gluggann minn , á José de Almada - þræll ,
skáld Orpheus d' framúrstefnulegt og allt .HUC háskólasjúkrahús Coimbra sjúkrahúsi bulletin - menn
Geðheilbrigðisþjónustan - sjúklingur var lagður inn á
þessu sjúkrahúsi á 2008/02/02 var tæmd 2008- 02-18 Venjulegt sjúkdóm , breyta bleiu á herbergisfélaga ,
annað ágreining viðhann fór jafnvel eftir miðri meðferð
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.Led af yfirvöldum til hospital'm handjárnaðir and'm ekki
einu sinni séð um geðlækni að vera neydd til að fylgja
meðferð gegn vilja mínum , bundin við stretcher og taka
lyfið.Ég tók bækurnar sem hann hafði fengið að láni og
kastaði þeim í vatninu bæjarskrifstofu tók peysu um
daginn , sýndi ég undan massa utan húðflúr minn sem
hafði vald á hönnun ljós, kom ég að fara 15 € í procession
.Ég kom til að kalla eftir Estarreja menningu councilor
sem ekki gefa bækurnar teknar úr safninu yrði hafin
refsimál versta er CD klóra upp og dagur procession var
kastað bækur fyrir ljósgjafa bænum torginu .
Þegar ég var orðlaus vegna veikinda hugsuð
áætlun , standa með multimillion -dalur leyndarmál ég
hélt að ég mun ekki segja vegna þess að ég ekki , ég ætla
að vera heimsk , sonur minn með arabískum bók
handskrifað af mér mun hafa mesta fjársjóð í heiminum .
Í hlutverki deild Coimbra var ég greindist
geðklofi sturlun kannski bara alltaf held ég geðklofi ...
hlustað á samtöl á fundi hjúkrunarfræðinga , tengd betri
áttaði ég var að hlusta á samstarfsmenn segja að það
kom að mér... Hann hafði skrifað upp ' " flýja hættu" "
halda náttföt " Mér finnst það fáránlegt , alltaf að fara að
keyra náttföt ? !Til að loka þessari lögbundnar haldi am
þarf að skrifa undir dómi skjal sem ég fylgja meðferð .Við
innganginn viðtal á sjúkrahúsinu í Aveiro sagði að hann
vildi að meðhöndla með dulnefni minn " Drottinn Light ",
sem myndi aðeins borða fallið ávaxtatré og líkaði smjör
og jarðarber sultu .Hvað var venjulega máltíð .Hann
hugsaði um sjálfsmorðsárásir eyðublöð , eins og að henda
mér mynstri uppgötvanir osfrv ...
Lifandi , ég finn þjáningar sem kemur í veg fyrir
mig frá að sjá , eins og að vera alvöru með háttsemi alltaf
trygg en sem dapur clown'm falsa bros , gleði innréttingu,
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er ekki í samræmi við utan .Ég finn fljóta sem gerir mig út
af venjulegum stað , ferðast og dvelja á stað þar sem það
er fjarri mjög sjónmáli.Mér finnst að hörmulega lítinn
skref , óeðlileg fyrirbæri , en eins og dýra savage finnst
ferocity og hraða , hitch kyrkja og drepa sem meðfædda
gildi predestinate til bilunar á þeim tíma .Á ferð sporlaust
er mynd af revolting , hateful og sannarlega syndugum ,
sjá eiða á himnum hita hæð , blóm og vex ofbeldi bylgja
Þetta er bara slæmur tími allt náði hámarki og bæta
ferocity ég klæddur sem trúður ogmeð hettu af ITN tilkynna Portúgal í Venezuela kaffi .CTT mun hækka bréf
frá dómi , segja starfsmanni að vegna veikinda ég get
ekki skráð mig inn , gera fingrafar mitt , þ.e. ég var ekki
að skrifa .Í Coimbra , sjúkrahús eins hóteli gegn kortið
grein eftir handföng á hurðum segja , nennir ekki !Nenni
ekki og gekk með honum á úlnlið á sjúkrahúsinu jaðar ég
finn mér að tína upp lauf á tré , lauf og frjókorn gera
sígarettur með pappíra gert að Thomas gælunafnið "
paratrooper " .
Ég fór á sjúkrahús síðustu viku ég fluttur á
sjúkrahús á ný með sögu um geðræn mat undir skipun
GNR eggjastokkum - í Coimbra setja upp sýningu á
aðhaldsbúnaði stól með stjórnarskrá í boði hjá
Alþingishúsinu og opna varnirí fjarveru yfirvaldsins .Ég
ljós og snúa út ljósið segja kraft ljós eytt rofar Hospital
Coimbra , kaupa frábær áhugavert og hefur a mikill þema
nálgast um uppruna djöfulsins " hashashin / mynd . "Eins
geðræn deild er blandað got til hafa munnmök við
sjúkling í baðherbergi karla og svefnherbergi .Var á
sjúkrahúsi í Aveiro og andaði í gegnum 5 cm opinn glugga
.Og vildum að anda loft blása og sá garðinn og fólk
hlaupandi og njóta og bara langaði til að anda ... Feel
frelsi
43

Áframhaldandi vera: lífsstíll
True reikningar
Nelson Pereira Bras
Sá sem er boðað , sem er ætlað ... Way lífsins ,
það er allt sem er arfur frá forfeðrum okkar , þá höfum
við verkefni til að procreate þegar við náð fullorðins aldri ,
einn sem er boðað af lögum samfélagsins, þarvið lifum í
lýðræðisríki .
Þetta er allt sem við getum öðlast þekkingu , sem er , allt
sem við að leita þegar við vitum hvað við byggja.
Hvernig koma ?
Vegna þess að þegar að takast á samfélaginu sem við
störfum með valdi af ástæðu höfum við alltaf að lifa í því
skyni að vera a vera ásættanlegt fyrir okkur að vera séð
af samfélaginu sjálfu sem skipstjóri getur ekki verið illt er
bara meira vert að við getum verið ;það er það sem við
lifum , við vitum líka að það hefur á milli hjálp .
Hvernig koma ?
Þar sem við erum verur til að þjóna hvert öðru , það er
hvers vegna vandamálið er keypt , að segja sannleikann
þegar evils mér eru hærri .
Hvernig koma ?
Þar sem við getum verið félagsvera , en við getum lifað
tilvera villt.
Þegar ekki ekið verur jafnt .
En það alltaf til og efa , vantraust sem alltaf haunts okkur
, sem okkur er kennt , sem okkur er kennt og það er þar
sem við göngum á meðan við erum viss um að þú
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virkilega traust, þá erum við að þjóna okkur vel því við að
æfa vel .
Við viljum að þóknast öllum lesendum sem geta lesið
bækur , þessar bækur mínar , getur þú fundið í hvaða
bókabúð þar sem þeir geta fascinate efni sem þeir vilja til
að heyra og lesa í rúminu þínu .
Það verður gott fyrirtæki mun alltaf lesa og sjá þessar
sögur sem satt .
Vegna þess að þeir telja að gefa sanna reynslu af þeim
sem hafa erred , en vissi mig lækna frá öllum evils sem
reimt mig .
Hvað verður þema þessarar útgáfu ?
Flying skýrslur , getur það verið málið að það verði ekki of
átakanlegum , vil ekki að áfall lesandanum , en
skýrslurnar eru sannar og eru skráð á þann hátt sem var
búið í lagalegum hætti .
Ég var reynsla í lögum , að trúa , ímynda þúsund hluti,
finnst húðinni alvöru feel af dýrum eðlishvöt .
Við viljum vinna með valdi , og við teljum sem slík.
Outlaw , að vera að við lærðum öll að við getum fundið
og þyngd sem kemur á þann hátt að við notuðum til að
lifa , því þrátt fyrir alla illa sem við gerum , það getur
aldrei talist illa.
Ég held að það verði a endurholdgun í hverjum .
Metnaður til að lifa, við viljum er að lifa á þann hátt sem
við finnum auðvelt , en það er ekki auðvelt og það er
erfitt , þegar við féll í lögum bar og þegar við höfum enga
peninga til að borga fyrir góða lögfræðinga , borga við
hærra verð .
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Hvernig koma ?
Ef við falli ekki í náð , getum við ekki vera fyndinn.

Hvers vegna alltaf fædd með arfleifð framfara í lífinu , við
getum líka að kenna og dreifa bitur lífsreynslu , og ég er
enn að borga fyrir það !
Ég fæddist í Afríku , átti þrjár systur : the Elvira , Candida
og eru .Já það er góð byrjun , saga sem gæti verið
ljómandi saga, en það gerðist að vera minna gott líf saga.
Ég vissi ekki að líða mikið vonda menn sem framkvæma
þessa aðgerð , svokallaða fangelsi lífvörður , alltaf
dæmdir þeim óvini fyrir ekki áhuga á að taka að
raunverulega gæti hafa mig í friði á þeim dómi .
Framið nokkur glæpi ásamt vegi mínum eins og ég gekk í
lífinu .
Hann notaði þetta hugtak var í slangur , sem við fjallað ,
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var mynd af slettum , eða við getum líka gengið tíma .
Voru þeir staðir sem við vorum að leita að og lífstíll sem
alltaf kom voru bryggjan þar var ofbeldi eða fannst ekki
ofbeldi freistandi eða ögrandi , þar sem við teljum mjög
gott í því sem við gerum .Það er vel litið í augum
samfélagsins , því ekkert samfélag getur samþykkt að
aðrir megi lifa á glæpum, ef það er ekki talið nauðsynlegt
neyslu efna sem kunna að virðast hræðilega illa , en þeir
eru fyrir hendi .
Og eins og svo við öll lesti , en eins og svo alltaf að taka
slæmt þegar við líkar ekki eitthvað við vorum alltaf óljós
og illa, en það hefur mikil sýn þar sem við erum öll búin
eru leið okkar ogsambúð gerir þjálfun okkar sem við
viljum og hafa metnað til að lifa vel og vera betri en aðrar
.
Það myndi vera margir Picardias hvernig reiður sköpun
mína, en í miðju þessara bastards það var stúlka , líkaði
ég alltaf hana síðan ég hitti hana , gerði það sama
afmælisdag og ég.
Eins og alltaf viljað hana síðan daginn sem ég hitti hana ,
líkaði ég alltaf hana , hún bjó hjá mér og bjó mjög mikið
með systrum mínum , hafði samband of mikið af því , það
var ekki ást við fyrstu sýn , trúa og trúa því að það mun
aldrei vera konasem elskaði að , í fyrsta skipti sem ég
kyssti þig, fannst ég satt ljón , eins og við öll að sjá okkur
í Savannah .
Sá sem hefur rétt til lífs jafnt til allra manna hafa konu og
fjölskyldu .
Jafnvel samþykkja það lifnaðarhætti sem ég hef búið og
þessi kærleikur er aðeins einu sinni á ævinni, finn ekki
vitur , né aldrei talið mig sem slíkt, en ég hitti þá alla ,
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voru felldar í einn eða annan hátt , alltvið verðum að snúa
, greitt stór reikningur , en þetta vegna þess að ég vildi
hafa gott líf .
Hann var góður í því sem hann gerði , ég byrjaði að gera
innbrotum , þjófnaði hófst einfaldasta , gerði nokkrar af
gunpoint .En eftir degradei mér of neyslu kókaíns , fannst
ég vel um reykingar og vildi ekki fara.
Hann myndi taka mig óráði , en aldrei ofbeldi neinn í
umferðir mínum , ef það voru engin viðbrögð , hefði ekki
þurft að nota ofbeldi , þar myndi draga dóms bars .
Ég veit sem gengur í rigningu blotnar bara langaði til að
fá peninga eða fá þau gildi sem leiddi .
Fjölbreytt staður , ég ólst upp á oddinn , Lisbon hefur
alltaf verið gaman fyrir mig , líta þessa borg eins og ég
hef þegar lesið sögu bækur , borg sögulegt og
menningarlegt gildi .
Ég sá að framvinda hafa gott líf , að vera fær um að lifa
lífi encordeirada sem slík , þ.e. aðeins vildi peninga , ég
vissi að ég var fínn , ég vildi bara peninga og fannst
slæmt þessar aðgerðir , aðeins vildi var að fullnægjafíkn
mín og finnst félagslega , félagslegt umhverfi , að vera vel
við fólk og finnst eðlilegt , eðlilegt í miðjum býr í
sambandi við fólk .
Mér fannst domineering , hún dæmdir mig Mane ljón á
árangri yfirráðasvæði þess og stofu .Þannig ég stóð
frammi fyrir líf af því að hafa konu !Jæja ... ég tók þessa
lifnaðarhætti á jákvæðan hátt þar sem illt gæti gert við
fólk, aldrei skaðað neinn á þann hátt að eyðileggja hvert
annað í grimmur hátt og eftir þeim með ekkert .
Aðeins tók forskot á aðstæðum í augnablikinu og bara
gerði það fyrir peninga , til að skila fljótt að reykja kókaín
48

, en alltaf prolonguei það var óhjákvæmilegt , sem er það
sem er ekki fæddur maður , eða jafnvel kannski við
getum eignast orsök að læraeins er sá maður , sem
drekkur áfengi og reykir eiturlyf bregst í sköpunarkraftur
gena í arfgengi sem eftir er af úrslitum frjóvgun .
Ég er ekki " sérfræðingur " í þessu sviði í því skyni að
ráða allt þetta og vera fær um að flytja til lesandi þessa
dæmisögu , gerð til að tala um það vegna þess að ég
þurfti að tala um það , eru leiðir til lífs .Þau eru stundum
séð eins vel, hins vegar er litið illu.
Hvernig koma ?
Þar sem lífsmáti sem við lærðum sem við höfum ofan
referenciei , getur þú ekki alltaf að bregðast við illsku ,
verður það fyrirgefið, að vera vel fögnuður !
Hvernig koma ?
Vegna þess að við lifum það, staðlar , lifandi tilfinning og
tilfinning stjórn líf , er mynd af metnaði að vera fær um
að hafa gott líf .
Sambandið byrjaði , ég var 22 , bættist í hernum , en vildi
ekki fara , en lög var sagt svo .Og það er þegar ég hafði
sanna samband , ástríðu sem ég mun aldrei hafa sömu
Cristina, og hér hófst sambandið sem við öll þrá að ,
viljum við öll að finna sanna sál okkar félagi.
Hann bjó ákafur , ég fann að hún var í burtu frá mér ekki
líða vel , og það er þar kannski hún tók að hafa smá meiri
vald yfir mér .
Hann elskaði stelpan var afbrýðisamur, en það var ekki
geðveikur afbrýðisamur , var heilbrigð öfund og
afbrýðisemi að það var engin alvöru veikur illt sem gæti
tekið mig til að þvinga einhvern til að vera hjá mér í
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álagningu mína .
Hvernig koma ?
Ég hélt mig og aðeins ef misst myndi missa konuna í lífi
mínu , en það gerðist .Ég vildi fara í Bairro Alto og hún fer
á ball í litlu sviði , við ræðum og það er þar sem við
enduðum , kannski var það ekki vilji hennar, eldri bróðir
aldrei samþykkt sambandið eins og heilbrigður .Ég átti að
berjast við hann , en það var áður en að elska Tina, en
eyddum var stund aðstæður , en mér fannst hann , en
hann gerði ekki taka mínum lífsstíl , aldrei sagt mér það,
en aldrei sýndi að það varmér , vitandi að ég var vel .
Skaðast ekki mikið , en hann gerði ekki taka að samband
mitt við systur hans.Hann bjó hjá mér bara af því að
samhengi , bjó við í sama hverfi svo við haldið það
samband , sem sköpun okkar .
Móðir hennar var að koma frá þeim , húsmóðir getnað,
faðir vissi ekki , en það var gott herra raul .
Lært að lifa aðeins á kostnað kvenna , fengum við hæð í
hverfinu til að boða það skattleggja hverfið var barn , en
hafði vit á tíma , þegar var að læra .
Og að þessu sinni fljótt sá , þrátt fyrir litla aldur hann
hafði , að hann þurfti að berjast fyrir lífinu og fyrir það
sem hann hafði : föður , móður , heimili , matur ekki
brugðist mér og aldrei brugðist mér .Því þrátt fyrir lágt
laun sem móðir mín fékk , 11 voru sögur sem greitt tekjur
og það er faðir minn aðeins greiddur leigu, það er , en
aldrei skorti mat .
Svo það var upphafið að endalokum , það er , að
flutningur getur leitt til gleymsku , ég held að það var
einn sem var eftir mig í námi , að missa föður minn þurfti
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að bregðast á sama hátt og hann .
Ég horfði á hann eins og hetja , son berjast maður
auðmjúkur fólk , ömmu , Elvira , var með sem ég bjó þar
til 6 ára aldri , þar til hann fór í skóla , hvað gerist ... ég
fékk notað tilamma mín var að mynda mig , óháð beinum
eftirlit með föður mínum , en á þeim tíma samt hafði
augun breiður opinn, en hafði vit á tíma .
Hafði hugmyndin um tíma .
Eru hreinasta skýrslur sem kunna að vera í heiminum
.Hvernig koma ?
Nú á dögum getur einhver komið til rúms með
lífsháttasögu án tillits til stöðu sem hann spilar eða
félagslegu stigveldi .
Svo hluti af þessu , sú hugmynd að í raun getur enginn
verið sakaður um neitt án steypu sönnun, þ.e. concretely
.
Hvernig koma ?
Svo fer lögum og við höfum öll aðgang , við ættum ekki
að drepa , stela og nauðgun .
En við getum aftur til dögun mannkynsins og slíkum
viðburðum tekist , vegna þess að sagan er byggð á því .
Við samfellu, sem samfellu sem mun alltaf vera samfelld ,
það sem er ætlað .
Og það er alveg víst að við lifum fyrir orsök , við erum
ekki að halda áfram að vera og til á jörðinni .
Ég veit ekki , gæti verið þema, en það gæti trufla lesandi
lestur , gæti flytja athyglina frá sanna sögu sem gerðist .
En þetta eru dæmisögur sem á bókina verður alltaf vegna
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þess að við munum skilgreina betur og gera skilja
aðstæður sem komu fram .
Hvernig koma ?
Til þess að sjá að það var allt innan samfélags þar hafa
alltaf verið heilbrigðu lífi og skilning á samfélaginu vegna
þess að augu annarra getur jafnvel verið Júdas , en það
er mjög mikilvægt í lífinu , það sem við sáum er
ávöxturað við munum uppskera .
En framan , verður að meðhöndla vel , að vera til
fyrirmyndar , faðir minn sá alltaf við mig og vildi sjá
hvernig konungur , en ég er konungur , kappinn sem
getur ekki alltaf unnið og byrjaði mjög ung .
Þegar ég nefndi að auðvelt er ekki auðvelt, en erfitt , það
er þegar ég hef kallaður veiði .
Eftir ráðist með smellu í andlitið sem ég fann var að hann
hafði misst , ég fann jafnvel í augum , reyndi hún síðar til
að halda áfram með mér , en ég neitaði og það var þar
sem hófst á sanna sögu af glæp , en hafði söguvar þegar
aðskilin þegar uppfylla sex mánuði her fangelsi í
Santarém , var herinn fangelsi .
Á þeim tíma var dæmdur Arnaldo , sem er sagan af því að
einstaklingur passar á leiðinni innan fangelsi , í bók
framlengingu lesandinn mun skilja alvöru félagslega
umhverfi , í þessu tilfelli fangelsi , standa sex mánuði var
gefið fyrirgefningu af páfa .
Það var allt sem ég gæti fjárfest til að leiða góðu lífi ,
hafði útvalið mig frá potti .Og hvað gerði ég?Ég reyndi
heppni þeirra .
Enn fékk að vinna á neðanjarðar þjórfé sem þjónn a
smiðsins .Blacks óttuðust mig , unnið með svörtum snúru
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- grænn , gott fólk sem vildi betra líf sem þeir höfðu
heima .
Portúgal reynt að hafa betra líf í landi þeirra gæti ekki
hafa svo leit sem leiddi þá setjast í landinu sjálfu .
Það var auðveldara að líta Portúgal nálægð .
Ég byrjaði að finna fyrir nálægð Cape Verdeans , að búa
hjá þeim , Cape Verde var kallaður slæmt vegna þess að
þeir þurftu að berjast gegn misrétti og þegar hér kom til
Portúgal voru verur sem voru ekki vel tekið , eins og það
hafði eytt stríðiðerlendis og á þeim tíma var enn reiður ,
var Chavalito , var vakandi og var byrjað það enginn vill
barn , fór ég að ganga , ég var aldrei vadiador , ég var
einn vagueador .
Ég hafði ríki reynslu sem hafði í fortíðinni , sá aðskilnað
foreldrum mínum á 8 ára , sem var að læra , og eins og
svo þegar vissi að það myndi ekki koma mér niður mjög
vel , fannst ég að fjarlægja mann sem átti hetja.
Sjá þetta missti jafnvel á unga aldri ég áttaði að ég þurfti
að hjálpa móður mína , en ég elskaði sannarlega föður
minn .
Á hverju sumri myndi fara í gegnum það til 17. árum síðar
enn áfram þegar hann var í hernum , en þá byrjaði bil það
sem er eðlilegt .
Á þeim tíma var hann í fíkjutrénu munnur í raun skóla
flutninga þjónusta þar sem ég eyddi frí með honum .
Faðir minn var harður maður , had a sterkur bernsku ,
missti föður sinn com14 ár var metnaðarmál ömmu mína
vaxa í lífinu , hafa meiri stuðning og hafa meiri peninga .
Faðir minn tilkynnt að uppsögn hans var elskandi , það
var vegna þess að hann vildi var hasty kveðjum frá aðila ,
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myndi aldrei sjá föður sinn , en ólst erfitt að hjálpa móður
sinni , var sonur lengur búið heimamóðir .
Ég bjó í sex ár með ömmu minni , en hversu erfitt það var
, hafði frá hér óx erfitt , aldrei láta börnin svelta .
Á þeim tíma var hann Miner .Útlit fyrir málmgrýti fyrirtæki
, en ekki vinna þar , hjólreiðamanna var einnig á þeim
tíma sem hann gekk í herinn og áframhaldandi feril sinn
þar.
Hefur orðið venjulegur maður, gekk hann þar með
nauðsyn lífsins , eins og það tryggt að við verðum öll að
tryggja sjálfbærni .
Það gerðist , eins og hann var harður maður , vinur vinar
, vinur barnanna , en ekki af mörgum orðum , en það var
virðingu og heiðarleg .
Það er það sem hann langaði alltaf mig að fara, en það
var , það er , var skilin , bakkaði ég aftur svolítið , ekki
yfirfærð frekari eftirlit með leið til að vera og lifnaðarhætti
, erfiðleikar til að sigrast á hindrun og aðlífið viss starf til
að tryggja framtíð í því skyni að procreate , eru allar
góðar börn , við erum verðug að vera börn hans , en
einnig þar var skortur á skilningi og hollustu á hluta minn
, ég varð Trickster vera eins og hann sagði.
The sálfræðileg Whiplash tilfinningaleysi kom aðeins
versna því aldrei fengið að sjá að gott er að gera , en fékk
aðeins eins illt með því að aðgreina aðeins lét mig hugsa
illt .
Og það er hvernig það fór allt niður í dómi og lögum
.Byrjaði hvar?
Það hafði verið skilin , var þegar ég byrjaði að taka þátt
með því að einmanaleika , en það var mín leið til lífsins
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hafði framhjá og þar fann ég öruggur frá að hafa áhyggjur
af vonbrigðum , sem hann hafði fundið , en sór þar, þú
skilur mig , aldreiég mun gefa meira.
Ég hélt áfram leið mín að líf var að drekka og stela og það
er þegar enn leitað og leitað það nokkrum sinnum og það
er þegar hún sneri sér að taka á móti mér , veit ekki þú
gerðir mig þjást, ég mun ekki vilja til að fara aftur til að
hafa þessi tilfinningvar sársaukafullt , en alltaf þurfti að
lifa og enn hafa það .
Ég hef samt í huga minn var hvers vegna bjó ég svo mörg
ár í fangelsi alltaf hélt það hefði alltaf að vera til staðar í
mínu þannig að ég hef svo mikið þakklæti fyrir þessa
ástríðu , ekki búið annar jafn.
Linhó , eftir þrjá mánuði fyrirbyggjandi liðs við Linhó
keðja dæmdur , mín saga hefst um hreysti a takmarkaður
af hreysti , svo að þar sem við verðum að takast á við
heiminn einhvers annars , það sem gerist er þetta , eins
og ég vissiað leiðin gæti verið of lengi í einangrun , sneri
inn í frumskóginn hlaupa , það var auðveldasta leiðin til
að takast á við þá sem fremja glæpi og eru innan
keðjunnar er heimur þar ríkir lögmál heimsku , og þegar
við lesummeð asna þurfa að takast á við þá , en ef við
erum of klár getur fallið , svo líf líf verður að taka ekki svo
mikið byggð ekki svo mikið hafið , sem var mitt hjálpræði
, var þessi aðferð sem ég valdi mérgerði vinna, en byrja
minn verður löng og var órótt byrjun vegna þess að ég
fann sjálfa mig án þess að konu án frelsi sem ég fann
sjálfa mig fastur , missti og var nýr , ég hugsaði um allt
sem gæti þurft að vera í ár gæti framhjá þar.Svo hvað
gerði ég?Ég byrjaði að vinna sér inn virðingu , það er ekki
auðvelt , jafnvel ekki áhuga á að fá inn í deilur um ofbeldi
, gerast þeir vegna þess að þeir fara í gegnum venja að
þá seinna áttuðum , sem venja að eftir See hafði viðbjóð
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að lifa , aldrei hélt verurmenn gætu gert svo mikið skaða
hvert annað vegna þess að hvert selja eiturlyf, eru aðrir
neytendur vegna þess að lífið innan keðjunnar sem snýst
um einokun er lyfið því það er hvernig ég byrjaði að
reykja heróín , sem hafði þegar slegið keðjaóhóflegrar
neyslu kókaíns , heróín ákvað að byrja, en mynd af leik ,
look'll reyk heróíni , en þegar ég fann sjálfa mig var
clinging gat ekki gert neitt , en ég lærði að gera, en það
verður tilkynnt síðar , þá byrjaþetta var að hafa líf þrátt
keðja veruleika flúið til gleði , bara sætt sig við heróíni til
að vita að ég myndi ágrip the hugmynd af having kynlíf ,
var knúin efnis sem myndi ekki láta mig hugsa um þetta
.Ég hafði platonsku ást sem lögmæt og með frábær elskar
, en eitt sem er tryggð , en ekki nóg til að reyna , ekki þú
vilt bara að reykja , það er alltaf þáttur sem við viljum
vera leiðtogar sjá aðra í stigveldi að stjórn hvaðþú veist
að þú getur ekki , það er sársaukafullt , það er erfitt að
sprunga , ég ákvað ekki vorkenni einhver , vegna þess að
ég var líka þar , var að borga skuldir af réttlæti, en leið
mín var mjög slæmt , hafði lært þessa lexíu fyrr
myndibarinn og hafði ekki misst af því að koma út í
miðjum setningu, en myndin mín brann , var alveg
heitinu, það er reikningur á leið minni í gegnum þessi ár í
fangelsi , var upphafið að endalokum erfitt meginreglu ,
sem ég get ekki sjá eftirég reykti í mörg ár að slík lyf
hjálpaði mér að losa mikla þörf við öll líður, er það rökrétt
hugtök ánægjulegt , hugtök frelsi til að ganga fallega
smekk , öll þessi ár sem ég elska líka að ég byggði þar,
en þaðverður til seinna , nú er ég að tala um ferðalag sem
er yfir , veit ekki hvernig allt að byrja með færslu þegar
fangar sem er að leita að vellíðan , jafnvel innan lífið í
einangrun , en það er allt huglægt , vegna þess að í okkar
velferðgetur ekki höfða til allra sem horfir á okkur, mislíka
á ýmsum stöðum , fyrst hægt að stolið , annað getur
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snúið þræll , vinna , ást eða þriðja aðila getur snúið
húsmóðir frá degi, það er mikið af ýmsum mönnum innan
keðjunnar sem getur ekki alltaf veriðvita hvað fer inn í sál
eða að allir eins , margir kjósa sér rétt til að skaðast , en
fyrir utan að það er meira mikilvægt atriði enn , alltaf,
alltaf , þú getur keypt vináttu , jafnvel ef það er greitt
innan keðjunnar ,árekstra er mjög erfitt innan keðjunnar ,
það eru þeir sem hafa ekkert , árekstra innan keðjunnar
er laus, laus annars vegar og er sterkur í heild , myndi
milljarða eða hún þurfti að gefa til baka , til að komast
upp með méren langaði að ganga svo vildi til að ganga
the harður vegur , það var eins og ég tek alltaf mig
langan tíma að skilja , hlið mín var alltaf meira andlegt.
Það var þaðan aldrei fundið leið gæsku innan keðjunnar ,
ekki trúa á góða , aðeins sá sem illt .Hvernig koma ?Þar
sem ég fann viðbjóð með sjálfan mig , vegna þess að
augu annarra var bara tík , tík er slangur orð sem við
notuðum , sem þýðir lakari , einn sem vill ekki að verja til
hvaða orsök annað en það er sagt af sér tilgera, fer alltaf
leið einn sem alltaf gefur guðlega , vald er þarna, trú von
og trú , og alltaf að ég fari í mér , ég sá homicides þar.
En eins og ég var marimbar fyrir þetta og leyft mér að lifa
, aldrei reynt að skaða mig , satt að segja , og það var
nákvæmlega hvernig þetta byrjaði allt , ég var mjög
óstöðugt , óútreiknanlegur , og skólastjóri hvetur migtil
að halda áfram námi , en það heill , bara ekki allir
rannsókn , hafði fjölskyldu stuðning , tryggingu stuðning .
Þetta alltaf til staðar þegar það er tryggt með flott leið til
að lifa og vera fær til að krefjast það sem illt er , hvers
vegna er það kallað tryggt stuðning , í lögum eru þeir
sem gefa okkur slæmt þegar við erum ýtt og vera ósigur
við kerfið , því viðekki hafa peninga sem við erum ýtt til
kerfi þar sem peningar fer allt vel , réttlæti verk , því ef
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það væri ekki nú þegar.
Eins og þeir trúa á þig , þeir geta ekkert gert til að breyta
því sem þeir eru starfsmenn , og þeir hafa bara til að hafa
samskipti geta ekki aðhafast án kröfur sem eru settar
fram fyrir réttlæti , með kæru til könnun hreinskilni , en
ef þeir voru að opnarannsókn I var alltaf í friði vegna þess
að hann vissi að ganga í hreyfingu innan keðjunnar , vissi
spillt lífvörður , þá vopnaður lyf í fangelsi , sumir aðrir
slapp , endaði í fangelsi .
Sum þessara lögguna þegar vissi fanga , framúr og hafði
þættinum við einn af Alfredo var maður í nótt , konungur í
nótt , skipta hús landkönnuður sem er satt konungur
Mafia, þetta skilið lífbesta var fyrrverandi lögreglu aðeins
goe sem lagt fyrir glæpi eins og ég vera fús til að nefna
það í bók minni vegna þess að ég lærði sumt með honum
, jafnvel þótt hann hefði verið lögguna og hafa haft minni
jákvæð þáttur í lífi mínu með honum , þeirreyndi að drepa
mig í fangelsi hör , aðeins á þeim tíma var þegar öldungur
, var fimm hitti þar .Hann þekkti hvert umboðsmann , og
allir þekktu mig og þetta þáttur veiktist allt keðja,
tengjast fanga, vegna þess að ég var hvatning fyrir alla
þá var dæmi sem þeir sáu í mér , tryggir samfellu innan
girðing vegna þess að við þurftum aðvera þar , og þegar
ég nefndi hér að ofan að Cape Verde væri hjónabandið
mitt , ekki rangt , voru í raun vildu þeir að hefna að
þættinum , reyndi að drepa mig , var mér boðið að vera
maður til höfuðs, en ekki miglangaði að framfylgja
Sambands einn bara sástu að ef ég vildi að hann væri
dauður .
En kaldhæðni er
ekki drepið hann
vináttu við hann
gleyma þessum

ekkert sem gerðist í agrediram- aðeins,
endurleysti hann sig og reyndi að styrkja
, en hann vissi inni honum myndi aldrei
þætti, aðeins gaf hann því hann hefur
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auðmýktog að vera blekkt af því sem við ræddum um mig
, ekki af föngum , en fyrir þjónustu fangelsa lífvörður , og
átt því hann vissi að hann gæti ekki sigrast mig , myndi
borga verð á snemma dauða , þá svo var ég að láta hann
gangaog þegar ég áttaði hann var auðmjúkur lærði að
virða það og taka því hann vildi ekki vera á lífi ef ég vildi
ekki hann, en það var ekkert lið , bara var hátt verð að
greiða , var ég gagnrýnd af venjulegum fanga sem hataði
lögguna ,ég achincalhado .
- Nelson sem þú samþykkir þennan gaur ?
Ég tók það af því að hann umfram allt að hann var
faglegur , vann öflugur óvini í umhverfi sem þeir bjuggu ,
lögguna vera , var mjög fróður , vissi efst okkur og vissi
öflugur fólk sem gæti hjálpað , hótað mér að hætta að
tala viðsem einstaklingur eða myndi leyfa að bera
virðingu okkar og þeir okkar, en ég leyfði honum lifandi,
það var var einn af okkar , Cape Verdeans ég nefndi voru
nelson og Carlos , bjó einmitt á því svæði þar sem ég ólst
upp voruþeir öxl til mín hefna og outbursts kom eftir , og
þeir vildu sjá veginn þetta svo mann , en ég fór ég láta
hann fara , ég vil ekkert einstaklingsins , þó að ég hef
ekkert á móti honum , og sagan af þessum
bræðrumCarlos , var skotin dauður af psp liðsforingi , var
hann getur til , var mjög barinn , spilaði skák með mér ,
hann var " sérfræðingur " á sviði, aðeins vissi hvernig á
að spila peninga , sagði ég alltaf þér , ekki þess virði ,
spilafyrir ást , en á þeim tíma var vel , hann var að
vegum Manuel og Romão og badona , fjallað við sem
bræður , hafði gagnkvæma aðstoð , hafði okkur öll í
miðju þar glæpur lurks í hvaða annað til millisekúnduþað
er margt og stundum við getum fengið lent í miðju og
þegar við höfum gert þetta , ákvað ég að halda áfram leið
minni , gerði ég margt fylgd í keðjunni , þ.e. fullvissaði
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velferð suma, og til að vinna mína , sem er, annars vegar
blæs hinn.
Var slagorð Einkunnarorð gagnkvæma hjálp, en það var
alltaf hætta á metermos í aðstæðum ef við vorum kölluð
til þessa, það var morð í hör , aldrei setja það í efa var
góð og hamingjusamur dag vegna þess að ég gekk upp að
þessari ákvörðun ,ég gat ekki gert , alltaf hugsað um
sjálfan mig , ég hef aldrei hugsað í öðrum.
Það var allt mjög fljótur að flytja mína til dalnum Gyðinga
eftir átta ár lokið línklæðum aldrei vildu þeir mig og
samþykkt mig vel , þeir vildu að skaða mig , en virt mig ,
alltaf beið kæruleysi mínu , eitthvað sem aldrei gaf
þeim.Það var kona sem var opinber í lagalegum iðnaði ,
hún vildi mig og gaf henni , en gaf þetta með smekk , á
þeim degi sem hann reið mér gildra var einmitt á þeim
tíma sem ég var öflugri en nokkru sinni fyrr , aldrei talað
mikiðmeð þeim við lögguna , var hætta , ég gekk tilbúin
fyrir neitt .
Óháð illt , illu sem gæti komið að fara framhjá mér vegna
þess, að hafa tekið einn í framtíðinni byggt menntun og
með því að lifa , er sterkur þáttur að vera svo , og við
eigum að venjast og við tökum kennslu að lífið er svo ,lifa
til að deyja við tökum bara, en þegar ég var flutt til Valley
of Gyðinga , en allt þetta er á bak við okkur hófst nýtt
tímabil þetta var mín leið til lífsins og hugsun ekki leyfa
hvers konar misnotkun , hafði eðli mínu ,vall í smá vatni ,
og þegar ég fékk Gyðingar dalinn , ákvað að taka nýja
stefnu , hann langaði til að losna við martraðir
fortíðarinnar , þó svo að ég hafði , síðast , virkilega þurfti
þá var einföld leið til að segja , hvaðþað fara þangað , en
ekki alveg , hvað það fer , það fer ;aðeins að láta fara ,
láta þig pakka í ímyndunarafl sem við erum í raun ríkjandi
verið varið og eigandi af öllu Galaxy , sem er allt úr
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skorðum og allt er tilbúinn fyrir það , vegna þess að þeir
eru atvinnurekendur og starfsmenn stjórna ekki
þeirraævintýri að stela og að segja sem er lögleitt , er
mynd af svindla, einn af augnablikum sem mest gjöra mig
dýrlegan í líni var afrek mitt og tryggja nafnið mitt í
fyrirtækinu.Hefði eitt í viðbót , það var tími allt eða ekkert
án útblástur vinna, eða deyja , var slagorð sem hafði í
mér styrk til að lifa og njóta kraft sem ég hafði þegar ég
var umlukin , aldrei notað tilefnislaust ofbeldi tilfélagi
minn fékk næstum að gráta tárum , illa sem ég sá að
berast með öðrum félögum sem voru einkennist af ofbeldi
og voru kannski neyðist til að gera hvað sem traffickers
vildi , en ég enveredei ekki með hraðari leið, þótthafði
mér boginn heróíni , ég sór að mér að til þess að lifa
innan keðjunnar vera tilbúnir til að drepa og að lifa í
dignified hátt sem myndi ekki trufla mig að klára ,
snúruna eru allir mótlæti í augnablikinu eru þeir sem allir
hafa aðsamningur , en það var ekki ósk mín , búa óvini
þar eru varla ganga og ég, það voru þeir sem reyndu að
skaða mig , átt ekki eins og mig , þá er það það sem þeir
gerðu, senda viðmælendur af þeim eru til staðar á öllum
tímum ísem var opin ef þeir geta tilkynna það besta af
öllu sem ég gat alltaf gert, þeir höfðu sekur samvisku , en
eitt vakti athygli mína og lét mig skipta , basieie mér
mikið í kennara sem ég hafði , ég fannplatonic ást fyrir
suma, og það var þá sem var að fara vel , en báturinn þá
sneri , greip mig og setja mig á Gyðingum dalnum var
erfitt eftir átta ára fangelsi í hör , vinstri mikla sögu
hversufangelsi , vegna þess að hann vissi alla og þeir
þekktu mig og það er hvers vegna ég vildi aldrei að refsa
mér hundrað prósent , var ég oft refsað með aga
refsingum , einn fyrir árás og öðrum munnleg misnotkun
verðir og það er hvernig égég áttaði mig á að í raun var
að takast á við öflugri mafían en ég, en í raun var ekki
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meira sem ég hafði bara bækurnar og prófskírteini sem
gjörður að vera mismunandi frá mér , því eftir þegar voru
að spila mjögstað boltanum , til skemmtunar minn ,
tilviljun spilað allt sem var að spila, ég spilaði hæsta
trompet hvað sem þú getur spilað , Ás spaða , sumir
sögðu mér að ég gæti séð að hefði óheppni með þessu
bréfi , og diziam-mér sem gæti hafa óheppni með þessu
bréfi , tímarnir breytast og það er þegar ég fór að átta sig
að lífið er ekki innan keðjunnar , en utan , en aldrei vildi
internalize , en ég vissi að var sterkt lið mitt ;byrjaði
Leikin saga var endar í morð , voru þrír bræður og þeir
neyta heróíni og heróín fyrir þá var þörf á því augnabliki ,
það er, voru háðir hvað voru eiturlyfjaneytendur .
En innst inni voru Humble fólk , hafði gott hjarta , vegna
þess að þeir sem þarf til að fá aðstoð vegna þess að þeir
tóku í lífinu og ég tók líka , það var erfitt líf , getum við
jafnvel segja að það var þrælahald , hvernig lífið var
gerð,á hverjum degi sem við þurftum að reykja en við
uppkast .
En allt þetta er afleiðing af lífsstíl , einn sem hreyfist
orsök vegna þess að ég gera jafnvel ljóð í tengslum við
reynslu og samhengi við ástandið , spurðu þeir allir mér
ljóð , var að skrifa til kærasta síns , var eins og þeir
vorualltaf beðið ljóð , en ég missti mig og var á þeim tíma
af neyslu sem hafa samþykkt þennan lífsstíl , ég veit það
sem ég veit og ég er ekki tilbúin til að kenna neinum
vegna þess að hann hafði reynslu til að af the fortíð ,
gerði mér hetja einhvernhafði í ruslið og mætti hækkað .
Allt var soðið niður til þessa, með því að reynslu , hvernig
við lifum , hvernig við þurftum að fá lyf til að reykja , eins
og hann hafði boðið og gefið myndi ekki kaupa , ég varð
strangt a Pimp eiturlyf umboð til að selja, þurfti að
tryggja mér daglega brim mína með dufti ég reyki , það
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var þá sem ég varð Pimp af traffickers , var kallaður svo
þeir vildu til að hjálpa mér , gefa mér lyf til að selja og ég
át ég hafðistærsta tómstundir sem allir fíklar geta hafa
verið háður eiturlyfjum og reykingar .
En ég var þekktur fyrir drenglyndi mína, fyrir starfi mínu í
þjálfun vegna þjálfaðir á hverjum degi og það stokkuð fólk
sem sá mig og horfði á mig þeir höfðu alltaf
ofsóknarkennd , ofsóknarbrjálæði sem ég nefndi í þessari
bók vantrausti og það er vafasamt ,þegar gerði illt við
erum alltaf þjáist , verður illur verður um mig .
Það er alltaf óvænt spá innilega habituei- mig á þennan
hátt af lífi og var erfitt að samþætta eftir handtöku í
félagslegu umhverfi , vegna þess að það er miðill sem við
vitum , er mjög lítið pláss þar daglega líf leiðir tilþekkja
okkur sjálf allt við hvert annað , en líkamlega .
Við viljum öll stjórn vegna þess að við viljum vinna rétt í
rúm sem gefur okkur öryggi okkur til að vera stungið í
miðli sem við takast alltaf með ótta , en það er ekki ótti ,
er einfaldlega Gerð viss okkur , getum við sigrast á
ástandinu vita

