SUN KU - L Light tal-Verità
Konsiderazzjonijiet unpretentious saru fl tqassim
tajjeb , doża ħafna ta 'indipendenza , fond, interessanti kif
naraw l-interazzjoni ta' ideat tajbin ħafna li rriżultaw pass
li tgħid storja ma ' morali li huwa l- morali ta' l-istorja ...
din l-istorja madwar żewġ workhorsesli għamel vjaġġ
permezz japan qedem , peress li l- ħin ta 'l -iskoperta , ldonkey griż kien mgħobbija bil-melħ , it-tagħbija tqil
ħafna ;ħmar iswed gwidat biex karavan destinazzjoni
tiegħek minħabba li hu kellu tagħbija ħfief ħafna , ħa
sponża up boasting ta ' xortih tiegħu jkunu mod ħafna
rude il griż ma setgħetx toqgħod fuqha u kienet waslet
biex jmutu meta l-isforz xkiel taqa puddle kbir ta
derretendo- ilmajekk nofs it-tagħbija , ħmar iswed
storduti jaraw l-Xorti mate inkredibbli li hemm tmur irfigħ
, tħaffif tieħu dak li kien fadal ħlas.Immexxija mit jealousy
, mitfugħa fl-ilma bit-tama l-istess xorti .
L-isponża mxarrba up ilma jagħmilha kważi impossibbli
għall-iswed anki stand up , naturalment eventwalment
succumbing għall-għeja u jmutu .
Stejjer ta ' nanniet
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Love huwa bħal qawsalla , mhux dejjem huwa preżenti ,
iżda dejjem jidher !It-teorija kaos utopian formulati 1 = 1
+ 1 = 2 : 2 = 1a Rainbow Spiral Utopia imħabba
multifattorjali tispiċċa fil entità massima ta ' radjazzjoni
ta' enerġija , Blanzuni fil -xemx - l- earth jiskadi , ix-xemx
tispira l-istess kulurili żebgħa -dinja - I n-nifs , inti
jispiraw fl-istess arja ta ' l-imħabba u jien kuluri kollha
biex żebgħa dinja tiegħek !Parti Kollha ta ' kif naħsbu
affarijiet u hemm affarijiet li jgħaqqdu , ieħor separat imma l-verità ma jaħbu fatti .Ewwel rikollizzjoni tiegħi
sempliċiment biss ikollhom reminiscences , f'liema
assorbit ftehim fuq ġurnata bright , u tipprepara me bilpoter ta 'dawl minn dlam , u ser jiddistribwixxi l-enerġija
u l-enerġija għall-komunità constelar kollu .Nressaq
myself biex jaħsbu jekk ġurnata waħda tkun distanza ?
Jekk ġurnata waħda tkun distanza , kieku Destroyer ,
scary , storbjużi , jew kien bla ħniena bright , beautiful ,
radjanti u enerġetika .Kull ray għandha bħala bnedmin
karatteristiċi differenti , modi differenti ta 'azzjoni , dawl
differenti , jiġifieri kull ray / tkun unika u esklussiva .Ukoll
jekk ġurnata waħda tkun distanza mill-inqas kien oriġinali
.Kull ray għandu l- forma ta 'azzjoni , bħal fi kwalunkwe
ħin il-persuni li jaqsmu fi żminijiet tqum frazzjonijiet .Are
we jaġixxi fuq il- raġġ / tkun , nistgħu tibdel id-direzzjoni
u destinazzjoni.Rigward il- destinazzjonijiet u l-ewwel
darba I se tinvoka l- isem ta 'Alla , jum wieħed daħal ,
ikollhom twemmin konverżazzjoni u l-fidi ma' segwaċi
Koran li told me l-istorja li ġejja li jiena ser tiddeskrivi :
huma inti logħba partikolarigħall-idejn u vehement staqsi
god li tħallik l- punteġġ massimu u xellug inti kkritikat
.Għeżież , l-istorja jeħodna iżda li fl-aħħarnett irrilaxxjata
l-informazzjoni ?Iżda apparti minn din l-istorja nixtieq
biex jgħidlek li għandna l-azzjoni u r-raġġ / jiġu jaġixxi
mal-ambjent , kull f'rombli dice bl-enerġija / forma
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tiegħek / imġieba .I kien jaf ikun ta ' transformer u li laffarijiet kienu ser jkollu bilanċ ta' forzi gleaming li
jittrasformaw ir-realtà .A enerġija revitalized u li jgħix
skuntentizza sodisfazzjon issir fil-kuluri kollha li żebgħa
dinja tiegħek .I woke up fil- realtà differenti minn korsijiet
tas-soltu u tesplora kitba permezz ta 'dan il-ktieb ser
tespandi benesseri tiegħi .I jirriflettu dwar kif trasmissjoni
tal-ħsieb u daqs li dawl u l-qawwa tagħha .Aħna lkoll
naħsbu dwar perspettivi multipli jeħtieġ li jsegwu katina u
r-ruħ għandha mumenti ta ' tfixkil , il- mod kif inħarsu
mhux dejjem naive u l-enerġija tespandi .Imħuħ mnikkta
bil misdemeanors huma joktru u l-vuċi jopponu ghal
louder minn ħafna ilħna , kliem huma espressjoni ta ' larti , minn issa se jkun hemm ispirazzjoni .Il swat talqalb trid ritmu tagħha li tespandi l- vini .Ripressjoni
jagħmel il-mejtin għaliex kollox għandu q tagħha .Kollha
naħsbu dwar ħażen u xi kultant jagħmel lilna shut up , "
iżda aħna lkoll naħsbu , " il-memorji mhux dejjem huma
preżenti u tgħid le mibegħda pratiques minħabba li huwa
ħażin .Aħna lkoll għandna l-libertà ta 'espressjoni iżda
mhux kollha jkollhom dan fil-ħin id-dritt , u xejn aktar
onesti milli l- verità , għandna diversi forom ta'
espressjoni u li jkunu sew huwa li jkollhom bilanċ .Bilanċ
huwa rutini ċiklu , li nervuża huwa żbilanċ .Nies imħabba
biex jikkummentaw .Kollha għandhom pur begets
imħabba universali kompassjoni .Ix-xemx huwa s-sors ta
'enerġija , il- anormali xejn jiġri , kulħadd jinsa meta
jkunu jridu u dejjem hemm perspettivi multipli, ħafna
ideat , ftit kundanni ... affarijiet irreparabbli hemm,
għaliex kollha huma suġġetti għall -inġustizzja .Love
huwa sors ta ' divertiment u dejjem waħdu u protetti :
hemm nies li ma simili biex jaħsbu iżda kuxjenza huwa
flashlight li tikkjarifika us .
Hemm morsa li aħna kollha kultant ikollhom biżgħat ,
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dawn kollha jgħidu u jagħmlu affarijiet stupid .I ma jiktbu
lil xi ħadd , ilkoll għandna xi ħaġa li aħna ma rridux li
tiftakar , iżda dan huwa tajjeb li tkun taf meta aħna diqa
u dejjem jammettu dan u ma taħbi xejn għaliex ilkoll
għandna vulnerabbiltajiet , aħna kollha jħossu l-pjaċir ta
'xi ħaġa u meta l- opportunità lurks jiftaħ il-bieb.Dejjem
hemm sensazzjoni għall -ieħor, iżda " ħadd ma jkun xi
ħadd " u għalhekk kulħadd għandu d-dritt li shine
.Ħbiberija huwa dejjem prinċipju tajba lil habib hija awto
ieħor .Segwi istint tiegħek inti tara l- pożittiv .Aħna kollha
jistgħu jiġu imħabba u l-imħabba imħabba hija ġeneratur
tad-dawl meta aħna huma maħbubin irridu jirrispettaw
dan tħossok, imħabba ta 'xulxin u tiżdied ir-rata tat-twelid
, dejjem bil -kliem fil -logħob f'salib it-toroq bla dubju
kliem antagonistiċi iżda mal-loġika tiegħeksabiex tkun
evitata sofferenza ." What jkollhom l- qodma mhuwiex
għerf , iżda prudenza " so jisimgħu !Kulhadd jaf tajjeb u
ħażin ?Għandna fl-idejn tagħna id-deċiżjoni li jkun tajjeb
jew ħażin , dimenzja hija xi sanità , verament għarfien
hija importanti ! ?Jekk ikun possibli jkun gradwat ta 'liskola tal-ħajja ... I ser idur myself għalik , għalija u għal
dawk li jħobbu me .Bidla għall-evoluzzjoni .A cable li
jgħaddi kurrent vibranti ta ' ansjetà , elettriċi , korpi run,
feeders u t-tama għal xi ħaġa ġdida u aqwa li tħalli lmovimenti statiċi iżda bil -tlielaq ħsibijiet u anzjużi
.Mozzjoni paralizzati , it-tensjoni jogħla fit-tfassil u fil-fatt
movimenti kkontrollati u mkejjel , fl-taraġ tal-ħsieb fejn
aħna jgħaqqdu ma 'xulxin .Huwa dan ħsibijiet sellum li
aħna jikkategorizzaw imgieba , tiffaċċja u movimenti
mhux tajbin fuq l-inżul u l ascent tal -mumenti tal-ħajja ,
id-dwal għalf l- treadmill mingħajr waqfien ċomb int crazy
din ir-realtà is-seklu .XXI , l-enerġija , magic , kostumi ,
kollha bil harmonies apparenti , iżda beware -taraġ ,
mhux kulħadd se l escalator tal-ħajja , hemm bnedmin li
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jitilgħu taraġ li jogħlew u speċjalment xi ħadd jiċċaqlaq u
jappoġġja , huwa li biżżejjed jew hijakwistjoni ta ' bilanċ ?
Bilanċ tal-poter huwa essenzjali għall-bilanċ talmovimenti , sa u sal-livell ta 'kull persuna , iżda mhux
kollha jistħoqqilhom li jinżlu jew li tappoġġja magħna fuq
l-tluq , l-isforz u l-perseveranza huma ewlenin , imbagħad
jgħollu lilek innifsek biex l-ispirtu ta' sagrifiċċju ,
blakorriment jew waqfiet u hi ser tieħu inti fid -dawl talħsieb benessri .Nru bilanċ ta ' forzi esterni li jistgħu
jagħtu , il-passi huma solidi u mitmugħa bil-cables ta'
tama waslu fit- cable elettriku l-aktar importanti fiċ-ċiklu
tal-ħajja , l-enerġija li trawwem it- earth .Panel elettriku
tiegħi kien il-wieħed li se kmand pożizzjonijiet u
destinazzjonijiet ta 'enerġija universali .Kienet dawl taxxemx li idawwal l-imsaren dlam tan-natura earth .X'kien
qed jiġri jinħass imnikket mill -bidunett libsa waħda li
daħal mal nightfall , għexu , qajmet u reborn am hu xxemx qawwija ( xemx ) * sors radjanti li jaqgħu bħall qtar
fuq l-art , dan is-sors tal-ħajja u dawl.Fanal My , li jfittex
moviment bla heda pern ta 'l- anormalità .Tibda tħoss lewwel
xokk
u
n-nervituri
storbjużi
blink
ma
elettrokuzzjoni qalb .Mewġ elettromanjetiku li jiġu u
jmorru l-ħsibijiet f'forom ta 'mewġ madwar iċ-ċirku talmewġ .Elettriku runs permezz ġisem tiegħi l-kurrent li
jwassalni għall -ċirkwit tal-mewġ .L-impuls elettriku isfel u
I am polz jitħawwad jiċċirkolaw fil-modalità elettrika,
dejjem kien jaf il-verità meta skoperti mill glows impuls ,
hemm blackouts u shut up il itturmentata minn vuċijiet
sensazzjoni bright jkunu , jixgħel xemgħa brightuġigħ
akkumulat ta ' xama ddub .Bibien elettriċi miftuħa
b'ġentilezza jmissu , iżda għeluq ebda ħin biex tiftaħ .Ilkatina elettriku raw qatgħat bl -għeruq dlam mibegħda
vibranti .Electrocuted fid-duħħan bright ikklerja memorja
,
taqlib
elettromanjetika
fl
-imħuħ
teeming
,
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electromagnetismos infinita turbolenti .Testendi kif
electrifying raġġi li jipparalizzaw l-moħħ , ikollhom dawl ,
electrifying iswed tal fwawar , dwal iteptpu plaguing lili lpassaġġ tal-katina imkissra .Dwal opaki idawwal ħlejjaq
outlandish fid -dawl dim .Wires run permezz lili korp
vibranti sħiħa ta 'enerġija .Subo u avvanz fil -10 ċirkwit u
hemm nuqqas Energia " , incorruptible anke l- dlam
hemm telf fis-saħħa u waqa tram fuq il-kliem ta ' ecstasy
u sentimenti .Maqtugħa u jleqqu jaqtgħu eki Bright ,
brillanti dawl ħtif tkissir vuċi , il- fwawar sajjetti fejn dlam
joskuraw il -bnedmin errant bil orjentazzjoni okulari
.Hemm fluworexxenza u li l-ebda bloom u jaqgħu Thunder
kollha direzzjonijiet u tifsiriet .Il- " ofusculência " u dawn
sajjetti titqib joskura l -ieħor sensazzjonijiet divertiment u
jistenna .Inkandexxenza u jiltaqgħu pruwi fond fil -ruħ
tiegħek li jżommu l xokkijiet atomi , dinamiċi u
inkandexxenti .Bħala ħjiel tismir lili l- inkongruwenza tassentimenti li jitolbu dawl qawwi u determinat fil -għabex
assenza tiegħi li curl ippronunzjata , fil-dwal għolja ta '
benessri tiegħi , u bil-mod delight bħala sajjetti .Hemm
dawl ominous , jheddu dawn id-dwal konvalexxenti li
torment magħna u ħalli l jipprevedu l- periklu ?Hemm
huwa fanal , id-dawl li takkumpanja int fl bucolic u kapaċi
li jikkonfrontaw mumenti ta ' intimidas inti fil segretezza
.Hemm dawl aħmar intens u imblukkar nervituri
aċċeleratur .Xokk Zarpares u l-imħuħ kontaminanti
mingħajr impulsi sprawling up, il-kumpanija tad-dawl ,
illuminati dak mhix mogħtija u ma jħossux il- kumpanija
ta 'dawl .Thunder misħuq u jitfarrku ħsejjes bil-ġuħ ta
'divertiment .Dwal Qawwija jikkundannaw ħajjiet oħrajn
għall-edukazzjoni mill- vuċijiet .Kif qawwija u Lacerating
raġġi li maqtugħa rabtiet impossibbli li jiġu kkonsolidati dawl dim li fih mittiefsa għarfien li jippenetraw qatet goffi
.Intensiv idawwal -ċpar ta 'dawl iswed fil- kożmika bright ,
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a penetranti u Cosmos fond li jtaffi nisi ' l-ruħ .Qlub
sajjetti u tiskura u jsir jiċċaqalqux u siekta , iżda l-firxa u
l-istorbju meta dan jiġri huwa nifs u assoluta li jinfetta lRage li jgħixu u tkun preżenti fost oħrajn dwal u
illuminations jew saħansitra sempliċi iżda impressjonanti
dlam fleeting ta sighs uwaqfiet- silences aktar electrifying
.Dan sajjetti ikklerja inti kuxjenza immarkata bil-ħruġ
moans elokwenti u li jippreċipita azzjoni sens traskurati ta
'proprjetà jkun opportunità fil-ħin waqa sajjetti ieħor f'din
id-dinja .I remember -ritratt meħud ma my brother ( issa
mdendlin fil-kamra tiegħi ) u jien fil-post fejn kelli l-ospiti
infernal li aktar tard jirreferu .Wara l- griż ċar , dawn
irmied li jimmarkaw inti isaħħnu l- mogħdija selvaġġi u
qawwija biss msawta huma kkontaminati mill -dawl
irmied tal-passat u l-futur kullimkien ma ninsewx .Jitqatta
-xprun tal- mument u tinfirix bil-mod jinqarsu u effusively
tghidlek kontrolli int , u throws inti fis tajjeb ta 'dawl li
drowns fil-memorja ta' kliem inkontinenti u tferra għatx
tiegħek għall-dawl .Fi Unruhe huma l- embers smoldering
ta 'korp manjetiċi li sfafar u blinks fil -qalb tiegħek ħruq
ma' xewqa għal xi ħaġa , virile u maskili jew femminili u
sensual mbagħad , dan personalità doppja affront li ma
tagħtix lanqas lejn naħa waħda jew l-oħra .Dawn sħana
griż ċar l- dlam u l- frivoli u jkollhom fil-protezzjoni tassħana tagħhom ta ' xita u devoured , li tixrid madwar ilkontinenti u l-ispazju prontezza tinvadi magħna u
jippreżenta us għarfien luxurious u tagħtina ħafna pjaċiri
u deprimenti .Ansjetà kimika pjaċir sedentarja , iżda
mhux qxur , iżda stampata fl-uċuħ naive .Tagħtix każ leċċitament ta 'sensazzjoni u benesseri , iħoss jgħammex
u brillanti u jtaffi kontrazzjonijiet jinħassu min -eċċessi ,
eċċessi bħal dik idawwru magħna biex dimensjoni oħra ,
tiżviluppa , feeds fuq vizzju ma repli ma oscillate jew
kunflitt fil-xagħar crazyċ-ċaħda .Id-dawl ipnotiku u
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groping sentimenti esperjenza jinħass fil-wiċċ li
jippromettu li rendiment għall -xewqa , twassalna biex
jissimplifikaw u jemmnu li hemm , għal dan aħna huma
inklinati bla kreditu mingħajr djun , staġnat kif ħajja
ipnotiku ta 'ħlejjaq traxxendentali li huma titħabbel
fixsorsi imnixxef , rave mitluba eyebrows shamelessness
u divertiment .Li iwassalna għal sfidi ġodda fl-istess ħsieb
b'reazzjoni differenti , dawn ir-reazzjonijiet xi kultant
irraġonevoli fejn għandna quddiemna ma 'xewqa pur li
jkollhom, jistgħu jiġu mitmugħa bl tagħha u mhux
immexxija biċċiet bħala laxka ta' tafal li jiġu flimkien meta
msaħħna .
Tieni memorja tiegħi hija preċiżament ritratt liebsa libsa
fejn I am fl-istess ħwejjeġ mill -ewwel stampa li issa hija
fil -kamra tiegħi , jien fil Açoreira fuq karozza I remember
li jaqgħu fl-taraġ tal- nanna tiegħi fejn kien hemm
tapesużat fid-daħla għall -dubbien .I remember li jsejħu lart ta ' nanna tiegħi l- art ta' dubbien kien ħmir
aġitazzjoni ħafna jew żwiemel kontinwament run .My
missier , li tipposjedi karozza blu li twieled tieni recall
tiegħi , kien Datsun .My "qodma" użati għal tell storja ,
storja skond hu , bejn nanna tiegħi u ħmar li ma jobdu lilu
, il- mara qodma bit widna tiegħu .Illum wara l-istorja li
se jaqra inti ma waqgħet xi snien .Rajt l-sider tat nannu
tiegħi darba u kien fil-mera kienet taħt il-qiegħ talġenituri tiegħi kien aħjar ċajta li kellhom tfulija sa l- agħar
ta ' inkubi , inkubi I użati li jkollhom terribbli isfel
nixxiegħa u fi pot , thinkdan jista 'jkun l-agħar ħaġa li
tista ħolma ta ' tfal u l-mewt fl-aħħar għall-mewt u
daqstant qabel mewtu jew immortali li d-dawl li huwa
maqsum bejn il-korpi aljenati mozzjoni u joxxilla bejn
żewġ modi faċli biex brighten , iżda mhux ilħajjajissussisti fil niket u biża 'hypnosis sistemika li
ssostni u tiżviluppa .Konxjament hija tant qawwija li huwa
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estint u hemm anke mħassra .Wieħed cross psychedelic
rabtiet ieħor fil- ħoss ta ' Thunder kuraġġużi li l-appoġġ u
jtejbu l- anormalità li ġej mill-fatt li aħna huma koperti
matul dan Thunder psychedelic .Well here kollox jibqa
konsistenti bla setgħat jew skali , it-trasferiment ikun biss
skuża għall- anormalità , il- Thunder iswed , gaġeġ u
jibgħat l- fard , Grunts fil-fond ta raġuni assorbenza
għaliex tmur off , firxa u jiċċaqlaqmingħajr l-inqas sigriet ,
apparentement dinja ta ' dwal psychedelic li jnikket dawk
li jevadu dan jekk inti tixtieq jew li jgawdu pleasures
huma mqassmin miżbugħ ippreġudikat minn kuluri
oblikwu staġnat , ma jixtieqx joħloq jew sempliċi
indulgence .Miżgħuda bi l-ispirtu tal -ħsieb ta ' frammenti
ta' fatt fframmentat huma dawk li timmaġina dinja ieħor ,
'il bogħod minn tfixkil li jirritaw lilna bħala meta aħna
tobrox il- għajn , jew sempliċiment blink .Dan il-moviment
aljenati moviment ieħor glows u roxx -imħuħ bogħod u
tagħtix każ l-fatt sempliċi li tkun busy jew hectic .Thunder
huwa psychedelic u drives bogħod ispirti mingħajr
minnhom manifest u għaliex ma hemm realtà parallel ta
rumors u intransiġenza bħala l- bogeyman , u ħadd hawn
jiekol personalitajiet stramba u l-psewdonomi ta
preexisting għalkemm jeżisti tabilħaqq .Għalhekk dak
kollu li hu unreal għandha storja prontezza , iżda għandha
xejn , jibżgħu , jibżgħu li deports f perjodu 5
dimensjonijiet, polígonas u lineari , iżda mhux probabbli
jew saħansitra bla ħsara għal kull karatteristika , din ilkaratteristika
hija
li
l-emisferiu
lapotheosis
traxxendentali ħsibt .Ebda fjuri jew tikber fl filamenti ta
'ideat astratti għaliex , iva impulsi imwieled ta' karattri
qatt rat , imżejjen , movimenti imitazzjoni u l-idoneità
għall -mument , iżda kollox konxji u kkalkulati
minimament .Ebda kalkoli huwa reali u imprevedibbli li
hemm spontanjetà ġenwina li hija assurda li taħseb xejn
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.Itħan u itħan il- kapijiet ta ' yore u għandha
desvanecestes fil weraq isfar u jittiekel minn bibliófagos li
l-ebda perseveranza jintimidaw memorja skaduti u
magħmula foloz u biex miżura tiegħu.Mdawra minn
apparat li jkejjel Huma jilqgħu l- rotulantes Abyssinians u
tidħaq l- Thunder tal- Abissini .Ħeġġeġ lil dawk li jgħixu
fid-dawl tal-passat , dawk li jmutu minn lilhinn tinvadi
korpi ċelesti prominenti fil -fatt jiġri , l- immedjat.Imma
kollha huma tekniċi , aktar jew anqas intensa , iżda huma
radjazzjoni ta 'enerġija li m'humiex kompatibbli malpassat , anki l- mument preċedenti .Memorji b'hekk jarmu
radjazzjoni noċiva iżda mhux jitfu kwalunkwe ħasbu li
jekk inti tixtieq li jixegħlu fi kwalunkwe mument ,
momentum jew il-mument .Għat -passat jaqsam malpreżenti , il-mument , momentum , it-tieni jew frazzjoni ,
iżda mhux għalhekk l-influwenzi huma dejjem l- ħin
qawwija dawl huwa nixxiegħa pur ta 'ecstasy li qatgħat
bħal riħ fil-wiċċ , xi ħaġa sa dakinhar imqaxxar ta'
intenzjoniu l-moviment madwar pjaċir li tagħmel jew tkun
, minħabba dak li jeżisti u l-kont ta ' benessri tagħna
huwa l- ikklikkja li billi sempliċiment bil-ħerqa li l- dawl
tal-passat , aktar jew anqas intensa dawl tiegħu , għaraq
ħajja passat , iżdamhux jiggwidaw il-prinċipju talmoviment triggered impulsi li jifdal mingħajr mask , ittieni għexu fil -mument mhijiex bħal dik sempliċiment
jitkaxkru madwar dwal tal-passat u riċiklaġġ għall xejn
.Ukoll li sinonimu mal -kontaminazzjoni , radjazzjoni ebda
grazzi !Għalhekk xejn aktar b'saħħtu mill -dawl fil-ħin , u
tkun il-ħin kollu ma jista 'kollha tiegħu , iżda l-ebda
waħda hija aħjar minn ħadd , din hija kwistjoni ta' ġlieda,
u mhux come lili ma dawn id-dwal innate għax kull
wieħed ikollu ,weary ta 'rieda u l-immaġinazzjoni u liżvilupp ta' enerġija pur u l-ħolqien , kuluri maġika rifless
fil -xemx isfar .Fil- fatt m'hemmx wisq dawl , jibqgħu
10

hemm biss jifdal eżistenza ta 'tifqigħat u b'mod bilanċjat
għat objectify , li inti ma tistax tara .Allura ma jkunx
hemm reali , huwa r-riżultat ta 'xi ħaġa li jgħinna
titqajjem kuxjenza .Imma rays dak li huwa sensi ?Dak li
hu verament konxja jew intilef minn sensih ?Hawnhekk
huwa ostaklu li ma jimmaterjalizzax ruħu għal ħafna sens
li jagħmlu u biex jifhmu , aħna kollha saq għall-mument
.Dan li jpoġġu l-ostakli prekonċetti u jgħidu -kurrenti
huma insormontabbli , meta fil-fatt m'hemm l-ebda
ostakli fil -veru ! ?Kollox huwa tant immaġinarja lkoll
ngħixu fl-istess nixxiegħa ta ' illusions , sedil ta' spirti
oħra li ma jaffettwawx il-verità għaliex hemm, jew
tabilħaqq m'hemm l-ebda barriera bejn ix-xewqa ta 'lsensih dejjem preżenti fil- konxju u li nirriżervaw li lilna
nfusna, biss vojt , iva hemm kreaturi ċelesti immaġinarja
li jgħixu kif jgħid fid -dawl tal-passat , b'maġġoranza li
ddeċidew li kellu jkollhom piż jew il-miżura, iżda mbagħad
għal darb'oħra li huma huma li tinterferixxi .Huwa
osservat u hi li nħarsu lejn il- ċajpir sakemm kien biss
naturali li f'dan id-dawl ċar li dan dalwaqt aħna
jikkonformaw .Konformitajiet, diffikultajiet , kunflitt , li
jservu
bħala
sempliċi
indulgences
akkumulatur
attitudnijiet u problemi konxja iżda mhux tant radikali
hekk huma naturali .Bejn naturali u traxxendenti hemm
impatt minimu hemmhekk milli normal jiksi magħna u
jagħmilna jħossuhom komdi u kwiet , kollox huwa naturali
: arja , ferħ li jdawru magħna , li iħabbtu u flees u
speċjalment jmissu, touch ġentili biexdawk li jħobbu puffs
ta 'ħeffa .Enerġija ġestiti fil-qalba, sors potenti radiates
fit-trasformazzjoni magħna , bidla psikoloġika , ejjew
jikkunsidraw mbagħad hit minn dan il-poter nukleari
.F'dan id-dawl vibranti tikber fl jkunu qed jistennew li firrealtà ma jsofru iżda bħala pagun li infiltrati l-impuls
maqbuda u li iwassalna biex jaġixxu biex taġixxi jew le
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jaġixxu , impuls , din l-isplużjoni dinamiku u ċara
.Għalhekk magħna biex jieħdu vantaġġ ta ' l-esponent
massimu jistgħu tiegħu , huma aġenti ordinarji li
jikkoreġu , pilastri crumble impossibbli li jiżbilanċja huwa
l-qawwa ta' trasformazzjoni .U xejn aktar b'saħħitha milli
jiġu ittrasformati , din il-bidla fil xi ħaġa li jgħolli u
jipproteġi lilna mill-kontaminazzjoni .I remember biki u
ma tridx li jmorru għall-pre- iskola fl-ewwel jum iżda
speċjalment wara gawdew il- ħbiberiji , playing mal ħbieb tiegħi .Kien normali fil kid morda li tikkawża deni
għoli ħmarillejl konswetudini , il-wieħed li kien mehmuż
ma ' katina u isfel għal cauldron ħruq iżda bil- ħsieb RAVE
I kienet se enfer iżda f'daqqa woke up u ġie salvat flgħadd finali li tnissel.Naf peress I tgħallmu wkoll li ssir
distinzjoni sħun mill-kesħa , skond my brother li tpoġġi
idejn fuq il- heater skond hu fil-parti l-iktar kiesaħ u hu
fil- sħan parti , riżultat : biss maħruq polz dritt li jfakkar
me tal- 666 jewil-marka ta 'l- kruha mill-kurżità aħħar
telefon tiegħi ntemmet fil 666. - xi ħaġa se tieqaf magħna
jekk irridu li tkompli , iżda għaliex tieqaf jekk huwa
azzjoni
li
tiżvolġi
u
jiġġenera
emozzjonijiet,
sensazzjonijiet u stimuli meta xi ħadd jirrispondi u
jirreaġixxi fi, azzjoni tiegħiħbieb , paċenzja u intelligence
biex jifhmu jkunu l- oħra konfrontazzjoni .Għaliex jħallu
enerġiji negattivi jipparalizza us , daqs li kieku konna tfal
mingħajr tweġiba, għażiż kuraġġ tiegħi , il- kelma hija lordni min għandu jiġi ġġudikat u li se tkun l-imħallef tarraġuni , li jista 'jkun normali jew anormali , xi ħadd !Aħna
lkoll għandna fidi u għandi fezada jagħtu li l-każi ta
'tħassib ta' rieda u omniscient u din ix-xewqa , iżda bħala
arpa li talludi u eludes jittrasmetti ħsejjes mermaid ma
eki hallucinatory .Xejn aktar minn illaxkar tisma tisma
doppju ta 'kemm nitkellmu u silenzju huwa l-azzjoni u
mhux naive jew mhux kontrollat , ftit jirreżistu silenzju u
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hemm biex tipprova.Jista 'anke jkun torturous iżda
twieġeb ħafna mistoqsijiet suġġettivi u oġġettivi , lsilenzju companionable huwa sieket iżda jista' jiffunzjona
bħala l- arma perfetta inkontrollabbli , xewqana
impulsivity u bil-għatx , dawk li ma tistax tikkontrolla
.Jikkalma u jisimgħu , jisimgħu l-silenzju fil inti .
I ladarba qabad għasfur marbuta lilu wajer għal
-ħadid bord għall-mogħdija jagħtih ikel, ilma ... U miet dik
il-ġurnata ġugarell għajxien tiegħi .Ewwel play tiegħi biex
jaqbad il- logħba riżultat ħażina li jkollhom my brother
lura lili jikkawżaw lili biex tippreċipita waħda " kantuniera
" fejn maqsum kap tiegħu sakemm il-tessut bajdani
kienet madwar .I mixi madwar 4 km biex tmur sa lmuntanji u l- Kentucky tipjip għal $ 12.50 dawn il-laqgħat
ħabib tiegħi lampi, tazzi , li dehru ate , -ċirku kien
reċentement għadda fir-raħal .Ewwel sena tiegħi ta '
exhibitionism ċikliżmu kien aktar my brother , it-tnejn
naqsu milli tqatta' briks ftit u biss meħuda minnu isptar
pro .Kważi fl-istess ħin ħa ferradela kelba tqila u allura lmarbles serq li għamlu miegħi involut my brother
avenging me ta ladrãozito li aktar tard tkun ħabib tiegħi u
kelli l- brother craziest ta 'l- earth .Dan ħabib ma kienx
mistieden biex birthday tiegħi iżda għamel żgur li joffru
me ewwel lego tiegħi u unika fil-ħajja .Jum qabel 1
komunjoni marru ma 'ħabib li l- ċentru tal-komunità lokali
u steal- wejfers sin .Kien biss il-bidu .Imbagħad I bdew
jilagħbu ass moħbija u li kif I hid aqwa ħabib ommi jħalli
lilu waħdu fid- dar aktar tard sar jaf li kien terrified , u
ssejjaħ għalina hemm aħna tiftaħ il-bieb .Ħbieb lagħbu
ma 'roti , karozzi, marbles , u gustado avventura ...
Ended up jiġri kuljum nijet l janeiras fuq rejiet u jkollna xi
flus mill-infiq huwa mbagħad biss ftakar li joffru zalzett u
affumikat oħraaħna CROWLEY fil 3rd klassi u għalkemm lgħalliem ġie sostitwit, -bitħa iskola kienet fil-xogħlijiet bl 13

għoljiet tar-ramel u toqob , imma jien Schritt , meta
Wasalt għall-kamra u għall-ewwel darba għal tali awdaċja
se " ċomb reguada " u daredI ħa l- idejn qabel l-għalliem
hit me , it-tieni quddiem ta 'studenti u preti skużat .Fissena 4 mibjugħa tiegħi kollezzjonijiet kollegi missier
tkopri, bħala dawn is-supplimenti li toħroġ llum fiddokumenti .I remember l- ewwel Wizard fejn tpoġġi ommi
ħa lili u missier tiegħi u my brother u rajt l-Wizard biex
jmissu lilhom fl -ġenitali lili huwa ma DARE u threw lmibegħda tagħha kienet l-ewwel li disgust flħajja .I'ma
natali plus kuġin tiegħi u my brother u hu gets l-ewwel
waħda lp l Floyd roża - il-ħajt , primaço jibred .Ftakar il- 1
komunjoni sa Mejju 1986 fil- Knisja ta 'l- irmied xabla
ċinga , kien diġà walk intensa mal-żraben stretta .Wasal
iż-żmien biex iħallu għall-muniċipalità Estarreja , back
xellug ħbieb u konoxxenti , ltqajna biex jaħbu tluq tiegħi
kollha bil-benefiċċju ta 'tluq eżatt qabel il- sena 4 sena
skolastika titpatta minn ittra sussegwenti mill- għalliem
liwera ammirajt mill silenzju tiegħi .Meta sirt kontea
Estarreja mort Pardilhó , stajt ġiet ftit xhur , beda here
tiegħi jum għal jum , I know fil-ħin dak li aħna issa sejħa
bulling I kien il-vittma u l- biża , biża anke meta
jivvjaġġaw mid-dar għall-bus iskola , kien hemm wieħed li
kien kuntent li " wet- soppa !"L-1 tax-xogħol li I
remember kien ħasil tal- karozza biex missieri u jgħaddu
kont diġà l- typewriter u huwa ħallas lili .I daħal -sena 5
bil-permess speċjali ie rinunzja responsabbiltà iffirmata
minn ġenitur jew tutur tiegħi biex jidħlu s-sena 5 fl-iskola
c + i Brodick għaliex għad ma kellhomx l-età minima
.Jintlaħaq biss toilet roll -karta u fumava- laħaq jridu li ldinja biex tieqaf fil-ħin biex nagħmel biex jieħdu vantaġġ
ta ' serq bank , eċċ ... Imma din is-sena niġi ewwel grad
tiegħi li jsemmi li student ipparteċipaw fil-pajjiż
cross1988/89 skola jkollna fil 15ºlugar , xejn ħażin għal xi
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ħadd li għadu ma jitkabbarx , hekk ukoll kienu ħassew
kibru biex skip -netwerk u jmorru jixtru sigaretti .Huwa
mixi mingħajr brejkijiet rota u qattgħu l- qigħan ta '
sneakers fil tipjip kmieni tiegħi serjament I nirrispettaw
sg ġgant ġirien l-aħjar Tavern kmieni Estarreja preferut lbuffet u ma jieklu fil-kafetterija .I remember -ċerimonja
funeral 1 I attendew kien pity parakit tiegħi dan kellu
ġwienaħ maqtugħa ġew ... Huwa kompla biex jilagħbu fittarzna u telgħu loquat meta I qabża lejn l-art , smashed il
budgie !Hawnhekk jibda l sequels tiegħi ;I waqgħet rieqda
anki biki talli tilef dak l-annimal , I ended up tgħaqqad
mużajk u ma hemm dfin tiegħu .Kollha tajjeb ħafna ma
jkunux qattus -jum li jmiss go tfittxija it!Riżultat ta ' din listorja tispiċċa ma' kelb li kien talab għal preżenti Milied
imma nstab iżolati fuq il-bieb tad-dar tiegħi , aħna nilqgħu
dan " TEKO " u jispiċċa qed struzzjonijiet biex tattakka lqattus fil-mira , biss TEKO tiegħi għall-qtil tal-qattus .I
anke hit bil-ġebel fuq quċċata ta ' lighter out ta' kurżità u
kissru .
Fil-jiem bikrija tiegħi ta 'xogħol , amused lili fil
-għaġina fejn ħadem , li scolding ... Huwa anki tieħu lgazzetta għall-banju biex jaqraw u affumikat wieħed jew
żewġ sigaretti madankollu fil-ħin biex ma jinqabdux mill
my brother u mysister wasal mal -biża li tarmi l- pakkett
l-tieqa fil-karozza .I kellhom esperjenza ma shadow lupu :
kienet mitlufa iżda sabet .Protetti, iżda biss mill-għażla
.It-tmigħ destrezza tiegħek solidi kimiċi u l-ilma
essenzjali.Il -purità stess " dell " saffi għal avventura u
kellhom inżul , Caricuao .Peress lupu kienet protetta , iżda
mill- attitudni waħdu , mgħaddsa fil solitudni apparenti
.Illum kif nikteb lupu Caricuao , I jiffaċċjaw dinja tiegħek
u jinterpretaw dan .Friend indipendenti mhux jgħixu
mingħajr natura selvaġġi tagħhom , iżda l-ħajja ta 'karità
newbie reali , embrijoni fi Caricuao fejn I gradwat għandu
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demm żgħażagħ leali , speċjalment onest natura Fearless
, ħarxa essenzjalment iżda ġust u rispettuż tal-ħabib
tiegħekħbieb u ħabib .Allura ħbieb fidili jivvjaġġaw u
kompliċità dejjem interpretati bl sħana u silenzju .I għexu
ftit biżżejjed biex jilħqu l- dellijiet tal Caricuao " toroq " u
l-kumpanija .Imma I raw il- lupu kuraġġ u hu stabbilit
mutu u statutorja link ħabib confidant għal-libertà
tagħhom .Jekk hemm ħaġa waħda l- lupu kien kien libertà
, kien , waħdu , waħdu !U ħielsa !Shadow Wolf
extrahuman glowing enerġija fil-mod tagħhom ta
'benessri.Bil tiegħu Barking imposti fuq l-indipendenza
selvaġġi tagħhom tal- ġeni ta ' natura .Iddeċieda li
jaqsmu merluzz spiritwali tagħhom biss Milied Lejliet mallupu , jew pjuttost dell lupu Caricuao filwaqt konnessi mill
dixx ħielsa waħda jopponu ghal fraternally wkoll qsim
xarba tagħhom .Aħna waħdu mill-għażla ?Tal -Kors !Aħna
huma ħielsa biex jaħsbu bħala forom fin-natura .Kien rigal
lili dan il-Milied , il- Caricuao lupu , iżda huwa ambjent
naturali għal ambjent ġenetika intrinsika hija miġbuda
minn kromożomi tagħhom għall-sentiment ta 'stat ħieles
ta' purità tan-natura tiegħu stess .Enigmatika bħala lmod ta 'ħajja , iżda alimentati mill Lust għall-ħajja u
jgawdu tiegħek idejn solitarju iżda liberu għal kwalunkwe
restrizzjoni jew impożizzjoni .I u lupu shadow huma ħbieb
, huwa mhux karatteristiku fil-mod tiegħu ta ' taġixxi
unconventionally sfurzar ta' oħrajn , aħna huma ħielsa flidejn ta 'natura omm u hekk aħna jikbru u dak li aħna
indotta jinfiltraw us .

I ltqajna biex tkun aktar minn 10 min especado tħares
lejn lover missier tiegħi u ħsibt , ħsibt li mill-inqas hi
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għamlet ħoss kien se jkollhom xi problemi .
Jien dejjem gustado my brother iżda huwa
darba taħbit lili ma fist tiegħu u b'xutt l-identità talmissier tiegħi meta I ħarbu fil pajamas mill kontea triq
Pardilhó , Estarreja u spiċċa fil-bitħa ħdejn il- brambles
.Sal I kellhom jitqiegħdu fuq għamla tluq soltu il-Ħadd
minħabba l -marki fuq il -wiċċ tiegħu .Huwa mixi mingħajr
brejkijiet u qattgħu sneakers biex jaqbdu , I mibjugħa lbike inti Rode mingħajr tajers biss bl -rimm joffru
grandfather tiegħi u mibjugħa għall-piż fejn I magħmula $
300 għal dan .F'dan l-iskola I jispiċċaw ma 'żewġ negattivi
, waħda snajja ieħor matematika , jien qatt ma induna li
kien daqshekk ħżiena fil labor manwali .Naturalment
involuti mis-soċjetà u tad-dwana tagħha li jibda fl- 1989
playing futbol sat -tmiem din il-karriera fl-1998 bħala latleta isports klabb Estarreja like tipprattika futbol beda
bħala ċentru tal-flokk jintlaħaq għan ta ' 3 fil -karriera
twila tiegħi ,imma kien taqbila taħriġ kontra Ovarense
.Imbagħad kif kiber kien jirtiraw fil- pożizzjoni bilquddiem center , I traveled bogħod- xellug , mbagħad li lnofs id-dritt allura medja center biex tikseb protezzjoni filpunent ċentrali u r-rilaxx pożizzjonijiet.Kien magħruf flaħħar tal -karriera tiegħi bħala atleta ta ' fair play anti
notorji , iżda li tirreġistra l- 2nd għan skorja fil-jum Nitlob
lill- coach li tkun l- kaptan tat-tim u playing midfielder
ċentrali , gowl fil din il-logħba ,għamel differenza u Rode distanza mill -nofs lejn l-għan topponi billi tagħmel "
cuequinha " il- gowler .Ħsieb ta 'teħid pinnijiet għallogħob tal-futbol biex jagħmlu l-jilgħab fil-qasam .
Fil 1990-1991
Estarreja , kien ħażin
rebellious u għaddew
masturbated fil-klassi ,

attendew l 7ºano fl-iskola għolja
integrati ma din l-iskola talli
mill- istorja li wieħed jum I
li qed iddabbjati mill professur
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istorja bħala li missili Patriot - li fiż-żmienl- gwerra fl-Iraq
, inevitabbilment ma japprovax tas -sena 4 negattiv
.What iweġġgħu me aktar kien il- Portugiż minħabba li
kienet l -ewwel u biss fil-karriera iskola tiegħi .Iddeċieda li
jirritornaw għall -iskola Brodick fejn kellhom l- sena 5
.Wara l- 1991-1992 sena akkademika 7 iskola c + i
Brodick ewwel sena li jiġu imlaqqam " AIDS " fost ilkollegi , ġejjin biex ikollhom fama misbehaved ,
madankollu suċċessi iskola kienu me tippermetti grad
tgħaddi , diġàgħoli meta kkonfrontat għaliex inti ġejjin
minn Estarreja biex Brodick qal li ġew imkeċċija milliskola Estarreja .Mtaqqba il floppy disks ta 'densità baxxa
li tirdoppja l- kapaċità ta' l -istess għamel lilu bil drill idejn
, waslet biex tmur l-lezzjonijiet Estarreja għall Brodick fuq
il- " bike " mur apposta wara sakemm ovarji, serqet
chewing gum u ħelu għall- ipermerkati .Il-logħba aħjar I
magħmula fil-karriera tiegħi kien wara dirett u kien kontra
l-klabb beachfront sakemm il- van daħal jġibu lili dar
.Nressaq fly fil sandwiches butir lil habib imsejjaħ "
MINETE , " l-ewwel porn movies rajt étonné me , mara
kellhom Dick u tits fl-istess ħin xi ħaġa li fakkritu , kien
ieħor ta ' sriep u sallur , xeni missier tiegħi... Fost lEstarreja u Brodick ivvjaġġar kellu l- clearance mill- cp li
jagħmlu imma bħala vizzju tat-tabakk kien jibdew
jaggravaw aktar milli jixtru l- pass ... I kienet diġà fi
stadju biss li hitchhike li jkollhom bidla żgħira għattabakku marru għall- forn jieklu ħobżiet nofs tixrob birra
Litrada -kalzetti mal-kollegi .Fid-dar grandfather tiegħi
shot minn airgun u ċomb ricocheted u kważi hit me u
jinstemgħu l- żanżin tal- projettili .I ladarba marru lil parti
birthday , Issa l- jixxaqqaqx ta 'drogi maħruq gum wieħed
u mdawwar iswed wara li tagħmel jemmnu fil -partit
tiegħu stess li kienet ħaxixa .Qabel ma tmur ferrovija
imsejħa ħbieb dar tiegħi u seraq fliexken ta ' xampanja li
18

missier tiegħi u xorbu qabel taħriġ li ġejjin diversi drabi
biex jiġi mkeċċi .Wieħed mill-jum wieħed mill-ħbieb
tiegħu ħa bħal sokor li kellhom jiġu isptar .Missieru waslet
għall jsejħu l-ilment teħid tiegħi .Fi ħdan il- klabb talfutbol kellhom taħriġ speċjali , din kienet l-għażla tim
avversarju tagħna ta 'Aveiro fit-tfittxija ta' talenti ġodda
.Mwettqa workout formidabbli u li meta dawn jitqiegħdu
lili li jħarreġ fl-għażla Aveiro u ltqajna anki tqegħid.Aveiro
istaġun 91/92 Football Association lagħbu bħala attakkant
, descaindo għall-naħa tax-xellug, kien sostitut għal
player li kien aktar tard li fcPorto .11- 07-1992 fis-sub- 13
selezzjoni jkollha jiltaqgħu li huma jiffaċċjaw l-għażla tal
Aveiro bl -għażla ta ' Leiria jispiċċa l-istaġun 91-92 , kien
hawn f'dan il-logħba kelli ċ-ċans tiegħi u marru fit-tieni
nofsirrappurtati mill -ġurnal Aveiro , it - Tlieta Lulju 14,
1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 "logħba fil-kumpless sportiv
tal -qasam s.Jacinto ."Fil jirritorna l- banjijiet , it-tim
Aveiro ħa l- qasam b'determinazzjoni ieħor .B'differenza
mill- ewwel parti fejn l- leirienses ddominat , Aveiro
ipproċediet sabiex jittieħed kont tal-kaċċa u jisfruttaw
aħjar difiża l-opponenti , taw "dwar wiċċ " għar-riżultat
.Laħqu l- gowl tad-draw permezz Filipe Moorish li lancée lisfond Beacon " .I do not know dak I kien isir f'dik illogħba , I remember wara li marret safejn biex tkun
kapaċi jaqbdu l-blalen , jew kien bil-mod wisq jew kien
mgħaġġel ħafna , imma fl-aħħar hemm ikun skorja il-gowl
3 ta ' tiegħikarriera tal-futbol , din is-sena kien hemm
ebda tournament bejn timijiet nazzjonali għal raġunijiet
finanzjarji , inti tista evolvew aktar?Inti qatt ma tkun taf
.Come is-sena akkademika 1992/93 li attendew il- grad 8
fl-iskola c + i Brodick u diġà affumikat intervalli kollha ,
kien ribelli bil imġieba devjanti .He told ħabib li kien fliskola militari , sirt jaqgħu fil- klassi ta 'appoġġ Franċiża
bil- sedil tat-twaletta fuq ir-ras qal li kien inti twaletta ,
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kellu l-ebda kuraġġ biex tiffaċċja l- għajnejn ta' missier
tiegħi sa l-ewwel dħul fl-isptar ,ħwawar mimgħuda qabel
tmur dar wara l-ewwel taħriġ tal-futbol u l-aħħar darba I
ħa swat , kellhom fil taħriġ beda , " ħa " u attakkati lilu u
qallu li tistenna għalija hemmhekk li għadhom ħadet aktar
, uhu stenniet ... sakemm my head kien kontra l- qatran
kellu l- laqam ta ' l- " Pardilhó " .Għandi l- ewwel disco fil
attic tiegħi tagħtiha l- isem ku * .Rose minn skylight filquċċata tal-bini u waslet għall jkollhom kutri fuq il-bejt
fost affarijiet oħra , mal-ħbieb tiegħi affumikat suf diversi
drabi , bl- Nuno ħabib ta ' minjiera ltqajna me mat-tarf
tal-limiti qrib nar , ħallew kokka liI kien off -bilanċ u
jikkawżaw me kważi jaqgħu mis-saqaf .Blue Ray Blu Ray
enraged tinvadi me jkun tisreġ enerġija li l-flussi filpreġudizzji maħmuġ pori u intolleranzi li dan sajjetti blu
se strajk .Id-dawl prodotta mill -bnedmin kollha f'rombli
up fil-mezzi mingħajr mistħija diffiċli ta ' artifiċjalità
innokwa mhux qed convoluted ta .F'dan id-dawl laser
huwa penetranti u invisibly jippenetra l- tidhirx u
inosservati
.Huwa
dawl
psikika
u
l-kaptan
fil
suppożizzjonijiet relatati mal -toroq psikika stess .Kawżi
inconspicuous u innokwa permezz ġbid raġġ tagħha ta
'ħsibijiet velenużi u ideat prekonċepiti għall velenu
tagħhom stess u antidotu tagħha .Dawl saqaf , l-duħħan li
tinfed -dawl tal -memorji ċraret moħħ moħbija tneħħew
fid -kapijiet mingħajr direzzjoni u l-azzjoni , l-azzjoni , din
mutur li jibred l-pass tal-ħsieb frantic ta kajman u mhux
koordinata mind massificadora .Titqib l entużjasti dwar ilħin idle huwa up u tiddistribwixxi l-moħħ u d-dwal
eċċitanti stimulazzjoni elettrika Deambulante .Jintensifika
fil mesmerizing u jipparalizza massa tal-ġisem , bħala
rhymes desencadeio fil gibberish .Dawn id-dwal tas-saqaf
jaqgħu fuq kull kap ta 'inġinerija tarf ." Xi nies ikollhom
xadini , oħrajn biss attics !" Dwal oħra li joskuraw l20

entratura prinċipali , nixtieq attics jippenetraw bi memorji
, ħsibijiet , ħajjiet qosra għexu mingħajr kawżi maġġuri
iżda ma 'memorji ħafna .Memorji li huma sabiex tgħarraf
-moħħ għal dejjem jinfetħu jew jingħalqu fi sniedaq ... Ia
jfittxu VHS tapes , u ma jkollhomx flus biex tħallas il-kera
up tixrid fil-ħin u li jaqsam il- rarament jiŜdied slept
jaħsbu dwar dak li kien .I anke jkollhom kassetti xhur
biex jakkumulaw .Fl-1993 bdejt jridu jieħdu l-flus tiegħi u
deċiżi wara sejħa biex jaħdmu għal kamra logħob .Fiżżmien kellu 15 -il sena qodma u kienu raw ħafna ta '
awtorità dik l-ordni ta' spazju u jipprojbixxu dawk taħt 16
milli jidħlu miżmuma .Daħal l- ewwel kuntatt mal- ħaxixa
u rriżulta konsum aktar tard minn 17 snin wara .F'dan lambjent għandi nikkuntattja realtajiet oħra iżda ċaħdet li
qatt u jien irrifjuta l- użu tal-eroina u kokaina , kif li tgħid
li għamilt matul il-ħajja tiegħi ma kienx fl -ordni jew liskop ie I jistgħu jkunu ġew " imminat " iżda qatt
jikkunsmaw.Kieku attitudnijiet improprju lejn konsum u
diġà famuża " artist " tkun l- preżentatur tat-tmiem tal iskola sena partit tal finalisti grad 9 Fl 1993/1994 .
Generator , ġeneratur jew imħabba ġeneratur love dak
fjuwils din ix-xewqa carnal mhux virtwali , u din ir-rabta
emottiva trasparenti KISS u bil-għatx għal xi ħaġa vitali
għall- iżvilupp ta 'enerġija emozzjonali u r-rabtiet elettriċi
.Dan ġeneratur provvisti egos u personalitajiet ma 'uċuħ
moħbija fil rappreżentazzjoni ta' kuljum kif fit-teħid
kolazzjon , jew pranzu , jew ilma li għalf l-enerġija talġurnata kuljum tal- .Ebda maskri jew ħsibijiet Lacerating ,
enquadramo us fir-realtà l-enerġija tal-imħabba jew limħabba ta ' electrifying enerġija u titqib jaqtgħu u
rappreżentant jistenna l-imħabba u solitudni li jgħix
mitmugħa permezz ta' kejbil li qatt ma tieqaf topera , lenerġija incorruptible , iżdaveru , dejjem!Dejjem xewqa
electrifying bil-għatx biex tħares u xi paċenzja vvinta l21