Það gerist stundum í lífinu , að framkalla til að villa,
banvæn , einn sem er skrifað almennilega , því það var
skrifað af reynslu og hvernig laga sem bjó og óx .
Hvernig koma ?
The gildi af ástæðum alltaf aðlaðandi , og allar dómar sem
kunna að gera líf getur stundum ekki að vera réttari allt
vega þáttur: meiðyrði , sem ekki fyndið og ekki falla í
náð, vera sá sem allirlangar að fyrirlíta , að niðurlægja
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;líður vel og svo þegar það er skortur á efnahagsleg völd
eru alltaf takmarkaðar til að spila vegna þess að einnig
hluti - þetta er leikur , það er, sumir segja að maður þarf
að vita hvernig á að spila eru vinsælar orð fyrir heppni
ígetur berja okkur kannski gott , og að heppni getur gefið
okkur það sem við krefjast , vellíðan , vera vel um þig , til
að hjálpa því við vorum kennt að það líka , sameiginlegan
líf með okkarforeldrar , bræður okkar , systur, ömmur og
afar , að þar er, þetta er kynslóð okkar , vegna þess að
við eru afleiðing af framlengingu þeirra til að sjá mynda
verur af niðjum hans , það er, að við höfum getu til að
vita hvert annað ,vita hver eru okkar og okkar eru alltaf á
hlið okkar , en aldrei eins og að líta, að hafa fulltrúa í
fjölskyldu sem getur ekki þóknast þeim , þeir hafa mynd
til að varðveita líf var þannig gert framvindu
sambandsins, velferð , enginn vill hafa , eða til að sjá
einhvern sem er fjölskyldu okkar eða einhver nálægt
okkur því í lok , lok við erum öll mannleg , við verðum að
takast á við hvert annað og fjölskyldu andrúmsloft ,
stundumannaðhvort á móti líka, finnst eigendum hvað
mynda og gera það leið lífsins, sem er skrifuð í öllum
guðfræðileg lestur sem getur lesið , þ.e. rannsókn á
trúarbrögðum .
Við teljum með siðferðilegum kennslustundum , er það
rétt að þeir sem finnst nálægð svo trúr , sem gera allt í
kring að sjá góða, ástvini okkar okkar sjá þá vel , der in
der , og aldrei vilja granda þeimáður en mynd sem
varðveita og að þeir hafi verið kennt , þau gildi sem þeir
útiloka ekki leyfa þeim að líta vel út, við aðstæðum sem
gæti kannski leyst voru ekki stundum misskilið .Þetta er
allt mjög gott og fjölmiðla sendir einnig þannig jafn
framhlið birtist fallega mynd , eru einnig þrýstingur af
krafti sem við öll samþykkja stjórnarhætti , mjög erfitt
efnisatriða en það hefur að gera með allt þetta semverður
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tilkynnt þar, eru við, munum við halda áfram að vera til,
menntun er einnig gefið þeim sem segjast vera eigendur
ástæðu og stundum þeir senda og vilja sundrungu , þeir
hafa öll sameiginlegt eitt að halda : a vellíðan, vel að vera
að þeir geta veitt lén af öllu sem hægt er þrá og vilja
velferð fyrir samfélagið , en þeir bjuggu og vakti með
föður og móður , voru þeir gefið réttar aðstæður fyrirvera
fær um að framfarir í starfi sem miðar , en einnig
mistakast , en alltaf gleyma og er stjórnað af myndinni
;Ég hélt þessa ræðu því feiknastærð minn er mikið í þessu
lífi, lærði mikið, ég þróað það sem ég þurfti að þróa þótt
hann væri í taumur aldrei hugsað enda , alltaf ambicionei
að hafa beint samband við starfsmenn starfsstöðva þar
sem ég var , starfsferli mínumfangelsi getur DUB það það
verður best túlkuð út frá orð eins og heilbrigður , en
verður að vera , að túlka sem heiðarlega og einlæglega
að það er í lífinu .Er tengdar eru tvíhliða samskipti eru
samskipti sem gilda allar þjóðir , eru málefni fyrir
Evrópusambandið að standa vörð um eignir , svo að þeir
geta gefið vellíðan svo sem var stofnað í heiminum , frelsi
erfiðasta umræðuefni að tala ,við getum gefið öllum frelsi
okkar, fallegasta hlutur í heimi , er mesta ánægju er hægt
að hafa í lífinu, er að vera frjáls , verðum við að vita er að
yfirstíga allar hindranir sem við höfum allt lífið og getur
fundið .There er a gríðarstór úrval af þeim, get ég byrjað
með helstu : félagslega gott , við höfum öll eitt
sameiginlegt , eins og okkur sjálf , getum við verið ljót ,
falleg , skiptir ekki máli , orðið vön að lifa , eru útlit ekki
allt ;stundum á bak gott -útlit getur fundið minna góða
hlið , en það var hönd Apollo, hlið fegurð, sem lýst er af
Nietzsche ég fylgdi ævisögu sína , það er engin ástæða
fyrir flesta, hlið fegurð er eitt semgerir okkur dreyma,
sem gerir okkur elska , færir allt gott, en það er vel fer
hönd í hönd með illu , eins og lýst er Nietzsche hafi verið
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á Dionysian hlið , það er, gott og illt holdi í eðlishvöt að
veramanna , þegar við tölum um allar verur sem eru fyrir
hendi til að lenda efst hver þau eru, hvort pólitísk , hvort
dómarar eru borgarstjóra , forsetar samtaka eru allir geta
verið , nútíminn sjónvarp að vera charisma og hafa
þakklætien enginn getur verið fyrirgefið , sjálft orðið ,
sáttfýsi allir hafa ástæðu og þegar við erum að setja mál
verður að taka allt sem við gerum fyrir hönd sagði lög um
samfélag og sem getur krafist orðið lögum.Það var þar
sem fékk rétt að vera ekki refsað og vera skilgreind með
lögum vegna þess að það passar allt , misnotkun hendi,
hefur verið til og mun vera til er inngangi .
Og Formáli kemur frá yfirskilvitlega , að læra utan , við
lifum öll vegna þess að við vitum að transcendence er
meira en vel , getur það verið, það kann að vera , er að
kenna , að hafa allt , en það er leitarorðið tilnefna
alltþetta: heimspeki , leið lífsins , njóta lífsins er það sem
gerir upp einn af transcendence þáttum , við og halda
áfram að lifa á sama hátt , þróun BE hafa verið búin til, að
vera yfirgefin ekki gera einn illt blessaðgott að við getum
æfa er guðdómlegur , að við lærum , er örlög okkar lært
allt er látið oss óðal mikla gildi , svo þeir vegsama orð
sem þeir skrifa , en það er allt upphafning viðhalda orku
og veraí upphafningu , fyrir allt þetta gæti verið fallegur
ef við virkilega voru allir uppfyllt og er skrifað var mjög
gott .
Hvernig koma ?
Við viljum vera að slá á breiðasta leið manna rotna , eru
þrælar löggiltri lýðræði , notkun á aðstæðum sem þurfa
að fylgja og vera subjugated strangari reglur ;stundum
bregst ekki á sama hátt og venjulega a conformist leið ,
er kallað transcendence veru , umbreytingu til the
grimmur hlið vera , það er það sem ég fann , ég lærði af
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reynslunni, að reiði er lifandi stuðningurað lifa og lifa er
séð og so're sannað með gildum vísinda sem er ríkjandi
sem öruggan lifnaðarháttum þegar þetta þarf að vera ,
við getum ekki forðast spurninguna , einkenni okkar sem
gera okkur eru fjölbreytt , en kemur allt frásama,
mystification , ekki meira fullkominn verur en einhver,
allir vita lifa fyrir þessa þörf tryggður og trúverðugum
stuðning til alls veru , vinna í sameign , núvirt við svo að
aðrir geti öðlast betra líf , atvinnuleysi, réttlátt orsökÞetta
er reynsla sem þú munt alla hluti með mér , ég kallaði
þessa sögu áframhaldandi veru , er framlenging á þessu
máli .
Þetta byrjaði allt eftir aðskilnað frá foreldrum mínum , ég
var að koma inn í klaustri skóla Hale var nafn College ,
um frí með faðir minn var þar nærri , en eftir skilnaðinn
ekki staðið frammi fyrir góð tengsl við föður minn , ogvar
þaðan sem það byrjaði allt , móðir mín hafði flutt inn á
oddinn eftir aðskilnað , ég hafði um 10 ár , þegar ég kom
og ég fór að enda , sem skólinn hljóp , ekki samþykkja að
leið lífsins , en apanharam-ég var saklaus , vissi lagagildi
verið, faðir minn var í hernum þorði mér hvernig sögur
sem faðir minn sagði mér , að vera maður til að flétta í
hernum , þjóna þjóð , a harður maðureins og ég nefndi ,
en láta at fara í burtu með ástríðu þeirra að elska aðra
konu , sem er líkamlega öflugt góður maður ,
vitsmunalega of , kært að hafa erft gen sín , hafði hann
eins og hetja , það var allt nám sem síðarkomið til að
vera .
Hvernig koma ?
Lénið Ég vissi að ég gæti gert , frá þeim tíma sem
aðskilnað , eins og ég var með móðir mín varð
sjálfstæður, móðir mín fékk elskhuga , að vinna mann ,
vinna á pósthúsið og verkum, sem góður drengur , hófu
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einnigsvo , þarf ég að hjálpa mömmu mína og varð
ríkjandi orsök var öll meðhöndluð vel , ég iðrast , hrópaði
, en ég vann , ég held að þetta sé mest viðeigandi þema ,
elskaði þá eins og einhver , sem betur fer eru þeir vel
,hafa líf , það var eðlilegt að hafa rætt , en þeir hafa alltaf
haft ástæða er að ég var sofandi með yfirskilvitlega að
vilja meira , vildi gera neitt , hélt að það væri auðvelt .
Ég byrjaði að vinna til að hjálpa móður mína , en fljótlega
varð ljóst að ég var ekki að vera óvart , ég byrjaði að
vinna sem Casqueiro þ.e. upholsterer hjálpar, það er það
sem gerir uppbygging til að mótast og padded , vann ,
var jafnvelhverfinu mínu á oddinn , starfaði þar áður en
toninho dreng minni kynslóð , hafði nokkrum bræður , en
ég var uppáhalds .
Einstaklingur sem vann þar var Casqueiro maður
uppbyggingu til að upholster sófanum , var sterkur útlit ,
og ég lengur vildi ekki að setja upp fleiri , árásargjarn
formi ræðu sem hafði þegar farið í gegnum þetta með
föður mínum , svo ég valiðmeð því að snúa ástandinu , ég
var að halda upp á framvindu lífsins , ekki vigtað mig , en
gæti hafa svívirt mig um daginn , eins og spurning um að
vilja ekki meiða eða skaða , en ég standa vörð sjálfur
kastaði steiniá stærð við hönd , en ég skot sveigður vildi
gefa viðvörun.
Enn staðfest mig þar, áfram ég að vinna eftir að ég fór
með val, en einnig eigandi dó neytt af HIV sjúkdóm , en
sú staða var ekki eins og ég sá hann þjást sjúkdóminn ,
en alltaf virt hann , ég missti vinnuna mína , ég byrjaði í
eignum ,sem er, í hrognamál er notað sem að leiðarljósi ,
ekki umbúið við yfirmenn , vilja sjálfstæði , var ég sonur
ljón , og virkað sem slík .
Í mars 1996 var ég að finna í Avenue neðanjarðarlestinni
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, hafði fengið röð af árásum á neðanjarðarlestinni , voru
ásakanir um glæpi sem voru að fara þarna og gerðist
tilefni eyddi PSP sem kom til að biðja um að greina, og
það er vegna þess aðhafði forlið , viku áður hafði verið í
superesquadra Benfica sakaður um að stela lesanda , en
drengurinn sem var með mér , Ricardo, var varkár ,
óreyndur , hann var að koma frá og eggjastokka vissi ekki
borgina , en vitað var handbókvar fíkniefnaneytandi og á
þeim tíma sem ég eyddi kókaín , fannst það gott að hafa
öryggi hækja , það er, mig og standa vörð um framtíðina
, það er að hafa gildi, félagsmaður í framrás.
En nú kemur hér uppbyggingu , einn af helstu þáttum
hollusta getu hvers og byrjar ráfandi , það er hvernig ég
uppgötvaði hvað ég vissi nú þegar að þú getur ekki treyst
ef þú veist ekki , en reynsla mín var mikil, vargríðarstór ,
var hann viss um sjálfan mig , var góður í því sem hann
gerði , hafði gert nokkrar vopnuðum ránum , ég valið að
leið ekki að skaða neinn, bara fá peninga .
Fyrir hvað?
Til að lifa, ég gekk þennan lífsstíl og í mars 1996 nánar
tiltekið 28 var sagt frá handtökuskipun sögn hætt aðeins
bæta vantar kynna þetta þema , viku áður hafði verið
handtekinn í superesquadra á Benfica , ég varað sofa í bíl
, eigandi hennar var Air Force Lieutenant Colonel , maður
sem hafði verið í gegnum erlendis , ég var í svefni með
ávana þar, en samt hafði hús á þjórfé , reyndar um
kvöldið varRicardo og stal lesandi og sofnaði í bílnum , við
vorum hissa og samþykkt af PSP yfirmenn átti
superesquadra á Benfica , en ég amedrontei mig ekki og
sagði Ricardo ekki að hræða þyrfti að vera sterkur og
segja nei viðendirinn, það var ekkert sem benti til annars
en að hann varaði mig að löggan gæti birst , en fullvissu
hann , sagði honum að það er allt í lagi , drakk of mikið
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viskí og langaði að sofa og var ekki ímynda mér að fara
heim ogbjó í nágrenninu.Þetta gerðist , var það versta
vafi á því að maður getur fundið þegar hann kennir og
þjálfar núverandi ástand sem getur gerst á þeim degi got
burt með mér .Hann gæti hlýða reglu mína að hafa ekki
neitt að segja , en þeir voru ekki sannfærðir og fór að fá
allar dyravörður bíl nálægt til að sjá hvort þeir vissu um
hvaða árás , bláum geislaspilara , en við höfðum þegar
drýgt nokkra glæpi áðurog allir voru þátt í rán og
mannrán , fór að líta yfir Avenue neðanjarðarlestinni ,
sem Squadron stóð í lofti Marquis , Metropolitan stöð
Lissabon , voru viðtöl , sagði ég ekkert , veit ekki
samtalinu Ricardo, en eins og hann hafði sögu umhafa
farið í gegnum í viku fyrr í svipuðum aðstæðum, treysta I
.
Á þeim degi , fórum við stöðina , hafði ekkert að segja ,
ég treysti á vitnisburði hans til mín gæti komist upp , var
að taka á þeim tíma sem leyfið var að vinna , en hef
fundið sjálfur að fá Atvinnuleysistryggingasjóðurinn ,
haldið áfram að taka bréfég fór til kóða, ég var þegar í
akstri , ég fann gott , ég hafði mikið gaman og það var á
þeim tíma sem ég var borin dómstóla tók handtökuskipun
, voru ég kem heim , var að koma frá the gym, þjálfað
meira en mánuð , þegar ég gekk dómstóla veruleika ,
þegar ég spurði Marquis hópinn þegar ég spurði Marquis
de Pombal stöð ég sagði ekkert, en Ricardo allt talaði ,
hélt áfram yfirlýsingu , á rannsóknarstigi varrannsókn á
dómstóla , hafði ekkert að segja við þá , ekkert hafði
verið sannað með blygðunarlausa þáttur.Hvers vegna gat
ekki samþykkt slíka ákvörðun , það væri eins og fötlun
mig , kannski það var betra að hafa haft mismunandi
viðhorf , vera heiðarlegur , vera samstarfsverkefni , iðrast
, en ég hélt mig við visku mína , vildi spila með réttlæti
,dómari sem dæmdur mig var maður sem hafði vandamál
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lífsins , einn af dætrum dó úr ofskömmtun og aðrar eftir
börn gengu einnig liggur efst lyfinu , var mér sagt af
lögmanni , eða að segja sannleikann eða það væri erfitt
að sprunga , en ég treystimér .
Hún vildi ekki verja mig hvernig á að að verja , ekki vitað
til að starfa í lögmæti skyldur sem þarf að uppfylla , sem
fulltrúi lögum á þeim tíma hafði enga persónulega
lögfræðingur og hefur aldrei verið gefið mér , ég þurfti að
ráða eftir handtöku , eftir að hafa veriðdæmdur eftir að
hafa verið dæmdur ráðinn þessi lögfræðingur , var allt
sem ég vildi að safna orku , vissi að hann var á
krossgötum vitnisburði hefði ekki viljað taka , greitt hátt
verð, skortur á samstarfi og kjarni allt að mikill
minnfordæmingu jafnvel talið jafnvel drepa mig .
Það var dapur dagur fyrir mig að ég sór við sjálfan mig að
ég myndi lifa alla skaðleg aðstæður sem gætu birtast mér
, var upphaf minn endir fyrir allt , ég missti frelsi mitt
þegar um nokkurt skeið , tók þunga keðju og tókst að lifa
af.
Það var tími til að vinna Ég lærði list sjálfsvörn getur
hækkað í gegnum mig, allir virt mér jafnvel stjórnsýslu
vald sem er að framkvæma aðgerðir fangelsi eins og það
er með þetta þegar við fáum eitthvað sem við þurfum að
takast á , erueigendur stykki , það er, eiga þeir landsvæði
sem ráða , heldur sig svo þeir er boðið að gera það sem
þarf að gera til að halda áfram slóð á hollustu , óháð því
hvernig það kann að virðast , getur verið og að allirverður
en það er kúgunar sem er vanhæfi , þegar æfa þessa
stöðu að megi meistarar ástandinu , ekki sætt sig við að
vera einfaldari og sem þarf að lifa , er horfur hvað þeir
rannsökuðu og hörmungarframið , voru ekki einn , ekki
tveir , ekki fjórir , voru margir, víða mismunandi kallaður
þeim krossfestinguna af mest hörmulegur , en ég vakti
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starfsanda mína vegna alltaf að aukast , það byrjaði allt í
færslu mína þegar ég fékk að IPHör var einn
viðbjóðslegur , mjög erfitt , ég var fullur af reiði og
löngun til að vinna , jafnvel hugsað um að keyra í burtu ef
hann hefði tækifæri til þess , tókst mér að halda mér , allt
vegna þess að ég gæti virða fyrir vopnahlésdagurinn sem
voru IP , og þeir vorusatt stoðir fyrir mig að læra líf í
einangrun , guerreei , barátta , ég gat , ef það voru ekki
svo yrði gleymt, allt minnir mig , allir eins og að minna
mig , ég var lögun mynd varð dökk leiðtogi og kaltvissi
ekki ást og það er hvernig ég vann dýrð í keðjunni voru
kalt virkar sem þurfti að læra að lifa og vera efst landi til
að vinna.Fljótt sýndi kennara , starfsmenn, lífvörður og
bein til að hjálpa mér að vinna móti orrusta , fannst ég
stuðning bara horft á þeim tíma og aðstæður aðstoð var
barbaric , hvað gerðist gæti ekki hafa gerst, ég sneri
djöfullinn ísjálfur , en ekki leita vandræði bara langað til
að lifa og lifa af, var þegar ástand .
Isabel var skólastjóri nafn sem ég hélt heilbrigt og
skemmtilegt virðingu skólastarfið fylgt mér alltaf hjálpað
mér alltaf, en síðar kom að verða reiði í mér , en alltaf
virt .Og allt þetta var vegna þess að sterk þrýstingi sem
var verið að af hálfu stjórnkerfisins hét leikstjóri John g
.Maðurinn sem var að koma frá útlöndum, slapp þegar
reynt að drepa , saga hans er þekkt , hafði nokkur ár í
forsvari í gjöf hör fyrr en eftir flutning minn , ég vissi það
fyrr en það var maður sem gat talaðvar miðla varð áhuga
á viðfangsefninu , lék meiða mig kannski að kenna
varamenn , ég var vel líta á faglegri hringrás , the láréttur
flötur af félagsskap öllu virt mig og þetta leikstjóri vildi
feril hámarki , það er, ég er hér aðherra , ég er hér til að
vinna á öllum kostnaði , ég er fínn því það var markmið
hans meðal annars gæti sagt meira .Eitt af orsökum sem
hann var málsvari var meira fíkniefni , naut hann að
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hjálpa fíklum , en þurfa a gjaldmiðlaskipti , leika við lög ,
hafði pushover vald til að heyra og ákveða beitingu
varasamir og skilyrt framleiðsla ogopinn stjórn , var ekki
slæmur strákur , sem fer aðeins til non- úrkynjaða þess
og ég valdi erfiðu leiðina á þann hátt að enginn hefur
gaman að fylgja , en ég valdi að fylgja , fylgja slóð sem
ég var fyrirhugaði , þegar tala á áfangastað meðsinnum
við högg , ekki ganga mjög langt frá raunveruleikanum ,
átti marga drauma sem krakki og draumar voru gerðar
martröð , leið í eyðimörkinni hafði spáð hafði séð framtíð
mína , en ég var allt lýst í draumi , kom ég að hafaeftirlit
með nornir sem voru kallaður svo , framhjá mér drauma
því þeir þurftu að fara , krafti kvenna var frábær, hjálpaði
mér , en forvitni vekur eftir handtöku mína , ég hafði
mikil deilumál með bróður mínum og vildivera betri en
hann , og heilbrigða samkeppni og hann langaði til að
vera bara eins og mig .Á þeim tíma , sem við notuðum til
að fara veiði á móti vatn ormar til að miða , viljum spila
snóker frammi stundum erfiðar andstæðinga, en við
unnum alltaf , vissi ég að hann var góður ;í dag er her
liðsforingi .Faðir minn stýrði meira beinan stuðning sem
ég gæti gefið , gaf þeim , hjálpaði honum í þjálfun , allt
þetta vegna þess að í því a separação.estamos í miðri
færslu hör minn , var hugrakkur , bara inni lífvörður
quiseram-ég veit bakgrunn , var eðlilegt færslu ef við
tölum við umhverfið sem þeir bjuggu það var eftirspurn
umhverfi , bæði lífvörður og fangar langaði til að vinna ,
það hafi verið góð leikstjóra, Manuel , en var spillt , en
ekki skaða neinnvar takmörkuð við að vinna og gera starf
sitt og einnig hjálpaði í þrjú ár verið undir lögsögu þessa
leikstjóra 1996-1999 , var hann fjarlægður úr stöðu
forstöðumanns , en eyddum sókn ráðið forseti , en aldrei
afturgæti losna við það sem hafði tekið hann úr baðmull ,
var góður maður , vildi velferð allra og á sama tíma ekki
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skaða neinn hafði þurft að vinna á væng b talin Killer
væng, var kallaður Killer vængfyrir alla innviði á og fá
heimsókn í stofu falla vatni var afleiðing af skorti á
kvarðanum innviðum þurfti að vera opin regnhlíf , því við
bjuggum í spilltum leið til að benda áforstöðumaður
samþykkja byggð tillögu fyrir peningana sem gæti kanna
almenna stefnu fangelsi þjónustu , fékk í burtu vel , var
tillagan byggist á æfingasvæðinu á fyrirkomulaginu, það
er, gervigrasvöllur var forugur óhreinindi lag Bue
þungurvar gælunafn einnig væri hægt að kalla esguiça ,
en það var gott líka gæti gengið , vissi hann hvernig á að
vinna í kerfinu , hafði spilling áskorun er að nota tímann
til vinstri til the miðja af the refsingu setningu 16 ára ,
átta hlíta traustleyndarmál , en þetta myndi ekki enda í
besta leiðin vegna þess að það voru þeir sem voru
skaðast svo þyrfti að vera hluti af kerfinu , er kerfið sett
upp þannig að það verður að vera réttlæting , og með það
hefur gengið upp annað ár , varþriðja árið sem ég var í
Linhó kom alvöru vandamál af spillingu selja eiturlyf
umboð yfirstjórnar, allt stjórnað með fangi trausts þeirra ,
var öflugur eiturlyfjasala sem hafði sprawled í lífinu með
eiturlyf sölu nafniðþað louis turn , jafnvel gert barn innan
keðjunnar , það var tillaga að gera fyrirtækið sleppa og
fylla töskur greitt crux , kom ég að vera boðið að vinna
þar , ekki sætta sig við þá staðreynd að menn sem voru
að framkvæma þessa aðgerð áheimilað greiðslu í lyfinu og
þeir voru með peninga sem var fljótlega fluttur í gegnum
tölvu , það er þegar alvöru vandamál kom Manuel t
.Leikstjóri þangað til þá ;það var ekki mikið að gera , það
var könnun á dómstóla , það var markviss merkingu a
sendingu, munum við að hreinsa upp ímynd okkar , en
ekki tekist að hreinsa allt fór í dómi af the bar , rannsókn
dómstóla var sakaður , og a gríðarstór magn af
gögnum,en ég vissi ekki vitni , var ekki einu sinni kallað
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fyrir það , einnig myndi ekki segja mikið , vildi bara að
vernda barnið , ég fann að ég var meira manear orsök
þess virði , gæti öðlast eitthvað af því að halda mig
hljóður, illt ég vissiég myndi borga það verð erfitt að
sprunga .
Sparrow vörður nýsloppinn úr fangelsi þjónustu, AMORIM
höfðingi þurfti að taka snemma á eftirlaun , Manuel t .Enn
tekist að ná formennsku sókna .
Það var breyting á stefnu , john g .Það var næsta nafn
sem fylgdi í gjöf EP Hann hafði metnað of stór , jafnvel
fyrir samhengi , hvernig þeir byrjuðu verk í deildinni til að
b gera upp aðstæður , helmingur af deildinni var lokað
fyrir verk , sem ég var í klefanum við Carlosvar son
móður á háskólaprófessor , var ritari skólastjóra , en það
var fíkniefnaneytandi , frá tími til tími , stal poka af
kennara til að hafa peninga til að neyta , var langvarandi
fíkniefnaneytandi ég fann umburðarlyndi veru hans,
vegna þess aðað sjá þig halda tapa , gat ekki þróast var
sagt af sér til neytenda , en það var snjall , var shrewd
maður aðeins í mansali svörtum markaði er að þeir sendi
, hafði vandamál með þeim kom til að biðja um vernd
þegar ég var með honum í klefanum ,en það er fyndið
enginn alltaf sagt mér eða krafðist peninga, skuldir sem
hann þurfti að greiða varði hann jafnvel , en var svikinn
eftir mér heróíni skuldir til mannsins sem hefur gerð
barinn af skuldum , tók ég og varskylda , ekki hræddur
heróíni gert mér vera villt , alls yfirráð , það var þaðan
sem ég þurfti að taka a harður líf að sprunga var á hátindi
heift mína að sjá einhver þjást vegna þess að þeir gáfu
mér ástæðu , ég hafðiýmis melee berst , gæti ekki gert
mig , fékk ég orsök , allir þeir sem þarf eftir stuðningi
mínum til að vinna og selja og eru vel um sig , hafði
ókeypis heróíni fullnægja mér vegna þess að ég hafði
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fallegt tölur , var félagi , varvinur og varði málstað , en
var mjög hugrakkur hlutur sem enginn mótsögn mér að
vera jafnvel í notkun heróíns .Þeir allir lært að virða mig
voru krakkar í lífi glæpastarfsemi , allir vissu hvar við
vorum sett í miðju , voru virt sjálfir hötuðu mig , boðið
mér heróíni að fara að læra , var eina leiðin sem þeir
héldu að ég hafðiað hafa heilbrigt atvinnu og læra , var
framhald af neyslu hringrás var líður vel, var notað og tók
mig vilja að fæða mig og stunda kynlíf , það var tilvalin
leið til að eyða tíma í einangrun án mínspjalla við
vandamál af því að hafa kynlíf og fæða .
Ég var flutt til Gyðingum Valley árið 1998 , ég var að taka
trésmiðinn auðvitað , ekki niðurstaða sem ég náði eftir tíu
mánaða aftur til Linen .
Ég fór beint að refsing fyrirkomulag var kallað 111 harður
stjórn , þar sem við reiknum rannsókn sem geta gefið í
viðurlög eða viðurlög afleiðingar , greitt, greitt kröfu rétt
að ég þurfti að var að hafa sjónvarp, útvarpen mér tók
mig allt þetta , og allir vissu nafnið heitir hann sjónvarpið
mitt , Susana hafði verið boðið til mín með mömmu , það
var æðisleg því sjónvarp hafði alltaf klefi minn .Stundum
fann , tók Leitast var við að það, leigja það til að neyta
orku í þá daga þegar ég fann veik, en hafði óendanlega
ást sína, væri til í að drepa hvort einhver spilla mér , ég
gerði það nokkrum sinnum að ég gerði ekki líðavel.
Ég kom 111 heyrðist höfuð keðju , höfuð AMORIM
afkomandi Mósambík , en portúgalska , mikill , grannur
en það var ekki slæmur strákur langaði bara að hafa
tröllriðið landsvæði , vildi það rólega , það er hvernig
hann sagði mér hættirtala svona eða við leiðist , ég sagði
já gæti reiðan var upp fyrir það , var á þeim tíma sem ég
fór í æðstu embætti , eða frá borðinu , var þegar þjónusta
mörg ár síðan , skírari vörður,drakk mikið , en
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heiðarlegur, ekki ætla illsku enginn var eins yfirmanninn ,
vildi hafa heilsu , ég var hissa á þessum lífverði , reynt að
ráðast á mig ekki, flestir höfðu sumir verðir sem voru
þarna á staðnum, og sá PBXrugl , rodearam- reyndi mér
högg mig aftur , þeir ekki , stóð í nokkrar mínútur, en
kröfu þeirra var styrkur minn var þá kom vörður þegar í
húsi 50 ár hans, Iron Guard , talaðimeð mér , sagði mér
að hætta og enginn myndi skaða mig , en ég hafði þegar
barið skírara vörður og höfuð keðju , sem AMORIM stjóri ,
ekki valdið þeim mikla ann , ég vissi að ég var að fara að
tapa, svo hann sagði mér , að þú munthandjárnaðir
öryggi fána , var handjárnaður með nærveru höfuð , hann
er röðun , bauð járn vörður og rak mig til öryggis fána ,
stjóri sagði mér að taka handjárnum og sagði mér að fara
inn í klefa , semværi öruggt kerfi þar til rannsókn er lokið
.
Heiðarlega , fékk ég um mann , var maður var stjóri ,
setja fordæmi , sem þær stofnanir sem eru í forsvari fyrir
krafta kúgun , verður að vera vel stjórnað öllum , svo að
allir líða vel .Fyrir mig var það mest mannshöfuð sem ég
hitti , standa refsingu væri rökrétt , þyrfti að borga fyrir
lögunum sjálfum , en einnig vann virðingu sína , til vinstri
upp að intrude í beinni lífi , þurfa að lifa jafnvel innan
keðjunnarvið lifum , kallaði það staðurinn inhospitable ,
vera sömu setningu sjálft, á stað þar sem það er ekkert ,
við erum á lífi aðeins að lifa , en við verðum að trúa ,
hafði heyrt morð , fylgt nokkur mareações þettaorðið er
slangur til notkunar í glæpastarfsemi , það er að segja
nákvæmlega morð , svo ég hafði framið nokkur aðstæður
sem gætu varla falla innan fangelsi , ásamt Rasta Hugo ,
Rasta gælunafn er færð með 16 ára í keðjunni, bjó í
ungverska hverfinu , ég hitti hann á þeim tíma þegar
uppfyllt refsingu í öryggismálum fána , ég sá ungur maður
þegar haft nokkur ár af líni , og kom tengilið það gefur
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mér sígarettu , en vinstri það tilsjá af því að við vorum
muitashorasfechados , foiumconhecimentode aðstæður
var tími , vel hafði séð hann þar , var hann þar á væng b ,
a væng talið morð , var hann í deildinni , rólegu væng ,
húsa vistmenn sem unnu og vilduvera logn í fangelsi , en
það voru neytendur, sölumenn og það var einn sem er
enn fastur eins og nafnið er Dauphin , útskýra ég saga
hans , kom hann til mín , fljótt sá fyrsta skipti hitti ég
hann , var shrewd, chavalo gott , en hann hafði tekið villt
barnæsku einnig , eftir því hvernig foreldrar gerði,
dagsetningar aftur til Cape grænn , leita mér betra líf ,
sögulegar tengsl sem eru fyrir hendi í þekkingu og séð
sem slík hafði hörku hafa búiðekki leitt líf sem var mjög
auðvelt , þurfti að lifa í ungverska hverfinu , hverfi með
fólk aðallega að koma frá Cape Green, byggingu húsa
voru ekki mjög góð , en þeir bjóða upp á lágmarks
skilyrði ekki sofa á götunni , hafaþak , til að fá meiri eymd
að höfðu menntun , voru húsin haldið hreinum og hafði
eigin vinnukona þeirra sem hafði raunveruleg menntun ,
en það er , það var félagslegur ójöfnuður , þurfti að vinna
hörðum höndum og þetta fólk er gott fólk , líkaði

En kom að endast miklu lengur , heldur áfram til þessa
dags , en hann þá líka þegar neytt heróíni , og það er
þegar ég mundi að ég hafði séð hann í quartermaster , ef
það voru dökk -viðskipti , svarta markaðnumallt er í lagi,
þar sem enginn skaðar neinn, var vitlaus tími áttaði við
fyrstu sýn að drengurinn var klár , hafði sál , framkoma
hans hafði stór Rasta , villt en vel meðhöndluð , það var
myndí fyrsta sinn þegar ég sá hann , og áttaði það var
drengur í augum samfélagsins , var talin svo, útlaga ,
maðurinn sem býr á jaðri samfélagsins , en við eins og
allir að hafa tryggt velferðokkur við getum tryggt , að við
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getum verja velferð , mönnum jafnrétti sem er vert að
segja að við búum öll við allt þetta sem við búa til, en við
vitum líka að vel fer hönd í hönd með illu , þær aðgerðir
semþað geta komið upp koma harður vegur til að lifa ,
hafði hann verið fluttur frá köntunum meðfram væng b ,
var í klefanum við hliðina á mér, hann var með litla bita í
flokk, hinn Grænhöfðeyskur , reiður of var þegar í
klefanumeinhvern tímann eftir hittast vissi að hann var í
klefanum í langan tíma nú þegar, var að hafa mismunandi
sögur síðar recount sögu pínulitlum bita að morgni eftir
nótt að flytja Iota skilað til deildarinnar,hafði gert
samning við átt , vinna að fá í öðrum höfuð uxanum , er
annar tjáning einnig notað í slangur sem þýðir yfirgefa
önnur hangandi, fyrir hann að bjarga , var enginn skaði
séð var í miðju og dávamo- okkur velen Hugo var á væng
b , þetta kvöld sem við ræddum fyrir Pudemo okkur Hafðu
glugga þannig að við vorum mjög nálægt, og ég heyrði
mikið af hávaða í klefanum , vakti athygli mína , innan
keðjunnar að hafa skynjun að hætta aðsem gerir okkur
lifandi og það hjálpar okkur að vinna , færir okkur sál vilja
af veru , sál sem við elskum öll að fela sterka sál fullur af
hugrekki og kunnátta og sviksemi .
Þetta kvöld undan næsta morgun við ræddum um
gluggann , eins og ég heyrði hávaða spurði :
- Hver er þar ?
Hann hafði heyrt hávaða gerðist , sagði hann við mig:
-'m Hugo , ég er hér meira Iota .
Það var leið á viðurlög , sú staðreynd að þeir höfðu framið
þennan dag sem voru fluttar í deild b , var venja var þá
sem hann sagði mér þegar þeir opna dyrnar í þessu tilfelli
frumurnar koma með mér að deildinni , en sagðimér að
þegja , en ég hélt , þetta var Hugo , var stjarna , var
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maður í augnablikinu , var háður heróíni traffickers þarf til
að veita það án lyfja peninga , var að verða, krafðist hann
það, eittuppreistarmenn drengur frá a gríðarstór hátt ,
það er þegar árás gerðist , ég fór upp dyrnar ekki fara út ,
en ég vissi að hann myndi koma, ég vissi að hann hafði
haft nokkur glóðum kantanna, slangur orð einnig kol ,
sem hægt er að skilja semí hrognamál glæpastarfsemi
venja atburður göngu í rigningunni fær blautur .
Eftir að yfirgefa klefi , gerði eðlilega venja minn af því að
taka morgunmat , þá fara lest , fara í skóla , fara í
skólann morgunverð að morgni er skrítið ekki sjá þá því
venja minn var þessu var að leitaof, var háður , en var
ekki sannarlega háður, en hafði þegar gert rán og hafði
extorted peninga á morgun kom til að segja mér ,
strákarnir sem voru einnig neytendur voru kallaðir
piranhas , leita lífi í leiðinniheiðarlegur , en alltaf villandi
vegna fíkn leiddi þá einnig að þessu, Hugo var fyrir öryggi
fána með pínulitlum bita, en virtist annað ze boltanum ,
Angóla bjó í chelas aldrei haft góða "tilfinningu " með það
vegna þess að þúhafa gefið tracksuit buxur, á Emilio hár
hverfi og hann langaði til að stela Emilio , vissi hann að
buxurnar hans voru minn hafði valdið mér nokkrum
sinnum , en ég hef aldrei kallað , aldrei gaf mikilvægi þeir
höfðu stór bardagi á Emilio hverfihár óx jafnvel þar efst
hverfinu var Raunchy , voru sömu sköpun og hann langaði
til að verja það hvort sem var mitt , vildi verja heiður að
vera parochial skilmála bernsku tengingu , þá fylgt eftir
með nokkrum öðrum , spámanns , einnighverfinu og það
var þar sem gaf stór bardagi :. ze boltinn var sterkur vega
um 90 kg , Emilio var þurr maður , Afríku dæmigerður
sem var þynnri varði heiður , stóð frammi fyrir
aðstæðum, ze wanted- boltanumsendingu 3. hæð var þar
við gáfum umræðu , það var ekki auðvelt , en hann vissi
að hann hafði lævís að lifa og verða að lifa spurninguna
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.Eftir að boltinn ZE hafa tekið buxur tracksuit og vera með
þeim í hendi , rætt ;Ég vissi að Emilio myndi vinna , en ég
hélt aldrei að það myndi enda eins og billy boltinn vildi
senda honum 3. hæð , grípa fætur hennar , sem Emilio
gerði það sem þú hefur lært , í síðara tilvikinu , ég sem
hef migvista , grípa hálsinn neyddist til að brjóta , sem er
, þegar þú grípa háls ekki stór , hafði það handrail andlit
eða fer inn í frumur , hvað sem það er og ekki bjóða upp
á mikla öryggi , í þessu tilfellivarð óútreiknanlegur , frá
fyrsta augnabliki sem ég hélt að þeir voru að fara að falla
, sem er spáð að sjá fyrir aðgerð , en þá hélt ég og enn
hafði nokkrar sekúndur eftir að hafa séð og skipuleggja og
hélt að það myndi ekki gerast , en það gerðist , semEmilio
grípa háls hans og ekki láta fara meira og þvinga
boltanum Joe gerði , hefur hann ásamt tveimur
monumental sveitir , ekki hlaupa í burtu þegar það er rétt
, það er alltaf verið menntun okkar , féll frá 3. hæð til
hugsuntjónið var meiri , jafnvel talið sumir þeirra gæti
dáið í þeirri stöðu , en sem betur fer voru vistuð ,
ástæðan valdi vinnur alltaf ég held að það líf , hljóp ég nú
svolítið á efni í því skyni að útskýra alla leið það var gertí
þessu samhengi að við munum alltaf hitta fólk , við
skulum halda tengiliði vegna þess að þeir eru það hjálpa
okkur að tala við ræða aðstæður er allt gott ef séð og gert
með þessum hætti , við getum jafnvel haft líf tengist fíkn
eiturlyf , en við teljumvel , vegna þess að við erum háð
lyfinu , en við erum fólk sem rædd efni af mjög
mismunandi þemu , frá the banal þema , frá einföldustu
eins fótbolta að fleiri vísinda , lesum við nóg svo við
getum rætt síðar , hefur alltaf verið sterkt okkar var lesið,
nú og eftir meira síðan hér langaði bara að sýna hvers
vegna ég segi að ég hafði aldrei gott " tilfinningu " með
billy boltanum , boltinn ze vinstri handlegg , sem Emilio
ekki gerst neitt , var óskaddaður , en það var dagurinn
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svefná sjúkrahús til að fyrirbyggja .The ze boltinn var enn
um 3 vikur í fangelsi sjúkrahúsi , þeir settu hann í
handlegg platínu , var mest veikindi sem hann átti, ég var
innilega ánægð að sjá að slapp , og þá gaf ég þér aðgerð
, en ég veit að ég fékk alltaf hugmér , en búinn , ég skildi
ástandið , láta hann ganga .
Það var daginn í morgun , kannski væri 11:00 einnig Ze
boltinn hefði farið að öryggi fána , ég vissi að Hugo var
með honum , hafði séð hann nokkrum sinnum , voru í
öryggismálum skálanum leitt til viðurlögstífa fangelsi
þýðir heitir halta , er einangrun , þarft ekki að hafa neitt á
klefi nema atriði , teres handklæði , a teres sheets , teres
bók til að lesa , getur þú ekki hafa kveikjara klefi og þú
eru lokaðir23 tímar á dag , það er alltaf erfitt að sigrast
en bara fyrir okkur vanir þessum viðurlögum vegna þess
að við höfum staðist þetta áður , sem býr í refsingu ,
refsingu að vera í lifandi að ástandið , en ekki eins og að
lifa svona, vissum viðað þeir sem ganga í rigningunni fær
blautur .
Allt illt var þetta og hafa lokið refsingu og það myndi vera
svona , en ekki í Hugo árás stunginn tvisvar í maga sem
Dauphin , fengu að slæmur maður, til að stela litlu , sumir
grömm af heróíniog um 30 sögur , væri um 10 grömm ,
maður sem myndi borga verð á Dauphin gælunafn þeirra,
lappanna , lappanna vegna þess að hann var handtekinn
fyrir árás á lest , gerði dauður , var mikið talað um og
þekkt á þeim tíma , fyrir líkamsárásefst, því það koma
mikið af peningum , það var exorbitant upphæð á þeim
tíma voru bílalestir bera peninga frá bönkum milli Sintra
Lissabon .The árás gerðist jafnvel þar utan Sintra lest
Lissabon og það var dauður maður , en þeir gætu aldrei
sannað að það var hann sem framið morð glæpnum ,
voru aldrei hægt að sanna að hann væri alvöru leiðtogi
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morð en var dæmdur og yfirferð fangelsi hans tók nokkrar
árás sem þú komst og lent lyfið , hann gerði ekki gefa
lyfið til einhver vinna, það er, hann seldi hann hélt Lyfið
sig , skipaði hann þeim eru inni í klefanum , einungis með
chibadela þeir gætu þaðkoma, en þetta er nú .
Eins og hann hafði gælunafn Krabbinn var gefið að
gælunafn við ekki snúast ekkert að einhver , ekki gefa
neinum , veit hann að hönd getur þvo hitt , það er, gæti
það gefið sigur gæti hjálpað þegarfólk spurði hann um
hjálp og Hugo var sterkur drengur var clinging .Það fylgdi
röð eftir þessa atburði , var Dauphin flutt til Coimbra ,
pínulítill hluti virði Gyðinga , þó ég líka ;voru árið 1998
fleiri almennilega júní 27, hafði útvalið mig frá Hugo hann
var í öðrum klefa , voru þættir sem leiddu til þess , aðrir
eiga félagar sem leitað var piranhas , því sérhver dagur
rændur um 3040 grömm reykja og neyslu , vakið fólkið
vegna þess að þeir eru alltaf stilla , er kallað röð fíkn
eiturlyf og var þá þegar hann fór á halta , við ákváðum að
við myndum vera í sama flokk, en þessar piranhas alltaf
talaði illa um migvegna þess að þá var ég meira af högg í
veginum , hafði tekið þá wiggle herbergi vegna þess að
þeir vissu að ég var alvöru tík , vakið vini vegna þess að
hann vissi að gefa mér líf .
Hann vissi mig gefa ástandinu samhengi conviviality og
það var þetta fólk sem bjó svo aðstæður hjá mér í
augnablikinu , þeir sögðu illa um mig , talaði illa um mig ,
allt í því skyni að fá gagn af því strákurinn komið , vildi
athygliog þeir vildu hafa sviðsljósinu á þá þannig að þeir
gætu verið að þeir eru góðir , það er, hef alltaf tekið brim
, gerði ég ekki nenna með það vissi að lífið væri eins og
allir vilja vera vel og vera þakklát fyrir tekjum þínum til
hagsbótaeigin, en voru alltaf þessir sem ég þurfti alltaf ,
þarf þau mér líka , verðum við sameinuð afl , það er, er
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tryggður ef þeir vildu sumir vildi árás hjálp vor , en það
myndi einnig þurfa að borga og það var sá tímiég var flutt
til að taka námskeið í gyðinga dalnum , þegar haft
tveggja eða þriggja mánaða af rekstri þegar Rasta Hugo
var flutt til Valley of Gyðinga kom ég fékk hann sem
bróður , fyrir vináttu sem þegar hafði með honum , það
eru fjórir vængi íValley gyðinga vængi a , b , c , d , fann
ég sjálfa mig í d , var í deildinni með Dauphin hafði þegar
verið flutt frá Coimbra Gyðingum dalnum og það er þegar
ég sagði við Hugo ef vildi vera í klefa minn,hann vildi, en
það var annað mál að hann var hræddur því hann var nú
þegar að reyna að drepa Dauphin í hör , auk hafa gefið
honum tvær stabs vildi senda mann á 3. hæð niður hér og
frænda hans, Bento , vegað gera það, en hann vildi ekki
vera með mér í klefa minn , ekki vegna þess að hann vildi
ekki , en hann óttaðist hefnd Dauphin , hafði þegar gert
nokkra hluti í fangelsi , hafði virðingu , var maður sem
var auðveldlega hefnt þekktur sem slíkt , enég sagði
honum að gleyma því að maðurinn mun ekki ná árangri
þig , enginn mun hefna sín, hafði gott samband við
Dauphin sagði honum nokkrum sinnum að ég gerði ekki
eins hvað þeir gerðu við hann og hann hafði sagt mér að
hann hafði þegar gleymt .
Ég var að taka námskeið, og þessar millifærslur kom frá a
siglingu gerðist í Linhó Rasta Hugo og cadets voru
ásakaðir í morð tilfelli sem gerðist í teppið .Við vorum
mjög ung við höfðum komið hör nefna nöfn þeirra allra ,
en ég mun ekki aðeins nefna nöfn sumum er pínulítill hluti
, sem Johnson , the raunverulegur fótbolta leikmaður,
fulltrúa alla kostina keðja þar sem hann var eða var liðið ,
tonimáfur , hafði verið flutt með einnig hafa gert nokkrar
árásir í Linhó á traffickers , var einnig ze að, hafði þetta
bjó ég nóg með honum , var ekki handtekinn , bjó með
honum undir sama þaki , með umasraparigas , chavalas
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ég hafðiminn hann hafði hans.
En forvitni þessari sögu var snúið fyrir mig , gekk með
stelpu sem át hestinn og hún prostituted sig upp fyrir
þessi mál voru tveir vændiskonur , ekki eins og býr háð
konu , en mér fannst það svo langt að lifa með það .Ég
eyddi bara kókaín á þeim tíma , ekki taka mjög vel hún
heróíni og kókaíni , en þær héldu sambandi , líkaði hana
og að ze og Ana voru einnig eiturlyfjaneytendur og
forvitinn þessa sögu er að ég sagði alltaf að að ze fyrir
hann að farahesturinn alltaf sagt að hann myndi ekki nota
heróín , síðar kom mér til að láta undan í keðjunni og í
þann tíma sem ég var í gyðinga dalnum , þar voru Rasta ,
örlítið hluti bjó upp góðar stundir , það var fullt af fullt af
efni ímarkaður , það er, það voru fullt af lyfjum og
Gyðingar Valley er virt keðja , þar sem margir menn
dæmdir til hámarks refsingar og alltaf haft orðspor fyrir
að vera hættulegt keðju , hafa alltaf verið til og það
gerðist morði , þannig að það var keðja meðþungur frægð
.
Eins og það var mikið af efni á markaði allt vildu selja að
vera með meira efni , þar hefst deilan milli Dauphin og
alvöru Pinocchio fann sig handtekinn fyrir alþjóðlega
fíkniefni , var ringleader og þar sem maðurinn hafði þegar
skráí norðurhluta fjötra sunnan Portúgal , og það er um
hvenar þau byrjuðu aftur ekki vilja sjá eða vita .The
Pinocchio greitt til Hugo mikið af fíkniefnum að berja
Dauphin , hann kom það ráðist kröftuglega manninn í
búningsklefanum , allt fyrir sakir öfund ;að Dauphin seldi
stærri pakka og voru víst veikari , það er hvers vegna
Pinocchio greitt að berja Dauphin .
Það var atburður sem var ekki mjög þægilegt , en tíminn
er kominn, en einnig hafði innri skrá og hafði þegar
afplánað nokkrar refsingar , fór ég að lenda í vandræðum
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, byrjaði ég að vera eltur af marcão gælunafn
einstaklingur , fann hann sjálfur fasturfyrir morð bróður
sinn , og hvernig ég þurfti að reykja á hverjum degi
byrjaði að gera söfn og var einn af þeim söfnum sem
marcão birst , vildi ekki láta mig taka peninga , fann hann
rétt sem það var meira en árég reið mér bar sem er
langað til að forðast mig ekki að taka peninga úr safni því
hann var einnig til staðar til að taka á móti peningum .Við
höfðum að skiptast á orðum sem hann sýndi líkamlega
orku, en ekkert gerðist ég fór út með om I peningum ,
bara að það væri upphafið að gera óvin , kom ég að gera
á fótboltaleik þar sem var að ræða við rúmmáltóbak fyrir
liðið sem vann , var hann í liði sem ég fann sjálfa mig að
spila með hópnum sem hafði komið frá hör , minn var
gert af toni Gull Jorge , því að Joe louis og íþróttamenn og
við vissum að við vorum og spilavildum við vinna jafnvel
ef það þurfti að vanmeta andstæðinginn og það er það
sem gerðist , við misstum , við misstum leikinn vegna
þess að ég var yfirmaður veðmál , hafði átt sjónvarp mitt
á græðgi að gera bindi , sem hann hafði framið í Ramon
,Sígaunabaróni , hafði lengi færslur var maður högg í
miðju , sem vildi ekki að missa sagði ekki greitt , þeir
chatearam er allt mér og krafðist bindi tóbak en þagnaði ,
það var þá að þessi strákur marcão áframlangaði að segja
að hljóðið og samþykkt vegna þess að þeir höfðu engin
ástæða höfðu samanlagt verið í leiknum , var
íþróttamaður , alltaf barist fyrir rétt og til að forðast
vandamál þegar svo þurfti að koma í veg fyrir
.Áframhaldandi , en þessi strákur alltaf áfram með að
reyna að vekja mig ;það er dagurinn sem ég var að fara í
tengslum við húsasmíði , var hvers vegna ég hafði farið
þangað til Gyðingar dalnum , sem óhjákvæmilega varð
þann dag , vörður var mér opna klefi , það var sjaldgæft
að ég fá klefi ,en sá dagur var svekktur , hefði ekki reykt
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nógu lyfið var að yfirgefa Blæbrigði til að fara niður
námskeiðið og mun ná virðist mér marcão , gaf mér þjóta
því sem var svekktur og eins það hefði verið saga ,
ögrandi háðmér , ég hikaði ekki desferi bolla og hann
brást , en hafði ekki tækifæri hafði þegar rannsakað var
baráttumaður , en var örvæntingarfullur að vekja hvað
gerðist, var tilkomumikill , þ.e. ekki uppfylla allar
refsingar vegna þess að hann var þar um daginnyfirmaður
deildarinnar , Eduardo , var nafn hans , maður um sex fet
á hæð , líkamlega sterkur , var heiðarlegur maður , hann
var maður réttlátur og vinstri það á því.Ég hélt áfram á
auðvitað alltaf gaum að allir árás af hans hálfu , því ég
var meðvitaður hann hafði tekið nokkurn tíma að vekja
mig og sem slík , precavi mér, hvað við höfum öll
eðlishvöt , sjötta skilningarvit skynsemi kallaður kvenna ,
eneinnig menn hafa.The Sixth Sense er óvænt, er að vita
hvernig á að spila og vita líðan og virðingu , ekkert
gerðist eftir það , reyndi ég að fylgja forystu en gat ekki
vegna hjarta mitt var sem mestur, tryggð með Hugo
Rasta , einn af virtustu menn ísinn sem ég bjó í einangrun
, ekki aðeins talin fyrsta vegna þess að fyrsta , I;allt sem
hann lærði , hugrekki hann birtist , eins og ég hafði haft
hugrekki og þegar ég hafði, frásogast , niðursokkinn
hugrekki til að vita að það var kappi, tryggur maður ,
skáld , maður sem líkaði ljóðen jafnvel að ég var betri en
hann .Mig langar til að heyra , ég orti mörg vísur , a
hollur þá til hans , ég var bestur, var charismatic tala af
the sinnum þar sem hann hljóp , var shrewd , var sterk,
það var óbyggð , fékk hefnd í miðjunni , þar sem hún bjó
með the hvíla affangelsi íbúa , caught margir, en það var
allt friðsöm þjóð , fólk sem vann , en ekki mig .Þegar ég
hætt að vinna og tók námskeið , varð ég hvað við viljum
ekki að verða ljón myrkurs, ég aftur til lín , það er þegar
allt hefur gengið fyrir mig vegna þess að ég hafði komið
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heim þar sem ég hafði verið og hafði tökum ,það var
staðfesting á veru minni , endurfæðingu á svæði sem ég
hafði alltaf haft á því húsi , því að hann hafði haldið
virðingu , það var erfitt að sprunga , svo ég ákvað að leita
að auðveldustu leiðir til að lifa erfitt að ég fann .
Það er miðlægur keðju Lissabon , húsa allskonar ,
motherfuckers sem eru í lífinu , sumir hafa snúið sér að
glæpum tilviljun , aðrir hafa borið glæpur með meðvitund
, það var alltaf gott þáttur og vel , ekki óttast neitt en
mérsama og hún hafði þegar gert allt frá því að vera
góður , vinur , verndari , sáttasemjari , sem skilja allar
aðstæður , þeir voru embittered , sem voru af þeim sem
desabafavam mig , því að ég fann mikla samúð ,
hafðitekið tilfinningu einingu og vildi ekki fara í vonbrigði
.Ég fór á leiðinni til að fá skilyrt , en samt hafði nokkurn
tíma að taka kostur af the skilyrt , gerði ég ákvörðun sem
ég mun ekki gera neitt sem skaðar mig , en ég mun vinna
fyrir frelsi , varð flókið vegna þess að allar frammi góða
stjórnbyggt upp með stefnu , en ég hefði getað unnið allt
með þá átt .Á þeim tíma var ekki fallist á að ástæðan sem
var tekin af þessa átt var svo erfitt , var authoritarian
stjórn, því að það var ekki að sætta sig við kerfi , sem
ætlað er að losna hraðari keðju , en hefur orðið enn
erfiðara , en ég leyfitil síðari lesendur svo að þeir geti
skilið allt leið sem er ekki dekk að endurtaka , erfitt að
sprunga , svo var tími umskipti manuel t .forstöðumaður
sem ég hafði fundið , var skipt af john g .Maðurinn sem
var að koma frá Macau , fyrrum skoðunarmönnum
dómstóla , maður sem hafði búið árás mafían sem var
stofnað í Macau , kallaður 24 karata , voru dauðar verðir í
starfi vegna þess að það áttiPortúgalska gjöf , þá hvers
vegna að senda liðsauka almenning til að þjóna þjóð .
Hann þjáðist árás , slapp , en lífvörður hans var drepinn ,
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hækkaði , kom til gjöf líni , uppréttur maður , líkaði hann
mig þegar hann sá mig , sendi hann mig vita að hann
hefði trú á mér , en ég gerði ekki sama vegna þess að
hann hafðihugtakið umbreytingu vera talin mér konungi
sporðdreka , einn sem hefur eitur í blóði , kallaði hann og
ekki að kalla , ég missti .
Byrjaði lágmarks refsingu í húsnæði flokk, var refsing ,
það var ekki erfitt , var talið mjög eðlilegt refsing í
félagslyndur hraða innan keðjunnar , en fyrir mig það
varð martröð, ekki á móti þessari refsingu.Leikstjórinn
John g .Hann fór til klefi minn að tala við mig , að hjálpa
mér , ekki þiggja aðstoð , distrusted trú að hann hafði,
sem var rétt , krafðist hann í staðinn beint samstarf um
hvað hann langaði til að vita , ég var ekki tilbúin til að
gera þaðvegna þess að það var aldrei mér vinna í þessa
þjónustu , en það var yfirlýsing hans um hvernig hann var
góður maður .Refsing , það versta , tók tvær geðlyf komu
til glugga mitt væri : veiðimaður , sem Chibanga og
Piranha , var veiðimaður sem gaf mér tvær geðlyfjum ,
eyddi þjónustu útskrifast , var maðurinn sem hafði
miglitið svo á að í refsingu flokk, Sampaio var nafn hans
.Þar sem áhrif geðlyf var enn í mér , reiðr mig sjá
Sampaio framhjá framan klefi minn , fór ég allt klefi, fékk
eld í dýnu , ég fór þegar verðirnir voru að hjálpa mér , ég
hljóp í burtu , fór ég að garði , caughtstafur og tveir
steinar og hafði skrifað í hægri handlegg , hefnd ,
grimmilegri löngun hans .Þessi dagur var tilbúinn til að
drepa lífvörður eða hver það var sem fékk í leiðinni , en
þeir voru sviði eins og alltaf , koma að tala við mig , þeir
höfðu enga aðra leið út , því að þeir vissu að ég var reiður
og hafði heilt væng tilverja mig ef ég boðaði það, en ég
var ekki á reikninginn minn, hvernig gat ekki berjast án
ástæðu , eftir nokkrar klukkustundir ég tók innlausn , það
er tímabilið sem endaði samningaviðræðum og svo ég í
89

raun ekki uppfyllt ,viðurkennt að þeir gáfu mér 20 daga í
refsiaðgerða flokk, sem er fatlaður vegna þess að það var
þar sem ég hitti Alfredo m . , PSP , fyrrum goe , Trickster
var parochial , tók ríkið að gegna embætti sem slík , til að
hefja aðgerðina íMafia , var harður maður vegna þess að
hann hafði þegar verið vegið meðaltal box meistari , vissi
það vel , og það er þegar , þegar ég féll í viðurlögum
flokk, hafði þættinum sem ekki vilja og að þú gætir hafa
tekið líf sitt , eins oghöfðu sögu með járnsmiður sem
höfðu komið að mæta refsiaðgerðum , var villtur tími , ég
vissi nú þegar hvað var í gangi um vel og hafði sagt
upphátt að ég myndi ekki Papar svo fjölda að vera barinn
af honum ,vegna þess að átt var vafasamt , var Mafia
allra járnsmiður sem féll í refsingu og hafði framið eða
tekið nokkur refsing vegna vanvirðing lífvörður eða
þjónustu , starfsmenn eða átt, myndi greiða með Alfredo
m . , hefði það verið fyrrverandi-psp , fyrrverandi lögga ,
vissi margir af þeim og ég þekkti hann sem slíkt, en að
boða hátt og tala beint til sjávar , gaf mér reyr , ég féll í
refsingu , vissi ég að Alfredo m .Hefði mér , en það er þar
sem ég var rangt .Þeir reyndu að drepa mig þegar ég hélt
að heilsulindinni til baða , ekki voru með honum tvo
lögguna að vernda sem fékk ekkert á móti mér .Það var
þegar ég sýndi vilja ástæðu mína fyrir lifandi, hafði verið
inculcated af nokkrum vera parochial , vegna þess að ég
hafði búið í hverfinu.
Snemma missti föður minn , ég varð fullorðinn fyrr , kom
það að endurspeglast í lífinu sem þá tók , það er er
reynsla er transcendence í framtíðinni , hún fellur á
lifnaðarhætti sköpun og þegar það er erfitt , við erum
krafistað hafa þyngri menntun, snemma á bak við það
sannanlega enginn vill óska .
Það er þegar ég hafði staðist áfanga marcão , það er
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þegar ég byrjaði að vilja meiri ástæðu , þurfti að hafa
ákvörðun um samstarfsaðila stigi og stefnu, en ég vissi að
í miðju troða eftirliti sem var samiðmeð lífvörður og
stjórnendur , fékk það , fékk að fá og intrude aðra veru ,
en það var ekkert meira en að vera eins og mér ,
stundum er það spurning um tækifæri , ég reyndi , ég
reyni og reyni að hafa sál portúgölsku , ég er
niðurportúgalska ætt hugrakkir kynþáttar, hefur boðið
heim , það er erfðir er augljós .Stundum við gera ,
eftirfarandi spurningu hvers vegna við til, hvað erum við ,
þar sem við búum , eru málefni sem koma vafi á að lifa ,
en við vitum að við verðum að vinna , var allt sett á að
vera svo , ég fór á leið fangelsi mínu , síðar eftirmarcão í
baráttunni var fylgt eftir útliti hópur samanstendur eftirlit
þjónustu sem kallast fangelsi lífvörður , fékk ég gott fólk ,
ég fékk allt , en heiðarlega þeir líka bara langaði til að lifa
, aldrei langað til að meiða mig og ég vildi að hunsa , er
snemmaekki lært að þú getur ekki alltaf unnið , var
inhospitable stað, á stað þar sem lífið var einskis virði ,
hafði engan áhuga á að meta hið sanna merkingu
mannsins sem er ekki þjónað .
Þjóna, þjóna allt sem hann þurfti að þjóna , ég var hlýðinn
, ég vissi í pólitísk völd , félagslega völd, þvingandi vald er
alltaf eitt sem við þurfum að vita hvernig á að fyrirgefa
.Ég hefði getað verið hetja virtir af þeim , skila virði
Gyðinga vera rekinn úr námskeiðinu , endurkomu
Gyðingar Valley , hör fann sömu forystu vegna þess að
þeir voru það sem ég vildi ekki að finna , uppreisn mig
gegn öllum stuðlafyrir allt sem farið hafði , það var gert ,
bjó ég með allt sem ég gæti þurft að gera til að hafa til að
lifa allt sem hann gæti andlit vegna þess að óvinir voru
öflugur voru neytendur öllum vélum , voru kallaður
piranhas , þ.e., þurfti að lifa allt, það var diplómatísk hluti
, stofnun samskipti , það er, við höfum kennari , hafa
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aðstoðarmann , sálfræðingur, læknir og lögfræðingur ,
sem er að okkur að ef það er í raun ekkert að segja .Bara
lifa stund augnablikinu aðstæður eru einfaldar menn sem
eru efni að vild og ég elska , platonic ást sem gár í
miðjum vera , í þessu tilfelli hafði maður , hafði þegar
haft alla ánægjuna af lífi , ástvinkona enn í huga mínum í
lífi mínu í lífi mínu , var ákafur ástríðu , mest viðvarandi
tengsl sem kunna að vera , sem eru framlengdir .Elskandi
, gaman , elska að vera er þörf til að elska að vera á vilja
til að lifa .Skýrslan er rétt að síðasta skilyrði að vera ,
eins og allir þekktu mig , vildi þeir að setja mig í próf, ég
frammi allt sem þurfti að takast síðan verstu martröðum ,
við lærðum fyrir svefn sögur sagt eru faðir og móðir ,svo
við getum lifað í sátt og vellíðan í því skyni að ráða
velferð og power- varðveita gjafir arfgengi frá árdaga vera
, en það er allt frásogast af stærð, feiknastærð er
gríðarlega ef við tölum um hjónaband, jafnréttiréttindi að
vera .Við höfum öll verið innheimt í leiðangur , það heldur
áfram , mun halda áfram að vaxa , halda áfram að horfa á
það vaxa , með kló , nákvæmni aðgerð augnablik , því að
ég þarf að hafa nákvæmni .Það er með fyrirgefningu, líf
áfram eins og það þurfti að halda áfram og fékk
heiðarlegt fólk , satt , allt var frábært , ég fékk fólk fær
neitt, voru ákveðnir í að allt vegna þess að ég átti að lifa
eins og þeir höfðu , en þeir vildu vera betri, náði þeim
yfirleitt, éG var fær til sameina cleverness þeirra til mín
með speki minni , voru shrewd , en alltaf langað til að
vera meira en ég, en ég conjuguei cleverness þeirra ,
lærði að spila , einnig leikið með þekkingu á þeim með
minn.Áframhaldandi býr í einangrun , fylgir , var a harður
tími , engin fegurð sem ég gat séð , engin samúð sem ég
þurfti að hafa , þú veist að leiðin var laufblað .Ég vildi
aldrei að meiða neinn , bara langaði til að láta mig lifandi,
þá fór ég í bardaga sem var stöðug , þar sem þær voru
92

sterk, þeir voru allir verur , en ég vildi vita það, né haft
neitt að gera með the hvíla af the saga sem munfara .Var
erfitt fyrir félaga mínum , öllum þeim , ekki valið neinn
langaði bara að halda fangelsi stigveldi og haldið öllum
hlýddi mér eins og ég vildi , en ég einnig láta þá var
lifandi í minn eigin hátt , ég eiturlyf fyrir reykingar og
þeirgæti gengið vel , sumir gráta mig að hætta vegna
þess að vegurinn var hugrakkur , erfitt leið til að gera inni
í fangelsi , hafði ekkert annað val , það var engin flýja ,
vinna eða deyja .Það var allt gert með þeirri sannfæringu
að ég tók , ég gæti þrátt fyrir allt þetta, finna the harður
vegur , ég vissi að ég gæti farið í miðri setningu, myndi
vita að það getur einnig skilið í lok setningarinnar , snúið
öllu, eða ekki sama ,vegna þess að það var gott , hafði
keðju undir stjórn minni , voru öll teammates minn , það
er þegar ég hef outraged mér meira af tilfinningu um að
vera , vissi að hann yrði bandamenn.Ég fór á leið illa, var
túlkað sem slík , ég hélt mér ljón , en var háður heróíni ,
harður hlutur til gera , til að neyta .Ég fór í að berjast,
berjast að það er ekkert jafn , ég frammi : dómarar og
leikskólakennara og , höfuð lífvörður, notið stundum með
þeim , en það voru ekki margir , en ekki nóg til að segja
að hann var rétt, fyrir eftirfylgni spurningufærði mér
vandamál , stærsta vandamálið allra veru , ég er eða er
ekki , vilja eða vilja ekki , það er, allt sem við getum þrá ,
var framhald af öllu, sem hann hafði lært , jafnvel betra ,
hafði búið a