monotonija ta ' kuljum u oblikwa uċuħ li jirrappreżentaw
xejn fil medium elettrika huma wires laxka.Venture filimmaġinazzjoni tal-mutur intrinsika u pijunieri realtajiet
iżda bil ċowk il-kuntatt istantanja .Ikkuntattja l essenzjali
għall-ħajja bil-mutur, mutur , li r-realtà kunsens talgħajxien u mhux ikunu preżenti , iżda tagħtix każ ta '
realtajiet oħra kważi imperċettibbli għall -xewqa konxja ,
iżda huwa hemmhekk !Hemm dejjem preżenti fis-sens ta
'opportunità immedjata , sabiex il- media ma jistgħux
ikunu idemmgħu , mhux slides fil -ħsibijiet ta' ġeneratur
imħabba mezzi u r-riżorsi disponibbli;dwar l-imħabba
ġeneratur huwa dejjem fuq il-prowl u kull ambjent mhux
virtwali oħra u kkontrollat dan ħafna li huma ta ' indulging
, allura ma tistax tbiegħ lilek innifsek ta' l-pjaċir li
jiġġenera , u proliferates f'dawn tiffaċċja dejjem preżenti
tal- biċċa ruħ inti dejjem ried li joħonqu.Għaliex inti ma
tistax tiddisponi minn kull biċċa , bħala enerġija huwa
wieħed u multikulturali fil sens tiegħu ta ' sodisfazzjon,
b'sodisfazzjon li tiżviluppa varji realtajiet , għall aħna
virtwali u immaġinarja , biss fil-preżenza ta ' oħrajn jew
lilu nnifsu fil -mera hid -poter regolatorju ġdid fl-imħuħ ta
'newtroni , li dawn huma l-annimali reali ta 'dawl
.Dragons Bright jistgħu jitqabbdu u l- kurrent jiċċirkola tul
magħna u revitalizes us kuljum tagħtina qawwa u mima
gleaming bnedmin u errant , iva !Walkers għax jista 'jkun
il- forza ta' dawl jew oppressjoni morda u konvalexxenti li
affront għar-realtà dualistika u oppressiva .Mhux abatas
inti dwar dan poli negattivi attwali jinfiltraw l-subkonxju u
t-tnaqqis uġigħ fil-fond tal-personalità kritika oppositional
, mitmugħa inti pjuttost ir-realtà traxxendentali u
pożittività ta 'anti ċirkwiti kimiċi u alimentatriċi kimika ta'
l- ispirtu ta 'innovazzjoni u l-kisba , kisba li danmhix
trasferibbli bħala feeders razza frantic lejn ebda pjaċir ,
iżda drags l-moħħ għall-mewġiet ta 'ħsieb u t-trasmissjoni
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ta' din l .It-trasmissjoni ta 'ħsibijiet huwa reali u tiżviluppa
ċirkwiti u ħadd ma jista ' jiċħad dawn iċ-ċirkuwiti jkollhom
firxiet kurrenti fl-arja prontezza ta 'sensazzjonijiet u
pjaciri oppressi għaliex aħna qed kollha jibdew stimuli
barra ta ' beta- blockers , iżda li jtejbu għatx tagħna
għall-ħajja .Dawn impulsi għalhekk jaffettwaw ħsieb
tagħna u xi kultant il-kunflitti jseħħu jew jiżviluppaw filħsieb , iżda li tista ' iġib l-hena , li l- eċitament ta' protoni
se jwassal għar-realtà esterna .Blue dawl attivata
emozzjonijiet qawwija dawl blu li tmexxi permezz pontijiet
u taraġ u infiltrati l-qawwa tas-sentimenti li għalf witty
jiżviluppaw dan il-potenzjal li jilqa sbuħija tagħha ultra
travi sensittivi ta 'trasparenza ħbiberija elokwenti li tfittex
għal ftit " blue ", aktar b'saħħitha , aktar intensi , u
tiżviluppa us kostellazzjonijiet bi ramifikazzjonijiet
profondi tħossok u ikunu aljenati li mewġa Hertzian .Din
is-setgħa jaffettwa imħuħ oblikwu imċaħħad ta '
sensazzjoni ta' għajxien , lewn jaffettwaw ħbiberija
profonda u dejjiema , din twettaq nnifisha travi maġika ta
dimenzja u delight min iħobb ta 'sbuħija rari u t-tisħiħ.Ilħjut ta 'intensità għabex hija tiżviluppa u tittrażmetti lenerġija u protettivi sħun tal-ħażen u Delights ma agunija
u silenzju , l-ebda , mhux maskra li eludes magħna u
msemmija magħna biex ħsieb astratt , huwa pjuttost ħafif
qawwi u intensifikazzjoni divertimentreali u immaġinarja ,
iżda din taffettwa u li dejjem jaffettwa tagħha biex
jiċċaqilqu u jispiċċaw limiti għall- ħbiberija intrinsika u
dejjiema .Hija taqa 'fl-imħabba u kif dik imċaħħad ta'
raġuni , imma jservu l-ikel lill -emozzjoni , jidħol u ġġib
divertiment u Lust Delights , li divertiment huwa kaloriji u
tinvadi kollha fil frenzy ta 'eċċitament dan il-kulur
primarja li tinsab isfel u rollijiet abrocha l-akkumulazzjoni
ta'enerġiji li huma vojta maż-żmien , iżda li ma jisparixxu
f'dan futur , ie huwa dejjem preżenti , protettivi , ma let
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us jevolvu l-livell ta 'divertiment bright inkontrollabbli .
Fl-1994 bdejt elettriċista tagħlim u hemm tqum
laqam bħala I am għadhom magħrufa minn uħud bħala l" Faíska " dan minħabba I ħa xokk fi thread merħija u flaħħar kien hemm ebda kurrent elettriku .I bdew jattendu
l-lejl u mbagħad fl -ewwel żjara fl-1994 biex l-eklissi disco
, sirt il- " catch- cups " I still remember dik il-ġurnata li
jkun għamel test tan-nifs u r-riżultat qabel ma jopera din
kienet ogħla minn 2.0 .Illejla kien meraviljuż , I biss
qabad il- flixkun l- disco u li għandha ssir minn wieħed
mill- maniġers tal- dar bir-ras tiegħu barra , u ħalla
hemmhekk lili fid-dar , kien wonder li l- aħħar sena talsajf eklissi niġi sa l-aħħar bħalabartender tagħmel shots u
tal-bar biex tissostitwixxi l- nofs tal-lejl li m'għadx tista
'toqgħod .I xellug progress u niġi ovarji , ssieħbu fl- sena
akkademika 1994-1995 għal 10 snin skola sports żona
joseph Macedo fragateiro , kien dejjem l-agħar f'termini
ta ' ed .Fiżika u sports dan kien dovut ukoll minħabba limġiba ħażina tiegħi , I anke jkollhom ċertifikat mediku
fil-prattika għawm ta 'għoli li tirreferi reazzjoni allerġika
għal klorin , imma dak ma kontx naf kienx għawm !Kellha
tim tal-futbol li kien jissejjaħ " les bufons " jew peidolas u
daħal għalihom biex jiġbru fondi fil-qasam kummerċjali ta
' Estarreja .Bil -sokor għamel miegħi jgħaddu pj fil Aveiro
mal-ħabib ieħor , ma istadji qabel l-evidenza globali fuq lsekondarja fejn " sottomarini " birra u taħlita kejk sar jest
.
Fil- vjaġġ mill-finalisti fil Bayou dublett supermarket bil
affezzjoni mwielda minn birer li aħna ħa lilu għallappartament fejn aħna sodisfatti l - footer tal -imsemmija
fliexken
vojta
appartamenti
.Fl-okkażjoni
ta
'lanniversarju tal ħabiba tiegħi fil-ħin ltqajna tinxtorob
furadouro me so I ended up torqod fuq il-mejda xorta
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kien biss waslet l-soppa u meta I woke threw up -tabella
wara l-pranzu tatni ride dar u jien ridt li jkun partiu mhux
fid-dar.Biex tiegħi tmintax raw il-film Trainspotting dejjem
sabet Joke immensa minħabba l-bniedem fis- toilet u
plunge fis baħar ta turds u ħafna drabi l -konverżazzjoni
mal -nanna tiegħi gustado biex jitkellmu ma ' dak li jiġi
out of me huwa li l- turd dan huwa bullshitETA tiegħi lsekondarja li għamel bullying anke anzjani li kienu
saħansitra intimidanti fl parti tieġ brother tiegħi bi 3
fliexken ta ' rum u ħafna shots u grabbed l-blinds
dalgħodu jitfg up .I saret ċampjin għat-tim iddabbjati l- "
Ċeċen " fil-kampjonat tal-futbol progress kontinwu tiegħi
u 1995/96 diġà fil- -iskola grad 11 José Macedo Fragateiro
setgħux jiksbu t-transizzjoni għal grad 12 iżda malmatematika u l-kimika fiżika lura,qatt ma ltqajna
magħhom jirkupraw .I qabża ta 'klassi tat-tieqa u l-mixi
permezz tal-bieb li jgħidu li huwa kien mar l-għalliem talbanju li kien id-direttur tal-grupp qal li se tell -ġenituri
tiegħi u jien invokat dak kellha problemi fid-dar
.Madankollu Rode running u lmenta wisq ta ' muskolu u li
aktar tard beda jiġi mħaddem fil -każ ta' ftuq fis -sena
1996/97 , li naqas minn sena imminenti servizz militari li
tikkunsidra l- ispezzjoni militar me mhux tajbin, ilmentat
li lili ma setgħux jimxu għaliex iweġġgħu saqajn tiegħi
.Hija magħmula l-ħbieb tri- Turbos jiġifieri ġogi ta '3 filtri
.Sitwazzjonijiet bulling kkawżati jinfluwenzaw il- grupp
"wara " l-iskola kienu dawk li iddabbjati ETA .Promozzjoni
laqgħat lill 4 u 5 persuni fil-belt ta f'nofsinhar ovarji,
attakki reali fuq il-libertà tal-espressjoni u mistednin li
nġabru ma ' Nuno tiegħi alleat aħjar coagíamos -gruppi
sessi soltu .Dikjarazzjoni muniċipju Estarreja , I
tifformulaha : serva bħala monitor fil-programm taxxogħol għat -tfal tal -1 ċiklu ta ' l-edukazzjoni " btala
attiva" bażiku matul ix-xhur ta' Lulju, Awissu u Settembru
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1997.
"
Nikkonferma
li
s-servizzi
pprovdutiġew
rikonoxxuti b'mod wiesa 'u faħħar kemm il- demostrados
imgħax u ta' impenn jew l- mertu tal-ħidma .Fil Santarém
wara qal li kien se 'l- EXPO dar ta ' xi ħbieb li ġejjin biex
jagħtu fart u biex iċajpru me kollha marru wara jintefgħu
'l barra l- boxers tieqa ripetuti fis- sena 1997/1998 -sena
12 fejn I am tort għall -ħsarat dedikazzjonil-assoċjazzjoni
ta 'studenti dik is-sena beda sewqan .L-istennija u hu
Rode sew jixtiequ , jixtiequ jaqbeż, taqbeż is-site u ttipjip kien mixi mingħajr scrolling ansjetà destinazzjoni
tvarja skond l-età , għalkemm dejjem jgħixu fil
ansiosíssimo modalità stennija għal xi ħaġa , aħna dejjem
trid xi ħaġa , kollox fil magħna stands bħala
Willinvolontarjament innifsu .Din is-sena I ppreparat ilproposta votazzjoni li ġejja : huwa b'determinazzjoni
kbira u sens ta 'responsabbiltà li candidatamos f'dawn lelezzjonijiet l-assoċjazzjoni ta ' studenti tal-iskola għolja
José Macedo Fragateiro .Aħna nimmiraw sabiex
jippromwovu attivitajiet kulturali u rikreattivi għal dignify
din l-iskola , huwa ħażin jeħtieġ li timponi internament u
esternament .Biex jintlaħaq dan lgħan nipproponu : realizzazzjoni ta ' promettenti finalistas- jippromwovu
ġranet kulturali u sportivi allokati lill- popolazzjoni ta'
studenti kollu , inkluż fil-ġimgħa għaż-żgħażagħ ,
tournaments tal-futbol, basketball u volleyball (irġiel /
nisa .. ) .Ipprepara kull xahar , sabiex jiffurmaw u
tinforma -istudenti ta ' l- society- -problemi jinkoraġġixxu
l- ħolqien ta' dibattiti gazzetta iskola - taħriġ associadosakkwist ta ' futbol tabella tal-biljard - ġimgħa żgħażagħ
mill-ġurnata ma ' attivitajiet varji - jagħmlu kuntattmal- "
medju" sabiex jippromwovi l-attivitajiet ta 'l-iskola tagħna
, u b'mod partikolari l -inizjattivi tal- assoċjazzjoni
istudent ." Noqogħdu fuq tiegħek vot " lista - dan huwa illista l-assoċjazzjoni tiegħek - jagħti l-Guy għall-kampanja
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vocês.na jiddistribwixxu kondoms mill-istudenti
u
miżmuma f'kuntatt maċ-ċentru tas-saħħa għall -dibattiti
futuri li ma jkunux ġejjin li tirrealizza għaliex il-ċentru tassaħħa riedu istudenti jibqgħu klassijiet privati biex
jattendu .Taħt is-slogan kampanja , " jagħti l- Guy għalik
!" " Ġej passi tagħna " u anke "play mużika tagħna , " ma
' l- posters Parti Soċjalista li appoġġaw din il-kampanja
billi tipprovdi l- kwartieri ġenerali riedu kontribuzzjoni ,
jew biex militantiil-parti , il-folji militanti kienu mqassma
imma mhux militanti wieħed kiseb din il-forza politika ta
'assoċjazzjoni tagħna .Fir-rigward tal -proġetti l-oħra lbord eżekuttiv jixtru futbol tabella tal-biljard u gets nofs
il- 20 qxur li jiswew kull logħba .Fil-jum tal inawgurazzjoni u nikkwota : wara l-elezzjoni mgħoddi
aħħar 14 Jannar, 1998 bejn 10 u 20 siegħa .Ipparteċipajt
f'żewġ listi , u b li r-rappreżentanti huma stipulati filproċess ta 'applikazzjoni , billi tirreġistra li l-att seħħet fillimiti normali .Wara l- għeluq ta ' l- istħarriġ , li vvutaw
740 studenti , aħna ipproċediet biex jgħoddu l-voti
.Jipproduċi -riżultati li ġejjin : għaxar voti voti abjad
ħmistax nulos- 507 voti lista a- 208 voti lista B skond lvot tal- lista rebaħ l-rebbieħ globali fl-ewwel pussess
rawnd ngħatat minnAssoċjazzjoni ivvota aħħar sena li
ġejja tipprovdi valutazzjoni ta 'assoċjazzjoni fir-rigward tal
-sena skolastika elf disa' mija u sebgħa u disgħin .Wara
din il-preżentazzjoni ma jidhirx xi bilanċ pożittiv .Għandu
wkoll jiġi nnotat li l-assoċjazzjoni preċedenti għandha filwirt tagħha skrivanija , kabinett tal-metall , siġġu , bank
u żewġ logħbiet taċ-ċess ( mhux kompluta) .u xejn li jżid
ntemmet is-sessjoni li dawn il-minuti ġew imfasslali wara
jaqraw u approvat għandu jkun iffirmat mill -membri
preżenti .Jiem wara l-kampanja ta 'ilment anonimu
jiċċirkola l-iskola I fejn kien imlaqqam il Lion King u al
Capone għaliex kultant għamel miegħi jmorru permezz
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karattri bħal dawn fil-klassi , il-ħaġa hija kkumplikata
għall-naħa
tiegħi
kien
ukoll
meqjus
mill-bord
eżekuttivbħala konsumatur ta ' ħaxixa u skond skola
psikologu mexxejja prinċipali .Fl-aħħar tal-1998 biex PSP
ovarji jiftaħ investigazzjoni u ebda investigazzjoni talpulizija Allegatament -ilment anonimu I kien l-iben talpresident tal- kamra Estarreja u kienet il-kap ta 'netwerk
traffikar .Kieku biss tipjip konġunta meta I daħal lfaċilitajiet kobob , miċħuda jikkunsmaw u kienu ppruvaw
u ma simili, peress li m'hemmx aktar kellhom kuntatt jew
informazzjoni dwar l-interrogazzjoni tiegħi f'dik ovarji
iskwadra .Din is-sena fuq promettenti taħt suspett u
akkużi ta ' nuqqas ta' ħlas ta 'dak pranzu , immorali
għaliex kien imħallas fil-jiem li ġejjin fir -1 ħidma ta' laqwa ħabib tiegħi fil-ħin , il-lista li applika s-sena ta 'wara
kien jibża' li aħna maaħna mħallsa l -pranzu , li sar ,
rumors .Fuq Jannar 98 I am mistiedna għall-ġimgħa ta
'edukazzjoni , imressaq memorji ta' exa tiegħu .Jorge
Sampaio President tar- Repubblika li allokat ritratt bildedikazzjoni " għall-grupp ta ' Aveiro , speċjalment lejn u
mill-iskola José Macedo fragateiro , bi tgħanniqa friendly"
ġimgħa ta' edukazzjoni Jan 24, 1998 - President tarRepubblika , kellhom permanenti lunchfil-mużew elettriku
fejn greeted -President.Fl-istess sena jiġi l- opportunità li
jaħdmu fl- disco fil- furadouro pildrinha , hemm bħala
bartender mistednin ma ' fliexken u tricks juggling li jġibu
f'moħħna l- film " Cocktail " konjizzjoni Kien lejl meta
kulħadd ixxugat lili u kelli l-sentiment li l- discokien
flamed up temmen li dan anke wara imqajjem meta I am
kollha tarmi mċajpra il panties barra l-tieqa , jaqa 'fuq
umbrella ta' kafetterija , jiem wara hija l-omm ta 'ħabib
ta' minjiera li jirritorna l- ħwejjeġ ta 'taħt diġà maħsul qal
liforsi kien waqa minn fuq .Kien komuni li tixrob 2 fliexken
ta ' strajk deheb wieħed mill absinthe flimkien mal28

partner tiegħi .Sa fil-parti Jien jservu klijent quddiem talboxxla u tibda biex timla l- nuċċalijiet tixrid l-likwidu
kollha fuq il- counter u kien immedjatament sparati .Filqosor kien wieħed mill -maniġer ma 'klijent u I serva
lilhom żewġ shots jinfirxu kollox hu biss qal: Get out here
!u biex din il-ġurnata mhux aktar tkellmu għal dan ilbniedem .I attenda tieġ aqwa ħabib ta ' brother tiegħi , I
affumikat weed fil- kamra tal-banju u ltqajna tinxtorob me
I hekk li tpoġġi fuq il-mejda żarbun u magħmula mowbajl
.Il-lejl dejjem akkumpanjati minn nuċċalijiet u ħaxixa
jikkunsmaw użati biex tikteb formula Einstein fuq skola
tkopri bar 1998-1999 monho - bartender kien hawn ftit
xhur biex iservu tazzi .Realizzati 2ºperiodo parti finali ,
bħas-soltu Phoenix disco konkorrenti huwa laqat 900
persuna fl -ewwel monho doċċa hit l- 700 ruħ kontra
kważi 200 ruħ oħra fil-partit rivali kien suċċess .Wara lparti ħa l- assoċjazzjoni dining ta 'elementi barra jħallsu
s-sid tal- pranzu monho li ma tagħtix dan , l-ebda aktar
flus għall-parti .Din is-sena bdejt iskont impjegat tiegħi
bħala l- philips , fabbrika ħaddiem meta ħdimt xahrejn
għal kważi ġimgħatejn ta 'assenzi .Billi allura ltqajna
xogħol fil Uniteca / Quimigal .Marru bartender / spettaklu
bil tricks juggling tiegħi fl dacasca disco Kien hawn li
jikkunsmaw l-ewwel tiegħi " pillola " kissru f'żewġ u ħa fi
ġranet differenti nofsijiet dehret li xejn għamilt kien għallveloċità tal-ġisem , eżdefoliate rivista kollu u ma taqra xi
ħaġa jew tikseb dar u mqiegħda mużika u jkollna biex
iżommu l-pass .Din kienet l- ewwel u biss esperjenza
minnhom .Fl- disco dacasca -relazzjonijiet pubbliċi u ssigurtà meta I marru biex tfittex għal jum ieħor ta 'xogħol
told me I bieraħ ma ' fliexken u juggling tiegħi kien laqat
il-kap ta 'klijent li marru l-isptar jħallu l-aħbarijietfilgazzetta , wara kollox kien kollu gidba u kelli maħsub
.Għal dewmien ta ' tliet sigħat I kien ma ħabiba naslu
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s'hemm u I am mibdula mill picking nuċċalijiet u fajjar fuq
il-post .Fetħet bar ġdid fil Estarreja stajt ġiet fis-snin
1998-1999 bħala eroj bartender / doorman tal- bar ,
wieħed minn dawk l-iljieli jsellef ktieb dwar " il-bibien " u
jmutu "American " inġabar minn ferrovija lilu u l-ktieb
tiegħi .Wasalt biex jagħmlu depożitu ta '$ 100 sa ikunu
kapaċi jiġġeneraw $ 1000 ... għal sentejn bħala janitor u
anki maħruqa -bieb bil -mutur gażolina , iżda qatt teased
jew involuti ma' ħaddieħor .Organizza New Year Eve
wieħed 1998/1999 fir Eroj Bar \u0026 ħbieb Faíska
organizzazzjoni sejħa ħbieb kollha għall -Sena l -Ġdida
.Mando kollha patruni bar jitilqu qabel nofs il-lejl
eventwalment nieqaf -bar u l- Sena l-Ġdida .Mmur l-ġebel
ovarji bar fejn I am attakkati minn reklamar flistabbiliment għall-avveniment ieħor , ressqu lment malpulizija u jmorru bar li fih ikunu avżati li mixi minn
ashtrays ġewwa , jimteddu pur .I ltqajna biex tmur filprosekutur imma jien ma segwiex l- każ għal nuqqas ta '
xhieda .Fuq New Year Eve 98/99 - eroj ta ' bar av .Salreu
Estarreja Viskonti Rode programm li fih : 12-il chimes fllejl wieħed [ u ] jum ... DJs fuq residenti kontroll dj
mistieden SergiusVicky u incognito .Fin-nofs tal -parti u
sabiex dress me go dar għal parti u ħbieb tiegħi juru up,
tqiegħed l -klijenti kollha tal -bar fejn kien li porter lejl
tmiem is-sena .Fil-ħsieb tpoġġi f'dubju l- ordni talalfabett u jiġu biex jaħsbu li l- ab jew abba kienu ħafna
qabel iż Naħseb tinħoloq sistema ta 'sigurtà fost l-irġiel tip
winking jew touch u jħossu xulxin u jimxu fil-veloċità
kulħadd biex taradan kien ħŜiena jew tbatija u
jgħinu.Watch TV u naħseb footers fihom messaġġi lill
fehma tiegħi nara l- FTV kanal u naħseb dik il-ġurnata se
jirċievu l-Premju Nobel .Stajt ħsibt ladarba tkun tiekol
organi umani u kien maħżen ikel biex kilo dik il-ġurnata
maħsub il- ħġieġ imkisser fit-triq kienu djamanti , kien
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qed jara l- snatch movie / ħnieżer u djamanti fl -film fil
Aveiro meta naħseb hija l- attur tal-film ,tibda biex
jitneħħew żraben tagħhom u jkollna fi u barra taċ-ċinema
, kien film tiegħi .Fil Estarreja dam fil-libertà aħħari li
jaġixxu ħdejn ix-xmara u think ta ' tixbit mal -siġar , korp
nofs metho fil-xmara u naħseb jien ġenju u li mr
.President tar- Repubblika huwa osservat me , I jkollhom
kuntatti
mal
-baqar
kienu
jirgħu
u
jippruvaw
jikkomunikaw lilek ħsibijiet tiegħi .Jien naħseb li huma me
steal ideat u jagħmlu me trid tagħmel ħsara , I tibda
tħossok affarijiet strambi , li jiżolaw me , ma affarijiet
bħall jdur l- kamra kollha , qari tal-kotba psikoloġija li
wieħed jipprova jifhem dak li kien qed jiġri lili , I
bdewdelirious , delużjonijiet ta 'persekuzzjoni , jew li kien
qed jarah u kontrollat jew permezz tat-televiżjoni jew filgazzetti tal-ġurnata , come biex jaħsbu li l-missier tiegħi
se tixtri me bar , u kien l-akbar fid -dinja , għamel biss
affarijiet stramba ewleninġenituri tiegħi li tkun serjament
imħasseb f'dan hubbub ġenerali jistieden xi ħadd GNR u
pompieri xorta jittrasportaw me lill- isptar li dam sigħat
adrift mixi sal I am misjuba mill-militar tal- GNR li tell me
, " konna biss tfittex għalik "I am jittieħed l-isptar fil
Aveiro , wara l- emerġenza psikjatrika Coimbra .Meħuda
mill pompieri strapped għal GURNEY wara konverżazzjoni
jien ħsieb I ser tieħu injezzjoni u jien se jkollhom malbniet wara konsultazzjoni mal-kap tal -psikjatrija , iżda
biss ħa l- injezzjoni ... Meta I jinxtegħel jien fil -kamra
tal- ward psych ! ?Jaħarbu , I ħa taxi u marru għall
Coimbra fejn il- Estarreja qal li l- xufier tat-taxi li tistenna
u marru biex iwissu ommi ... Il- jum li jmiss I am lesti li
jieħdu pillola mibgħuta minn psikjatri ma kienux jafu li
kien skop li jħossu ħażin , tistaqsiiwassal me lill- isptar ,
qagħdu aktar minn 20 ġurnata taħt sistema ta 'trażżin
fiżiku li huwa marbut ma' ċinturin sodda !Fil Estarreja
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jilqgħu l- intermarche deher lili stedina biex tidħol dar
ġirien , Wasalt biex jidħlu fil- ġnien ħsieb lilhom li kien I
ħalliel u anke irnexxielhom jagħmlu lment iżda wara lGNR qal li kien anke tfittex għalija u ħa mel-isptar .

Hemm tluq jipparaguna mal terremot fil-ħajja soċjali ,
jkollna ddgħajfu fis -snin li ġejjin , Wasalt biex ikollhom
biżgħat bħal: mur l- kafetterija , jibżgħu li l-tazza naqas u
n-nies jikkummentaw dwar l-isem tiegħi .
Kif 3ºescriturário fl-1999 kienet l- distribuzzjoni
ta ' posta u r-reġistrazzjoni ta' liċenzji fil -xagħar
descolorei ħin , li jqassmu l-karozza mail anki mingħajr
ma jkollhom l-ittra , fil-perimetru ta 'l- fabbrika fejn kien
jivvjaġġaw lejn 30km / h , riedu li jħossu l- ewwel darba
karozzajkollna li jkollhom inċident li jħallu l- bamper u
anke kellhom biex tiġġustifika .
I ma jorqdux għaliex ma jridu jorqdu Irrid li
jgħixu hawn pjuttost ostaklu li jżomm me imqajjem I ser
jiffaċċjaw dan ma insomnja .
I rreġistrati fl -iskola imbark Luis de Camões ,
il- Portugiż ordnat ekwivalenza ta '11 valuri u ttraċċata
lura r-rotta mill-unitajiet ta' kreditu ta 'l-edukazzjoni
sekondarja .Dikjarazzjoni Ipj , eżerċita l-funzjonijiet
animatur informazzjoni bħal boroż ta 'studju , minn Marzu
1, 1999 għal 5 Fra 2000 marru għall -iskejjel biex
jirreklamaw drawwiet sani għaż-żgħażagħ .I tibda tara
pornografija onlajn, u li jkollhom kuntatt ma ' chats ."Fil qadi ta 'dmirijiethom kien interessat u dinamika play
kompletament kompiti tagħhom , b'mod partikolari , lutenti tas-servizz , it-tixrid ta' informazzjoni ta ' interess
għaż-żgħażagħ , l-aġġornar ta' appoġġ tagħrif u kuntatt
mal-Istitut Portugiż ta ' Żgħażagħ" Aveiro , 9 Marzu ,
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2000. I marru għall Tenerife waħedhom fl -aħħar jiem
jibdew jaħsbu dwar il-mara tal-ħajja tiegħi u nikteb 3
kards bl -isem ta ' Raquel Mamede - Bombarral Portugall
u l-aħħar jum I jirċievu telefonata mill tagħha fi Bayou
jissimulaw baddisponibbli flimkien ma ' ħabiba fil-ħin I se
jkollhom l-appartament li jkun ma Raquel u qattgħu ftit
sigħat nsib ruħi mal- ex .Ħabiba tpoġġi kuċċarina ffissata
fl -qanpiena u ara xi ħabib ta 'minjiera jaqbeż minn
gallarija waħda għall-oħra twissija me tal -ewwel.Peress
mumenti tal-passat hi qabża wisq u daħal lili I dam għallkamra tal -appartament u hid me taħt il- folji ta ' l-aqwa
ħabib tiegħi fil-ħin u hi staqsa fejn kien il- Filipe u tlaqt lfolji u qal she'm hawnħarbu mill- appartament I chased
permezz tal-toroq li ġejjin biex jgħaddi għalik trick li
jkollna biex tikkalma tagħha stabbiliti .I tista ' l-iskola
għolja diploma 1999/2000 applikant bi grad finali ta' 16-il
punt - ovarji 11 Diċembru, 2000 , kellhom skan fil-qasam
interdixxiplinari xellug nofs u mbagħad marru out here
tikkonkludi jagħti għalliem ieħor , jintefqu jumejn mur
tiegħekuffiċċju apologizing għall -nuqqas ta ' għalliem
onestà jagħmel eżami ulterjuri u tassenja nota 20 , ilpunteġġ massimu għall -għalliema tas-soltu kien ta' 16
punti.I ltqajna l- noti minn 11 għal Portugiż , Ingliż sa 15
, 15 sa Franċiż , 17 żona interdixxiplinari , 18-18 filosofija
u x-xjenza tal-kompjuter , l-ikkupjar fl-eżamijiet sabiex
jkollna jgħaddu l- kors .Filwaqt li jistudjaw ħadem fil-halfqamar marru lukanda uffiċjali mal-kategorija professjonali
ta '" Trainee akkoljenza 2 sena " peress li l- 8 Fra 2000
kuljum sakemm 31 Mej, 2000 " konoxxenza miksuba
f'dan lukanda fis-sezzjonijiet akkoljenza / ssorveljaru bar
.Tintwera f'kull dan il-perjodu il-kapaċità kbira biex
jitgħallmu
,
dedikazzjoni
tas-soltu
u
sens
ta
'responsabbiltà .Aħna tifħir disponibbiltà tiegħek u rrelazzjoni tiegħek ma ' għalina lkoll.Ovar 28/07 / 00.aqui
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slept fil- kmamar ta 'lukanda kellhom partijiet fil-bar u
marru għall-pool fin-nuqqas ta' dawk responsabbli .Kieku
proċeduri dixxiplinarji għal attakk fuq bar sħabi għax dan
għamel miegħi jħossu titnaqqas minħabba li kien jaf li hu
kien l-isptar fil -psikjatrija .Imbagħad I marru għall
LiŜbona u ltqajna xogħol counter impjegat fil-kafetterija
fil-ċentru tax-xiri kien l- imaviz 2000 kellu l- vizzju ta '
jattendi nightclub fil-ċentru tax-xiri fejn hi danced
sakemm il- wee siegħa imagining myself l-aħjar żeffien
fil-ħin kellhom miegħi flixkun tapopper'so li jinxtammu
qabel jidħol l-impjieg bħal riħa u ħarsa lejn is-sema
quddiem il- Hotel Sheraton , dan flixkun kien 2 esperjenza
tiegħi bil-kimiċi , iżda marru lura fl biex tagħmel dan
mhux aktar I ppruvaw dan fil-ħajja tiegħi.Ipparteċipajt filpersunal Estarreja Karnival 2001 - Shrovetide jew xejn !
Shrovetide jew xejn !Dikjarazzjoni muniċipju ta ovarji diviżjoni tal-kultura , librerija u l-wirt storiku .Huwa
ddikjarat li kellu pożizzjoni ta ' assistent amministrattiv ,
fuq bażi ta' kuntratt għal terminu fiss 6 ta 'Awissu 2001
sat-30 ta' Mejju 2002 tas-servizzi Customer Service għalllibrerija muniċipali ta ovarji u Museum Julio Dinis darOvarense "li għamlet sens kbir ta 'responsabbiltà u limpenn " kellhom dokumenti librerija u magħmula
jisparixxu r-reġistrazzjoni ta ' "każijiet bla tama " 2001 isptar GNR bejn Leiria Leiria u l-battalja hemm ilment
permezz tar-radju ta 'sewwieq tat-trakk li kien se jfixklu ltransitu , bt huwa msejjaħ għall-xena wara l- rebocarem
karozza jgħidu m'hemm l-ebda penali, rinforzi sejħa u
jwasslu me lill- isptar Leiria handcuffed .Fil Caldas da
Queen ħasbu tara snipers u nies li jaraw l-twieqi 26/11 li
12/7 2000 trabi isptar d .Pedro 2001 - I nikseb l-ebda
ittra mill DGV homecoming mal-vettura iżda ma jkollu
ebda ittra u qatt lura li twassal jiksbu ittra mill -qorti
tippenalizza me b'multa serja ħafna ksur perjodu ta
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'kanċellament 30 jum (l-ebda minimu) , tieħu l-ittra DGV
li hija magħha u jgħid li jieħdu ieħor minħabba li l-liġi li
tkun konduttiv għal inqas minn 2 snin .I anke roll -kamra
tiegħi u l-ħsieb li kellhom kameras iffilmjar lili u li kien
qed jarah minn Spies .Fil Leiria think Interpol Rode biex
jaħdmu miegħi , peress nressaq 5.01 ċenteżmu .Petrol u
l-ħlas € 5 konstatazzjoni li kien skopra l- formula biex
tirbaħ u jsir millionaire .F'dawk il-jiem Ħsibt li kelli Spies
Russu taħt il- karozza .I think jien maġika u jien
tikkontrolla l-karozza mal-moħħ u l-moħħ inkollat mal magna l-karozza għal rotazzjoni qatt kostanti li jagħmel
me venture nofs tat-triq fil- ħwejjeġ ta 'taħt bil-ballun
bouncing li venture fil dan il-ballun kienimnedija filsoluzzjonijiet tat-test Queen u tolqot l-art quddiem ilqorti u marru sa saqaf tiegħu .I titwaqqaf mill brigata
kmand GNR tal B5 kkunsidrati r-reġjuni tal Coimbra u
Aveiro jibdew ikollhom insegwiment ta 'ideat u gazzetti
ħoġor fil-karozza jiġu rmunkati b'ordni tal bt Leiria
.Dikjarazzjoni Liscont - operaturi Kontenitur taħdem malkategorija prattikant amministrattivament .Matul iż-żmien
nixtieq jinsabu fuq il-toilet fil Liscont , kelli xahrejn
mingħajr tipjip ħaxixa u meta I lura iweġġgħu my head
beda problemi bi ħruġ kmieni Liscont imħabba profonda ,
imħabba sofra Inħass ukoll insejt il- nofs ta 'isfel mitlufa
repented u għexet.Traveled taħt il-sħab taru taħt sema
ilha pjaneti Mars u Jupiter fuq Mars , I iddeċieda li
imħabba lilek u Jupiter ma inti għandek hawnhekk hija
benesseri tiegħi , li jtajru minn pjaneta għal pinna pjaneta
kellu l -qawwa , kellhom l-enerġija , ferħ kienxi ħaġa li
jitwassal l-imħabba fil- forma ta 'fjura .Kieku saħħa taxxemx , mċaqalqa bħal ġirasol , kellhom volontarjament flinsegwiment bla waqfien ta 'ħruq xi ħaġa kienet ħolma ,
kisba , mira , kollox mal-passjoni , mingħajr dimensjoni
kien kbir , aqwa qasir ħafna loving .Fittixt l-tieqa I ndunat
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fuq l-orizzont qattgħu skanjata l-lott ħares 'il quddiem
Rajt star tiegħek , kien shimmering brillanti ħarsu up rajt
il- qamar kien minjiera u tiegħek , kien pajsaġġ , vjaġġ ,
via inti jivvjaġġaw fuq l-art u taħtbaħar , segwiti inti
conquer aħna traveled fuq l-art u taħt il-baħar kien biss ilMoonlight .Kieku dan longing , jixtiequ , xewqana , loving
, il-ħsieb , tħossok .I qbiżt inti u hu jixtiequ li jkunu inti
hawn , tixtieq il-laqgħa , imħabba inti , dejjem ħsieb tal
inti u jħossu l-preżenza tiegħek , fejn homesickness u
għajxien mingħajr ma inti , taħseb , trid, tħoss u limħabba miegħek mingħajrtara int , nixtiqilkom ma 'lsensi 5 : vista jaraw inti mingħajr bibien , mingħajr riħa
riħa inti , tisma int doings mingħajr ħoss , togħma delight
me mingħajr prova lilek u touch inti mingħajr jmissux.A
tfakkira li għalik sofra , feltru , iħobb , għex , qatt iħobb
ieħor li kissed fl thee , I raw , I went're l-imħabba li
dejjem se tiftakar .Mejju 30, 2003 , l-imħabba żwieġ
Marzu Moorish Filipe 2 Ġunju Lisbona -... Havana Madrid
Madrid Madrid Ġunju 9 ĠUNJU 10, 2003 Lisbona mur
Kuba u Havana jixtru $ 100 ta 'marijuana li verament
sucks .I kien erba 'xhur mingħajr tipjip ġogi qabel ma
jissieħbu , allura affumikat u iweġġgħu my head kien ilbidu ta' l- intrigues mal -boxxla u spiċċa jiksbu baxx u
jmorru jfittxu impjieg .Fakultà ta 'Ittri slept fil-klassijiet u
affumikata ġogi tiegħi .Town Hall Librerija lisbon Orlando
Brook terrified mill -kuntatt ma ' l-aktar ġodda joħolqu lksenofobija jagħmlu attivitajiet magħhom , ħadem xahar
leave ta' lili .Wara tixtieq li jiġu ċċarati xi dubji fir -teknika
superjuri , jgħidu lili nieqaf u tippreżenta leave tal-mard bagħtet ittra lill -president tal- ISEL bl- diskriminazzjoni ta
' fatti partikolari ma tistax tmur fil- kamra tal-banju u ħalli
l- tosteira ġobon , tax-xellug ... I kiteb ħajjiet
skuntentizza sodisfazzjon fuq kartolina ta CTT u mibgħuta
lili nnifsi li jeħduh .Tibgħat ittra lill-president tar36

repubblika tagħti kont ta ' l-aħħar 8 snin tiegħi .Il-qgħad ,
ikkuntattja l- -sigurtà soċjali fil-maħżen ċittadin ta
'Lisbona li tg me għandi l-ebda dritt għal benefiċċji talqgħad meta fir-realtà kellhom jargumentaw ma omm u
mara u jien se ferrovija li imnieħer bl-idea li jmorru biex
jaqbdu pjan biexLussemburgu biex jitkellem Barroso flUnjoni Ewropea sabiex tagħti me dan ix-xogħol .Qofol ftit
mument , mument minn ħsieb tiegħek li probabbilment
kollha jeżistu mhux biss immaġni kif virtuż iżda minħabba
l- apparenza jew il -kondizzjoni tal- moħħ ma jmutu filħin tat -terminazzjoni ta ' eżistenza fiżika kulħadd u
f'daqqa waħda kollox imur off , jewjista 'jwassal .
Smajt vuċijiet li qal kmand biex joqtlu myself,
mumenti qabel kien qal marti kien " Hacker " li kellhom
professjoni , kiteb dokument tgħid li jien dejjem kien
iħobb il- supermarket li jixtru żewġ fliexken ta ' lewż morr
u xorbu kollha flimkienma 'pilloli varji .Marti meta daħal u
sab ruħu hugging mas-sitwazzjoni imsejjaħ il- pompieri
INEM waslu ftit wara u tatni żejt meta I jinxtegħel jien
ħrieqi fl-isptar .Jiem wara qal neighbors tiegħi li kienu ta '
interazzjoni tal-mediċina daħal lili ngħid kafetterija qrib
ma jkunx il- kafejiet li ħa 02/2007 tentattiv ta' suwiċidju 1
.
Jekk jevapora lili jekk ruħ tiegħi , xejn ma jibqa
debris plus sigriet , tagħtix każ fantasija.Ħareġ minn
subversion sufruni x'naħlu ta mument ieħor ,
partikolari.L-assenza jekk hu mimsus u raw dinja tiegħek
, tkun mhux nadif , mingħajr sensittività touch mute ,
għall-inqas jemmnu li xi ħadd tiżboq realtà tiegħi
.Dwejjaq tiegħi hija sempliċi kemm kuntentizza kollha li
jista 'jinkiseb bħala jkunx jista jintlaħaq .Sa magic ,
mingħajr ironija fil-jum you say , touch u jħossu me kif
inti tħares lejn lili u ara li jiena u mhux dak I felt tbatija
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qatt tant, jixtiequ xejn aktar , dying għalik permezz lili
għalik kiteb għall b'tali mod lisofra u qatt miet u int qatt
ser tkun mitlufa biss ħassew li jmiss lilek fil-logħba ħruq
ħruq uġigħ fil lili li jispiċċa meta l burn .Qatt ħa inti , millmod inti se ngħid li inti tbati għaliex inti qatt ma ħalla u
taf li inti imħabba u dejjem se imħabba inti .Huwa ttrattat
fl-isptar u curry Cabral li kien fis- " koma " u jaqa
imqajjem u jara biss ħrieqi , ma tiftakarx ilkonverżazzjoni mal- psikjatra li madankollu tagħti me
rilaxx ordni wara l-iffirmar tal rinunzja responsabbiltà .Ħsieb li jisparaw l-annimali mill-twieqi tal- artijiet u
kellhom ideat biex jeqirdu jew joqtol nies ħassew disturbi
kbar fis -qatgħat tal-ġisem u laċerazzjonijiet jiddikjara lispirtu inkwetanti ħafna u emozzjonalment mħawwda
xewqa , Nitlob thee tagħti me KISS bħal dawk taf?Agħti
me KISS moħbija , bħall dawk surripiámos xulxin meta lxewqa kiber tagħti me KISS , artab , ta 'dawk , inti taf
.Sweet , ħelu li taf li inti .I jagħtuk KISS mill me .Birrispett kollu dovut , tavżak int u lili !What do you think ta
'lili u I tal inti ?I estou- grat talli me jaqra , jifhem forsi !
Tgħaddi tal-kunsiderazzjonijiet diġà jinqara me diġà ħadu
elations tagħhom għallinqas rigal mhux imgeżwra
elokwenti għall- siegħa legali diġà quddiesa ta 'nofsillejl
jew logħba Rooster li hija l-mistoqsija terribbli ! ?
Riflessjoni għall- ecstasy komunikattivi intelliġibbli għal
sempliċi silenzju ta ' eku minima u li jifred lilna taġixxi
huma kliem ta' uġigħ anke fi rifjut sempliċi ta ' ħruq
.Ostaklu insormontabbli fiżikament iżda mhux minn
kimika ormonali u spiritwali ikun ileqq .Korpi ċelesti
tinvadi magħna għall -fjoritura tal pansy .Fit-tfittxija ta '
silla imħabba, għaliex il-ġid jikkonsisti fl jifhmu lbnedmin multidimensjonali u dejjem ma' xi ħaġa li żżid
mal din il-fehma .Ieħor minbarra , għal żieda ulterjuri ,
din ix-xewqa għall- kompassjoni u sensittività li eżiljat
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magħna biex ir-rappreżentant self-esteem fil-midja soċjali
.Ara l- perspettiva ta 'l waħda awto u indiviżibbli , mhux
jaljenaw ebda xewqa għal aktar xewqat li jinqalgħu fil ċirku .Dan iċ-ċirku ta 'deheb , xirka ' bona fide u lealtà u
r-rispett , l-aktar minħabba ma teżistix .Aħna pur u
selvaġġi fl-att hekk , u xejn aktar egoist minn lili li biss li
jkun hekk dejjem tinvadi ieħor mal-punt di vista tagħhom
.Infjammati -moħħ kapaċi ta ' skambju sempliċi ta' ideat ,
huwa appell urġenti li s-sens komun .Meta aħna nagħtu
jew iġibu l-awto ma ' l-ieħor .Xejn aktar trivjali tirrifjuta
dak li aħna ma rridux , huwa faċli .Imħabba u l-imħabba
hija pjuttost jħossu l- oħra u mhux lili .Attitudni
kostruttiva tar-rabta bejnietna benessri.Stampat fl-imġiba
istintiv biss jaħsbu lili , imbagħad fil lili , u issa għandi
darb'oħra .Kunflitt għaliex wieħed huwa I jiddawwar "I " u
int qatt ma tkun taf kif ukoll " nfushom " għandna biex
jagħtu appoġġ lil xulxin.Huwa tip ta ' jiġu għandna li huwa
dejjem miftuħ .Attenzjoni għal " I" i stess li tkun miegħek
stess maskri u egoiżmu dak il-livell hu.Ukoll l- armatura I
qatt tkun hemm ' hekk miksur bi " tu tal-" li jeżistu u li
huma aktar " ue " li Armor pop " ue " .Imħabba : limħabba conquers kollha .Awissu 2007 divorzju ... Light
effervexxenti - waqgħat u burble , dilwit u tespandi fis
fergħat ta ' xewqa unconquerable , huwa illużjoni bħala lgħajnejn kollha li mbagħad crumble meta ffaċċjati bil realtà esterna .Mogħni malice u dimenzja sporadika
xewqa li jfexfxu foloz bħala l- tespandi imħabba u
jikkontamina , tokkupa ħsibijiet kollha u ppermettiet li
jiddominaw u tkun domineering , huwa l- iskambju ta '
rivitalizzazzjoni enerġija , il-kontenut luminuża hemm
.Sema mixgħul , xejn aktar b'saħħtu mill- xewqa li
jintlaħaq il-bilanċ perfett ta 'sema bright , peress li huma
l-istilel li jagħtuhom il-ħajja u jimxu ideat jew fatti
ħsibijiet , ix-xewqa li konkos , xejn aktar sbieħ minn l39

sema mixgħula mis enerġija li constelaresisejjaħ għal
interazzjoni kostanti bejn l-istilel , u l-qawwa ta 'l -istilel
huwa uniku .Hija beżgħat me kif enerġiji jgħibu fidduħħan mingħajr fjamma , jiġifieri ma tridx li tinterpreta
r-realtà kożmika .I am diżappuntat meta l -vitalità hija
mrażżna permezz akkomodazzjoni u l-kristallizzazzjoni
tas-sentimenti huwa bla dubju maskra ta korrettezza
politika .Ruħ O dawriet inti fis maġija u dubbien imħuħ li
jkollhom l-ebda kurrent impuls ta 'fatti veri u tibdil ta' laffarijiet qed jinbidlu passi u ċikli li għalihom kulħadd
jgħaddu u jiżviluppaw , iżda qatt fil-mod ta 'biża u tbatija
ta'sentimenti .Ħielsa ruħek u tespandi inti tbati u
speċjalment l-mutazzjoni tal-ħajja , din il-bidla li drives us
.Light tal-ħajja , mgħaddsa -dimenzja tal-passjoni .Kif
Come ?Istintivament imħabba u jridu jiġu iħobb,
passjonijiet u diżappunti jiftħu diversi illusions .Deluded u
love me tiffoka u jikkonċentraw matul il -metodoloġija talimħabba tal-verità , li tinfed kwalunkwe falsità .Naked
biex kien iħobb playing field aħna qed jittrattaw ma 'lidentità vera tal benesseri, hekk imħabba teħtieġ us
għarfien fil-fond ta' għaliex qed iħobb u għadhom hemm
dikotomija
neċessarja
ta
'Predisposizzjoni
tajba
jirreċiprokaw u l-imħabba wisq , dan dijalettiku hija
preżunta1 + 1 = 1 , meta loġikament wieħed ma tistax
tgawdi xejn .Għalhekk loġikament 1 + 1 = 2 , korretta ,
iżda l- kondotta mhux se jkunu produttivi jekk ir-riżultat
ma jkunx il- tekniku tie l-attitudnijiet u l-valuri u l-imġiba
b'mod ġenerali , hekk li allura hemm pożizzjoni magħquda
fin-nofs ta lovemaking .Azzjoni individwalista jew oħrajn
mifhuma u huwa dan sors minnu biss ta 'divertiment , jew
ikun huwa maħsub azzjoni bħala libertà vera .Well , I ma
għexu biżżejjed biex jingħelbu l- passi li ġejjin , loġiku
jew illoġika se jkun il- kriterju għal ħafna minnkom , I
tixtieq li tkun assolutament ċert , so I jimmaġina lili ħmar
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minn żmien għal żmien , u llum hemm kważi l- ħmirbħala
tali , hemm pjuttost ħmir artifiċjali, fooling li verament
jispikka kultant dan ir-rwol , jieħdu konklużjonijiet tiegħek
.Jien ma hawn għal dan, inċidentalment dwar follies
jkollhom biżgħat , u l-attitudnijiet li ma jagħmlux peress
crazy huwa biss f'ċerti ċirkustanzi u meta jitqiesu minn
oħrajn , jiġifieri spiss jiddependi fuq il- " ħabitat "
.Jallontana xi wħud li r-raġunament imbagħad Irrid ngħid
jien crazy , I jassumi li Għoġobni ħafna nies u għalhekk ,
aħna qatt sodisfatti , irridu imħabba aktar u aktar u aktar
għaliex ambizzjoni tant loving kif I tpoġġi l- mistoqsija
.Retreat qal dan li ġej , kollha huma liberi li jimpenjaw
follies fl-imħabba , aħna vulnerabbli u li spiss manipulati
.Aħna rridu li nemmnu li huwa veru li l-imħabba , għaliex
, għaliex aħna ġew iħobb, li sentiment li jqanqal affezzjoni
u jqajjem l-għerf tal-ħajja
11/2007 2nd suwiċidju Attentat ma 'pilloli , eskalazzjoni
fl-isptar curry u Cabral bilkemm jimxu fil -sala I am
avviċinat minn infermiera "imbagħad jipprova joqtlu dan
iż-żmien ma ' benzodiazepines ? ! " , Wara l-analiżi I am
shot vini -labra ugushing demm .
Ħajja jmutu bejn il-ħajja u mewt ?Ouch !Maħfra , dan
jitqiegħed ?Ovvja, li qatt ma qatel ?Kulħadd ħalla li jgħixu
mument , mingħajr eċċezzjoni kollha fatali hekk think we
se jmutu malajr u allura aħna ngħixu hija tant
kontradittorja tal redikolu .Wara birthday tiegħi nipprova
li jmorru " lil hinn" ftehim 20 siegħa wara l disfigured
kompletament u mraqqda , baqgħu ħajjin għal darb'oħra
.Jipparteċipaw fi procedure'm miftuħa evalwati għal
mewġa ta 'tekniku amministrattiv minn terza tim mediku
u għandha nota 17.41 Valore tieħu t-tieni post fil -konkors
, il-lejl qabel ma slept u kienu affumikati aktar minn 10
ġogi , l-intervistakien fil -għodu .Din l-iskola medika tal41

port .Fejn jiem wara I ltqajna biex imorru għax kien malħsibijiet ta 'suwiċidju u fejn I lanqas ma kienet sodisfatta,
Stennejt , imma kelli biżżejjed ta' stennija .Id-dawl
mibgħuta lili fid -direzzjoni ta ' ecstasy attwali tal- ħajja
ta' kuljum , infurmata me morda -futur u irraġonevoli li
allura iva , Thunder up qatla lili u fwawar bħala stripped
Dynamite pjaċir fatali .Allura iva fieqet xellug imsaren
kaloriji ta 'rigorożità u l-preċiżjoni .I do not know jekk I
brighten -passat minħabba I biża li hija m'għandha l-ebda
poter .Għalhekk , hemm żewġ poli , iż-żewġ estremi u I
kien jintlaqat mill- pożittiv u l-fejqan u mhux l- iswed u
Haunting
.F'dan
id-dawl
ġej
millkjarezza
ta
'emozzjonijiet u razzjonalità tal- dusk immedjat u
impulsivi mingħajr tranżizzjoni u opak sensi , mhux
inkorporati sentimenti jew nailed l-eċċitament , il- pjaċir
ta' għajxien u jgawdi l- forza massima li jressaqna fuq lart u tagħtina qawwale, grab- talent għandek u s-saħħa
bħala ray blu qawwija u ventilaste ta fwawar esperjenzati
u ħsibijiet mhux malizzjużi u persistenti li jivvittimizza us
bħal dellijiet , kollox għandu moviment , iżda huwa
preżenti u kif hija żvelat infiltrati ll-sensi tal- vista u jurina
ċarezza tal-ħsieb permezz tal- silenzju tal-ħinijiet , u ma
jgħid xejn dwar jibbies l-fehma u jgawdu l diżabilitajiet
inglorious li oħrajn jgħaddu enerġiji negattivi jew pożittivi
.Fil-veloċità tal-ħsieb , il- immedjata , it-tieni , il-frazzjoni
tal -ħin , u l-ħin huwa istantanja għalhekk mhux se jkun
hemm qtugħ fil-qafas jew l-imġieba aktar redikoli għaliex
kulħadd għandu d-drittijiet , kemm jekk l-effett pożittiv
jew negattiv .Jkollu l-effett Lacerating ta 'iswed Faíska
jiġri fil- pole newtrali ta' sanità u dimenzja estixxi lenerġija vibranti u bil-ġuħ għall-pjaċir u luminary , so I
jagħtik parir jużaw l-enerġija tiegħek stess li tintlaħaq
mid-dawl u esbaterá tbissima ħruq bħala irmied
,imqaxxar ta 'sħana , iżda frantic meta jitħawwad .Of
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kwadrant ieħor ikollhom Blue Ray bil -ħsieb mhux
disturbati tal-Milied u enfasizza dwal siġra li jwasslu
magħna biex distrazzjoni .Huwa dan tranżizzjoni ffaċċjati
mill effusive iżda mhux ostruttiva enerġiji pragmatiċi li
jipprevjenu lilna milli jgħixu l-istampa, il- Thunder shakes
up u prominenti jaffettwa l- mewġ tal-ħoss li jipproduċu
f'veloċitajiet supersoniċi , iżda mhux daqshekk qawwi kif
ukoll.Dak li huwa reali u jidher unreal .Ħajja fil- etern
iżommu tmur hemmhekk stabbiliti u mbagħad hemm
ebda mod għall-ġlieda kontra dan , madwaru jew
jimmanipulaw huwa l- terrur ta burble dissident u tilħaq laqwa fil-punt wieħed istrajk il-moħħ tal-ħolqien,
immaġinazzjoni jew biss żebgħa traċċatiffjorixxi lewn
aħdar u l-ħajja grab f'dik ton ta jiffjorixxu ħajjin,
hawnhekk huwa l- punteġġ inti dejjem ried li jiġi rrilevat ,
jgħix intensiv .
01/2008 tagħmel tatwaġġ bl-ittri
Darklightning u spark fil -xafra ispalla u l-qawwa ta 'tgħid
luz'08 wara li tatwaġġ qatt intentei kontra l-ħajja
2007-11 / 2008-01 - phone'm fast Kummerċjali l-aħjar
boxxla tal- klijent jixtri 5 mowbajls lill-kumpanija , jonqos
li jidher fuq ix-xogħol .Fil Estarreja fil-librerija fl-ispazju
għall- parkeġġ b'diżabilità sib u jistipulaw fuq il -post
evokattivi biex protesta tiegħi rigward il- mod kif il- huma
differenti ma jimplikax li huma differenti li huwa biss fid daqs tal-ktieb ilment u kien beda u tlestamimlija ikkupjat
minn ktieb dwar "tkun differenti " li kienet fl-entrata
vetrina li qattgħu ġurnata kienet sħiħa ta ' edukazzjoni
tajba u etikett ma' aktar minn 20 -volumi fuq il- banner
.Fil Estarreja 02/2008 Librerija Walk ma 'xogħlijiet elmu
blu u bħala impjegat ta' xogħlijiet pubbliċi , ikteb dan li
ġej fuq il-bieb : lili sodisfatti bir -skiet minn tbatija
.Jheddu l- brother ta 'mewt u I am awtoritajiet wasslu
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taħt din it-tariffa għall-evalwazzjoni psikjatrika .I se fuq
inizjattiva tagħha stess biex Viskonti isptar Salreu fejn I
am ammess bħala pazjent , jiġġenera diskussjoni fejn u
dwar jiġu morda jew le , huwa li s-sistema tal-kompjuter
ammessi biss l-input bħala marid? !Nipproponi biex tmur
l- isptar psikjatriku fil Coimbra ilħiq jiġu mal -militar ta '
GNR huma tatni ride dar -jum li jmiss .I strajk kliem u
jien speechless aktar minn 10 siegħa.I mixtrija apparati
tad-dawl u l-ħoss bil 100watts kelliema amplifikat il- cd
mal -anti -manifest Dantas ġie mqiegħed fil-volum
massimu minn tieqa tas-sodda tiegħi , fuq José de
Almada - iskjavi , poeta Orpheus d' futuristiku u kollox
.Huc - Sptarijiet Università ta 'Coimbra bulletin isptar irġiel servizz psikjatrika - pazjent kien ammessi għall dan
l-isptar fuq 2008/02/02 nħelset 2008- 02-18 - il-marda
Normal , jibdlu l- ħrieqi fuq il roommate , kontroversja
ieħor blhu anke marru wara nofs tat-trattament
.Immexxija mill-awtoritajiet għall- hospital'm handcuffed
and'm lanqas dehru mill- psikjatra jiġu sfurzati li
jaderixxu mat-trattament kontra r-rieda tiegħi , marbut
ma ' streċer u tieħu l-injezzjoni .I ħa l-kotba li kien
mislufa u threw minnhom fil -muniċipju lag ħa l- sweater
dik il-ġurnata , I wera l quddiem ta ' massa barra tatwaġġ
tiegħi li kellu l-poter tad-disinn tad-dawl , Wasalt li jħallu
€ 15 fil- purċissjoni .Wasalt biex jitħarrku mill Estarreja
kultura kunsillier li ma jagħtu l- kotba meħuda millbibljoteka se jinbdew proċeduri kriminali l-agħar huwa lcd scratched up u l-jum tal- purċissjoni kienu kotba
jintefgħu għas-sors tad-dawl tal-kwadru belt .
Meta I kien speechless minħabba mard mnissla
'pjan , twaħħal mal sigriet bosta biljuni ta' dollaru Ħsibt I
mhux se ngħid għaliex jien ma , I ser tkun stupidu , iben
tiegħi ma ' ktieb Għarbi miktuba minni se jkollhom l44