Ég varð það sem ég er , a að vera auðmjúkur , algengar
jörð sem veit hvernig á að lifa , ég er talin gerð , sá sem
gengur og þarf að fæða , varð ég satt dýrið , aldrei staðið
frammi keðju á sama hátt , varð ég aðfullkominn Killer
hverri stöðu eins og það var að lifa , og þeir vissu að ég
93

var fús til að drepa til að lifa , eins og alltaf valdi alvöru
góður , einn sem drottnar öllum aðstæðum, ég sór
sjálfum mér að ég myndi ekki gera þeim skaða ef þeir
gera ekki miggera illt .Fara á , reiður , alltaf gaum að
öllum hreyfingum , eða viðbragða , vera þeir sem þeir
voru, alþjóðlegum samstarfsaðilum , til stigi allt tekur
heild er í heimi réttlætis , fyrir allt sem ég borgað erfitt
verði að greiða fyrirallt þetta var allt sett í atburði mínum
, allir þekktu mig og ég vissi líka allt saman, var
fullkomnun leiknum , var stéttarfélags , sammengi þeirra
sem lifa og er í daglegu sambandi við íbúa , óháð
aðstæðum ;Tiger eins og það var gat ekki fyrirgefið , en
óttuðust mér voru í raun virðingu við mig, það var ekki
neitt að gera, við erum að tala um fangelsi , við erum að
tala um mikið , tekur gildi sem er erfitt að vinna ,
frelsinema við þurfum ekki að fara í gegnum erfiðustu
aðstæður lífsins viciações , habituations sem geta leitt
ýkjur þegar við tölum um neysluhyggju , neysluþátta
Somo verur sem slík varð ósigrandi dýrið autointitulei mér
ljón , barðist jafnan dýrmér visku enn erfitt , en ég gat
ekki fyrirgefið.
Hann vissi að það væru mörg börn af móður og lífsreynslu
hafði verið öðruvísi, sumir voru börn góðu fólki og aðrir
voru börn fátækra , eins og allt þetta sem ég staðfesta
tilvist allra sem samfélagið hefur upp á að bjóða, láta
gangasvipuðum aðstæðum gera ekkert , hver og einn þarf
vellíðan , við búum í samfélagi þar sem allir vilja vel, en
það er fegurð að sjá næsta , nálægð , ef þú kemur með
hægri , ég fá þig vel , ef þú kemur með illu, illt sem þú
færð og þú munt taka allt frá öllu illu mín að vera , en ég
veit líka að ég þarf að ganga , ég get ekki verið svo erfitt ,
þeir eru fleiri en s mæður , ég þurfti líka að virða , dreifa
reglu fyrir alla ervel vita að glæpurinn er viðvarandi og
þörfin er mikil , ég féll í þá atburði , ég varð svonefnd
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fíkniefnaneytandi , sem fyrirlíta allt, en hafði verðmæti og
var viðurkennt , enginn, enginn myndi sakna mín virða
óháðveikleiki hann fann á þeim tíma .Þeir allir
fagnaðarlæti og virt mig , vildi meira frá mér , þyrfti að
vera dæmi , þyrfti að vera Kinder , meira blíður og
ástúðlegur .
Ég borgaði verð ekki að sýna þeim hvað þeir vildu til að
sjá mig , ég var erfitt , ég var dónalegur , ég var allt í
þágu ákvörðun mína , gæti haft meiri ávinning , gæti
jafnvel gagn af meira í öllu , eins og mig , chegavammigað telja að draumar manns , en ég varð dýrið og vildi
vera.Það var undir aðstæðum sem bjó , girðing,
einangrun , hafði konum var einnig óvart með allar
platonsku ást , elskaði þá , elska þá .
Það var allt um að búa í augnablikinu , ég hafði mikla
platonsku ást og ástríðu einnig að benda á tengilið , en ég
forðast alltaf eyðileggja líf einhvers fyrir mig að fá fallega
ánægju , ég fann þörf , ég var fastur , ekkimyndi
eyðileggja líf neinum ef ekki spilla mitt .Áframhaldandi ást
, áfram ég að elska eins og aðeins hann gæti verið , voru
allir , átti elsku minni, vegna þess að þeir elskuðu mig virt
mig innilega , ég bý ekki vel , var handtekinn , vissi hann
að hann þurfti að berjast til að vinna alltég hafði misst
frelsi, en það er þegar ég vissi ekki hætt , áttir ,
starfsmenn , kennarar , verðir langaði mig að temja ,
hefði skilið, en ég þurfti einnig að hætta , hætta öllu , að
stela, þá tímafrekt, semsvívirða líf annars , en ég var
alltaf gott , aldrei illa , aldrei spanked neinum ef hann
hafði enga ástæðu til þess og þótt hann hefði væri erfitt
fyrir mig að gera , fyrir mannkynið sjálft , alltaf tók tillit
siðferðisvitund,gildi fyrir hvert umhverfi , vegna þess að
ég er líka að vera, en þeir vissu að þeir voru að fara að
hafa stærsta dýrið sem fundist hefur, en það var allt sett
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fyrir mig vegna þess að ég vildi það , fór ég þá í
aðdraganda , að ótti við þá að komaað tapa.Það var allt
henta, var ráðlegt að hækka , neyta og ráða snemma
áttaði þetta jafnvel áður en gengið er fangelsi , voru
erfiðar stundir , daga sem aldrei liðið ár sem ég þurfti að
mæta, því að hann hafði lært stjórnástandið var að koma
næst, kom ég að spila , en brandari var ég að gera andlit
.Þar sem api að leika , leika var api kisa móður hennar ,
ég var að deyja brandari , því ég vissi meistara.Það var
dagur æfingu , langaði að þjálfa aðeins og ég lagði hann
að koma lest með mér , var veikur mynd , var bara til
gamans , kreisti hálsinn, missti hann meðvitund , en á
þeirri stundu sem ég fann þyngsli á mér ekkilangaði að
gera, eins og var að vera sýnt , spilaði , horfði á hann
stóð upp og hann gekk með mér , ég sagði honum ef það
var allt í lagi , það var ekkert svar á skjön , en þegar ég
leit ég fékk þá tilfinningu að í raun hefðiframhjá eitthvað ,
missti hann meðvitund .Það var umfram traust , vissi ekki
styrkur minn og það tók helvíti sem hafði átt, ég stóð upp
og horfði á hann og sagði við hann :
- Ertu í lagi ?Þú vinstri mig áhyggjufullur.
Alltaf sýndi honum samúð augnablikinu , ekki ætlað að
meiða , ég leit það vildi appease allt illt , sem hann hafði
misskilið þjálfun var ýkt á hluta minn , endaði hann að
drepa sig , var allt í von um einn dagGyðingar dalnum .
Ég var að vonast að Gyðingar í dalnum myndi lifa , var
einfalt gaman fyrir mig , það er, það var starf sem ég var
ekki tilbúinn , styrkur minn var á hæð hennar, ráða, því
að hann vissi herra , en eins og í lífinu hefurverð hennar ,
sem greidd ég hátt verð fyrir annan mann í keðjunni ,
halda fast við 06/05 setningarinnar, það er, hvaða inmate
frá setningu meira en sex ár geta gera nota af 5/6 , er
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lögmál .
En við höfum miðju refsingu , 2/3 og neðan fylgir 5/6 .Ég
fór út á 5/6 var allt a program gert fyrir ævisögu mína í
lífi einangrun , fylgir , fjallaði góðu fólki , fólki sem ég
fjallað , voru hluti af forystu , fólk þangað til ég gæti elska
ef þeir vildu , þá frátóbak og ekki varið það fannst
gríðarlega hatri fyrir þessu fólki .Þeir voru menn , sem
sagði mér neitt, aðeins forystu áberandi hlutverki í.Það
var fulltrúi Ég var yndi , var fyrsta konan til að hafa
áskorun mína , ég var trygg, en ég hélt að væri rangt var
að hún neitaði mér fyrsta reynslulausn 10 ára fangelsi
.Hún vildi ekki að meta mig og krafðist neysla mín prófa
lyf , en það var of astute að átta sig á að það myndi vera
svona, skilorðsdómur ég var veitt eftir beiðni sem ég
gerði að dómarinn lækninn .Hún gaf mér fjóra daga
reynslulausn á ástandi til að heyra af höfuðið og þeir
panta upp , Doc dómari veitt honum fjóra daga varasamir
, framlengdur afhendingu veitt eiturlyf skimun próf,
þ.e.maneuver , þeir hafa alltaf , og ég vanmetið líka
mörgum sinnum , en alltaf virt hann því hann skilið
virðingu mína .Þeir voru verur sem lék besta hlutverk
hans , en það gerðist , prófið var gefið jákvætt fyrir
ópíóíðum , þ.e. heróín , kannabis , hass neyslu , en ég
spilaði í hag mínum þegar ég fastur umsókn mína , ég
hélt því fram allt sem þurfti að flytjavegna þess að það
var neytandi hafi óskað eftir lyf við lækninn minn ana f . ,
vegna þess að það var undir , eða ofan á upphitun
umræðu sem leituðu hans, og allt í það sem hún hafði
hjálpað mér , spurði ég honum eiturlyf , sem kallast
Tramalvar þegar ég fann að ég hafði bandamann Dr. ana f
.Eða Tramal sakaður ópíöt í aðstæðum venjur , þetta var
ástandið væri hreint .Var sakaður ópíöt í eiturlyf skimun
próf, það er þegar conjuguei 2 + 2 , þ.e. hreinsaðar af
eiturlyf skimun með lækninn minn , hjálpaði hún mér ,
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eyddi kröfu skjal við spurningunni , skimun lyfja semég
áfrýjaði ákvörðun sem gerð var , rétt minn var að grípa ,
ég snéri mér og ég sótti um hámark Dr. dæmis dómara í
sentencing dómi , er hæsta stigi fyrir að fanga eru send
ókeypis, með góða notkunum miðja penna 2/3 , var búin
þar orustu , líkamlega ráðist fangelsi vörður , var ekki
vegna þess að ég vildi , leitaði hann frægð minn var mikill
fyllingu í fangelsi umhverfi , virt, en einnig byggt þessu
sambandi , virðingu, með því að virða vissi að hann gat
ekki spilað gegn kerfinu .Kerfið ríkir í sjálfu sér af því að
það þarf að vera félagslega , allt sem við might vilja ,
velferð , ákvarðanir voru öðruvísi , ég hefði allt , allt í
mínu valdi til að fá ávinning af miðju pennann 2/3 ,
semfrægð minn var breiður meðal lífvörður og meðal
félaga , voru lífvörður sem ég vildi líka að skora og allt
sálfræðileg stig , líkamlega og allt annað sem þú getur
hugsa um , vegna þess að ég vissi hvað gæti gerst í
stofnunum sem þurfti að fylgja , eru kallaðirprufurnar fyrir
miðju penna 2/3 og 5/6 einnig var umsóknin byggist á
hreinleika skýrslu minni takast á útgáfu af skimun fyrir
kannabis ;þetta forrit sagði dómari að læknirinn hefði
ákærði greinir Chamon eða hass , en eins og ég er
félagsvera , aldrei búið á vernd innan keðjunnar , þ.e. lét
mig tengjast restina af fangelsi íbúa og sagði dómari að
Dr.ég vissi ekki að borða neitt á þeim tíma , aðeins til
hökkun , svo það var rökrétt ef ég fylgdi með fólki sem
átum og bjuggu - Mos í lokuðu rými , það var venjulega
að saka hass síðan ég andaði í loftinu .Ég frestað
ákvörðun skilorði , að það var á jólin , og Judge læknir
myndi fara út tveimur vikum , það er, jól frí , en hún gaf
mér ástæðu og gaf mér ótryggt næstum tvo mánuði
oghelmingur , það var löngu vandræði , því metnaður út
precariously , vegna þess að ég var í mörg ár , tíu ár .En
fór yfir og setja upp með mér vel til þess dags að fara
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fátækur , gaf mér fjóra daga langvarandi léleg framleiðsla
, sem hann hefur tekist uppfyllt .En það væri erfiðara mál
við mig, það þyrfti að vera meiri virðingu og ekki fá í
vandræðum, en leið og ég kom inn , eftir tvo mánuði eftir
að hann naut að ótryggt , það væri einhver sem ég vildi
eins og til að gera líf og það gerðist .Ég varð að taka þátt
í baráttunni þar sem drengurinn fékk dálítið illa meðferð,
en hann var heppinn að vera einstaklingur , vera
einstaklingur með mönnum efnisskrá , var lokað í frumum
, röð könnuninni er að við heyrt , sendi éghann pappír að
afsaka það ekki entalasse mér, það var engin þörf .Heyrst
, stjóri sem heyrðu oss var þýska Shepherd , uppnefndu
hann fyrst hann vildi ekki heyra drenginn vegna þess að
hann sagði að það gæti ekki verið , gæti ekki hafa verið
brandari , því að hann hafði reynt að gefa mérhníf .Þá
gæti samþykkja útgáfu af strák og hringdi í mig og ég
sagði honum sömu útgáfu sem var líkamsþjálfun , leik
sem gæti hafa liðið illa , hann gerði ekki taka mjög vel á
útgáfu ég hafði sagt honum, þ.e. , eins og hann var slá
vörður, hafði margra ára þjónustu og takast á við "
casdatrolas ", þ.e. er nafn gefið til þeirra sem þegar hafa í
mörg ár í fangelsi , ekkert gerðist við mig , né mig , né til
aðdrengur, tók okkur frá refsingunni .
Fara á eðlilegu lífi , fór ég að forðast frekari vandamál ,
ég gæti notið fjórum fleiri varasamir hættir tókst , og reis
upp aftur, mars 2007, vantar mig 11 daga til að vera fær
um að njóta annað reynslulausn, aprílmánaðar færsluég
hafði skakkur einstaklingur með lyfinu , þ.e. gaf honum
sandi í stað alvöru efni , kom hann til álagsins , ég gat
ekki annað en skaða yrði refsað í þetta sinn, hafði þegar
verið varað , ég takmarkað mig að verja ogThings got
þar.
En vandamálið kemur aldrei ein , ég missti það, gerðist
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það í kemur þetta ástæðan var haldin að það gæti ekki
hafa þróast , aftur a riga , en í þetta skiptið það væri mér
að komast burt , myndi ég skera fátækum og varhvað
gerðist .Ég kallaði gaur til klefi minn til að taka
upplýsingar vegna þetta strákur líka ekki eins og leið mín
að vera , og hafði svarið manninn sem gaf mér þær
upplýsingar , klikkaði Adan , sannur kappi, hann naut
einnig fátækur eins og mig , hafði þigsvarið við frænda
minn , ég myndi ekki gera neitt , sem bara langaði að vita
nafnið , krafðist í heilan dag á því loforði að ekkert myndi
gera , voru nánast að þeim tíma lokun frumum , kallast
strákur að klefi minn ég spurði hann tilástæðan að hann
ganga tal um eitthvað sem hann hafði ekki séð , að hann
neitaði ég vissi klikkaði Nuno aldrei myndi ég liggja í
þessu ástandi , var einn af þeim mönnum sem alltaf virt
vegna þess að hann var sannur kappi, fann reiði sína
mérafneita og hrekja Nuno .Verkfall og það var á þeim
tíma sem vörður kemur í klefa minn og sér líflausa mann
á jörðu , bollan sem desferi hann , en vörður sá ekkert ,
sá bara fallið maður gæti ekki sagt neitt án þess að hafa
séð , en þettaeinstaklingurinn snitch , það er það sem
myndi flækja ástandið mitt , en jafnvel þá vissi ég að það
var að fara í burtu með mér mjög vel vegna þess að ég
hafði aldrei chibado einhvern og þeir mig , átt , forystu
voru tilbúnir til að refsa mér meðallt vegna þess að ég
lokaði aldrei upp kröfur sem fangar voru að krefjast hvað
það var .Ég var alltaf séð sem slík hvatning fyrir þessar
orsakir og form baráttu og það er þegar þeir gáfu mér
fimm daga refsingar, gera þá í klefanum , var léttari
refsingu , varði mig að segja að einstaklingur væri sjúk
oglækkað og hann sagði útgáfa hans á því hvað hafði í
raun verið barinn og þetta gerist á þeim tíma þegar það
var nánast til að njóta 2/3 mína .Vildi hafa a mikill
tækifæri til að komast út það að vera ekkert að skaðað
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mig , sem er, án viðurlögum í miðjunni.En í þetta skiptið
það þyrfti að halda því fram, þegar sakleysi heyrðist til
2/3 , sagði konan læknirinn sem var saklaus sem hafði
ekki gert yfirgangi , ekki að taka mið af þessu , fannst ég
meiða með ástandinu , en beið eftir ákvörðunog ákvörðun
var skorið möguleika ég leyfi til að fara beint 03/02
aðeins njóta góðs af frekari skoðunar við mat á 5/6 mín
setningarinnar, það er, myndi koma út úr ingum 06/05
því þá lögmálið favors , greiðií þessu tilfelli , myndi koma
út engu að síður í 5/6 , en myndi kosta næstum 3 ár í
fangelsi , í stað þess að fara til kröfu um uppeldi aðgerð
til að setja til hliðar ákvörðun dómara að hafa dr
Endurskoða fyrir 5/6 ,fyrir það þyrfti að ganga að minnsta
kosti sex mánuði friðsælt .Refsingin var gefið í mars
heyrðist í maí sama ár til umfjöllunar parole , hafði ekki
enn verið skorið ákvörðun um 2/3 , það er þegar líf mitt
gæti hafa verið enn flóknara , fannst hannmér vanda ,
sorglegt, en vissi að ég hafði þegar eytt megnið af
sannfæringu mína .Það var þegar það gerðist yfir ástand,
að þessu sinni með vörður , gæti verið ástand sem gæti
hafa farið ef ekki fyrir þá staðreynd að gæta ég hef talað
um gróft og erfitt , ekki acatei til hans , desferi þér kýla
íandlit , var hann einn með mér , en annar vörður birtist ,
hann gekk of hratt til kollega og byrjuðu mér að ráðast á
mig , ekki lengur desferi þú kýla meira nei, þeir einnig
fljótt hætt við að reyna að ráðast á mig , baraég var
beðinn um að fara í biðstofunni á framvirkri höfðingjar
komu til að sjá mig , að spyrja hvað hefði gerst , sagði ég
þeim að ekkert gerðist , aðeins að það hefði ekki farið
með röð , því eins og vörður var enn blæðing frá
munnivissi að væri árás var hvernig það var , einfalt árás
eða óviljandi ástand og það er það sem ég sagði þá, hafði
enga ástæðu til að ráðast á vörður þar talaði vel með
honum , líka sagt þeim að hann hefðivar slys og það var
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fyrir þeim málum sem ég sögð alltaf .
Þeir setja mig lokað að bíða eftir rannsókn , sem heitir
öryggi hluta Gyðingar Valley , kalla innlögn .En hann var
tilbúinn til að fara með ritgerðinni sem raunverulega var
slys, gat ekki viðurkenna að það var ósjálfráður athöfn ,
hefði misst .Þannig að ég þurfti að byggja mig í þeim
skilningi að þeir vildu taka fram þessa ritgerð , það þurfti
að vera mótsögn milli lífvörður.The vörður var ráðist
mjólk , en hann líka aldrei skrifaði að ég slá virkilega þér ,
sem gerði þátttaka var hinn vörður, sem hafði tekið þar
strák sem var í vörn, hafði hann farið til Infirmary einnig
er venja ,vera á reclusive vernd , skal fylgja lífvörður ,
reyndar veit ég að hann sá það sem ég gerði , því að
hann varð vitni allt, svo það var hann sem gerði mér
þátttöku til að vera viðurlögum sem tók mig til dómstóla
einnig.
En á þeim degi sem hann heyrðist í opinberri þjónustu var
ég upplýst að hann hefði verið sóttir til saka fyrir meinta
árás á vörður mjólk , en hver fylgja mér að dagurinn var
Olive vörður , sögu þessa gæta mig , var vinátta sembúin
innan keðjunnar , sótt námskeið í umsókn skrifstofu á IT
hlið, hafði fylgjast heitir Lina , ég féll í ást með það
óviljandi og þetta vörður, Olive , líkaði hana líka og tók
skera það .Hann vissi að ég vildi hana og hún vildi mig ,
svo það byrjaði þar binda , vann mig vináttu , gæti hafa
talað illa um mig til að vilja til að standa við það , byrjaði
að tala við mig aftur, og hann hlusta áyfirlýsingar mínar í
opinberlega , og hann skrifaði niður allt sem ég hafði sagt
, hélt ritgerð sem það var slys , vegna þess að ég aldrei
hefði talið að þetta myndi hjálpa mér að verja , fékk að
líka við mig eftir það var hætta Monsanto, keðju sem var
remodeled sameiginlega fangelsi fyrir hámarks öryggi
fangelsi , var þangað í maí 2007 að keðjan var vígð , þó
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fór Monsanto að þurfa að bíða eftir að máli, flókið keðja
var að hús hryðjuverkamenn, meira ofbeldi glæpur ,
glæpamaður stofnanir, við erum alltaf horfði stöðugt
vegna þess að við lifum í strangari stjórn, þ.e. reglan
fanga voru allar handjárnaðir úr frumunni hafði aðeins
einn leiktími á dag .En ég fór bara þangað í maí 2008,
einnig tók með þessu kerfi að vera löngu lokað í klefanum
, en ég ekki lengur valinn upp handjárnum þegar valinn
upp fyrirkomulag sem er ekki opinn, en við höfðum aðrar
starfsgreinar , við höfðum fótbolta ,handbolti og gym,
gætum við heimsækja bókasafn eins vel, en var ofið , var
ekki allt á sama degi .
Ég svara og fór aftur að verja sömu ritgerð , en þegar ég
fékk út úr van að skutla mér í dómsal , ég sé að vörður
mjólk , fórnarlambið var í fylgd með ólífu vörður og var
langt frá ímynda sem hefði yndislega á óvart þegar ég
byrjaðiheyra vitnisburð vörður mjólk , heyra ritgerð sem
ég hafði varði þegar ég spurði saksóknara og það er
þegar ég fann Olive vörður hafði hjálpað mér .Dómstóllinn
hélt líka að þeir voru ekki sannfærðir um að það var í
raun slys , en gerði það sem það var nauðsynlegt að , og
engar vísbendingar um hið gagnstæða , enginn getur
verið dæmdur .Ég var sýknaður og lögfræðingur minn var
frábær líka, eins og hafði verið að bíða réttarhöld í háröryggi fangelsi Monsanto , gerði mér endurskoðun , að
mig skorti nákvæmlega tvo mánuði til að fara frjáls og
flutt mig til ipOf Alcoentre , hafði þar síðast í þessari
keðju , átti sendingu sem var eftirfarandi nokkrar
fullyrðingar sem ég hafði gert í keðjunni er keðja af opið
kerfi kallast fangelsi nýlenda af mér vantar tvo mánuði
sem þeir sent mig aftur tilþar, að fara út á götu , ég fór .
Eins vilja mínum var frábært að vera í opnu fangelsi keðju
, því það tók mig eitt og hálft ár Monsanto og fleiri störf
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sem við höfum er mjög lokað kerfi .
Erfitt að sigrast á, jafnvel ég sem hafði víðtæka reynslu
innan þessara fangelsum hús og það var þá sem ég
lækkaði í Monsanto heróíni , það var ómögulegt að fara
þangað vegna þess að lyfið ekki inn mat birgða eða
eitthvað sem var utan um heimsókn hafði glas sem er
ekkileyft líkamlega snertingu , en alltaf sagt mér af öllum
illu sem gerðist við mig hafði hagur hætta notkun heróíni
.
*** *** Closure
Pink Floyd - okkur og þá
" Okkur og þeim
Og eftir allt sem við erum aðeins venjulegir menn
Ég og þú
Guð bara veit
Það er ekki það sem við viljum velja til að senda hann
kallaði aftan og framan stöðu dó
Og almennt sat og línurnar á kortinu flutt frá hlið til hlið
svartur og blár
Og hver veit hver er hver og hver er hver
Upp og niður
Og í lok það er bara umferð 'n umferð hefur þú ekki heyrt
að það er a berjast af orðum plakat flutningsmáta hrópaði
Hlusta son , sagði maðurinn með byssuna
Það er pláss fyrir þig inni
" Ég meina , þeir eru ekki ađ drepa ykkur , þannig að ef
þú gefur 'Em fljótur stutt , skarpur , lost , þeir vilja ekki
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gera það aftur .Grafa það ?Ég meina hann fá burt létt ,
því ég hefði gefið honum hirting - ég lamdi hann aðeins
einu sinni !Það var aðeins munurinn
Álit , en í raun ... ég meina góð hegðun kostnað ekki neitt
þeir , ha ? "
Niður og út
Það er ekki hægt að Hjálpaði Que það er mikið af því um
Með , án þess að
Og hver mun neita að það er það sem berjast er allur
óður í ?
Út af the vegur
Það er mikið að gera í dag
Ég hef fengið það á huga minn fyrir vilja af verði te og
sneið "
Gamli maðurinn dó
Copyright © bleikur Floyd
Fragments
Fragments i
Meðfylgjandi og verða í frystum norðan gamla blaði að
bíða eftir að krulla brennifórn appelsínugult ljós tóna
hitaða sæng sem gleymst sál sem krefst og þolir kulda
electrifying lausa minni , ekki á skáldskapar og
tilvistarlegum , hljóðið elskulegaheitt laus sjálfur tíma
taktur ráðast mig og kanna án hita heitt kælingu heim ,
andrúmsloftið var ekki það sama boltann rúlla út í horn
með hallandi benda undir yfirborði sjávar , inni í
steikjandi kviku til the frumskógurkanna og vekja
hrifningu töfrandi tómstundir og hafa enga aðra leið til að
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segja að það er orð, orð heitt eða of kalt , eins og mjög
kalt myrkur líkið, eilíflega kalt heitt dreymir um vor og dal
, áin án hlátri er vonmutilated að bíða eftir að finna og
sýna hvað glatast og vísað í söguna búa hægt og sýna að
aðeins ímyndað sér án fjarlægð og með réttri jöfnu fjallað
öllum heitum heitt mál , jafnvel steikjandi á gítar hljóð
sem titrar sætimenningu sem er fæddur ávexti þess og
meira eða minna fólgnir án eyðilegging leysa ástandið nú
existentially hætt , áhrifum af sjúkleika orða sem flytja
heyrnarleysi þögn , sagði meira gætt að umönnun sem er
hækka grunsemdir um að unsaid ení raun send stefnu og
skrifa.Í heild sannleikann er að það er sannleikur milli
hugsun og aðgerð leiðin til að finna í gegnum hegðun sem
skapa bragðarefur og hreyfingar ökumanni sig , og sjá
gefist tálsýn tilgangslaust orð en með réttu sagt , en það
er ótrúlegt alltEyðublaðið er með undirliggjandi athöfn á
hreinu ógæfu inopportune sjá vaxa og vita hvað á að gera
aðstæður sem skortir allir skilningarvit af eigin lýsingu
hans , framtíðarsýn eða skilningi , segjum við oft að við
held ekki og sjá hvað er vita - hvernig og læra afog önnur
merki um sama eða svipað eða í formi viðbótar hér er
dæmi um verkefni allir ágrip tilfinningu formi var ekki
raunhæft í sínum sannleika staðar í heilu en United
brotakennd eðli heimi sem er svipað og eins og alltaf
höfum við líkten ekki jafningjar hans kann að vera ástæða
bakgrunn og glataður í eigin firringu hans , hér er eðli
með því að vera og hitatilfinning flöss sem koma frá sama
inni má líta eins og málari á rammi sem beint ogarkitekt ,
ekki alger endanlega Ástæðan að á öllum kúgunar eða
niðurrifsstarfsemi af hugmyndaflugi einfaldri veruleika
sem kom út náttúrulega vitsmuni og incisiveness máli ,
fara með í framtíðinni að allt þarf að þrífa , og veruleiki
harða fortíð ómeðvitaðog mjög beitt í ferocity sinni
reynslu af orði sem alltaf ímyndaðar eyðilegum mynd hér
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er stund fanga athygli veitt brotin sjá tengir meðvitað
þessu skapast mig að skrifa , almáttugur er ekki ljóst eins
og beint eins oglínur í tímann þar sem sólin fer niður og
felur lagskipt sofandi og fann sig barinn , en aldrei
hryggur fyrir það að vera fæddur aftur og vera eins björt
eins og það var eina , sólin mun halda bjart okkar og ötull
reynslu svo efsetur í hreyfingu þar sem allar upplýsingar
eru lýst í lágmarki næmi aðeins að gerast og leggja á
minnið hvert orð með merkingu og haldið í þögn
þolinmæðina , dökkum sjáanda , ekki spáð , en ekki
dregið neina skynsemi eðlishvöt , nema Iinvades'm ekki á
I sjálft er byggt og viðhalda stoðir sem Achilles , alltaf til
staðar í skáldskapar heimi sem það stendur , án þess að
nokkur Gæt þessa njósnara mér eru lof mínar notoriety ,
sterk raunveruleika aðeins hitalocomotive vélar sem gera
þetta mjög brjálaður og djúpt ferð í göngunum , getur þú
aldrei sjá inni á þinn svá myrkt af framleiðslu
myndarinnar og bjarta enda, bíður aðeins fyrir enda hvað
hvetur okkur ogýtir okkur og óbrjótandi afl eitthvað sem
fascináveis sem ekkert áreiðanlegur , erfitt að vita og
aldrei að læra var vefur sem er brotinn , en aftur að
mynda á vefnum , það var erfitt og sem slys í sögunni ,
það var djúpt skotsem drap hann á unga aldri ,
undirliggjandi hatri en aldrei áhugalaus að einhver eða
huga eða hvaða fólk , svo í greindur hátt sagði öllum að
við erum öll Summa okkar , og kemur meira mismunandi
og svipuð jafnan fólk ,í upprunalegt eðli sínu , í raun það
er puppet af hvaða athöfn og sá hluti sem táknar ferð
glataður í rúm bréf list að skapa pláss mun eiga dauða af
hvaða endapunktur , hámark var aldrei enda , deyja
fyrirvið gerist aldrei bara gerist að þeir sem þekkja okkur
þegar við deyjum og aldrei að vita að það var orð sem
höfðu engan enda en einfalt og snjallt svolítið erfiður og
refurinn sem vill fæða úr gífurleg hungri en er að læra ,
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og alltaf vilja til vita meira ,þá er þetta uppspretta langlífi
, aldrei að vita hvað gerist , og þó síðast fjallgöngumaður
var vistuð og flutti trú fjallinu sínu, og takmarkanir eru
aðeins upphafið af kletti ungmenni viðhorf , vegi þyngra
en hæð og þegar við fórum niðurog við sjáum hversu
mikið við höfum þegar náð í að vinna aðeins vita svolítið
meira til að vera og aldrei að missa og allt sem við getum
flogið til allra í æ falla vegna þess að þeir læra að fljúga
og ímynda allt, en allir brot eru orð, hugmyndir ,og
hugsanir .Deep vatn svo djúpt listir af blekkja vísa til efni
ekki viss sjó lofti og virðist eins og ef um galdra orku
léttleika og sentimental embebecido og ternurento aðeins
meiri viðbót koma frá einum greinilegir stund og aldrei
ósigrandi þvísigur hans var alltaf ósigur hans og eins og
fleiri lærði bara að vera maður sem tapar einn bardaga
þar sem ekkert segir og finnst renna bragð af honum,
sem gaf sigur , því að það er nóg að læra og læra að lifa
með allt sem hafna okkur.
ii brot
Lagskipt, sökkt í fjarlægð einn stigagangi gnash málm
skref þrif tusku , fötu á gólfinu , veldi marmara, veggir
saman í fjórum, einn dropi - af - dropi falli og djúpt ,
örlítið , einhver vekurhæð lítil ljós , hjálparvana , stífla
einn yfirborð ljósgeisla með skuggi áhrif , reflecti- gler
andlit, a líta á the Flís , einn köfun , flak, koma dufl sem
bjargaði mér frá köfnun , brjálaður ,sloppið og missti milli
stjarna og tóma hyldýpi krafti í skilmálar af viðhorfi , í
fyllingu þjáningum og vera , áður en ótta , þá burt píanó á
vegum uppruna flýgur tar píanó var á gólfinu og þá snerta
fyrsta hljóð ,fyrsta myndin hljóð djúp echo tómleika ugga
synda í vatni , loks stökk skuldabréfa mo hreyfingu og allt
sem andar og er dregin til desvaneceste blekking , var
öðruvísi um stund í haf af profundez ,fljótandi og salt
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skrifa án lit blýantur , var leikari í sýningunni lýkur aðila
gjöf sem gerir mig hamingjusamur , náttföt í rúminu ,
rúm hellti gos og öðruvísi , það var mynd án landslag ,
allt innöndun , breytingskynjunar , og transmutation var
augljós , engin tár , ekki línur , engar reglur án eitthvað
vantar allt í allt , saga sem ekki vaxa ekki birtast , varla
segir og eru bundnir , sannleikann , keðjur og lásar á
öllum hliðuma slingshot , markmið og er allt astounded
sem ör án umfangi , binda hnútur skriflega hella niður ,
þarmastjórn , verði óskýr skrifa, aldrei burt , allt sem
hann sá vildi og sem hefur alltaf langað til að hafa , og í
bakgrunni myndi ekkiaf veru , klippa og velti gróft skegg ,
einn yfirvaraskegg , hár, einn plús einn af hverjum andliti,
a snerta af hverjum gjaldþrotaskrá synd sína , tímaleysi
hans hingað og sjá heildartölur aðeins og aðeins klút

sem síðan framlengdur í sandi, jörð sá og lifði , síðan
þegar kafa , allt stolt glóa og niður til the botn af heimi að
sjá einfalt lag , gera það í ánægju skyndilegrar svipan ,
sýn, við lifum öll raunveruleika einn af öðrum premonition
eitthvað myndi gerast og myndi takast krampar frelsi og
vakandi að líða og bréf frá a aldrei fullkomin Sonnet á
aðskilinn rím , hljóp eina setningu sem fasa, svoþar sem
við myndum ekki fara út og þar sem við vorum án þess
að slá í takt við dularfulla hvarf duft í drullu alvöru lið í
öllum ímyndunaraflið blekking þá sprengja comet , og
þessari plánetu býr er ekki alltaf kjaftæði með grun
intrigue stöð var komiðÁætlunin er ekki hætta þá
frásogast heyra eina rödd , og kveinið úlfinum bréf er
saga , fullkomnun eyðileggingu var að finna í eldflaugar
stjörnu BEACHFRONT svo skrýtin hvað hefði verið sagt og
byrja niður stigann á ferðinnitómt einn dropi af skref , þá
málmur handrið var sjálfvirk og aðeins einn fótinn á ánni ,
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berfættur og kalt , allt sem virðist ekki vera er allt hverfur
og hverfur .Allt Universal er eins og það er , þá aðeins eitt
tungumál , munnurinn opnaður með þyrsta ánægja að sjá
koss þú kyssa og löngun , bita af útlit þitt þegar á ferð bát
draga yfir og gera með raun hlutur sem er ekkier Unreal
en giska , nefið petiz heitt tilfinningu , og flýgur og sigra
Plútó , hjarta hennar stein í tjörninni sérstakt líf
andlitsmynd ekki alltaf ljósmyndari sjá brjálæði hefði
geðheilsu var að þeim stað þarallt búið og laus koss að
bíða eftir að halda , með gildi aðeins til með sannfæringu
, alltaf bundinn hjarta sínu , viljann til að dæla og rennsli
ímyndar núverandi í búrinu voru fjórir veggir oga líta á
þráðlaga án ástæðu að bíða eftir að lýsa gildi, sem er ekki
hræddur , ekki vinnur eða tapar , er löngun til að búa og
óljósar sjó með pensli til að mála alla stafrófið með
hverjum lit , atkvæði sitt ogstyrkur , náði hámarki í skapi
til að fara og fara og láta þig fara, sérstaklega til að
byggja kastala í stein undir fossinn og ána í keðjunni taka
allt framan , ofan hefði eitthvað í huga , mjög
mismunandi frá jafn og einföld saga af ferðast, hljóð
virtuosity sem er ekki séð en dreifist síðan klifrað annar
hringt upp stigann enn gekk aftur í fyrirfram skref og
levitating og aðeins eitt að reyna að klifra hvert skref til
að fyrirtæki þitt og sannfærður lofti ímyndað píanó
semvinstri á tarmac hæð aðeins haft lykil , og það var
ekki samúð né stefnda var að hafa trú á einn alltaf trúa
birta líf og fá bara smá stund á ilmandi heitu landslag á
sjó skína sjá þig að elska í kafa minn ,verið fljóta mitt
bátur minn vaskur í þvegin klút sem hreinsar á píanó fest
á stofu þar sem enginn vildi vera og ég vildi bara þarna
síðan slá inn dyrnar var út um allt og aldrei ímyndað
dýpka , var löngunað hafa þig í lykkju hjarta og par þinn ,
allt það dæla og þá turbulent, er minna skynsamlegar og í
sprengjuárásum laganna var þegar atburður stríð fyrir frið
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allt saman með ýmsum skilningi einn af ferðinni og auka
það reyndist ogeftir fugla syngja og ánægjulega aðeins í
dag lærði tónlist sína í textanum , allt raðað án samræmd
verkefni var að koma og enda óttast ekki trúa og að
lokum ekki aftur þetta ferðast alla leið var þegar djúpt
falla á þaki , gluggaajar og kalt , í myrkrinu í athöfn og a
staðreynd, aldrei gerst en greint og það er ætlast til að
vera fundið hugsun sem koma fram var aðeins veg að
vatn var aðeins sæti af kossi þínum löngun bara til þín og
spila á píanó hluti varáætlun til að snerta þig muntu fá a
feel benti barefli blað var sterkur skrifa sem ekki slá þegar
vit jafntefli í lausu stjörnur nótt Ferð um framtíð sem mun
ekki koma , mismunandi frá fortíð og nútíðvar coup , var
það bara saga sem allir desecrated og lokum hvað var
eftir af Plútó aðeins skrifa kærleika eitt hjarta á milli
tveggja veggja ómögulegt að stökkva , þar sem um neitt í
burtu í opnu hring , ferningurrétthyrnd einn sem herða
hnútur , hristið dustið og sjá píanó aðeins snerta samúð
og dimma herbergi á ljósmynda mynd , rúlla myndinni ,
lítil myndir í tónum af brotum sjá að þú endurspeglast í
stykki þar sem allttengir því ég vil þig , endurspeglast í
mynd minni , þú ert einn spegill ramma .
The sameiginlegur
Hvernig á að fá út úr þessu verki sem sekkur og brýnir
þjáningu úr sársaukafullu eina og eina.Það var nóg fyrir
útlit án þess að drepa , ræða og hvert tár falla er
uppgötvun lagskipt hjarta og þá desecrated vaknar
núverandi diska mig brjálaður og úlnliðum mínum og
keðjur
kringum
högg
að
vera
dæmdur
til
sjúkradagpeninga sál og dökkt ryk sem viðBob- hlé eftir
skynfærin og meira líkamlega alltumlykjandi gufu þessa
turbulent firring rót sál er að finna í einni völundarhús ,
sjálf þú dróst af núverandi kafi sinnuleysi annars dags ,
111

gersemi keðja sem bindur mig með því að gefaí nánast
brýn stund , allir ráð fyrir líkingamál lífsins, flutt bucolic
stundir .
The kyndill brennandi, fulminará , hér er a ljóma og lýsir
loga sem brennur fyrir þig léleg hjarta mitt , laus hestur
bíður að temja njóta allra hvað mér finnst , vegna þess að
þú finnst eins og þú finnst í þessu óendanlega tímasem
sker við nærliggjandi fortíð og sem markar neitt líf til að
lifa .
Reunion þresking okkar í galdur sem er bara útlit sem þú
og sjá andlit móður þinnar , þá tilfinningu hlýju og alúð
alla biturð bara þarf aðeins að hækka mig að lifa og alltaf
upp til að sjá þig deyja í brennheitur hreyfingu á
vörumsaurlífi, gagnsæ hamingja sem kossar merkingu að
bíða eftir að vera búið það- af sterk stéttarfélags
sérstaklega vel til að óska þér , þrá til að vera svo
hamingjusamur sem petiz ein undirrót sáð , fóstra og
styrkt vináttu er göfugasta af ástgerir hjarta mitt slá
hraða.
Faðir hans var Al faðir galdur augnablik meiri nám alltaf
vonast til meiri kærleika til að hafa meiri ást barn elska
móðir barn er risastór alltaf gaum og greindur feðgar
sonur minn springur mig fögnuði tilfinningu ,tilfinning,
ástúð , kærleika og ástúð, er afl sem vísar okkur til eilífs
gleði , vilja ástúð , samnýtingu kennslu lexíu og vegna
bæði barmafullur með hamingju að það, sem við Þrá að
vera að eilífu ung lærlingur í föður nýliði.Ætlaðirðu að
elska þig , finnst ég yður , eins og hverju augnabliki kvíða
spurning og bara smá því ég fascinas .Birta er fyrir mig
alltaf himinlifandi mynd í ramma þar sem tveir cabemos ,
en þú ert alltaf fallegasta .Away kom einföld sólarupprás
aðeins held að þú fylla eins og mig auðga , þú ert
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brjálaður satt eymsli
Rífið
Einn daginn er hann hafði tár myndi leggja í andlitið fyrir
neitun fleiri chorares
Dream vildi ákafur kafa vaknaði upp í the miðja af sjó frá
svefni sem endist ár vír , dreamer sleepwalker , nótt af
sál sem á kvöld að tala um skugga skapast og vekur
dimma af hreinu og hrár blekking , því meira eilíft vekjaog
sjá hvað það djúpur svefn einn daginn þarna - að vakna
og trúa á goðsögn sem alltaf draumur að ná og ná bara
annað stykki , vera óendanlega lína með strik þitt ...
pair
Vildi koss friðsælt sofa sem numbs okkur og vilja meira
kannski ekki ad vita sætur í þér og þú segir gott orð og
hressa berja á hrista af hjarta þér finnst þú fastur ,
samtvinnuð og aldrei leystuég er núverandi í bláæðum
sem hjarta þitt pumps'm í anda lofti með léttleika og
skýrleika aldrei rhythmically þjáist eða illt beating'm eins
og rigning vatn og steinn í sand'm þinn , sá sem ekki
taktu auðveldlega og savoring þig án þínsanna hér er ég
hálf í leit vasanum lagskipt stígvél leystu bíða að binda og
jafntefli sem aldrei Afturkalla því þú ert skónum af par
mínu hef ég eins og ást .
ævi
Í eilíft halda henni þar fer niður og þá er engin leið til að
berjast það , í kringum það eða vinna það er ótti dissident
burble og lýkur í einum punkti slá hugur sköpun ,
ímyndunarafl eða bara mála blómlegt ummerki um
grænttón og tón grípa lífið til að lifa og dafna , hér er
staðan sem þú vildir alltaf að benda á , býr ákaflega
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elska
Sjá fljótt finna löngun til að vann það að fara og hrun í
salt sjó steinum og ÚTSALA dýpi og lagskipt sjá stendur
Kalda sem kemur inn á friðsæla sund og horfir ég fann
mig í tengslum við uppruna vatns fá til vesturs leið að
hinum megin ekkert er erfitt bara aldrei ganga sömu skref
og fara gerir hjarta leika þinn tónlist sem kallar á að þú
vindur, sjó og land til að vinna nóg til að elska .
Wall
Ef það væri að gerast myndi ekki vita höggum kalt ,
bubbly kælt desecrated huga , og seldi sál, hreina vopn
án tilfinningasemi hátt , bundin við aðila sem vilja
hallucinate og að vera aldrei koma , vegna þess að sálin
ekki vonbrigðum , vextir superiorizaen það er hrein þá
sem áberandi sýnir lokaðan hring , ajar þýðir að að með
kúgunar og blekking kemur frá immensity þrumur og allt
stöðvast þegar birtustig áhrif en sjúkdómur anda þessar
þarfir líkamans ogmeðvitað fleygir okkur í hyldýpi eigin
veru hans og levítinn og enn sem fylgiskjal sem rífur skap
og sjúkdóm í anda er æxli þola sársauka og hvernig
vanrækslu að áhrif og áhrif á hver er metra fjarlægð og
ganga erfundi sálarinnar , anda , líkama flokkaðar í lifandi
þar sem allt óstöðugleika þættir eða vegna þess að
líkaminn getur ekki borið að sár aldur eða sjúkdóma
lasleiki og þá andi sjálf og eigingirni koma vilja okkar en
raskarsál og í þessu hátindi hugsa athafna á anda
skemmd og umframmagn hreint , sterkur og harður eins
og vegg ekki að stökkva .
Hugsaðu
A fljótandi hellti ímyndunarafl , heilablóðfall af hrifningu
eitt sökkt brjálæði og djúpt það styður vinsemd með
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Harmony geislar og galdur skapast líkamann og fer
meðvitundarlaus meðvitund af the veröld af leikjum sjá
lifandi verður fegurð hreinu anda ogóendanlegt verður
sýnilega mörk milli orða og stækkar tilfinningar og
bregðast án þess að hugsa breyta málstað þinn að hugsa
og ímyndað alltaf furða superiorize veru , hugsa og vinna
til að breyta .
Friendship
Twilight í rökkri sjá allt að gerast á skjól í burtu frá
ímyndaða óvini , baráttan væri yfir grið með frið í huga,
að snúa ró , nóttin var að falla , og ég fór að finna að
snerta sem finna mjúka húð verðurog ageless orka hreint
vináttu sterkari bending um ástúð en nokkur ástríðu eða
ást og hvað hreiður bara snerta af a þumalfingur og bara
ímynda sér hvað það var eins og og eyddi keðju allrar
orku .
læra
Dazzled og heillað með hella niður safa , tilviljun
örugglega myrkur eða affronted en situr í stöðu viðvörun ,
án minnstu skilningi naumhyggju hjól sjá , alla borgina ,
svo ruglaður eða misskilið veit ekki hvort það var ákveðið
en það er vit íþegar einföld ánægja að skrifa þér til að
biðja ekki krafist þegar það gerist leifar hverfur og allt lá
og sá, en bara horfa , lesa og skrifa túlka , tileinka nám
flutninga og kennslu , sjá andblástur vex með vindi ,og þá
hverfa , fljúga 7 höf poisando sagt af sagði sjá steypa ,
var dýpkað , allir vinur vin sem vinur og jöfn en ekki
sýnilegur var viðvörun , hugsun af hæfileikum sem flýgur
keyrð, keyrir og ímynda mér að það að vera ekkien alltaf
vitni er fæddur aftur einn daginn hver hugsar aðeins
vegna strax í dag, nú er framtíð og harður skrifa að njóta
einfalda hita upp og umfram allt að búa til og ímynda og
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endurskapa aftur og aftur í stað sem aldreihafði skilið það
, en þegar það , þegar líta á klukkuna helst staðar
tímanlega og vitni staðreyndir eru þjónustaðar og
einstakri tilfinningu ánægju sem fylgir bræðing og svo
eðlilega dökkt svo algeng , og aðeins baraupp snemma og
vaknar og myrkri og ljósi galdur nótt og pragmatically var
levitating og róa bát með norðri shrill og shimmering
auðvitað hún var , að einu atriði, með aftur og sjó svo
erfitt að ímynda var gríðarlegaog gríðarlega heift hafinu
þannig að þetta fjallar um ólöglegt ferð án gestgjafi var
ferningur boltinn þríhyrningur baka sem pýramída af
sarcophagus á huga órjúfanlegur sál ... eins gleymst líf,
fara á síðuna mynd af laufblaði sem er ekki þurr, framboð
sitt til penna og ritun plánetunni okkar hvert loftnet ,
gervitungl eða einn þráður sem halda sambandi við hinn
plánetu og ferðaðist eins trjám þeir eru fæddir útibú og
blóm Gardener skínandi allan daginn eru eins og ljóma
íMoonlight var að fara að gerast og þá annað stökk , auk
stökk til að sjá krakki fæddur og sérstaklega að horfa á
hann vaxa og læra og læra allt sem þú sérð og umbreytt
athöfn , að tungumál barnsins er mjúkur húð Supremacy
barna í tengslum viðforeldrar og kennslu vegna tvöfalda
áheyrnarfulltrúa connivance nám og til að læra og vita
sem tvíburi sem hafa par sem gagnkvæm nám er miklu
minn og áskorun mun vaxa og þú læra alltaf og vita mjög
lifandi .
Ég finn þjáningar sem kemur í veg mér að sjá eins og að
vera alvöru með umgengni en alltaf sem dapur clown'm
falsa bros , inni gleði er ekki í samræmi utan finnst
flotholti sem gerir mig út af venjulegum stað væri að
ferðast og dvelja á staðþar dista eigin sýn á finnur til
hörmulega lítinn skref , óeðlileg fyrirbæri en eins dýr telur
Savage ferocity og hraða , byrjar strangles og drepur eins
meðfædda þvinga predestinate til bilun á þeim tíma og í
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fyrirfram og á ferð án þess að rakið ermynd revolting ,
hateful og syndugur örugglega sjá eið á himni hitastig
hæð , kemur glaðan og friðsæla ferskt dökkgulur sem
segir að hætta , blómstrar og vex , þetta ofbeldi bylgja er
bara slæmur tími sem allar ferocity að náði hámarki og
bætaskyndilega láta neitt eða ekkert þreytandi og
hreinasta skriðþunga segir þú gerir hávaða og setja þig til
að hugsa að ég muni vinna það allt án þess að óttast , án
þess nokkurn tíma að læra að lifa með gildru sem hata þú
eignar ekkiþú ert , í mönnum sjálf þú sérð að góð verk
mun gera þú stjörnu á jörðinni til að falla mOP spyrja sem
snerta píanó því ég hef áætlun munum við aldrei fá til the
byrjun veg framkvæma þér og flýgur flatt og flýgur yfir
thundercloud era multi - factorial ástand sem gerir okkur í
rigningunni harmþrunginn tilboð og rakri mold serene
andlit lestur virðist hafa tilgátu án arkitektúr verkfræði í
hans valdi , vísað í söguna er frábær , raunhæft
unattainable , vegna þess að við höfum öll völd sem við
teljum , umfram allt hafðidökk nærliggjandi gler en
algerlega gagnsæ reykt tónar gildi eru eins og blómin að
vökva þá stöðugt og hvað er fræ vex í huga að vera
mismunandi frá sama og við höfum öll eðlishvöt og
ferocity mjög sál mannsins auki viðeigandi potionMagic er
bratt göng þar sem einn sér færslu a ljós og sem endir er
derailing á undirdjúpið allt sem við höfum hreint greip og
framkvæma.
Sjá, enginn vinnur í heimi göngin er komið lifandi ljós
inntak og lýsir leið vegna þess hvað við höfum er líflínu og
það er að fara fram .
Elska orðið djúpt ást þótti einnig gleymt botn helmingur
missti iðraðist og lifði .
Gríma búa í lok hvernig á að enda öll og enda , sjá,
vissulega ekkert handviss sem hafa ekkert meiri óvissa
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settu örlítið og samfelld lína af mörkum sem ekki telji
óendanlega , svo sem línur hafa tvö stigsólarupprás og
eina óendanlega aðeins andlit af dauða er að koma hægt
og rólega eins og andardráttur allt lá , bara vegna þess að
þeir aldrei sá annan andlit en þess að hylja myrkrinu.
Memory
Því að þú þjáðist fyrir að þú fannst elskaði þig með þú
búið aldrei elskað annað sem kyssti í þér sá í þér komið
inn í kærleika sem mun alltaf minnast aldrei fannst svo
mikið þjáist ekkert meira tilbúnir til að deyja fyrir þig í
gegnum mig fyrir þig skrifaði svo að ég þjáðist og dó og
aldreifyrir þú alltaf bara fannst glataður .
Lover í tilteknu augnabliki virtist langt aðeins einn dag í
burtu frá kærleika einhver þegar elskhuga .
Hugleiðingar
Bíða eftir að eitthvað fæðist í spegil er ég og á
spegilmynd mína endurspegla það hversu gott og ekki
aðeins ímynd sína líka þetta einfalt spegilmynd án spegil
var send .
Hreinsa nótt á dökkum nótt eins tær og dögun þar horn
eftir sjarma þinn verða sem sannur Whistling fugl sem
flýgur og allt stefna að frelsi .
Ritun
I ... og meiri góður sem getur haft hlutverki og penna
irresistible sérstaklega þrá aðeins að hugsun
brottför
Dó!Já , var það upphafið að endalokum upphafi skila sér
án biturð , en án viðkvæmni var ferðin gerði ekkert mynd
, og án þess að hugrekki andstæðar lægstu og hæstu
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væri kominn tími til að fara eða vera á þessum stað ,
ímynda allt og ekkertstundum er hann af stað og fór til
mikillar neðst sem segir óttist eigi skjálfandi ferðin hefur
aftur þennan heim sökkt í dýpt fegurð að allt sem ég hef ,
er allt og allt, ég vil ekki neitt, hvenær verður skilja
ekkert mun taka, það er það sem ég hélt .
Abyss'm á þverhnípi þar sem bilið er endirinn.
Bíða og reið hann vel , óska og vilja stökk , skipstjóri og
reykingar gekk án rolla kvíða áfangastað breytileg eftir
aldri, þó alltaf lifa í ansiosíssimo ham bíða eftir einhverju ,
við viljum alltaf eitthvað , allt í okkur stendur eins fúslega
gegn vilja sínum.
Ladder
Ég sat equacionei , en niðurstaðan var ekki í námunda við
vænta, niður stigann og lyftu á milli ljóss og myrkurs og
herða sjá hann gjarnan annað athafna þar sem fór upp og
hægt komnir aldrei falla .
Head Office
A tár , sem innsæi eða eyðileggingu , sem hugsun er
falleg að drekka úr mötuneyti ísskápnum og koma til the
heimamaður höfuðstöðvar og allt fær satiated og
stórkostlegt tilveru .
Vill ekki enda , enda svo er hún að hlusta á orð utan sá
þetta terrifying sem sigurvegari aftur ekki vilja til að fara
og því er ég og ég er stutt
Sol
Hvað var að gerast fannst sorgmæddur yfir dögun einn föt
sem kom með Nightfall bjó , endurvakin og reborn er
hann öflugur sól.
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Endurfæddur í fortjald reyk sjá, þar sem hann er fæddur
án verkað atburður sjá, það var momentary og hella
færist í burtu og aðeins bara að lifa annað líf að mynd er
einfalt að sjá hvert augnablik í sinni mynd og
endurfæddur
Útlit ilmvatn , lyktin af geðveiki , brjálæði pyndingum
hugsun án allra óbundið ættingja, hjarta munaðarlaus ,
sársauki einum kærleika og svo margir aðrir sem særir
útlit og drepur löngun og þrá Lead bara augnablikiað
þessu sinni frá hugsun þinni , sennilega eru ekki aðeins
sem virtuous mynd en vegna þess að framkoma eða næra
hugann ekki deyja á þeim tíma allra líkamlega tilveru og
skyndilega fer allt burt, eða getur leitt .
Vinnuskilyrði deyja
Milli lífs og dauða ?Ouch !Fyrirgefning er það geymt ?
Obvious , sem aldrei drepinn ?Allir hafa eftir að lifa í smá
stund .Allt án undantekninga eins fljótt banvæn held að
við munum deyja fljótlega og þá búum við er svo ,
andstæðinga fáránlegt
Leaver
Kæri vinur ... Ég skrifa of langt ... þú varst farinn ... lítill
vinur minn ... í kvöld sál mín grætur fyrir þig ... !Taktu
hjarta mitt tækifæri ... vinsamlegast fyrirgefið mér vinur
minn ... frelsi mitt í burtu ... glataður í himni ... varstu
tekin ... return'sa ánægja ... svo rólegur ... Silence
helminginn-way til sem lést ... Voru fyrirgefið ... síðasta
orð ...
Broken
Ef gufa mér sál mína , ekkert myndi vera leyndarmál auk
rusl , sem vissu ímyndunarafl.Komið frá niðurrifsstarfsemi
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fljóta letinnar annars stund , einkum .
vera
A hljóð , munnurinn hjarta , blíður snerta , lit einn
draumur að gleði í augnablikinu , örvænting einstakt og
innblástur frá skerpu án fjarlægð án takmörk klippa
baráttu , utan ímyndunarafl sem chick blóð mynd
afrauður og bólginn af skilningi sársauka , er það ekki
þraut , heldur veruleiki , sýn .Þegar hinn fékk saman og
við teljum sem samþykkjandi og hvetja útlit tilveru ,
adulterated , snúið og spegilsléttum .
Af öllum meiða Ég finn að ég tilheyri einhverjum án ótta
samúð , brjálaður , passionless og hreinu sál án
núverandi hnút , en samtvinnuð, og United , einn-vegur ,
síðasta vilja og hafa , ogí lok ekkert vera ...
Ekkert
Ef snerta og sjá heiminn , væri óhreinn , án slökkva
snerta næmi amk trúa því að einhver bera veruleika minn
.Sorg mín er einfalt og mölum unnt er að ná eins
unattainable .Um galdra, án kaldhæðni í dag þú segir ,
snerta mig líða , hvernig þú lítur á mig og sjá hver ég er
og ekki það sem ég mun vera við hliðina á þér .A
brennandi passa brennandi verkir í mér því lýkur þegar
allir brenna .Aldrei tók þig , við the vegur í þér mun segja
að þú þjáist vegna þess að þú aldrei skilið hann og vita að
elskaði þig og mun alltaf elska þig ...
Myndin
Ég elska þig oftar en þeir sem hjarta mitt getur slá ...
Ég anda út | þú hvetja þig | sama lofti | að elska
Ég er alla liti til að mála heiminn þinn ...
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Fyrir mig , fyrir þig og fyrir þá sem vilja mig
einn daginn
Gróðursett rót í hjarta mínu í dag , þetta tré
Það heitir ást að eilífu lífi er hægt að rifna af því að hann
lifir í mér
Transformer
Gleaming jafnvægi á orku sem umbreyta raunveruleika .
Rafmagns pallborð stjórna stöðu og áfangastaði um
algilda vald .
Sólskin
Lýsir the innyfli
Hylja jarðneska eðli .
Ljósgjafa fellur eins dropa á jörðu sem uppspretta lífsins
og ljóssins.
vitinn
Stöðugt að leita snúanlegan hreyfingu óeðlilegt .
raflosti
Noisy taugarnar helgað með hjartabilun með raflosti .
rafsegulbylgjur
Koma og fara á waveforms hugsanir í kringum hring á
öldurnar .
rafmagn
Liggur í gegnum líkama minn þetta núverandi að koma
mér til hringrás veifa
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rafmagns púls
Ég er hrist með rafboða blóðrás ham .
Ljósið sannleikans
Ákafur skín sannleikurinn þegar uppgötvað af högg .
Blackout
Callan er kveljast af röddum björt tilfinningin af að vera .
kertaljósi
Kviknar í verki
Uppsafnaður í bráðið vax .
Electric hurðir
Open varlega snerta , en lokun engan tíma til að opna .
Mótorhjól chainsaw
Skera með líflega hata rótum dökk orku .
electrocuted
Electrocuted í björtu reyk hreinsar minni .
raf ókyrrð
Kvik turbulent óendanlega electromagnetismos huga .
Ray electrifying
Sem electrifying orku geisla sem paralyzes huga .
diabolical ljós
Hver vera hefur diabolical electrifying ljós blikkar.
Blikkandi
Blikkandi ljós plága mig
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Yfirferð á óslitna keðju .
Dim ljós
Ógegnsæ ljósin lýsa outlandish verur í lítil ljós .
rafmagns Vír
Vír hlaupa í gegnum mig líkama lifandi orku .
10 electric hringrás
Subo og framfarir í 10. hringrás og það er ódauðlega
máttur bilun .
rafmagns haust
Electric féll á orðum alsælu og tilfinningar .
Light skera
Sharp og björt bergmál ,
Skínandi ljós grabbing rödd brot.
Lightning Dark
Blikkar hylja errant verur með auga stefnumörkun .
flúrljómun
Bloom og falla hvorki þrumur í allar áttir og merkingu .
" Ofusculência "
Göt eldingar skyggt annars er ánægja skynjun og útlit .
Incandescence
Sker boga djúpt í sálu þinni sem halda að rafskautið Dynamic og glóandi áföll .
Electrocutáveis
Sem vott hamar mér incongruities tilfinningar sem kalla
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ákveðin og ljós .
Twilight fjarveru
Vefja mig varlega í hár ljósin á veru minni varlega gleði
með eldingum .
reminiscence
Frásogast samkomulagi um bjartan dag , ég er að
undirbúa að koma út úr myrkrinu og kraft ljós , mun
dreifa orku og orku fyrir alla constelar samfélag .
ógnandi ljós
Ógna þessar endurhæfingarstofnanir ljósin sem kvelja
okkur og láta sjá fyrir hættuna .
Night ljós
Þessi ljós sem fylgir þér í bucolic augnablikum og ófær til
að takast intimidates þig í leynd .
rautt ljós
The ákafur rautt ljós og sljór eldsneytisgjöf taugarnar .
Shock
Zarpares lost og aðskotaefni huga án hvötum upp
útbreidd .
Fyrirtæki Light
Lýsa hvað gerist ekki og hvorki fyrirtæki finnst ljós .
Thunder
Thunder mala og shatter svangur hljóð af ánægju .
öflugur ljós
Öflugur ljós dæma aðra lífi til menntunar með röddum
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rays
Hvernig öflugur og lacerating geislum sem skera tengsl
ómögulegt að binda .
Dim ljós
Skyggja vitund sem komast fyrirferðarmikill ljós geislar .
Bright ljós
Ákafur lýsa úða af svörtum ljós
Cosmic ljós
Sem rúms og djúp Cosmos sem léttir gleymska sálarinnar
.
Power ljós
The græðandi máttur ljóss lýst mér ástæða þræðir í
forhúðinni örvæntingar , ég þakklátur .Þessi ljós leiðsögn
mig í átt að núverandi alsælu daglegu lífi , upplýst mig
sjúka framtíð og óraunhæft að þá já þruma upp slátrun
mig og blikkar eins sviptur Dynamite banvæn ánægju .
Svo já lækna með ljósi og hreyfingu það verkast mig og
vinstri caloric innyfli af nákvæmni og nákvæmni .Ég veit
ekki hvort þetta ljós mun lýsa mér síðustu því ég óttast
að hún hefur enga ljós hlaupa orku .Þess vegna , það eru
tveir Pólverjar, tveir orka öfgar.Og ég var laust jákvæð og
heilun og ekki svart og draugagangs .Þetta ljós kemur frá
skýrleika tilfinninga og skynsemi á strax og impulsive
sólsetur , án umskipti og ógagnsæ skilningarvit , ekki
hluti tilfinningar eða nagli .Ljósið er sterk, mikil og brenna
allar geislum sínum á sem á móti henni , taka þátt í ljós,
að skynfærin .
Það verður engin impulsive orka og styrkur , grípa
hæfileika sem þú hefur og styrk sem beittum Blue Ray og
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ventilaste af heitu blikkar reynslu og ekki illgjarn og
langvarandi hugsanir sem victimize okkur eins og skuggar
án ljóss sem fæða.Svo ég vil segja að það er ljós í þig og
það er þrumuveðri, stormar , orku og ljós , í
meginatriðum skýr ljós og hreint í flestum frumstæðar
mynd eldurinn sem eldur sem fer okkur og straumum
okkur og stundum brennur við okkur, svo er lífið
gertbráðabirgðareglur og andstæðingar ljós gegn ástæðu
eða skilningi orku sem gefa okkur styrk og orku til að þola
dauft áfall þeirra og án þess að gildi sem háðung og finna
afsökun orsakir þátttöku þeirra , það er ekkert ljós án
orku og allt hefur orku ,allt hefur birtu og hreyfingu og
núverandi, það er verið sig , erfið og oft frammi okkur
undarlegum gjöldum sem ekki skilja vegna þess að þeir
eru ekki diriment ekki þora skellur með aðra orku en
reyna að setja út ljós , en húner til staðar og hvernig það
er ljós íferð skynfærin af augum og sýnir okkur skýrleika í
hugsun gegnum þögn á tímum , og er þögul sem að herða
þá skoðun og njóta inglorious fötlun sem aðrir fara í
gegnum neikvæð eða jákvæð orku.En það er staðreynd
að ljós blár geisli erfið , en tekur þá orku sem það ef þú
vilt að bera og að hraði ljóssins , strax , annað brot af
tíma , og tíminn er tafarlaus vegna verður engin
niðurskurðurramma né mest fáránlegt hegðun vegna þess
að allir hafa rétt til orku , hvort jákvæð eða neikvæð áhrif
.Hafa lacerating áhrif svörtu Faíska gerist í hlutlausu
stöng Sanity og brjálæði höndum lifandi orku og svangur
fyrir ánægju og luminary , svo ég ráðleggja þér að nota
eigin orku til að að ná með ljósi og esbaterá brennandi
bros sem ösku ,sviptur hita , en frantic þegar hrært
.Annars geira hafa Blue Ray með ótruflaður hugsun jóla
og lagði áherslu á tré ljós sem leiða okkur til truflandi
.Blue Ray veit leið sinni , stefnu , leiðsögn og dómur hefur
að ramma orku og ljóseindir , mögulegar skammhlaup ,
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en lifandi og impulsive alltaf ferðast á hraða ljóssins , en
ekki blár geisli .Það er þessi aðlögunartími orka blasa við
raunsærri orku en ekki effusive obstructive sem koma í
veg fyrir okkur frá lifandi myndatöku , Thunder hrærið og
áberandi áhrif á hljóð bylgja sem framleiða supersonic
hraða en ekki eins öflugur .Sem bein átök og óvart með
björtum fólk þykkna ógegnsæ ljósin sem raskað hvað er
raunverulegt og virðist Unreal , en það skýrt það sjálfur
ljós einnig er það kraftur ímyndunaraflsins ljósi.
Blue Ray
Reiður Blue Ray skapast mig vera logi orku sem rennur í
óhreinum svitahola fordómum og umburðarleysi sem
þetta bláa eldingu mun slá .
Laser ljós
Þetta leysir ljós rúms og ósýnilegur smýgur að óséður og
óséður .Það er skyggn og skipstjóra ljós á forsendum
ótengt krossgötum eigin skyggnum .Áberandi og
innocuous orsakir gegnum geisla sog þess hugsana og
fyrirfram mótaðrar hugmyndir með eitur til að eiga eitur
og mótefni þess.
Roof ljós
Þessi reykur mengar ljós á leynilegar huga tuskur
minningar afturkalla í lausu höfuð átt og aðgerðir,
aðgerðir sem mótor sem kælir skref frantic hugsun hægur
og uncoordinated massificador anir .Göt í frítíma er ákafur
og dreifir heilann og spennandi ljós Deambulante Mains
áreiti .