teżor akbar fid -dinja .
Fil- irwol ta ' sala Coimbra I kien dijanjostikati
psikożi skiżofreniċi forsi biss qatt think jien skiżofreniċi ...
widen lill -konversazzjonijiet fil-laqgħa ta' infermiera ,
awżiljarji aktar intelliġenti realizzati I kien jisma lill-kollegi
ngħid li kien min-naħa tiegħi... huwa kien kiteb ir-rekord "
" jaħarbu l-periklu " " jżomm pajamas "I jsibuha redikoli ,
qatt ser imexxu piġami ? !Għall-ħruġ dan am detenzjoni
obbligatorja mitluba biex jiġi jiffirma dokument qorti kif
nimxi t-trattament .Fl- intervista entratura fl-isptar fl
Aveiro qal li ried li jiġu ttrattati bl psewdonimu tiegħi " lMulej ta ' Light, " li kieku jieklu waqa biss siġar tal-frott u
Nenu butir u ġamm tal-frawli .Liema kienet l-ikliet tassoltu .Huwa maħsub dwar il-forom ta 'suwiċidju , bħall
jitfa me l-mudell ta' skoperti eċċ ...
Live , inħoss tbatija li jipprevjeni lili milli jaraw ,
simili qed reali ma kondotta li qatt leali iżda bħala
clown'm diqa tbissima foloz , il- ferħ ta ' l-interjuri , ma
jkunux jikkonformaw mat- barra .Inħoss float li jagħmel
me out tal- post normali , li jivvjaġġaw u joqogħdu filpunt fejn huwa bogħod mill- vista ħafna.Inħoss li LENTI
tassew ħażina , fenomenu mhux naturali , iżda bħala
savage annimal jħossu l- ferocity u l-veloċità , strangle
irbit u joqtlu bħala forza predestinate intrinsika għallfalliment fil-ħin .Fuq vjaġġ mingħajr traċċa huwa limmaġni ta 'l- revolting , hateful u verament sinful ,
behold ġurament fl-għoli tat-temperatura sema , fjuri u
tikber surge vjolenti dan huwa biss żmien ħażin kollu
ferocity kkulmina u mtejba I dressed bħala clown
ub'għatu ta ITN - jinforma Portugall fil-kafè Venezwela
.CTT se tqajjem ittra mill -qorti , għid lill-impjegat li
minħabba mard tiegħi I ma tista 'tiffirma , do marki tasswaba tiegħi , ie I ma kienx miktub .Fil Coimbra , -isptar
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bħal lukanda kontra karta karta billi l- pumi tal-bibien qal,
ma jolqot !Ma jolqot u mixi miegħu fuq il- polz mill -isptar
perimetru I find myself picking up weraq fuq is-siġra ,
weraq u pollen jagħmlu sigaretti karti ordnat Thomas laqam " paratrooper " .
I ħallew l-isptar aħħar ġimgħa waħda I am
jittieħed l-isptar għal darb'oħra bi storja ta ' evalwazzjoni
psikjatrika taħt il-kmand ta' l- GNR tal -ovarji - fil
Coimbra tpoġġi wirja ta 'siġġu trażżin mal-kostituzzjoni
offruti mill -gallinar parlament u tiftaħ il- difiża ta'flassenza ta 'awtorità.I dawl u jispiċċaw -dawl tgħid il-poter
ta 'dawl tħassir l-Isptar swiċċijiet ta' Coimbra , jixtru linteressanti super u tema kbir avviċinat dwar l-oriġini ta
'l- devil " hashashin / figura . "Peress li l- ward psikjatrika
hija mħallta qbilna li jkollhom sess orali ma 'pazjent filkamra tal-banju ta' l-irġiel u tas-sodda .Kien fl -isptar ta '
Aveiro u nefaħ permezz 5 ċm tieqa miftuħa .U biss riedu li
nifs l- arja blowing u raw il-ġnien u n-nies tmexxija u
jgawdu u biss riedu li n-nifs ... Jħossu l- libertà
Kompliet ikun: istil tal-ħajja
Kontijiet vera ta '
Bras Nelson Pereira
Wieħed li huwa ipproklamata , li permezz tiegħu
huwa maħsub ... Way tal-ħajja , li hija kollha li huwa
wiret mill-antenati tagħna , allura għandna l- missjoni li
tipprokrea meta aħna laħaq maturità, waħda li hija
ipproklamata
mil-liġijiet
tas-soċjetà
,
fejnngħixu
f'demokrazija .
Dan huwa dak kollu li nistgħu jiksbu l-għarfien , li huwa ,
kollox aħna tfittex meta nafu jibnu.
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Kif come ?
Għaliex meta jittrattaw fil -soċjetà li noperaw bil-forza
tar-raġuni , aħna dejjem ikollhom biex jgħixu , sabiex
tkun aċċettabbli għalina biex titqies mis-soċjetà nnifisha
bħala kaptan , ma tistax tkun ħażen huwa biss aktar
denja li aħna nistgħu nkunu ;dan huwa dak li aħna ngħixu
, aħna nafu wkoll li kien hemm bejn l-għajnuna .
Kif come ?
Minħabba li aħna bnedmin biex iservu fuq xulxin , hu
għalhekk li l-problema teżisti akkwistat , jitkellem ilverità meta ħażen me huma ogħla .
Kif come ?
Għaliex nistgħu nkunu benessri soċjali , iżda nistgħu
jgħixu jkunu selvaġġi .
Meta mhux misjuqa bnedmin ugwali.
Iżda hemm dejjem jeżistu u dubju , nuqqas ta 'fiduċja li
dejjem haunts lilna , li permezz tiegħu aħna mgħallma , li
permezz tiegħu aħna mgħallma u li huwa fejn aħna mixja
filwaqt aħna żgur li int verament fiduċja, allura aħna
jservina tajjeb għax aħna prattika tajba .
Aħna rridu li jekk jogħġbok qarrejja kollha li jistgħu
jaqraw kotba , dawn il-kotba tiegħi , inti tista 'ssib fi
kwalunkwe librerija fejn jistgħu fascinate -suġġetti li jridu
biex tisma' u taqra fis-sodda tiegħek .
Hija se tkun kumpanija tajba se qatt jaqra u tara dawn listejjer bħala vera .
Minħabba li jħossu li tagħti l -esperjenza vera ta ' dawk li
jkunu żbalja , iżda kien jaf lili fejqan minn dak kollu li
ħażen li haunted me .
47

X'se jkun l- tema ta ' din l-edizzjoni ?
Rapporti Flying , jista 'jkun kwistjoni li mhux se jkunu
wisq xokkanti , ma jridux xokk -qarrej , iżda r-rapporti
huma veri u jiġu rappurtati b'mod li kien għexu b'mod
legali .
Għal I kienet esperjenza fi ħdan il- liġi , li jemmnu ,
jimmaġina elf affarijiet , tħoss il-ġilda l-jħossu reali ta ' listint annimal .
Aħna tixtieq li jirbaħ bil-forza , u aħna jħossu bħala tali.
Outlaw , li hija li aħna lkoll tgħallimna li nistgħu nsibu u lpiż li jiġi l- mod li aħna użati biex jgħixu , għaliex
minkejja l-ħażen li nagħmlu , qatt ma tista 'tiġi
kkunsidrata bħala ħażen .
Naħseb li se jkun hemm Reinkarnazzjoni f'kull .
Ambition biex jgħixu, li rridu huwa li jgħixu b'mod li nsibu
faċli , iżda mhuwiex faċli u huwa diffiċli , meta aħna waqa
'fl bar liġi u meta għandna l-ebda flus biex tħallas għall avukati tajbin, li nħallsu prezz ogħla .
Kif come ?
Jekk aħna ma jaqgħux fil-grazzja , ma nistgħux inkunu
umoristiċi .
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Għaliex dejjem twieldu bis wirt ta ' progress fil-ħajja ,
nistgħu wkoll biex jgħallmu u jagħtu esperjenza tal-ħajja
morr, u jien xorta tħallas għaliha!
I twieled fl-Afrika , kellha tliet aħwa : l Elvira , candida u
huma .Yeah hemm bidu tajjeb , storja li tista 'tkun storja
brillanti , iżda ġara li tkun storja ħajja anqas tajba .
I ma ħassx irġiel ħażen ħafna li jwettqu din il-funzjoni , ilgwardjani tal-ħabs hekk imsejħa , dejjem ġġudikat
minnhom għedewwa biex ma tridx li jaċċettaw li
verament jista 'jkollhom me off -ganċ fuq din is-sentenza
.
Kommessi 'diversi reati miexja fit-triq tiegħi bħala I mixi
fil-ħajja .
Huwa użat dan it-terminu kien slang , li magħhom
għandna trattati , kienet forma ta ' slang , jew nistgħu
wkoll mixi tul.
Kienu l- postijiet aħna kienu qed ifittxu u l-mod ta 'ħajja li
dejjem ġab kienu l- moll , fejn kien hemm il-vjolenza jew
le instab vjolenza tempting jew provocatively , għaliex
aħna verament iħossu tajjeb fil dak li nagħmlu .Huwa
meqjus sew fl-għajnejn tas-soċjetà , għaliex l-ebda
soċjetà tista 'taċċetta li oħrajn jistgħu jgħixu l- kriminalità
, jekk ma jkunx jinħass li jkun konsum meħtieġa tassustanzi li jistgħu jidhru terriblement ħażina , iżda dawn
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jeżistu .
U bħala tali aħna kollha għandhom vizzji , iżda bħala tali
dejjem jieħu l- ħażin meta aħna ma simili xi ħaġa konna
dejjem imperċettibbli bħala ħażen , iżda għandha viżjoni
kbira ta 'fejn aħna lkoll maħluqa , huma mezzi tagħna
ukoeżistenza jagħmel taħriġ tagħna li rridu u jkollhom lambizzjoni biex jgħixu tajjeb u tkun aħjar mill-oħra .
Ikun hemm ħafna Picardias kif pissed off ħolqien tiegħi ,
iżda fin-nofs ta 'dawn bastards kien hemm tfajla , jien
dejjem gustado tagħha peress I met tagħha , għamlet listess birthday lili .
Bħal dejjem gustado tagħha peress li l- jum I met tagħha
, jien dejjem gustado tagħha, hija għexet miegħi u għexet
ħafna ma ' aħwa tiegħi , kellu relazzjoni wisq minnu , ma
kienx imħabba ewwel daqqa t'għajn , jemmnu u jemmnu
li qatt mhu se jkun hemm marakif iħobb li, l-ewwel darba
I kissed inti , I felt l-iljun veru , aħna kollha simili li naraw
lilna nfusna fil- Savannah .
Hu li għandu d-dritt għal ħajja ugwali għall-irġiel kollha
għandhom mara u familja .
Anki jekk jiġi aċċettat dan il-mod ta 'ħajja I għexu u din limħabba teżisti biss darba fil-ħajja , ma jħossux il- għaqli
, u lanqas qatt ma kkunsidrat nnifsi bħala tali, iżda I met
lilhom kollha , ġew integrati fil b'xi mod jew ieħor ,
kollhagħandna biex inbiddlu , imħallsa kont kbir iżda dan
kollu għaliex jien ridt li jkollhom ħajja tajba .
Huwa kien tajjeb fil dak li kien , I bdew jagħmlu
burglaries , serqiet beda fl -aktar sempliċi , għamlet xi
wħud gunpoint .Iżda wara degradei me mal-konsum
eċċessiv ta ' kokaina , I felt tajba dwar it-tipjip u ma riedx
li jħallu .
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Huwa se jieħu me delirious , iżda qatt attakkat xi ħadd filrawnds tiegħi , jekk ma kien hemm l-ebda reazzjoni , ma
tkunx teħtieġ li jużaw il-vjolenza , fejn ikun mitigati lbars qorti .
Naf li mixjiet fil-xita gets wet , biss riedu li tikseb il-flus
jew tikseb il-valuri li jinġiebu .
Siti Varjata , I kiber fuq il-ponta , Liżbona dejjem kien
gost għalija , meqjusa din il-belt kif diġà taqra kotba talistorja , belt ta ' valur storiku u kulturali .
Rajt il- progressjoni ta jkollhom ħajja tajba , biex ikunu
jistgħu jgħixu encordeirada ħajja bħala tali, jiġifieri biss
riedu l-flus , kont naf I kien multa , I biss riedu l-flus u
ħass ħażin dawn l-atti , riedu biss kien li jissodisfaw ilvizzju tiegħi u jħossu soċjali , l-ambjent soċjali , li tkun
ukoll ma 'nies u jħossu normali , normali fin-nofs tal-ħajja
fir-relazzjoni ma' nies .
I felt domineering , hi ġġudikat me iljun mane fil-kisba
tat-territorju tagħha u żona fejn jgħixu .Għalhekk I
jiffaċċjaw il-ħajja ta 'wara mara !Well ... I ħa dan il-mod
ta 'ħajja b'mod pożittiv li bih ħażen tista' tagħmel biex innies , qatt pperikolati ħadd b'mod li rovina xulxin b'mod
brutali u li jħallulhom ma 'xejn .
Ħadet biss vantaġġ taċ-ċirkustanzi tal -mument u biss ma
lilha għall -flus , sabiex jitwasslu riżultati malajr għadduħħan kokaina , iżda dejjem prolonguei dak li kien
inevitabbli , li huwa dak li huwa mhux imwielda raġel ,
jew saħansitra forsi nistgħu jirtu l-kawża għall-istudjukif
inhu l- bniedem li jixrob l-alkoħol u ipejjep droga
jirreaġixxi fil- prokreazzjoni tal- ġeni fil eredità li huwa
jitħalla mir-riżultat tal -fertilizzazzjoni .
I am not l- " espert " f'dan il-qasam sabiex jiddeċifraw
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dan kollu u jkun kapaċi li twassal lill -qarrej dan parabbola
, it-tip li jitkellmu dwar dan għax kelli biex jitkellmu dwar
dan, huma modi ta 'ħajja .Dawn huma xi kultant meqjusa
bħala ukoll, min-naħa loħra huma meqjusa ħażen .
Kif come ?
Minħabba l-mod ta 'ħajja li aħna tgħallimna kif għandna
hawn fuq referenciei , inti ma tistax dejjem jaġixxi bl
malice , għandu jiġi skużat , li jiġu milqugħin tajjeb !
Kif come ?
Minħabba li aħna ngħixu dan , standards , tħossok ħajjin
u l-ħajja kmand sentiment , hija forma ta ' ambizzjoni
biex ikunu jistgħu jkollhom ħajja tajba .
Ir-relazzjoni beda , I kien 22 , ġiet magħquda fl-armata ,
iżda ma riedx li jmorru, iżda l-liġi kien qal hekk.U li meta
kelli r-relazzjoni vera , il-passjoni li jien qatt mhu se
jkollhom l-istess Cristina , u hawn beda r-relazzjoni li
aħna kollha jaspiraw li , aħna kollha jridu jsibu mate
tagħna ruħ vera .
Għex intensiv , I ħassew li kienet 'il bogħod mill me ma
jħossuhom tajjeb , u li fejn forsi hi ħadet li jkollhom poter
ftit aktar fuq lili .
Hu iħobb il- tfajla kienet jealous , iżda ma kienx insanely
jealous , kien jealousy b'saħħithom u jealousy li ma kien
hemm l-ebda ħażen morda reali li jista 'jieħu me li seħħ xi
ħadd li tissospendi miegħi għal impożizzjoni tiegħi .
Kif come ?
Ħsibt lili u biss jekk mitlufa jitilfu l-mara tal-ħajja tiegħi ,
iżda ġara .I riedu li jmorru lil Bairro Alto u hi tmur lil disco
fil-qasam żgħir , niddiskutu u li fejn aħna spiċċajna , forsi
ma kienx tagħha se , il- brother anzjani qatt ma aċċettat
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ir-relazzjoni kif ukoll.I kellhom ġlieda miegħu , iżda kien
qabel ma tibda imħabba tina , iżda jintefqu kien mument
ta ' ċirkustanza , imma Għoġobni lilu , imma hu ma
aċċettax tiegħi mod ta' ħajja , qatt told me hekk, imma
qatt ma wera kienet il-me , li jafu li I kien tajjeb .
Pperikolati mhux ħafna , imma hu ma aċċettax relazzjoni
tiegħi mal- oħtu .Għex miegħi biss mill-fatt tal-kuntest ,
aħna għexu fl -istess lokal hekk aħna tinżamm dik irrelazzjoni , dan tal-ħolqien tagħna .
Ommha kienet ġejja minnhom , konċepiment housewife ,
il-missier ma kienx jaf , imma kien Lord tajjeb il Raul .
Tgħallmu jgħixu biss għad-detriment tan-nisa , aħna
ltqajna għoli fil -lokal biex jipproklama lilha jintaxxa llokal kien tifel , iżda kellhom sens ta ' żmien , diġà kien
jistudja .
U din id-darba malajr raw , minkejja l- età żgħira kellu ,
kellu għall-ġlieda għall -ħajja u għal dak li huwa kien :
missier , omm , dar , ikel mhux fallew lili u qatt ma naqas
lili .Minħabba li minkejja s-salarju baxx li ommi irċeviet ,
11 kienu tales li tħallsu d-dħul u m'hemm missier tiegħi
jitħallas biss il-kera , hemm , iżda qatt ma kellhomx ikel .
Allura kien il- bidu tat-tmiem , jiġifieri , it-tneħħija jista
'jwassal għal nisi , naħseb li kien wieħed li kien telqu lili
fit-tagħlim , biex jitilfu missier tiegħi kellhom biex
jirreaġixxu bl-istess mod bħall lilu .
I ħares lejn lilu bħala eroj , iben ġlieda raġel ta 'nies umli
, nanna , Elvira , kien ma' min I għexu sa l -età ta ' 6 ,
sakemm hu marru l-iskola , x'jiġri ... I jidrawnanna tiegħi
kienet tifforma me , irrispettivament mill- monitoraġġ
dirett tal- missier tiegħi , iżda fil-ħin xorta kellhom
għajnejn tiegħu wiesgħa miftuħa, iżda kellhom l-sens ta
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'żmien .
Kieku l- kunċett ta ' ħin .
Huma r-rapporti pura li jistgħu jeżistu fid -dinja .Kif come
?
Illum kulħadd jista jaslu fuq quddiem permezz ta 'ħajja
tagħhom irrispettivament mill -pożizzjoni jilgħab jew
ġerarkija soċjali .
Allura parti minn dan, l-idea li verament ebda wieħed
jistax jiġi akkużat li xejn mingħajr prova konkreta ,
jiġifieri b'mod konkret .
Kif come ?
Allura rregolati liġijiet u aħna kollha jkollhom aċċess ,
aħna ma għandu joqtlu , steal u l-istupru .
Iżda aħna tista 'back lill -bidunett ta' l-umanità u dawn lavvenimenti rnexxielha , minħabba li l- istorja hija
bbażata fuq dik .
Aħna kontinwità , li l-kontinwità li dejjem se jkun
kontinwu , li fih huwa maħsub .
U huwa assolutament ċert li aħna ngħixu għal kawża ,
aħna mhux kontinwu li jibqgħu u jeżistu fuq earth .
I do not know , jista 'jvarja it-tema , iżda jista' jfixkel lqari qarrej , tista 'tiddevja l -attenzjoni mill -istorja vera
dak li ġara .
Iżda dawn huma parables li matul l- ktieb kollu dejjem se
jeżistu għaliex aħna se tispeċifika aħjar u jagħmlu jifhmu
s-sitwazzjonijiet li kienu esperjenzati .
Kif come ?
Sabiex tara li kien kollu fi ħdan soċjetà fejn dejjem kienu
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hemm ħajja b'saħħithom u l-fehim tas-soċjetà minħabba
l-għajnejn ta 'oħrajn jistgħu anki jkunu Ġuda , iżda hemm
ħaġa importanti ħafna fil-ħajja , dak li aħna ħanżira huwa
l-frottli aħna se jaħsdu .
Iżda quddiem , iridu jiġu trattati tajjeb , li jkun eżemplari
, missieri dejjem raw lili u riedu biex tara kif re , imma I
am l- king , il- gwerriera li mhux dejjem jista 'jirbaħ u
bdiet ħafna żgħażagħ .
Meta semmejt li faċli mhix faċli , iżda diffiċli , li meta nkun
iddabbjati -kaċċa .
Wara aggressjonijiet bi SLAP fil-wiċċ li ħassejtni kien li
huwa kien tilef , I felt anke fl-għajnejn , hi aktar tard
ppruvaw biex jerġa 'jibda miegħi , imma I naqas u kien
hemm li beda l-istorja vera tal-kriminalità , iżda kellhom
l-istorja, kien diġà sseparat waqt il-qadi sitt xhur fil-ħabs
militari fil Santarém , kien il- ħabs militari .
Kien fil-ħin ikkundanna Arnaldo , li hija l-istorja ta ' dak lindividwu joqgħod fit-triq tiegħi fi ħdan ħabs , fil-ktieb ta '
l- estensjoni tal- qarrej ser jifhmu l- ambjent soċjali reali ,
f'dan il -ħabs każ , stick sitt xhur ingħata maħfra millPapa .
Kien kollha I jistgħu jinvestu biex jgħixu ħajja tajba , kien
isseparat lili mill -tub .U dak li ma nagħmel ?I ppruvaw
xortih tagħhom .
Still ltqajna biex jaħdmu fuq il-ponta taħt l-art bħala
qaddej ta 'mastrudaxxa .Suwed beżgħu me , ħadmet mal
-iswed kejbil aħdar , nies tajba li riedu ħajja aħjar li
kellhom fid -dar .
Portugall fittex li jkollhom ħajja aħjar fil -pajjiż tagħhom
ma setgħux jkunu hekk tiftix li wassal biex jemigraw 55

pajjiż innifsu .
Kien aktar faċli biex tħares Portugall mill -qrubija.
I beda jħoss l-qrubija ta 'Cape Verdeans , li jgħixu
magħhom , Cape Verde kien imlaqqam ħażin minħabba li
kellhom biex jikkumbattu l-inugwaljanza u meta hawn
waslet għall -Portugall ma bnedmin li ma kinux aċċettati
sew , kif kien qatta l-gwerrabarranin u dak iż-żmien kien
għadu pissed , kien Chavalito , kien imqajjem u kien beda
dak ħadd ma jixtieq tifel , I bdew wander , jien qatt ma
kien vadiador , I kien vagueador wieħed .
Kelli l- isfera ta ' esperjenza li kellhom fil-passat , raw isseparazzjoni tal -ġenituri tiegħi fl-età 8 , kif kien jistudjaw
, u bħala tali diġà kien jaf li ma kinitx ser tagħmel me isfel
tajjeb ħafna , I felt it-tneħħija tal -bniedem li kellhom
eroj.
Jaraw dan jintilifx anki ta 'età żgħira I realizzati I kellhom
biex jgħinu ommi , imma jien verament iħobb missier
tiegħi .
Kull sajf imur permezz ta 'magħha sakemm 17-il sena
wara xorta komplew meta kien fl-armata , iżda mbagħad
beda spazjar dak li huwa naturali .
Fiż -żmien kien fis- siġra tat-tin -ħalq fis-servizz tattrasport skola prattika meta I jintefqu l-festi miegħu .
My missier kien raġel iebes kellu tfulija iebsa , mitlufa
missieru snin com14 kienet l- ambizzjoni tal nanna tiegħi
jikbru fil-ħajja , ikollhom aktar appoġġ u jkollhom aktar
flus .
My missier rrappurtat li t-tkeċċija tiegħu kienet loving ,
kien minħabba li huwa gustado kien Adieu mgħaġġlin
mill-parti , qatt ma tara missieru , iżda kiber diffiċli biex
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jgħin ommu , kien l-iben itwal għexu fid-darl-omm .
I lived sitt snin man-nanna tiegħi , imma kif kien iebes ,
kellha minn taħt kiber iebes, qatt let -tfal starve .
Fiż -żmien kien minatur .Infittxu negozju mineral , iżda
ma ħadmux hemmhekk , ċiklist kien ukoll fiż-żmien
ingħaqad ma 'l -armata u kompla l-karriera tiegħu
hemmhekk .
Saret raġel normali , ingħaqad hemm mill -ħtieġa tal ħajja , kif żgurat li aħna kollha jkollhom jiżguraw awtosuffiċjenza.
Dan ġara , kif hu kien raġel iebes, ħabib ta ' ħabib , ħabib
tat-tfal , iżda mhux ta' ħafna kliem , iżda kien rispettuż u
onest .
Dak hu li hu dejjem ried lili li jitilqu, iżda kienet , hemm ,
kien is-separazzjoni , I rittrattat daqsxejn , ma proċeditx
bl aktar monitoraġġ tal-mod ta ' benesseri u mod ta' ħajja
, id-diffikultajiet biex jingħelbu l-ostaklu u l-˙ ajja
assigurata xogħol biex jiżguraw l- futur sabiex tipprokrea
, huma tfal kollha tajbin, aħna denja li tkun tfal tiegħu ,
iżda wkoll kien hemm nuqqas ta 'fehim u l-lealtà minnaħa tiegħi , sirt il Trickster jkun kif qal .
Il whiplash psikoloġika ta 'sensazzjoni daħal jaggravaw
biss minħabba qatt ma ltqajna biex tara li tajba hija li jsir,
imma rċeviet biss bħala ħażen billi tissepara biss kellhom
me ħsieb ħażen .
U li kif dan kollu marru l isfel għall- kundanna tal-att
.Bdiet fejn?
Hija kienet is-separazzjoni , kien meta bdejt biex jissieħbu
mill solitudni , imma kien tiegħi mod ta 'ħajja kellhom
passat u hemm I felt sikur mill -inkwiet ta' diżappunt li
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kien ħass imma swore hemm, inti leave me , qattI se
tagħti aktar .
I kompliet tiegħi mod ta 'ħajja kienet tixrob u serqet u li
meta għadu mfittxija u mfittxija bosta drabi u li meta hi
mdawwar jridux jaċċettaw lili , ma nafx inti magħmula me
jbatu, jien mhux ser tridx li jirritornaw għall jkollhom li
tħossokkien uġigħ , imma dejjem kellhom jgħixu u xorta
jkollhom dan.
I għad għandhom fil -fehma tiegħi kien għaliex I għexet
tant snin fil-ħabs dejjem ħsibt li dejjem kellha tkun
preżenti fil tiegħi so I jkollhom apprezzament tant għal
din il-passjoni , mhux għexu ieħor ugwali.
Linhó , wara tliet xhur ta ' preventiva ssieħbu fil-katina
Linhó ikkundannat , istorja tiegħi jibda madwar il- qlubija
ta' jkunu ristretti mill- qlubija , hekk dak li fih għandna
biex jittrattaw ma xi ħadd ieħor fid-dinja , dak li jiġri
huwa dan , kif kont nafli l-passaġġ jista 'jkun twil wisq fl
seclusion , mibdulin fil- run ġungla , kien l-eħfef mod biex
jittrattaw ma' dawk li jikkommettu r-reati u huma fi ħdan
il-katina hija dinja fejn sodisfatti bir -liġi ta ' stupidity , u
meta naqrawbil ħmir ikollhom jittrattaw magħhom , imma
jekk aħna wisq intelliġenti jistgħu jaqgħu , hekk ħajja
hemm ħajja għandu jittieħed mhux hekk ertjat mhux tant
il-baħar ħafna , li kien salvazzjoni tiegħi , kien dan ilmetodu li I għażlet li liligħamlet win , iżda bidu tiegħi se
jkun twil u kien bidu inkwetat għaliex sibt ruħi mingħajr
mara mingħajr libertà sibt ruħi staġnati, mitlufa u kien
ġdid , ħsibt ta ' dak kollu li jista' jkollhom biex ikunu fil snin tista 'tgħaddi hemmhekk .Allura dak li ma nagħmel ?
I bdew jaqilgħu rispett , mhuwiex faċli , anke ma tridx li
tikseb fis -kunflitti ta ' vjolenza , jigru għaliex huma
jmorru permezz ta' rutina li mbagħad aktar tard beda
tirrealizza , il- rutina li wara l- ara kien disgusted biex
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jgħixu , qatt ħsibt bnedminbnedmin tista 'tagħmel tant
dannu għall- xulxin għaliex kull droga bejgħ , oħrajn
huma konsumaturi minħabba l-ħajja fi ħdan il-katina li
ddur madwar l-monopolju huwa l- droga għaliex li kif
bdejt tipjip eroina , kif kienet diġà daħlet fil-katinabilli
konsum eċċessiv ta ' kokaina , eroina ddeċieda li jibda ,
iżda forma ta' play , eroina duħħan look'll , imma meta
sibt ruħi kienx clinging ma setgħux jagħmlu xejn , imma
jien tgħallimt li tagħmel, iżda se jiġu rrapurtati aktar tard
, imbagħad tibdadan kien li jkollhom ħajja fil -katina
minkejja realtà jaħarbu l -pjaciri , biss irriżenja għalleroina li tkun taf li nixtieq astratta l- idea ta ' wara s-sess
, ġiet mħaddma minn kimika li ma let me jaħsbu dwar
dan .Kelli imħabba platonic bħala leġittimu u ltqajna tant
iħobb kbira , iżda ħaġa waħda li huwa garantit, iżda mhux
biżżejjed biex tipprova , ma inti biss trid duħħan , dejjem
ikun hemm l-aspett irridu nkunu l-mexxejja ta 'oħrajn
jaraw fil-ġerarkija li kmand liemainti taf li inti tistax ,
huwa bl-uġigħ , huwa diffiċli li xquq , I iddeċieda li ma
jħossu sorry għal xi ħadd , minħabba I kien ukoll hemm ,
kien tħallas dejn ta 'ġustizzja , iżda rotta tiegħi kienet
ħażina ħafna , kienu tgħallmu din il-lezzjoni aktar kmieni
kiekuimsawwat u ma kinux mitluf minħabba toħroġ finnofs tas-sentenza, iżda immaġni tiegħi kienet maħruq ,
kien pjuttost referenzjati , hemm kont ta 'passaġġ tiegħi
permezz dawn is-snin fil-ħabs , kien il- bidu tat-tmiem
prinċipju iebes , li permezz tiegħu ma nistax JiddispjaċiniI
affumikat għas-snin li din id-droga għenuni rilaxx ħtieġa
kbira aħna kollha jħossu , huwa loġiċi ta 'pjaċir , f'termini
libertà li jimxu gosti sbieħ , dawn is-snin kollha I love
wkoll li I mibnija hemmhekk , iżda lise jkun għal aktar
tard , issa I se jitkellmu dwar il-vjaġġ li huwa fuq, ma
nafx kif kollha tibda bid-dħul meta jikkundanna li qed
ifittxu għall -benesseri , anke fi ħdan l-ħajja fl seclusion ,
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iżda li kollox suġġettiv , għaliex fil -benessri tagħnama
tistax tappella lil xi ħadd li tħares lejn us , jista displease
fil-punti varji , l-ewwel jistgħu jiġu misruqa , it-tieni
jistgħu jduru skjav , ix-xogħol , imħabba jew parti terza
tista 'ddawar housewife b'jum , hemm ħafna ta' varjetà ta
' l-irġiel fi ħdan il-katina li ma jistgħux dejjem jiġujafu
x'inhu għaddej ġewwa l- ruħ jew li kulħadd jħobb , ħafna
jagħżlu d-dritt li ma ssirilihomx ħsara , iżda minbarra li
hemm punt importanti aktar xorta , qatt , qatt , inti tista
'tixtri ħbiberija , anke jekk huwa mħallas fi żmien il-katina
,konfrontazzjoni huwa diffiċli ħafna fi ħdan il-katina ,
hemm dawk li jkollhom xejn , konfrontazzjoni fi ħdan ilkatina ma jkunx issikkat , loose fuq naħa waħda u hija
qawwija kollha kemm hi , kieku biljun jew hi kellhom
jagħtu lura , biex jitbiegħed miegħiimma riedu jimxu hekk
riedu jimxu l- mod iebes , kien il-mod I dejjem jieħdu me
twil biex jifhmu, in-naħa tiegħi kien dejjem aktar
psikoloġiku .
Kien minn hemm qatt ma sabu l- passaġġ ta ' goodness fi
ħdan il-katina , ma jemminx fil- tajba , biss raw ħażen .Kif
come ?Minħabba I felt disgusted mal myself , minħabba li
l- għajnejn ta 'oħrajn kien biss kelba , kelba huwa
terminu slang li aħna aħna użati , li jfisser slacker ,
wieħed li ma tridx li jiddedikaw għal xi raġuni oħra minn
dak li huwa rriżenja biexdo , dejjem tmur l- mod kif
wieħed li dejjem tagħti l- divina , l-enerġija hija
hemmhekk , l-twemmin ta 'tama u l-fidi , u dejjem I
imwettqa fi ħdan me , I raw homicides fil hemmhekk .
Imma kif I kien marimbar għal dan , u permessi me biex
jgħixu, qatt ppruvaw jagħmlu ħsara lili , verità jkunu jafu
, u kien eżattament kif dan kollu beda , I kien ferm
instabbli , imprevedibbli , u l-prinċipal iskola jinkoraġġixxi
meli jkompli l-istudji tiegħu , iżda li informazzjoni sħiħa ,
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biss mhux kollha l-istudju , kien l-appoġġ tal-familja ,
garantiti sostenn .
Dan dejjem jeżisti meta huwa assigurat bi mod jibred biex
jgħixu u ikunu jistgħu jitolbu dak li hu ħażin , għaliex hi
msejħa garantit appoġġ, fil- liġi huma dawk li tagħtina lħżiena meta aħna huma mbuttati u jiġu defeated missistema , għaliex millma jkollhomx flus aħna imbuttata
lejn sistema fejn hemm flus kollox imur sew , xogħlijiet
tal-ġustizzja, għaliex jekk ma kienx hemm diġà.
Peress li jemmnu fil inti , huma jistgħu jagħmlu xejn
għall-bidla għaliex huma impjegati , u huma biss
għandhom jikkomunikaw ma tistax taġixxi mingħajr l ħtiġiet li huma stabbiliti għall-ġustizzja , bil ilment lil
stħarriġ ta 'ftuħ , iżda kieku kellhom jiftħuinvestigazzjoni I
kien dejjem off-ganċ għaliex kien jaf mixi fil -mozzjoni filkatina , kien jaf il-gwardji korrotti , dawk li jġorru d-drogi
għall-ħabs , xi oħrajn ltqajna bogħod, spiċċaw fil -ħabs .
Xi wħud minn dawn kobob diġà kienu jafu l- priġunieri ,
eċċellaw u kellhom episodju ma 'waħda mill- Alfredo kien
raġel tal-lejl , il- king tal-lejl , swiċċ house Explorer li hija
r-re vera tal- Mafja , dan jistħoqqilha ħajjaaħjar kien eks pulizija biss GoE li imbarkaw għar-reat il-mod I jkunu
kuntenti li jsemmuha fil-ktieb tiegħi minħabba I tgħallimt
xi affarijiet miegħu , anki jekk hu kien cops u kellhom
episodju inqas pożittiva fil-ħajja tiegħi miegħu ,
humappruvaw joqtlu lili fil-kittien ħabs , biss fil-ħin kienet
diġà veteran , kien ħamsa hemm sodisfatti .Huwa kien jaf
kull aġent , u kollha kienu jafu lili u dan l-episodju mardu
-katina kollha , relatati mal- priġunieri , minħabba I kien
inċentiv għalihom kollha kien l-eżempju huma raw lili ,
jiżgura l-kontinwità fl-għeluq għax kellna biexjkun hemm
, u meta semmejt hawn fuq li Cape Verde se jkun żwieġ
tiegħi , mhux ħażin , kinux , fil-fatt , huma riedu li
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jpattuha dak l-episodju , ppruvaw joqtlu lili , I kien
mistieden biex jkun il-bniedem għar-ras, iżda mhux
għalijariedu li jinfurzaw l-unjoni ta 'wieħed biss ma tara li
jekk jien ridt li kieku kien jingħata mejta .
Iżda l- ironija hija xejn ta 'dak li ġara fil- agrediram- biss ,
mhux maqtula lilu huwa mifdi nnifsu u ppruvaw biex
tissaħħaħ ħbiberija tiegħi miegħu , imma kien jaf ġewwa
lilu qatt ma ninsew dan l-episodju , biss ħaffru lilu
minħabba li huwa jkollu l- umiltàu jiġu mqarrqa billi dak
tkellimna dwar me , mhux mill- priġunieri , iżda għasservizz ta ' gwardjani tal-ħabs , u d-direzzjoni għax kien
jaf li ma setax jegħleb me , kieku jħallas il-prezz tal-mewt
kmieni, allura hekk kien I let lilu walku meta I induna li
kien umli tgħallmu jirrispettawh u li jaċċetta għaliex kieku
ma kienx jkunu ħajjin jekk I ma riedx lilu , iżda ma kien
hemm l-ebda punt , biss kien prezz għoli li jħallsu , I kien
ikkritikata mill -priġunieri ordinarji li hated -kobob ,I
achincalhado .
- Nelson kif inti taċċetta dan Guy ?
I aċċettawha minħabba li huwa fuq kollox kien
professjonali , rebaħ għedewwa qawwija fl-ambjent huma
għexu , kobob qed, kien ħafna għarfien , kien jaf quċċata
minna u kien jaf nies qawwija li jistgħu jgħinu , mhedda
lili biex tieqaf titkellem ma 'dak l-individwu jew
jippermetti li jkollhom rispett tagħna u huma tagħna ,
imma I let lilu ħajjin , kien kienet waħda ta 'tagħna , Cape
Verdeans semmejt kienu l- Nelson u carlos , għexet
eżattament fiż-żona fejn I kiber kienuhuma ispalla
jpattuha lili u outbursts daħlet wara , u riedu li tara slain
dan tali individwu , imma tlaqt I let go lilu , nixtieq xejn ta
' l-individwu , għalkemm jien xejn kontrih , u l-istorja ta'
dawn aħwa l-carlos , inqatel b'tir minn uffiċjal PSP , kien
imsemmi , kien ferm imsawta, lagħbu ċess miegħi , huwa
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kien "espert " fil- qasam , biss kien jaf kif jilagħbu l- flus ,
I dejjem qallek , mhux worth it , playgħall-imħabba ta ,
iżda f'dak iż-żmien kien tajjeb , kien qed sponsorjati mill
Manuel u l Romão u l badona , aħna trattati bħala aħwa ,
kellhom l-għajnuna reċiproka , kellha lkoll fin-nofs fejn
delitt lurks fi kwalunkwe tieni li millisekondam'hemmx
wisq u xi kultant aħna jistgħu jiksbu maqbuda fin-nofs u
meta għamilna dan , I iddeċieda li jkompli tiegħi mod , I
magħmula ħafna iskorti fil-katina , jiġifieri , assigurat ilbenesseri ta ' xi wħud, u biex tirbaħ tiegħi , li hija, minn
naħa waħda jaħsel l-ieħor .
Kien il- motto , il- motto ta 'għajnuna reċiproka , iżda kien
hemm dejjem ir-riskju ta metermos f'sitwazzjoni jekk
aħna kienu msejħa għal dan , kien hemm qtil fl bjankerija
, qatt poġġih fil-kwistjoni kienu ġurnata tajba u kuntenti
minħabba I mixi sa din id-deċiżjoni ,I ma setgħux jagħmlu
, dejjem ħsibt myself , jien qatt ħsibt f'oħrajn .
Kien kollha malajr ħafna li t-trasferiment tiegħi għallwied tal-Lhud wara tmien snin tlesta bjankerija , huma
qatt ma riedu lili u aċċettati lili ukoll , huma riedu jagħmlu
ħsara lili , imma rispettati me , dejjem stenniet
traskuraġni tiegħi , xi ħaġa li qatt ma tahom.Kien hemm
mara li kien uffiċjal fl-industrija legali , hi gustado lili u
ħaffru tagħha , iżda ħaffru dan b'togħma , fil-jum hu Rode
me -nassa kienet eżattament fil-ħin I kien aktar
b'saħħitha minn qatt qabel , qatt tkellmu ħafnamagħhom
mal- kobob , kien ta 'periklu , I mixi lest għal xejn .
Irrispettivament ta ' ħażen , -ħażen li jistgħu jiġu jgħaddu
lili għaliex , wara li ħadet wieħed fl-edukazzjoni bbażata
futur u magħha biex jgħixu, huwa fattur qawwi li jkun
hekk , u aħna huma użati biex u nieħdu l tagħlim li l-ħajja
hija tant ,ħajjin li jmutu aħna biss jieħdu , imma meta I
kien trasferit għall Wied tal-Lhud , imma dan kollu huwa
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warajna beda ċiklu ġdid dan kien tiegħi mod ta 'ħajja u lmod ta' ħsieb ma jippermettu l-ebda tip ta 'abbuż , kellha
karattru tiegħi ,simmered fi ftit ilma , u meta I ltqajna lwied Lhud , iddeċidiet li tieħu direzzjoni ġdida , huwa ried
li jeħles mill- inkubi tal-passat , għalkemm kelli l- aħħar,
verament kellhom magħhom kien mod sempliċi ta 'tgħid ,
liemajmorru hemm hemmhekk , iżda pjuttost mhux , dak
li tmur hemmhekk , hemm tmur ;biss let go , let yourself
pakkett fil -fantasija li aħna verament huma dominanti
jintefqu u s-sid ta 'l- galaxie kollu , jiġifieri , l jiffunzjonax
u kollox huwa ppreparat għal dan, għaliex huma dawk li
jħaddmu
u
l-impjegati
ma
jikkontrollawx
tagħhomavventuri steal u li jgħidu li hija legalizzat , hija
forma ta ' qerq , wieħed mill-mumenti li ħafna glorify lili
fil- bjankerija kienet kisba tiegħi kif ukoll l -iżgurar isem
tiegħi fin-negozju .Kieku wieħed ħaġa aktar , dan kien ilħin ta ' kollox jew xejn mingħajr exhaust win , jew die ,
kien il- motto li kellhom fi ħdan me -qawwa li jgħixu u
jgawdu l- qawwa li kelli I filwaqt li kien magħluqa , qatt
jintużaw vjolenza gratwita biexmates tiegħi ltqajna kważi
biki tiċrit , l-ħażen li rajt qed jitwettqu minn kumpanji
oħra li kienu ddominati minn vjolenza u kienu forsi
sfurzati li jagħmlu dak kollu l- traffikanti riedu , imma jien
ma enveredei minn triq diffiċli , għalkemmkien me hooked
eroina , I swore li myself jgħixu fil-katina jkunu lesti li
joqtlu u biex tgħix b'mod dinjituż li ma jkunux jolqot lili
biex jintemm , l-kejbil huma kollha diffikultajiet tal mument huma dawk li magħhom kollha għandhomdeal ,
għalkemm ma kienx x-xewqa tiegħi , toħloq għedewwa
fejn hemm bilkemm jimxu u myself, kien hemm dawk li
ppruvaw jagħmlu ħsara lili , -direzzjoni ma simili me ,
allura dan huwa dak li għamilt , mibgħuta informaturi
minnhom huma preżenti fil-ħinijiet kollha flli kienet
miftuħa għall jekk ikunu jistgħu jinfurmaw aħjar ta ' dak
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kollu li I jistgħu qatt do , huma kellhom kuxjenza ħatja ,
iżda ħaġa waħda attiraw attenzjoni tiegħi u għamel
miegħi bidla , basieie me ħafna f'dawn l- għalliema kelli ,
I feltimħabba platonic għal xi wħud , u dan imbagħad kien
li kien sejjer tajjeb , iżda l- dgħajsa mbagħad daru ,
grabbed lili u jpoġġi lili fuq Lhud wied kien diffiċli wara
tmien snin ta ' priġunerija fil bjankerija , ħalla l-istorja
vast il-livellħabs , għaliex kien jaf kulħadd u dawn kienu
jafu lili u hu għalhekk li jien qatt riedu jikkastigaw lili mija
fil-mija , I kien spiss kkastigati bil -pieni dixxiplinarji ,
waħda għall attakk u abbuż verbali oħra mill-gwardji u li
kif II induna li verament kien jittrattaw mafja aktar
qawwija minn I , iżda fir-realtà ma kinux aktar I biss
kellhom il- kotba u d-diploma li għamel huma differenti
mill me , għax wara li diġà kienu jilagħbu l- ħafnaminflok
il- ballun , li divertiment tiegħi , inċidentalment lagħbu
kollu kien hemm play , I lagħbu l-ogħla Trump dak li qatt
inti tista 'tilgħab , ass ta spades , xi nies told me I setgħet
tara li jkollha xortih ħażina ma din l-ittra , u diziam-me li
jista 'jkollhom xortih ħażina ma din l-ittra , il-ħinijiet
jinbidlu u li meta I bdew jirrealizzaw li l-ħajja mhix filkatina , iżda barra , imma qatt ma riedu jiġu internalizzati
, imma kont naf li kien punt qawwi tiegħi ;beda l-istorja
drammatika kienet jispiċċa fil -qtil , kienu tliet aħwa u
dawn kollha kkunsmata eroina u eroina għalihom kienet
il-ħtieġa tal-mument , jiġifieri, kienu dipendenti fuq liema
kienu dipendenti mid-droga .
Iżda fil-fond fl , kienu nies umli , kellhom qalb tajba ,
minħabba li huma meħtieġa biex jiġu megħjuna għaliex
ħadu fil-ħajja u I wkoll ħa , kien ħajja iebsa , nistgħu anki
ngħid li kienet iskjavitù , il- mod kif il-ħajja sar ,kuljum
kellna biex duħħan imma aħna se tiġbed .
Iżda dan kollu huwa r-riżultat ta 'mod ta' ħajja , wieħed li
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jiċċaqlaq l-kawża għaliex I anke do poeżija fir -rigward
tal- esperjenza u l -kuntest tas- sitwazzjoni , huma kollha
staqsa lili poeżija , kienet li tikteb ħabiba tiegħu , kien
bħal dawn kienudejjem staqsa poeżija , imma I mitlufa
myself u kien fiż-żmien tal -konsum li adottaw dan il-mod
ta 'ħajja , I know dak I know u jien mhux lest li jgħallmu
xi ħadd minħabba li hu kellu esperjenza ma' dik tal-passat
, għamel miegħi xi ħadd erojkellhom fil-Trash u jista
'jiżdied .
Kollox kien mgħolli għal dan , permezz ta ' esperjenza, ilmod kif ngħixu , il-mod kellna biex jiksbu l- droga biex
tipjip , bħallikieku huwa kien offrut u mogħti ma jixtru ,
Sirt strettament negozjanti droga pimp li jbiegħu, kellhom
jassiguraw me surf kuljum tiegħi bi trab I duħħan , kien
allura li sirt pimp ta 'traffikanti , kien iddabbjati hekk
dawn kollha riedu għinni , agħti lili drogi li jbiegħu u I ate
, kelli l-akbar divertiment li kull Addict jista 'jkollhom ,
jiġu vizzju tad-drogi u t-tipjip .
Imma I kien magħruf għall sportiv tiegħi , għall-prattika
tiegħi fit-taħriġ għax mħarrġa kull jum u huwa shuffled
nies li raw lili u ħares lejn lili huma dejjem kellhom
paranojja , paranojja li semmejt f'din sfiduċja ktieb u li
huwa dubjuż ,meta għamlu l- ħażen aħna dejjem jimirdu ,
se jkun li ħażen se jiġri lili .
Huwa dejjem l-previżjoni mhux mistennija sinċerament
habituei- lili biex dan il-mod ta 'ħajja u kien diffiċli li
jintegraw wara l-arrest fl-ambjent soċjali , minħabba li
huwa mezz li nafu , huwa spazju żgħir ħafna fejn ħajja ta'
kuljum twassal għaljafu lilna nfusna kollha lil xulxin , iżda
fiżikament .
Irridu kmand kollu għaliex aħna tixtieq li jirbaħ il-lemin fi
spazju li jagħtina s-sigurtà nfusna li jkunu mdaħħla fil66

mezz li aħna dejjem jittrattaw mal- biża ', iżda mhuwiex
biża , huwa sempliċiment Jiġi żgurat us , nistgħu
jingħelbu s-sitwazzjoni jafu