Þessar minningar sem eru fræðandi háaloftinu eilífu og
sumir eru alltaf opin eða lokuð í kistum .
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Lightning
Hiti og dökknar og verður hreyfingarlaus og hljótt , en
svið og hávaða þegar það gerist er mæði og yfirþyrmandi
að smita reiði að lifa og vera til staðar meðal annars ljós
og illuminations eða jafnvel einföld en sláandi hverfulu
myrkur sighs og brýturmeira Electrifying hlé .Þetta
eldingar hreinsar samvisku merkt með útgáfu málsnjall
maður og moans sem botnfallið aðgerð negligenciador
tilfinningu eign vera tækifæri á þeim tíma féll annað
eldingar í þessum heimi .Light grá aska að þetta merkja
hita villt og sterk straujárn aðeins farinn þú ert sýkt af
síðustu ljósgráu og alls staðar nálægur framtíð sem ekki
gleyma og að uppreisn þér.Skera upp spori af the
augnablik og elskulega hægt wrenching og effusively
segja þér stjórnar þér , og kastar þér inn í brunninn í ljós
að drekkir í minningu þarmastjórn orð og hella þorsta fyrir
ljósi.Í uppnám eru smoldering Glæður af segulmagnaðir
líkama sem flaut og blikkar í hjarta þínu brennandi með
þrá eftir einhverju, virile og karlkyns eða kvenleg og
líkamlegur þá , þetta tvöfaldur affront þér staf sem
tvískiptur persónuleiki sem gefur ekki einu sinni til hliðar
eðatil annars .Þessi ljós grár hita myrkri og frivolous og
hafa í vörn hita þeirra rigningu og eyddi að breiða yfir
heimsálfum og sígildum pláss .
Í ljósi ánægju
Þessi ljós sem skapast og gefur okkur innsýn lúxus og
leiðir okkur að ótal munaði niðurdrepandi og kvíði
efnafræði kyrrsetu ánægju , en ekki crusty , en prentuð í
barnaleg framandi andlit af ánægju sem lýsa veru eða
tilfinningu eða tilfinningar.Tilfinning sem þú finnur ánægju
töfrandi og skínandi og léttir samdrættir fannst af umfram
ánægju , þetta umfram það tilvísanir okkur til annarra
tilfinninga og gleði .Fæðingu ánægju þróar og nærist á
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fíkn sem mun ekki minnka og hreyfist ekki og skellur í
crazy ánægja afneitun hár.
Dáleiðandi ljós
Groping fannst í andlitið ljós dáleiðandi vitni tilfinningum
sem lofa löngun fíkn að ljós sem leiðir okkur til að
hagræða og trúa því að það er ljós .Fyrir það sem við
erum hneigðist án lánsfé og engin skuldir , stöðnun sem
svefnlyf líf íhugunar verur sem láta undan í dáleiðandi
ánægja heimildum .Ustu sem þessi tala í óráði hár og
augabrúnir hlaðinn hógværð og letinnar .Íhugunar þetta
ljós sem leiðir okkur að nýjum áskorunum á sama hugsun
í mismunandi viðbrögð , þessi geðveikur og hreint
viðbrögð frammi hreina löngun til að hafa ljós í hans valdi
til að borða með henni og ekið með því að missa steinum
sem koma saman eins og leir íupphitun .
Bright ljós
Ákafur að ljós er skipt milli fjarlægst stofnana hreyfingu
og sveiflast á milli tveggja einfaldar leiðir til bjartari en án
aflgjafa , er það sjálf -gámur og er enn í sorg og ótti
systemic dáleiðslu sem nærir og þróar.En meðvitað er
ákafur ljós fer í burtu og sjálf sendir sömu völd burt .
psychedelic þrumur
Psychedelic tvinna í hávaða þrumur hugrakkur að
stuðningur og auka óeðlilegt sem kemur frá þeirri
staðreynd að við erum nær þetta trovoa- á psychedelic
.Jæja hér geislar það heildstæða ljós án völd eða vog ,
sem væri aðeins pretext fyrir óeðlileg svarta þrumuveðri ,
sem caging og reisir í skrýtnum og djúpa tilfinningu
ástæða gleypni vegna þess að það fer í burtu, svið og
hreyfingarán minnstu dulur , að því er virðist heimur
psychedelic ljós þjá sem það ef þú vilt að outwit , eða
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njóta ánægjuna skjögur litað skerst skáhallt litum stöðnun
, vill að búa til eða aðeins eftirlátssemina .Imbued með
anda hugsun um brot af brotakennd raun eru þeir sem
ímynda annan heim , í burtu frá truflanir sem pirra okkur
og þegar við klóra augað , eða einfaldlega blikka .Þessi
hreyfing fjarlægst önnur hreyfing , glóa og úða fjarlæg og
oblivious huga að þeirri einföldu staðreynd að vera
upptekinn eða nóg .Thunder er psychedelic og rekur burt
anda án þeirra að birtast , þar sem það eru , er
hliðarheimur sögusagnir og intransigence sem Bogeyman
, og enginn hér borðar furðulega persónuleika og samheiti
af vanstarfsemi þó það er örugglega .Því allt sem er
Unreal hefur sígildum sögu , en hefur nokkuð , hræddur ,
hræddur um að deports í tímann 5 stærðum, polígonas og
línuleg, en ekki líklegt eða jafnvel háð hvaða eiginleika ,
þessi eiginleiki er að heilahvelumog íhugunar apotheosis
hélt .Engin blóm vex í þráðum af óhlutbundnum
hugmyndum hvers vegna , já stafir fæðast belgjurtir séð ,
og skreytt , eftirlíkingu hreyfingar og hæfi í bili , en allt
gert kunnugt og að litlu reiknað .No útreikningar
þrumuveðri er raunveruleg og óútreiknanlegur að það er
ekta sjÃ¡lfvirkni sem er fáránlegt að hugsa um önnur
uppspretta orku psychedelic .Mala og mala höfuð yore og
hefur desvanecestes í gulum laufum og étin af bibliófagos
, og án þrautseigju hræða úreltur minni og gerði fölsun og
að ráðstöfun þess.Umkringdur mælitækjanna Þeir fagna
Abyssinians rotulantes og hlæja að þrumur af Abyssinian
.Í ljósi fortíðarinnar hvetja þá sem búa í ljósi fortíðar , þá
deyja handan ráðast áberandi himneskir líkamir í raun
gerst, strax .En allt er björt spurningar, meira eða minna
bjart ljós , en eru orka geislun sem eru ekki í samræmi
við fortíðina , jafnvel áður bifreiðagjalds ment.Eldri ljósin
þannig losa skaðleg geislun en ekki skyggt allir lýsandi og
geislandi ljós sem vill kveikja á hvaða stund, skriðþunga
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eða stundu .Fyrir the fortíð sker með gjöfinni , í
augnablikinu , skriðþunga , annað eða hluta , en hefur
ekki áhrif á orku vald sitt eða birtu sína .Við erum því
alltaf í tíma fyrir öfluga og skýrum ljósi alsælu straumi
sem skerst vindinum í andliti munaði fyrr en þá sviptur
snúningum fyrirætlanir um ánægju af að gera ljós eða
upplýsta vera, vegna þess að það sem skiptir máli er viss
er kraftur eðaspenna mikil straumur sem kallar rafmagns
högg það með því einfaldlega að hlakka til að ljósi fortíðar
hans, minna sterku ljósi , geislun frá fyrri lífum , en það
þýðir ekki að fylgja meginreglunni um ljós kviknar ljósið
púls för Unmasked , bjó íannað skyndimynd , bara
einfaldur smellur og tilbúinn upp í bitur ljósi og líta
hættuleg og brennandi augun af öfund og hatur sem
einfaldlega skríða um ljósin á fortíðinni og loða við
himnanna með geislun .Jæja geislun er geislun og þetta
er mengun , svo að ekkert sterkari en ljós ljós þitt á þeim
tíma , á öllum tímum með öllum núverandi án geislunar ,
því ekkert ljós er sterkari en önnur , það er spurning um
geislunog ekki koma til mín með þessum eðlislæga ljósum
því að hver og einn hefur hreint ljós sitt , magnþrota vilja
og ímyndunarafl og hreinu orku þróun og sköpun .Light
galdur sem hefur liti í ljósi þess, endurspeglast í tónum af
gulum sól orku .Í raun er ekki mikið ljós , það er aðeins
leifar og jafnvægi tilvist Foci að hlutgera það er ekki líkleg
til að skoða .Þannig að það er ekki raunverulegt, er
ávöxtur af öflugur geisli sem vísar okkur meðvituð .En
rays hvað er meðvitund?Hvað er raunverulega meðvitað
eða ómeðvitað hó hindrun sem er ekki líklegt að veruleika
fyrir a einhver fjöldi af skilningarvit til að gera og til að
skilja að allir á leiðinni í augnablikinu .Þessi rotnun
veruleika fyrirfram mótaðrar hindrun og segja að þeir séu
óyfirstíganleg straumar þegar í raun engin raunveruleg
hindranir .Allt er svo ímyndaða og raunverulega eða
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Unreal búum öll á sama straum af Illusions , sæti aðra
anda sem ekki hafa áhrif á okkur í sannleikann vegna
þess að það er , eða reyndar er það engin hindrun á milli
löngun og ljósi meðvitundarlaus alltaf til staðar í
meðvitund oghvað -við áskiljum okkur sjálfum vegna þess
að við trúum á keðjur , en hér líka það eru engar
straumar eða hvatir , en það eru ímyndaðar Aerospace
himneskar verur sem búa eins og segir í ljósi fortíðar ,
með meirihluta sem ákvað að ljósið varð að hafa valdeða
ráðstöfun , en síðan aftur sem eru þeir að trufla ljósið
spilar ekki skýringum í ljós og er að leita að af henni .
Natural ljós
Það er eðlilegt að þetta ljóst og náttúrulegt ljós , er það
eðlilegt að samræmi.Frávik , mótlæti , átök , þjóna eins
og stöðuvatn láta eftir rafgeymisins viðhorf og vandamál
með meðvitund en ekki eins djúpt og þeir eru náttúrulega
.Milli náttúrulegu ljósi og það er lítil áfall þá að
náttúrulegur umlykur okkur og gerir okkur finnst á
vellíðan og ró , því allt er eðlilegt og eðlilegt .Air ,
náttúrulega gleði sem umlykur okkur , að berja og flýr og
sérstaklega snerta, blíður snerta fyrir þá sem vilja úða af
léttleika .
Kjarnorku ljós
Öflugir uppspretta orku geislar okkur breytist , sálfræðileg
breytingar sem þá íhuga högg af þessari kjarnorku.Þetta
líflega ljós orku vex björt áhrif íhugunar veru
stökkbreytingar og að í raun ekki þjást en eins Peacock
seytlar okkur hvatir greip og leiða okkur að bregðast
við.Uppörvun þetta dynamic og skýr sprengiefni geislun
.Þess vegna höfum við hátindi í orku gildi þeirra, verður
kjarnorku lyf sem leiðrétta og hrynja ljósið ómögulegt að
ójafnvægi því það er ímynd af umbreytingu gildi .Og
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ekkert sterkari en síðan þessi breyting sem vekur okkur
og auka okkur geislun .
geðlyfja ljós
Eins og ef um galdra eða sátt sem þeir lenda og fljóta og
berja þessar geðlyf ljós vængi sem heilla okkur og
skiptast raunveruleika að vera eins gott löngun en vonast
er til slæmur omen þegar við aftur þennan heim , þar sem
tíma vél tekur okkur í burtualvöru vídd og tekur okkur inn
í heim ímyndunarafl , Unreal eða munaði .Þess vegna er
það þriðja vídd skynjunar starfsemi og dökk orku þegar
skoðað frá sjónarhóli annarra brjálaður með ískyggilegan
raunveruleikanum að súrefnismettun og flæði geðlyf ljós
ná jörðu í mismunandi sjónarhornum og voluptuous mál
og að skara þeir sem halda í tilviljanakenndar
þætti.Ekkert andmæli milli heims raunveruleika eða ljós
eða vegna þess að eðli eru ljósin .
Thunder
Sem beiskan gjá og glansandi , infuriates þrumur sem
nærir land eftirlifendur amórfica og gagnsæ ljós
.Flóttamenn í Celestial stofnana biturð þeir snúa út
óstjórnandi reiði aukist með þessari hraun ljós og orku
.Burns og straumar ljós veru sem leyfir ráðast af þessum
aukaverkunum blackouts í myrkri fjarverandi af ljósi og
sneaky krafti og að fer acalorar með Magma Energy
þrumuveðri og eykur hamingju ljósi.Hamingja ljóss geislar
af uncharacteristic verur vera .
Generator
Elska rafall , rafall eða ást !
Hvað eldsneyti þetta ekki raunverulegur holdlegt Desire ,
og þetta emotive tengilinn gagnsær kyssa og þyrstir í
eitthvað mikilvægt að þróun tilfinningalega orku og
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rafmagns tengsl .Þessi rafall veitir egos og persónuleika
með falinn andlit í daglegu fulltrúa sem á að taka
morgunmat eða kvöldmat eða vatn sem nærir orku frá
degi til dags .Engar grímur eða lacerating hugsanir ,
enquadramo okkur í raun orku kærleika eða ást
electrifying orku og skýra göt og fulltrúi lítur ást og
einmanaleika sem lifir fed með snúru sem aldrei slekkur á
sér, að ódauðlega vald , ensatt , að eilífu !Alltaf
electrifying löngun til að líta þyrstir og sumir þolinmæði
fundið upp Einhæfni dag og oblique andlit sem tákna
ekkert í rafmagns miðli eru lausar vír .Hættuspil inn
hugmyndaauðgi meðfædda mótor og brautryðjandi
raunveruleika
en
kefja
tafarlaus
tengilið.Hafðu
nauðsynlegt að mótor líf , mótor þetta vera veruleika
samstöðu og ekki vera til staðar , en oblivious annan
veruleika nánast imperceptible meðvitund löngun , en það
er það !Það er alltaf til staðar í skilningi strax tækifæri ,
þannig að fjölmiðlar geta ekki verið vot en renna í
fjölmiðlum ást Generator hugsanir og tiltæk úrræði ;um
ást Generator er alltaf á prowl og allir aðrir sem ekki
raunverulegur umhverfi og stjórnað þetta mjög líðan
indulging , þá getur ekki losað þig við þá ánægju sem það
býr , og proliferates í þessum sífellt núverandi andlit
sálarinnar stykki sem þú vildir alltaf að Hné.Fyrir það
getur ekki selt hvaða stykki af orku , sem orka er ein og
fjölmenningarlegt í skilningi þess af ánægju , ánægju sem
þróar ýmsar veruleika, að við erum raunverulegur og
ímyndað, aðeins í viðurvist annarra eða á spegil faldi
nýjar reglur orkuandi orku nifteinda , að þetta eru alvöru
dýr ljóssins .Dragons ljós getur ljós upp !
rafmagn
Þessi núverandi flæða gegnum okkur og revitalizes
daglega gefur okkur styrk og MIME gleaming og errant
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verur , já !Göngugrindur því það getur verið afl ljóss eða
sjúka og endurhæfingarstofnanir kúgun sem affront til
andstæðuhugsun og kúgandi veruleika .Ekki abatas þig
um þetta núverandi neikvæð skautunum íferðarsjúkdóm í
undirmeðvitund og draga djúpt sársauka gagnrýninn og
þrjóska persónuleika , strauma þú frekar á transcendent
veruleika og jákvæðni óæskilegra efna og efna fóðrari
brautir í anda nýsköpunar og árangur , vikið þessumsem
er ekki framseljanlegur og samsvarandi Ridas dýrmætar
nærast enga ánægju , en dregur hugann að
segulmagnaðir öldurnar í hugsun og miðlun þetta .Miðlun
hugsana er raunveruleg og magnetizing og þróar rafrásir
og enginn getur neitað þessar brautir hafa núverandi
vaxtaálag á sígildum lofti tilfinningar og ánægjuna kúguðu
vegna þess að við erum öll farin að beta - blokka ytri orku
en það auka þorsta okkar fyrir lífinu .Þessar hvatir hafa
áhrif því hugsun okkar og stundum gerst eða þróa átökin í
hugsun , en það getur komið með rafmagns hamingju ,
að spennan hlið mun leiða til ytri veruleika .
Blue ljós
Kveiktu sterkar tilfinningar blá ljós fer brýr og tröppur og
íferð kraft tilfinningum sem nærir og þróar þennan
mögulega fyndinn .Fagnar öfgafullur viðkvæmar bita sína
fegurð gagnsæi málsnjall maður vináttu sem leita að
einhverju aðeins meira blár, sterkari , háværari og þróar í
okkur stjörnumerki með djúpstæð afleiðingar tilfinning og
að vera fjarlægst í þessu landi öldu.Þetta vald hefur áhrif
hornrétt huga missa tilfinningu að búa í tónum af bláum ,
grænblár áhrif djúp og varanleg vináttu , ber það sig
töfrum geislar af brjálæði og gleði unnendur sjaldgæf
fegurð og hressingarlyf blár .Þræðir ljósaskiptum
styrkleiki hún þróar og sendir orku og hita verndar illt og
ánægjulega með kvöl og þögn , nei, ekki gríma sem
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glatast og alludes okkur að hugsa óhlutbundið , það er
frekar sterkt blátt ljós og intensifierraunveruleg og
ímynduð ánægju, en það hefur áhrif og sem alltaf hefur
áhrif hana til að færa og hlaupa út mörk um innri og
varanlegu vináttu .Hún fellur í ást og hvernig það missa
ástæðum en þjóna mat að tilfinningar , kemur og færir
ánægju og girnd ánægjulega , sem ánægja er kaloría og
skapast allt og er æði af spennu með þessari bláu ljósi
sem liggur niður og rúlla abrochauppsöfnun orku sem
eyða með tímanum en það þýðir ekki hverfa í þessu
framtíðinni , þ.e. er alltaf kynna þessa verndandi ljós sem
ekki láta okkur þróast stig af óstjórnandi björt ánægju .
Power snúra
Vibrant undiralda af kvíða rennur í gegnum líkama
gegnum rafmagns snúrur von nærast og eitthvað nýtt og
ótrúlegt að skilur truflanir hreyfingar en með fljótur og
óskhyggju .Lama hreyfingu, spennan rís í ramma og í
raun stjórnað og mæld hreyfingar niður stigann í hugsun
sem bindur okkur við hvert annað .Er þetta stiganum
hugsanir sem við flokka hegðun, andlit og hreyfingar og
ramma við í rúmið og risi augnablik lífsins , ljós straumar
escalator án hætta tekur þig við brjálæði veruleikans
ríkjandi í sek .Xxi , orku , galdur , búningar , allt með
góðum harmonies , en varast stigann , ekki allir vilja að
escalator lífsins , það eru verur sem klifra stigann sem
rísa og sérstaklega einhver styður , er það nóg eða er það
spurning umjafnvægi .Jafnvægi á orku er nauðsynlegt að
jafnvægi hreyfingu og fellur og rís til the láréttur flötur af
hverjum veru , en ekki allir skilið að fara niður eða til að
styðja okkur á klifra , fyrirhöfn og þrautseigju er lykillinn ,
þá hækka þig við anda fórn ,án meiðsla eða hættir og hún
mun taka þig í ljósi hugsuða veru .Ekkert jafnvægi ytri öfl
sem geta gefið , eru skref solid og mataður af kaplar von
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koma til mikilvægustu rafmagnskapals hringrás lífsins,
orku sem nærir jörðina .
effervescent ljós
Cai og burble , þynnt og stækkar í ljós tré impregnable
löngun , það er blekking Effervescent lítur eins og öll ljós
sem síðan crumble þegar blasa við ytri veruleika .Búinn
með illsku og fölsun dreifður brjálæði effervescent löngun
sem kærleikur stækkar og contaminates , occupies öllum
hugsunum og leyft að ráða og vera domineering , er það
að skiptast á endurnærandi orku, ólgan háls sem ferer
lýsandi efni er þarna.
Lit himinn
Ekkert sterkari en löngun til að ná fullkomna jafnvægi
bjarta himininn , eins og þeir eru stjörnur sem gefa þér líf
og færa hugsanir og hugmyndir eða reyndar löngun til
steypu .Ekkert fallegri en himininn kveikt með constelares
orku sem höfða til stöðugum samskiptum milli stjarnanna
, og kraft stjörnum er einstakt, eins og ég segi eitthvað
sterkari en sál með upplýstir Sky og löngun til breytinga
og samskipti og snertinguStars magnetize hugsanir .
Energy holræsi
Það hræðir mig hvernig orku hverfa í reyk án loga , þ.e.
ekki hafa áhuga á að túlka Cos veruleika gljásteinn .Ég er
vonsvikinn þegar lífsnauðsynleg orku eru þögguð niður af
gistingu og kristöllun tilfinningar er án efa grímu af
pólitískum misskilning.Sála á hreinu orku umbreytir þér í
galdra og flýgur hugur sem hafa enga högg straum
sannur staðreyndir og breytast hlutanna eru að breytast
skref og hringrás sem allir framhjá og þróa , en aldrei í
vegi ótta ogað sofridão tilfinningar .Losa þig og stækkar
þú þjáist og sérstaklega stökkbreyting lífsins , þessa
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breytingu sem rekur okkur .
Ljós lífsins
Kafi brjálæði af ástríðu .Hvers vegna dragast elska og
vilja til að vera elskaður girndum og vonbrigði opna
nokkrar blekkingar.Deluded og elska mig að einbeita sér
og einbeita um aðferðafræði kærleika sannleikans , sem
pierces allir lygi .Naked á íþróttavöllur af ástvinur við
stöndum frammi hið sanna deili á að vera , svo að hann
unni krefst okkur djúpt conscientious um hvers vegna að
vera elskaður og enn er það nauðsynlegt dichotomy góðra
mætur endurgjalda og elska líka, þetta díalektík er ráð1 +
1 = 1 , þegar rökrétt maður getur ekki notið neitt .Svo
rökrétt 1 + 1 = 2 , rétt, en háttsemi verður ekki
afkastamikill ef niðurstaðan er ekki tæknilega binda á
viðhorf og gildi og hegðun almennt , þannig að þá er það
sameinuð stöðu í miðju lovemaking .Skilið og er þetta satt
uppspretta ánægju , eða vera einstaklingsbundin eða
önnur aðgerð er ætlað til aðgerða eins frelsi .Jæja , ég hef
ekki búið nóg til að sigrast á eftirfarandi skrefum , rökrétt
eða órökrétt verður viðmiðun fyrir mörg ykkar , ég vil
vera alveg viss , svo ég ímynda mér rass frá tími til tími ,
og í dag er varla asnasem slík , það eru frekar gervi asna
, sem svindla , heldur sem sannarlega kemur hugur
stundum í þessu hlutverki , taka eigin ályktanir .Ég er
ekki hér til að tilviljun um Follies ugga , og viðhorf sem
gera það ekki þar sem brjálaður er aðeins við ákveðnar
aðstæður og þegar dæmdur af öðrum, þ.e. fer oft á "
búsvæði " .Það flytur nokkru af rökhugsun þá vil ég að
segja að ég er brjálaður , ætla ég að líkaði margir og þess
vegna erum við aldrei ánægð , við viljum meiri ást og
fleira og fleira ... hvers vegna svo mikið elskandi
metnaður sem ég setti spurningu .Hörfa segja eftirfarandi,
eru öll ókeypis að fremja Follies í ást , við erum viðkvæm
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og oft handleika .Við viljum trúa því að það er satt að ást,
hvers vegna , vegna þess að við höfum verið elskaður ,
að tilfinning sem vekur ástúð og kallar speki lífsins ,
lögum um ást og senda þessi elska greinilega og af sjálfu
sér , ég vil segja vegna þess að ég hef rétt á að vera
elskaðurþví þá elska hvert annað og gefa ljós til lífs
gegnum eina fyrirhöfn og átt á leið án tár eða sársauka
.Njóta frábæra veru sem kynnir þér hámarks orku foreldri
.Ljósið gegnir í geislar sem lýsa sólkerfinu sig , trúðu mér
.Aldrei í fjarlægum sjóndeildarhringnum fangar ljós ást ,
því það dreifist um tengilið endurnærandi örva þessa orku
.Og ekki vaxa og jafnan er 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = plús
óendanlegt .Jæja elskandi sviði fyrir segulmagnaðir
sveitir, tælandi gildi og laða að löngun til að vita , og
fullnægja löngun eða einfaldlega njóta .
Orka samtök
Ljós: hita : sun : máttur : aðskilnaður : munnvatn : Kiss:
hlutdeild: tilfinning : gleði : aðili: Afmælisdagur :
Afmælisdagur : Aldur: Aldur: þolinmæði : þrautseigju :
Conquest : fórn : Pain : Healing : Medical : Health :
Vitality : Energy :máttur : getuleysi : gremju , sorg : tap:
svimi : svima : brjálaður : brjálaður : Hospital : sjúkrahús
: sviptingu : löngun : löngun : langar : vinna : vinna :
Battle : stríð: dauða , tap Disappearance : nr:
einmanaleika : hugsun:sköpun: uppfinning : lygi :
grimmd : siðlaust : refsing : refsingu : ávíta, fínn :
Lögregla : verndun: Öryggi: stöðugleiki : jafnvægi :
ójafnvægi : óeðlileg: sjúkdómur : geðlæknisfræði : hjálp :
meðferð : klínísk : innspýting : hjúkrunarfræðingur :
morfín : Drug :blekking : vonbrigði : kvíði taugaveiklun :
Spenna : berjast : berjast : Fighter : Winner: kapp :
keppni : adrenalín : ótti : ótti : vafi : spurning : spurning
: svar: spurning : forvitni , áhuga ;ánægju , ánægja :
140

Orgasm : tilfinning : conscientious : ábyrgðin : sekur :
sekur : saklaus : Frítt : Freedom : Justice : heiðarleika :
sannleikann , einlægni , gagnsæi : Invisible : Unreal :
engin : ímyndun : sköpun , draumur : sofa : restin friður
:róa : hætta : hætta : merki: tákn : Teikning : Pencil :
gúmmí : dekk : Road: Travel : Samgöngur: lest: lína :
Needle : pinna : Sewing : Operation: Íhlutun : breytingar:
Umskipti : skref: stigstærð : flokkun : Index :hugtök: orð,
setningar : umræðu: samskipti : segð : Sýning : Kynning:
Inngangur : formáli : Inngangur: Book : Sheet : Tree :
Náttúra : Wind : Air : Sea : eldur : jörð , sólkerfis : Orka:
ljós : máttur : geisliblár :)
Orka endurbóta
Býr óánægju með ánægju
Hagsæld of Light
Ég er alla liti til að mála heiminn þinn
lamandi ljós
Eitthvað mun stoppa okkur ef við viljum halda áfram , en
hvers vegna hætta ef það er aðgerð sem stendur og býr
tilfinningar , tilfinningar og áreiti , vegna þess að þegar
einhver svarar okkur og bregst aðgerð mína vini,
þolinmæði og upplýsingaöflun til að skilja hinn verið
frammi sársauka .Það er spurningin hvers vegna frjáls
orka sem lama okkur eins og við vorum börn
ósvarað.Hugrekki kæri orð mín er til að vera dæmdir og
hver verður dómari ástæðu , sem getur verið eðlilegt og
óeðlilegt ... einhver !Við höfum öll trú og ég hef trú á
þeim sem hafa trú gefa að tilfelli um áhyggjur af vilja og
alvitur og þessa löngun , en eins og hörpu sem vísar og
glatast sendir hljómar hafmeyjan með hallucinatory
endurvarp .Ekkert meira en að slaka á og hlusta við
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höfum tvö eyru og einn munn til að hlusta tvisvar eins
mikið og við tölum og þögn er aðgerð og ekki barnalegt
eða stjórnlausar , fáir standast skalt þú reyna þögn getur
jafnvel verið torturous en svara mörgum huglæg
málefniog companionable þögn er þögul en getur virkað
eins og hið fullkomna vopn fýsti hvatvísi og óstjórnandi
löngun svo kyrr og hlusta hlusta þögn í þér!
Ef einn daginn vera fjarlægð
Ef einn daginn vera fjarlægð , myndi Skemmdarvargur ,
skelfilegur, hávær , eða var Hörð björt, falleg , geislandi
og ötull ... Hver geisli hefur eins og menn mismunandi
eiginleika , mismunandi verkunarmáta , mismunandi ljós ,
þ.e. hver geisli /vera einstakt og einkarétt .Jæja, ef einn
daginn vera fjarlægð að minnsta kosti það var
upprunalega .Hver geisli hefur mynd af aðgerð , sem á
hverjum tíma fólk að deila stundum vaknar broti .Erum
við að vinna á geisla / vera , við gætum breytt stefnu og
áfangastað .Varðandi áfangastaða og í fyrsta skipti sem
ég mun ákalla nafn Guðs , einn daginn virtist hafa samtal
viðhorf og trú með Kóraninum fylgismaður sem sagði mér
eftirfarandi sögu sem ég mun lýsa : ert þú leikur fyrir a
gefahendur og ákafamaðr biðja guð að láta þér hámarks
stig og fór þér fjandinn .Minn kæri sagan snýst um , en
sem að lokum út upplýsingar ?En burtséð frá þessari sögu
vil ég segja þér að við höfum til aðgerða og radíus / vera
vinna við umhverfið og hver rúlla the teningar með orku
þína / lögun / hegðun .
Kenningar framhaldsnámi föður í ljósi lífsins
Ég þakka föður mínum þetta framlag til kenningar mínar
eins vel ... a hluti af öllu ... það er hvernig við ... við
myndast þegar við erum vakandi til lífsins ... Í kringum
okkur ... með næmi öllum
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hugsandi ljós
Ég reflect'm bara brjálaður
Bright morgun
Hversu gott svo vakna í mínum heimi , með kanarífugl til
að syngja , fiski að synda og tré oxygenate .Ég býð þér
accomplices mína : Canary pints enchants með söng
hennar .The smartie fiskur sund og skyggnur yfir vatnið
.Og Amazons Bonsai sem andar og hvetur .Í þessu þriggja
blikandi verur og hvetjandi af mínum heimi , halda ég
meira heim heim í glugganum sem samtölur heiminum
eins og það var fyrir 20 árum , aðeins dæmi um
sameiningu enn verið fulltrúi.Soviet Socialist .Ég hef
einnig tvær eyðimörk rósir, bæði skipuð af tíma korn af
sandi í eyðimörkinni sem gerir mig Ímynda United World ,
í heiminum eru þessar rósir einn í upprunalegu lit sem
mér þýðir þrautseigju og annar máluð í sterkum græn
tónumtáknar fyrir mig vona .Að mínu skrifa heim , held ég
, og mér finnst eins og ef ótruflaður .Í fullkomnum hlýja
umhverfi og bjarta morgun til að skrifa nokkur
kærleiksríka sál hér sem vilja ímynda sér rós á Fellowship
.
200 dagar með " dónalegur " Moorish Filipe
Ég vaknaði í mismunandi veruleika en venjulega og
kannaði rar skrifa námskeið í gegnum þessa bók myndi
auka velferð mína .
Ég fjalla um hvernig á að flytja af hugsun og jafngilda því
að ljósi og krafti hennar .
Eins og við allur hugsa um mismunandi sjónarhornum
þarf að fylgja keðju .
Sálin hefur truflandi augnablik .Hvernig við lítum á okkur
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sjálf er ekki alltaf barnalegt .
Orkan stækkar .Troubled hugur með misdemeanors eru
perpetuated .
Raddir í einröddun hljóð hávær en rödd .
Orðin eru tjáning á list .
Frá þessum tímapunkti verður innblástur .The berja hjarta
hefur hrynjandi þess sem stækkar æðar .
Kúgun er gert með laumuspil.
Allir hafa q þeirra .Allt við að hugsa um illa.Stundum þeir
gera okkur þegja.
Við öll hugsa.Minningar eru ekki alltaf til staðar .
Ekki pratiques hatri því það er slæmt .Ekki eru allir
sinnum tækifæri á réttum tíma .
Stundum bara vegna þess að við þjást .Við höfum öll
tjáningarfrelsi .
Ekkert meira heiðarlegur
nokkrum tjáningarform .

en

sannleikanum

.Ég

hef

Vera vel að hafa jafnvægi .
Staðan er venja hringrás .Vera stressaður er ójafnvægi
.Fólk elska að tjá sig.
Við höfum öll hreinleika .Sólin er uppspretta orku .
The alhliða ást elr samúð .The óeðlileg er ekkert gerist
.Allt að gleyma þegar við viljum .Það eru alltaf nokkrir
sjónarmið .Mjög fáar hugmyndir sannfæringu .
Þar óbætanlegum hlutum.Allir eru háð óréttlæti .
Ást er uppspretta ánægju .
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Alltaf einn og vernda.Það er fólk sem líkar ekki að hugsa .
Vitund er vasaljós sem skýrir okkur .
Við höfum öll lesti .Stundum höfum við ótta .Við öll segja
heimskur hluti .Ég skrifa ekki fyrir neinn.
Við höfum öll eitthvað sem við viljum ekki að muna , en
er gott að vita þegar við erum sorglegt og alltaf
viðurkenna það og ekki fela neitt .
Við höfum öll veikleika .Við finnum öll ánægju af
einhverju.
Þegar tækifæri lurks opnar dyr fyrir hann .Það finnst
tilfinningu miðað við hvert annað .Enginn er enginn og
svo hafa öll réttindi til að skína .
Vinátta er alltaf góð regla vinur er annar sjálf .
Fylgdu eðlishvöt þína sem þú sérð hið jákvæða.
Við getum öll verið elskaður og elska við elskum er ljós
rafall .
Þegar við erum elskaði við ættum að virða viðhorf.
Það er ást og auka fæðingartíðni .Alltaf með orðunum í
krossgötum leikjum .

endurspegla !Capture
Framkvæma sjálf !

er

að

læra

!Grípa

er

satt

!

Ég , þú ert , hann er , við erum , þau eru !Við erum öll
mig !
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Og ég erum þá!Og þeir eru okkur !
Og eftir allt sem við erum ?Við erum þess vegna sem við
til!
Við eru vegna þess að við vorum búin !
Creation gegnum hönnun !Ljós lífsins !
Ljós DesignsImagination og veruleika !
Tvíhyggja milli þess sem við viljum og hvað er í raun !
Staðreyndir eru túlka veruleika !
Reality kringum okkur !Habitat þar sem við vorum búin !
Þýðir að umbreytir okkur !Umbreyting / stökkbreyting !
Nýsköpun og Change !Breyta hrings skrefum !Umskipti
áfanga !
Transition hindranir !
Yfirstíga hringrás og yfirstíga erfiðleika !
Created og ímyndaða erfiðleika eða raunveruleiki !
Erfiðleikar / vandamál samskipti milli undirvitund og
meðvitaða !
Meðvitund og afrek !Meðvitundarlaus og vörpun !Hönnun
mig !
Tilvera !
Ég er til fljótlega til!Við erum mig !
A heimur!
A veröld , sneri a I á okkur !Við athöfn á þessum heimi og
þeir okkur !
Ég starfa samkvæmt hluti af þér !
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Þú nú á þeim!
Þeir eru í heiminum !
Heimurinn verur !
Verur sem eru eða ekki !Hvort lifandi eða dauð !Framleiða
ljós handtaka ljós !Ljós orku !
Energy máttur !Power er löngun !Desire er ófullnægjandi !
Langaði er alvöru!
Allt sem við getum náð alvöru !Real er staðreyndir og
hegðun !Hegðun eru aðgerð !
Action er svar til the veröld!World í Aðgerð er umbreyting
!Umbreyting er breytt !
Change er alvöru!Change er stöðug löngun !Varanlega við
erum í EnCalcE af ósk !
Langanir má ofríki !Ekki allt sem við viljum í heimi!
Óánægju !
Frá því sem við höfum og ekki þar !Ekkert Unreal !Ekki
staðreyndir hugsun !No staðreyndir ekki ná !Örvænta ekki
ná !Örvænting þjást !
Þjáning svo það er !
Hvað er til ekki draga löngun !
Ef við viljum það er ekki þar !Við munum ekki ná
hamingju !Hamingjan uppfyllingu óska !
Unfulfillment óhamingju unattainable þrár !
Ekki náðist !
Framleiðir þunglyndi !
Þunglyndi sálfræðileg ástand sem er ekki gert .
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Ekki gert , ekki staðreyndir Unreal !
Í heimi þar Unreal staðreyndir þarna úti !Sveitir og
viðburðir sem feli sem heimi sem er ekki innan seilingar !
Ekki náð er andlegt !Andleg er leið til að finna mig !Við
búum öll í anda !Spirit / tilhneiging
Hvatning eitthvað sem rekur okkur !
Hvata aðgerða !
Aðgerð á aðra!Lög , Action!
Annað þá , þeir koma !I vs þá (World ) !Social heimur!
Nám hegðun !Hald á þekkingu!Þekking á alvöru
staðreyndir
!Vopn
þekkingu
þekkingu!Afhending
þekkingu!Meðal þeirra sem við I heiminum !Veit að
heimurinn er að vera í það !
Við þeir eru í heiminum þekkingar !
Við höfum öll einhverja þekkingu !
Share þekkingu er að læra !
Nám er lifandi !Live er að senda !Skýrsla er að tengja !
Sambandið er að hafa samskipti !
Samskipti er að bregðast á við heiminn !
Settur á heiminn er beygja !Umbreyta heiminum í
gegnum þekkingu er í stöðugri þróun !
Þróast er að vera fróður !
Þekking er að vita snúa !Beygja þekkingu inn í heim !
Fjölmenningarlegt speki !
Infinite speki !