Hija xi kultant jiġri fil-ħajja , tkun indotta għal żbalji ,
fatali , waħda li hija miktuba kif suppost , minħabba li
kien miktub mill- esperjenza u l-mod l-liġijiet li għexu u
kiber .
Kif come ?
Il-forza tar-raġuni dejjem jirbaħ , u sentenzi kollha li
jistgħu jagħmlu l-ħajja kultant jista 'ma jkunx l-aktar
korretta kollox jiżen fattur : malafama , il jkunx umoristiċi
u ma jaqgħux fil -grazzja , tkun waħda li kulħaddtixtieq li
méprisent , biex jiġu umiljati ;jħossuhom tajjeb u hekk
meta jkun hemm nuqqas ta ' poter ekonomiku huma
limitati għal dejjem tilgħab għaliex wkoll part- din hija
logħba , jiġifieri, xi wħud jgħidu li wieħed irid ikun jaf kif
jilagħbu huma sayings popolari għall-Xorti fltista 'taħbit us
forsi ħaġa tajba , u li Xorti tista' tagħtina dak li aħna ddomanda , il-benesseri , ikun tajjeb dwarek innifsek , biex
jgħinu għaliex aħna ġew mgħallma lilu wisq, jaqsmu lħajja komuni mal tagħnaġenituri, aħwa tagħna , aħwa ,
nanniet u nanniet , għall hemm , dan huwa ġenerazzjoni
tagħna , għaliex aħna huma r-riżultat ta ' l-estensjoni
tagħhom biex tara bnedmin ġġenerati ta' żerriegħa tiegħu
, jiġifieri , jafu aħna għandna l- ħila li jafu lil xulxin,taf
min huma tagħna u tagħna huma dejjem fuq naħa tagħna
, iżda qatt tixtieq tfittex , li jkollhom il-membru tal-familja
li ma jistgħux jogħġbok lilhom, dawn għandhom immaġni
li jippreserva l-ħajja u b'hekk sar il- progressjoni ta ' lunjoni, il-benesseri , l-ebda wieħed jħobb li jkollhom , jew
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li tara xi ħadd li huwa tal-familja tagħna jew xi ħadd qrib
lilna għaliex fl-aħħar , fl-aħħar aħna lkoll bniedem ,
għandna biex jittrattaw ma 'xulxin u l-atmosfera talfamilja, kultantjew fuq l-ospitanti wisq , tħossok sidien ta
' dak iġġenerat u jagħmilha mod ta' ħajja li huwa miktub
fil-qari teoloġiċi kollha li jistgħu jaqraw , ie studju tal
reliġjonijiet .
Aħna kollha jieħdu lezzjonijiet morali , huwa xieraq li
dawk li jħossu qrubija hekk fidila , li jagħmlu kollox
madwar jaraw tajba , dawk tagħna iħobb tagħna tarahom
sew , der in der , u qatt ma jridu tagħmlilhom ilħsaraqabel l-immaġini li jippreservaw u li jkunu ġew
mgħallma
,
il-valuri
li
huma
irrigati
jkunux
jippermettulhom li nagħtu ħarsa tajba , għal sitwazzjoni li
tista 'forsi jiġu solvuti ma kinux kultant tinftiehemx.Dan
huwa kollu sabiħ ħafna u l-midja jittrasmetti wkoll b'hekk
ugwali għall -faċċata se display immaġini sabiħa , huma
wkoll pressjoni minn qawwa li aħna kollha jaċċettaw ilgovernanza , suġġett iebsa ħafna , iżda dan għandha
tagħmel ma 'dan kollu lise jiġu rrappurtati hemm , aħna
jeżistu , aħna se jkomplu jeżistu , l-edukazzjoni hi wkoll
mogħtija lil dawk li jsostnu li jkunu sidien ta ' raġuni u xi
kultant huma jittrasmettu u jridu disunity , dawn kollha
għandhom in komuni ħaġa waħda li żżomm : a benessri,
sew tkun li dawn jistgħu jipprovdu dominju ta 'dak kollu li
jistgħu jaspiraw u li jixtiequ benesseri għas-soċjetà , iżda
dawn kollha għexu u jitkabbru bi missier u omm , huma
ngħataw l-kondizzjonijiet tajbin għaltkun kapaċi għallprogress fil -karriera li timmira , iżda wkoll jonqsu , imma
dejjem tinsa u huma rregolati mill- immaġni ;I tinżamm
din diskors għaliex vastness tiegħi huwa enormi f'dan ilħajja , tgħallmu ħafna , I żviluppati dak li kelli biex
jiżviluppaw għalkemm hu kien fil leash qatt ħsibt l-aħħar ,
dejjem ambicionei li jkollhom kuntatt dirett mal-impjegati
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ta 'stabbilimenti fejn I kien , karriera tiegħiħabs tista dub
dan se jkun interpretat aħjar f'termini tal-kelma kif ukoll,
iżda se jkollhom ikunu , għandu jiġi interpretat fis
onestament u sinċerament li hemm fil-ħajja .Huwa relatat
ma hemm relazzjonijiet bilaterali huma relazzjonijiet li
jirregolaw nazzjonijiet kollha , huma materji ta 'interess
Komunitarju biex tissalvagwardja l- assi , sabiex ikunu
jistgħu jagħtu l-benessri b'tali mod li kien stabbilit fl dinja , il-libertà l-tema aktar diffiċli biex jitkellmu,nistgħu
nagħtu l-libertà kollha tagħna , ħaġa isbaħ fid- dinja , hija
l- akbar pjaċir wieħed jista 'jkollhom fil-ħajja , huwa li
jkun ħieles , irridu nafu hu jingħelbu l-ostakli kollha li
għandna matul il-ħajja u tista ' ssib.Hemm varjetà kbira
minnhom , I tista ' tibda bil- prinċipali : il-tajba soċjali ,
ilkoll għandhom ħaġa waħda komuni , bħall nfusna ,
nistgħu nkunu ikrah , beautiful , ma jimpurtax , jidraw
jgħixu , jistenna mhumiex kollox ;xi kultant wara tajba li
tħares 'ssib ġenb inqas tajba , iżda kienet il- idejn ta'
Apollo , il-ġenb ta 'sbuħija , deskritt mill Nietzsche I
segwita autobiography tiegħu , m'hemm l-ebda raġuni
għall -aktar , il-ġenb ta' sbuħija hija waħda lijagħmilna
ħolma , li jagħmilna imħabba , ġġib kollha tajbin , iżda
hemm l-tajjeb imur id f'id mal- ħażen , kif eżistew
Nietzsche deskritti l- ġenb Dionysian , jiġifieri , incarnate
tajjeb u ħażin fil- istint li jkunubniedem , meta nitkellmu
dwar il- ħlejjaq kollha li jeżistu biex jillandja quċċata
huma min huma , kemm politika , kemm jekk l-imħallfin
huma sindki, presidenti ta 'assoċjazzjonijiet huma kollha
jistgħu jkunu , preżentaturi televiżjoni li tkun l- charisma
u li jkollhom gratitudniiżda l-ebda wieħed jista 'jiġi skużat
, fih innifsu l-kelma , maħfra kollha jkollhom raġuni u
meta aħna qed tpoġġi kwistjonijiet għandhom jieħdu dak
kollu li nagħmlu f'isem qal liġijiet li jirregolaw soċjetà u li
jistgħu jitolbu l-liġi kelma .Kien hemm li ltqajna -dritt li
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ma jiġi kkastigat u jiġu definiti mill -liġi minħabba li
jgħodd għal kulħadd , teżisti l-abbuż , ilha teżisti u se
jeżistu huwa l- Prologue .
U l- Prologue ġej minn transcendence , tagħlim lil hinn ,
aħna lkoll ngħixu għaliex aħna nafu li transcendence huwa
aktar minn tajjeb , jista 'jkun , jista' jkun , huwa li
jgħallmu , huwa sabiex ikollha kollox , iżda hemm
keyword li tinnomina kollhadan: filosofija , il-mod ta 'ħajja
, tgawdija tal-ħajja huwa dak li jagħmel up wieħed millfatturi transcendence , nibqgħu u jkomplu jgħixu bl-istess
mod , l-evoluzzjoni tal-BE ġew iġġenerati , ma tiġix
abbandunata ma jagħmilx ħażen wieħed mbierkail-tajba li
nistgħu prattika huwa l- divina , li nitgħallmu , huwa ddestin tagħna tgħallmu kollox huwa ħallewna wirt valuri
kbira , sabiex dawn extol l-kliem li jiktbu , iżda li kollox
glorifikazzjoni taż-żamma tal -poter u jkunfil exaltation ,
għal dan kollu jista 'jkun sbieħ jekk aħna verament kienu
kollha sodisfatti u hija miktuba kien tajjeb ħafna .
Kif come ?
Inkunu jidħlu fil- passaġġ wiesgħa ta ' taħsir tal-bniedem
, huma l-iskjavi tad-demokrazija legalizzat , l-użu tassitwazzjoni li għandha tiġi magħluqa u jkunu subjugated
għal regoli aktar stretti ;kultant ma jirreaġixxux bl-istess
mod bħala normali mod conformist , huwa msejjaħ iltranscendence tal benessri , it-trasformazzjoni tal- ġenb
aktar krudili li jkunu , dan huwa dak I felt , tgħallimt millesperjenza li rabja huwa appoġġ ħajjinli jgħixu u jibqgħu
jeżistu qed jidhru u so're ppruvata mill- valuri ta ' xjenza
li huwa dominat bħala mod sikur ta' għajxien meta dan
għandu jkun , ma nistgħux jevadu l-kwistjoni , ilkaratteristiċi tagħna li jagħmlu us huma diversi , iżda
kollha ġejjin mill-istess , mystification , l-ebda bnedmin
aktar perfetta milli xi ħadd, kulħadd jaf jgħixu għal dan il70

bżonn ta 'appoġġ garantit u kredibbli għall- benessri kollu
, jaħdmu f'kooperazzjoni , aħna skontati sabiex oħrajn
ikunu jistgħu jkollhom ħajja aħjar, il-qgħad , kawża
bissdin hija esperjenza li inti ser kollha jaqsmu miegħi , I
imsejħa dan kontinwazzjoni istorja ta benessri , huwa lestensjoni ta ' din il-kwistjoni .
Dan kollu beda wara s-separazzjoni mill-ġenituri tiegħi , I
kien ammessi għall skola kunvent ta hale kien l-isem talkulleġġ , fuq vaganza mal- missier tiegħi kien viċin hemm
, iżda wara s-separazzjoni jkunx iffaċċjat relazzjoni tajba
mal -missier tiegħi , ukien minn hemm li dan kollu beda ,
ommi ċaqlaq fl sal-ponta wara s-separazzjoni , kelli
madwar 10 snin , meta wasalt u I marru għall -ponta , iskola dam , ma aċċettax li mod ta 'ħajja , iżda
apanharam-I kien innoċenti , kienu jafu l- forza ta 'liġi
eżista , missier tiegħi kien fil-militar dared me l-mod listejjer li missieri qalli , li jkun raġel li għandu jiġi integrat
fil-militar , li jservu l- nazzjon , raġel iebsakif semmejt ,
iżda let innifsu jkun ttrasportati minn passjoni tagħhom
għall-imħabba mara oħra , raġel tajjeb fiżikament
b'saħħtu , intellettwalment wisq , jgħożżu li wirtu ġeni
tagħhom , kellha lilu bħala eroj , li kienet kollha t-tagħlim
li aktar tardjaslu għal jkun.
Kif come ?
Il domain kont naf I jistgħu jagħmlu , mill-ħin ta
'separazzjoni , kif I kien ma ommi saret indipendenti ,
ommi ltqajna lover , raġel ta' ħidma , li jaħdmu fl-uffiċċju
postali u xogħlijiet , hija raġel denja , beda wkollhekk , I
meħtieġa biex jgħinu ommi u sar l-kawża dominanti
kienet kollha mmaniġġjati tajjeb , I repented , cried ,
imma jien rebaħ , Naħseb li dan huwa l-aktar xierqa tema
, iħobb minnhom bħala xi ħadd, fortunatament huma
ukoll ,jkollhom ħajja , kien normali li jkollha
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diskussjonijiet , iżda dawn dejjem kellhom raġuni hija li I
kien rieqed mill- transcendence ta jixtiequ aktar , riedu
jagħmlu xejn , ħasbu li kien faċli .
I bdew jaħdmu biex jgħinu ommi , iżda malajr irrealizza li
kien I ma jiġi megħlub , bdejt taħdem bħala Casqueiro ie
upholsterer helper , dan huwa dak li jagħmel l-istruttura li
tkun
iffurmat
u
kkuttunati
,
maħduma,
kien
saħansitralokal tiegħi fuq il-ponta , ħadmet hemmhekk
qabel l- boy toninho ta 'ġenerazzjoni tiegħi , kellu diversi
aħwa , imma I kien l-favoriti .
Individwu li ħadmu kien hemm Casqueiro bniedem ta '
struttura sabiex upholster il-sufan , kien dehra robusta , u
I m'għadhomx riedu li imqiegħed aktar, forma aggressiva
ta' diskors li kienet diġà għaddew minn dan ma missieri ,
so I għażelbilli ddawwar is-sitwazzjoni , I kienet qed
iżżomm l- progressjoni tal-ħajja , mhux jintiżnu lili, imma
seta ' disgraced me dak il-jum , bħala kwistjoni ta'
jixtiequ li mhux iweġġgħu jew tweġġa , imma jien
jissalvagwardjaw myself threw ġebelid-daqs ta 'l-idejn ,
imma jien sparatura mxellef riedu jagħtu l- twissija .
Madankollu aċċettati me hemmhekk , I kompliet taħdem
wara li tlaqt mill-għażla , iżda wkoll għal sid miet
ikkunsmat mill -mard HIV , sitwazzjoni li ma kienx simili
Rajt lilu jbatu l-marda , iżda dejjem rispettati lilu , I tilfu
l-impjieg tiegħi , bdejt fl-assi,jiġifieri , fil- lingwaġġ huwa
użat bħala jiġu ggwidati , mhux imqiegħda ma pumijiet ,
trid indipendenza , I kien l-iben ta 'ljun , u aġixxa bħala
tali .
Marzu 1996 I nstab fil- subway Avenue , kellhom serje ta
' attakki fuq il-subway , kien hemm allegazzjonijiet ta'
reati li kienu għaddejjin hemmhekk u ġara okkażjoni
qattgħu PSP li daħal li jistaqsu għall-identifikazzjoni , u
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dan għaliexkellhom anteċedenti , ġimgħa qabel kienu fl
Benfica superesquadra akkużat serqet qarrej , iżda l- boy
li kien miegħi , Ricardo , kien kawt , mingħajr esperjenza
, huwa kien ġejjin minn ovarji ma kinitx taf il- belt , iżda
kien magħruf gwidakien ivvizzjat bid-droga , u fil-ħin
bħala I kkunsmati kokaina , sabuha tajjeb li jkollha crutch
'sikurezza , jiġifieri , lili u tissalvagwardja għall-futur, li
huwa li jkun hemm fis-seħħ, unjoni għall progressjoni .
Imma issa ġejja hawn l-istruttura , wieħed mill-fatturi
ewlenin ta ' kapaċità lealtà ta' kull , jibda wandering , li kif
skoprejt dak I kienet diġà taf li inti ma tistax fiduċja jekk
inti ma tafx , iżda l-esperjenza tiegħi kien vasta ,
kienenormi, kien ċert ta myself , kienet tajba fil dak li ma
, kellu jsir diversi serq armat , I għażel għal mod ma ssirx
ħsara lill xi ħadd, biss jiksbu l-flus .
Għal liema?
Li jgħixu , I ssieħbu dan il-mod ta 'ħajja , u f'Marzu 1996,
b'mod aktar speċifiku 28 ntqalilha ta' mandat ta 'arrest
allegatament tterminat biss iżid nieqsa introduzzjoni din
it-tema , ġimgħa qabel kien ġie arrestat fil superesquadra
ta Benfica , I kiengħall-irqad fil -karozza , is-sid ta 'dan
kien kurunell Logutenent Air Force , raġel li kien diġà ġew
permezz barranin , I kien dozing minn tidrija hemmhekk ,
iżda xorta kellhom l-dar fuq il-ponta , fil-fatt li bil-lejl
kienet l-Ricardo , u seraq qarrej u waqgħet rieqda filkarozza , konna sorpriż u miftiehma mill -uffiċjali tal-PSP
ikkontrollata minn superesquadra ta Benfica , imma jien
ma amedrontei lili u told Ricardo ma jiġux mbezza
jkollhom ikunu b'saħħithom u jgħidu le għall-l-aħħar , ma
kien hemm ebda evidenza għall-kuntrarju , imma hu
wissa lili li l- kobob jista 'jidher , iżda assigurat lilu , qallu
huwa okay , xorbu wisq whisky u riedu li torqod u ma
kienx fancy me tmur id-dar ugħexet fil-qrib .Dan ġara ,
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kien l-agħar dubju li raġel jistgħu jħossuhom meta hu
tgħallem u ferroviji is-sitwazzjoni attwali li jista 'jiġri f'dak
il-jum ltqajna bogħod miegħi .Huwa jista jobdu regola
tiegħi ta 'ma jkollhom xejn ngħid , iżda dawn ma kinux
konvinti u marru biex tikseb l- karozza uxxiera fil-qrib
biex tara jekk dawn kienu jafu ta ' xi assalt , player blu cd
, iżda kellna diġà wettqu bosta krimini qabelu kollha kienu
involuti fl- serq u ħtif , marru għall-istħarriġ tal- subway
Avenue , il skwadra kien fil- loft Markiz , stazzjon
metropolitana ta ' Lisbona , kienu intervistati , I said xejn
, ma nafx il Ricardo konverżazzjoni , iżda kif huwa kellu
storja tali għaddiet minn ġimgħa qabel f'sitwazzjoni simili
, I fdati .
Fuq dik il-ġurnata , aħna telqu mill-istazzjon , kellu xejn
ngħid , I fdati fil xhieda tiegħu lili jistgħu jiksbu bogħod,
kienet qed fiż-żmien tal- liċenzja kien qed jaħdem , iżda
sabu ruħi li jirċievu l- fond tal-qgħad , kompliet tieħu littraI marru għall- kodiċi , I kienet diġà fil -sewqan , I felt
tajba , kelli gost kbir u kien fil-ħin I kien serva bi
ġudizzjarju ħadet il- mandat ta 'arrest , kienu nasal id-dar
, kienet tiġi mill -ġinnasju, mħarrġa aktar minn xahar ,
meta I daħal realizzati l- ġudizzjarju , meta I talab lilliskwadra Markiz meta I talab lill- istazzjon Markiz de
Pombal I said xejn , iżda l- Ricardo kollha tkellem ,
kompla l-istqarrija , matul l- fażi ta 'investigazzjoni kienlinvestigazzjoni ta ' āudizzjarja , kellu xejn li jgħidu lilhom
, xejn kien ġie ppruvat bil-fattur sfaċċat .Għaliex ma setax
jaċċetta tali deċiżjoni , li kien ikun simili għoti me , forsi
kien aħjar li kellhom attitudni differenti , ikunu onesti ,
tkun kooperattiva , jindem , imma ħsibt lili mill-għerf
tiegħi , riedu jilagħbu mal-ġustizzja ,l- imħallef li
kkundannat me kien raġel li kellhom problemi fil-ħajja ,
wieħed mill- ibniet mietu minn overdose u tfal oħra li
jifdal mixi wkoll jaqbdu lill -mediċina , I kien qal mill74

avukat , jew javżak il-verità jew ikun iebes jixxaqqaq ,
imma jien fdatime .
Hija ma jiddefendi lili kif jiġi difiż , m'huwiex magħruf li
joperaw fil -leġittimità tad-dmirijiet li għandhom
jissodisfaw , bħala rappreżentant tal- liġi fiż-żmien kellu lebda avukat personali u qatt ingħatat me, I kellu jikri
wara l-arrest , wara li jkunuikkundannat wara li jkun
nstab ħati mikrija dan l-avukat , kienet kollha jien ridt li
jakkumulaw l-enerġija , kien jaf li kien fl -testimonjanza
f'salib it-toroq ma riedu jieħdu , ħallsu prezz għoli , innuqqas ta 'kollaborazzjoni u f'sinteżi kollox biex kbir
tiegħikundanna ħsibt anke saħansitra joqtlu lili .
Kienet ġurnata imdejjaq għalija I swore li myself I
jkampawx -sitwazzjonijiet kollha negattivi li jistgħu jidhru
li lili , kien il-bidu tat-tmiem tiegħi għal kollox , I mitlufa
libertà tiegħi diġà għal xi żmien , ħa katina tqil u
rnexxielha ssalva .
Kien żmien biex jirbaħ I tgħallmu l- arti ta 'awto- difiża
jistgħu jgħollu permezz lili , kulħadd rispettati me
saħansitra is-setgħa amministrattiva li qed iwettaq ilfunzjonijiet tal -ħabs kif huwa ma dan meta aħna nikseb
xi ħaġa li għandna biex jittrattaw , huma l-sidien talbiċċa , li hu , huma stess it-territorju li jiddominaw ,
jaħsbu lilhom infushom hekk huma kmanda biex jagħmlu
dak li għandu jsir biex tkompli t-triq fuq il-lealtà ,
irrispettivament mill- mod kif jista 'jidher , jista ' jkun u li
kollhase jkun iżda hemm subjugation li huwa skwalifika ,
meta jkunu qed jeżerċitaw din il-pożizzjoni jaħsbu li jista
'jkun l-kaptani tas-sitwazzjoni , mhux irriżenja biex ikun
sempliċi u li għandu biex jgħixu, huwa l- pronjosi ta' dak li
studjaw u diżastriimpenjata , ma kinux wieħed , mhux
tnejn , mhux erbgħa , kinux ħafna , li jvarjaw b'mod
wiesa iddabbjati minnhom l- tislib mill-aktar miżeru ,
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imma jien mqajma moral tiegħi għaliex dejjem fuq il-lok ,
dan kollu beda fl- entrata tiegħi meta I ltqajna biex
ipKittien kienet waħda diżgustanti , iebsa ħafna , I kienet
sħiħa ta ' rabja u x-xewqa li jirbaħ , anke ħsibt dwar
running bogħod jekk hu kellu l-opportunità li jagħmlu dan
, I irnexxielhom iżommu me , kollha minħabba I jista
rispett għall -veterani li kienu ip , u kienuil-pilastri vera
għalija biex jitgħallmu l-ħajja fl seclusion , guerreei ,
tħabtu , I tista ', jekk ma kienux tant ikun minsija , kollha
ifakkru lili , kulħadd jħobb biex ifakkru lili , I kien limmaġni karatteristika sar mexxej skur u kiesaħma kinitx
taf imħabba u li kif I rebaħ glorja fil-katina, kienu atti
kiesaħ li kellhom biex jitgħallmu jgħixu u jibqgħu l-art
quċċata biex tirbaħ .Malajr wera edukaturi , ħaddiema, ilgwardji u appoġġ dirett li għinni tirbaħ il- battalja għattelgħa , I felt biss ħares lejn il- ħin u ċirkustanza
assistenza kien barbaric , dak li ġara ma setax ġara , I
daru l- devil filmyself , iżda ma talbitx l-inkwiet biss riedu
biex jgħixu u jibqgħu jeżistu , kien il-ħin tal-kundizzjoni .
Isabel kien l-isem prinċipal tal- iskola li fiha I tinżamm
rispett b'saħħithom u pjaċevoli akkumpanjati lili dejjem
għenuni dejjem , iżda aktar tard beda issir Rage fil lili ,
imma dejjem rispettati .U dan kollu kien dovut għallpressjoni qawwija li kien qed eżerċitata mis- sistema
amministrattiva li isimha kien ġie direttur john g .Ir-raġel
li kienet waslet minn barra , ltqajna bogħod meta l
ppruvaw joqtlu , l-istorja tiegħu hija magħrufa , kellu
diversi snin inkarigati fl-amministrazzjoni tal-kittien sa
wara t-trasferiment tiegħi , kont naf li sakemm kien raġel
li jistgħu jitkellmukien komunikatur sar interessati fissuġġett , lagħbu iweġġgħu me forsi l- tort tad-deputati , I
kien tajjeb meqjusa fiċ-ċiklu professjonali , il-livell ta '
kumpanija kollha rispettati lili u dan direttur ried li lquċċata tal-karriera , jiġifieri, jien hawn biexkaptan , jien
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hawn biex tirbaħ akkost ta 'kollox , jien ser tkun multa
minħabba li kien l-għan tiegħu , fost affarijiet oħra jistgħu
say aktar .Waħda mill-kawżi li ffavoriet kien aktar traffikar
tad-droga , huwa jgawdi tgħin ivvizjati , iżda meħtieġa
kambju tal-munita , playing mal- liġi , kellhom poter
jċedix malajr biex tisma 'u tiddetermina l- applikazzjoni
ta' outputs prekarji u kondizzjonali ureġim miftuħ , ma
kienx Guy ħażina , li biss tmur lil non- jiddeġenera tagħha
u I għażlet il-mod iebes l-mod li l-ebda wieħed jħobb biex
isegwu , iżda I għażlet li ssegwi , isegwu t-triq li jien kien
predestined , meta jitkellem fid-destinazzjoni billidrabi
aħna hit , ma jkunux jimxu bogħod ħafna mir-realtà ,
kellhom ħafna ħolm bħala kid u ħolm saru ħmar il-lejl ,
passaġġ fid-deżert kien previst , kienu raw fil-futur tiegħi
, imma I kienet kollha murija fl-ħolma , Wasalt biex
ikollhommonitoraġġ mill witches li kienu imlaqqam bħal ,
għadda me ħolm minħabba li kellhom jgħaddu , il-poter ta
'nisa kien kbir , għen lili, imma kurżità awakens wara
arrest tiegħi , kelli tilwima maġġuri my brother u
riedujkun aħjar milli lilu , kompetizzjoni b'saħħitha u hu
ried li jkun bħad me .At that time , aħna użati biex tmur
kaċċa kontra sriep ilma biex jimmiraw , aħna se jilagħbu
snooker kultant iffaċċjati avversarji iebsa , imma aħna
rebaħ dejjem , I kien jaf li kien tajjeb ;illum huwa
Logutenent armata .My missier ġestiti l- appoġġ aktar
dirett li I jista 'jagħti , tahom , għenuh fit-taħriġ , dan
kollu għaliex f'dak ftit separação.estamos fin-nofs talkittien dħul tiegħi , kien brave , biss ġewwa l-gwardji
quiseram-Naf li l- isfond , kien entrata normali jekk
nitkellmu mal -ambjent huma għexu kien hemm ambjent
domanda , kemm gwardji u l-priġunieri riedu jirbħu , kien
jeżisti direttur tajba , Manuel , iżda kien korrotti , iżda ma
jagħmlu ħsara ħaddkienet limitata għal rebbieħa u
tagħmel xogħol tiegħu u wkoll għenu għal tliet snin kienu
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taħt il-ġurisdizzjoni ta 'din id-direttur 1996-1999 , kien
jitneħħa mill -kariga ta' direttur , iżda jintefqu l- president
kunsill parrokkjali , iżda qatt darb'oħrajista 'jeħles ta' dak
kien ħa lilu mill- bjankerija , kien raġel tajjeb , riedu li lbenesseri ta ' kulħadd u fl-istess ħin ma setax
jippreġudika xi ħadd kellhom bżonn biex taħdem fuq ilġwienaħ b meqjus il- ġwienaħ qattiel , kien imlaqqam
ġwienaħ killerkollha għall- infrastruttura fuq u jirċievu
żjara fil -parlour ilma li jaqa kien ir-riżultat ta ' nuqqas ta'
daqs tal- infrastruttura kellha tkun umbrella miftuħa ,
għaliex aħna għexu fl mezz korrotti għall -punt ta 'iddirettur taċċetta proposta grounded għall-flus li jistgħu
jesploraw id-direzzjoni ġenerali tas- servizz tal-ħabs ,
ltqajna bogħod sew , il- proposta kienet ibbażata fuq l-art
tat-taħriġ ta 'l- arranġament , li hija , -qasam tal-futbol
kien track ħmieġ tajn , BUE tqilsfida korruzzjoni kienet llaqam li tista 'wkoll iċċempel esguiça , imma kien tajjeb
wisq setgħu jimxu , kien jaf kif jimmanipula s-sistema ,
kien ġab huwa l-użu l-ħin titħalla għall -nofs tal- piena ta'
sentenza ta ' 16 snin , tmien jirrispettaw kunfidenzasigriet
, iżda dan ma kinux se jispiċċaw fil- aħjar mod minħabba
li kien hemm dawk li kienu pperikolati kif ukoll ikollhom
biex ikunu parti mis-sistema , is-sistema huwa stabbilit
hekk għandu jkun hemm ġustifikazzjoni , u magħha żdied
sena oħra , kienet il-tielet sena li kien I fil Linhó daħal ldilemma reali ta ' droga bejgħ korruzzjoni awtorizzati mill
-maniġment għoli , kollha mmanuvrati bl-użu rikoverat ta'
fiduċja tagħhom , kien b'saħħtu negozjant droga li kien
sprawled fil-ħajja mal-bejgħ tad-droga l-isemIT torrijiet
louis , anki saru tifel fi ħdan il-katina , kien hemm
proposta biex tagħmel il-kumpanija skip u imla l-basktijiet
qofol mħallsa , I beda jiġi mistieden biex jaħdem
hemmhekk , ma jaċċetta l-fatt li l- irġiel li kellhom
jeżegwixxu din il-funzjoni l-tawtorizza ħlas fil droga u
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kienu bil- flus li kien hekk trasferit permezz ta 'kompjuter
, li meta l- problema reali seħħet t manuel .Direttur sa
dakinhar ;ma kienx hemm ħafna x'isir , kien hemm
stħarriġ tal-funzjonijiet ġudizzjarji , kien hemm tifsira
skop vjeġġ , aħna se nadif up immaġini tagħna , iżda
naqas biex ċar kollha marru fil- qorti tal- bar , linvestigazzjoni ta ' āudizzjarja kien akkużat , u ammont
kbir ta' evidenza ,imma jien ma xhud , ma kienx anki
sejjaħ għal dan , ukoll ma ngħid wisq , se jipproteġi biss
l-tarbija , I felt I kien jiswa aktar manear l-kawża , tista
'tikseb xi ħaġa minn dan li jżomm me siekta, ħażen kont
nafnixtieq tħallas il-prezz iebes jixxaqqaq .
Gwardja Sparrow ltqajna barra ta 'servizzi tal-ħabs , ilkap Amorim kellu jieħu l-irtirar kmieni , t manuel
.Irnexxielhom Still biex jilħqu l- presidenza ta ' parroċċa .
Kien hemm bidla ta ' direzzjoni , john g .Din kienet l- isem
li jmiss li segwa fl-amministrazzjoni ta ' ep Kellu lambizzjoni kbira wisq anke għall- -kuntest , kif dawn
bdew ix-xogħlijiet fil- ward li b remodeling talkondizzjonijiet , nofs il- sala kienet magħluqa għal
xogħlijiet , I kien fiċ-ċellola ma' carloskien l-iben ta 'lomm ta' professur universitarju , kien segretarju talprinċipal iskola , iżda kienet ivvizzjat bid-droga , minn
żmien għal żmien , seraq il- borża ta ' l-għalliem sabiex
ikollhom flus biex jikkunsmaw , kien ivvizzjat bid-droga
kronika I felt kompassjoni ta benessri tiegħu , għaliexbiex
tara inti żżomm jitilfu , ma setgħux jevolvu kienx irriżenja
lill-konsumatur , iżda kienet għaqlija , kien persuna
shrewd biss fis traffikar suq iswed huwa li dawn bagħtu ,
kellha problemi mal minnhom wasal li jistaqsu għallprotezzjoni meta I kien miegħu fil -ċellula ,iżda huwa
umoristiċi ebda wieħed qatt told me jew mitlub flus , iddjun huwa kellu jħallas anki difiżi lilu , imma kien
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ingannata telqu lili dejn eroina lill-bniedem li għandu l- tip
msawwat mill -djun, I aċċettat u kien l-dazju, mhux
beżgħu minħabba li l- eroina għamel miegħi jkun selvaġġi
, domination total , kien minn hemm li kelli biex tieħu lħajja iebes jixxaqqaq , kien il- Pinnacle ta ' fury tiegħi
biex tara xi ħadd jbatu għaliex dawn kollha tatni r-raġuni,
kellimelee varji tissielet , ma setgħetx tagħmel me , I
miksuba l-kawża , kollha huma meħtieġa wara l-appoġġ
tiegħi biex jaħdmu u jbiegħu u huma tajjeb dwarhom
infushom , kellu l- eroina free jissodisfaw me minħabba I
kellha figuri spettakolari , kien mate , kienħabib u difiżi lkawża , iżda kellhom ħaġa kuraġġużi ħafna li l-ebda
wieħed kontradetta me saħansitra jkunu fl-użu eroina
.Huma kollha tgħallmu tirrispetta lili kienu guys fil- ħajja
ta 'kriminalità , kulħadd kien jaf fejn konna mqiegħda fil nofs , ġew rispettati infushom hated me , offrili eroina
biex tmur tistudja , kien l-uniku mod li ħasbu
kellijkollhom xogħol b'saħħitha u jitgħallmu, kien ilkontinwazzjoni taċ-ċiklu konsum kien tħossok tajjeb , kien
użat u ħa me -rieda għall-għalf lili u jkollhom sess , kien
l-mod ideali biex jqattgħu ħin fil seclusion mingħajr
mechat mal-problema ta 'wara s-sess u l-għalf .
I kien trasferit għall Lhud Valley fl-1998 , I kien qed
mastrudaxxa naturalment , mhux il- konklużjoni I
jintlaħaq wara għaxar xhur lura lill Għażel .
I marru direttament lill -reġim piena kienet tissejjaħ 111 reġim iebes, fejn nistennew investigazzjoni li jista 'jagħti
fir- sanzjonijiet jew il-konsegwenzi dixxiplinarji , imħallsa
, ħallas il- prezz li jitlob dritt li kelli biex kien li jkollhom
TV, radjuimma lili ħa me dan kollu , u kulħadd kien jaf lisem hu sejjaħ lill televiżjoni tiegħi , Susana kienu ġew
offruti lili mill ommi , kien tal-biża għaliex it-televiżjoni
dejjem kellu phone tiegħi .Kultant ivvintat , ħa stinkaw
80

għaliha , krewha li jikkunsmaw l-enerġija fil-jiem meta I
felt dgħajfa , iżda kellhom imħabba infinita tagħha , jkunu
lesti li joqtlu jekk xi ħadd jħassru lili , I ma kien għal xi
ftit drabi I ma ħassxsew .
I daħal 111 nstema 'mill -kap tal- katina , l- dixxendent
Amorim kap tal-Możambik , iżda Portugiża, tall , SLIM
iżda ma kienx Guy ħażina biss riedu li jkollhom itterritorju dominati , ried kwieta , li kif hu told me
waqfietjitkellmu mod jew aħna niddejjaq , I qal iva tista
piss kien up għal dan, kien fil-ħin I xellug fil-kap tal uffiċċju , jew mill-iskrivanija tiegħek , kien diġà servizz
ħafna snin ilu , il-gwardja Battista ,xorbu ħafna , iżda
onest , ma kellux intenzjoni tal- ħażen ta l-ebda wieħed
kien simili l-boxxla , riedu li jkollhom saħħa , I kien
sorpriż minn dan gwardja , ippruvaw attakk lili naqset , laktar kellhom xi gwardji li kien hemm fuq il-post , u raw
il- Pbxkonfużjoni , rodearam- ppruvaw me hit me
darb'oħra , dawn naqsu , dam ftit minuti aktar , iżda linsistenza minnhom kien qawwa tiegħi kienet mbagħad
daħal gwardja diġà fil- binja ta ' 50 sena tiegħu , ilgwardja tal-ħadid , tkellemmiegħi , told me biex tieqaf u
l-ebda wieħed ikun ta 'ħsara lili , imma I kienet diġà
imsawta -gwardja Battista u l-kap tal-katina , l- boxxla
Amorim , ma kkawżax minnhom dent enormi , kont naf I
kienet se jitilfu , hekk hu told me , inti sehandcuffed ilbandiera ta 'sigurtà , kien handcuffed mill-preżenza tarras , huwa tordna , ordnat il-gwardja tal-ħadid u saq me
lill- bandiera sigurtà , il-boxxla told me biex jieħdu lmanetti u told me biex tikseb fis -ċellula , kifikun iskema
sikur sakemm titlesta l-investigazzjoni .
Onestament , I miksuba dwar raġel , kien raġel kien
boxxla , tistabbilixxi l- eżempju, bħall-istituzzjonijiet li
jirrappreżentaw l-forzi ta 'ripressjoni , għandhom jiġu
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kkontrollati sew għal kulħadd , biex kulħadd iħossu tajjeb
.Għalija kien il-kap aktar umana ltqajt , stick piena kif
ikun loġiku , ikollu jħallas għall-att innifsu , iżda wkoll
rebħu rigward tagħhom , f'idejn li ssir intrużjoni fil-ħajja
diretta , li jgħix anke fi ħdan il-katinangħixu , hija imsejħa
l-post inhospitable , qed frażi identiċi innifsu, għal post
fejn m'hemm xejn , aħna ħajjin biss biex jgħixu , iżda
aħna għandna biex jemmnu , kien sema l-qtil , segwiti
diversi mareações , dankelma hija slang għall-użu filkriminalità , jiġifieri eżattament qtil , so I kien
ikkommetta xi sitwazzjonijiet li bilkemm setgħet jaqgħu fi
ħdan ħabs , flimkien mal- rasta Hugo , laqam rasta
tiddaħħal ma '16 sena fil -katina, għexet fil-viċinat
Ungeriż , I met lilu fi żmien meta sodisfatti kastig filbandiera ta 'sigurtà , Rajt żagħżugħ diġà kellhom ftit snin
ta' bjankerija , u maqbuda kuntatt hija tagħti me sigarett
,
iżda
ħallew
lill-ara
għaliex
aħna
kienu
muitashorasfechados , ċirkustanza foiumconhecimentode
kien żmien , sew kienu raw lilu hemmhekk , kien hemm
fuq il-ġwienaħ b , ġwienaħ meqjus qtil , hu kien fil -sala ,
ġwienaħ kwieta , ħabsin miżmuma li ħadmu u riedujkunu
kalmi fil-ħabs , iżda kien hemm konsumaturi, negozjanti u
kien hemm wieħed li għadu mdendel bħala l- isem huwa
DAUPHIN , nispjega istorja tiegħu , hu daħal lili , malajr
raw li l-ewwel darba I met lilu , kien shrewd, chavalo
tajba , imma hu kien ħa tfulija selvaġġi wkoll , bil-mod ilġenituri ma, tmur lura għal Cape aħdar , tfittex lili ħajja
aħjar , r-rabtiet storiċi li jeżistu fl-għarfien u dehru bħala
tali kellha l -ebusija ta ' wara li għexma wasslitx ħajja li
kien faċli ħafna , kellhom jgħixu fil -viċinat Ungeriż , lokal
ma 'nies l-aktar li jkunu ġejjin minn Cape Paper, ilkostruzzjoni tad-djar ma kinux tajbin ħafna , imma dawn
joffru l-kundizzjonijiet minimi ta' mhux irqad fit-toroq ,
għandhomlimitu massimu , għal aktar miżerja li kellhom
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edukazzjoni , il- djar kienu jinżammu nodfa u kellhom
maid tagħhom stess li kellhom edukazzjoni reali , iżda
hemm , kien hemm inugwaljanza soċjali , kellu jaħdem
iebes u dawn in-nies huma nies tajba , gustado

Iżda waslet għall jdum għal ħafna itwal , tkompli din ilġurnata , iżda huwa allura wkoll diġà kkunsmati eroina , u
li meta I mfakkar I kienu raw lilu fil- quartermaster , jekk
kien hemm skur negozju , is-suq iswedkollox huwa dritt,
peress li ebda wieħed jagħmel ħsara lil xi ħadd , kien
żmien ġenn realizzati ewwel daqqa t'għajn li l-boy kien
intelliġenti kellu ruħ , dehra tagħha kienet ta ' rasta big ,
selvaġġi iżda trattati tajjeb , li kien l-immaġnil-ewwel
darba meta I raw lilu , u induna li kien tifel fl-għajnejn
tas-soċjetà , kien meqjus bħala tali , il- jillegalizza , irraġel li jgħix fil-marġini tas -soċjetà , iżda aħna kollha
simili li jkollhom benesseri garantit għalus nistgħu
jiżguraw , għall aħna jistgħu jilqgħu benesseri tagħna , lugwaljanza umana li hi denja ta 'tgħid li aħna lkoll ngħixu
ma' dan kollu aħna joħolqu , imma aħna nafu wkoll li ltajjeb imur id f'id mal ħażen , l-azzjonijiet lijistgħu
jinqalgħu hemm jġibu l- mod iebes biex jgħixu , hu kien
trasferit mill- ġwienaħ tul il- ġwienaħ b , kien fiċ-ċellola li
jmiss għall-mini , kien bil- ftit żgħira fil -ċellula , l- Kap
Verde l-oħra, rrabjata wisq kienet diġà fil -ċellulaxi żmien
wara l- jiltaqgħu , kien jaf li kien fiċ-ċellola għal żmien
twil diġà, kellhom stejjer differenti aktar tard għadd talvoti l- istorja tal- ftit żgħira li għodwa ta 'wara l- lejl taliota trasferiment lura lill- ward ,kien għamel ftehim mal direzzjoni , jikkollaboraw jkollna fil- -oħra l- kap tal- barri
, huwa espressjoni oħra jintużaw ukoll slang dan ifisser
jħallu l- mdendlin oħra , għalih biex jiffrankaw , l-ebda
ħsara deher kien fin-nofs u dávamo- us ukollimma Hugo
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kien fuq il-ġwienaħ b , li bil-lejl tkellimna għal Pudemo
għalina tieqa kuntatt hekk aħna kienu viċin ħafna , u jien
smajt ħafna ħoss fiċ-ċellola , ġibed l-attenzjoni tiegħi , fi
ħdan il-katina għandhom ikollhom il- perċezzjoni ta '
periklu huwa lili jagħmilna jgħixu u li jgħinna jirbħu,
iwassalna r-ruħ ta nuqqas ta benessri , l-ruħ li aħna
kollha simili li jinkorporaw ruħ qawwija sħiħa ta ' kuraġġ u
s-sengħa u cunning .
Dak il-lejl ta 'qabel l-għada filgħodu tkellimna permezz
tal-tieqa , kif smajt ħoss staqsa :
- Min hemm ?
Huwa kien sema 'l- istorbju ġara , huwa told me :
-'m Hugo , jien hawn aktar iota .
Din kienet l- mod tas-sanzjoni , il- fatt li huma kienu
wettqu dik il-ġurnata li kienu trasferiti lill- ward b , kien
rutina kien allura li hu told me meta jiftħu l-bibien f'dan ilkaż l-ċelluli come miegħi għall -sala , iżda toldlili biex
iżommu kwieta , imma ħsibt , din kienet l- Hugo , kien listilla , kien il-bniedem tal-mument , kien dipendenti fuq
l- traffikanti eroina meħtieġa biex tipprovdilha mingħajr
flus tad-droga , kien must , huwa mitlub dan , wieħedboy
rebellious minn mod enormi , li meta l-attakk ġara , I
ħallew il- bieb miftuħ ma tmurx out , imma kont naf li
kien wasal , kont naf li kellu xi coals fuq il-linja , kelma
slang wkoll faħam , li tista 'tinftiehem bħalafil- lingwaġġ
tal-kriminalità avveniment rutina tal- mixja fil -xita gets
imxarrab .
Wara li jħallu l- ċellula, għamlet rutina normali tiegħi ta '
teħid kolazzjon , imbagħad mur ferrovija , imorru l-iskola
, imorru l-iskola kolazzjon filgħodu , l stramba li ma tara
minnhom minħabba rutina tiegħi kien dan kien ta'
84

tiftixwisq, kien vizzju , iżda ma kienx verament vizzju ,
iżda kien diġà għamel serq u kien extorted xi flus matul ilgħodu daħal għal tell me , l-subien li kienu wkoll lillkonsumaturi ġew imsejħa piranhas , li jfittxu ħajja
b'modaktar onesti , iżda dejjem qarrieqa minħabba vizzju
wassal ukoll biex dan , il Hugo kien għas- bandiera tassigurtà bil- ftit żgħira , iżda deher ball ieħor Zé , Angola
għexu fl Chelas qatt ma kellhom tajba "tħossok " magħha
għaliex intitaw ftit pants tracksuit , il Emílio lokal għolja u
ried li jisirqu l- Emílio , kien jaf li pants tiegħu kienu
minjiera kien ikkawża me diversi drabi , imma jien qatt
ma imsejħa, qatt ma taw importanza li kellhom ġlieda big
-lokal Emíliogħolja kiber anke hemm fil- lokal quċċata
kien raunchy , kienu l-istess ħolqien u ried jiddefendi dan
jew kien minjiera , riedu li tiddefendi l- unur li tkun
f'termini parrokkjali ta 'konnessjoni tfulija , imbagħad
segwit minn diversi oħrajn , il-profeta , ukoll ta'lokal u
kien hemm li taw big ball ġlieda :. Zé kien robust jintiżnu
dwar 90 kg , Emílio kien raġel xott , African tipiku kif kien
irqaq iddefenda l- unur , ffaċċjati s-sitwazzjoni , Zé ball
wanted-tintbagħat l- art 3 kien fejn aħna taw iddiskussjoni , ma kienx faċli , iżda kien jaf li kellu lcunning biex jgħixu u jkollhom biex jgħixu lkwistjoni.Wara l- Zé ballun ħadu l- tracksuit pants u jiġu
magħhom fl-idejn , diskuss ;Kont naf il Emílio se jirbħu ,
imma jien qatt ma ħsibt li jispiċċaw bħall -ballun billy
riedu li tibgħatlu l- art 3 , grabbed tagħha saqajn , ilEmílio ma dak li jkunu tgħallmu , fil- każ tal-aħħar , I li
jkunu meħlief , grabbed għonq tiegħu sfurzati biex jiksru ,
jiġifieri , l- mument li inti grab l-għonq mhix kbira , hija
kellha tiffaċċja poġġaman jew jidħol l-ċelluli , tkun xi tkun
u ma joffru sigurtà kbira , f'dan il-każsaret limprevedibbli , mill-ewwel mument ħsibt li kienu se
jaqgħu , li huwa mbassar li tantiċipa l-azzjoni , iżda
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mbagħad ħsibt u xorta kellhom ftit sekondi wara li jaraw u
ppjanati u ħsibt li ma jiġri, iżda ġara , il-Emílio grabbed
għonq tiegħu u ma let go aktar , u l-seħħ l-ballun joe ma,
hu jkun ikkombinat żewġ forzi monumentali , ma jmorrux
lil hinn meta huwa d-dritt , li dejjem kien l-edukazzjoni
tagħna , waqa 'mill- art 3 li ħasbuħsara kien akbar , ħsibt
anke xi wħud minnhom jista jmutu f'dik is-sitwazzjoni ,
iżda fortunatament ġew salvati , ir-raġuni ta ' forza
dejjem jirbaħ Naħseb li l-ħajja , I issa dam ftit biex issuġġett , sabiex jispjega l -mod kif kien isirfi ħdan dan ilkuntest li aħna dejjem se laqgħa nies , ejja iżommu lkuntatti għaliex huma dak li tgħinna nitkellmu biex
jiddiskutu sitwazzjonijiet hija kollha sbieħ jekk jidher u
jsir b'dan il-mod , nistgħu anke jkollhom ħajja marbuta
ma ' vizzju tad-droga , iżda naħsbuukoll, għaliex aħna
huma dipendenti fuq il-droga , iżda aħna huma nies li
ddiskutew suġġetti ta ' temi li jvarjaw ħafna , mill- aktar
banali tema , mill -aktar sempliċi bħall -futbol għall- aktar
xjentifiku , naqraw biżżejjed sabiex inkunu nistgħu
niddiskutu aktar tard , dejjem kien qawwi tagħna kien
taqra, issa u ħalla aktar ilu hawn biss riedu li juru għaliex
I say I qatt ma kellhom tajba "tħossok " ma ' ball billy , ilballun ze xellug driegħ , il- ħaġa Emílio mhux ġara , kienx
mingħajr ma jagħmlulhom ħsara , iżda li kien l- irqad
ġurnatal-isptar għall-prevenzjoni .Il-ballun Zé kien għadu
madwar 3 ġimgħat fl-isptar ħabs , huma jniżżlu filplatinum driegħ, kienet l- mard l-aktar kellu , I kien
sincerely kuntenta li sibt bogħod, I ħaffru inti l- azzjoni ,
imma naf jien dejjem ltqajna grudgeme , imma lest , I
mifhum is-sitwazzjoni , let lilu walk .
Dan kien il-jum fil-għodu , forsi ikun 11:00 wkoll ballun
Zé marru għall-bandiera ta 'sigurtà , kont naf li Hugo kien
miegħu , kienu raw lilu għal xi ftit drabi , kienu fil- tinda
sigurtà wassal għal sanzjonijietħabs iebsa ifisser huwa
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msejjaħ lame , huwa iżolament , ma għandhom jkollhom
xejn taċ-ċellula sakemm l- affarijiet bażiċi, teres a
xugaman , ftit folji teres , teres ktieb biex taqra , ma
jistax ikollok lajters phone u inti huma magħluqa23
siegħa kuljum , huwa dejjem diffiċli biex jingħelbu iżda
biss għalina imdorri li dawn is-sanzjonijiet għaliex aħna
għaddew dan qabel , li jgħixu fil -kastig , il- piena tkun
f'dik is-sitwazzjoni l- tgħix, iżda ma simili li jgħixu bħal dik
, aħna kien jafli dawk li jimxu fil -xita gets imxarrab .
Ħażen kollu kien dan u wara li temm il- kastig u l-affarijiet
se tibqa 'hekk , iżda mhux fil -attakk Hugo stabbed
darbtejn fl -istonku tal- dauphin , trattat il-bniedem ħażin
, steal ftit, xi gramma ta' eroinau madwar 30 stejjer, se
jkun madwar 10 gramma , raġel li kieku jħallas il-prezz ta
' laqam DAUPHIN tagħhom , il- saqajn , saqajn għaliex
kien arrestat għal attakk fuq il-ferrovija , għamel mejta ,
kien ħafna tkellem dwar u magħrufa fiż-żmien , lassalttop , minħabba li involuti ħafna ta 'flus , dan kien
ammont eżorbitanti fil-ħin kienu l -konvojs li jġorru l- flus
mill-banek bejn Sintra Lisbona .L-attakk ġara anki
hemmhekk barra l- Lisbona ferrovija Sintra u kien hemm
raġel mejjet , iżda dawn qatt ma tista 'tipprova li kien hu
li ikkommetta dan il- qtil tal- kriminalità, qatt ma kienu
kapaċi jipprova li kien il-mexxej reali tal- qtil , iżda kien
ħati u aktarvjaġġ ħabs tiegħu ħa diversi rejds li magħhom
inti daħal u maqbuda l-mediċina , huwa ma jagħti l mediċina lil xi ħadd jirbaħ , jiġifieri , hu mibjugħ , huwa
miżmum il-droga innifsu , huwa irranġat kaxxiforti ġewwa
ċ-ċellola
,
biss
minn
chibadela
huma
setgħu
hemmhekkcome , iżda dan huwa għal issa .
Kif kien laqam tal- granċ kien peress li laqam billi ma
għażil xejn lil xi ħadd , ma jagħtux xi ħadd , hu jaf li idejn
jistgħu jaħslu l-oħra , li huwa, huwa jista 'jagħti l-win
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tista' tgħin metanies talbu għall-għajnuna u Hugo kien
tifel iebsa kien clinging .Wara kien hemm sekwenza wara
dawn l-avvenimenti , dauphin ġie trasferit lil Coimbra ,
ċkejkna daqsxejn jiswew ta ' Lhud , madankollu I wisq
;kienu fl-1998 aktar suppost Ġunju 27 , kien isseparat lili
mill Hugo hu kien fil cell ieħor , kien hemm fatturi li
wasslu biex jagħmlu dan , oħrajn kumpanji stess li fittxew
kienu piranhas , għaliex kull jum insterqu madwar 3040
gramma tipjip u jikkunsmaw , ġibed l- folla għaliex huma
dejjem orjentati , huwa msejjaħ il- sekwenza tal-vizzju
tad-droga u kien allura meta telaq mis- lame , aħna
iddeċieda li aħna se jibqgħu fl-istess ċellula, iżda dawn
piranhas dejjem tkellem ħażin tal liligħaliex lilhom I
kienet aktar ta ' bump fit-triq , kien ħa minnhom kamra
wiggle peress li kienu jafu I kien l- kelba reali , ġibed
ħbieb għax kien jaf li tagħti me l-għajxien .
Huwa kien jaf lili jagħtu lill -kuntest sitwazzjoni ta '
conviviality u kien dawn in-nies li għexu tali ċirkustanza
miegħi fil- mument , huma qalu ħażen ta' lili , tkellem
ħażin tal lili , kollha sabiex jiksbu benefiċċju minn dak talgidi rranġati , riedu li l- attenzjoni għallu riedu li jkollhom
l-attenzjoni fuqhom sabiex ikunu jistgħu jiġu huma tajbin
, li huwa , dejjem ħadu l- surf , I ma jolqot magħha kien
jaf li l-ħajja kien simili kulħadd jixtieq li jkun tajjeb u tkun
grat għall -dħul tiegħek għall-benefiċċjustess , iżda kienu
dejjem dawk I qatt meħtieġa , huma meħtieġa wkoll me ,
insiru forza magħquda , jiġifieri, huma assigurati jekk
huma riedu xi kieku assalt għajnuna tagħna , iżda jkollha
wkoll tħallas u kien il-ħinI kien trasferit lil tieħu kors fil wied Lhudija , diġà kellhom żewġ jew tliet xhur ta
'operazzjoni meta l- rasta Hugo kien trasferit lil wied ta'
Lhud waslu I rċeviet lilu bħala brother , għall- ħbiberija li
diġà kellhom miegħu , hemm erba ' ġwienaħ filġwienaħ
Lhudija Valley a, b , c , d , sibt ruħi fil d , kien fil -sala
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mal- dauphin kien diġà ġie trasferit minn Coimbra għall
Lhud wied u li meta I qal li Hugo jekk riedu li jibqgħu fil
phone tiegħi ,ried , imma kien hemm kwistjoni oħra li
kien jibża għaliex kien diġà jippruvaw joqtlu l- dauphin
bjankerija , minbarra taħ żewġ daqqiet riedu li tibgħat lbniedem ta 'l- art 3 isfel hawn u kuġin tiegħu , Bento ,
impedutibiex jagħmlu dan , iżda huwa ma se jibqgħu
miegħi fiċ-ċella tiegħi , mhux għaliex hu ma riedx , iżda
huwa beżgħu l vengeance tal- dauphin , kienu diġà
għamlu diversi affarijiet fil-ħabs , kellhom ir-rigward, kien
raġel li kien faċilment avenged magħruf bħala tali, iżdaI
told lilu ninsew li l-bniedem mhux se tirnexxi int , l-ebda
waħda se jieħdu vendetta , kellhom relazzjoni tajba maldauphin qallu diversi drabi li jien ma simili x'għamlu lilu u
hu kien qalli li kien diġà minsija .
I kien tieħu l-kors , u dawn it-trasferimenti ġew minn
jbaħħru ġara fl Linhó rasta Hugo u l- Kadetti kienu
akkużati fil-każ qtil li ġara fl ċraret .Konna żgħar ħafna li
kellna come kittien jista 'jsemmi l-ismijiet ta ' lilhom
kollha , imma jien mhux biss ser isemmu l-ismijiet ta 'xi ,
l- ftit żgħira , il- Johnson , il- plejer tal-futbol reali ,
irrappreżentata kollha tal-katina selezzjonijiet fejn kien
jew kien għadda , Toniseagull , kienu ġew ittrasferiti mill
wara li jkunu saru wkoll diversi attakki fis Linhó traffikanti , kien ukoll ze tó , dan I kienet għexet biżżejjed
miegħu , ma kienx arrestat , għex miegħu taħt l- istess
saqaf , bl umasraparigas , chavalas kellimy kellu tiegħu .
Iżda l- kurżità ta ' din l-istorja ġiet maqluba għalija , mixi
ma' tfajla li kielu żiemel u hi prostituted ruħha għal dik ilkwistjoni kienu ż-żewġ prostituti , ma simili li jgħixu
dipendenti fuq mara , imma Għoġobni safejn li jgħixu
miegħu .I biss kkunsmati kokaina fil-ħin , ma ħaditx
tajjeb ħafna hi eroina u kokaina , iżda żamm ir -relazzjoni
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, Għoġobni tagħha u l- Zé għal u ana kienu wkoll drogati
u l kurjuż ta ' din l-istorja hija li jien dejjem qal li biex Zé
għalih li jħallul-żiemel , dejjem qal li mhumiex se jużaw leroina , aktar tard daħal lili biex jipprattikaw fil-katina u
f'dak iż-żmien I kien fil-wied Lhudija , kien hemm il- rasta
, il- ftit żgħira għexu sa żminijiet tajbin , kien hemm
ħafna ta ' ħafna ta' materjalsuq , jiġifieri , kien hemm
ħafna ta 'drogi u Lhud Valley hija katina rispettata , li
permezz tiegħu ħafna rġiel ikkundannat għal sentenzi
massimi u dejjem kellu reputazzjoni talli katina perikolużi
, dejjem kienu jeżistu u hemm ġara omiċidju , allura kien
katina bilfama tqil .
Kif kien hemm ħafna ta 'materjal fis-suq kollu riedu li
jbiegħu li għandha tiġi pprovduta b'aktar materjal, hemm
jibda it-tilwima bejn il- dauphin u l Pinocchio reali sab
ruħu arrestat għal traffikar internazzjonali tad-droga ,
kien il- mexxej u bħala l-bniedem diġà kellhom rekordfil ktajjen tat-tramuntana -nofsinhar tal-Portugall , u thats
meta terġa 'tinbeda ma tridx tara jew jafu .Il Pinocchio
mħallsa lil Hugo ħafna ta ' drogi li tħabbat il- dauphin , hu
daħal dan vjolentement attakkati l-bniedem fil-kamra
dressing , kollha għall-fini ta' għira ;l dauphin biegħ ilpakketti l-kbar tagħhom u kienu dgħajfa , hu għalhekk li
l- Pinocchio mħallsa li tħabbat il- dauphin .
Kien avveniment li ma kienx pjaċevoli ħafna , iżda l-ħin
wasal , iżda wkoll kellhom reġistru intern u kienu diġà
moqdija diversi pieni , I beda jkollha problemi , I bdew
ikunu chased minn individwu laqam marcão , sab ruħu
maqbudagħall qatlet ħuh , u kif I meħtieġa biex tpejjep
kuljum bdew jagħmlu kollezzjonijiet u kien wieħed minn
dawk kollezzjonijiet li marcão dehru , ma riedx li let me
jieħdu l-flus , huwa sab il-lemin kif kien hemm aktar minn
senaI Rode me -bar li huwa riedet tevita me ma jieħdu l90

flus mill-kollezzjoni għaliex kien ukoll hemm biex jirċievu
l-flus .Kellna skambju ta ' kliem li fih wera l-qawwa fiżiku,
imma ġara xejn I marru out mal-flus om I , biss li kien ilbidu biex jagħmel ghadu , Wasalt biex jagħmlu logħba
tal-futbol li kien involut volum tatabakk għat-tim li rebaħ ,
kien fit-tim topponi sibt ruħi playing mal- grupp li kienu
ġejjin minn kittien , minjiera kienet magħmula minn
gawwija Toni , Jorge , il- louis Joe u l- atleti u aħna kien
jaf konna u play, ridna li jirbaħ anki li kieku kellu
jissottovalutaw l- avversarju u dan huwa dak li ġara, aħna
mitlufa , aħna tilfu l- logħba minħabba I kienet il-kap ta 'lbet , kien involut televiżjoni tiegħi fuq regħba biex
tagħmel volum , HED impenjat fil Ramon ,l żingara ,
kellhom ir-rekords twal kien raġel hit fin-nofs , kif ma
jridux jitilfu qal ma ħallsitx , huma chatearam hija kollha
me u talbet volum tabakk iżda waqa siekta , kien allura li
dan Guy marcão komplietriedu jgħidu li l-volum u aċċettat
minħabba li kellhom l-ebda raġuni kienu ġew ikkombinati
fil-logħba , kien atleta , dejjem iġġieled għad-dritt u biex
ikunu evitati problemi meta hekk kellhom jevitaw
.Komplew , iżda dan Guy dejjem kompliet ma tipprova
tipprovoka lili ;hemm jum li I kien biex tmur fil- kors ta '
tgħaqqid , kien għaliex I marru hemm biex Lhud wied ,
dik il-ġurnata l-inevitabbli ġara , il-gwardja kien me tiftaħ
il- phone , kien rari niġi -ċellula,iżda dak il-jum kien
frustrati , ma kinux affumikati biżżejjed droga kien li
jħallu l- gradazzjoni biex jinżlu l-kors u ser tkopri jidhirli
marcão , tatni għaġla għaliex kif kien frustrati u bħala
kien hemm storja , provokattiva suġġett għalme , I ma
toqgħodx lura desferi punch u hu irreaġixxa , iżda kellhom
l-ebda ċans kienet diġà studjat , kien ġellied , iżda kienet
iddisprata li tipprovoka dak li ġara , kien sensazzjonali ,
jiġifieri ma jissodisfax xi piena għaliex kien hemm dik ilġurnata l-kap tal- ward , Eduardo , kien ismu , raġel
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madwar sitt piedi tall , fiżikament b'saħħtu , kien bniedem
onest , li kien raġel twajbin u telaq minnha f'dak.I
kompliet fuq kors dejjem attenti għal kwalunkwe attakk
fuq naħa tiegħu , minħabba I kien konxju li hu kien ħa xi
żmien biex jipprovokaw lili u bħala tali , precavi me , dak
li aħna kollha għandhom istint , sens sitt nisa sens komun
iddabbjati tać , iżdaukoll l-irġiel ikollhom .Is-sitt -sens
huwa l-mistennija , huwa li jkunu jafu kif jilagħbu u jafu
benessri u r-rispett , ma ġara xejn wara dan, I ppruvaw
biex isegwu l-ċomb imma ma setgħetx minħabba qalb
tiegħi kien qawwi , kien assigurat permezz rasta Hugo ,
wieħed mill-irġiel aktar rispettati fltime li I għexu fl
seclusion , mhux biss jitqies l-ewwel għaliex l-ewwel ,
I;kollox hu tgħallmu , il- kuraġġ huwa muri , kif kelli kellu
l- qlubija u diġà I kien għadda , assorbit , assorbit lkuraġġ li tkun taf li kien hemm gwerrier , raġel leali ,
poeta , raġel li xtaqu poeżijaimma anki li I kien aħjar milli
lilu .Nixtieq li tisma , I magħmula ħafna versi , a
ddedikata lilu, I kien l-aħjar , kien il-figura charismatic
tal-ħinijiet li fih dam , kien shrewd , kien b'saħħtu , kien
diżabitati , ltqajna vendetta fin-nofs , fejn hi għexet malbqija tal-popolazzjoni tal-ħabs , maqbuda ħafna , iżda
kien nies paċifiċi kollha, in-nies li ħadmu , iżda mhux lili
.Meta I waqfet taħdem u ħa l-kors , sirt dak li aħna ma
tridx li ssir l-iljun ta 'dlam , I lura lejn bjankerija , li meta
kollox mexa għalija minħabba I kienet waslet home I fejn
kien u kien mhaddma ,kien hemm konferma ta ' benessri
tiegħi , il rebirth taż-żona kelli qatt kellu dik id-dar ,
peress illi huwa kien żamm ir-rispett , kien diffiċli li xquq ,
so I iddeċieda li tfittex l- modi eħfef biex jgħixu l- diffiċli li
sibt .
Huwa katina ċentrali ta ' Lisbona , alloġġjati kull tip ,
motherfuckers li jeżistu fil-ħajja , xi wħud irrikorrew lejn
il-kriminalità b'kumbinazzjoni , oħrajn għandhom jintlibsu
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l- kriminalità billi sensi , dejjem kien hemm il- fattur tajba
u tajjeb , ma jibżgħu xejn imma liliistess kif kienet diġà
għamlet dak kollu milli l- oġġett, il- ħabib , il- protettur ,
il- konċiljatur , li jifhmu sitwazzjonijiet kollha , dawn kienu
embittered , li kienu qalu minn dawk li desabafavam me ,
għall I felt kompassjoni kbira, kellhommeħud -sens ta
'unità u ma tmurx fil -diżappunt .I marru fit-triq tiegħi
biex jiksbu kondizzjonali , iżda xorta kellhom xi żmien
sabiex jieħdu vantaġġ mill- kondizzjonali , I għamel
deċiżjoni I mhux se jagħmlu xi ħaġa li jagħmel me , imma
jien se taħdem għal-libertà , saret ikkumplikata minħabba
kollha ffaċċjati kmand tajjebstrutturat mill -direzzjoni ,
iżda I setgħet rebħu kollox ma f'dik id-direzzjoni .Fil-ħin
ma aċċettax li r-raġuni li ttieħdet minn din id-direzzjoni
kien tant diffiċli , kien reġim awtoritarju , biex ma kienx
jaċċetta l- iskema , maħsuba biex jeħles aktar malajr ilkatina , imma saret saħansitra aktar diffiċli , iżda I
leavelill-qarrejja aktar tard sabiex ikunu jistgħu jifhmu lintier rotta li ma ilqugħ ta ' tirrepeti , iebes jixxaqqaq , kif
ukoll kien il-ħin ta' tranżizzjoni manuel t. ;id-direttur li I
kienet sabet , kellu jiġi mibdul ma john g .Ir-raġel li
kienet waslet minn Macau , spettur qabel ta ġudizzjarju ,
raġel li kien għex attakk mill- mafja li kien stabbilit filMakaw , iddabbjati 24 Karat , kien hemm xi gwardji mejta
fuq l-impjieg minħabba li ikkontrollatal-amministrazzjoni
Portugiża, allura għaliex tibgħat rinforzi pubbliku biex
iservu l-nazzjon .
Huwa sofra l-attakk , maħruba , iżda gwardja tas-sigurtà
tiegħu nqatel , tela , waslet għall -amministrazzjoni ta '
bjankerija , raġel wieqfa , huwa xtaqu lili meta raw lili ,
huwa bagħat lili jaf li kellu fiduċja fil lili , imma jien ma'
kura minħabba li hu kellukunċett ta ' trasformazzjoni li
jkunu kkunsidrati myself l- iskorfna king , wieħed li
għandu velenu fid- demm , sejjaħ lilu u għal mhux ssejjaħ
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, I mitlufa .
Bdiet piena minima fiċ-ċella housing , kien kastig , ma
kienx diffiċli , kien meqjus piena ħafna normali fil-pass
soċjevoli fi ħdan il-katina , imma għalija saret ħmarillejl ,
ma aċċettax din il-piena .Id-direttur john g .Huwa kompla
biex phone tiegħi biex jitkellmu lili , li għinni , m'aċċettax
għajnuna bħal din , distrusted -twemmin li kellu , kif kien
id-dritt , huwa mitlub fl-ritorn kollaborazzjoni diretta ta '
dak li ried ikun jaf , I ma kienx lest li tagħmel dangħaliex
qatt ma kien me jikkollaboraw f'dawn is-servizzi , iżda
kien istqarrija tiegħu ta ' kif hu kien raġel tajjeb .Dan
piena , l-agħar , kien ħa tnejn psikotropiċi daħal, tieqa
tiegħi kienu: il- kaċċatur , il Chibanga u l- Piranha , kien
il- kaċċatur li tatni l- żewġ mediċini psikotropiċi , qattgħu
gradwat servizz , kien ir-raġel li kien memeħuda biex
ikunu fil -ċellula piena , Sampaio kien ismu .Peress li leffett ta ' psikotropiċi kien għadu fil lili , irrabjat me tara
Sampaio pass quddiem ta' ċellola tiegħi , I ħallew ilphone kollu , ltqajna nar għall -saqqu , I xellug , meta lgwardji kienu tgħin me , I dam bogħod , I marru għall tarzna , maqbudastick u żewġ ġebel u kien kiteb fl driegħ
tal-lemin , vendetta , ix-xewqa krudili tiegħu .Dik ilġurnata kien lest biex joqtlu lill- gwardji jew min kien li
ltqajna fil-mod tiegħi , imma dawn kienu intelliġenti kif
dejjem , come tkellem lili , huma ma kellhom ebda mod
ieħor barra, peress li kienu jafu li kien I enraged u
kellhom ġwienaħ kollu biexjiddefendu myself I jekk hekk
ipproklamata , imma jien ma kienx fuq il-kont tiegħi , kif
ma setgħux ġlieda bla raġuni , wara ftit sigħat I aċċettat
l- fidwa , jiġifieri , il-perjodu li ntemmet negozjati u so I
ma verament sodisfatti ,aċċettat li dawn tatni 20 jum fiċċella dixxiplinari , li huwa lame għaliex kien hemm li ltqajt
Alfredo m . , il- PSP , il- GoE qabel, Trickster kien
parrokkjali , ħa l- istat kariga bħala tali , biex tibda l94

funzjoni fil-mafja , kien raġel hard għaliex huwa kien diġà
ġie miżun boxing champion medja , kien jaf li sew , u li
meta , meta I waqa 'fl -ċellula dixxiplinarja , kellhom
episodju li ma riedx u li inti tista ħadt ħajja tiegħu ,
kifkellhom istorja ma suwed li kienu ġejjin biex jilħqu
sanzjonijiet dixxiplinarji , kien żmien selvaġġi , I kienet
diġà taf dak li kien għaddej dwar il- suċċess u kien qal
b'leħen għoli li jien mhux se papar tali numru jiġu
megħluba minnu ,minħabba li l- direzzjoni kien dubjuż ,
sar l- mafja ta 'suwed kollha li waqa' fl- kastig u kien
kommess jew ħadu xi kastig dovut għall diżrispett gwardji jew servizzi , impjegati jew id-direzzjoni , kieku
jħallas mill Alfredo m . , kien ex-psp , ex- COP , kien jaf
ħafna minnhom u kont naf lilu bħala tali, iżda li
jipproklama loudly u jitkellmu direttament lill- baħar ,
tatni l- kannamieli , I waqa 'fl -kastig , kont naf Alfredo m
.Would jkunu me , iżda li meta I kienet żbaljata .Huma
ppruvaw joqtlu lili meta I intitolat għall-spa għall -għawm
, naqset , kienu miegħu żewġ kobob aktar biex jipproteġu
li ltqajna xejn kontra tiegħi .Din kienet l- ħin I wera rrieda tar-raġuni tiegħi għall-għajxien , kienu inculcated
minn kwistjoni jkunu parrokkjali , minħabba I kienet
għexet fil-viċinat .
Kmieni mitlufa missier tiegħi , sirt adult qabel, beda jiġi
rifless fil-ħajja li mbagħad ħa , hemm hu l-esperjenza
huwa transcendence tal-futur , hi taqa 'fuq il-mod ta'
ħajja tal-ħolqien u meta huwa diffiċli , aħna huma
meħtieġali jkollhom edukazzjoni aktar severa , kmieni
wara dak dimostrabbli ebda wieħed irid tixtieq.
C'est I meta kien għadda l- istadju ta ' marcão , li meta
bdejt trid aktar raġuni , kellu jkollhom deċiżjoni biex livell
u d-direzzjoni sieħeb , imma kont naf li fin-nofs invada
sorveljanza li ġiet kompostminn gwardji u maniġers ,
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ltqajna, ltqajna biex jiksbu u ssir intrużjoni benesseri
ieħor , iżda li kien xejn aktar minn benessri bħali , xi
kultant huwa kwistjoni ta 'opportunità , I ppruvaw , I
jippruvaw u jippruvaw li jkollhom l-ruħ ta' l- Portugiż ,
jien isfell-razza Portugiż ta 'razza brave , jkun ikkmanda
id-dinja , hemm eredità hija ovvja .Kultant nagħmlu lmistoqsija li ġejja , għaliex aħna jeżistu , liema huma
aħna, fejn ngħixu , huma kwistjonijiet li jġibu dubju li
jgħixu , iżda nafu li għandna biex tirbaħ , kien stabbilit li
jkun hekk , I marru fit-triq ħabs tiegħi , aktar tard
waramarcão tal-ġlieda kienet segwita mid-dehra tasservizzi ta 'sorveljanza tal-grupp magħmul imsejħa
gwardjani tal-ħabs , sibt nies tajba , sibt kollox , imma
onestament huma wkoll biss riedu biex jgħixu , qatt riedu
iweġġgħu lili u jien ridt li jinjora , hemm kmienima
tgħallmu li inti ma tistax dejjem jirbħu , kien post
inhospitable , post fejn il-ħajja kien siwi, kellu l-ebda
interess fl-ivvalutar -tifsira vera tal-bniedem li mhuwiex
il- sservi.
Iservu , iservu kull ma kellu jservi , I kien ubbidjenti ,
kont naf fil-poter politiku , l-enerġija soċjali , il-poter
ripressiv dejjem ikun hemm ħaġa waħda għandna biex
tkun taf kif nahfru .I setgħet kienet eroj milqugħin
minnhom , jirritorna l- valur ta ' Lhud li jitkeċċew mitkors , ir-ritorn tal-Lhud Valley , kittien sabu l- istess
tmexxija għaliex kienu dak I ma riedx li ssib , revolted me
kontra kull oddsgħal dak kollu li kien għadda , kien sar , I
lived b'dak kollu li I jista 'jkollhom jagħmlu biex ikollhom
biex jgħixu kollox huwa seta jiffaċċjaw minħabba lgħedewwa kienu qawwija kienu l- konsumaturi ta' l-magni
kollha , kienu iddabbjati l piranhas , jiġifieri, kellhom jgħix
kulħadd , kien hemm il- parti diplomatika , l-istabbiliment
ta 'relazzjonijiet , jiġifieri , għandna għalliem , ikollhom
assistent , psikologu , tabib u avukat , li huwa li lilna li
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jekk hemm verament xejn li jgħidu.Just jgħixu l- mument
taċ-ċirkostanzi mument qegħdin bnedmin sempliċi li huma
kontenut fil-se u I love , imħabba platonic li jinvadu finnofs li jkunu , f'dan il-każ raġel , kien diġà kellu l- pjaciri
tal -ħajja , thobbmara xorta jibqa fil-fehma tiegħi fil-ruħ
tiegħi fil-ħajja tiegħi , kien passjoni intensa , irrelazzjonijiet aktar dejjiemi li jistgħu jeżistu , li huma
estiżi .Loving , gost , imħabba benessri hija l-ħtieġa li
imħabba li fil-se jgħix .Ir- rapport huwa dritt li l- aħħar
kundizzjoni ta ' benessri , kif kulħadd jaf lili , huma riedu
li jpoġġi lili għat-test , I jiffaċċjaw dak kollu li kellhom
jiffaċċjaw peress li l- agħar inkubi , aħna tgħallimna qabel
stejjer irqad told huma l- missier u l-omm ,hekk aħna
jistgħu jgħixu f'armonija u l-benesseri sabiex tirbaħ il benesseri u qawwa aħna jippreservaw l-rigali ta 'eredità
mill -jiem bikrija tal benessri, għalkemm huwa kollu
assorbit mid-daqs , il- vastness hija waħda enormi jekk
nitkellmu ta' żwieġ , l- ugwaljanza ta 'drittijiet
benessri.Aħna kollha ġew mitluba fuq missjoni , tippersisti
, se jkompli jikber , tkompli watch jikbru , ma claw , leżattezza tal -mumenti ta 'azzjoni , għal dak I għandu
jkollhom preċiżjoni .Huwa ma maħfra , il-ħajja kompliet
kif kellha tkompli u ltqajna nies onesti , veru, kollox kien
kbir , sibt nies kapaċi ta 'xejn , ġew determinati li kollox
minħabba I kien maħsub biex jgħixu bħala li kellhom ,
iżda huma riedu li jkunu aktar intelliġenti, għadda lil dak
minnhom fil-livelli kollha , I kien kapaċi li jgħaqqdu
cleverness tagħhom lili mill-għerf tiegħi , kienu shrewd ,
imma dejjem ried li jkun aktar minn I , imma jien
conjuguei cleverness tagħhom , tgħallmu jilagħbu , ukoll
lagħbu għarfien ta ' minnhom bil tiegħi.Komplew jgħixu fil
seclusion , magħluqa , kien żmien iebes , l-ebda sbuħija li
I setgħet tara , l-ebda kompassjoni li kelli li jkollhom , inti
taf li l-passaġġ kien leave .Jien qatt ma riedu iweġġgħu xi
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ħadd, biss riedu let me ħajjin , imbagħad I marru fisbattalja li kien kostanti , peress li kollha kemm huma
kienu qawwija, dawn kienu bnedmin kollha , imma jien
ridt li taf, u lanqas kellha xejn x'jaqsmu ma ' l- bqija ta' l istorja li sejgħaddu.Kien diffiċli għall-kumpanji tiegħi ,
kollha kemm huma , ma jagħżlu xi ħadd biss riedu biex
iżommu l- ġerarkija tal-ħabs u miżmuma kollha obduti lili
bħala ridt , I iżda wkoll ħallihom live kien fil-mod tiegħi
stess , I droga għat-tipjip u humasetgħu jimxu sew , xi
nies cry me biex tieqaf għaliex it-triq kienet brave , mod
iebes biex jagħmlu ġewwa l- ħabs , kellha l -ebda għażla
oħra , ma kienx ħarba , jirbaħ jew die .Kien kollu sar millkonvinzjoni li I ħa , I jistgħu minkejja dan kollu , issib ilmod iebes , kont naf I tista 'tħalli fin-nofs tas-sentenza,
kieku taf li jista ' wkoll tħalli fit-tmiem tas-sentenza,
maqluba kollha , jew ma 'kura ,għaliex kien tajjeb ,
kellhom l- katina taħt il-kmand tiegħi , kienu teammates
kollha tiegħi , li meta nkun outraged me aktar mill- sens
ta ' benessri , jaf li kellu alleati .I marru fuq il-passaġġ
tal-ħażen , kien interpretat bħala tali , ħsibt me l-iljun ,
iżda kien dipendenti fuq l- eroina , ħaġa diffiċli li tagħmel
, li jikkunsmaw .I marru fil -ġlieda , il- ġlieda li m'hemm lebda ugwali , I jiffaċċjaw : l-imħallfin u l-għalliema u
assistenti , gwardji ras, bbenefikaw kultant magħhom ,
iżda ma kienx hemm ħafna , iżda mhux biżżejjed biex
jgħidu hu kien id-dritt , għall -mistoqsija ta 'segwituġab
lili problema , l-akbar problema ta 'kulħadd benessri , I
am jew am not , trid jew ma tridx , jiġifieri, dak kollu li
nistgħu jaspiraw , kien il- kontinwazzjoni ta' kollha, huwa
kien tgħallmu , anki aħjar , kienet għexet a

Sirt dak I am , a qed umli , huwa paċifiku li jaf kif jgħixu ,
I am kkunsidrat tip , wieħed li mixjiet u għandha għall98

għalf , sirt l-kruha veru , qatt ffaċċjati l- katina bl-istess
mod , I saret l-perfetta qattiel kull sitwazzjoni kif kienet
biex jgħixu , u dawn kienu jafu I kien lest biex joqtlu biex
jgħixu, kif dejjem għażlet it-tip reali , wieħed li jiddomina
s-sitwazzjonijiet kollha , I swore li myself I ma tagħmel
ħsara lilhom jekk ma medo ħażen .Mur fuq , enraged ,
dejjem attenti għal movimenti kollha, jew reazzjonijiet ,
kemm jekk ikunu min kienu, sħab globali , lejn livell li
tinkludi kollox kollu jkun fid -dinja tal-ġustizzja , għal dak
kollu li I mħallsa prezz diffiċli li jħallsu għaldan kollu kien
kollha implimentaw eventwalità tiegħi , kulħadd kien jaf
lili u jien ukoll naf kollox , kien il- perfezzjoni tal-logħba ,
kienet l-unjoni , l-unjoni ta 'dawk li jgħixu u huwa
f'kuntatt ta' kuljum mal-popolazzjoni , minkejja ssitwazzjoni ;Tiger kif kien ma setgħux nahfru , huma
beżgħu me attwalment kienu rispettuż lili , ma kienx xi
ħaġa li tagħmel , aħna qed nitkellmu dwar ħabs , qed
nitkellmu dwar ħafna , jinkludi valur li huwa diffiċli biex
tirbaħ , il-libertàsakemm aħna ma jkollhom jgħaddu mill aktar sitwazzjonijiet diffiċli ta ' viciações ħajja,
habituations li tista' ġġib eżaġerazzjoni meta nitkellmu
dwar consumerism , bnedmin Somo Consumerist bħala
tali saret l- kruha invincible autointitulei me iljun , ġġieldu
beasts ugwalime mal-għerf saħansitra aktar diffiċli , imma
jien ma setgħux nahfru .
Huwa kien jaf kien hemm ħafna tfal ta ' l-omm u lesperjenza tal-ħajja kienet differenti , xi wħud kienu tfal
ta' nies tajba u oħrajn kienu tfal ta 'nies foqra , kif dan
kollu jien jikkonfermaw il-preżenza ta' dak kollu li ssoċjetà għandha x'toffri , let walksitwazzjonijiet simili ma
jsir xejn , kull wieħed jeħtieġ benesseri , aħna ngħixu
f'soċjetà fejn kulħadd jixtieq tajba , iżda hija l-sbuħija tal
jaraw l- li jmiss , prossimità , jekk inti tidħol bi dritt , jien
ser nikseb int ukoll , jekk inti ssib ħażen, ħażen inti
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tirċievi u int se tieħu ma 'kollox minn kull ħażen tiegħi li
jkun , imma naf ukoll li jien jkollhom jimxu , I ma jistax
ikun tant diffiċli , huma aktar minn i ommijiet , I wkoll
kellhom jirrispettaw , skjerata regola għal kulħadd
hijasew jafu li l -kriminalità tippersisti u l-ħtieġa hija kbira
, I waqgħet fis -ġrajjiet , sirt l-hekk imsejħa ivvizzjat biddroga , li méprisent kollha , iżda kellhom valur u kien
rikonoxxut , l-ebda wieħed , l-ebda wieħed titlifx me
jirrispettaw b'mod indipendentiid-dgħjufija huwa ħass filħin .Huma kollha cheered u rispettati me , riedu aktar mill
me , jkollhom jiġu l-eżempju , jkollhom jiġu Kinder , aktar
ġentili u affettiva .
I mħallsa l-prezz ta 'mhux turihom dak li riedu biex tara
lili , I kien iebes, I kien rude , I kienet kollha favur
deċiżjoni tiegħi , jista ' jkollhom aktar qligħ , jistgħu wkoll
jibbenefikaw minn aktar fil kollox , bħali , chegavam- meli
għodd sa ħolm wieħed , iżda sirt kruha u ried li jkun .Kien
taħt is-sitwazzjoni li għexu , l- egħluq , iżolament ,
kellhom in-nisa kien ukoll b'rikjesti l-imħabba platonic ,
iħobb minnhom , imħabba tagħhom .
Hija kienet kollha dwar il-ħajja fil -mument , kelli limhabba platonic kbira u passjonijiet wkoll għall -punt ta '
kuntatt , imma jien evitati dejjem rovina ħajja ta' xi ħadd
għalija li jiksbu l-pjaċir beautiful , I sabu l- ħtieġa , I kien
mwaħħla , makieku rovina ħajja ta 'kulħadd jekk ma
jħassru minjiera .Imħabba kompliet , I kompliet imħabba
bħala biss huwa jista 'jiġi , kienu kollha , ikkontrollata
minn imħabba tiegħi , għaliex iħobb lili sinċerament
rispettati me , I ma jgħixux tajjeb , kien arrestat , kien jaf
li kellhom jiġġieldu biex tirbaħ kolloxI kienet tilfet l-libertà
, iżda li meta kont naf ma tieqafx , direzzjonijiet , ilħaddiema , edukaturi , gwardji riedu lili biex TAME , kien
mifhum , I iżda wkoll kellha tieqaf , tieqaf kollox , serq , il
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jikkunsmaw , il-disgrace l-ħajja ta 'ieħor , imma I kien
dejjem tajjeb , qatt maltrattati , qatt spanked ħadd kieku
kellu ebda raġuni biex jagħmlu dan u anki jekk kellu jkun
diffiëli għalija li tagħmel, għall-umanità nfisha, dejjem ħa
in kunsiderazzjoni l- valuri morali ,il-valuri ta 'kull xena ,
minħabba I am wkoll tkun , iżda dawn kienu jafu li kienu
se jkollhom l-akbar kruha qatt misjuba , imma kien kollha
stabbiliti għalija għaliex jien ridt , I ħallihom flantiċipazzjoni , il- biża' jippermettulhom jirritornawli jitilfu
.Kien kollu spedjenti , kien spedjenti li jgħollu ,
jikkunsmaw u jiddominaw kmieni realizzati dan anki qabel
jidħol fil- ħabs , kontroll kienu sigħat diffiċli , ġranet li qatt
ma għaddew , snin li I kellhom jissodisfaw , peress illi
huwa kien mhaddmais-sitwazzjoni kien ġejjin li jmiss ,
Wasalt biex jilagħbu , imma l-ċajta kien I tagħmel wiċċ
.Minħabba li l-xadini li jilagħbu , il- play kienet l- pussy
monkey ommha , I kienet tmut Joke , għaliex kont naf
kaptan .Kien il- jum ta ' eżerċizzju , riedu li jħarreġ ftit u
jien propost lilu li ġejjin ferrovija miegħi , kien il-figura
dgħajfa , kien biss għall -gost , mbuttat għonq tiegħu ,
huwa tilef sensi , iżda f'dak il-mument I felt a tagħfis fis
lili mhuxriedu jagħmlu , kif kien li jintwera , lagħbu ,
ħares lejn lilu ltqajna u hu mixi miegħi , I told lilu jekk
kien okay , ma kien hemm ebda tweġiba fi odds , imma
meta I ħares I ltqajna l- sentiment li verament kelluxi
ħaġa tal-passat , huwa ntilfu minn sensihom .Kien eċċess
ta 'kunfidenza , ma kinitx taf qawwa tiegħi u beda hemm
infern li kellhom , sibt up u ħares lejn lilu u qal lilu :
- Inti okay ?You telqu lili inkwetat .
Dejjem wera lilu kompassjoni għall-mument , mhux
maħsub biex iweġġgħu , Fittixt ried appease kull ħażen ,
huwa kien ħażin it-taħriġ kien esaġerat min-naħa tiegħi ,
hu spiċċa qtil innifsu , kienet kollha fil-tama ta 'jumLhud
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wied .
I kien jittama li l -Lhud fil-wied se jgħixu , kien gost
sempliċi għalija , jiġifieri , kienet prattika li I ma kienx
ippreparat, qawwa tiegħi kien fl-aqwa tiegħu , iddominat ,
għaliex kien jaf kaptan , iżda bħala fil-ħajja għandhaprezz
tiegħu, I mħallsa prezz għoli għall-bniedem ieħor filkatina , jeħel mal 5/6 tas-sentenza , jiġifieri, kwalunkwe
rikoverat peress li sentenza ta ' aktar minn sitt snin tista'
tagħmel użu ta ' 5/6 , hija liġi .
Imma aħna għandna l- nofs tal- piena , li 2/3 u hawn taħt
issegwi l- 5/6 .I marru out fuq 5/6 kienet kollha
programm jsir għal bijografija tiegħi fil-ħajja ta ' seclusion
, magħluqa , ittrattata nies tajba , nies ma' min I trattati ,
kienu parti tat-tmexxija , nies sakemm I jistgħu imħabba
jekk riedu , imbagħad minntabakk u mhux minfuqa hemm
ħass xi mibegħda immensa għal dawn in-nies .Huma
kienu nies li told me xejn , biss it-tmexxija rwol distintiv li
kellha .Kien hemm deputat I kien għażiż , kien l-ewwel
mara li jkollhom sfida tiegħi , I kien leali , iżda mbagħad
ħsibt li kienet żbaljata kienet li hi rrifjutat lili l- ewwel
Probation 10 snin ħabs .Hija ma japprezzaw lili u konsum
mitlub tiegħi jittestjaw l-drogi , imma kien wisq astute li
tirrealizza li hija kienet ser tibqa 'hekk , l- Probation I
ngħatat wara talba I magħmula biex Imħallef tabib .Hija
tatni erbat ijiem ta ' probation fuq il-kundizzjoni li
jinstemgħu mill -ras , u huma ordnati up , Dok imħallef
mogħtija lilu erbat ijiem ta' prekarji , kunsinna estiż
pprovduta lill test ta 'screening tad-droga , jiġifieri lmanuvra , huma għandhom dejjem , u jiena sottovalutat
ukoll bosta drabi , imma dejjem rispettati lilu minħabba li
huwa jixirqilhom rispett tiegħi .Huma kienu bnedmin li
lagħbu rwol aqwa tiegħu , iżda ġara , it-test kien mogħti
pożittiva għall opiates , ie eroina , kannabis , il-konsum
102

ħaxixa , iżda I lagħbu għall-vantaġġ tiegħi meta I staġnati
applikazzjoni tiegħi , jien argumentat dak kollu li kellhom
jeċċepixxigħaliex kienet konsumatur kien talab droga littabib tiegħi ana f . , minħabba li kienet taħt , jew fuq
quċċata ta ' diskussjoni msaħħna li fittxew għajnuna
tiegħu , għal kollox fil liema hi kien għen me, I staqieh ldroga , imsejħa Tramalkien il-ħin meta I felt I kellha
alleat Dr ana f .Jew Tramal akkużat opiates fiċ-ċirkostanzi
tal -rutini , din kienet is-sitwazzjoni ikun nadif .Kieku
akkużat opiates test screening tad-droga , li meta
conjuguei 2 + 2 , jiġifieri meħlus minn screening taddroga permezz ta ' tabib tiegħi , hija għenet me , qattgħu
-dokument pretensjoni għall-mistoqsija, l-iscreening ta'
drogi bħalaI appellat kontra d-deċiżjoni li kien sar , iddritt tiegħi kien li jirrikorru , I daru u I applikati għal
massimu Dr. eżempju imħallef tal-qorti kundanna , huwa
l-ogħla livell għal dak priġunieri jintbagħtu b'xejn , bilbenefiċċju ta 'użul-nofs tal-pinna 2/3 , kien iġġenerat
hemm battalja , fiżikament aggressjonijiet gwardja talħabs , ma kienx għaliex jien ridt li , huwa fittex fama
tiegħi kien kbir ta ' milja f'ambjent ħabs , rispettati , iżda
wkoll mibni F'dan ir-rigward , ir-rispett, billi jirrispettaw
kien jaf hu ma setax jilagħbu kontra s-sistema .Is-sistema
jipprevali fih innifsu għaliex għandu jkun hemm soċjali ,
kollox aħna tista 'tixtieq , benesseri , id-deċiżjonijiet kienu
differenti , kelli kollox , kollox fil-poter tiegħi biex jiksbu
benefiċċju mill-nofs tal-pinna 2/3 , bħala l-fama tiegħi
kien wiesa fost l- gwardji u fost il- kumpanji , kien hemm
gwardji li I wkoll riedu li jikkontesta kollha u l-livell
psikoloġiku , fiżiku u kull ħaġa oħra inti tista 'taħseb ,
għaliex kont naf dak li jista ' jiġri fl-istituzzjonijiet li
kellhom li jsegwu, huma msejħaprovi għall -nofs talpinna 2/3 u 5/6 wkoll , l- applikazzjoni kienet ibbażata fuq
l-indafa tar-rapport tiegħi indirizzata l-kwistjoni ta '
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screening għall- kannabis ;din l-applikazzjoni qal lillimħallef li t-tabib kien akkużat analiżi Chamon jew ħaxixa
, iżda bħala I am a benessri soċjali , qatt għexu fl protezzjonijiet fi ħdan il- katina , ie kienet me jirrelataw
mal -bqija tal- popolazzjoni tal-ħabs u qal lill- imħallef li
Dr.I ma jieklu xejn fil-ħin , irriżulta biss fil- hash , allura
kien loġiku jekk I segwita ma 'nies li kielu u għexu ' MoS
fi spazju ristrett , dan kien soltu sabiex takkużaha ħaxixa
peress I nefaħ fl-arja .I posposta d-deċiżjoni talProbation , għall kien fuq żmien il-Milied , u Imħallef tabib
tmur out ġimgħatejn , jiġifieri , vacation Milied , iżda hi
tatni l- raġuni u tatni l prekarji kważi xahrejn unofs , kien
żmien twil ta 'nkwiet , għaliex ambizzjoni out b'impjieg ,
minħabba I kien fil -ħafna snin , għaxar snin .Imma marru
fuq u imqiegħda ma lili ukoll sal-jum li jħallu foqra , tatni
erbat ijiem ta ' output foqra fit-tul , li dwarhom ikun
b'suċċess sodisfatti.Iżda jkun kwistjoni diffiċli għalija ,
huwa jkollu jkun aktar rispettuż u ma jsibux fl-inkwiet ,
iżda malli I mdaħħla, wara xahrejn wara li gawdew ilprekarji , ikun hemm xi ħadd li nixtieq li jagħmlu l-ħajja u
dan ġara .I sar involuti fil-ġlieda fejn il- boy kien daqsxejn
ttrattat marid , iżda kien xxurtjati li tkun individwu , tkun
individwu ma ' repertorju tal-bniedem , ingħalqu fl -ċelluli
, l-ordni tal-istħarriġ huwa li aħna jinstemgħu , I
bagħtetlilu karta ruhna ghall ma entalasse me , ma kienx
hemm bżonn .Instemgħu , il-boxxla li jinstemgħu us kien
il- Ġermaniż Shepherd , imlaqqam lilu , fl-ewwel hu ma
riedx li tisma 'l- boy għax qal li ma setax ikun , ma setax
ikun Joke , peress illi huwa kien ppruvaw jagħtu me
ma'sikkina .Imbagħad tista 'taċċetta hemm l-verżjoni tal boy u sejjaħ lili u I qallu l-istess verżjoni li kienet workout
, logħba li seta ntemmet ħażin , huwa ma aċċettax tajjeb
ħafna l-verżjoni I kien qallu, jiġifieri , kif hu kien gwardja
taħbit, kellhom ħafna snin ta 'servizz u jittrattaw ma ' "
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casdatrolas ", jiġifieri , huwa l-isem mogħti lil dawk li diġà
għandhom ħafna snin fil -ħabs , xejn ġara lili , u lanqas
me , u lanqas għall-boy , ħadet us mill- piena .
Mur fuq il-ħajja normali , bdejt biex jevitaw problemi
ulterjuri , I tista 'tgawdi erba ħruġ aktar prekarji b'suċċess
, u għal darb'oħra hemm qamet , Marzu 2007, nieqsa me
11-il jum biex ikunu jistgħu jgawdu Probation ieħor , xahar ta' April dħulI kien jiżbalja persuna bil droga ,
jiġifieri , tah ramel minflok il- għalf reali , huwa wasal
għall -tagħbija , I ma setax iżda ħsara għandhom jiġu
sanzjonati dan iż-żmien , kienu diġà ġew imwissija , I
limitati ruħi biex jiddefendu uThings ltqajna hemmhekk .
Iżda problema qatt ma taqa waħdu , I qbiżt dan , dan
ġara fil niġu din ir-raġuni , ġie deċiż li hija ma setgħetx
mhux mitwija , għal darb'oħra riga , iżda din id-darba kien
ikun hemm me jitbiegħed , nixtieq cut -foqra u kienetdak
li ġara .I imsejħa Guy phone tiegħi biex jieħdu linformazzjoni għaliex dan Guy wkoll ma bħall tiegħi mod
ta ' benessri, u kien maħlufa -bniedem li tatni linformazzjoni , il- Adan crazy, gwerriera vera , huwa wkoll
gawdew foqra bħali , kellhom intimaħlufa minn neputi
tiegħi , I ma tagħmel xejn , li biss riedu jkunu jafu l-isem
, insista għal jum sħiħ fuq il-wegħda li xejn se tagħmel ,
kienu kważi sal- ħin tal- għeluq ta 'ċelluli , imsejjaħ ilGuy li phone tiegħi staqsejt lilu biexraġuni huwa walk taħdita ta ' xi ħaġa li ma kinux jidhru , huwa ċaħad kont
naf il- Nuno crazy qatt inkun jimteddu f'din is-sitwazzjoni
, kien wieħed mill- irġiel li dejjem rispettati għaliex kien
gwerrier veru , felt rabja tiegħu mejiċħad u jirribatti l
Nuno .Istrajk u kien fiż-żmien tal-gwardja jidħol fis phone
tiegħi u jara l-bniedem lifeless fuq l-art , il- punch li
desferi lilu , iżda l- gwardja raw xejn , biss raw il-bniedem
waqa ma setgħux jgħidu xejn mingħajr ma raw , iżda
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danindividwu kien snitch , dan huwa dak li jikkumplikaw
is-sitwazzjoni tiegħi , iżda anke dakinhar kont naf kien
hemm tmur lil hinn miegħi tajjeb ħafna minħabba I qatt
ma chibado ħadd , u huma me , id-direzzjoni , it-tmexxija
kienu lesti li jikkastigaw lili minnkollha minħabba I qatt
shut up talbiet li l-priġunieri kienu jitolbu kwalunkwe kien
.I kien dejjem meqjus bħala inċentiv bħal din għall dawn
il-kawżi jew forom ta 'ġlieda u li meta dawn tatni ħamest
ijiem ta' kastig , jagħmlu lilhom fiċ-ċellola , kien piena
anqas ħarxa , iddefenda myself qal li l-individwu kien
ħassu ħażin uskartata u qal verżjoni tiegħu ta 'dak tassew
kien ġie imsawwat u dan jiġri fi żmien meta kien kważi
biex jitgawdew 2/3 tiegħi .Would għandek ċans kbir biex
tikseb hemmhekk tkun xejn li ssofri me , jiġifieri ,
mingħajr azzjoni dixxiplinarja fin-nofs .Iżda dan iż-żmien
huwa jkollu pretensjoni , meta innoċenza nstema biex 2/3
, qal it-tabib mara li kien innoċenti li ma kinux għamlu xi
aggressjoni , biex ma jikkunsidraw dan , I felt iweġġgħu
mill -sitwazzjoni, iżda stenniet id-deċiżjoniu d-deċiżjoni
kienet maqtugħa possibbiltà I leave li jmorru straight 2/3
jistgħu jibbenefikaw biss minn konsiderazzjoni ulterjuri filvalutazzjoni ta ' 5/6 tiegħi tas-sentenza, jiġifieri, kieku
toħroġ mill -obbligu fl 5/6 għaliex imbagħad il- liġi
jippreferi, favorf'dan il-każ , kienet toħroġ xorta fl 5/6 ,
iżda jiswa kważi 3 snin aktar fil-ħabs , minflok iħallu
għall- insistenza tal ppreżentat rikors sabiex tannulla
deċiżjoni tal-imħallef li jkollu Dr rikonsiderazzjoni qabel
5/6 ,għaliha kieku jkollhom jimxu mill-inqas sitt xhur
paċifiċi .Il-piena ingħata f'Marzu, instema f'Mejju ta ' listess sena għall-konsiderazzjoni ta' parole , kienu
għadhom ma ġewx maqtugħin deċiżjoni tal 2/3 , li meta lħajja tiegħi setgħet kienet saħansitra aktar ikkumplikati ,
Huwa ħassme imnikket , imdejjaq , imma kien jaf I kienet
diġà jintefqu l- biċċa l-kbira ta 'kundanna tiegħi .Kien
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meta tkun seħħet fuq is-sitwazzjoni , din id-darba ma '
gwardja , jista ' jkun sitwazzjoni li setgħet marret jekk
mhux għall -fatt li l- gwardja Tkellimt ta ' rough u iebes,
mhux acatei ordni tiegħu , desferi inti punch filwiċċ , kien
waħdu miegħi , iżda gwardja ieħor deher , ingħaqad
malajr wisq għall -kollega u ssieħbu lili biex attakk lili ,
m'għadx desferi għandek aktar punch ebda , huma wkoll
malajr waqfet ma tipprova attakk lili , bissI kien mistoqsi
biex tmur fil- waiting room ta 'l- kapijiet sala daħal biex
tara lili , li jistaqsu dak li ġara , I qaltilhom li ma ġara xejn
, biss li ma kinitx ikkonforma mal-ordni , għaliex kif ilgwardja kien għadu fsada mill -ħalqkien jaf li kien attakk
kien kif kien , attakk sempliċi jew sitwazzjoni aċċidentali u
dan huwa dak I qaltilhom , ma kellha ebda raġuni biex
tattakka l- lqugħ sakemm tkellem ukoll miegħu , wkoll
qaltilhom li kellukien inċident u kien għal dik il-kwistjoni li
jiena dejjem invokat .
Huma me jitqiegħdu magħluqa stennija għall investigazzjoni , imsejħa taqsima sigurtà tal-Lhud Valley ,
sejħa ammissjoni .Imma hu kien lest li jmorru flimkien
ma ' teżi tiegħi li verament kien inċident , ma setgħux
jammettu li din kienet att involontarju , kien ikun tilef .So
I kellha tibbaża myself fis -sens li dawn riedu jieħdu l
quddiem din it-teżi , ried ikun hemm kontradizzjoni bejn
il-gwardji .Il-gwardja kien attakkat ħalib , imma hu qatt
ma kiteb ukoll li I really jolqot lilek , li għamel ilparteċipazzjoni kienet il-gwardja -oħra , li ħa hemm tifel li
kien fil- protezzjoni , huwa kien mar l- infermerija wkoll
huwa ta 'rutina ,huwa l- protezzjoni reclusive , għandha
tkun akkumpanjata minn gwardji , attwalment naf hu ra
dak li għamilt , għaliex huwa xhud kollox , hekk kien hu li
għamel miegħi l-parteċipazzjoni li tkun sanzjoni
dixxiplinarja li ħa me qorti wkoll.
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Iżda fil-jum kien jinstema 'fil -ministeru pubbliku , I kien
infurmat li hu kien mħarrka għal allegat attakk fuq ħalib
gwardja , iżda li akkumpanjat me dak il-jum kien ilgwardja żebbuġa , l-istorja ta' dan il- gwardja me , kien
ħbiberija limaħluqa fi ħdan il-katina , attenda kors flapplikazzjonijiet uffiċċju fuq in-naħa l-IT kellu monitor
msejħa lina , I waqa 'fl -imħabba miegħu mhux
intenzjonat u li dan gwardja , il żebbuġa, gustado wkoll
tagħha u ħa l-qatgħa lilha .Huwa kien jaf I gustado
tagħha u hi gustado me , u għalhekk bdew hemmhekk
jorbtu , rebaħ me ħbiberija, setgħet titkellem ħażin tal lili
biex tixtieq li twaħħal miegħu , beda jitkellem lili
jibqgħalu , u hu jisimgħudikjarazzjonijiet tiegħi filministeru pubbliku , u kiteb isfel kollox I kien qal ,
miżmuma l-teżi li din kienet inċident , minħabba I qatt ma
ħsibt li dan jgħin lili gwardja , ltqajna biex bħali wara li
kien stop Monsanto, katina li kien remodeled ħabs komuni
għal ħabs sigurtà massima , kien hemm Mejju 2007 li lkatina ġie inawgurat , madankollu marru lil Monsanto billi
jkollhom għalfejn jistennew l-proċeduri , katina
kkumplikata sar lil terroristi dar, il-kriminalità aktar
vjolenti , l-organizzazzjonijiet kriminali , aħna dejjem
jarah kontinwament għaliex aħna ngħixu sistema aktar
severa , jiġifieri l- priġunieri prinċipju kienu kollha
handcuffed li jħallu l- cell kellha playtime wieħed biss
kuljum .Imma I biss marru hemmhekk f'Mejju 2008, ukoll
ħa din l-iskema li tkun twila magħluqa fl -ċellula , imma I
m'għadhomx telgħet il- manetti diġà telgħet reġim li ma
jkunx miftuħ , iżda kellna okkupazzjonijiet oħra , kellna
futbol ,handball u ġinnasju , nistgħu żur il- librerija kif
ukoll, iżda kien weaved , mhux kollha kien fuq l- istess
jum .
I risposta u marru lura biex jiddefendi l-istess teżi , imma
meta I ltqajna barra mill- van biex issuq me lill- awla ,
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nara li l-ħalib gwardja , il-vittma kien akkumpanjat minn
gwardja żebbuġa u kien 'il bogħod mill jimmaġina li
jkollhom sorpriża sabiħ meta bdejttisma 'l- ħalib gwardja
xhieda , tisma' l- teżi li kelli iddefenda meta I talab lillprosekutur u li meta I ħass il- gwardja żebbuġa kien għen
lili .Il-qorti qalet ukoll li huma ma kinux konvinti li dan
verament kien inċident , iżda ma dak li kien meħtieġ biex
, u l-ebda evidenza għall-kuntrarju , l-ebda wieħed jista
'jiġi kkundannat .I kien liberat u l-avukat tiegħi kien
eċċellenti wisq , kif kien qed jistenna proċeduri ġudizzjarji
fil Monsanto ħabs ta 'sigurtà għolja , għamel miegħi
reviżjoni , I ma kellhiex eżattament xahrejn biex tmur
ħielsa u trasferit me lill- ipOf Alcoentre , kien hemm aħħar
f'din il-katina kellu vjeġġ li kien wara diversi talbiet li kelli
jsir fil-katina hija katina ta ' sistema miftuħa imsejjaħ ilkolonja ħabs minni nieqsa b'xahrejn huma mibgħuta lili
lura lejnhemm , li jmorru għall-triq , I xellug .
Kif se tiegħi kien kbir li jkun fil katina ħabs miftuħa ,
għaliex hija ħadet me sena u nofs Monsanto u
okkupazzjonijiet aktar li aħna għandna hemm sistema
magħluqa ħafna .
Diffiċli biex jingħelbu , anki I li kellhom esperjenza
estensiva fi ħdan dawn il-djar ħabsijiet u kien imbagħad I
waqgħu fl eroina Monsanto , kien impossibbli li jmorru
hemm għaliex il-mediċina ma jidħol provvisti ta 'ikel jew
xi ħaġa li kienet barra mill -żjara kellha ħġieġ li
mapermessi kuntatt fiżiku , imma dejjem told me kollha lħażen li ġara lili kellu benefiċċju nieqaf użu eroina .
*** *** Għeluq
Pink Floyd - u minnhom
" Us u minnhom
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U wara kollox aħna qed irġiel biss ordinarji
Me u int
Alla biss jaf
Mhuwiex dak li aħna se jagħżlu biex jgħaddi l- huwa cried
minn wara u l- rank ta 'quddiem miet
U l- ġenerali sib u l-linji fuq il-mappa mċaqalqa minn naħa
għal oħra iswed u blu
U li jaf Liema hija Liema u min huwa min
Up u 'l isfel
U fl -aħħar huwa biss round " n round ma smajtu huwa
battalja ta ' kliem l- bearer poster cried
Isma iben , Said il- bniedem ma 'l- gun
Hemm lok ghalik ġewwa
"I mean, dawn mhux qed gonna joqtlu ya , hekk jekk inti
tagħti " em a quick qasir , qawwi , xokk , Dawn mhux se
tagħmel dan mill-ġdid .Ħaffer dan?I tfisser li huwa
jingrana ħafif , " jikkawżaw i kieku stajt Minħabba lilu
thrashing - i biss hit lilu darba !Kien biss differenza
Of opinjoni , imma verament ... i tfisser ispiża manjieri
tajba ta 'mhux xejn ma huma , eh ? "
Down u barra
Ma jistax jiġi Megħjuna que hemm ħafna ta 'dan dwar
Bil , mingħajr
U li ser tiċħad dan huwa dak il-ġlied huwa kollha dwar?
Barra mill-mod
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Huwa kuljum busy
Stajt ltqajna affarijiet fuq my mind għall- nuqqas tal-prezz
ta 'tè u porzjon "
L-raġel xiħ miet
Copyright © roża Floyd
frammenti
frammenti i
Magħluqa u esposti fit-tramuntana iffriżat folja qodma qed
jistennew li curl ftit tones maħruqa dawl oranġjo blanket
imsaħħan bħala l- ruħ minsija li t-talbiet u tittollera kiesaħ
electrifying memorja laxka , mhux fuq fittizju u
eżistenzjali , il- tinfirix ħossil yourself loose ritmu time
sħun tinvadi lili u jesploraw mingħajr sħana dinja tkessiħ
sħun , l-atmosfera ma kienx l- istess ballun f'rombli fiskantuniera punt slanted taħt wiċċ l- oċean , ġewwa lmagma tixwit għall- ġunglata 'esplorazzjoni u tagħfas ildivertiment isturdament u jkollhom l -ebda mod ieħor
biex jgħidu li huwa kliem, kliem sħan jew kesħin wisq ,
bħal katavri gloomy verament kiesaħ, eternally kiesaħ
ħolma sħun ta ' nixxiegħa u wied , xmara mingħajr daħk
tamamutilati stennija biex isibu u turi dak eludes u talludi
biex joħolqu bil-mod u juru li immaġina biss mingħajr
distanza u bl -ekwazzjoni xierqa jiddiskuti l -kwistjoni
taħraq sħun, anke tixwit il-ħoss kitarra li vibrates
sedilkultura li titwieled frott tagħha u aktar jew inqas
artful mingħajr żarmati issolvi s-sitwazzjoni issa
existentially waqfet , affettwati mill- morbidità ta 'kliem li
twassal l- truxija ta' silenzju , qal kura aktar għall- kura li
hija jqajmu suspett tal- unsaid , iżdatrasmessi b'mod
effettiv id-direzzjoni u l-kitba .Il-verità kollha hija li hemm
verità bejn ħsieb u mod ta 'azzjoni biex isibu permezz tal111