148

Infinite unreachable !
Tilvera vitur er ofurmannlegur !Ofurmannlegur er löngun
til að ná !Mun !
Will er innri styrkur !
Inner styrkur er ég !The I umbreyta heiminum!
Heimurinn er umbreytt með þeim.Þeir eru að breytast
heiminum !
Hver erum við að breyta heiminum!Með ástæðu !Ástæða
réttlæti !
Justice jafnrétti !Réttindi aðeins vegna þess að við
munum vera ég !Skylda til þeirra!
Við ættum að vera sanngjarn til the veröld!
Bregðast við meðvitund og alvöru grundvelli!
Settur með Meðvitund með Unreal staðreyndir !
Unreal staðreyndir ímyndun
Imagination DesignsHvað er ekki til er búið !Búa kraft
ímyndun !Frelsi til að búa er að vera ókeypis!Frelsi er að
vita !Að vita er að spila !
Að túlka er að taka !Taka er skuldbinding !Skuldbinding er
sáttmáli !Sáttmáli er sver!
Jura er hollusta !
Hollusta er satt !
Sannleikur er eitt !
Uno er ég!
Við erum einn heimur !
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Við erum þá við þig .Verur .
Vöxtur er .Being er .
Það er raunverulegur staðreynd .
Það er raunveruleiki sem við hendi og við erum í
heiminum !
Heimur lifandi og dauða verur !
Heimurinn verður fyrir mig og fyrir þig og fyrir þeim.
Heimurinn er í stöðugri þróun !
Þróast er að vera meira fróður !
Tilvera fróður er að hafa þekkingu !
Þekking er að vita !
Þekking er reynsla !Prófaðu það líður !Tilfinning er að vita
!
Aðeins finnst þegar við upplifa það!
Aðeins ef við reyndum !
Valkostur frelsi til að upplifa það sem við viljum !
Einmitt, skylda til að virða !
Við viljum ekki , veit ekki !
Við vitum ekki við umbreyta ekki inn !Öðlast þekkingu !
Hinar ýmsu sjálf í heimi!
Þú veist ekki , að þú viljir reyna aðra spurningu mér !
Elations teikna á reynslu af sjálf og þá !
Það rangra hlutir sem yfirgefa aðrir hafa upplifað !
Og það er skynsemi sem eru ekki góð !Skynsemi speki
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lífsins !Wisdom lífsins !
Sameiginleg reynsla !
Öðlast þekkingu !Gegnum samskipti , samskipti umbreyta
er !
Heimurinn er samskipti !
Við erum í heiminum !Heimurinn am I , þú , við , þú , þá !
Hlutdeild, vináttu !
Friendship samsekt !
Sameiginleg gildi !
Sama I á mörgum hnúður .Því samfélagi sem við erum
.Við höfum öll vinur !Milli okkar sem við getum athöfn !
Með því að starfa með okkur við hafa áhrif á það !
Hann heiminum!Úthlutun heiminum !Umbreyting !
New umbreytingu I , við þau , þú !Nýr heimur .New
veruleika .
Desire
Gefðu mér koss ... bara eins og þeim sem þú veist ? !
Gefðu mér koss falinn , eins og þeim sem við surripiáhvor öðrum þegar löngun óx gefur mér mjúkan koss þeim
sem þú þekkir !!Sweet sætur að þekkja þig !Ég gef þér
koss mína
svefnleysi
Ég sofa ekki vegna þess að það vill ekki sofa , ég vil að
lifa .Hér er hindrun sem heldur fyrir mér vöku .Ég takast
það með svefnleysi
Shadow Wolf Caricuao Shadow Wolf var glatað en fannst
.Varið, en aðeins með því vali .Feeding handlagni þína
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efna fists og prentuð fissile H20 .Hreinleiki eigin skuggi
kafar fyrir ævintýri og hafði lendingu , Caricuao .Eins úlfur
var varið, en með viðhorf einn, sökkt í sýnilegrar
einmanaleika .Í dag hef ég skrifað með Caricuao úlfur
frammi veröld hans og túlka það .Vinur sjálfstæð lifa ekki
án villtum eðli sínu , en alvöru newbie kærleiksríkur líf ,
fósturvísi í Caricuao þar sem ég útskrifaðist hefur trygg
ungur blóð , heiðarlegur sérstaklega á óttalaus náttúru,
brennandi í sinni nauðsynlegt en sanngjörn og virðingu
vinar þínsfélagi og vinur .Svo trúr ferðast félagi og
samsekt alltaf túlkað með hlýju og þögn .Ég bjó smá nóg
að vita skugga götum og Caricuao Cª .En ég sá hugrekki
úlfinn og hann komið heimsk og lögbundin trúnaðarmanns
vinur hlekkur fyrir frelsi þeirra.Ef það er eitt sem úlfur
hafði var frelsi , en hann var orðinn einn, einn !Og
ókeypis!Shadow Wolf extrahuman glóandi orku í leiðinni
að vera .Með gelta hans leggja sjálfstæði sitt villt veiðidýr
í eðli gena .Ákvað að deila þorsk þeirra og andlega einn
aðfangadag með úlfinn , eða öllu heldur Caricuao úlfur
skugga á sama tíma ókeypis í einröddun fraternally
tengjast með einum disk og drykk þeirra .Við erum ein af
vali ?Claros er frjálst að hugsa eins og the vegur
náttúrunnar .Það var gjöf til mín þessi jól the wolf
Caricuao , en hann villt fyrir meðfædda erfðafræðilega
umhverfi togar þér litninga þeirra til sjálfstæðs ríkis
hreinleika tilfinning í eigin eðli sínu .Óljósum og
lifnaðarhætti en drifinn af losta fyrir líf og njóta einmana
en frjáls hönd þína til takmarkana eða álagningu .
Ég og Shadow Wolf eru vinir en uncharacteristic í leiðinni
að vinna í óhefðbundnum hætti annarra þvingun, eru
ókeypis með móður náttúru og svo við vaxa og hvað við
völdum æxlis okkur .Havana Club er í hjarta brjálæði
sama þorsta fyrir byltingu og við tökum mið af tilveru
okkar , hér er a ókeypis en einmana áhrifin með hunda
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eðlishvöt fyrir samstarfi .
Með fullri virðingu , láta þig og mig !Hvað finnst þér um
mig og ég um þig ?Ég er þakklát fyrir þig fyrir að hafa mig
lesa , kannski undir- stóð !
Brottför á Dómgreind þegar lesið mér tók þegar elations
þeirra amk málsnjall maður opnaði pakkann gjöf til
lagalega klukkustund nú þegar miðnætti massa eða leikur
hani sem er hræðilegur spurning ! ?
Hugleiðingar á skiljanlegu tjáskiptum alsælu í lágmarki og
aðeins þögn echo sem skilur okkur .Postulasagan eru
verkir orða jafnvel á einfaldan höfnun brennslu
.Óyfirstíganleg hindrun líkamlega en ekki hormóna og
andlega efnafræði vera björt .Himneskir líkamir ráðast
okkur fyrir eflingu Pansy .Í leit að ást smári , því, að
auður felst í að skilja margþætt verur og alltaf með
eitthvað til að bæta við þessa skoðun .Önnur viðbót ,
frekar auka þessa löngun fyrir samúð og eymsli sem
útlegð okkur fulltrúanefndarinnar sjálfsálit í félagslegum
fjölmiðla.Skoða sjónarhorni sjálf einn og jöfn , ekki alie- í
hvaða vilja fyrir fleiri óskir sem koma upp í hring .Þessi
hringur af gulli , Guild um góða trú og hollustu og
virðingu , aðallega vegna er ekki til .Við erum hrein og
villt í lögum svo og ekkert meira eigingjarn en ég sem
bara að vera svo alltaf skapast annar með lið þeirra
skoðun .Bólginn hugann fær um einfalda skipti á
hugmyndum , það er brýnt höfða til skynsemi .Þegar við
gefum eða koma sjálf með hinni .Ekkert meira léttvæg
hafna hvað við viljum ekki , það er auðvelt .Ást og ást er
frekar finnst hitt og ekki mig .Uppbyggileg viðhorf
tengilinn á milli okkar verur , þjáist af sátt sem með því
að lifa með öðrum verum .Prentað í instinctive hegðun
aðeins hugsað mér , svo á mig , og nú hef ég aftur .Átök
vegna þess að einn er umbreytt í sjálf og ég veit aldrei
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hversu margir sjálf og við verðum að þola að gefa til
annarra .Það er góður af koma til okkar sem er alltaf opin
.Athygli ESB til sjálfs með því að vera sig but- ykkur og
hversu eigingirni eru .Jæja herklæði ég alltaf það - að
vera svo that- grætur eftir tu er að vera til og sem eru
meira eu er eu er að smella á herklæði .Og þá hvernig
koma andlit í spegil og endurspeglast aðeins sjálf sem er
til vegna þess að allar eu voru that- grætur pelo er ESB
heiminn .Vér einn , og þá, þegar við vildum vera krafist
Tories einungis vegna eigingirni nokkurra ESB gegn ESB
.Einmanaleiki þessi orð mjög sjálf - ást hefur en það var
ekki búið lengur ég elska þig .Ást : Ég og þú
Almennisvagn vincit Amor ást sigrar allt .
Oh ef þú vissir að þú vildir og það sem þú veist og hvers
vegna þú ættir aldrei að þetta eyðslusamur kvíða vegna
þess að það er alvarlegt og þrá koma síðan ég sé ekki eða
gefa eins fullkomin væri feat að þú komst og þú koma
trouxesses ekki einu sinni mæta Overkir og ekki vilja völd
en þú getur ekki vilja þá óska ég fund benda er þannig
mjög litrík líf hafa margir litir sem setja mér upp pints
ætti ekki að vera hér við hliðina á mér ég get ekki séð
garður rósir blómstra og falla með hvítu petals lapse þrá
oglöngun aldrei einn , en sorphaugur ég er hér að þú ert
þarna og ég vildi þig hér og falleg brún augu eru eins sjó
ólífum þá aðeins þegar ég hugsa um þig minna mig
vaknaði , ég vaknaði ég fór án myrkrinu fann ég mér þrá
ogumbúðir ástríðu löngun í allt sem ég sá og mundi sterk
knús , knús sterk allt sem þú gafst og fengið og spurði
ekki komið endurfæðingu að vera , og ekki spyrja til að
vera í kærleika án sársauka séð , ég vildi að ég hafði í
huga allt ogþað gaf mér var allt sem þeir gátu ekki lengur
krafðist var gefið ást , umönnun , samúð ástríðu fyrir öllu
sem orð aldrei segir nei við ókeypis hjarta og það að bíða
eftir að gefa það sem er spurt eða framlag er satt að það
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er að gefa, án þess aðbeiðni eða krefjast ef þú heyrir ekki
a non hlutum , gefur leit til að finna Gullgerðarefni moka
og fjársjóð sem hefur ekkert jafn , aðeins fjársjóð sem er
ekki gull er varanleg ást og vissi hvað ég vildi en ég var
ekki að segja þér að þú sástþað var eitthvað dýpra ,
eitthvað sem hann sá en ekki þýtt var máttur án þess að
hafa fæddist , án þess að sjá óx í mér að líka við mig og
þú skrifar , og ekki sjá hvað var að vaxa inní mér var ást ,
það vareitthvað sem hann vildi en hafði ekki, en vildi
örugglega elskaði eins og hann viljað sjá það vaxa til
kvöld allt að gerast án þess að óttast , án ótta án þess að
óttast að sofna til að hita einmanaleika sem hendi undir
hjarta voru þar við glugginn ekki sjá þigen hitti , ég fann
ilmvatn var það lykt af sandelviður og jasmín hlustaði en
heyrði ekki þó að veruleika var ekki þar og ég þekkti í
gær var það sama , en í dag var öðruvísi sá, lyktaði og
heyrt var augliti til auglitis einstakt var eitthvaðSpecial
meiða mig og það var nauðsynlegt var að anda og anda
andann fyrir þig , ekki sjá þig , ekki að gæta og var ekki
endirinn því að þú varst þarna , langt í burtu en þetta
spurði munkur að sýna fram, framtíðina og giska á aðvoru
þar í bakgrunni , í glugga til að horfa án þess að sjá þig ,
án þess að gefa þér þátt sjálfur með lofti fer í sjóinn gaf
þér að vita lykt af sjó blautur öndun og gleði var það sem
hann sá hafið , sandurer rökum , loftið en öndunin .
Ég ljós eina sígarettu hugsunarsamur og njóta sátt milli
veru og hugsa efni gerir mig reika á milli lína og rennur í
að hugsa hugmyndir og markmið samskipti milli
rithöfundur og lesandi aldrei lesið vír að öryggi það sem
ég skrifaði , að undarlegt , en ég veit að einhverlesa
hvers vegna er það eins , nái það sem ég vil segja eða
vera óljós sígarettu fór út og ég held að mér verði ? !Ég
veit ekki , en ég skrifa eins og a mynd af andlegum og
vitsmunalegum frelsun gerir mig vel óska lesendum
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mínum er efni og vel ég valið annars konar skrifa
undanfarið meira concrete'm ekki svo mikið ljós og orku
en af ást og skilning áfangastaði , hugaelska vociferously
konar orð til einhvers sem finnst gaman að lesa eitthvað
meira elskandi, vitur og ég er með opnum örmum til að
elska, traust án átaka og án vilja vera ambivalent í orðum
mínum er ég meira bein og steypu vilt fá þá tilfinningu að
tilfinning sem sameinarlesandanum að höfundurinn sækni
vilja því að vera það sem ég hef alltaf verið skyndileg en
aðlaðandi til vina samkomulagi orðum milli stafina sem
koma saman og mynda setningar alltaf tengingu , og
mjög raunhæf von að hugsa orð , hryggur hugleiðslu
orðasambönd ef ég hugsa en það er gott að hugsaef
aðeins á fáránlegt eins og það er eitthvað sem er aðeins
að segja að einnig eru í þessari einföldu leið eða mynda í
gegnum sameiginlegan Moorish Filipe fyrir óvenjulegt að
lesa mér það er ekki svo algengt sinnuleysi að lesa það
sem ég skrifa og ég játa ,ég las lítið en þegar ég geri það
einnig mér gerir mig held að þetta sé áskorun mín til að
lesa og halda áfram að lesa og hugsa .Ég er þakklátur og
ánægður yfir að hugsa að einhver annar hugsar hugsanir !
Kannski finnst ég ekki líða eins rigning á steininn fer
stéttina holur eru sameinuð undir sandi og jarðar sterkur
og krefjandi tengingu enginn staður , ekkert pláss eða
annað steinn sjá áhrifaríkt samband steinn , jörð , sandur
gekk á þá þannig erusamskipti samspil köldum steinum
með eða án sand eða jarðveg en sameinuð af hendi
múrari sem gengu og fullkominn kærleika um alla jörðina
skal sameinuð sem cobblestones Mason er sá maður, sem
tengir ýmsar steina og ekki snúa hjörtumsteinn en
tilfinningar moldable öðru stykki ætti að vera sett af
stykki sem saman standa það allir þyngd eða klæðast
tíma þora eyðileggja ferðina við göngum svo eru fólk
þjást mest álag en ef þeir byrjuðu að áhrifin séu minni
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stjórn-t hinn stykki með ást ást verður sandi og óhreinindi
sem sameinar okkur án veikleika , bara vera í lágmarki ef
öll verkin eru saman og vel cobbled maður fullkomnar
eigin stein og tengir hinir eru saman sterk og erufjarlæg
og solid leið í kring the veröld er eitthvað sem sameinar
okkur Lego tegund sjá órjúfanlegri virki allt United og
gallalaus ef hver steinn þjáist vera ekkert annað en
sandur til að setja í stað steina sem menn hafa líftíma
semmaður steinar komi vegna að vera í og ævi eru lítil
steinar , stór og svo svo þau sem passa náttúrulega aðrir
sem eru nauðsynleg lapidary er maður á jörðinni munmótað til að passa inn í rétta staðnumskoða með þraut
þar sem allir verkin passa saman svo allir hafi stað og eru
ekki síður mikilvæg en aðrir til að vera ráðgáta án mynd
brenglast hlutar eru öll þarf í heiminum jarðar þarf alla
menn ogkonur enginn er ekkert, allt hefur leið hvernig á
að vera lifandi og tengjast hvert öðru hér er a gríðarstór
ráðgáta jörð við búið í og eru tengd við hvert annað án
þess að vita , en allir gegna enda þraut meiri réttindi ,
önnur crookeden það er eðlilegt að allt passar eftir allt
sem við viljum stéttina leið er samræmi milli verum sem
allir vinna saman í sama tilgangi sem ást og tengingu milli
jafningja sem við getum skilgreint okkur ef aðrir sýna ekki
tilfinningu og segja ekki sannleikanntilfinning er að það er
eitthvað til að deila og ef það er sárt að lifa einnig deila
kostnaði en vegna þess að það er ekki leyst allt vel vegna
þess að ef hugur og við erum costumed tilfinningar eru
andlit okkar andlit okkar og þegar þú eins og einhver ætti
að sýna andlit svoog hvað það er eins og ef ég er hryggur
sem ég er en ég sýna hvernig ég er og sýna andlit og
andlit mitt er ekki til sölu ekki vera of dýr vegna þess að
peningar aldrei keypt mér eða ég vil vera til sölu , hvað
þá að kaupa einn en eitter viss er á móti evru í hag
kórónu þessi strákur ekki segja kaupa allt því ég er ekki
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konungur og kóróna vil ekki vil krakkar með tilfinningar
þjást vegna þess að það er ekki þjást þar og ef þú hefur
ekki selt var keypt er hamingjusamurþví fé hefur aldrei
séð andlit sýnir allt og það tekur chutzpah að taka þá að
mér það sem við erum vegna þess að við erum ekki góð
enginn er nógu góður vegna þess að einn daginn að
kóróna komi dýr og myndi takast uncrowned sama
sársaukasama ardor var ást ástríða var ímyndun okkar
ímyndaða innleiðing okkar á alvöru ég er trygg við ástríðu
, ást á bruna og jafnvel sársauka sem prýði þinn til og ég
er leikari í heimi okkar eru þögul kvikmynd leikkona
enyfirferð okkar er rómantískt bíómynd skjóta sem syngur
lagið "þetta er brennandi ást okkar án verkja " þú gætir
verið ég verið að þú ert þá erum við bæði útlit og sjá
sama sjónarhorni á sama námskeiði það sama Framundan
horn okkar ásama rúm passar allt tekur all'm miðla til
idealize lokum vinna á sama hátt með sömu leið og andað
andvarp þér alltaf andvarp þú varst hræddur við
framtíðina var erfitt að sjá þig þjást án skaða því að þú
varst ekki sár var líf vita að jáég veit ekki hvort já vegna
þess að ég ímynda og ímyndun er óáreiðanlegur en ég
veit að við erum aðskilin en saman jafnvel bara að vera
hér ég tjáð þú svarar þú veist hvar þú veist aldrei hvort
ég mun en mér finnst ég sjálfur hér og þar sem ég er
alltaf til staðar með þérenn veit ekki vegna þess að
einungis ímyndað en ég ímynda mér allt gott landamæra
engar hindranir mig og þú við bæði alltaf hér saman eða
sundur eru tengd , ég þarf þig og þú mig þér athöfn I
bregðast þú hlæja ég brosi þú talarég samþykkja þig þú
horfir ég sé þig Sér ég er sammála að við erum alltaf í
takt eins og þú vilt eins og þú vilt bara kossi ég ferðast ég
hlaupa hrasa flug en ekki alltaf falla eða aleijo mér þú ert
lækna til löngun loforð ég mun hitta þig ogmér finnst allt
og veit ekki neitt vegna þess að ég hafði ímyndað sér að
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það væri eins og Framtíðin sá þig og finnst þú fannst mér
líka eins og þú lesið þér hvað ég skrifaði og hvað ég fann
var að ég vil þér nálægt alltaf með mér ég fer yfir
mótmæli en ekkibardaginn er disculpa í beinni enginn er
að kenna vegna þess að þú vilt sjá jafnvel án þess að leita
ég veit að ég ímynda mér að þú sérð er alvöru Imperial
landvinninga og var ekki ímyndun var litið án blekkingar .
Ógilding eða núll sjá, enginn hætta leikinn þegar einhver
nær hvað þú vilt að sitja haldin tímabundið ánægð vegna
þess að metnaður er að vinna og þá vinna meira svo
ánægð að ná svekktur vegna þess að það náði og vilja
meira alltaf meira hvaða coisita ef þú þóknast og hafaég
er nú ánægður en following've hélt aðra ósk nú þá mr
.Genius veita mér þrjár óskir ekki en arem langanir og
jafnvel nú mr.Genie hverfur ekki líður mér eins og lítið
eitthvað meira á bak við fegurð er karakter sem afl sem
rekur okkur alltaf fylgja persónulega og hagnýt hugsjónir
ver
því
hegðunarvanda
hugsjón
og
félagslega
einstaklingseinkenni, elskan mín þennan mun sem markar
viðhorf leiklistog veruleika sem hugmynd , hugsun ein leið
til að fara því að leita eftir eða ná stolt að gildi
náttúrunnar sem gerir okkur kleift að vera það sem við
erum einstök verur og rafala af ástæðu sig á það sem
einhver af okkur þrá að vera sérstakt aitrúi ekki þér einn
daginn nú þegar bryggju þú þola setja upp með en einnig
elska og berjast standa í trú haust án áhuga á að fara án
þess að fallhlíf fellur allt brotinn í sekt án afsökun afsökun
og UPA !Grænn , brúnn prinsessa heilla þinn sál þín er á
ég vil þig , eins og einhver lifandi, anda kát Marigold litir
þínir lækna sársauka mér birta þitt er hrifningu mína og
falleg falleg hárið högg það búa tengsl milli rót hjartaað
drepa einmanaleika ég fagna þakklæti fyrir þessa ástríðu
sem hönd sem snerta , að bros sem tekur mig að paradís
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Ég sá þig leit upp Ég tók ég leit aftur aftur að gera líkaði
elskaði elskaði var bending af ást .
Þú varst svo svo og sagði svo við mig að ég sá að það var
ekki eins og ég bað þig hvernig þú varst og þú næstum
choravas ég fann sorglegt og spurt svo ekki vera eins og
þú spurði mig er feginn að ég er ekki hrifin af þér ef einn
daginn þú finnur þigTýnt hugsa um mig sem
útgangspunkt heldur að lífið er kort og að ég mun finna
þig og ég sagði þér velkomið hér byrjar ferð og að ekkert
sem þú hefur nú þegar reikningur með mér og hafa mig í
felum þinn staður gefur méreinn beijito og allt er fallegt .
Ímyndaðu þér án þess að búa skrifa án þess að lesa heyrn
án þess að hlusta rannsókn án skreyta sjá einkunnarorð
hefur þema sjá og finna og láta þig fara á stafina í
orðunum í setningum í ljóðunum með mér alla eru
málefni í dag líður mér nú modernized án fortíð meðan
minna mig gleymaog gera það allt aftur í þessu finnst
skilning sannleikann í auga finnst gamla andlit í augum og
ég sé þig og án kaldhæðni eða demagoguery'm skyndileg
er stundvís og nútíð staðreyndir dag var svo gleyma að
það er eins og ef það var ekki fyrri tímakemur frá innra
auga utan ég man ég til og mér finnst ég sjálfur í núna í
augnablikinu hafði verið var nú enn fyrir mig að líta á
þetta andlit um leið um leið og atburður ekki einu sinni
heldur nú virtist næstum komið að orð lögum um aaðeins
að vilja af a endist ánægju bara til að skrifa eitthvað sagði
en samsvaraði framtíðarsýn þeim degi og fæddist ritun
Power gleði manns sem býr hans frá degi til dags fljóta og
nánast dofnar vatnskýr og serene ferðast útboðs andlit
eru tár í gangi á andlit konu konan stúlkunnar sem
stundum týnist og er ekki viss hvað hann vill en vill vera
eins sætur og kirsuber eru stafir eru stundum orð eins
kjánalegt eins annaðljósið sem kemur frá innri með ljóma
160

veit ekki hvort reiði en finnst að brenna sárið afturhvarf
frá ferð til sjálfan er beygja far í heimi og ég sé hann með
djúpa útlit vita hvernig þér líður ég veit hvað óttiég veit
hvað þú veist óskir þínar á þessum hádegi í þeim einmana
nætur er ástríða það er löngun sem þú loka augunum finn
óttann og ég vil hugsa um glaðan þinn og tilbúnir að
hugrakkir einhver bið bros taka stela ráðast en ekki taka
sjálf sem erdraumur okkar þinn fundur okkar á árbakkann
ég brosi þú bjáni í kring með stein í vatninu sem hreyfist
og hreyfist steinn er erfitt en þú og vatnið eru hrein
eiginkonur því rosalegasta sem ef ég sit ég endurspegla
skrifa á milli lína íímyndaða tegund fiskur í fiskabúr þar
sem ekkert og ekkert en ekkert getur ekki fengið nóg
öndun oxygenate að leita frelsi einn dag synda án fiskabúr
sem gjöf og svo já draumur halló ég sé að þú ert þarna að
spyrja hvernig ert þú ég er meira eða minna að segja ég
hlustaog ég held að meira sé ég woes af þinn minna of
aldrei sjá minna séð og fannst það áhyggjur þér og ekki
víkja jákvæð og skapandi huga þínum en aldrei neikvæð
var uppbyggjandi taka kaffi missa trú einhver grípur mig
finnst klóver mér einhver sem aldrei gleymir og segir mér
að þú þá já ég vil að þú hamingjusamur og glaður
ánægður eins og allir aðrir er það sem ég vildi þetta þýði
að þróast þannig að það er ástríða leit undan ég sá þig
þetta var heillandi galdur var allt semvildi var að þú bara
þú aðeins þú og ég vorum ánægð þegar ég horfði falla
rigning og blautur United og ástríðufullur við erum öll
inundated með þessum dropum af galdra og allt sem var
miðlað gleði þegar ég finn þegar ég skrifa er eitthvað sem
ég séég man og sjá þig beint áfram í framtíðinni og í þetta
ég vil að þú alltaf að hugsa þegar ég sé þig með mér
naflann til nafla vörum með vörum líkama með
meðfylgjandi líkaminn meira en vinir var alltaf eitthvað
sem hann sá og sagði ekki var eitthvaðvildi og fannst
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eitthvað sterkt einn án neyð tengingu setja þig í ímyndun
minni var að skapa eitthvað fallegt í tónum af gulum og
sólin sem aldrei fer út og geislar orku allan daginn snúa út
ljósið þegar það fær myrkur allt hylja inn þessa vídd
þarástæða myrkur er engin hvatning ímyndunarafl hvergi
af tómur þú sérð ekki öll verkefni í myrkri ímyndar vegg
niður í verstu hindranir tentacles byrjar sýning I ljós lýsa
upp klút til er
Ég dreyma hugsa en held ekki bara eins og ekkert er eins
og hugur hugsar öðruvísi frá fólki til fólks sem þú heldur
að mér líka vel !Við hugsum og athöfn alltaf aðeins eitt að
vera að gerast og ég sjá darkness'm farþegi ekki að hirða
ást hvernig mér finnst allir líkami landshluti sofandi
tilfinningar brotinn af hljóð tón sem segir mér slaka
stressuð og frásogast af ear'm birtast afturekki að sofa en
það gæti verið betra að gleyma neinu að létta spennu
Pulse'm standa tailed leiðrétt kannski síðast verið gefin út
í mig og ég er rólegur en það er alltaf lausn við
spurningunni bregst ekki heldur bregðast gæta af
ástandinu hér er góður tímiskot af sofridão .
Ég hélt að ég dreymdi að ég vaknaði ég sá þig í draumi
virtist sögu þú varst sá sem hafði meira heilla meiri
fegurð loft prinsessa voru innblástur minn var ekki
ímyndun var riddari stríðsmaður þinn fyrir þér ég hefði
einhverja unarmored aðgerða til að vernda hjartað var
syfjaður þú opnuðað sofna þér munninn ég hugsaði um
þig við hlið hallast lá bað um koss veitt honum löngun
vildi vera með þér ég fann mig dreyma um þig ég sé að
þú serene Lily petal ilmvatnið tælir mig leiðir mig til að
hitta þig svimar flusteredvið erum í þaki til að sjá stjörnur
baka mig að þér og mér þú gera mér smile missti þú gerir
mér líða er svo gott að láta mig fara út enginn er svo
blíður einn af yfir þúsund eða betra plús óendanlegt er
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svo fallegmér finnst að þú er ómögulegt að finna meira er
látið mig fara fyrir þig um galdra þína fyrir gleði þína .
Þú ert sætur þú ert barnið sem hefur verið í kring á fæti
eru svo kær eru mjög vinur ég vil þig með mér eru
skemmtileg eru bestu eru most're allt sem ég vildi og vildi
a sætur barn eru mjög ástúðlegur eru mjög smiling're a
samúð erumesta gleði ert sonur minn eru leiðinlegur
óþekkur drengur minn heimur ertu James hvolpur minn
eru strákurinn minn og strákurinn minn beygja kaldur líka
eru allan daginn brosið , gleði yðar eru heillandi orku
eitthvað hreinu stökk vegg pilla tilum acercas frá mér
vegna sætur koma og gefa mér pudding þitt til mín þú ert
svo sæt svo kúl allan daginn TAS alltaf brosandi og
tilbúinn til að fara til á götu, í garðinum eru drengur a
skaðlegur eins og þú ogþú eins og ég vil að þú vitir að ég
vil þig alltaf við hliðina á mér
Ferðast undir skýjum flaug undir himninum verið í
reikistjörnur Mars og Júpíter í á Mars ákveðið að elska þig
og Jupiter gerði þú hefur hér er minn fljúga frá jörðinni til
plánetu penni hefði styrkur hafði vald það var gleði var
eitthvað sem miðlaðvar ást í blóma svo hafði sólin afl
flutti eins sólblómaolía hafði gjarna á Hörð stunda
eitthvað brennslu var draumur var afrek var markmið allt
með ástríðu dimensionless var mikil var undraverður loks
leit
mjög
elskandi
meðglugga
ég
tók
á
sjóndeildarhringnum eytt skönnuð hlutkesti leit undan sá
ég stjörnu þitt var ljómandi shimmering leit upp sá ég
tunglið var minn og tímabil þinn landslag var ferð sem ég
sá þig að ferðast á landi og undir sjó fylgtferðast
Aðlaðandi hendur á landi og undir sjó var bara tunglsljósi
.
Saudade er ófullnægjandi er að þrá að elska er að hugsa
er að finna ég sakna vilja þínum er að hafa þig hér er að
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óska fundarins er að elska sjálfur er alltaf að hugsa um
þig er að finna augliti þínu gleymist að vera án þín og
hugsa og vilja og finnst-t og elska þig án þess að sjá þig
og óska þér með 5 skilningarvit : sjón að sjá þig úti, án
lykt þú lykta , heyra heyrt í þér gjörðir án hávaða ,
smakka gleði mig án sanna þig og snerta þig ánsnerta
ekkert betra að muna og finna fortíðarþrá .
Skapa eitthvað fínt en er mjög óljós ímynda búa og
umbreyta skrifa til einhvers lesa veit ekki hvað en ég veit
af hverju en skortir innblástur verð ég að taka afstöðu til
auglitis þetta ástand til að skrifa og hafa eitthvað til að
lesa farin að hugsa að ég mun reyna að fallagefa upp
vegna þess að það er ekki auðvelt að fá .
Ef einn daginn það að segja ævintýri eða misadventures í
bara einn dag eða eitt ár núna yfir eitt ár sem ég get séð
50 dagar eru 365 daga á ári , 7 daga vikunnar 24 tímar á
dag hér er a hluti af a 50 - daga tímum fyrir þessum 365
hverjaári sumir virka daga og 60 mínútur fyrir 24 klst
sinnum stutt lifi í bili !

erer vinna án þess að óttast var tunglsljósið við sjóinn ég
var fyrirliði hafði allt af hendi um borð ferðin kom bardaga
mynd vinnur var feat .
Ef það á dag fer - O gleði að einhver myndi læsa dyrunum
, opna glugga og óttalaus flug undir himninum er neinn
sem auðsýnir dóm ómeðvitað mér ævarandi gagnkvæmt
samkomulag um lausar skýringum , umhverfi á mjög
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heitu sæti þar liljur, Marigolds síðaner ætlar blautur
jarðvegur , rök á þaki , sem ruglað lampi og hjálparvana
öruggur upp skynseminni þráðum hækkar spennu þar
torsóttar jafnvel erfiða tíma en enginn sem ég meina
enginn vissi hvað einn skilið og talinn vera einn í
hópnumen hér er lifandi án núverandi og umfram allt
mjög treg brosir stutta stund kallaði fyrir Harmljóðin
skrifaði það sem ég skildi ekki , en sérstaklega fannst ég
sá allt og ekkert leit út fyrir þá hrópaði bara vegna gaf
mér og aldrei láta þig vita en ekkert hér er ilmvatn sem
stækkaðog kveikt á Viðkvæmt ástríða sársauka var
kominn tími til að segja eitthvað þá ekki bara vegna þess
að það var eitthvað að flytja á bláæðum hljóp blóðið
stundum langt frá hjarta sem ekki dæla var bara til að fá
hugmynd eins og það hits sterka ástríðu og öflugur ,
jafnvel í sála pauper var aðallega fólk og hafði huga
vegna þess að þú ert hræddur við eitthvað sem finnst að
lokum að það er alltaf hætta og upphaf ég held að ég
verðskulda er ekki fyrir mig eða fyrir þig er að bæði vegna
þess að við elskum og hafna eitthvað sem bara eitthvað
sem er fædd og blómstrarvex allt einn daginn og það var
annað horfið var svo allt sem gerðist ekki aðeins vegna
þess að einn vildi lifa einn dag og annað stund án þess að
vera fickle alltaf mjög mikilvægt var tími var tími áfall var
og var ekki lengur nóg stundumtrúa að endurfæðast sem
ég lít og ekki ímyndað var sannleikurinn á unga aldri það
sem er satt er sýnt í lögum eina aðgerð til að ná hjarta
var hugarfóstur tengingu án þess að nokkuð eða einhver
ekki segja hvað gerðist var eitthvað óttaðistallt sem hrista
var ekki til einskis var þegar hann stóðst höndina með
mop það er alltaf hlið einhvers vegna þá er ekki að segja
já jafnvel að hugsa um að hafa ekki þetta er ekki ástæða
en já það er ekki alltaf svona og var aldrei viljaen
stundum gera frekar breytt í non sjá einlægni berjast fyrir
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frelsi Lög Eitt er ekki satt og ekki já vegna þess að ég er
ekki og ekki bara til að vera á lífi vegna þess að ég er til
og þegar var þegar hugsað að lesa til að stækka og
skrifaað sofa eins og hann gekk og hljóp stóð var í gangi
ávöxtur frjálsa og fín hugsun var kunnugt um hreyfingu
gekk og gekk bara vegna þess að ég elskaði jafnvel þótt
ekki sé þessum heimi elska trúi ekki á hjátrú trúa á mann
og uppfinningum spurningar forsendur hugmyndaflug
Illusions ermeð jóna eða róteinda að búa eldflaugum ljós
er orka og þetta gæti ekki verið séð en olli ekki handbók
vildi og gæti var maðurinn var svo dónalegur var aðeins
ímynda og skapa fannst ekki sjötta skilningarvit eins og
það var kallað en það var svo raunverulegt að
gerðistþegar við vildum .
Ef við lifðum stuttlega um stund, hvort málsnjall maður
eða jafnvel heitt , enginn myndi segja að ást var sársauki
sem særir ímynda ást án sársauka er að hvað sem það
tekur að brenna ljóma með anda lengur en þú myndi
ímynda sannleikurinn er íelskandi og gefa , jafnvel þjást
sama ekki að sjá en sérstaklega finnst og valdið sársauka
að elska jafnvel ekki að sjá , heldur vilja til að vernda frá
sársauka ástarsambandi þín býr vernd gegn röngum ást
tilfinningar því þá sársauki kemur frá hjartanu í þinnlíta
sjá hafið , sem ég er bara að leita að elska hitting
augnhárin í sandinn vindi tár öldurnar ég sé í fjöru með
skeljar hrasa í stjörnurnar gráta , svo korn straumar
hjarta mitt .
Ef ég orðið var vegna þess að ég hafði ekki séð eða þeir
skildu ekki hvað bjó brosandi sólblómaolía kætast og
embellishes með sól geislar losa þig og sýna fegurð sem
valdið köfnun að brjálaður ótta allir hafa smá eitthvað
sem var flutt ég ekki séðsvona gerðist var kvöl í langan
augnabliki sem gæti andlit hvísl nú ekki hlæja vegna þess
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að einhver sá maður sem stuttlega aðeins hikaði vegna
þess að hann horfði og það fór enginn tók eftir því að ég
þjáðist var hljóður um eitthvað sem bjó og orðið sem
flókakvöldið var kalt ég kom aftur niður veginn með öllu
og tómi einn einhver alltaf verið í sundur, en eins og
einhver var stutt í augun sá viss virkað skýrt og hafði sorg
kunnátta nú ótryggt ekki Agias , röngum aldriég leit þá í
loft og allt virtist í eyði O Me O sársauka sem sorglegt
sjón og fús borði mig glæsilega með þeim tíma sem ég
fara á gólfið aðeins vegna þess að það fellur og niður í
auðmýkt allt sem er í mannkyninu þögn trufla
röddtruflandi þögn um einhvern sem er ekki að segja
verður svo ánægð vaknaði upp einn daginn þegar hann
missti mig sagði að það væri ekki gleði sem ég fann og
allt á einum degi bæta morgun var það sem hann vildi
bara vegna þess að það er maður er sorglegt
Í einsemd myrkursins nær út ekki segja nei við bróður og
það er ekki að fara að spila þig í hjarta ef það var bara að
vera ein hafði enga miskunn
Þessi steinar sem ég sit að skrifa þér það sem ég hef
aldrei gleymt brosið þitt fyrirtæki var eitthvað sem hann
fann alltaf þegar hann var orðinn einn , frá tími til tími
hugsaði um þig eftir það og fannst bara muna þig .
Alltaf þegar draumur vakna og líta mig furða ef þú vilja
enn vera eins og ímyndað eða hugsun eða bara ferðast
drauminn byggir ekkert breytist ekkert er rangt skynjun
svo sjaldan dreyma er pirrandi að vakna og allt í henni án
þess að breytingar , loksins draumureða ekki draumur allt
er jafnt .
Í sorglegt líf nótt og rólega og mjög styggur misanthrope
rólegur en það er stjarna skín, með tunglsljósi til að lýsa
jafnvel mest brennandi og grimmilegur umhverfi það er
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von að einhver áreiðanlegur ein vera sem Hreyfingaráhrif
okkur og draga upp vin , jafnvel sannur félagihvenær vera
það fullkominn einhver sem horfir á okkur með
afskiptaleysi án trú lítur ekki við ást inflicts okkur verkir
einhvern veginn trúi ekki á að vera vinir og útlit aðeins
fyrir nafla þinn einnig að hann finnst alltaf muninn á hver
er vinurvinur og finnst trú kærleika jafnvel í verki á þeim
tíma sem einn daginn maður væri enginn gæti sagt ef það
var sagt án þess að vita af því að maður gerir alltaf
eitthvað annað gerst var á rætur sínar í lífsháttasögu frá
því andartaki að fæðinguvaxa upp og að lokum deyja allt
maðurinn gerði einhver vissi forsýning og ekki einu sinni
vita af hverju hann gerði það er maður og vera hans .
Ég sá í augum þínum ákveðin skína eitthvað gerði kveikja
var ákafur og hafði orsök að elska ég leit aftur áfram að
skína útlit var mér vinna skein glitrandi og sterk stjörnu
caught auga mitt var fallegt tilfinningástríðu þegar þú
sérð hvar ég vil vera vil að þú farir með mér á sama hátt
og það er skrifað í bókrollu sem eru öxl mína að gráta á
einhverjum til að vilja að vera alltaf og ég er alltaf óska
þeim stað sem við munum vinna með tunglsljósi okkar og
sama stjarna alltaf skínandi.
Ég skil ekki eða skilur ekki svo jafnvel bara veit ekki nóg
skilning til að átta sig á að vita svo já getur haldið því
fram var tilkynnt um atburðinn var handan hvað gerðist
bara langaði að vita hvar það byrjaði og endaði að lokum
vil að þú vitir að þrátt fyrir allt sem getur gerst semenda
er ekki hægt að spá því að ég mun ekki gleyma þér og að
þú getur alltaf treyst á ást okkar í hvaða aðstæðum því
það er ekki aðeins ástríða ég leit í myrkrinu sá ég dýpt
nótt það var kominn tími til að slaka á auka tónlist í
útvarpinu og láta mig leiðanóttin er félagi getur deilt
viðkvæmustu tilfinningar , vegna þess að hún heldur
168

leyndarmál og þess háttar til að kalla það Silent Night það
hefur alltaf gott eyra en segir lítið þó alltaf conniving og
svo er ég ánægð .
Hvernig á að lifa fangi öllum heiminum a whiff af frelsi til
að létta kvíða sem tilfinning fangelsi eykur spennu
taugarnar blikka án annarra til að sjá , sjá , þau
skuldabréf sem eru gefin út í okkur sem leysa eins og að
vera frjáls og eðlilegt að eitthvað meira banaleða
kynþokkafullur eða ég ímyndað hvernig það virkaði var að
skrifa og hafa eitthvað ímyndað og fulltrúa veru mína
dónalegur standa feel og sjá að ég skrifa allt sem fór í
gegnum hugann að hann hafði þóknun vona að þú að lesa
líka .
Þessi einstaklingur ein staða og stefnulaust þetta ráðleysi
sem ýtir okkur að algleymi í altjón á tilfinningu löngun til
að anda held að þetta sé það sem maður stendur frammi
fyrir á meðan lifa líta andvarp sígarettureyk stækkar einn
andann eftir öðru anda auga áhorfa mínúturnar líða
sígarettu brennur hægt fyrir eitthvað sem ég leita stöðugt
héðan öðru anda , orð áður en farið er tími vona að þetta
fíkn fara einn daginn það gerðist sem fara þrautseigju
átak ávöxtum töfra jákvætt viðhorf vareitthvað gott eða
jafnvel einstök upprunalega væri ef þeir koma frá eðli og
vilja til að vera betri og meira en það !Sigurvegari og loks
yfirþyrmandi morgun sigurvegari í Silent Night allt í hendi
mér án afla allt fyrir blekking við eftirfarandi skilyrði að
vera hamingjusamur eða mjög ánægð bara vegna vildi
Og eins og allir hluti af því hvernig við teljum það í dag á
þessum degi hverjum century'm útsettir til hamingju að
lifa Ég lifði ekki að heyra það sem ég heyrði og ekki vera
þar sem ég hef ekki verið eins vel reborn að lifa gera
venjulegt í eitthvað subtly óvenjulegt þegarer til staðar í
meðvitundarlaus eitthvað sem við huga ekki ætla halta
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með vissu meðvituð um eitthvað sem ég á hverjum degi
lifa alltaf með að trúa öllu sem við ímyndað er alvöru
afrek ef við erum þrælar einhvers löstur eða hvaða krafti
getur umlykur það og skilur þaðstökk keyrir flugur í
hugarheimi skynfærin gerir hjarta pund fyrir einu sinni ná
fullkominn frelsi manns sem ekki dæma með aðgerðum
sínum að vera að lifa frjáls .
Einn daginn var að fara of hratt tókst að missa mig stóð
aftur fljótlega aftur með anda sýningu og traust á bata og
krafðist bjó eins og ef það væri annar skot tók hægur en
stöðugur og viss skref aftur á rosalegasta kapp í
heiminumkapp er kallað lífið var fyrir hana að ég átti erfitt
og náð því markmiði að vera fús til að vera vel staðsettur
í hlaupinu ... með erfiðleikum einn er nauðsynlegt frelsi
og þetta er systir einmanaleika auk brottför alltaf
hápunktur aðeins fyrsta ogað lokum getur þú aðeins verið
sjálfur fyrst og síðast hlaupa einn þegar þetta var að
berjast anda en við erum aldrei ein líf framundan og það
er keyrt að lifa og vera fyrst og síðast þegar við erum að
byrja a hringrás er eðlilegt aðvíkja á síðast en það eru
stig þar sem við erum að vinna er þar með fyrsti líf á
einum stað og annað síðast en aldrei hætta svo ekki
hlaupari í keppninni lífsins við náum alltaf og á sama tíma
að missa og það er það sem er að berjast og ná árangri í
lífinu !
Powered by tómstundum meditated , equacionei og loks
tók aðila aðgerð á eirðarleysi maður verður óánægður
þegar býr ekki bara þegar getur ekki borið að vera rólegur
er nauðsynlegt að líta til hamingju sem kemur innan frá
vegna þess að við leitum eitthvað óþreyjufull utansvo
þetta áhyggjuefni gerir okkur sorglegt þola einmanaleika
og verið hætt styrkir okkur að ná við lifum með okkur náð
hamingjusömu fyllingu sem leitar ekkert vegna þess að
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það fannst ekki hugsa um það með einhverf lifnaðarhætti
en mesta hamingjuer innra með okkur .
6tar þar ... 6tar það þegar það er ekki að spyrja ... 6tar
þegar það er engin þörf á að ... 6tar þar þegar þú vilt ...
6tar það jafnvel ef ekki ... 6tar þar þegar ég finn ekki ...
6tar þar þegar migeldi ... 6tar það þegar þú hugsa um
mig ... það 6tar atvinnumaður hvað kemur ... 6tar það
þegar þú ímyndað ... 6tar það jafnvel ekki hafa áhuga ...
6tar það bara vegna þess að já ... 6tar þar þegar migást
... 6tar þar vegna þess að þú vera ... 6tar þar vegna þess
að þig dreymir mig ... 6tar það að vera hér ... 6tar alltaf
það ... Það sem ég held 6tar þar ...
Ef einhvern tíma sjá þig , og segja að það leit áhugavert
stúlka stúlka , þú hefðir eitthvað í bjart útlit glaðan og
glitrandi bros voru kona fyrir þá sem vilja fallega og
líkamlegur eras þannig að seduced mig og alltaf bara
langaði svo fannst gostas-þú galdur ?Það var mitt frá degi
til dags .
Einn daginn ég hélt allt að bara vegna þess að það er ,
veit ekki hvað ég mun segja og þá skrifa var öðruvísi var
jafnvel hræddur um að dreyma um að vera og vita ekki
hvað var að fara að gerast ég reyndi að lýsa hvað myndi
alltaf sjá hér endaði ferð á einn af the veröldþögn sem
verið og að einhver orðið held að einhver ætti að gera
bara að gera það sem aðrir gera ekki skortur hugrekki
lætur ekki , en þeir vita hvernig á að hunsa velferð
einhver sem ekki vita hvernig á að líta og sjá hætta og
hugsa !Eyða sígarettu , skellur hefst sem eftir heilun
löngun .
Ég mun skrifa exorcise og skapa .Þeir eyða tvær mínútur
hefst sannleika skrifa og hafa eitthvað annað sem þú ert
ekki þú .Ég finn að ég get ekki , hins vegar finnst kappi
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sem hefur sannarlega , vinna.Eru 16 mínútur frá eyða
sígarettu , vex löngun til relight það.Allt gengur þegar þú
finnur hvað er að gerast .
Ég er að hugsa þannig að þú þarft að bíða .Veikleiki bráðs
löngun til að vinna allt mun koma sólsetrið .Eru í stöðugri
snertingu við löngun .Ég held að hálftíma eftir síðustu
skipti sem ég sé mig og mér finnst þegar hann náði tíma
.The ferðast í sekúndum , mínútum eru eins flugeldar til
að fagna hverjum fyrirfram .Mér finnst örlítið , hugsa
hvernig mun ég ná fyrirfram .Það er áfall vegna þess að
það er aðgangur sígarettu .35 mínútur sjá athöfn sem ég
vil hætta .
Var ekki að hugsa , var vinna hreyfiorku og málsmeðferð
ham .
Ég hafði þennan aðgang á ferli á útrýmingu á aðstæðum .
Recoloco mér skammvinnur, skyndileg sköpun .Orð ,
setningar með aðgerð og tengingu.Ég heyri í útvarpinu að
áætlun getur hætta við , endurspegla ég og finnst með
norður .45 fleiri mínútur og sjá aðra sígarettu , held ég ,
að sjálfsögðu !Allt en nánast allt sem gerir mig hugsa og
að við verðum að horfast í augu við .
Það er klukkutíma með vegna 20 ára með 30 sem ég hef.
Við lifum 66% hugsa um 100 % að 33 % geta gefið okkur
líf .Var flókið , en útskýrði .
Ef ég virkilega að berjast og metnað til að læra leiðir til að
bregðast
Ekki auðvelt , ekki erfitt að snúa aftur til að reykja "bara "
sígarettu .Birtist í einu , og fylgja leið sem ekki skapað .
Auðvitað