imgieba li jiġġeneraw tricks u manuvri tas-sewwieq
innifsu , u ara ċeduta lill -illużjoni ta' kelma bla sens imma
ġustament qal , imma hija unbelievable kolluil- forma
għandha att sottostanti għall sfortuna pur inadatt ara
jikbru u jafu x'għandhom jagħmlu sitwazzjoni li huwa
nieqes minn kull sens ta ' deskrizzjoni stess , viżjoni jew
sens tiegħu , aħna ta' spiss jgħidu li aħna ma jaħsbu u
tara dak li huwa know -how u jitgħallmu minnu sinjali
oħra ta 'l- istess jew simili jew fil-forma ta' żieda
hawnhekk huwa eżempju ta ' missjoni ebda sens astratt
ta' formola ma kienx realistiku fil tagħha verità preżenti
bħala unità iżda n-natura frammentata magħquda ta '
dinja li huwa simili u kif dejjem għandna l- similaritàimma
mhux tiegħu ugwali jista 'jkun hemm raġuni sfond u
mitlufa fil- aljenazzjoni tiegħu stess , hawnhekk huwa
karattru permezz ta' benesseri u tħossok fwawar li ġejjin
mill- istess ġewwa jista look like a pittur ta 'forma frame
bħala straight bħalaperit , mhux ir-raġuni finali assoluta li
fuq
kwalunkwe
subjugation
jew
sovverżjoni
'limmaġinazzjoni ta' realtà sempliċi li ħareġ naturalment
wit u incisiveness mhux importanti , jinġarru mill- futur li
kollox għandu jitnaddfu, u r-realtà ta ' passat hard
unconsciouslyu eżerċitat ħafna fl ferocity tagħha lesperjenza ta ' kelma li dejjem nimmaġina immaġni
desolate hawnhekk huwa mument jinqabad il- -attenzjoni
pprovduti frammenti behold jingħaqad mal- konxja li din
tinvadi me jkun miktub , omnipotenti mhux ċar kif
straight bħalalinji ta ' orizzont fejn ix-xemx jinżel u ġlud
ub'saffi rieqed u sab ruħu imsawta , iżda qatt sorry li jkun
hemm twieled darb'oħra u jkun bright kif kien l-uniku , ixxemx se żżomm sabiħ tagħna u l-esperjenza enerġetika
hekk jekksettijiet fil-mozzjoni fejn id-dettalji kollha huma
deskritti sensittività minimu biss li jiġri u memorize kull
kelma bil tifsira tagħha u tinżamm fil- silenzju ta ' sabar ,
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a Clairvoyance dlam , mhux ipproġettat , iżda mhux
titnaqqas xi istint razzjonali , sakemm Iinvades'm mhux lI nnifisha hija mibnija u jżommu l- pilastri bħala Akille ,
dejjem preżenti fid-dinja fittizju li inhi , mingħajr ħadd
jieħdu widen dawn Spies me huma ifaħħar tiegħi ta '
notoriety , l- realtà ħarxa tal biss sħanail-magni
lokomottivi li jagħmlu dan il-vjaġġ ħafna crazy u fil-fond
fil -mina , int qatt ma tista 'tara l-ġewwa ta' hekk dlam
tiegħek mal-produzzjoni ta 'l- immaġni u tmiem bright ,
stennija biss għal tmiem dak li jimmotiva magħna
ujimbuttana u forza xi ħaġa ma jinkisirx kif fascináveis
bħala xejn affidabbli , diffiċli li tkun taf u qatt jitgħallmu
kien web li hija maqsuma , iżda , jirritornaw biex
jiffurmaw il-web , kien iebsa u bħala aċċident fl-istorja ,
kien hemm xi sparatura fil-fondli qatel lilu f'età bikrija , ilmibegħda sottostanti imma qatt indifferenti lil xi ħadd jew
moħħok jew xi nies , hekk b'mod intelliġenti told kulħadd
li aħna somma kollha tagħna , u taqa 'nies ugwali aktar
differenti u simili ,karattru oriġinali tiegħu , fil-fatt hemm
pupazzi ta 'kwalunkwe att u l-parti li tirrappreżenta vjaġġ
mitlufa fl -ispazju l-ittri l- arti tal-ħolqien ispazju se stess
mewt minn kwalunkwe punt ta' tmiem , l-qofol qatt ma
kienet l-aħħar , il- die għalaħna qatt jiġri biss jiġri li dawk
li jafu magħna meta aħna die u qatt ma tkun taf li kien
kelma li kellu l -ebda għan iżda sempliċi u inġenjuża
daqsxejn delikata bħala l- volpi li trid għall-għalf minn
ġuħ enormi minn huwa t-tagħlim , u dejjem trid tkun taf
aktar ,allura dan is-sors ta ' lonġevità , qatt ma tkun taf
x'jiġri , u għalkemm l-aħħar climber ġie salvat u għamel
il- fidi ta' muntanji tiegħu, u l-limiti huma biss il-bidu talirdum attitudni taż-żgħażagħ , jegħleb kwalunkwe
altitudni u meta aħna marru l isfelu naraw kemm aħna
diġà nkiseb fl rebbieħa biss taf ftit aktar li jkun u qatt ma
jridux jitilfu u dak kollu li nistgħu jtiru lejn kwalunkwe
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punt fil qatt jaqgħu minħabba li jitgħallmu jtiru u
jimmaġina kollox , iżda frammenti kollha huma kliem,
ideat ,u ħsibijiet .Ilma fond tant radikali l-arti ta ' iqarraq
jalludi għal suġġett not sure l-arja bil-baħar u jidher
bħallikieku mill magic enerġija ta' ħeffa u ta embebecido
sentimentali u ternurento ftit aktar żieda ġejjin minn
wieħed mument visibbli u qatt invincible minħabbarebħa
tiegħu kien dejjem telfa tiegħu u bħala aktar tgħallmu
biss sabiex ikunu jitlef waħda battalja aktar li fihom xejn
jgħid u jħoss l-togħma jiżżerżqu minnu li taw rebħa , għall
huwa biżżejjed biex jitgħallmu u jitgħallmu jgħixu ma '
dak kollu li tirrifjuta us.
ii frammenti
Ub'saffi , għereq fid-distanza waħda tromba tat-taraġ
gnash l-metall passi rag tindif , barmil fuq l-art , irħam
kwadru , il-ħitan flimkien erba ', wieħed drop- - qatra
waqgħat u fil-fond , ftit, stirs xi ħaddart dawl dim , hilflose
, wieħed clog -wiċċ raġġi ta 'dawl b'effett dell , reflectital- ħġieġ wiċċ , ħarsa lejn il- jitfarrku , għadis wieħed ,
relitt , emerġenti baga li salvati me minn fgar ,
crazy,maħruba u mitlufa bejn stilla u l- abyss vojta ta
'saħħa f'termini ta' attitudni , fil- milja ta 'tbatija u jkunu,
qabel biża , allura off -pjanu fuq l-inżul triq dritta qatran
il-pjanu kien fuq l-art u mbagħad jmissu l- ewwel ħoss,lewwel dehra tal- ħoss ta ' fond eku l- vojt ta' swimming
xewka fl-ilma , fl-aħħarnett jaqbeż moviment mo bond u
dak kollu li breathes u qed mkaxkra għall- illużjoni
desvaneceste , kien differenti għal mument fil oċean ta '
profundez ,likwidu u melħ miktub mingħajr lapes kulur,
kien attur fil- ispettaklu qofol tagħha parti rigal li jagħmel
me happy , piġami fis-sodda , sodda jitferra fizzy u
differenti , din kienet l-immaġni mingħajr xenarju ,
inalazzjoni kollox , il-bidlata perċezzjoni , u l114

trażmutazzjoni kien evidenti , l-ebda tiċrit , l-ebda linji , lebda regoli mingħajr xi ħaġa nieqsa kollox ma 'kollox ,
storja li ma jikbru tidhirx , bilkemm jgħidlekx u huma
marbuta , verità , ktajjen u serraturi fuq naħat
kollhaslingshot , mira u huwa sa astounded bħala vleġġa
mingħajr skop , jorbtu għoqda bil-miktub mxerrda ,
inkontinenti , kitba mċajpra , qatt off , kollha hu ra
mfittxija u li dejjem riedu li jkollhom , u fl-isfond se leta '
benessri , qtugħ u rrumblati beard rough , mustache
wieħed , xagħar , u wieħed aktar fuq kull wiċċ , mess ta '
kull insolvenza dnub tiegħu , timelessness tiegħu sal-lum
u behold totali biss u biss b'ċarruta

l mbagħad estiża fil-ramel , earth raw u għexet , qatt
peress li l -ħin ta 'l- adsa , kollha kburija glows u imnissel
għall-qiegħ ta' dinja jaraw kanzunetta sempliċi ,
jagħmluha fl sodisfazzjon f'daqqa blow , viżjoni, aħna lkoll
ngħixu r-realtà ta 'wieħed ta' xi ħaġa oħra premonition
jiġri u se tirnexxi spażmu lliberat u imqajjmin biex tkun
tħossok u ittra mingħand Sonnet qatt perfetta ta rima
jinqalgħu , dam sentenza waħda din il-fażi , hekkfejn
aħna ma tmurx out u fejn konna mingħajr ma jidħlu ,
f'konformità mal- għajbien misterjuża trab fil- ħmieġ punt
reali fil kollha illużjoni immaġinazzjoni allura jisplodu lkometa , u din il-pjaneta tgħix mhux dejjem bullshit
b'bażi b'qerq suspettat kien immuntatil-pjan ma abort
allura assorbit jisimgħu vuċi waħda , u l- howl tal -ittra
lupu hija l-istorja , il-qerda perfezzjoni kien kontenuta
beachfront star rokit hekk stramb dak li qalu u jibdew fltaraġ fuq il-gol- qatra waħda vojta ta 'pass , allura lpuġġaman tal-metall kien awtomatika u wieħed biss
marda fuq ix-xmara , barefoot u kiesaħ , dak kollu li ma
jidhirx li jkun huwa kollox tisparixxi u tisparixxi .Kollha
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universali huwa kif inhi, allura b'lingwa waħda biss , ħalq
miftuħa minn pjaċir bil-għatx biex behold KISS inti KISS u
x-xewqa , gidma ta 'ħarsa tiegħek meta fuq il-vjaġġ taddgħajsa tiegħek iġbed fuq u tagħmel ma attwalment ħaġa
li mahuwa unreal iżda raden , imnieħer tiegħek petiz
sensazzjoni sħuna , u dubbien u conquer Pluto , qalb
tagħha ġebel fl-għadira ħajja separata ritratt mhux
dejjem fotografat behold -dimenzja jkollha sanità kien
sal-punt fejnkollha maħluqa u KISS loose stennija biex
iżommu , b'forza ta ' biss jeżistu ma' kundanna , dejjem
marbuta ma qalb tiegħu , rieda biex tippompja u fluss
imagines -kurrent fil- kannestru kienu erba 'ħitan uħarsa
ta 'filament mingħajr raġuni stennija biex idawwal l- forza
, li ma jibżgħux , mhux jirbaħ jew jitlef , huwa l- xewqa li
jinħoloq u baħar vagi bil-pinzell żebgħa l-alfabett kollu ma
' kull kulur , sillaba tagħha usaħħa , li jwasslu fil-burdata
li tmur u tmur u let yourself go , speċjalment biex jibnu
kastell fil-ġebel taħt l- kaskata u l- xmara fil-katina tieħu
kollox fuq quddiem, hawn fuq, kellha xi ħaġa fil-moħħ,
differenti ħafna milli jkunu indaqs u tale sempliċi ta ' livvjaġġar, il- ħoss ta ' virtuosity li mhix meqjusa iżda
tinfirex mbagħad telgħu ieħor skaluna up -sellum għadu
mixi lura bil-quddiem ta' pass u levitating u wieħed
jippruvaw li jitilgħu kull pass għall-ditta tiegħek u l-arja
konvint jimmaġina l- pjanu biss lixellug fuq l-art tarmak
biss kellhom ċavetta , u ma kienx ħasra lanqas konvenut
kien li jkollha fidi fil- wieħed dejjem nemmnu jiżvelaw
għajxien u jiksbu ftit mument tal-pajsaġġ hot fragranti
fuq shine baħar tara int imħabba fil adsa tiegħi ,kien float
tiegħi dgħajsa tiegħi għarqa fil- drapp maħsula li cleans lpiano immuntat fuq kamra għajxien fejn l-ebda wieħed
ried li jkun u I biss riedu hemm imbagħad jidħlu fil-bieb
kien barra ta 'kollox u qatt immaġina tapprofondixxi ,
kienet ix-xewqali jkollhom inti fil-linja tal- qalb u koppja
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tiegħek , dan kollu ippumpjar u allura l- turbolenti , huwa
inqas sensibbli u fil- bumbardament ta 'l- att kien diġà każ
ta' gwerra għal kollox paċi flimkien mal-sens varji wieħed
mill -go u jespandu dak daru uwara l- kant għasafar u
Delights biss illum tgħallimt il-mużika tiegħu fl -lirika ,
kollha magħżula mingħajr kkoordinati l-kompitu kien li
jġib u jispiċċaw biża ma jemmnux u finalment ma
jirritornawx dan l-ivvjaġġar fit-triq kollha kienet diġà
qatra fond fuq il-bejt , it-tieqaimbexxaq u kiesaħ , fiddlam ta 'att ta' fatt , qatt ma ġara iżda rrappurtaw u huwa
suppost li jkun ivvintat ħasbu li joħorġu kien jerħi biss li lilma kien biss sede ta tiegħek KISS xewqa biss li inti u
jilagħbu l-parti piano kienetpjan tmissx lilek jinnota li inti
ser jiksbu jħossu għal osservat xafra ċatt kien miktub
qawwija li mhux istrajk jinħassu diġà f'voti ndaqs fil laxka
lejl istilel vjaġġ fuq il-futur li mhux ser iseħħ , differenti
mill -passat u preżentikien il- kolp ta 'stat , kien biss
storja li kollha desecrated u t-tmiem dak li kien fadal mill
Pluto biss jiktbu l- imħabba ta' qalb waħda bejn żewġ
ħitan impossibbli li jaqbżu , fejn dwar xejn bogħod fi ċirku
miftuħ , a kwadrurettangolari waħda li issikkar għoqda ,
ħawwad off l-trab u ara l-pjanu biss touch ħasra tiegħek u
l-kamra mudlama ta 'immaġni fotografat , il- film roll ,
immaġnijiet żgħar fl-ilwien ta ' frammenti tara li thou
riflessa fil -biċċa fejn kolloxtissieħeb għaliex nixtieq li inti ,
rifless fl-immaġni tiegħi , inti waħdu huma l- qafas mera .
Il komuni
Kif tikseb out ta ' dan l-uġigħ li immerses u sharpens tbatija minn wieħed uġigħ u biss .Kien biżżejjed għal
ħarsa mingħajr qtil , jiddiskutu u kull tiċrita qatra hija
iskoperta ta 'qalb f'saffi u mbagħad desecrated tqum
drives kurrenti me crazy u polz tiegħi u ktajjen madwar limpuls biex jiġi kkundannat għal ruħ morda u trab skur li
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aħnabob -pawżi mill -sensi u fwar aktar fiżikament
kullimkien ta ' dan ruħ għerq aljenazzjoni turbulenti
jinstab fi labirint wieħed , l-awto inti mkaxkra mill- apatija
attwali mgħarrqa tal-ġurnata ieħor , smashed -katina li
jeħel lili billi tirrilaxxafil -mument kważi urġenti , kulħadd
jistenna li l- allegory tal-ħajja , mumenti bucolic
trasportati .
Il ħruq torċa , fulminará , hawn tiddix u dwal tal- fjamma
li ħruq għalik qalb fqira tiegħi , żiemel laxka stennija biex
TAME jgawdu kollha dak inħoss , għax tħossok bħal inti
tħoss , f'dan il-ħin infinitali jaqsam mal-passat tal-madwar
u li jimmarka kull ħajja li jkunu għexu .
Dris rijunjoni tagħna magic li huwa biss l-ħarsa u ara
jiffaċċjaw omm tiegħek , il- sensazzjoni ta 'sħana u
sensittività kollha l- imrar biss bżonn biss jgħollu lili biex
jgħixu u dejjem sa tara inti die moviment tixwit talxufftejnsensuality , kuntentizza trasparenti bħala tifsira
tgħanniqa jistennew li jiġu għexu l-IT ta 'unjoni qawwija
speċjalment ukoll nawguralkom , jaspiraw li jkun hekk
kuntenti bħala petiz għerq wieħed miżrugħa , titrawwem
u tissaħħaħ il-ħbiberija hija l- noblest ta ' limħabbajagħmel qalb tiegħi tħabbat pass tiegħek .
Missier kien missier al -mument maġija ta ' iktar tgħalim
qatt tama li l-imħabba akbar li jkollhom tfal imħabba
akbar biss imħabba omm tifel huwa ġgant missier u iben
dejjem attenti u intelliġenti tifel tiegħi tisplodi lili ma
sensazzjoni ferħ,emozzjoni , affezzjoni , imħabba u
affettiva , hija forza li talludi magħna għal ferħ eterna, rieda ta 'affezzjoni , qsim, tagħlim lezzjoni u kemm
minħabba l overflowing bil-ferh li dak li aħna jaspiraw li
jkunu apprendist għal dejjem żgħażagħ missier
novizzi.Ridt jfissirx love you , inħoss inti, bħala kull
mument ta ' ansjetà mistoqsija u biss ftit minħabba I
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fascinas .Luminożità tiegħek huwa għalija dejjem stampa
ecstatic fil-qafas fejn iż-żewġ cabemos , iżda inti huma
dejjem l- aktar sbieħ .Away daħal l- sempliċi sunrise biss
taħseb li inti timla bħali jarrikkixxu , inti tenerezza vera
crazy
tiċrita
Ġurnata waħda kellu xi tiċrita kieku depożitu fil- wiċċ
tiegħek għal ebda chorares aktar
Dream adsa intensiv riedu woke up fin-nofs tal -baħar
minn irqad li se jdum snin il- wajers, il- sleepwalker
dreamer , lejl ta ' ruħ li fil dusk il-figura ta' tinvadi dell u
awakens -dlam ta ' illużjoni pur u mhux ipproċessati , tranja aktar eternu ara dak li irqad fil-fond ġurnata waħda
hemm - biex jinxtegħel u jemmnu fil -leġġenda ta 'ldejjem ħolma li jilħqu u jiksbu biss ieħor biċċa , tkun linja
infinita mal sing tiegħek ...
pair
Wanted KISS irqad paċifika li numbs magħna u x-xewqa
għal aktar forsi tridx tkun taf il- ħelu fil inti u inti tgħidli
kliem tajba u jġedded l- swat ta ħawwad ta 'qalb li inti
taħseb li inti tight , mmgħaqqad u qatt bla rbitI am a
kurrenti fil-vini li l-qalb tiegħek pumps'm nifs ta ' arja ma
' ħeffa u ċ-ċarezza qatt rhythmically tbatija jew beating'm
ħażen bħall-ilma tax-xita u ġebel fil- tiegħek sand'm ,
wieħed li ma jinqata faċilment u savoring inti mingħajr ma
intijipprova here I am nofs fit-tfittxija of pocket tiegħu but
ub'saffi mingħajr irbit stennija li tie u rabta li qatt ma
jneħħu għaliex inti l- żarbun tal- par tiegħi għandi bħal
imħabba .
Lifetime
Fil- eterna żommu imur hemmhekk stabbiliti u mbagħad
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hemm ebda mod għall-ġlieda kontra dan , madwaru jew
jimmanipulaw huwa l- terrur ta burble dissident u tilħaq laqwa fil-punt wieħed istrajk il-moħħ tal-ħolqien,
immaġinazzjoni jew biss żebgħa traċċa twarrid ta '
aħdarton u li l-ħajja ton grab biex jgħixu u jirnexxu ,
hawnhekk huwa l-punteġġ inti dejjem ried li jiġi rrilevat ,
jgħix intensiv
imħabba
Behold malajr isib ix-xewqa li rebaħ għaddejjin u jiġġarrfu
fil -ġebel baħar mielħa u indurati fond u ub'saffi behold
stands
Il -kesħa li jidħol fil- għawm paċifika u estratt sibt ruħi
involuti ma 'l- għajn ta' ilma li jkollna l- passaġġ punent
għall- xejn naħa l-oħra huwa diffiċli biss qatt tread -istess
pass u avvanz jagħmel qalb mużika play tiegħek li ssejħiet għall inti wind, bil-baħar u l-art biex tirbaħ
biżżejjed għall-imħabba .
Wall
Kieku kellu jiġri ma jkunux jafu daqqa kiesaħ , bubbly
imkessaħ desecrated -moħħ , u mibjugħa l-ruħ , l-arma
pur mingħajr il-mod sentimentali , marbut ma ' korp li se
hallucinate u qed qatt ġejjin , minħabba li l- ruħ ma
jiddiżappunta , superioriza interessiżda huwa pur allura li
prominenti jesponi ċirku magħluq , mezzi imbexxaq għal
dak bil- subjugation u l-illużjoni tirriżulta mill- Thunder
immensity u kollox jieqaf meta l -luminożità ta ' l-effett ,
iżda l-marda ta' l- ispirtu dawn il-bżonnijiet tal-ġisem
ukonxjament plunges magħna fil-abyss ta ' benessri
tiegħu stess u Levite , u tibqa bħala appendiċi liema
tiddisturba l -burdata u l -marda ta' l- ispirtu huwa tumur
uġigħ imġarrab u kif negliġenti li l-effett u l-impatt fuq
min huwa metri bogħod u l-mixja huwa l-laqgħa tal -ruħ ,
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l-ispirtu , il-korp miġbura fi living fejn fatturi ta
'instabbiltà kollox jew għaliex il-korp ma jistgħux iġorru
feriti età jew mard ta' mard u mbagħad dan l-ispirtu ta
'awto u egoiżmu jaslu għal rieda tagħna iżda
tiddisturbaruħ u f'dan Pinnacle ta 'atti ħsieb fuq l-ispirtu
korrotta u overrun pur , qawwija hard bħala ħajt kapaċi li
jaqbżu.
Aħseb
A likwidu jitferra immaġinazzjoni , puplesija ta 'dimenzja
fascination wieħed mgħaddsa u fil-fond jappoġġja b'mod
amikevoli permezz travi armonija u magic tinvadi -ġisem
u jippenetra l- konxja sensih tad-dinja ta' dehriet behold
għajxien isir l- sbuħija ta ' nifs pur uinfinity isir konfini
viżibbli bejn il-kliem u tespandi sentimenti u jaġixxu
mingħajr ħsieb temenda jikkawżaw tiegħek biex jaħsbu u
jimmaġina li qatt CROWLEY superiorize l benessri , ilħsieb u jaġixxu għall-bidla .
Ħbiberija
Għabex fil dusk tara l jiġri fil- kenn bogħod mill -ghadu
immaġinarja , il-battalja se jaqsmu waqfien mill-ġlied ma
'paċi tal-moħħ , ddawwar il- trankwillità , -lejl kien
jaqgħu, u bdejt li jħossu li touch li jħossu l- ġilda ratba
seu l-ħbiberija pur enerġija ageless aktar b'saħħitha ġest
ta ' affezzjoni minn kwalunkwe passjoni jew imħabba u
tkun xi tkun l-bejta biss mal-mess ta' thumb u biss
jimmaġina liema qisni u qattgħu l- katina ta ' l-enerġija
kollha .
Tgħallem
Dazzled
u
fascinated
malmeraq
mxerrda
,
inċidentalment tabilħaqq gloomy jew affronted iżda
seduta fi stat ta ' allert , mingħajr l-inqas sens ta' behold
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rota minimalism , il- belt kollha , hekk konfuż jew
tinftiehemx ma nafx jekk dan ġie deċiż iżda dan kollu
jagħmel sens filmeta l- sempliċi pjaċir li tikteb int biex
titlob mhux meħtieġ meta dan jiġri fdalijiet tisparixxi u
kollox feltru u raw , iżda biss ħarsa , jaqraw u jiktbu
jinterpreta , jassimila tagħlim trasport u t-tagħlim ,
behold l-nifs tikber mal-riħ ,u mbagħad jisparixxu , li
jtajru 7 ibħra poisando qal mill qal behold mitfugħin ,
saret aktar profonda , kwalunkwe ħabib tal- ħabib li lħabib u indiviżibbli iżda mhux viżibbli kienx twissija , a
ħsieb ta 'l- talent li jtajjar runs , runs u jimmaġina li ma
jkunx hemmimma dejjem 'xhieda titwieled mill-ġdid ilġurnata waħda kull wieħed jaħseb biss għaliex diġà llum ,
issa huwa l-futur u l-kitba iebes tgawdi minn warm
sempliċi up u fuq kollox toħloq u jimmaġina u oħloq millġdid u lura fis-seħħ li permezz tagħhom qattkienu telqu ,
iżda ladarba jkun hemm , diġà tħares lejn l-arloġġ
preferibbilment preżenti fatti f'waqtha u rat , huma
moqdija u sens uniku ta ' divertiment li jiġi ma ' l- jdub u
tiskura hekk normali hekk komuni , u biss biss il-up
kmieni u l- qawmien u l -dlam u l-lejl magic dawl u
pragmatiku kien levitating u qdif dgħajsa ma ' tramuntana
, kors shrill u shimmering hi kienet , dan il-punt wieħed ,
ma ritorn u baħar tant diffiċli li wieħed jimmaġina kienet
immensau fury tremend ta ' l-oċeani sabiex din tindirizza
l-vjaġġ illegali mingħajr ospitanti kien ballun kwadru
trijangolu maqluba bħala piramida ta sarkofagu tal-moħħ
ruħ impenetrabbli ... bħal għajxien minsija , li tmur fuq issit stampa ta' werqa li ma jkunx xott, il-provvista tiegħu
lill- pinna u l-kitba tal-pjaneta tagħna kull antenna ,
satellitari jew ħajt singolu li jżommu kuntatt mal -pjaneta
oħra u vvjaġġaw bħala siġar jitwieldu fergħat u fjuri
Gardener brillanti ġurnata kollha huma bħal tiddix filMoonlight kien jiġri u mbagħad jaqbżu ieħor , flimkien ma
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' qabża biex tara kid imwielda u speċjalment jaraw lilu
jikbru u jitgħallmu u jitgħallmu dak kollu li għandek tara u
jaġixxu trasformati , li l-lingwa tat-tfal huwa supremazija
ġilda ratba tat-tfal fir- rigward ta'ġenituri u t-tagħlim
minħabba l -kompliċità osservatur doppju ta ' tagħlim u
biex jitgħallmu u jkunu jafu bħala twin li jkollhom par li
fih it-tagħlim reċiproku huwa ħafna minjiera u l-isfida
tiegħek se jikbru u inti dejjem titgħallem u jafu ħafna live
.
Inħoss tbatija li jipprevjeni lili biex tara simili qed reali ma
kondotta tajba imma dejjem bħala clown'm diqa tbissima
foloz , ġewwa l- ferħ ma jikkonformax mal barra jħossu
float li jagħmel me out tal- post normali jkun jivvjaġġaw u
joqogħdu f'puntfejn dista dawl stess ta ' jħossu LENTI
tassew ħażina , fenomenu mhux naturali imma bħala
annimal jħoss li l- ferocity savage u l-veloċità , jibda
strangles u joqtol bħal forza intrinsika l predestinate
għall-falliment fil-ħin u bil-quddiem u fuq vjaġġ mingħajr
traċċa huwaimmaġni revolting , hateful u sinful tabilħaqq
behold ġurament fl-għoli tat-temperatura sema , taqa 'lmarigold frisk ferrieħa u trankwilla li tgħid tieqaf ,
tiffjorixxi u tikber , dan surge vjolenti hija biss żmien
ħażin l- ferocity li jiġu kkulmina u mtejbaf'daqqa tħalli
xejn jew xejn bothers u momentum pura jgħidlek jagħmel
il- ħoss tal-arja u tpoġġi lilek biex jaħsbu I se jirbaħ dan
kollu mingħajr biża , mingħajr ma qatt jitgħallem mhux li
jgħixu mal -nassa li mibegħda inti jippossjedu mhuxinti ,
fl-awto -bniedem tiegħek tara li atti tajba se tagħmel inti
stilla fuq l-art li tinżel l- MOP titlob li touch piano
minħabba I jkollhom pjan aħna qatt se tikseb l- bidu
jipprevjeni li jwettqu thee u dubbien ċatt u dubbien fuq lthundercloud huwakundizzjoni multi- fattorjali li jagħmilna
fl-offerta qalb xita u earth niedja qari wiċċ trankwilla
jidher li jkollhom konġettura mingħajr inġinerija
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arkitettura fis-setgħa tiegħu , talludi għall- meraviljuż , il
impossibli li jintlaħaq realistiku , għaliex għandna l-poteri
kollha li aħna nemmnu , fuq kollox kellhomskur tal-ħġieġ
madwar iżda tones affumikat assolutament trasparenti
valuri huma bħall- fjuri jkollhom ilma minnhom
kontinwament u dak li huwa l- żerriegħa tikber fil-moħħ
tkun differenti mill -istess kif aħna kollha jkollhom
instincts u ferocity -ruħ ħafna tal-bniedem minbarra
potion xieraqmagic huwa l- mina wieqaf li fih wieħed jara
l- entrata dawl u li aħħari huwa l- derailing ta ' għadma
qiegħ kollha għandna pur jinqabdu u esegwiti .
Behold , l-ebda wieħed jirbaħ fid -dinja tagħhom il- mina
hija tgħaddi input dawl ħajjin u ddawwal tiegħek mod
minħabba dak li għandna huwa l- linja tal-ħajja u li huwa
li jsir .
Imħabba imħabba profonda sofra kien jinħass minsija
wkoll l- nofs ta 'isfel mitlufa repented u għexet .
Maskra jgħixu fl-aħħar kif tmiem kollha u t-tmiem ,
behold , ċertament xejn ċert bħala li xejn aktar inċert
daħħal linja ċkejkna u kontinwu ta 'fruntiera li ma
jipprevedi l- infinita , hekk kif il-linji għandhom żewġ
puntil-sunrise u l-unika infinitament biss il-wiċċ tal-mewt
huwa li ġejjin bil-mod bħala kollox nifs ħass ,
sempliċiment minħabba li qatt ma raw wiċċ ieħor imma lordni biex jaħbu l- dlam .
memorja
Għalik sofra għalik feltru iħobb thee miegħek qatt għex
iħobb ieħor li kissed fil inti raw fil inti jidħlu fis- imħabba li
dejjem se tiftakar qatt ma ħass tant tbatija xejn aktar
lesti li jmutu għalik permezz lili għalik kiteb għall I hekk li
sofra u miet u qattghalik qatt biss feltru mitlufa .
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Lover fil-mument partikolari dehret ferm biss jum wieħed
bogħod mill- imħabba ta ' xi ħadd li diġà lover .
riflessjonijiet
Stennija għal xi ħaġa li twieldu fil-mera hija me u
riflessjoni tiegħi jirriflettu kemm tajba u mhux biss limmaġni tagħha kien ukoll trasmess din ir-riflessjoni
sempliċi mingħajr mera .
Lejl ċara fuq lejl mudlam ċar kemm l-bidunett fejn
kantunieri mill CHARM tiegħek issir bħala l- għasfur
whistling veru li jtajjar u kollha jaspiraw għal-libertà .
kitba
I ... u l- ġid akbar li jista 'jkollhom rwol u pinna
irresistibbli speċjalment jaspiraw biss għal riflessjoni
tgħaddi
Miet !Iva, kienet il-bidu ta 'l -aħħar il- bidu tal- volte wiċċ mingħajr imrar , iżda mingħajr sensittività kienet lvjaġġ magħmul ebda immaġini , u mingħajr kuraġġ
topponi l-aktar baxx u l-ogħla kien żmien li jitilqu jew
soġġorn f'dan il-post , imagining kollox u xejnkultant ma
telaq , u marru għall- qiegħ estremi li tgħid ma biża
lanqas tremble l-vjaġġ għandu jirritorna din id-dinja
mgħaddsa fil -fond ta ' sbuħija li kollha I jkollhom , hija
kollha u kollha, nixtieq xejn , għal meta se jħallu xejn se
tieħu, dan huwa dak li ħsibt .
Abyss'm precipice fejn il-qabża hija l-aħħar .
Stenna u hu Rode tajjeb , li jixtiequ u li jixtiequ jaqbeż,
taqbeż is-site u t-tipjip kien mixi mingħajr scrolling
ansjetà destinazzjoni tvarja skond l-età , għalkemm
dejjem jgħixu fil ansiosíssimo modalità stennija għal xi
ħaġa , aħna dejjem trid xi ħaġa , kollox fil magħna stands
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bħala volontarjament involontarjament.
sellum
I sib equacionei , imma r-riżultat ma kienx qrib ilmistennija , fl-taraġ u l -lift bejn dawl u dlam u l-issikkar
behold hu volontarjament tieni manuvra hemmhekk li
marru up u bil-mod imnissel qatt jaqgħu .
head Office
A dmugħ, intwizzjoni jew distruzzjoni , li ħasbu hija
sabiħa xarba mill -friġġ kantin u jġibu lejn il- kwartieri
ġenerali lokali u kollox gets satiated u l-eżistenza
magnífico .
Ma jridux jispiċċaw , li jispiċċa hekk hi huwa jisimgħu lkliem lil hinn raw dan terrifying bħala r-rebbieħ darb'oħra
ma tridx li jmorru u għalhekk I am u jien qasir
Sol
Dak li kien qed jiġri feltru imnikket mill -bidunett wieħed
suit li daħal mal nightfall għex , ídid u reborn am hu xxemx qawwija .
Reborn fil -purtiera tal behold duħħan , hemm hu
titwieled mingħajr avveniment parċmina behold , kien
momentanja u d slab jersaq 'il bogħod u biss ftit biex
jgħixu ħajja ieħor għal immaġni huwa sempliċi tara kull
mument fil -immaġni tiegħu u reborn
Looking fwieħa , il- riħa ta ' insanità , tortura dimenzja ta'
ħsieb mingħajr ma l M'hemmx obbligi qarib, orfni qalb , luġigħ ta 'l-imħabba wieħed minn tant oħrajn li jolqot ldehra u joqtol il- xewqa u longing ċomb biss mument ta'
l-din id-darba mill- ħsieb tiegħek , probabbilment kollha
jeżistu mhux biss bħala image virtuż iżda minħabba lapparenza jew il -kondizzjoni tal- moħħ ma jmutu fil-ħin
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ta 'l-eżistenza fiżika kulħadd u f'daqqa waħda kollox imur
off , jew jista' jwassal .
Ħajja jmutu
Bejn il-ħajja u mewt ?Ouch !Maħfra , dan jitqiegħed ?
Ovvja, li qatt ma qatel ?Kulħadd ħalla li jgħixu mument
.Kollha mingħajr eċċezzjoni jaħsbu hekk fatali aħna se
jmutu malajr u mbagħad ngħixu hija tant , redikoli il kontradittorju
Persuna li titlaq mill
Għażiż ħabib ... I write wisq ... inti kienu marru ... ħabib
tiegħi ftit ... tonight ruħ tiegħi cries għalik ... !Ħu qalb
tiegħi ċans ... jekk jogħġbok perdona lili ħabib tiegħi ... illibertà tiegħi bogħod ... mitlufa fil-ġenna ... You kienu
meħuda ... pjaċir return'sa ... hekk kwieta ... Silenzju , ilhalf-way lil min miet ... Kieku skużat ... aħħar kelma ...
Broken
Jekk jevapora me ruħ tiegħi , xejn ma jibqgħu sigrieti plus
debris , tagħtix każ fantasija.Ħareġ minn subversion
sufruni x'naħlu ta mument ieħor , partikolari.
Kun
A ħoss , qalb ħalq , touch ġentili , ħolma kulur wieħed li
delight fil-mument , uniku ddisprata u ispirati minn
Sharpness mingħajr distanza mingħajr limitu qtugħ
taqbida , lil hinn mill- immaġinazzjoni li istampa flieles
demm ta 'aħmar u infjammati minn uġigħ is-sens, ma
jkollux puzzle , iżda realtà , viżjoni .Meta l- oħra ltqajna
flimkien u aħna nemmnu bħala approver u jinkoraġġixxu
ħarsa ta ' eżistenza , adulterat , maqluba u riflessi .
Ta 'l -iweġġgħu inħoss li I jappartjenu lil xi ħadd mingħajr
kompassjoni biża , crazy, passionless u pur ruħ mingħajr
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node attwali, iżda mmgħaqqad , u magħqud , one-way , laħħar rieda u jkollhom , ufi xejn aħħar tkun ...
assenza
Jekk touch u ara dinja tiegħek , tkun mhux nadif ,
mingħajr sensittività touch mute , għall-inqas jemmnu li
xi ħadd tiżboq realtà tiegħi .Dwejjaq tiegħi hija sempliċi
kemm kuntentizza kollha li jista 'jinkiseb bħala jkunx jista
jintlaħaq .Sa magic , mingħajr ironija fil-jum you say ,
touch me jħossu , kif inti tħares lejn lili u ara li jiena u
mhux dak I se jkun li jmiss lilek .A ħruq logħba uġigħ
ħruq fil lili li jispiċċa meta l burn .Qatt ħa inti , mill-mod
inti se ngħid li inti tbati għaliex inti qatt ma ħalla lilu u
jafu li iħobb inti u dejjem se imħabba inti ...
Il-figura
I love you aktar spiss minn dawk li l-qalb tiegħi jista
'taħbit ...
I n-nifs out | lilek jispiraw inti | -istess arja | għallimħabba
Jien kuluri kollha biex żebgħa dinja tiegħek ...
Għalija , għalik u għal dawk li jħobbu me
ġurnata waħda
Mħawla għerq fil-qalb tiegħi llum , din is-siġra
Huwa sejjaħ l-imħabba għall -ħajja qatt jistax jinqata
għax jgħix ġewwa fija
transformer
Gleaming bilanċ tal-poter li jittrasformaw ir-realtà .
Panel

Elettriku

jikkontrolla
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l-pożizzjonijiet

u

d-

destinazzjonijiet tal- enerġija universali .
Dawl tax-xemx
Ddawwal l-imsaren
Joskuraw -natura earthly .
Sors tad-dawl jaqa bħall qtar fuq il-bażi li s-sors tal-ħajja
u dawl.
Lighthouse
Kontinwament ifittxu moviment pern ta 'l- anormalità .
Ixxukkjar
Nervituri storbjużi Blink ma elettrokuzzjoni qalb .
mewġ elettromanjetiku
Come u jmorru l-ħsibijiet f'forom ta 'mewġ madwar iċċirku tal-mewġ .
elettriku
Runs permezz ġisem tiegħi dan il-kurrent li jwassalni għall
-mewġa ċirkwit
impuls elettriku
I am jitħawwad bl -impulsi elettriċi modalità jiċċirkolaw .
Id-dawl tal-verità
Intensiv jiddi il-verità meta skoperti mill impuls .
blackouts
Callan hija l itturmentata minn vuċijiet sensazzjoni bright
ta 'benessri.
dawl xemgħa
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Jixgħel fl-uġigħ
Akkumulati -xama ddub .
bibien elettriċi
Open b'ġentilezza jmissu , iżda għeluq ebda ħin biex tiftaħ
.
Lupa Mutur
Aqta bl-għeruq ta 'mibegħda vibranti ta' l-enerġija skura .
electrocuted
Electrocuted fid-duħħan bright ikklerja memorja .
turbolenza elettromanjetika
Swarm l-imħuħ turbolenti electromagnetismos infinita .
ray electrifying
Bħala raġġ enerġija electrifying li tipparalizza mind .
dwal diabolical
Kull benesseri
electrifying .

għandha

l-

fwawar

diabolical

Teptip
Dwal iteptpu plaguing me
Il-passaġġ tal-katina imkissra .
dawl dim
Dwal opaki idawwal ħlejjaq outlandish fid -dawl dim .
Wajer elettriku
Wires run permezz lili korp vibranti enerġija .
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dawl

10 ċirkwit elettriku
Subo u avvanz fil -10 ċirkwit u hemm nuqqas ta 'enerġija
incorruptible .
waqgħa elettriku
Electric waqgħet fuq il- kliem ta ' ecstasy u sentimenti .
cut Light
Sharp u jleqqu eki ,
Brillanti dawl ħtif breaking vuċi .
Lightning Dark
Fwawar joskuraw il -bnedmin errant bil orjentazzjoni
okulari .
fluworexxenza
Bloom u jaqgħu la Thunder kollha direzzjonijiet u tifsiriet .
" Ofusculência "
Titqib sajjetti joskura l -ieħor sensazzjonijiet divertiment
u jistenna .
inkandexxenza
Jaqtgħu lil xulxin arki fond fil-ruħ tiegħek li jżommu lelettrodu - xokkijiet dinamiċi u inkandexxenti .
Electrocutáveis
Bħala ħjiel tismir lili l- sfurzar ta sentimenti li jitolbu dawl
qawwi u determinat .
assenza għabex
Kebbeb lili b'ġentilezza fil-dwal għolja ta ' benessri tiegħi
b'ġentilezza delight bil -sajjetti .
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reminiscence
Assorbit ftehim fuq ġurnata bright , I am jippreparaw biex
toħroġ ta ' dlam u l-qawwa ta' dawl , ser jiddistribwixxi lenerġija u l-enerġija għall-komunità constelar kollu .
dawl theddida
Jheddu dawn id-dwal konvalexxenti li torment magħna u
let jipprevedu l- periklu .
Dawl bil-lejl
Dan dawl li takkumpanja inti fil-mumenti bucolic u kapaċi
li jikkonfrontaw intimidates inti f'segretezza .
dawl aħmar
Id-dawl aħmar intens u imblukkar nervituri aċċeleratur .
xokk
Xokk Zarpares u l-imħuħ kontaminanti mingħajr impulsi
up mifruxa .
Kumpanija Light
Illuminati dak ma jiġri u la kumpanija iħoss dawl .
Thunder
Thunder misħuq u jitfarrku ħsejjes bil-ġuħ ta 'divertiment
.
dawl qawwija
Dwal Qawwija jikkundannaw
edukazzjoni mill -vuċijiet

ħajjiet

oħrajn

għall-

rays
Kif qawwija u Lacerating raġġi li maqtugħa rabtiet
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impossibbli li tie .
dawl dim
Għarfien mittiefsa li jippenetraw raġġi tad-dawl goffi .
dawl qawwi
Intensiv idawwal -ċpar ta 'dawl iswed
dawl kożmika
Bħala penetranti u Cosmos fond li jtaffi nisi 'l-ruħ .
Power ta 'dawl
Il-qawwa tal-fejqan ta 'dawl illuminati me r-raġuni
filamenti fil- prepuzju ta disperazzjoni, I am grat .F'dan
id-dawl ggwidati lili fid -direzzjoni ta ' ecstasy attwali talħajja ta' kuljum , infurmata me morda -futur u
irraġonevoli li wieħed allura iva Thunder up qatla lili u
fwawar bħala stripped Dynamite pjaċir fatali .
Allura iva vulkanizzat bid-dawl u l-moviment huwa
vulkanizzat lili u ħalla imsaren kaloriji ta 'rigorożità u lpreċiżjoni .I do not know jekk id-dawl jixgħel me aħħar
minħabba I biża li hija m'għandha l-ebda enerġija run dawl.Għalhekk , hemm żewġ poli , żewġ estremi enerġija
.And I kien jintlaqat mill- pożittiv u l-fejqan u mhux liswed u Haunting .F'dan id-dawl ġej mill- kjarezza ta
'emozzjonijiet u razzjonalità tal- għabex immedjat u
impulsiv , mingħajr tranżizzjoni u opak sensi , mhux
inkorporati sentimenti jew nailed .Id-dawl hija b'saħħitha
, intensa u burn raġġi kollha tagħha dwar min jopponi dan
, jissieħbu fl- dawl , lill-sensi .
Mhux se jkun hemm l-ebda enerġija impulsiv u s-saħħa ,
grab- talent għandek u s-saħħa bħala ray qawwija blu u
ventilaste ta fwawar esperjenzati u mhux malizzjuż u
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ħsibijiet persistenti li jivvittimizza us bħal dellijiet
mingħajr dawl dik l-għalf .Allura nixtieq ngħid li hemm
dawl fil inti u hemm Thunder , maltempati , l-enerġija u
tad-dawl , dawl essenzjalment ċari , u pur fil-forma laktar primitive tagħha l-nar li nirien li jaqsam magħna u
għalf magħna u kultant ħruq lilna , u għalhekk hija l-ħajja
magħmuladwal transitorji u avversarji kontra l- ħafna
raġuni jew sens ta ' l-enerġija li tagħtina l-qawwa u lvitalità li isofru xokk debboli tagħhom u mingħajr forza li
reproach u jsibu skużi kawżi ta' l-involviment tagħhom ,
m'hemm l- ebda dawl mingħajr enerġija u kollox għandu
enerġija ,kollox għandu dawl tiegħu u l-moviment u lkurrent , huwa qed innifsu, intimidanti u spiss
tikkonfronta us bi ħlasijiet stramba li ma jifhmux għaliex
huma ma jkunx diriment DARE kunflitt ma ' l-enerġija
oħra , iżda tipprova tpoġġi l-dawl tiegħek , iżda hihuwa
preżenti u kif hija żvelat infiltrati l-sensi tal- vista u jurina
ċarezza tal-ħsieb permezz tal- silenzju tal-ħinijiet , u ma
jgħid xejn dwar jibbies l-fehma u jgawdu l diżabilitajiet
inglorious li oħrajn jgħaddu enerġiji negattivi jew
pożittivi.Iżda huwa fatt li l- blu ray dawl intimidanti , iżda
taċċetta li l-enerġija li jekk inti tixtieq li twettaq u li lveloċità tad-dawl , l- immedjat, it-tieni , il-frazzjoni tal ħin , u l-ħin huwa istantanja għalhekk mhux se jkun
hemm qtugħ fil-qafas u lanqas il- imġieba aktar redikoli
għaliex kulħadd għandu d-dritt għall-enerġija , kemm
jekk l-effett pożittiv jew negattiv .Jkollu l-effett Lacerating
ta 'iswed Faíska jiġri fil- pole newtrali ta' sanità u
dimenzja estixxi l-enerġija vibranti u bil-ġuħ għall-pjaċir u
luminary , so I jagħtik parir jużaw l-enerġija tiegħek stess
li tintlaħaq mid-dawl u esbaterá tbissima ħruq bħala
irmied ,imqaxxar ta 'sħana , iżda frantic meta jitħawwad
.Of kwadrant ieħor ikollhom Blue Ray bil -ħsieb mhux
disturbati tal-Milied u enfasizza dwal siġra li jwasslu
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magħna biex distrazzjoni .Blue Ray jaf mod tiegħu , iddirezzjoni , gwida u ġudizzju għandu jinkwadra l-enerġija
u photons , ċirkwiti qosra possibbli , iżda ray vibranti u
impulsiv dejjem jivvjaġġa fil-veloċità tad -dawl iżda mhux
blu .Huwa dan l-enerġija tranżizzjoni ffaċċjati mill enerġija prammatika iżda ostruttiva mhux effusive li
jipprevjenu us milli jgħixu l- istampa, l- ħawwad Thunder
u prominenti jaffettwa l- mewġ tal-ħoss li jipproduċu
f'veloċitajiet supersoniċi iżda mhux bħala qawwija .Bħala
konfrontazzjoni diretta u megħlub minn nies bright
jeħxien -dwal opaki li jgħawġu dak li huwa reali u jidher
unreal , iżda hemm dwal fittizji ukoll huwa l-qawwa taddawl immaġinazzjoni .
Blue Ray
Enraged Blue Ray tinvadi me jkun tisreġ enerġija li l-flussi
fil- preġudizzji maħmuġ pori u intolleranzi li dan sajjetti
blu se strajk .
dawl laser
F'dan id-dawl laser huwa penetranti u invisibly jippenetra
l- tidhirx u inosservati .Huwa dawl psikika u l-kaptan fil
suppożizzjonijiet relatati mal -toroq psikika stess .Kawżi
inconspicuous u innokwa permezz ġbid raġġ tagħha ta
'ħsibijiet u ideat prekonċepiti bil velenu li velenu u
antidotu tagħha stess .
Dawl saqaf
Dan duħħan mxerred matul il- dawl tal -memorji ċraret
moħħ moħbija tneħħew fil-kapijiet laxka ta direzzjoni u
azzjoni , azzjoni li motorizzata li jibred l-pass tal-ħsieb
frantic tal massificador bil-mod u mhux ikkoordinata ously
.Titqib fil- ħin liberu huwa entużjast u tiddistribwixxi lmoħħ u dwal eċċitanti Deambulante mains stimuli .
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Dawn il-memorji li huma ta 'illuminazzjoni l- attic dejjem
u xi huma dejjem miftuħa jew magħluqa fil -kaxxi .
Lightning
Sħana u jiskura u ssir jiċċaqalqux u siekta , iżda l-firxa u
l-istorbju meta dan jiġri huwa nifs u assoluta li jinfetta lRage li jgħixu u tkun preżenti fost dwal u illuminations
oħra jew saħansitra sempliċi iżda impressjonanti dlam
fleeting ta sighs u jikser il-silences aktar electrifying .Dan
sajjetti ikklerja kuxjenza tiegħek mmarkata bil-ħruġ
moans elokwenti u li jippreċipita azzjoni sens
negligenciador ta 'proprjetà jkun opportunità fil-ħin waqa
sajjetti ieħor f'din id-dinja .Irmied griż Light li dawn
jimmarkaw isaħħnu l-mogħdija selvaġġi u qawwija biss
msawta inti infettat bl-aħħar griż ċar u futur kullimkien li
ma ninsewx u li ribelljoni inti .Jitqatta -xprun tal- mument
u tinfirix bil-mod jinqarsu u effusively tghidlek kontrolli int
, u throws inti fis tajjeb ta 'dawl li drowns fil-memorja ta'
kliem inkontinenti u tferra għatx tiegħek għall-dawl .Fi
Unruhe huma l- embers smoldering ta 'korp manjetiċi li
sfafar u blinks fil -qalb tiegħek ħruq ma' xewqa għal xi
ħaġa , virile u maskili jew femminili u sensual mbagħad ,
dan affront double inti karattru bħala personalità doppja li
ma tagħtix naħa lanqas għal waħda jewgħall-ieħor .Dawn
sħana griż ċar l- dlam u l- frivoli u jkollhom fil-protezzjoni
tas-sħana tagħhom ta ' xita u devoured li t-tixrid madwar
il-kontinenti u l-ispazju prontezza .
Fid-dawl ta 'divertiment
Dan dawl li tinvadi u jagħtina għarfien luxurious u
twassalna għall- pleasures għadd kimika deprimenti u
ansjetà divertiment sedentarji , imma mhux qxur , iżda
stampata fl-uċuħ aljeni naïve ta 'divertiment li jdawwal l136

benessri jew tħossok jew emozzjonati.Emozzjoni li tħoss
pjaċir jgħammex u brillanti u jtaffi kontrazzjonijiet
jinħassu mill- eċċess ta ' divertiment , dan l-eċċess li
redirects magħna biex sensi u pjaciri oħra .It-twelid ta
'divertiment tiżviluppa u feeds fuq vizzju li mhux se
tiċkien u ma jiċċaqlaqx u kunflitt fir crazy xagħar ċaħda
pjaċir .
dawl ipnotiku
Groping ħass fil-wiċċ tas-sentimenti dawl xhud ipnotiku li
jippromettu x-xewqa tal-vizzju li d-dawl li twassalna biex
jissimplifikaw u jemmnu li hemm dawl .Għal dan aħna
inklinati bla kreditu u l-ebda dejn, staġnat kif ħajja
ipnotiku ta 'ħlejjaq traxxendentali li jipprattikaw sorsi taddivertiment ipnotiku .Morsa li dawn xagħar rave u
eyebrows mgħobbija pudur u x'naħlu .Traxxendentali iddawl li twassalna għal sfidi ġodda fl-istess ħsieb bħala
reazzjoni differenti , dawn ir-reazzjonijiet insane u pur li
qed tiffaċċja l-xewqa pur li jkollhom l- dawl fil- poter
tiegħu biex jiġu mitmugħa minnha u misjuqa minn ġebel
laxka li ġejjin flimkien bħal tafaltisħin .
dawl qawwi
Intensiv li d-dawl huwa maqsum bejn il-korpi aljenati
mozzjoni u joxxilla bejn żewġ modi faċli biex brighten ,
iżda mingħajr ebda provvista ta 'enerġija , huwa selfcontained u jibqa' fl niket u biża 'hypnosis sistemika li
ssostni u tiżviluppa .Iżda konxjament huwa dawl qawwi
imur off u awto jittrasmetti istess setgħat off .
Thunder psychedelic
Intertwine psychedelic fil- ħoss ta ' Thunder kuraġġużi li lappoġġ u jtejbu l- anormalità li ġej mill-fatt li aħna huma
koperti minn din trovoa- l psychedelic .Well hawnhekk
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radiates dawl koerenti bla setgħat jew skali , li tkun biss
pretest għall- anormalità tal- Thunder iswed , li tqegħid
fil-gaġeġ u Grunts fil- strangest u fil-fond sens ta ' raġuni
assorbenza għaliex tmur off , firxa u jiċċaqlaqmingħajr linqas sigriet , apparentement dinja ta 'dwal psychedelic
jnikket lilha jekk inti tixtieq li outwit , jew li jgawdu
pleasures huma mqassmin miżbugħ ippreġudikat minn
kuluri oblikwu staġnat , ma jixtieqx joħloq jew sempliċi
indulgence .Miżgħuda bi l-ispirtu tal -ħsieb ta ' frammenti
ta' fatt fframmentat huma dawk li timmaġina dinja ieħor ,
'il bogħod minn tfixkil li jirritaw lilna bħala meta aħna
tobrox il- għajn , jew sempliċiment blink .Dan il-moviment
aljenati moviment oħrajn , glows u roxx -imħuħ bogħod u
tagħtix każ l-fatt sempliċi li tkun busy jew hectic .Thunder
huwa psychedelic u drives bogħod ispirti mingħajrhom
manifest , kif hemm , hija realtà parallel ta rumors u
intransiġenza bħala l- bogeyman , u ħadd hawn jiekol
personalitajiet stramba u l-psewdonomi ta preexisting
għalkemm jeżisti tabilħaqq .Għalhekk dak kollu li hu
unreal għandha storja prontezza , iżda għandha xejn ,
jibżgħu , jibżgħu li deports f perjodu ta '5 -dimensjonijiet,
polígonas u lineari , iżda mhux probabbli jew saħansitra
bla ħsara għal kull karatteristika , din il- karatteristika hija
li l-emisferiu l- apotheosis traxxendentali ħsibt .Ebda fjuri
jew tikber fl filamenti ta 'ideat astratti għaliex , pulses iva
karattri jitwieldu qatt rat , u dekorati , movimenti
imitazzjoni u adattabilità għall -mument , iżda kollox
konxji u kkalkulati minimament .Nru kalkoli Thunder
huwa reali u imprevedibbli li hemm spontanjetà ġenwina li
hija assurda li wieħed jaħseb ta 'kwalunkwe sors ieħor ta'
psychedelic enerġija .Itħan u itħan il- kapijiet ta ' yore u
għandha desvanecestes fil weraq isfar u jittiekel minn
bibliófagos , u mingħajr perseveranza jintimidaw memorja
skaduti u magħmula foloz u biex miżura tiegħu.Mdawra
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minn apparat li jkejjel Huma jilqgħu l- rotulantes
Abyssinians u tidħaq l- Thunder tal- Abissini .Fid-dawl tal
-passat jeżorta lil dawk li jgħixu fid-dawl tal-passat , dawk
li jmutu minn lilhinn tinvadi korpi ċelesti prominenti filfatt jiġri , l- immedjat.Imma kollox huwa mistoqsijiet
bright, dwal aktar jew anqas bright , iżda huma
radjazzjoni ta 'enerġija li m'humiex kompatibbli malpassat , anki l- ment mo- preċedenti .Dwal Passat b'hekk
jarmu radjazzjoni noċiva iżda mhux jitfu kull dawl
luminuża u radjanti li trid taqbad fi kwalunkwe mument ,
momentum jew il-mument .Għat -passat jaqsam malpreżenti , il-mument , momentum , it-tieni jew frazzjoni ,
iżda ma jinfluwenzax qawwa enerġetika tagħha jew
luminożità tagħha .Aħna għalhekk dejjem fil-ħin għall dawl qawwija u ċara ta ' nixxiegħa ecstasy li taqta' l- riħ
fil -pjaciri wiċċ sa dakinhar imqaxxar mill- intenzjonijiet
newbiet madwar l-pjaċir li jagħmlu ħafif jew benesseri
infurmata, għaliex dak li jgħodd huwa ċert huwa l-poter
jewvultaġġ attwali intens li jqajjem l-impuls elettriku li
billi sempliċiment bil-ħerqa li l- dawl tal-passat tiegħu ,
dawl inqas intensa, radjazzjoni minn ħajja tal-passat ,
iżda dan ma jiggwidaw il-prinċipju ta 'dawl wassal għallmoviment polz dawl Unmasked , għex il-tieni snapshot ,
biss ikklikkja sempliċi u lesta magħmula fid- dawl morra u
jfittxu ħarsiet perikolużi u li jaħarqu tal- għira u mibegħda
li sempliċiment jitkaxkru madwar dwal tal-passat u
riċiklaġġ għall-korpi heavenly bil radjazzjoni .Well
radjazzjoni hija radjazzjoni u dan huwa l-kontaminazzjoni
, hekk li xejn aktar b'saħħithom minn dawl dawl tiegħek
fil-ħin , fil-ħinijiet kollha ma 'kull kurrent mingħajr
radjazzjoni , għaliex l-ebda dawl hija aktar b'saħħitha milli
ieħor , hija kwistjoni ta' radjazzjoniu mhux come lili ma
dawn id-dwal innate għax kull wieħed ikun dawl pura
tagħha , rieda bil-għatx u l-immaġinazzjoni u l-iżvilupp ta
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'enerġija pur u l-ħolqien .Magic Light li għandha kuluri fid
-dawl tagħha , rifless fl-ilwien ta 'enerġija tax-xemx isfar
.Fil- fatt m'hemmx wisq dawl , hemm biss eżistenza fdal u
bilanċjat ta ' foċi li objectify dak ma jkunx suġġett għat
viewing .Allura ma jkunx hemm reali , huwa l-frott ta '
raġġi qawwija li talludi us konxji .Imma rays dak li huwa
sensi ?Dak li hu verament konxja jew intilef minn sensih
lo barriera li mhuwiex probabbli li jimmaterjalizzaw għal
ħafna sens li jagħmlu u biex jifhmu li l intitolat għallmument
.Dan
tmermir
jimmaterjalizzaw
barriera
prekonċetti u jgħidu li huma Kurrenti insormontabbli meta
fil- fatt l-ebda ostakli reali .Kollox huwa tant immaġinarju
u reali jew unreal lkoll ngħixu fl-istess nixxiegħa ta '
illusions , sede tal spirti oħra li ma jaffettwax magħna fil verità għaliex hemm, jew tabilħaqq m'hemm l-ebda
barriera bejn ix-xewqa u l-dawl ta' l- sensih dejjem
preżenti fil- konxju u- dak nirriżervaw li lilna nfusna
għaliex aħna nemmnu fil -ktajjen , iżda hawnhekk ukoll
hemm l-ebda kurrenti ta jew impulsi , iżda hemm
aerospazjali kreaturi heavenly immaġinarja li jgħixu kif
jgħid fid -dawl tal-passat , b'maġġoranza li ddeċieda li l dawl kellu jkollhom poterjew miżura , iżda mbagħad għal
darb'oħra li dawn huma li tinterferixxi ma 'l- dawl , iddawl ma play noti għad-dawl u hi li tħares lil off tagħha .
dawl naturali
Huwa biss naturali li f'dan id-dawl ċar u naturali , huwa
naturali li jikkonformaw .Konformitajiet, diffikultajiet ,
kunflitt , li jservu bħala sempliċi indulgences akkumulatur
attitudnijiet u problemi konxja iżda mhux bħala fond kif
dawn huma naturali .Bejn dawl naturali u m'hemm xokk
minimu allura li l- naturali jdawru magħna u jagħmilna
jħossuhom komdi u kwiet , għaliex kollox huwa normali u
naturali .Air , ferħ naturali li jdawru magħna , li iħabbtu u
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flees u speċjalment jmissu, touch ġentili għal dawk li
jħobbu puffs ta 'ħeffa .
Dawl enerġija nukleari
Sors qawwi ta ' enerġija radiates us bidliet , bidliet
psikoloġiċi , li mbagħad jikkunsidraw l- hit permezz dan ilpoter nukleari .Din l-enerġija tad-dawl vibranti tikber
impatt
qawwi
ta
'
benessri
traxxendentali
ta'
mutazzjonijiet u li fil -fatt ma jsofrux iżda bħala pagun
seeps us impulsi ta ' maqbuda u li iwassalna biex jaġixxu
.Boost din ir-radjazzjoni splussivi dinamiku u ċara
.Għalhekk aħna għandna l- Pinnacle fis -seħħ l-enerġija
tagħhom , se jkun aġenti kimiċi nukleari li tikkoreġi u
kollass -dawl impossibbli li jiżbilanċja għaliex huwa lepitome ta ' forza trasformazzjoni .U xejn aktar b'saħħitha
milli dawran , din il-bidla li tqajjem magħna u jtejbu
magħna dwar radjazzjoni .
dwal psikotropiċi
Peress li jekk permezz magic jew armonija dawn l-art u
float u taħbit dawn ġwienaħ dwal psikotropiċi li fascinate
us u jiskambjaw l-realtà li jkun bħala xewqa tajjeb iżda
huwa ttamat għal omen ħażina meta aħna lura din iddinja , fejn bħala ħin makna Iqarribna bogħodiddimensjoni reali u Iqarribna ġo dinja ta 'fantasija , unreal
jew pjaċiri .Għalhekk hemm dimensjoni terza tal- attività
sensorji u l-enerġija skur meta wieħed jaraha millperspettiva ta ' crazy oħra billi realtà ominous biex
ossiġinazzjoni u l-fluss dwal psikotropiċi jiksbu art fil perspettivi differenti u d-dimensjonijiet voluptuous u li
jisbqu lil dawk li jżommu fil episodji sporadiċi
.Oppożizzjonijiet Xejn bejn realtajiet tad-dinja jew dwal
jew minħabba n-natura stess huma l- dwal .
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Thunder
Bħala qasma morra u tleqq , infuriates il Thunder li għalf
l-art ta 'l- superstiti ta' amórfica u dawl trasparenti
.Refuġjati fil-korpi ċelesti imrar jirriżulta li huma Rage
inkontrollabbli jitqawwa minn din dawl lava u l-qawwa
.Burns u trawwem it- dawl ta ' benessri li tikri tinvadi
minn dawn Qtugħ ħżiena fid-dlam assenti ta' dawl u lqawwa sneaky u li tħalli acalorar mill Thunder enerġija
magma u ttejjeb l- kuntentizza ta 'dawl .Happiness ta
'dawl travi ta' ħlejjaq mhux karatteristiku jkun.
ġeneratur
Imħabba ġeneratur , ġeneratur jew Imħabba !
What karburanti dan xewqa carnal mhux virtwali , u din
ir-rabta emottiva trasparenti KISS u bil-għatx għal xi
ħaġa vitali għall- iżvilupp ta 'enerġija emozzjonali u rrabtiet elettriċi .Dan ġeneratur provvisti egos u
personalitajiet ma 'uċuħ moħbija fil rappreżentazzjoni ta'
kuljum kif fit-teħid kolazzjon , jew pranzu , jew ilma li
għalf l-enerġija tal-ġurnata kuljum tal- .Ebda maskri jew
ħsibijiet Lacerating , enquadramo us fir-realtà l-enerġija
tal-imħabba jew l- imħabba ta ' electrifying enerġija u
titqib jaqtgħu u rappreżentant jistenna l-imħabba u
solitudni li jgħix mitmugħa permezz ta' kejbil li qatt ma
tieqaf topera , l- enerġija incorruptible , iżdaveru ,
dejjem!Dejjem electrifying -xewqa li tħares bil-għatx u xi
paċenzja vvinta l- monotonija ta ' kuljum u oblikwa uċuħ
li jirrappreżentaw xejn fil medium elettrika huma wires
laxka.Venture fil- immaġinazzjoni tal-mutur intrinsika u
pijunieri realtajiet iżda bil ċowk il-kuntatt istantanja
.Kuntatt essenzjali għall-ħajja bil-mutur, mutur dan ikun
ta 'realtà konsensus u mhux ikunu preżenti , iżda tagħtix
każ ta' realtajiet oħra kważi imperċettibbli għall -xewqa
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konxja , iżda huwa hemmhekk !Hemm dejjem preżenti
fis-sens ta 'opportunità immedjata , sabiex il- media ma
jistgħux ikunu idemmgħu , iżda slides fil -ħsibijiet
ġeneratur imħabba midja u r-riżorsi disponibbli ;dwar limħabba ġeneratur huwa dejjem fuq il-prowl u kull
ambjent mhux virtwali oħra u kkontrollat dan ħafna li
huma ta ' indulging , allura ma tistax tbiegħ lilek innifsek
ta' l-pjaċir li jiġġenera , u proliferates f'dawn tiffaċċja
dejjem preżenti tal- biċċa ruħ inti dejjem ried li
joħonqu.Għal din ma tistax tbigħ kull biċċa ta ' l-enerġija ,
bħala enerġija huwa wieħed u multikulturali fil sens tiegħu
ta' sodisfazzjon, b'sodisfazzjon li tiżviluppa varji realtajiet
, għall aħna virtwali u immaġinarja , biss fil-preżenza ta
'oħrajn jew fuq il-mera hid l-enerġija regolatorju lġdidenerġija ispirtu ta ' newtroni , li dawn huma lannimali reali ta ' dawl .Dragons jixegħlu tixgħel !
elettriku
Jiċċirkola Dan kurrent permezz magħna u revitalizes
kuljum tagħtina qawwa u mima gleaming u ħlejjaq errant
, iva !Walkers għax jista 'jkun il- forza ta' dawl jew
oppressjoni morda u konvalexxenti li affront għar-realtà
dualistika u oppressiva .Mhux abatas inti dwar dan poli
negattivi attwali jinfiltraw l-subkonxju u t-tnaqqis uġigħ
fil-fond tal-personalità kritika u oppositional , għalf inti
pjuttost ir-realtà traxxendentali u pożittività ta 'anti
ċirkwiti kimiċi u alimentatriċi kimika ta' l- ispirtu ta
'innovazzjoni u l-kisba , kisba danli mhuwiex trasferibbli
bħala
feeders
frantic
ebda
divertiment
Ridas
korrispondenti , iżda drags l- moħħ biex l-mewġ manjetiċi
tal-ħsieb u t-trasmissjoni ta ' din l .It-trasmissjoni ta
'ħsibijiet huwa reali u magnetizing u tiżviluppa ċirkwiti u
ħadd ma jista' jiċħad dawn iċ-ċirkuwiti jkollhom firxiet
kurrenti fl-arja prontezza ta 'sensazzjonijiet u pjaciri
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oppressi għaliex aħna qed kollha jibdew enerġiji esterni
beta- blokers , iżda li jtejbu għatx tagħna għall-ħajja
.Dawn impulsi għalhekk jaffettwaw ħsieb tagħna u xi
kultant jiġri jew jiżviluppaw kunflitti fil -ħsieb, iżda li tista
'ġġib l-kuntentizza elettriku , li l- eċitament ta' kanċelli se
jwassal għar-realtà esterna .
Blue dawl
Wasslet emozzjonijiet qawwija dawl blu slaleb pontijiet u
taraġ u infiltrati l-qawwa tas-sentimenti li għalf u
tiżviluppa din witty potenzjali.Jilqa sbuħija sensittivi travi
ultra tagħha ta 'trasparenza ħbiberija elokwenti li tfittex
għal ftit aktar blu , aktar b'saħħitha , aktar intensi , u
tiżviluppa us kostellazzjonijiet bi ramifikazzjonijiet
profondi tħossok u li jkunu aljenati fil din il-mewġa
terrestri .Din is-setgħa jaffettwa imħuħ oblikwu imċaħħad
ta ' sensazzjoni ta' għajxien fl-ilwien ta 'blu , lewn
jaffettwaw ħbiberija profonda u dejjiema , din twettaq
nnifisha travi maġika ta ' dimenzja u min iħobb delight ta
'sbuħija rari u toning blu .Il-ħjut ta 'intensità għabex hija
tiżviluppa u tittrażmetti l-enerġija u protettivi sħun talħażen u Delights ma agunija u silenzju , l-ebda , mhux
maskra li eludes u talludi magħna biex ħsieb astratt ,
huwa pjuttost dawl blu qawwija u intensifikaturpleasure
reali u immaġinarja , iżda din taffettwa u li dejjem
jaffettwa tagħha biex jiċċaqilqu u jispiċċaw limiti għallħbiberija intrinsika u dejjiema .Hija taqa 'fl-imħabba u kif
dik imċaħħad ta' raġuni , imma jservu l-ikel lill -emozzjoni
, jidħol u ġġib divertiment u Lust Delights , li divertiment
huwa kaloriji u tinvadi kollox u huwa frenzy ta 'eċċitament
ma' dan b'dawl blu li tinsab isfel u rollijiet abrochalakkumulazzjoni ta 'enerġiji li jdgħajfu s maż-żmien , iżda
li ma jisparixxu f'dan futur , ie huwa dejjem tippreżenta
din dawl protettiv li ma let us jevolvu l-livell ta'
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divertiment bright inkontrollabbli .
korda enerġija
Undercurrent vibranti ta ' ansjetà runs permezz tal-korpi
permezz feeders elettriċi cables tama u xi ħaġa ġdida u
aqwa li tħalli l-movimenti statiċi iżda ma' integrazzjoni
mgħaġġla u xewqat ħsieb.Mozzjoni paralizzati , it-tensjoni
jogħla fit-tfassil u fil-fatt movimenti isfel it-taraġ tal-ħsieb
li jeħel ahna xulxin kontrollat u mkejla .Huwa dan ħsibijiet
sellum li aħna jikkategorizzaw imgieba , tiffaċċja u
movimenti u l-qafas aħna fil- inżul u ascent tal -mumenti
tal-ħajja , id-dawl trawwem it- taraġ mingħajr waqfien
tieħdok għall -dimenzja ta 'realtà li qed tiddomina fl
taqs.XXI , l-enerġija , magic , kostumi , kollha bil
harmonies apparenti , iżda beware -taraġ , mhux kulħadd
se l escalator tal-ħajja , hemm bnedmin li jitilgħu taraġ li
jogħlew u speċjalment xi ħadd jappoġġja , huwa li
biżżejjed jew hija kwistjoni ta 'bilanċ .Bilanċ tal-poter
huwa essenzjali għall-bilanċ tal- moviment u waqgħat u
jogħla l-livell ta 'kull persuna , iżda mhux kollha
jistħoqqilhom li jinżlu jew li tappoġġja magħna fuq l-tluq ,
l-isforz u l-perseveranza hija ċavetta , imbagħad jgħollu
lilek innifsek biex l-ispirtu ta' sagrifiċċju ,mingħajr
korriment jew waqfiet u hi ser tieħu inti fid -dawl talħsieb benessri .Nru bilanċ ta ' forzi esterni li jistgħu
jagħtu , -passi huma solidi u mitmugħa bil-cables ta' tama
waslu fit- cable elettriku l-aktar importanti fiċ-ċiklu talħajja , l-enerġija li trawwem it- earth .
dawl effervexxenti
Cai u burble , dilwit u tespandi fi dawl fergħat xewqa
impregnable , huwa effervexxenti illużjoni qisu l- dawl li
mbagħad crumble meta ffaċċjati bil -realtà esterna
.Mogħni malice u dimenzja sporadika xewqa li jfexfxu
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foloz bħala l- tespandi imħabba u jikkontamina , tokkupa
ħsibijiet kollha u ppermettiet li jiddominaw u tkun
domineering , huwa l- iskambju ta ' l-enerġija
rivitalizzazzjoni , għonq effervexxenza li tmur, il-kontenut
luminuża hemm .
sema Lit
Xejn aktar b'saħħtu mill- xewqa li jintlaħaq il-bilanċ
perfett ta 'sema bright , peress li huma l-istilel li jagħtuk
l-ħajja u jimxu ħsibijiet u ideat jew tabilħaqq l- xewqa li
konkos .Xejn aktar sbieħ minn l-sema mixgħula mis
constelares enerġija li appell lil interazzjoni kostanti bejn
l-istilel , u l-qawwa ta 'l -istilel huwa uniku , kif ngħid jien
xejn aktar b'saħħithom minn ruħ ma illuminati sema rieda
u x-xewqa għall-bidla u l-interazzjoni u touchStars
magnetize ħsibijiet .
Drain Enerġija
Hija beżgħat me kif enerġiji jgħibu fid-duħħan mingħajr
fjamma , jiġifieri ma tridx li tinterpreta l- majka realtà
COS .I am diżappuntat meta enerġiji vitali huma mrażżna
permezz ta 'akkomodazzjoni u l-kristallizzazzjoni tassentimenti huwa bla dubju maskra ta korrettezza politika
.Ruħ O ta 'enerġija pur tittrasforma inti fis maġija u
dubbien imħuħ li jkollhom l-ebda kurrent impuls ta' fatti
veri u tibdil ta ' l-affarijiet qed jinbidlu passi u ċikli li
għalihom kulħadd jgħaddu u jiżviluppaw , iżda qatt filmod ta ' biża 'ul-sentimenti sofridão .Ħielsa ruħek u
tespandi inti tbati u speċjalment l-mutazzjoni tal-ħajja ,
din il-bidla li drives us .
Dawl tal-ħajja
Mgħaddsa -dimenzja tal-passjoni .Għaliex istintivament
imħabba u jridu jiġu imħabba passjonijiet u diżappunti
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jiftħu diversi illusions .Deluded u love me tiffoka u
jikkonċentraw matul il -metodoloġija tal- imħabba talverità , li tinfed kwalunkwe falsità .Naked fuq il- playing
field tal- għeżież qed niffaċċjaw -identità vera tal
benesseri, hekk imħabba teħtieġ us kuxjenzjuż fond ta
'għaliex qed iħobb u għadhom hemm dikotomija
neċessarja ta ' Predisposizzjoni tajba jirreċiprokaw u limħabba wisq , dan dijalettiku hija preżunta1 + 1 = 1 ,
meta loġikament wieħed ma tistax tgawdi xejn .Għalhekk
loġikament 1 + 1 = 2 , korretta , iżda l- kondotta mhux
se jkunu produttivi jekk ir-riżultat ma jkunx il- tekniku tie
l-attitudnijiet u l-valuri u l-imġiba b'mod ġenerali , hekk li
allura hemm pożizzjoni magħquda fin-nofs ta lovemaking
.Azzjoni individwalista jew oħrajn mifhuma u huwa dan
sors minnu biss ta 'divertiment , jew ikun huwa maħsub
azzjoni bħala libertà vera .Well , I ma għexu biżżejjed
biex jingħelbu l- passi li ġejjin , loġiku jew illoġika se jkun
il- kriterju għal ħafna minnkom , I tixtieq li tkun
assolutament ċert , so I jimmaġina lili ħmar minn żmien
għal żmien , u llum hemm kważi l- ħmirbħala tali , hemm
pjuttost ħmir artifiċjali, li iqarrqu , iżda li verament
f'moħħu tqum xi kultant f'dan ir-rwol , jieħdu
konklużjonijiet tiegħek .Jien ma hawn għal dan,
inċidentalment dwar follies jkollhom biżgħat , u lattitudnijiet li ma jagħmlux peress crazy huwa biss f'ċerti
ċirkustanzi u meta jitqiesu minn oħrajn , jiġifieri spiss
jiddependi fuq il- " ħabitat " .Jallontana xi wħud li rraġunament imbagħad Irrid ngħid jien crazy , I jassumi li
Għoġobni ħafna nies u għalhekk , aħna qatt sodisfatti ,
irridu imħabba aktar u aktar u aktar ... għaliex ambizzjoni
tant loving I tpoġġi l- mistoqsija .Retreat qal dan li ġej ,
kollha huma liberi li jimpenjaw follies fl-imħabba , aħna
vulnerabbli u li spiss manipulati .Aħna rridu li nemmnu li
huwa veru li l-imħabba , għaliex , għaliex aħna ġew
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iħobb, li sentiment li jqanqal affezzjoni u jqajjem l-għerf
tal-ħajja , l-att tal-imħabba u jittrasmettulhom dak limħabba b'mod ċar u spontanjament , nixtieq ngħid
għaliex għandi d-dritt għall-imħabbagħaliex imbagħad
imħabba ta 'xulxin u jagħtu dawl għall-ħajja permezz ta'
sforz waħda u d-direzzjoni fuq triq mingħajr tiċrit jew
uġigħ .Igawdu benessri wunderbare li inti tippreżenta lġenitur massimu ta 'enerġija .L-jilgħab ħfief fl travi li
jdawwal -sistema solari innifsu , nemmen lili .Qatt fl orizzont bogħod jaqbad l- dawl ta ' l-imħabba , għaliex
tinfirex permezz ta' kuntatt , rivitalizzazzjoni jistimulaw
dawn l-enerġiji .U ma jikbru u l-ekwazzjoni huwa 1 + 1 +
1 + 1 + ..... = plus infinità .Ukoll l- qasam loving għallforzi manjetiċi, forza seductive u jattira l-xewqa li tkun taf
, u jissodisfaw il-xewqa jew sempliċiment tgawdi .
assoċjazzjonijiet Enerġija
Light : sħana : xemx : qawwa : segregazzjoni : bżieq :
KISS : qsim : sentiment : ferħ : parti : birthday :
Birthday : Età : età : paċenzja : perseveranza : Conquest
: sagrifiċċju : Uġigħ : Fejqan : Medical : Health : Vitality :
Enerġija :qawwa : impotenza : frustrazzjoni , grief : telf :
vertigo : sturdut : crazy : crazy : isptar : isptar :
deprivazzjoni : ix-xewqa : ix-xewqa : jixtiequ : win : win :
battalja : gwerra : mewt , Għajbien telf: l-ebda : solitudni
: il-ħsieb :ħolqien : invenzjoni : jimteddu : moħqrija :
immorali : kastig : kastig : ċanfira , multa : Pulizija :
protezzjoni : Sigurtà : istabbilità : bilanċ : żbilanċ :
anormali : marda: psikjatrija : għajnuna : terapija :
klinika : injezzjoni: infermier : morfina : Droga :illużjoni :
diżappunt : nervi ansjetà : Vultaġġ : ġlieda : ġlieda :
fighter : Rebbieħ : tiġrija : kompetizzjoni : adrenalina :
biża : biża : dubju : mistoqsija : mistoqsija : tweġiba :
mistoqsija : kurżità , interess ;sodisfazzjon, divertiment :
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orga : sentiment : kuxjenzjuż : responsabbiltà : ħatja :
ħatja : innoċenti : Free : Libertà : Ġustizzja : onestà :
verità , sinċerità , it-trasparenza : Inviżibbli : Unreal :
ineżistenti : immaġinazzjoni : il-kreattività , ħolma : rqad
: mistrieħ : il-paċi :tikkalma : Nieqaf : stop : is-sinjal:
simbolu: Disinn : Pencil : gomma : Tire : Toroq : Travel :
Trasport : Train : linja: Labra : pin : ħjata : Operazzjoni :
Intervent : bidla: Tranżizzjoni : pass : skalar :
Klassifikazzjoni : Index:f'termini : kliem, frażijiet : iddjalogu : 'komunikazzjoni : espressjoni: Dimostrazzjoni :
Preżentazzjoni : Introduzzjoni : preambolu : introduzzjoni
: Ktieb : Sheet : Tree : natura : Wind : Air : Baħar : nar :
earth , sistema solari : enerġija : dawl : qawwa : ray:)
blu
rinnovazzjonijiet Enerġija
Lives skuntentizza sodisfazzjon
Prosperità tad-Dawl
Jien l-kuluri kollha li żebgħa dinja tiegħek
dawl jipparalizza
Xi ħaġa se tieqaf magħna jekk irridu li tkompli , iżda
għaliex tieqaf jekk huwa azzjoni li tiżvolġi u jiġġenera
emozzjonijiet, sensazzjonijiet u stimuli , għaliex meta xi
ħadd jirrispondi lilna u jirreaġixxi azzjoni ħbieb tiegħi ,
paċenzja u intelligence biex jifhmu l-oħra jiġu kkonfrontati
uġigħ .Din hija l-mistoqsija għala ħielsa enerġija li
jipparalizza us bħallikieku konna tfal mingħajr tweġiba
.Courage għażiż tiegħi kelma hija ordni li jiġu ġġudikati u
li se tkun l-imħallef tar-raġuni , li jistgħu jkunu normali u
anormali ... ħadd !Aħna lkoll għandna fidi u għandi fidi
f'dawk li jkollha fidi jagħtu li l-każi ta 'tħassib ta' rieda u
omniscient u din ix-xewqa , iżda bħala arpa li talludi u
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eludes jittrasmetti ħsejjes mermaid ma eki hallucinatory
.Xejn aktar minn jirrilassaw u jisimgħu għandna żewġ
widnejn u ħalq wieħed biex tisma doppju ta 'kemm
nitkellmu u silenzju huwa l-azzjoni u mhux naive jew
mhux kontrollat , ftit jirreżistu inti għandu tipprova
silenzju jista ' anke jkun torturous iżda twieġeb
kwistjonijiet suġġettivi ħafnau silenzju companionable hija
siekta imma jista 'jiffunzjona bħala l- arma perfetta
xewqana impulsività u x-xewqa inkontrollabbli hekk
jikkalma u jisimgħu nisma silenzju fil inti !
Jekk ġurnata waħda tkun distanza
Jekk ġurnata waħda tkun distanza , kieku Destroyer ,
scary , storbjużi , jew kien bright bla ħniena , sbieħ ,
radjanti u enerġetika ... Kull ray għandha bħala bnedmin
karatteristiċi differenti , modi differenti ta 'azzjoni , dawl
differenti , jiġifieri kull ray /tkun unika u esklussiva .Ukoll
jekk ġurnata waħda tkun distanza mill-inqas kien oriġinali
.Kull ray għandu l- forma ta 'azzjoni , bħal fi kwalunkwe
ħin il-persuni li jaqsmu fi żminijiet tqum frazzjonijiet .Are
we jaġixxi fuq il- raġġ / tkun , nistgħu tibdel id-direzzjoni
u destinazzjoni.Rigward il- destinazzjonijiet u l-ewwel
darba I se tinvoka l- isem ta 'Alla , jum wieħed deher li
jkollhom twemmin konverżazzjoni u l-fidi ma' segwaċi
Koran li told me l-istorja li ġejja li jiena ser jiddeskrivu :
huma inti logħba għal mogħtijaidejn u vehement staqsi
god li tħallik l- punteġġ massimu u xellug inti kkritikat
.Għeżież tiegħi l-istorja jeħodna iżda li fl-aħħarnett
irrilaxxjata l-informazzjoni ?Iżda apparti minn din l-istorja
nixtieq biex jgħidlek li għandna l-azzjoni u r-raġġ / jiġu
jaġixxi mal-ambjent u kull wieħed rollijiet dice bl-enerġija
tiegħek / forma / imġieba .
Taghlim tal missier graduate fid -dawl tal-ħajja
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I thank missier tiegħi din il-kontribuzzjoni għall teachings
tiegħi kif ukoll ... daqsxejn ta 'kollox ... dan huwa kif aħna
... aħna ffurmat meta ninsabu attenti għall-ħajja ... Fl
madwarna ... b'sensittività għal kulħadd
dawl jirriflettu
I reflect'm biss crazy
filgħodu bright
Kif tajjeb hekk jinxtegħel fil -dinja tiegħi , bil- kanarini li
nijet , ħut jgħumu u ossiġenati siġra.I noffrulek l-kompliċi
tiegħi : l-pinti kanarini enchants ma kant tagħha .Il ħut
jgħumu smartie u slides fuq l-ilma .U l- Bonsai Amazons li
breathes u tispira .F'dan tlieta glittering esseri u jispira
tad -dinja tiegħi , I iżommu iktar globu dinja fit-tieqa li
jammonta -dinja kif kien 20 sena ilu , biss eżempju ta 'lunjoni għadhom jeżistu rep .Sovjetika Soċjalista .Għandi
wkoll żewġ ward deżert , kemm magħmul mill- qamħ ħin
ta 'ramel tal-deżert li jagħmel me envision dinja
magħquda , fid -dinja huma dawn ward wieħed fil-kulur
oriġinali tiegħu li lili jfisser perseveranza u ieħor miżbugħa
tones aħdar qawwijatissimbolizza għalija tama .Fid-dinja
kitba tiegħi , I think , u inħoss daqslikieku mhux disturbati
.F'ambjent sħun perfetta u l- għodwa bright li tikteb xi ruħ
loving hawn li jixtiequ li timmaġina l- rose tal fellowship .
200 jum bil- " vulgari " Filipe Moorish
I woke up fil- realtà differenti mis-soltu u esplorati
korsijiet kitba RAR permezz ta 'dan il-ktieb ser tespandi
benesseri tiegħi .
I jirriflettu dwar kif trasmissjoni tal-ħsieb u daqs li dawl u
l-qawwa tagħha .
Kif aħna kollha jaħsbu dwar perspettivi multipli jeħtieġ li
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jsegwu katina .
Il-ruħ għandha mumenti inkwetanti .Il-mod kif inħarsu
lejn lilna nfusna mhux dejjem naive .
L-enerġija tespandi .Imħuħ mnikkta bil misdemeanors
huma joktru .
Il-vuċijiet fil jopponu ghal ħoss louder milli vuċi .
Il-kliem huma espressjoni ta ' l-arti .
Minn dan il-punt se jkun hemm ispirazzjoni .Il swat talqalb trid ritmu tagħha li tespandi l- vini .
Ripressjoni isir billi stealth .
Kollha għandhom q tagħhom .Kollha naħsbu dwar ħażen
.Xi drabi dawn jagħmlu us shut up .
Aħna lkoll naħsbu .Il-memorji mhumiex dejjem preżenti .
Mhux pratiques mibegħda għaliex huwa ħażin .Mhux
ħinijiet kollha l-opportunità fil-ħin id-dritt .
Kultant biss għaliex aħna jsofru .Aħna lkoll għandna llibertà ta 'espressjoni .
Xejn aktar onesti milli l- verità .Għandi diversi forom ta
'espressjoni .
Li tajjeb huwa li jkollhom bilanċ .
Il-bilanċ huwa ċiklu ta 'rutina .Li nervuża żbilanċ .Nies
imħabba biex jikkummentaw .
Aħna lkoll għandna purità .Ix-xemx hija sors ta 'enerġija .
L-imħabba universali begets kompassjoni .Il anormali
huwa xejn jiġri .Kollha tinsa meta rridu .Hemm dejjem
diversi perspettivi .Ftit ideat kundanni .
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Affarijiet Hemm irreparabbli .Kollha huma suġġetti għall
inġustizzja .
Love huwa sors ta ' pjaċir .
Dejjem waħdu u protetti .Hemm nies li ma simili biex
jaħsbu .
Kuxjenza hija flashlight li tikkjarifika us .
Aħna lkoll għandna morsa .Kultant għandna biżgħat .Aħna
kollha jgħidu affarijiet stupid .I ma jiktbu għal kulħadd .
Aħna lkoll għandna xi ħaġa li aħna ma rridux li tiftakar
iżda huwa tajjeb li tkun taf meta aħna diqa u dejjem
jammettu dan u ma taħbi xejn .
Aħna lkoll għandna vulnerabbiltajiet .Aħna kollha jħossu lpjaċir ta 'xi ħaġa .
Meta l- opportunità lurks tiftaħ il-bieb għall lilu .Hemm
iħoss sens relattivi għal xulxin .Ebda waħda hija ħadd u
għalhekk għandhom l- intitolamenti għall shine .
Ħbiberija huwa dejjem prinċipju tajba ħabib hija awto
ieħor .
Segwi istint tiegħek inti tara l- pożittiv .
Aħna kollha jistgħu jiġu imħabba u l-imħabba aħna
imħabba hija ġeneratur tad-dawl .
Meta aħna huma maħbubin
jirrispettaw dak sentiment .

għandna

għandhom

Huwa imħabba u tiżdied ir-rata tat-twelid .Dejjem bilkliem fil-logħob f'salib it-toroq .
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jirriflettu !Qbid hija tagħlim !Ħakma huwa veru !Wettaq lawto !
I am , inti , huwa , aħna , huma!Aħna lkoll lili!
U I huma minnhom!U huma magħna!
U wara kollox min aħna?Aħna għaliex aħna jeżistu !
Aħna jeżistu għaliex aħna ġew maħluqa !
Ħolqien permezz tad-disinn !Dawl tal -ħajja!
Disinni LightImagination u r-realtà !
Dwaliżmu bejn dak li rridu u dak li huwa fil-fatt !Fatti qed
jinterpretaw realtà !
Realtà madwarna !Ħabitat fejn konna maħluqa !Ifisser li
jittrasforma lilna !Trasformazzjoni / mutazzjoni !
Innovazzjoni u t-Tibdil !Bidla passi ċikli !Fażi ta
'transizzjoni !
Ostakli Tranżizzjoni !
Negħlbu ċikli u jegħlbu d-diffikultajiet !
Diffikultajiet maħluqa u immaġinarja jew realtà !
Diffikultajiet / problemi interazzjoni bejn l-subkonxju u
konxji !
Konxja u kisba !Mitluf minn sensih u projezzjoni !Disinn ta
' lili !
Eżistenza !
I jeżistu hekk aħna jeżistu !Aħna lili!
A dinja!
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A dinja , a I mdawwar fuq magħna!Aħna jaġixxu fuq din
id-dinja u huma magħna!
I jaġixxu taħt il-parti tal inti !
Inti bħalissa fuq minnhom!
Dawn huma d-dinja !
Bnedmin Dinja !
Bnedmin li huma jew le !Kemm jekk ħajjin jew inanimate
!Jipproduċu d-dawl qbid dawl !Light enerġija !
Qawwa l-enerġija!Power hija x-xewqa !Xewqa hija jixtiequ
!Jixtiequ huwa reali !
Nistgħu kollha jiksbu reali!Real huwa l-fatti u l-imgieba !
Imgieba huma azzjoni !
Azzjoni huwa reazzjoni għad-dinja !Dinja fl-Azzjoni huwa
trasformazzjoni !Trasformazzjoni hija l-bidla !
Bidla
hija
reali!Bidla
hija
x-xewqa
kostanti
Permanentement ninsabu fi EnCalcE ta 'rieda !

!

Xewqat jistgħu jiġu oppressi !Mhux kollox irridu fid -dinja
!Nuqqas ta 'sodisfazzjon !
Minn dak li għandna u mhux hemm!Xejn unreal !Ħsieb
Mhux fattwali !Nru fattwali jkunux miksuba !Disprament
jkunux miksuba !Disprament tbatija !
Tbatija b'hekk m'hemm !
Dak li jeżisti ma jattiraw l-xewqa !
Jekk irridu dak li ma jkunx hemm !Aħna mhux se tikseb
kuntentizza !Happiness twettiq xewqa !
Unhappiness unfulfillment ta 'xewqat li ma jistgħux
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jintlaħqu !
Mhux jista 'jintlaħaq !
Tipproduċi dipressjoni !
Depressjoni istat psikoloġiku li ma jsirx .
Ma jsirx , mhux fattwali unreal !
Fid-dinja fatti hemm unreal hemmhekk !Forzi u
avvenimenti li huma preżunti bħala dinja li mhuwiex
tintlaħaq !
Ma 'jistgħux jintlaħqu hu spiritwali !Spiritwali huwa mod li
jħossu lili !Aħna lkoll ngħixu fl-ispirtu !Ispirtu /
predispożizzjoni
Motivazzjoni xi ħaġa li drives us !
Impuls biex jaġixxu !
Azzjoni fuq oħrajn !Att , Azzjoni !
Oħra minnhom , dawn jaqgħu !I vs minnhom ( dinja) !
Dinja Social !
Tagħlim imgieba !Qbid ta ' għarfien !Għarfien tal-fatti reali
!Weapon ta 'għarfien għarfien !Trasmissjoni ta ' l-għarfien
!Fost dawn aħna I dinja!Know -dinja huwa li jkun fiha!
Aħna huma d-dinja ta 'għarfien !
Aħna lkoll għandna xi għarfien !
Għarfien Share huwa li jitgħallmu !
Tagħlim huwa live !Live hija li jikkomunika !Rapport huwa
li jirrelataw !Relazzjoni huwa li jinteraġixxu !
Jinteraġixxu huwa biex jaġixxi fuq id-dinja !
Filwaqt li jaġixxu fuq id-dinja qed insawru !Transform 156

dinja permezz tal- għarfien qed tevolvi !
Jevolvu huwa li għandha konoxxenza !
Għarfien huwa jaf dawran !Tidwir għarfien fis-dinja !Għerf
Multikulturali !
Għerf infinit !
Infinita unreachable !
Li għaqli huwa utopian !Utopian hija x-xewqa li jinkiseb !
Se!
Se hu qawwa ta 'ġewwa !
Qawwa ta 'ġewwa huwa I !Il I jittrasformaw id-dinja !
Id- dinja hija trasformat minnhom .Huma qed jinbidlu
dinja!
Min aħna jittrasformaw
Ġustizzja Raġuni !

id-dinja

!Permezz

raġuni

!

Ġustizzja drittijiet indaqs !Drittijiet biss għaliex aħna se
jkun me !Dmir li minnhom!
Għandna nkunu ġusti għad-dinja !
Jaġixxu bl sensi u l-bażi reali!
Filwaqt li jaġixxu bi Awareness ma 'fatti unreal !
Fatti unreal immaġinazzjoni
Disinni ImaginationDak ma jeżistix hija maħluqa !Ħolqien
ta 'poter ta' immaġinazzjoni !Li jkunu kapaċi joħolqu huwa
li jkun ħieles !Libertà huwa li tkun taf !Biex tkun taf huwa
li jilagħbu !
Li tinterpreta huwa li jieħdu !Ħu impenn !Impenn huwa lpatt !Patt huwa naħlef !
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Jura hija lealtà !
Lealtà huwa veru !
Verità hija waħda !
Uno me !
Aħna wieħed dinja !
Aħna lilhom nistgħu inti .Bnedmin .
Tkabbir huwa benesseri.Li hemm .
Hemm huwa fatt reali .
Huwa realtà li aħna jeżistu u aħna l- dinja!
Dinja ta ' għajxien u ħlejjaq inanimate !
Id- dinja ssir għalija u għalik u għalihom .
Id-dinja qed tevolvi !
Jevolvu għandu jkun aktar infurmati !
Li infurmati huwa li jkollhom għarfien !
Għarfien huwa jaf !
Għarfien hija esperjenza !Ipprova iħoss !Sensazzjoni hija
li tkun taf !
Biss tħoss meta aħna esperjenza !
Biss jekk aħna ppruvaw !
Libertà Għażla biex jesperjenzaw dak li rridu !
Dritt , id-dmir li jiġu rispettati !
Aħna ma rridux , ma nafx !
Ma nafux aħna ma tittrasforma !Għarfien miksub !
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Il nfushom differenti fid- dinja !
Ma tafx , inti tixtieq li jippruvaw mistoqsija oħra lili!
Elations ta tpinġija fuq l-esperjenza ta 'awto u minnhom !
Hemm affarijiet żbaljati jitilqu oħrajn esperjenzaw !
U huwa sens komun li mhumiex tajba !Għerf sens komun
tal-ħajja !Għerf tal-ħajja !
Esperjenzi Shared !
Għarfien miksub !Permezz ta 'interazzjoni , jinteraġixxu
jittrasformaw hu!
Id-dinja hija interazzjoni !
Aħna l -dinja!Id-dinja am I , lilek, aħna , inti , minnhom!
Qsim , ħbiberija !
Ħbiberija kompliċità !
Valuri kondiviżi !
L-istess I fuq lymph multipli .Is-soċjetà aħna.Aħna lkoll
għandna xi ħabib !Bejnietna nistgħu jaġixxu !
Billi taġixxi bejnietna aħna jaffettwawh !
Huwa d-dinja !Allokazzjoni tad-dinja !Trasformazzjoni !
Trasformazzjoni New I , aħna, huma , int !A dinja ġdida
.Realtà ġdida .
xewqa
Agħti me KISS ... bħad dawk taf? !Agħti me KISS moħbija
, bħal dawk li aħna surripiá- xulxin meta l-xewqa kiber
tagħti me KISS artab dawk tafu !!Sweet ħelu li taf li inti !I
jagħtuk KISS tiegħi
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Nuqqas ta 'rqad
I ma jorqdux għaliex ma jridu jorqdu , I do jridu jgħixu
.Hawn ostakolu li jżomm me imqajjem .I ser jiffaċċjaw
dan ma insomnja
Shadow Wolf Caricuao shadow lupu kien mitluf iżda sabet
.Protetti, iżda biss mill-għażla .Tmigħ destrezza tiegħek
solidi kimiċi u stampati h20 fissili .Il shadow purità stess
ads għall-avventura u kellhom inżul , Caricuao .Peress
lupu kienet protetta , iżda mill- attitudni waħdu ,
mgħaddsa fil solitudni apparenti .Illum I ma tikteb lupu
Caricuao tikkonfronta -dinja tiegħu u interpretata.Friend
indipendenti mhux jgħixu mingħajr natura selvaġġi
tagħhom , iżda l-ħajja ta 'karità newbie reali , embrijoni fi
Caricuao fejn I gradwat għandu demm żgħażagħ leali ,
onest speċjalment natura Fearless , ħarxa fis essenzjali
tagħha , iżda ġust u rispettuż tal-ħabib tiegħekħbieb u
ħabib .Allura ħbieb fidili jivvjaġġaw u kompliċità dejjem
interpretati bl sħana u silenzju .I għexu ftit biżżejjed biex
tkun taf l- dellijiet tal -toroq u Caricuao Cª .Imma I raw illupu kuraġġ u hu stabbilit mutu u statutorja link ħabib
confidant għal-libertà tagħhom .Jekk hemm ħaġa waħda
l- lupu kien kien libertà , iżda kien waħdu , waħdu !U
ħielsa !Shadow Wolf extrahuman glowing enerġija fil-mod
tagħhom ta 'benessri.Bil tiegħu Barking imposti
indipendenza kaċċa selvaġġa tagħha tan-natura tal- ġeni
.Iddeċieda li jaqsmu merluzz tagħhom u spiritwalment
waħdu Lejliet il-Milied mal- lupu jew pjuttost Caricuao
shadow lupu fl-istess ħin liberu jopponu ghal fraternally
konnessi minn dixx wieħed u x-xorb tagħhom .Aħna
waħdu mill-għażla ?Claros huma ħielsa biex jaħsbu bħallmod natura .Kien rigal lili dan il-Milied l- lupu Caricuao ,
iżda huwa ambjent naturali għal ambjent ġenetika
intrinsika jiġbed inti kromożomi tagħhom għall- istat
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ħieles tal- purità ta ' sentiment fin-natura tagħhom stess
.Enigmatika bħala l- mod ta 'ħajja , iżda alimentati mill
Lust għall-ħajja u jgawdu tiegħek idejn solitarju iżda
liberu għal kwalunkwe restrizzjoni jew impożizzjoni .
I u lupu shadow huma ħbieb , iżda mhux karatteristiku filmod tiegħu ta 'ħidma b'mod mhux konvenzjonali ta'
sfurzar oħra , huma ħielsa min-natura omm u hekk aħna
jikbru u dak li aħna indotta jinfiltraw us .Klabb Havana
huwa fil -qalba ta ' dimenzja l- istess għatx għallrivoluzzjoni u nieħdu kont ta' benessri tagħna , hawn patt
ħielsa,
iżda
solitarju
bl
-istint
tal-klieb
għallkollaborazzjoni .
Bir-rispett kollu dovut , tavżak int u lili !What do you think
ta 'lili u I tal inti ?Ich danke lilek talli me jaqra , forsi
mifhum !
Tgħaddi tal-kunsiderazzjonijiet diġà jinqara me diġà ħadu
elations tagħhom għallinqas rigal mhux imgeżwra
elokwenti għall- siegħa legali diġà quddiesa ta 'nofsillejl
jew logħba Rooster li hija l-mistoqsija terribbli ! ?
Riflessjoni għall- ecstasy komunikattivi intelliġibbli għal
silenzju minimu u sempliċi ta ' eku li jifred lilna .Atti huma
uġigħ ta 'kliem anki fi rifjut sempliċi ta' ħruq .Ostaklu
insormontabbli fiżikament iżda mhux minn kimika
ormonali u spiritwali ikun ileqq .Korpi ċelesti tinvadi
magħna għall -fjoritura tal pansy .Fit-tfittxija ta ' silla
imħabba, għaliex il-ġid jikkonsisti fl jifhmu l- bnedmin
multidimensjonali u dejjem ma' xi ħaġa li żżid mal din ilfehma .Ieħor minbarra , a tkompli żżid din ix-xewqa għall
-kompassjoni u sensittività li eżiljat magħna biex irrappreżentant self-esteem fil-midja soċjali .Ara lperspettiva ta 'l waħda awto u indiviżibbli , mhux alie- fi
kwalunkwe rieda għal aktar xewqat li jinqalgħu fil -ċirku
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.Dan iċ-ċirku ta 'deheb , xirka ' bona fide u lealtà u rrispett , l-aktar minħabba ma teżistix .Aħna pur u
selvaġġi fl-att hekk , u xejn aktar egoist minn lili li biss li
jkun hekk dejjem tinvadi ieħor mal-punt di vista tagħhom
.Infjammati -moħħ kapaċi ta ' skambju sempliċi ta' ideat ,
huwa appell urġenti li s-sens komun .Meta aħna nagħtu
jew iġibu l-awto ma ' l-ieħor .Xejn aktar trivjali tirrifjuta
dak li aħna ma rridux , huwa faċli .Imħabba u l-imħabba
hija pjuttost jħossu l- oħra u mhux lili .Attitudni
kostruttiva tar-rabta bejn magħna bnedmin , ibati minn
armonija li billi jgħixu flimkien ma ' bnedmin oħra
.Stampat fl-imġiba istintiv biss jaħsbu lili , imbagħad fil lili
, u issa għandi darb'oħra .Kunflitt għaliex wieħed ikun
trasformat nfushom u jien qatt ma taf kif ħafna nfushom
u rridu isofru li rendiment għall-oħra .Huwa tip ta ' jiġu
għandna li huwa dejjem miftuħ .Attenzjoni ue għalih
innifsu ma dak li tkun innifsu but- inti guys u liema livell
ta ' egoiżmu huma .Ukoll l- armatura I qatt hemmhekk benesseri cries hekk li- billi l tu li jeżistu u li huma aktar
ue ue tikklikkja l-armatura .U allura kif jiġu wiċċ fil-mera
u tiġi riflessa biss l-awto li jeżisti minħabba l kollu ue
kienu li- cries ue pelo tal- dinja .Għax aħna biss, u
mbagħad , meta ridna li għandhom jintalbu territorji biss
minħabba l- egoiżmu ta 'diversi ue kontra ue .Solitudni
din il-kelma ħafna awto-imħabba għandha , iżda li ma
joħloq l-ebda aktar I love you .Imħabba : I u thou vincit
omnia amor conquers imħabba kollha .
Oh jekk inti taf int riedu u hemmhekk li inti taf u għaliex
għandek qatt dan ansjetà ħela minħabba li huwa serju u
longing come minn dakinhar ma narax jew jagħti bħala
perfetta tkun proeza li inti daħal u inti tressaq trouxesses
lanqas juru sa Ouġigħ u ma tridx qawwa imma inti ma
tistax tridx Nixtieq il-laqgħa punt hija għalhekk l-ħajja
ħafna colorful għandhom ħafna kuluri li jpoġġu me pinet
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m'għandux ikun hawn li jmiss lili I ma tistax tara l-ward
tal-ġnien bloom u jaqgħu petali abjad longing jiskadu
uxewqa qatt waħdu , imma dump jien hawn int hemm u
jien ridt inti hawn u l-għajnejn kannella tiegħek sbieħ
huma bħal żebbuġ baħar minnhom biss meta naħseb inti
infakkarkom me woke up , I woke up I telaq mingħajr
dlam sibt ruħi longing umgeżwra xewqa passjoni fil kollha
li rajt u jiftakar bews qawwija , hugs qawwija kollha int
tajt u rċeviet u talab mhux ħarġu rebirth li huma, u ma
talbux li jkun fl -imħabba mingħajr uġigħ jara, xtaqt kelli
mfakkar kollox udak tatni kienet kollha ma setgħux
jibqgħu insista ingħata imħabba , kura , kompassjoni ,
passjoni għal dak kollu li kelma qatt ma tgħid le għall qalb ħielsa u hemm stennija biex jagħtu dak li hu mitlub
jew donazzjoni veru hemm biex jagħtu , mingħajrtalba
jew jeħtieġu li jekk inti ma tisma xi non partijiet , tagħti
tfittxija biex isibu l- pala Elixir u l- teżor li m'għandha lebda ugwali, biss teżor li ma jiġix deheb huwa dejjiema
imħabba u kien jaf dak li ridt , imma jien ma jgħidlek li
inti rawkien hemm xi ħaġa aktar profonda , xi ħaġa hu ra
imma mhux tradotti kienx poter mingħajr ma twieled ,
mingħajr ma jaraw kiber fi ħdan lili biex bħali u inti kiteb ,
u ma tara dak li kien qed jikber ġewwa lili kien imħabba ,
kienxi ħaġa li ried iżda kellhom le, iżda xtaq tabilħaqq
iħobb kif hu xtaqu li tara li jikber għal dusk kollha jiġri
mingħajr biża , mingħajr tregħid mingħajr biża ' torqod
biex tisħon solitudni bħala hand taħt il- qalba kien hemm
mill -tieqa ma tara intimma sodisfatti , I ħass il- fwieħa
kienet ir-riħa ta ' sandalwood u ġiżimin widen iżda ma
tisma madankollu induna ma kienx hemm u I rikonoxxuti
bieraħ kien l-istess , iżda llum kien serrieq differenti ,
smelled u jinstemgħu kien wiċċ imb'wiċċ unika kienet xi
ħaġaspeċjali iweġġgħu lili u kien essenzjali kienx nifs u nnifsijiet nifs għalik, ma tara int , ma jkun feltru u ma
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kienx l- aħħar għaliex inti kienu hemm , bogħod iżda dan
talab monk biex juru l quddiem , il-futur u guessed likien
hemm fl-isfond , fit-tieqa li tħares mingħajr ma jaraw inti
, mingħajr jtik involut ruħek bl-arja jinġarru fil-baħar taw
inti taf l-riħa tal-baħar nifs imxarrab u l-ferħ kien dak li
raw il-baħar , l-ramel, il niedja , l-arja imma nifs tiegħek .
I dawl sigarett wieħed thoughtfully u jgawdi l- armonija
bejn benesseri u l-ħsieb suġġett jagħmel me wander bejn
ringieli u l-flussi fil-ħsieb ideat u għanijiet interazzjonijiet
bejn kittieb u qarrej qatt taqra wajer li fjus dak I kiteb , li
stramba , imma naf xi ħaddaqra għaliex hi simili , se
tilħaq dak li nixtieq li twassal jew tkun sigaretti vagi
marru out u naħseb għalija se jkun? !I do not know , iżda
nikteb bħala forma ta ' liberazzjoni spiritwali u
intellettwali jagħmel lili ukoll tixtieq qarrejja tiegħi huwa
l-kontenut u sew I għażel għal tip ieħor ta' kitba dan laħħar aktar concrete'm mhux tant ħfief u l-enerġija , iżda
mill-imħabba u l-fehim destinazzjonijiet , il-moħħimħabba
kliem vociferously in natura għal xi ħadd li jħobb biex
taqra xi ħaġa aktar loving , għaqli u jiena bl-armi miftuħa
għall -imħabba , fiduċja mingħajr kunflitt u mingħajr
jixtiequ jkunu ambivalenti fi kliem tiegħi jien aktar
konkreta u diretta rridu nġibu l-sentiment li tħossok li
tgħaqqadqarrej għall- affinitajiet kittieb għalhekk tixtieq li
tkun dak I dejjem kienu spontanja , iżda attraenti lillħbieb ta 'kliem ftehim bejn l-ittri li ġejjin flimkien u
sentenzi forma dejjem konnessjoni , u tama taħseb kliem
realistiċi ħafna, frażijiet meditative sorry jekk I do think
iżda huwa tajjeb li wieħed jaħsebjekk biss fuq il- assurda
kif huwa xi ħaġa li teżisti biss biex jgħidu li jeżistu wkoll
b'dan il-mod sempliċi jew forma permezz ta ' Filipe
Moorish komuni għal kulħadd qari għalija mhuwiex apatija
daqshekk komuni biex jaqraw dak I jiktbu u nistqarr
mhux tas-soltu ,Naqra ftit imma meta I tagħmel dan lili
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wkoll jagħmel me think dan huwa sfida tiegħi biex jaqraw
u tkompli taqra u biex jaħsbu .Ich danke u kuntenti aktar
milli taħseb li xi ħadd ieħor jaħseb ħsibijiet !Forsi ma
jħossux inħoss bħal xita fuq il-ġebel jidħol il-toqob
sidewalk huma magħqudin taħt ramel u earth iebsa u
esiġenti konnessjoni ebda post , l-ebda spazju jew ġebel
ieħor behold ġebel relazzjoni effettiva , earth , sand mixi
fuqhom hekk ukoll humarelazzjonijiet interazzjoni bejn
ġebel kiesaħ bi jew mingħajr ramel jew earth , iżda
magħquda mill-idejn ta 'l- bennej li ssieħbu u
pperfezzjonat imħabba fuq l-art kollha għandhom ikunu
magħquda bħala l- cobblestones Mason huwa l-bniedem li
jgħaqqad ġebel varji u ma dawran qlubġebel imma
sentimenti moldable lil xi biċċa oħra għandu jkun hemm
sett ta 'biċċiet li flimkien stand huwa kwalunkwe piż jew
jilbsu ta ' żmien DARE jeqirdu l-tour aħna mixja hekk
huma l-persuni jsofru t-tagħbija aktar iżda jekk huma
ssieħbu l-impatt huwa bord iżgħar-T il biċċa oħra blimħabba imħabba se tkun l- ramel u l-ħmieġ li tgħaqqad
magħna mingħajr nuqqasijiet , biss jilbsu minimizzat jekk
il -biċċiet kollha huma flimkien u sew bniedem cobbled
perfects ġebel tagħha stess u jingħaqad l-oħrajn flimkien
huma b'saħħithom u humamod bogħod u solidi madwar
id-dinja hija xi ħaġa li jgħaqqadna tip lego behold fortizza
jinkisirx kollha magħqudin u bla difetti jekk kull ġebel
isofri jilbsu xejn imma ramel sabiex idaħħlu fis-seħħ ilġebel bħala l-irġiel ikollhom ħajja bħalaġebel bniedem
hija sostitwita minħabba li jilbsu u ħajja hemm ġebel
żgħar , hekk so dawk li jaqblu naturalment oħrajn li huma
lapidary meħtieġa hija raġel fuq l-earth se iffurmat sabiex
jinkwadraw fil -sit korretta kbar uħsieb bi puzzle fejn lbiċċiet kollha joqogħdu flimkien sabiex kulħadd ikollu post
u huma inqas importanti minn oħrajn li jkun puzzle
mingħajr stampa partijiet mgħawġa huma kollha
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meħtieġa fil- earth pjaneta dinja teħtieġ l-irġiel unisa lebda wieħed huwa xejn , kollox għandu mod kif jgħixu u
qabbad ma 'xulxin hawnhekk huwa puzzle earth enormi
aħna jgħixu u huma konnessi ma ' xulxin mingħajr ma
jkunu jafu , iżda kollha għandhom fi tmiemha d- puzzle
aktar drittijiet , mgħawweġ oħraiżda huwa naturali li
kulħadd joqgħod wara kollox li aħna rridu triq sidewalk
huwa armonija bejn il- bnedmin li kollha jaħdmu flimkien
għall- istess skop l-imħabba u l-konnessjoni bejn il-pari
kif nistgħu jiddefinixxu lilna nfusna jekk l-oħrajn ma jurux
jħossu u ma jgħidux il-veritàsensazzjoni hija hemm xi
ħaġa li jaqsmu u jekk jweġġa li jgħixu wkoll taqsam lispejjeż iżda minħabba li ma jsolvix kollox bla xkiel għax
jekk moħħ u aħna sentimenti costumed huma wiċċ tagħna
wiċċ tagħna u meta inti bħal xi ħadd għandhom juru lwiċċ bħalu għalxiex bħala jekk I am sorry kif jiena imma I
nuruk kif I am u juru l-wiċċ u l-wiċċ tiegħi hija mhux
għall-bejgħ ma jkunux għaljin wisq għaliex il-flus qatt
mixtrija lili jew I tixtieq li tkun għall-bejgħ, aħseb u ara
jixtru wieħed iżda wieħed ħaġahuwa żgur am kontra leuro favur il- kuruna li Guy ma jgħidu jixtru kull għaliex
jien mhux king u kuruna don jridux do jridu guys ma
'sentimenti tbatija minħabba li ma jsofru hemmhekk u
jekk inti ma biegħux kien mixtri hija kuntentaminħabba lflus qatt ma rajt il-wiċċ turi kollox u li tieħu chutzpah li
jeħduhom lili dak li aħna għaliex m'aħniex tajbin ebda
wieħed hija tajba biżżejjed għaliex jum wieħed il- kuruna
sostitwit l- għoljin u jiffaċċjaw uncrowned -istess
uġigħistess
ardor
kien
passjoni
imħabba
kienet
immaġinazzjoni tagħna traspożizzjoni immaġinarja tagħna
ta ' l-veru I am leali lejn il- passjoni , l-imħabba ta' ħruq u
anki uġigħ li Splendor tiegħek jeżistu u jiena attur fiddinja tagħna huma actress film siekta immapassaġġ
tagħna huwa isparar movie romantic li sings kanzunetta
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"dan huwa l-imħabba ħruq tagħna mingħajr uġigħ " inti
tista 'tkun jien ser tkun inti allura aħna qed kemm tfittex
u tara l- istess perspettiva l-istess kors l- istess futur
kantuniera tagħna l-istess spazju għal kulħadd jieħu all'm
jipproġettaw biex tidealizza finalment taħdem bl-istess
mod mill-istess rotta u n-nifs daqqa inti dejjem daqqa inti
kienu jibżgħu tal-futur kien diffiċli li wieħed jara inti tbati
mingħajr iweġġgħu għaliex inti ma kinux ferita kienx ħajja
jafu li ivaI do not know jekk iva għaliex Nimmaġina u limmaġinazzjoni hija affidabbli imma naf li aħna huma
separati imma flimkien anke biss qed here I jikkomunikaw
tirrispondi inti taf fejn int qatt ma tkun taf jekk I se imma
I find myself hawn u hemm jien dejjem hemm
miegħekgħadhom ma jafux għaliex huwa biss jimmaġina
imma Nimmaġina kollha mingħajr fruntieri tajba ebda
ostakli me u int kemm aħna dejjem hawn flimkien jew
apparti huma konnessi , I ħtieġa li inti u inti lili inti att I
jirreaġixxu inti tidħaq I daħka inti titkellemI japprova inti
għandek tfittex I ara inti seest jiena naqbel aħna dejjem
f'armonija kif tixtieq kif tixtieq biss għal KISS I-ivvjaġġar I
run xkiel titjira iżda mhux dejjem jaqgħu jew aleijo me
inti l- kura għall- wegħda xewqa tiegħi I se biex
jissodisfaw inti uI isibu kollox u ma jafu xejn minħabba I
kien immaġina li kien ikun simili il-futur raw inti u jħossu
inti feltru me wkoll kif inti taqra x'għandek I kiteb u dak I
felt kien nixtieq li inti qrib dejjem miegħi I jaqbżu l- irvell
, iżda mhuxbattalja hija disculpa l ħadd f'linja huwa t-tort
għaliex inti tixtieq li tara anke mingħajr ma tħares I know
I jimmaġina li inti tara huwa konkwista imperjali reali u
ma kienx immaġinazzjoni kienx t'għajn mingħajr qerq .
Nullità jew behold żero , l-ebda wieħed nieqaf -logħba
meta xi ħadd jikseb dak li inti tixtieq li tiltaqa miżmuma
temporanjament kuntenti għaliex l-ambizzjoni hi li tirbaħ
u mbagħad tirbaħ aktar u aktar kuntenti li jinkiseb
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frustrati għaliex laħqet u trid aktar dejjem aktar
kwalunkwe coisita jekk ikollok jogħġbok u jkollhomI am
issa kuntent imma following've ħsibt xewqa ieħor issa
allura mr .Genius jagħtu me tliet xewqat le iżda ftit
xewqat Arem u anke issa mr .Genie tisparixxi mhux
inħoss bħal xi ħaġa ftit aktar wara l- sbuħija huwa lkarattru li forza li drives us li dejjem isegwu idealiżmu
personali
u
prattiku
għalhekk
tiddefendi
ideali
komportamentali u l-individwalità soċjali , għeżież tiegħi
din id-differenza li jimmarka l-attitudni ta 'jaġixxiu
jimmaterjalizzaw bħala idea , a ħsieb mod wieħed biex
jikkonformaw għalhekk jfittxu jew jilħaq kburija li seħħ ta
' natura li jippermetti li nkunu min aħna bnedmin uniċi u
ġeneraturi ta' raġuni innifsu għal dak kull wieħed minna
jaspiraw li jkunu speċjali aima nemminx inti ġurnata
waħda diġà pier inti isofru imqiegħda ma iżda wkoll
imħabba u l-ġlieda wieqfa fil -fidi jaqgħu mingħajr jixtiequ
li jmorru mingħajr paraxut taqa kollu jitkisser fil -ħtija
mingħajr skuża skuża u upa !Aħdar, kannella CHARM
Princess tiegħek ruħ tiegħek tiegħek huwa fuq nixtieq li
inti , bħala xi ħadd li jgħixu , nifs marigold ferrieħa kuluri
tiegħek ifiequ l-uġigħ me luminożità tiegħek huwa
fascination tiegħi u xagħar sbieħ tiegħek beautiful hit
hemm joħolqu rabtiet bejn l-għerq tal -qalbbiex joqtlu lsolitudni I welcome gratitudni għal din il-passjoni li idejn li
touch , dik it-tbissima li jieħu me ġenna
Rajt int stenna up I ndunat I ħares lura għat-tiswija
gustado iħobb iħobb kien ġest ta 'mħabba .
You kienu hekk hekk u qal hekk lili I raw dan ma kienx
simili I mistoqsi kif inti kienu u inti kważi choravas I felt
imdejjaq u inti mitlub sabiex ma jkun simili inti tlabt me
huwa ferħan jien ma bhalu inti jekk ġurnata waħda issib
ruħekTlift think ta 'lili bħala punt tat-tluq jaħsbu li l-ħajja
168