,

reykja

I

aðstæðum.Eðli
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esfumacei .

tímar

03 mínútur

og

þá hugsaði

Verður þú koma , eitthvað verður sortir .Ég byrjaði að
brosa , hugsa að eitthvað var að fara að fá .
Auðveldasta var að gefast upp, en ég myndi heimta .
Styrkt og hélt bara segja að ég vann .
Óeðlilegt eitthvað var óeðlilegt .Eins og ég endurspegla ,
besta tegund er að þykjast sofa .
Vilji er til að koma en ég mun ekki hlaupa í burtu .Ég er
ekki ljós, en orka aldrei missa .
Mér finnst eldingu vald sem aldrei skyggt mig .Ég mun
breyta , þetta mun ekki hika við að umbreyta öllu .
Og ég mun vita af því að ég mun .
A logn og banal sígarettu , nokkuð hikandi en pirrandi .
Þegar einn daginn máfur come'll biðja þig um að koma
aftur þú hefðir það ekki þegar ekkert vildi allt tapað sem
ég myndi gera án þess að þú þátt lýsingu að ástríða hafði
risastór ást og alltaf kunnátta þegar að hugsa um þig , um
semég missti hér , þú þarna sem ég vildi vera a eldfjall
eins og að hræra hjarta þínu, að risastór ást , alltaf
triumphant hvar ég fann djúpa þrá koma frá mínum heimi
sem þú vildir alltaf , sérstaklega þegar þú hlærð útlit
hamingju varsterkari en öll rafmagn, þar sem öllum
núverandi sem bindur okkur og aldrei skilur okkur hafði
aldrei ætlun um fortuitous fundur ímyndað brú yfir ána
þar sem stéttina þegar þýddi ekkert sá á myndinni og
hljóp og faldiég las í grein sætur orð eins og hunang bréf
voru ekki kjaftæði hafði merkingu og voru grafin á síðasta
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eitthvað sem vindurinn var blása og hélt að andlit máluð
með pensli í unloved ramma sem þú varst hluti af leiðir
list voru máluð á skjánum , varsvo eldist .
Myndin
Flýið , hljóp en hann greip mig og dró mig , tók mig með
honum .
Bölvaður mynd sem við sjáum ekki en það elskulega
.Hann er óþekkjanlegur lögun ævintýri - eins og
framkoma reynslu .Mögluðu á myndinni : þú ert hræddur
við mann án andlitið!
Já - ég svaraði með nokkrum ótta .Óttast ekki vegna þess
að ég eru aðeins í viðurvist ljósi.
Ég hef talað af ljósi og orku en aldrei frá manninum sem
andlit birtist ókunnugt og voluptuously og keyra á flótta
án þess að ná líkamlegum þinn .
Myndin er tilvera af myrkrinu sem getur ekki lifað án ljóss
.Strange eru skugga sem fela þig í myrkrinu og þögn .En
surges ljóss og með þessi hattur ostentas faceless ,
svartur .Ég stíg upp til himins , stækka við röskun á útlit
þitt og metamorphic ljósi .Meðfram ánni skýjanna eins
einhver River með Sultan lofti depurð og bregðast við
hraða svörtum skýjunum og densifico mig að falla á
kristal og Viðkvæmt rigning .En fyrir mann án andlit vatni
pierces líkama minn og eigin meiriháttar Gabardine mín
ekki drekka .Það er gert úr skugga .Þessar ímynduðu tölur
voru endurskapa af mér að dauðum nótt , elta flótta úr
myrkri og ljós eftirspurn .
Ég er vinur ógæfu skugga .
Allt illt er á myndinni er ekki til .
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Það er vantar útliti.
Gráta eins og a mynd af ævilangt ánægju kemur frá
murky sál ,
Skilningi vernd annarra og hræðileg buzzing sál .
Hvað hækkar né fellur en alltaf rís óþekktarangi skít.
Það sem þú sérð er mjög mikil og ekki fall kletti .
Á hæðum öldurnar , þar sem græna lygar og bláum
dofnar .
Bylgja Red Alert sem meginreglum annarra.
Myrkrinu, myrkur , frivolous er ekki alltaf til staðar og það
dýpkar á örvæntingu hárri og hljóður öskur .
Í orðum átt við að mæta yfirnáttúrulega töfra sem felur
ástríðu .
Án afla , staf fyrir staf byggir bókmennta vegg orðum
kemur óhjákvæmileg staðreynd ... þar rennur skrifa og
tár af órjúfanlegri nægjusemi sem vera er ekki á móti , en
eins og það verður endurnýjar og virðist vegna
hlésAntarctic ís sem hrekja brott eigin töfra vera meðal
töfrandi verur og hvernig það dofnar í brennandi eldi
löngun að dæma lengri tilkynnt .Hann skrifar og þýðir
sálina úthellingu sköpun vél .Meðal línur og orð hér er það
sem maður hugsar og aðrar athugasemdir .
svimi
A upphafi , Cliff, vegna þess að tími er ekki skammvinn
.The samsíða falla í slæma byrjun , arrefeço .Í tiptoe
jafnvægi mig og ég stökk , kafa .Ég ónýti mig ekki , stökk
og ímyndað svimi.Fast hjarta brá við eitthvað sem ég
ímynda ferðast .Á framhlið , sá ég ævi í annað til að
renna á lofti .Það var frjálsu falli högg í haust er jörðina ...
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blautur tar vegum skín í loft öndun bakgrunni er kalt !
Blauta malbik finnst ferskt vatn sem glóa í myrkri muna
bjarta og glitrandi himinn og það var svo sterk að jörð ,
eindregið áhrif þetta myndi eyðileggja það sem var að
koma .Klukkan hefur hætt og ódauðleg augnablik af
hugsun hans .Á hraða yfir vindi kom í tailspin og coiling
sig sneri sér við og hækkaði , hækkaði aftur til fyrri
augnabliki að vera eigi síðar kalla það svo að hækka
haustið þegar lækkað stóraukast .
Hroki finnst eins og ég sjá annað orðið einhver sem fannst
og sá aldrei hver öðrum í húð annarra von aldrei sofrais
rís anda hjálp og gagnkvæmri aðstoð á leiðir það eru grjót
þessar hindranir gera ráð stolt fæddur þannig íI trú vegna
þess að heimurinn kom til að berjast til enda og tryggja
þér og vera loksins og fá til the botn að kynnast og
skylmingar veröld þeirra í list girðingar þar að valdið
höggum allt fer í gegnum tilfinningu högg í loksverð
berjast þjást óvart senda orku til að vinna og hafa skín
fram að vera sigurvegari og tapar þegar falla , finna
sársauka en rís og fellur vegna er baráttumaður sem
vinnur verki ímyndun íhár síðustu athöfn og við tilgátu um
dýrð sigurvegara og tapar öllum bardagamenn eiga skilið
viðkomandi sigur .
að morgni
Það var frivolous og distressing dögun tár ekki langt frá of
mikil grátur að vit í ljósi þrá rökum morgun þegar nóttin
hafði undan hafði liðið tími kom gráta og sagði að horfa út
fyrir sólinni að koma og gufa upp tárkeyra niður og
heimurinn skýjum einfalt bros sagði undrandi ákveðið mig
að ákveða hvað var að koma mundi stjórna og þetta
sannarlega prófa ákvörðun var tekin ekki birst út af hvergi
myndir þú koma tilfinning að sjóðurinn var tilfinning
mínútuvenja frá um hugrekki og þrautseigju fed mér von
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bilið upp og skýra þoku og Treacherous vindur kom
löngun til að ná eitthvað sem myndi ná .
Heppni hefði verið hleypt af stokkunum tíma til að elska
mig og framfarir í baráttu og bardaga gallalaus skot var
rétt fyrir eftirfarandi dögum högg bendillinn lesa
klukkustundir, mínútur og sekúndur og leysti mig , eins
og ef um galdra var um daginngleði og fögnuður sá meira
en flestir voru öðruvísi vínviður hugur myndi vissulega
gerast myndi einfaldlega surtir .
Vefurinn
Ég leit alvarlega í kringum mig sá landslagið og er ekki
ljót leit til samfélagsins sá vefur þar sem allt er tengt og
allt en ég hélt að kónguló var lóð alvöru leiklist dauða var
heimsókn kónguló og vefur var um hanakonar
kvöldmatinn tók kónguló sem orðið mest og minnst óf
stakk fólk og hvernig það sofnaði þessum eyðandi calhava
allir hafa dreymt að þeir sem létust í vefur kónguló
hennar var ljót dauði lengur til og dánartíðni myndi
succumb þetta vardraumur að vera ódauðlegur án ótta
vefnum kónguló og líf allt succumb en það er undir okkur
komið að mynda vefnum og getur verið gott fyrir líf ekki
fá ljót höfum viljann til að lifa og ekki líta kónguló sem
enda enheldur endir hringrás fyrirtæki / vefur sem er
alltaf í vinnslu byggja á vefnum var að þróast og kónguló
engin lausn er vefur , ljót kónguló og ímyndun mín .
Kaffi ljós unlit sígarettu milli illa og ristað kaffi fá þetta
þetta rúm er Airy, vel sótt þar sem fólk kemur frá hvar ég
sé sjálfan mig í framtíðinni að búa til lykkju í þessu rými
þar sem ég skrifa og þá hafa markmiðég vona náð í um
2000 klukkustundir af um eina á helga mig daginn í þessu
rými sérstaklega kallað kaffi ljós þar sem ég vona að lýsa
línur milli mín degi til dags finnst slaka orku jafnvel fyrir
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instant'll halda daglega ferliað skrifa stöðugt búa , reika ,
hugsun og ritun er eitthvað sem ég finna spennandi og
krefjandi sjó ímynda mér í heiminum höf mínum milli
botns það er líf !Synda í sjónum að skrifa þar sem ég sé
blek flýtur að búa til fallegar línur milli texta,
orðasambönd, ljóð eða jafnvel einföld hugsanir án mikillar
athygli eða úrkomu, jafnvel spenna er til staðar
fyrirætlanir í hafinu mitt veiði upp bréf með skutlar til að
ná í bakgrunnihjörtu sem líður mismunandi tilfinningar,
skynjun, en það sem skiptir máli er að kafa í sjó okkar og
sérstaklega elska ýmsa höf .
Ég ljós lukt lukt vald til orku sjá eyðir lýsa tóm , fylla
tilfinning vaknar í mér löngun endalaus gerist að lýsandi
loga lýsir síðdegis líður hægt , mjög latur er ljós vaknar
bjarta útlit og hvernigsem kemur að hagnaði í nærveru
þekkingu vera gefa burt a þétt ilmvatn , ákafur og
smitandi sjá lykt sem finnst gaman að anda og hvernig
gott á hverjum degi aldrei anda sama lofti brosa bros ekki
alltaf nákvæm en hvað gerir þú fallegnáinn lítið bros ,
tákn um gleði og skemmtun sem hrifningu á mjög
náttúruleg og slaka sígildum gleði þegar skynsamlega
smile högg mér ljóma sem ráðum ekki huga og þegar þú
snertir mig er öðruvísi stunning'm örlítið djúpt hugsun um
stund eins hamingjubirtist í raunveruleika duality glaðan
bros til að líta of björt eins og ég hef stundum séð .
Fado Fado áfangastað sem markar fortíðarþrá án aldur
fjarlægum eyðimörkinni en mjög nálægt höfuðstöðvum til
að sjá þig þrá vill aðeins þér finnst þú tilheyrir ekki allt
sem ég skrifa en mér finnst það sem ég skrifa .
Hér er einföld , en ekki minnkað orð sem hjarta mitt að
hlusta á vindinn í vindi fela taka þig nokkur orð skrifaði
með regni sem með færslu myndi segja þér að það myndi
gera sól hönnun með geislum sínum og þérég myndi
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segja að þú ert orku mína og fyrir þig sólin mín mun alltaf
skína jafnvel á dögum þegar snjór var þetta hugsun sem
vindurinn myndi alltaf blása .
Hugsaðu , endurspegla og starfa eða að aðhafast ekki tjáð
líður og hversu erfitt það er að finna og til að tjá ekki bara
stundum nóg bara að vera til , en endurspegla áður
bregðast eins tilfinning ferli og þykjast eins og hugsun
stjórna athöfn eða ekkiathöfn nú sjá að vitrari þá þykjast .
Það er feel eftir þá endurspegla fremur viðbrögð sem geta
ekki að líða getur einnig hanga stundum með þögn hugsa
og bara vera með nærveru sem þýðir að vera .
The hindrun er ekki hindrun til að vinna á sýningunni
sjálfri óttalaust stundum finnst gjörandi en áhugi er að lifa
og berjast fyrir okkur að þróa þetta stundum er að vaxa
og læra í baráttunni fyrir lífinu við þurfum alltaf að
bregðast við tapi , ógæfa yfirstíga hindranir erhámarka ég
sigrast er hámarks ánægja að vinna og gefa okkur rétta
gildi að sigrast okkur og öðlast gildi í að læra af ósigra og
að lokum vinna er kjarninn að lifa.
Maritime þyrlast vatn veltingur í sjóinn , sandurinn snúast
dropatali korn af korni gola veltingur á gólfinu , grípa með
annarri hendi hafið lækkar með öðrum sandur sjávarins
eins og a gestgjafi dýft í lausu sjálfur hönd ,frjáls sjálft
stækkar tilfinningu sem hafði allt í höndum þeirra en ekki
allt hefur ekki allt er náð sleppur stundum hendur á milli
þess sem við teljum í hjörtum okkar og hendur allra hafa
unaður og afla sem birtast myndavindbylur .
Ekki hvað á að segja þér er satt, en það er ekki alger lygi
!
The logandi sársauki tap .Hvar , en hvar ert þú ?Það sem
ég gerði?
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Ég vissi ekki að dreyma því ég er vakandi bið .
Þú kemur , mun frelsa mig frá þessari Sextán skjálfti mér
, losa mig , brjóta mig og spillir og segir að þú sért ekki !
Þar sem ég er , ég vil meira , ég get ekki haldið aðeins líf
og anda .
Way gegnum sviðum og sjá eitthvað sem heldur mér
áfram.
Vegna hörfa og fá til baka þar sem ég er ekki einu sinni
hugsa eða vera .
Ég vil að hlaupa í burtu , af sígarettu , skellur á steina og
fulminates .
Hjarta mitt er eins og þetta sígarettu sem fer út að löngun
til að endurvekja þú verður að vera sá sem ýtir mér og
hnút unties .Ég vil ekki, vil ekki að vera laus þráður sem
bindur kemur tökum .
Viltu ekki að vera það sem þú segir eða segja um mig , ég
vil vera það sem mér finnst.
Þessi hnútur , ekki séð að strangles og kreistir og
eyðileggur .
Þetta jafntefli verður skipt .
Allt aftur á núll .Ég vil bara að vera 0 án rökrétt eftirfylgni
, vil ekki að vera jákvæð eða neikvæð , en þú heimta að
þú verður að gera og gerast .
Leyfðu mér .
Hvers vegna gráta ?
Ég veit ekki , en alltaf vita hvers vegna tár fellur og laus ,
ég veit líka af því að stundum ég hlaupa inn villur annarra
og vegna þess að ég halda halda .
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Ég vil að gráta , ég vil sleppa mér .Þessi beiskja tilfinning
sem skilur mig með heitum köldu skjálfa sem , en þess
virði tárin , og hlæið og feel.The endir mun sjá um lok
náð með tár ekki evicted en alltaf liggja í leyni og keyrir í
andlitið á tár afskiptaleysi .
Ég var að hugsa , eins og þú ert .Svo algeng , svo eins og
hvað þú heldur , eru staðall .
Mér er sama hvað saga , ég vil sjá það sem þú getur ekki
gefið mér það sem ég þarf og ekki þér .
Viltu mig .Að þér ég vil þig eins og þú hefur alltaf verið ,
hvað hann hélt að væri það sem þú varst eða hvar þú
varst ekki , varst þú að gera eins og þú gerir .
Ég er ég .
Ég veit ekki hvernig ég byrjaði þessa sögu held ég fáir
vilja ná en að hafa enga örina né boga , hvað þá miða .
Ég hef engan tilgang að lemja , ég er ekki einu sinni
metið taria , finnst mér að ég ná er sjálfur , örin er ekið
inn í hjarta , svo sársauka minn .A einmana hjarta , merkt
með heilablóðfall en revitalizes , sársauki er of sterkt vilji
að dæla.
Ég er ekki frjáls.Ég mun aldrei vera algerlega frjáls , elska
frelsi mitt , en mér finnst bundnir sem hefur ást fyrir mér
.
Vegna þess að þeir elska mig ?
Vildi elska .Þeir vilja vera frjáls og fylgir einhver .Viltu mig
líða einn og óséður .
Ég vil ekki að skilja neitt , vil ekki að hugsa um neitt , því
ég ráðast , ég vil burt frá að nálgast.
Ég vil ekki ást sögð vera frelsi .Ég vil bara að falla hvað er
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í mér .
The angist , tap .Var og ekki lengur er .
Kom augnablik án þess að finnast vinstri .
Þetta eðli að gera og losa og fleira , að segja það sem við
munum gera.
Ég vil ekki að gera neitt , vil ekki að fara í burtu , ég vil
fara þar sem ég fæ ekki .
Vertu farinn og ekkert mun koma .
Ekki gráta, ekki hlæja ekki , held ekki , ekki horfa og
finnst eins og ég er ekki dauður .
Hvað harmleikur !
Og ég ætla að fara einn daginn mun ég haldnar .
Hvernig koma?Já , ég furða hvers vegna þetta , hvers
vegna það , en vil ekki að hugsa það sem hefur verið
send .
Viltu ekki berjast , vil ekki að vera eins mikið eins og
einhver sem aldrei var .
Röddin ásækir sem harmar .
Hang On .
Ég mun ferðast , ég kem og fara þolinmóður .
Hvað get ég sagt , ég er ekki , ekki mikið og annað svo ég
skortir .
Skapast mig að segja mér ekki að .Ég vil ekki .
Ég vil ekki að fara aftur , ég vil vera hér þegar tónlist
spilar og vindurinn blæs .
Viltu ekki vera djöfulinn , vil ekki vera engill , vil ekki
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himnaríki eða helvíti.Ég vil landið þar sem allt er til
staðar.
Viltu ekki fara, ég að vera þar sem ég er , ég vil allt það ,
bara ég pláss til að anda og hugsa um það.
Ímyndaðu þér og búa til eigin tilveru mína .
Ég vil bara loft til að anda .Viltu mig lausan og loftinu sem
við anda .

Ég var að skrifa hvað transpire eftir að lesa hvað það að
vera minn vill að komi fram.
Ég veit að það er ekki auðvelt .Ég held að mikið verður
ekki sagt , mikið einnig það sem verður ekki skilið .
Ég hafna .
Ákafamaðr hafna hvað rýra mig .
Léttvæg hlutur hafa engan stað í hjarta það er mikið af
tilfinningum .
Það sem við sjáum í fljótu bragði er hægt að merkja í
hjarta þínu .
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Hann getur það ekki, vil ekki sjá , en finnst það augun sjá
.
Aldrei opnað augu hjarta vegna þess að hann getur ekki
séð og er þjáning .
Ég er hér .
Sérðu mig ?Ég held ekki !Getur þú fundið mig ?Einnig
held ég ekki !Hvað sérð þú í mér ?
Um, ég var hér svo að þú esquecesses mér , getur ekki
staðið ekki hafa þig , vegna þess að það sem sameinar
okkur stundum skilur okkur , en ég segi þér að ég er hér .
Ég mun ekki láta
Ég mun skrifa og láta það renna .
Það sem ég skrifa er eflaust tár .
Eins og ég skrifaði tár eins og það er , sorglegt , einmana
, blautur , laus .
Leyfðu mér að þurrka tárin , sársauka þinn , sorg þína ,
einmanaleika þinn, að köfnun sem er að vera ein .
Leyfðu mér að sleikja tárin , ég drekk þessa verki sem þú
finnur
Aðeins , einn .Me , þetta er ég , bara ég !
Hvernig er ég?Bara ég .
Tilfinningin stækkar sannarlega skynja sársauka .
Hvernig virkar það líður að við erum .Ég hugsa um er að
fara lengra kemur erlendis frá .
Inn veit að ég er til , til að vera til fyrir aðra bara horfa á
okkur, en aldrei séð það sama sem ég missa síður , einn
blöð, lausa setningar, lausa síður , einn blöð, lausa
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setningar , vilja allt til að koma burt , vil ekkivista neitt ,
ég tæma mig , bara svo evoluirei að allt sem ég skrifa ,
allt evaporize , esvaísse í bréfi setningar meira sársauka ,
hvert orð sársauka þinn , skrifa ég að setja mig frjáls
.Viltu ekki að þjást .
Annar dagur á morgun , ferskt morgun loft , hávær
líka.Ég vil nótt , Silent Night , þar sem ég er að sjá í
myrkri ljós þú koma með þér .
Við skulum ganga í þögn og myrkur .
Við skulum gera ljós myrkvun .Hliðum, horn, heillar,
galdrar , ljóð , setningar .
Ég vil vera ljós yðar í myrkri nótt .
Eins og ég læt mig fara í hornum djúpum sjávarföll leika á
hörpur hár hafmeyjan .Ég vil vera og líta á þig án þess að
segja þér hvað ég skrifa .
Að aldrei gleyma þér .
Ekkert !Gerði ekkert
Markmiðið með þessum orðum er núll .Ég vil ekki að þú
að lesa , við viljum ekki lengur að skrifa einn daginn
langar að segja þér .
En nú bara langaði svolítið af engu .
Ég veit ekki hvort að þú munt lesa , miklu minna skilið
það sem ég hef að segja þér .
Hvað vilt þú að taka eftir er að entendas og allt, en
reikninga fyrir mig og þar sem þú getur treyst á mig .En
ekki segja neinum .
Ég mun bíða eftir dauða decepe mig .
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Death ?Það er engin dauði !
Og þetta er alltaf til staðar .Ég er ekki hræddur við
dauðann en að tapa þér .
Ekki það að eitthvað meiða mig , en reynslan af því að
hafa og ekki hafa er munurinn á að vera , hvernig getur
þetta verið svo ?
Ég vil ekkert, fyrir lítið og mikið eitthvað sem ég vil , ég
vil ekkert sem ég endurtaka , að ég hefði allt þegar ég
vissi ekki og nú veit ég hvað ég vil ekkert, hafna hvað er
og nei, ég mun vera frjáls, frjáls af öllu mértengsl og mun
falla mér kvöl , það er með .
Einfaldlega , ég vil vera !
Get ég bara mig?Já mig og allt, þetta er ekkert sem ég vil
ekki ." Timeless "
Hit , og byrjaði að berja sífellu högg með ótal flæði frávik
eða slasast þá einn daginn opnaði ekki fleiri koma aftur til
að gera það var opið og þegar í stað nálægt og ég mun
dæma , var mín , en alltaf í minnpöntun það, þú ég í orði
þá hjarta og !The djúpt sorg að vera
Það er ekki vitað til þess að vera meðvitaðir og læra að
lifa með náinn sjá þinn , bilið er hverfandi og hafa tilheyrir
er eitthvað sem alltaf dofnar eins og ef í uppgjöf , er
engin tregðu í raun aðeins vilja til að vera er frá sjálfþú
getur séð í bakgrunni innri okkar og þar sjáum við að það
er ekkert svo óæðri að birtast hærra sjá: farmskrá hugsa
, ég láta að tjá hversu mikið lægra er það stig þar sem við
setja okkur við munum sjá hvernig hærri sjálf ,er sífellt
nærri infinitesimal alltaf furða ofurmannlegur sjá fæðast ,
lifa og læra og þegar þér grein virkilega veit að mikið
gekk í burtu frá öllu og vita eigin sjálf hvað hefur breyst ?
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Allt í þögulli heiminum mínum !Hvernig koma?
Þar sem ég er tilbúin til að breyta og takast allt en nær
allir sem koma frá mínum heimi heimur minn hljóður ?Það
er greind sem segir mér að gera hlutina rétt svo !
Ímyndaðu þér ? !A vídd heiðhvolfinu án marka stækkun
fer vonbrigði galdur timelessly út á vettvangi blekking
sjálft alltaf með dökkum útliti sanna blekking orðsins
þegar talað vonbrigði ;Dora kynslóð innri átaka á einfalda
kvöl sem slá allir sátt .
Óljósum, djúp og viðkvæm sem er ekki bindandi bréf orku
margt fleira stafir eða bréf lítið orð .
Hér er menhir sem sest og skrifa mikið í lítið er sagt .
Í fánýtu goðum þú munt koma margir vilja vera þeir sem
yfirgefa þig, aðrir vilja ekki standa .Að segja þér að meiri
fyrir harðri bardagamaður, en þú " nota " að fáir munu
standa , en þeir innan innri minnstu hafa gildið sem
aðeins þú getur fengið.Lifa, vaxa , læra , og í bakgrunni
alltaf litla ofurmannlegur vita .
Hér er dagur fyrir smá , vil bara annað læra að skrifa var
að sameina knower aðalmanns þekkingu á vísindalegri
þekkingu , útskýra þeir báðir aðeins með djúpstæð speki
sem er lesið +
Ég ætla að byrja þar sem ég vil klára .
Reykurinn stækkar innri herberginu mínu .Fyrir innri
minni líka , þetta er brotið .Ég vil brjóta með þér og með
öðrum.
Ég næ ?
Styrkur , styrk og afl sem haunts mig og segir mér að
halda áfram án þess að óttast !
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Þú lýkur áður daga mína .
Allt utan mun ég hafna , eins og ég mun líða ... Ég veit
ekki , en hér er ég eftir smá saga mín er á þessari síðu ,
þú hækkaðir forvitni mína litla sögu .
Það sem ég mun segja þér á þessum síðum er fyrir mig
að finna sanna sjálf sem býr í mér , án umheiminn .
Hvernig er þetta hægt , munum við sjá hvernig ég mun
lýsa sögu mína .
Ekki lengur fyrirfram , hörfa örugglega tilbúinn til að fara
.Reykingar áfram að ríkir þetta pláss .
Þessi saga byrjar þar lýkur .
Það sem ég segi þér er að berjast allt.Við skulum sjá
hvort ég get fengið til enda og segja að ég gerði allt og
ekkert, sem hámörkun innra sjálfið .
Hefur komið hér í stutta stund á sígarettur jafn fjöldi
síðna lesa hvers vegna .
Við skulum taka að berjast, þetta mun hafa langan tíma
Sopra í klukkustundum , mínútum , í sekúndum .Það er
búið!
Ég ætla að byrja þar sem ég endaði upp .
Ég er tilbúinn í reykingar pierces glugga og losar út í loftið
, ég vil vera í reyk það er aðeins loft .
Ég vil bara að anda lofti
Ég vil að fljóta og ímynda sér hvað hér mun segja .Það
sem ég vil ekki að gera, byrja á endanum alltaf að gera
sömu mistök .
Baráttan er langt frá því að vera læst .
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Það sem ég vil segja er tilfinningar, aðstæður og átök .
Og baráttan er á að vinna veru sem ég var .Ég vil vera á
hinn , á myndinni elta mig .
Eigin vitund mín viðvart mig og segir mér : koma vinnur
þér
Hér ég stend , en berjast gegn hreyfingu sem elta .
Meiriháttar minn , kemur við sjálfan mig .Losa þig , auka
sjálfur , láttu mig vera þér í gegnum mig .
Byrjaði hér það sem ég mun vera.Hvað eru spurningar ,
halda áfram án þess að flinching , sjá mynd sem haunts
mig .
Er , gerast aftur og reborn að lifa og líða .No
demagoguery og blekkingar , lifa það sem þú getur ekki
séð .
Því þá verður þú framfarir , fá upp og segja .
Ég vil vera það sem ég er , ég er mér .
Tilvera að ég var og að tala verður.
Ég mun vera eins og ég ímynda .Þegar elta mig ég mun
segja þér fara .
Frammi mig og frelsa mig .Að lokum enn að byrja .
Allt sem hugsun .Varist þetta vera að elta þig og enda á
snúru sem þú ert vinir.
Ekkert meira miður fyrir þetta augnablik .Komin að enda
kvöl , snart hann mig og hvíslaði að mér , þú ert þarna?
Nú er endir upphafi að ég mun tilkynna hér.
Fyrir nú ég segi , bara koma til mín og fella mig til sigurs .
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Major í mér umbreyta í þér .Eignar mig !
Þú verður að vera í síðasta skipti lykt minn .Já , þú munt
fara .
Ekki sýna mér sorglegt við brottför .Við the vegur ég er
að leita í vegi þínum .
Fara eins og þú komst , um hvernig þú komst .Ég vil þig
ekki , þú ert meira að óreglulegur ógæfa .Nærvera þín er
affront .
Ég veit að þér , aldrei unnið , aðeins tapað .
Þú ert eins og reykingar vin sjúkdómsins .
Part og fara, fara að fara að komu mun ekki vera þar
.Eins og ég sagði , Emano við lykt þína að aðeins með ...
ires fá annað bragð og ilmvatn .
Kannski ekki þú veist kannski , hvorki þú í huga hvað
provocas þig .
Þar sem ég veit að þú manst nokkrum árum .Nóg núna
liggur að hér löngun til að halda áfram með þér .
Ég stynja í návist þinni upphaflega hugsað , en omen fyrir
minniháttar lasleiki .
Eru háð og ég skapa tengingu , þó hörmulegu og illusory
ánægja okkar til lífskjör smá veik .Ég þori því
sviptingu.Því þá að vera létt og eðlilegt, svo að straumar
mig .
Cool , serene , heitt og í jafnvægi verður bætur
Natural vindur flýtur eins og tími alltaf fannst við norðan
hans .Loftstraumar bafejado gegn okkur verður stormar
frammi okkur , það er bara eðlilegt að reyk úr lofti sig .
Þar sem við finnum í náttúrunni utan og innan samhljóm
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frjáls strauma .
Flowers , vex og treystir mjög rót frelsun.Vill ótvíræð
fundur okkar er mjög bleikur á tímum DESERT SANDS allt
styrkjandi ástæðu .The fara upp losað manna dónalegur
mynd , til sérvisku á náinn tengsl sem skilur okkur .Við
erum öðruvísi , ég er náttúrulega og lífræna þú ert
tilbúinn og tilbúin og þess vegna ekki exprimas án mín
.Án laganna sem hlutleysa , munt þú gera mig
hamingjusamur .
Ég opna dyrnar fyrir þig að koma að tala við mig .En ég
ætla að láta það ajar að fá út skömmu síðar.Tala þú ert
meðvituð um útbreiðslu þinn , consomes mér þolinmæði
ólgu .Þú ert og þú verður smá mikið vægi .
Við höfum öll þessi heimskur stigum , yfirleitt hjá börnum
.
En ef þeir segja okkur hjá fullorðnum til að losa barnið við
höfum í okkur, svo ég þurfti með þér slæm áfanga .Ég
ætla aftur til sjúklings logn .
Þú getur farið I læsa dyrunum .Sjálfsagt vita hvers vegna
þú komst , en einnig vita hvar þú gengur .
Bilið er breitt , breiðari talið falla þér .
Flýið , án mín , umlykur þig og springur .Frá fyrsta degi
sem orð hefur verið setningu minn, en ekki segja mér
hvenær næsta sem þú segir mér , halló , ég er hér, en
vissulega ferðin verður aftur á harða en samfellda
veruleika þannig að það er annað hvort láta ráðast ,vér
höfum leitað ?Svo bara orð frá þér , það er bless .
Og þú komst að fara í burtu að byrja ...
Það var í síðasta skipti ... sakna að koma til fara.A tár féll
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og slökktur gráta .
The Rope sem bindur mig , er ekki það sama að
suffocates mig .The hnút á hálsi , hangandi með þráð .
Estrangulas hugann og sufocas meðvitund .
Það sem þú býður er hægur dauði yngjast og gangandi
þessa leið og tala eins og við höfum gert.Aldrei mun eyða
sársauka bráðum en ein blása skera lagskiptum raucous
lifandi .
Efst á harrowing minni og draugum höggi .Var tvíkosta
augliti þínu milli þess að vera og ekki vera .Lífið fellur í
ljósmynda augnablik sem allar búðir og þegar í stað
steypist .Þar sem þú býrð í mér út af mér .Þurrka örlög
þín og lifa brot .
Þetta sígildum feel breiða eftirfarandi augnablik .Hvernig á
að fljúga án þess að fara úr stólnum.
Þessi tími er ekki hætt því andað og þú getur alltaf hætt,
hvað gerir þú andar .
Living er eins sterk og hvöt til að anda .En bara að anda
er ekki að búa .
Þegar þú hættir þér að þú býrð ekki hætt að anda .
Þess vegna , hvað er það sem verður í hjálparvana mynd
.
Án marka eða afleiðingar , næsta skref.Þetta koma frá að
vera öðru hverju augnabliki getraun okkur hvað við erum
í raun , blekking af sjálf - flagellation Cliff er að lifa á
meðan við erum á lífi , hvað færist okkur er eðli sem
umlykur okkur stöðugt og aðeins afvegaleiða okkur , ég
meina að allirfrásog tími er í- tilhneigingu aðeins illusory
huga síðan náttúran endurspeglar alla ramma af
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handahófi og superlatively
mannlegri för formi.

yfir

hvert

augnablik

af

Whatever vaknar um að tala um sjálf er utan að magnar
innréttingu, en aðeins handtaka the tilfinning af truflun er
meiri vera sem hreyfist okkur að móður náttúru .Ef
hvenær , dyggðug misvísandi skapast þú er numið á
augabragði huga þessar færslur geta ekki passa við nám
og hætta allir skriðþunga .
Sem betur fer surges , gríðarlega og fjarlæg hugsun .
Mig langar að tala um ... Þú ákveður , alltaf manobraste .
Snúa við hlutverkum segir þagað .
Flug orð er athöfn .Eins hunsa þig og taka þig frá .
Þú ert að fljúga í kring í vindi skugga .Þar sem þú fela ,
birtist svo þegar þú vilt það .
Sérðu ekki ?
Gefst þú annað , þá verður þú annað vin sem ekki
einfaldur ógæfa .
Það kemur gufa upp .
Það var því að telja upp að tíu , áttaði ég hversu mikið
vislumbramento
skyndimynd
augnabliki
framtíðinni
Glugginn var opinn og skoða aðeins síðasta reykja
stækkar og eins að smella í framtíðinni verður stór og
mikill .
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