hija mappa u li jiena ser issib li inti u I qallek welcome
hawn jibda l -vjaġġ u li xejn għandek diġà kont miegħi u
jkunu me fil-ħabi tiegħek f'post tagħti mebeijito wieħed u
kollox huwa sabiħ .
Immaġina mingħajr ma toħloq write mingħajr qari seduta
mingħajr ma nisma 'studju mingħajr dekorazzjoni behold
motto tkun tema tara u jħossu u let go yourself fuq l-ittri
fil-kliem fis-sentenzi fil -poeżiji miegħi kulħadd huma
kwistjonijiet llum Inħoss issa modernizzat bl -ebda passat
filwaqt fakkruha me tinsau tagħmel dan kollu mill-ġdid
f'dan il- jħossu jifhmu l- verità fil -għajn jħossu l- wiċċ
antiki fil -għajnejn u I ara inti u mingħajr ironija jew
demagoguery'm spontanju am puntwali u preżenti fattwali
llum tant kien tinsa huwa daqs li kieku ma kien hemm lebda ħin preċedentiġej mill -għajn ta 'ġewwa barra I
remember I jeżistu u I find myself fil issa l-mument kien
issa kien jibqa għalija li tħares lejn dan wiċċ il- mument ilmument l-avveniment mhux darba imma issa deher kważi
ħarġu din il-kelma ta' l- att ta 'biss li bżonn ta ' se jdum
pjaċir biss biex jiktbu xejn qal , imma kien jikkorrispondi
mar- viżjoni ta' dak il-jum u l twieled il-poter bil-miktub lferħ ta 'raġel li jgħix tiegħu minn jum għal jum flowts u
kważi tgħib ilmaċar u trankwilla jivvjaġġaw -wiċċ offerta
huma tiċrit running fuq wiċċ mara girl mara tiegħek li xi
kultant gets mitlufa u huwa mhux ċert liema hu jixtieq
imma timmira li jkun ħelwa kemm ċirasa huma ittri huma
kultant kliem bħal iblah kif oħrajndawl li ġejjin mill-intern
ma tiddix do not know jekk Rage iżda tħoss ħruq ferita ta
' ritorn mill- vjaġġ lejn thyself qed insawru passaġġ fiddinja tiegħek u nara lilu ma tfittex fil-fond taf kif tħossok
Naf dak biżaNaf dak li taf xewqat tiegħek f'dawn wara
nofsinhar fil dawk l-iljieli solitarju hemm passjoni hemm
xewqa inti qrib l-għajnejn tiegħek jħossu biża 'u nixtieq li
jaħsbu ferrieħa tiegħek u lesti li kuraġġużi xi ħadd
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tbissima stennija tieħu steal tinvadi iżda ma jieħdu l- awto
li huwaħolma tiegħek tagħna laqgħa tagħna fuq il-bank ta
'xmara I daħka inti iqarqu madwar bil-ġebel fl-ilma li
jiċċaqlaq u iċaqlaq il- ġebel huwa diffiċli iżda inti u l -ilma
huma nisa pur ta' l-affarijiet craziest jekk I sit I jirriflettu
write bejn linjiħut tip immaġinarja fil -akwarju fejn xejn u
xejn iżda xejn ma jistgħux jiksbu biżżejjed ta 'ossiġenati
nifs li jfittxu l- libertà ta' ġurnata waħda jgħum mingħajr
akwarju dak ir-rigal u għalhekk yeah ħolma bonjour nara
li inti hemm ssaqsi kif inti I am aktar jew anqas you say I
jisimgħuu naħseb li l- aktar I tara l- woes tal tiegħek
inqas wisq qatt ma tara inqas jidher u jinħass ux'jinkwieta
int u mhux jivvakaw moħħ pożittivi u kreattivi tiegħek
imma qatt negattiva kienet kostruttiva jieħdu kafè jitilfu xi
ħadd fidi grabs nħossni l-irkuprijipproteġi lili xi ħadd li
qatt ma jinsa u jgħidlekx me inti allura iva nixtieq
kuntenti u kuntent kuntenti bħal kulħadd huwa dak I
tixtieq din il-popolazzjoni li qed jevolvi sabiex ikun hemm
passjoni ħares 'il quddiem rajt inti dan kien magic
charming kienet kollha liriedu kien li inti biss għandek biss
int u jien kienu kuntenti kif I jaraw l-xita jaqa u mxarrba
magħquda u passjonat aħna lkoll mgħarrqa ma 'dawn qtar
ta' maġija u dak kollu li kien imwassal ferħ kulmeta inħoss
kulmeta I jiktbu hija xi ħaġa li naraI remember u ara inti
straight quddiem fil -futur u f'dan nixtieq li inti dejjem
taħseb meta nara inti miegħi żokra biex xufftejn żokra bil
xufftejn korp ma ' korp mehmuża aktar milli ħbieb kien
dejjem xi ħaġa li raw u ma jgħidu kienet xi ħaġariedu u
feltru ħaġa waħda qawwija mingħajr konnessjoni periklu
tpoġġi lilek fl-immaġinazzjoni tiegħi kien joħolqu xi ħaġa
sabiħa fl-ilwien ta isfar kif ix-xemx li qatt ma tmur barra u
radiating enerġija ġurnata kollha jispiċċaw -dawl meta
jiġrilha dlam kollu joskuraw tidħol din id-dimensjoni
hemmhekkraġuni dlam m'hemm l-ebda immaġinazzjoni
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motivazzjoni ta 'mkien tat vojta ma tarax proġetti kollha
fid-dlam imagines ħajt qtar għall tentakli ostakli agħar
jibda l- ispettaklu I jixegħlu jixegħlu l-drapp sakemm
meta
I ser ħolm think imma ma naħsibx bħad xejn huwa bħall moħħ jaħseb b'mod differenti minn nies għal nies taħseb
me wisq ukoll !Aħna naħsbu u jaġixxu dejjem li jiġri
wieħed biss bħala l nara l darkness'm passiġġier li ma
imħabba żgħira kif inħoss l- partijiet tal-ġisem
emozzjonijiet inattivi miksura mill -ton ħoss li tg me
jirrilassaw enfasizzat u assorbiti mill- jerġgħu jitfaċċaw
ear'mbiex ma torqod iżda jista 'jkun aħjar li tinsa xejn
biex ittaffi istanding Pulse'm tensjoni denbu aġġustata
forsi aħħar ġiet rilaxxata lili u jiena kwieta iżda dejjem
hemm soluzzjoni għall-kwistjoni ma jirreaġixxux iżda
taġixxi jieħdu ħsieb tas-sitwazzjoni hawnhekk huwa żmien
tajjebxibka minn barra l- sofridão .
Ħsibt I ħolmu I woke up I raw inti fil-ħolma deher tale inti
kienu l-waħda li kellhom aktar CHARM aktar Princess arja
sbuħija kienu ispirazzjoni tiegħi ma kienx immaġinazzjoni
kienx gwerriera kavallier tiegħek għalik kelli xi azzjoni
unarmored biex jipproteġi l- qalb kienu bi ngħas inti
miftuħabiex torqod inti ħalq ħsibt inti fuq in-naħa tiegħek
jegħleb Gideb talab għal KISS octroyé lilu xewqa ried li
jkun miegħek sibt ruħi ħolm tal inti I ara inti trankwilla lily
Petali fwieħa tiegħek seduces me twassalni biex
jissodisfaw inti tikseb sturdut flusteredninsabu fi saqaf
tiegħek biex tara istilel lura lili nnifsi lilek u lili inti
tagħmel me daħka mitlufa inti tagħmel me jħossuhom
hija tant tajba let me imorru lil hinn ebda wieħed huma
tant ġentili wieħed ta 'aktar minn elf jew aħjar plus
infinity huwa tant sbieħinħoss ghalik huwa impossibbli li
jħossu aktar qed let me go għalik billi magic tiegħek
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għall-ferħ tiegħek .
Inti ħelu inti tarbija li kien madwar fuq sieq huma tant
għażiż huma ħafna ħabib Irrid li inti miegħi huma
divertenti huma l-aħjar huma l- kollox most're jien ridt u
riedu tifel ħelu huma ħafna affettiva huma ħafna
smiling're simpatija humal-akbar ferħ huma son tiegħi
huma dinjija pesky tiegħi boy imqareb huma inti James
puppy tiegħi huma kid tiegħi u kid tiegħi tidwir jibred wisq
huma l- jum kollu tbissima tiegħek , ferħ tiegħek huma
enerġiji affaxxinanti ta ' xi ħaġa qabża pur il-pilloli tal-ħajt
għall-dwar acercas minn me minħabba l- ħelu come u
jagħtu me pudina tiegħek lili int hekk ħelwa hekk jibred
ġurnata kollha tas dejjem jitbissem u lesta li tmur għalltriq , il-ġnien huma boy a mischievous bħalek uinti tixtieq
nixtieq li inti taf li nixtieq li inti dejjem côtés
Traveled taħt il-sħab taru taħt sema ilha pjaneti Mars u
Jupiter fil dwar Mars iddeċieda li imħabba lilek u Jupiter
ma inti għandek hawnhekk huwa tiegħi jkun qed itir minn
pjaneta għal pinna pjaneta kien qawwa kien poter kien
hemm ferħ kienet xi ħaġa li jitwassalkien imħabba fil
bloom hekk kellu l- forza tax-xemx mċaqalqa bħal ġirasol
kellhom volontarjament fl-insegwiment bla waqfien ta
'ħruq xi ħaġa kienet ħolma kienet kisba kien kollox
oġġettiva mal dimensjoni passjoni kien kbir kien
zaskakuje finalment ħares ħafna loving minntieqa I
ndunat fuq l-orizzont qattgħu skanjata l-lott ħares 'il
quddiem Rajt star tiegħek kienet shimmering brillanti
ħarsu up rajt il- qamar kien tiegħi u l-era tiegħek pajsaġġ
kien vjaġġ rajt inti biex jivvjaġġaw fuq l-art u taħt il-baħar
segwitiidejn Nirbħu traveled fuq l-art u taħt il-baħar kien
biss il- Moonlight .
Saudade huwa jixtiequ huwa li x-xewqa hija li l-imħabba
huwa li wieħed jaħseb hu li jħossu I miss tiegħek tixtieq
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huwa li jkunu inti hawn huwa li tixtieq l-laqgħa huwa li
imħabba lilek innifsek huwa dejjem taħseb dwarek huwa li
jħossu l-preżenza tiegħek huwa qbiżt qed mingħajr ma
inti u jaħsbu u jridu u jħossu-T u l-imħabba miegħek
mingħajr tara int u nixtiqilkom ma 'l- sensi 5 : vista jaraw
inti mingħajr bibien , mingħajr riħa inti riħa , smigħ tisma
int doings mingħajr ħoss , togħma delight me mingħajr
prova lilek u touch int mingħajrtmissx xejn aħjar biex
tiftakar u jħossu l- nostalgia .
Oħloq xi ħaġa fancy , iżda hija vaga wisq immaġina
joħolqu u jittrasformaw tikteb lil xi ħadd taqra do not
know dak imma naf għaliex iżda tonqoshom ispirazzjoni I
jkollhom jieħdu stand li jiffaċċjaw din is-sitwazzjoni biex
jiktbu u jkollhom xi ħaġa li taqra jibdew jaħsbu I se
tipprova li tinżeltagħti up għaliex mhuwiex faċli li tikseb .
Jekk ġurnata waħda hemm biex jgħidlek avventuri jew
misadventures wieħed biss ġurnata jew sena issa aħħar
sena I jista 'jara 50 jum huma 365 ġurnata fis-sena , 7
ijiem fil-ġimgħa 24 siegħa kuljum hawnhekk huwa
daqsxejn ta' drabi 50 jum għal dawn 365 għal kullsena xi
ġimgħa u 60 minuta għall -ħinijiet 24 siegħa qosra , ħajjin
għall-mument !

win erer mingħajr biża kienet il- Moonlight bil -baħar I
kien il-captain kellhom kollox bl-idejn abbord il- vjaġġ
daħal l- jirbaħ immaġni battalja kienet proeza .
Jekk tgħaddi ġurnata O ferħ li xi ħadd se lock -bibien ,
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twieqi miftuħa u titjira Fearless taħt sema m'hemm xejn li
doeth sentenza unconsciously ftehim reċiproku me
perpetwu għall-karti sfużi , ambjent f'post sħun ħafna
hemmhekk Ġilji , marigolds iluma dbiel ħamrija mxarrba ,
niedja fuq il-bejt , lampa obfuscated u sikur hilflose sa
raġuni filamenti jogħla tensjoni hemm żminijiet saħansitra
diffiċli diffiċli imma ebda wieħed I tfisser ebda wieħed kien
jaf dak li wieħed jifhem u perċepita bħala waħedha filfollaiżda hawnhekk huwa live mingħajr eżistenti u fuq
tbissim kollox fil-qosor riluttanti ħafna cried għall
Lamentations kiteb dak I ma fehmux iżda speċjalment felt
I raw kollox u xejn ħares għall allura cried biss minħabba
tatni u qatt let you know iżda xejn hawnhekk huwa lfwieħa li espandau mixgħula l-passjoni edgy ta 'uġigħ kien
żmien li ngħid xi ħaġa allura mhux biss għaliex kien
hemm xi ħaġa miexja fuq il-vini dam l-demm kultant l
bogħod minn qalb li ma pompa kienx biss biex tikseb idea
kif hits l-passjoni qawwija u qawwija anki fil -ruħpauper
kien prinċipalment lin-nies u kellhom f'moħħhom għaliex
inti jibżgħu ta 'xi ħaġa li jħoss finalment dejjem ikun
hemm tmiem u bidu I think I jixirqilhom mhuwiex għalija
jew ghalik huwa kemm għaliex aħna imħabba u wkoll
tirrifjuta xi ħaġa li biss xi ħaġa li titwieled u
tiffjorixxitikber kollox ġurnata waħda u kien hemm it-tieni
sparixxew kien tant dak kollu li ġara mhux biss għaliex
wieħed riedu jgħixu jum wieħed u ieħor mument mingħajr
ma jkunu fickle dejjem importanti ħafna kien żmien kien
daqqa ta 'ħarta żmien kien u ma kienx għadu biżżejjed
kultantjemmnu li jiġu reborn bħala nħares u ma
jimmaġina kien il- verità f'età bikrija dak li huwa veru
jintwera fl-att azzjoni waħda li tiggwadanja qalb kienet il konnessjoni brainchild mingħajr xejn jew xi ħadd ma
jgħidux dak li ġara kien xi ħaġa beżgħudak kollu li
tħawwad ma kienx vain kien kif hu għadda naħa tiegħu
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ma ' MOP dejjem ikun hemm ġenb ta' xi ħadd għaliex
imbagħad ma jkunx hemm ngħid iva anki jaħsbu dwar li
ma jkollhomx din mhix ir-raġuni , iżda iva huwa mhux
dejjem bħal dik u qatt ma kienet li jixtiequimma xi kultant
tagħmel pjuttost jiddawru ġlieda non sinċerità behold
għal-libertà ta ' att wieħed mhux veru u mhux iva għaliex
jien mhux u mhux biss trid li tkun ħaj minħabba I jeżistu
u meta kien diġà maħsub li jinqraw biex jespandu u
jiktbubiex torqod kif hu mixi u dam kien kien frott
għaddejja tal- ħsieb ħieles u intelliġenti kien konxju ta '
moviment mixi u l-mixi biss minħabba I imħabba
saħansitra jekk mhux għall din id-dinja imħabba ma
nemminx fil superstitions jemmnu fil-bniedem u linvenzjonijiet
tiegħu
mistoqsijiet
suppożizzjonijiet
immaġinazzjoni illusions hijabl joni jew protoni biex
joħolqu rokits dawl hija l-enerġija u dan ma setax jitqies
imma pproduċa ebda gwida kieku u tista kien il-bniedem
kien tant vulgari kien jimmaġina u joħolqu biss jinħassu
mhux il- sens sitt bħal ma kienet mitluba iżda kien tant
reali li ġarakull meta ridna .
Jekk aħna għexu fil-qosor mill -mumenti, kemm jekk
elokwenti jew saħansitra sħun , l-ebda wieħed ngħid li limħabba kienet uġigħ li tweġġa 'jimmaġina l-imħabba
mingħajr uġigħ huwa li dak kollu li tieħu ħruq tiddix bil
nifs itwal minn inti jimmaġina l-verità hija flloving u
jagħti, anki tbatija l-istess ma tara iżda speċjalment
jħossu u jikkaġunaw uġigħ għall-imħabba anke ma tara ,
iżda pjuttost li jixtiequ li jipproteġu minn uġigħ relazzjoni
imħabba tiegħek toħloq protezzjoni mix- emozzjoni
imħabba żbaljat għaliex imbagħad il- -uġigħ ġej mill- qalb
fil- tiegħektħares tara l- baħar li jien biss tfittex għallimħabba laqtu l-xagħar fil-riħ ramel tiċrit l-mewġ nara
bajja bi qxur xkiel fil -istilel cry , so a qamħ għalf qalb
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tiegħi .
Jekk I sofrew kien minħabba I ma tara jew dawn ma
jifhmu dak għexu jitbissem tiċċelebra ġirasol u
embellishes ma 'raġġi tax-xemx ħielsa ruħek u juru
sbuħija tiegħek li ċowk li l-biżgħat crazy kollha jkollhom
ftit xi ħaġa li kien imċaqlaq I ma tarabħal dan ġara kien
torment għal mument twil bħala jistgħu jiffaċċjaw whisper
issa ma tidħaq minħabba xi ħadd raw raġel li fil-qosor
eżita biss għax hu ħares u ħalla m'hemm l-ebda waħda
ndunat minħabba I sofrew kien siekta għal xi ħaġa li
għexu u sofriet bħala pannuil-lejl kien kiesaħ I daħal lura
fl-triq ma 'kollox u nothingness ħadd wieħed qatt kien
apparti iżda bħala xi ħadd kien qasir fl-għajnejn tiegħek
raw ċert aġixxa b'mod ċar u kellha l- dwejjaq ta' ħila issa
li l inċerta mhux Agias , l-etajiet żbaljataI imbagħad ħares
lejn il-limitu u kollox deher abbandunat O me O uġigħ li
vista diqa u tejp ħerqana lili glorjuża mill-ħin I tmur għall
-art biss għax taqa u 'l isfel fil- umiltà ta' dak kollu li hu fil
-umanità isikket il-vuċi inkwetanti tasilenzju inkwetanti ta
'xi ħadd li ma jgħidu hekk isir happy woke up ġurnata
waħda meta huwa tilef lili qal li ma kienx ferħ li ħassejtni
u kollha f'ġurnata waħda itejbu għada kien dak li ried
sempliċement għaliex hemm raġel huwa imdejjaq
Fil- solitudni ta 'dlam jilħaq mhux tgħid le brother
mhuwiex se jkollu inti fil-qalba jekk kien biss li jkun
waħdu kellu l-ebda ħniena
Dawn il-ġebel I ipoġġu bil-miktub lill x'għandek I qatt
minsija tbissima tiegħek kumpanija tiegħek kienet xi ħaġa
hu dejjem ħass meta kien waħdu , minn żmien għal żmien
ħsieb tal inti wara dik u ħass biss ftakar li inti .
Kull meta ħolma jinxtegħel u jfittxu me wonder jekk inti
xorta se tkun kif immaġina jew ħasbu jew biss vvjaġġaw
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l-ħolma tibni xejn ma tbiddel xejn huwa ta 'idea żbaljata
daqshekk rarament ħolma huwa frustranti li jinxtegħel u
kollox fih mingħajr emenda, finalment ħolmajew le ħolma
kollox huwa ugwali.
Fi ħajja bil-lejl diqa u misanthrope kwiet u sullen ħafna
kwieta iżda hemm stilla brillanti , a Moonlight biex
idawwal anke l- ambjent aktar ħarxa u atroċi hemm xi
ħadd tama waħda affidabbli hija li animates magħna u
iġbed up ħabib , anke ħbieb verafi kwalunkwe ħin jekk
tkun il- xi ħadd aħħarija li jistenna lejn us ma indifferenza
mingħajr twemmin ma tfittex bl-imħabba jikkaġuna
magħna uġigħ b'xi ma nemminx li jkunu ħbieb u tfittex
biss għall- żokra tiegħek ukoll hu qatt tħoss id-differenza
ta 'min huwa ħabibħabib u jħoss l- twemmin ta ' limħabba anki fil- -uġigħ tal-ħin li l-bniedem ġurnata
waħda se jkun l-ebda wieħed tista' tgħid jekk kien qal
mingħajr ma jkunu jafu għaliex il-bniedem dejjem
jagħmel xi ħaġa oħra jiġri kien għeruq fil -mod tagħhom
ta 'ħajja mill-mument tat-twelidjikbru u eventwalment
imutu kollox il-bniedem ma 'xi ħadd kien jaf preview u
lanqas jafu għaliex huwa ma li huwa l-bniedem u lbenessri tiegħu .
Rajt fl-għajnejn tiegħek xi ħaġa ċerta shine għamilt
trigger kienet intensa u kellhom kawża għall-imħabba
Fittixt darb'oħra kompla shine l-ħarsa kien me jirbaħ
shone bħal stilla frizzanti u qawwija maqbuda għajn tiegħi
kien sabiħ iħossu l-passjoni meta inti tara fejn nixtieq
tkun tixtieq inti tmur miegħi bl-istess mod huwa miktub
f'dan iscroll li huma l-ispalla tiegħi cry fuq xi ħadd li
tixtieq li tkun dejjem u jiena dejjem tixtieq li post li aħna
se jirbaħ bil Moonlight tagħna u l-istess star dejjem
brillanti.
Ma nifhimx jew ma jifhmux hekk anke biss ma jafux
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biżżejjed għarfien biex tirrealizza li jkunu jafu tant iva
tista jargumentaw ġiet informata dwar l-avveniment kien
lil hinn minn dak li ġara biss riedu jkunu jafu fejn bdiet u
ntemmet finalment tridx tkun taf li minkejja dak kollu li
jista 'jiġri liaħħar ma jistgħux jipprevedu li jien mhux ser
tinsa int u li inti tista 'dejjem joqgħod fuq l-imħabba
tagħna fi kwalunkwe sitwazzjoni minħabba li huwa mhux
biss passjoni Fittixt fid-dlam I raw il- fond ta' lejl kien
żmien biex jirrilassaw itejbu l-mużika fuq ir-radju u let me
ċombil-lejl huwa anëillari jistgħu jaqsmu l-sentimenti laktar sensittivi , għaliex hi żżomm sigrieti u simili li hija
sejħa bil-lejl siekta dejjem kien widna tajba imma jgħid
ftit għalkemm dejjem conniving u so I am happy .
Kif biex jgħixu priġunier tad-dinja kollha whiff ta 'libertà
biex ittaffi ansjetà li tħossok ta' priġunerija iżid l-nervituri
vultaġġ Blink mingħajr oħrajn biex tara , behold , bonds li
huma rilaxxati fl us li jitneħħa l-irbit jixtiequ jkunu ħielsa
u naturali għal xi ħaġa aktar banalijew sexy jew I
immaġina kif maħduma kien li jiktbu u jkollhom xi ħaġa
immaġina u rrappreżentata benesseri tiegħi vulgari stand
-jħossu u tara nikteb dak kollu li marru permezz talmoħħ hu kuntent tama li inti taqra wkoll .
Din il-pożizzjoni solitarja individwali u aimlessly dan
diżorjentament li jimbuttana biex oblivion f'telf totali tal
iħossu l- iħeġġuhom biex tieħu n-nifs jemmnu dan huwa
dak li wieħed jiffaċċja filwaqt li jgħixu ħarsa duħħan tassigaretti daqqa tespandi nifs wieħed wara ieħor għajnejn
nifs l-tara l- minuti jgħaddu l- ħruq tas-sigaretti bil-mod
għal xi ħaġa I dejjem ifittex minn issa nifs ieħor , kelma
qabel ma jgħaddu l-tama ħin dan il-vizzju imorru jum
wieħed ġara li jgħaddu l-isforz perseveranza magic frott
tal -attitudni pożittiva kienetxi ħaġa tajba jew saħansitra
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natura ta ' u jridu li tkun aħjar u aktar minn dak!Rebbieħ
u finalment joħnoq l Conqueror filgħodu fil-lejl siekta
kollha fl-naħa tiegħi mingħajr qabda kollha għall illużjoni
mal-kondizzjoni li ġejja biex ikunu kuntenti jew kuntenti
ħafna sempliċiment għaliex riedu
U kif kollha parti ta 'kif naħsbu affarijiet llum f'dan il-jum
ta' kull century'm predisposti għall-kuntentizza li jgħixu I
ma ħajjin biex tisma dak li smajt u ma jkunux fejn I ma
ġewx , kif ukoll reborn biex jgħixu jagħmlu l- ordinarju fis
xi ħaġa sottili mhux tas-soltu diġàhuwa preżenti fil- xi
ħaġa sensih li aħna ma mind jien ser l quddiem b'ċertezza
konxji ta 'xi ħaġa li jien kuljum dejjem jgħixu ma jemmen
kollox aħna nimmaġinaw hija kisba reali jekk aħna skjavi
ta' xi wħud versa jew kwalunkwe saħħa jista jdawru dan u
jħalli f'idejnjumps runs dubbien fil- immaġinazzjoni tal sensi jagħmel il- lira qalb għal darba jilħqu l- libertà
aħħari ta 'persuna li ma imħallef bl-azzjonijiet tagħhom
huma huwa li tgħix b'xejn .
Wieħed mill-jum kien għaddej wisq malajr irnexxielu
jaqbeż me kien lura malajr tkompliet bil- nifs ta '
screening u l-kunfidenza ta' rkupru u insista għexu
bħallikieku kien hemm ieħor maqtul ħadet pass bil-mod
imma kostanti u żgur lura lill- tiġrija craziest taddinjarazza tissejjaħ ħajja kienet għall tagħha li I tħabtu u
laħaq il- għan li tkun kuntenti li tkun posizzjonata tajjeb
fil-medda t ... via jitħabtu waħdu hija l-libertà meħtieġa u
dan huwa l- oħt ta ' solitudni , kif ukoll li jitilqu dejjem
enfasizzat biss l-ewwel uFl-aħħar inti tista 'tkun biss lilek
innifsek ewwel u l-aħħar run waħdu meta din kienet lispirtu ġlied imma aħna qatt waħdu jkollhom ħajja
quddiem u li hija mmexxija biex jgħixu u tkun l-ewwel u laħħar meta aħna qed jibdew ċiklu huwa naturali
lijitbiegħed fl-aħħar iżda hemm punti fejn ninsabu
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rebbieħa hija għalhekk l- ewwel ħajja f'post wieħed u
ieħor fl-aħħar iżda qatt ma tieqaf sabiex l-ebda runner fittellieqa tal-ħajja aħna dejjem jirbħu u fl-istess ħin x'nitilfu
u dak hu li s -ġlieda u tirnexxi fil-ħajja !
Powered by divertiment meditated , equacionei u
finalment ħa azzjoni partit fuq il-bniedem irrekwitezza isir
unhappy meta jgħix mhux biss meta ma jistgħux iġorru li
tkun kwieta huwa meħtieġ li tfittex għal kuntentizza li ġej
minn ġewwa għax aħna nfittxu xi ħaġa impatience minn
barrakif ukoll dan it-tħassib jagħmilna imdejjaq isofru
solitudni u jitwaqqaf jsaħħaħ id magħna jinkiseb ngħixu
ma lilna nfusna laħqu l- milja waħda kuntenti li jfittex
xejn minħabba li nstab ma naħsibx ta 'dan ma mod
awtistiċi ta' ħajja , iżda l-akbar henahuwa ġewwa fina .
6tar hemm ... 6tar hemm meta ma jistaqsu ... 6tar meta
jkun hemm l-ebda ħtieġa li ... 6tar hemm meta inti tixtieq
... 6tar hemm anke jekk mhux ... 6tar hemm meta jiena
ma nħossx ... hemm 6tar meta mefjammi ... 6tar hemm
meta taħseb ta ' me ... hemm 6tar pro kwalunkwe tiġi ...
6tar hemm meta jkollok timmaġina ... 6tar hemm anke
ma tridx ... 6tar hemm biss għaliex iva ... 6tar hemmhekk
meta meimħabba ... 6tar hemm għaliex inti jeżistu ...
6tar hemm għaliex inti ħolma miegħi ... 6tar jkun hemm
hawn ... 6tar dejjem hemm ... What I think 6tar hemm ...
Jekk qatt tara int , u jgħidu deher girl girl interessanti ,
kellek xi ħaġa fil -ħarsa bright daħka ferrieħa u frizzanti
kienu mara għal dawk li jixtiequ eras sbieħ u sensual tali
li seduced lili u qatt biss riedu tant feltru gostas-inti magic
?Kien jum għal jum tiegħi .
Jum wieħed I ħsibt dak kollu li sempliċement minħabba li
huwa , ma jafux dak I se ngħid u mbagħad jiktbu kien
differenti kien saħansitra beżgħana li l-ħolma ta '
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benesseri u ma kienux jafu dak li kien jiġri I ppruvaw biex
jiddeskrivu dak li qatt ara hawn ntemmet vjaġġ fuq
waħda mill -dinjasilenzju li kienu jeżistu u li xi ħadd sofra
jaħsbu xi ħadd għandhom jagħmlu biss biex jagħmlu dak
li oħrajn ma nuqqas kuraġġ ma jaġixxux , iżda huma jafu
kif jinjora l- benesseri ta 'xi ħadd li ma jkunx jaf kif tfittex
u tara nieqaf u jaħsbu !Ħassar l-sigaretti , il- kunflitt jibda
bħala l-xewqa fejqan jifdal .
I se jikteb lill exorcise u joħolqu .Dawn jonfqu żewġ
minuti jibda l- verità ta ' write u jkollhom xi ħaġa oħra int
mhux int .Inħoss li ma nistax , min-naħa l -oħra jħossu
gwerriera li għandu l- truest , il- win .Huma 16 minuta
mill- tħassar sigarett , tikber il-xewqa li Relight lilha
.Kollox imur meta tħoss dak li qed jiġri .
I am ħsieb sabiex inti ser ikollok tistenna .Dgħjufija tal xewqa iħeġġuhom biex tirbaħ kollox se jidħlu bħala lestinzjoni .Jeżistu f'kuntatt kostanti ma 'xewqa .Naħseb li
l- nofs siegħa wara l-aħħar darba nara lili nnifsi u inħoss
meta huwa għadda lil dak il-ħin .Il ivvjaġġar f'sekondi , fil
-minuti huma simili rokits biex jiċċelebraw kull avvanz
.Inħoss kemmxejn , taħseb kif se I jilħqu l- avvanz
.Hemm daqqa ta 'ħarta minħabba li hemm sigaretti aċċess
.Fil-35 minuta behold l-att I tixtieq li tikkanċella .
Was ma jaħsbu , kienx qed jaġixxi modalità mekkaniku u
proċedurali .
I kellha din l-aċċess matul proċess ta 'estinzjoni tassitwazzjoni .
Recoloco me fleeting , il- ħolqien spontanju .Kliem ,
sentenzi bi azzjoni u konnessjoni .I tisma 'fuq ir-radju li lpjan jista' abort , I jirriflettu u jħossu bi tramuntana .45
minuta aktar u behold ieħor tas-sigaretti , naħseb , talkors!Kollha iżda kważi kollox jagħmel me jaħsbu u li rridu
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jikkonfrontaw .
Hija siegħa b'riżultat ta '20 sena bi 30 I jkollhom .
Aħna ngħixu 66 % tal-ħajja ħsieb dwar il- 100% li l- 33 %
tista 'tagħtina .Was ikkumplikata , iżda spjegat.
Jekk I really jkollhom għall-ġlieda u l-ambizzjoni li
jistudjaw mezzi biex jaġixxi
Mhux faċli , mhuwiex diffiċli li jirritornaw għall -tipjip ta '
"biss " sigarett .Jidher fi żmien, u jsegwu rotta li ma tkunx
toħroġ .
Of course , I duħħan fuq is-sitwazzjoni .Natura My
kellhom fihom purità .
Huma jintefqu sagħtejn 03 minuti u mbagħad ħsibt
esfumacei .
Inti se jitfaċċaw , xi ħaġa se sortir .I bdew daħka , ħsieb li
xi ħaġa kienet se tikseb .
L-eħfef kien li jieqfu , imma nixtieq jinsistu .
Jissaħħu u ħsibt biss jgħidu I rebaħ .
Xi ħaġa mhux naturali kien anormali .As I jirriflettu , laħjar it-tip huwa feint biex torqod .
Ir-rieda huwa li toħroġ imma jien mhux ser jimxu 'l
bogħod .Jien ebda dawl , iżda l-enerġija qatt nitilfu.
Inħoss qawwa sajjetti li qatt ma jitfu me .I se bidla , dan
mhux se taħsibha darbtejn biex jittrasformaw kollox .
U jien se tkun taf għaliex I se.
A kalm u banali sigaretti , kemmxejn inċerti milli annoying
.
Meta waħda kuljum seagull come'll nitolbuk biex iġibu lura
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kellek dak għamilt mhux meta xejn riedu kulħadd mitlufa
bħala nagħmel mingħajr ma inti involut d-deskrizzjoni li
passjoni kellhom imħabba ġgant u dejjem sofistikati meta
ħsieb ta ' inti , via liI mitlufa hawn , int hemm bħala I ried
li jkun vulkan tixtieq ħawwad qalb tiegħek li imħabba
ġgant , dejjem trijonfanti kullimkien I felt xewqa profonda
li ġejjin mill-dinja tiegħi int dejjem xtaqt , speċjalment
meta inti tidħaq l-ħarsa ta 'ferħ kienaktar b'saħħtu mill lelettriku kollu , li permezz tiegħu kollu kurrenti li torbotna
u qatt jifred lilna qatt ma kellu l-intenzjoni ta jiltaqgħu
aċċidentali timmaġina l- pont fuq ix-xmara fejn lsidewalk diġà fisser xejn raw il- figura u dam , u hidNaqra
fil-karta kliem ħelu bħal ittri għasel ma kinux bullshit
kellhom tifsira u kienu midfuna fil- xi ħaġa tal-passat li lriħ kien blowing u ħasbu li jiffaċċjaw miżbugħa bil-pinzell
fil -qafas unloved li inti kienu parti mill- arti li jirriżultaw
kienu miżbugħa fuq l-iskrin , kien il-dawn etajiet dan.
Il-figura
Jaħarbu , dam imma hu grabbed lili u miġbuda me , ħa
me miegħu .
Misħuta bir figura li aħna ma tara , iżda li tinfirix .Huwa
forma unrecognizable ta ' esperjenza dehra fairy
simili.Murmured il-figura : inti tibża ' raġel bl-ebda wiċċ !
Iva - I wieġbu ma 'xi biża .Biża mhux minħabba I biss
jeżistu fil-preżenza ta 'dawl .
Tkellimt ta 'dawl u l-enerġija iżda qatt ta ' raġel li
jiffaċċjaw jidher konxji u voluptuously u run jaħarbu
mingħajr ma tinkiseb tiegħek fiżika .
Il-figura hija benesseri ta 'dlam li ma jkunux jistgħu
jgħixu mingħajr dawl .Strange huma dell li jaħbu inti fiddlam u skiet .Iżda żidiet ta 'dawl u ma' dak ostentas hat
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bla wiċċ , iswed .I ascend lejn is-sema , tkabbar bl distorsjoni tal- ħarsa tiegħek u dawl metamorphic .Tul ilsmewwiet xmara kif ħadd River bl-arja Sultan tal
despondency u jirrispondu bil-veloċità ta smewwiet iswed
u densifico me li tinżel il-kristall u x-xita edgy .Iżda għal
bniedem bl -ebda ilma wiċċ tinfed ġisem tiegħi u
gabardine maġġuri tiegħi stess mhux soak .Huwa
magħmul ta 'dell .Dawn iċ-ċifri immaġinarja kienu
recreated mill lili biex il-lejl mejtin , chase jaħarbu mill dlam u d-domanda dawl .
Jien ħabib ta ' dell sfortuna .
Ħażen kollu hija l-figura ma teżistix .
Huwa dehra nieqsa .
Il -cry bħala forma ta 'divertiment tul il-ħajja joħroġ mill ruħ murky ,
Is-sens tal-protezzjoni lill-oħrajn u r-ruħ żanżin terribbli .
What jogħla u lanqas taqa imma dejjem titla fil- shit scam
.
Dak li tara li verament għolja u mhux il- waqgħa talirdum .
Fuq l-għoli tal -mewġ , fejn l-jinsab aħdar u tgħib blu .
Surge twissija aħmar bħala l-prinċipji ta 'oħrajn .
Il dlam , gloomy , frivoli mhix dejjem preżenti kif
japprofondixxi l- disprament ta ' scream loud u siekta .
Fil-kliem jirreferi biex jilħqu l-magic supernatural li
jinvolvi passjoni .
Mingħajr qabda , ittra permezz ta 'ittra tibni ħajt letterarja
ta' kliem ġejja fatt inevitabbli ... fejn flussi miktub u tiċrit
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ta ' contentment jinkisirx li benesseri ma topponix , iżda
kif isir revitalized u jidher minħabba waqfasilġ Antartiku li
repels magic stess li jkunu fost l- bnedmin tgħammix u kif
dik tgħib fis ħruq tan-nar ta ' xewqa li jippronunzja l- twila
mħabbra .Huwa jikteb u jittraduċi l-ruħ tal- inżul ta
'magna ħolqien.Fost linji u sayings hawn hu dak wieħed
jaħseb u kummenti oħra .
vertigo
A bidu , irdum , minħabba l-ħin mhuwiex effimeru .Ilwaqgħa parallela lejn bidu ħażin , arrefeço .Fil tiptoe
bilanċ lili u jien jaqbżu , adsa .I do not jiffrustraw lili ,
qabża u immaġina vertigo .Qalb mgħaġġel startled minn
xi ħaġa li Nimmaġina jivvjaġġaw .Fuq il-front , Rajt ħajja
fit -tieni li tiżżerżaq fuq l-arja .Din kienet l- waqgħa ħielsa
dan it-tnaqqis ħabat mal- art ... it-triq qatran imxarrab
brillanti fl-isfond breather arja hija kiesħa !Il asfalt
imxarrab jħossu l- ilma ħelu li glows fid-dlam ftakar sema bright u frizzanti u kien tant qawwija li l-art, impatt
qawwi li dan ikun jeqred dak li kien ġejjin .L-arloġġ tkun
waqfet u immortalized l-mument tal-ħsieb tiegħu
.F'veloċitajiet fuq mill- riħ daħal tailspin u coiling innifsu
daru u tela , tela , lura għall-mument preċedenti li tkun
aktar tard sejħa hija hekk jgħollu l- waqgħa meta niżel
skyrocketing .
Il -kburija ta ' jħossu bħal I tara xi ħadd sofra oħra li ħass
u qatt ma raw lil xulxin fil-ġilda ta' tama oħra qatt sofrais
jogħla l- ispirtu ta ' għajnuna u għajnuna reċiproka fil modi hemm boulders dawn l-ostakli li jippreżentaw
kburija twieled il-mod fil-I twemmin minħabba li l- dinja
waslet għall-ġlieda kontra sa l-aħħar u jiżgura li inti u
tkun finalment u jasal sal-qiegħ jafu lil xulxin u fencing
dinja tagħhom fl-arti ta 'reċinti hemm biex inflict daqqa
kollox imur permezz sensazzjoni ta ' hit mill -aħħar ta
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'xabla ġlieda poter jsofru involontarjament trasmissjoni
biex jirbħu u jkollhom jiddi raba huma l- rebbieħ u min
jitlef meta jaqgħu, tħoss l-uġigħ , iżda togħla u taqa
dovut huwa ġellied li jirbaħ l-uġigħ huwa immaġinati
fingħolja l- aħħar att u aħna konġettura dwar l-glorja tarrebbieħ u min jitlef ġellieda kollha jistħoqqilhom l-rebħa
mixtieqa .
li filgħodu
Kien tiċrit bidunett frivoli u dwejjaq mhux 'il bogħod minn
eċċessiv biki is-sens magħmula fil- wiċċ ta' filgħodu niedja
friska diġà l-lejl kien ippreċedut kien għadda ħin daħal cry
u qal li oqgħod attent għal -xemx li ġejjin u evaporat
tiċrittmexxija stabbiliti u d-dinja bil sħab tbissima sempliċi
qal étonné iddeċieda me biex jiddeċiedu għal dak kien li
jidħlu jikkontrolla u dan verament tittestja id-deċiżjoni
kienet magħmula jkunx deher minn imkien kieku inti
jitfaċċaw tħossok li l-fond kien tħossok l-minutadrawwiet
minn madwar kuraġġ u l-perseveranza mitmugħa lili
nittamaw li l- vojt up u ċċarat l-ċpar u r-riħ treacherous
waslet l- xewqa li jintlaħaq xi ħaġa li tikseb.
Awguri tkun tista 'titnieda ħin għall-imħabba myself u lprogress fil -ġlidiet u battalji shot bla difetti kienet preċiża
għall-jiem li ġejjin laqat il- pointer taqra l- sigħat , minuti
u sekondi u meħlusa lili , kif jekk bl magic kien li l ġurnataferħ u gladness raw aktar minn aktar nies kien
mind dwieli differenti ċertament jiġri kieku sempliċement
surtir .
Il-web
Fittixt serjament madwar lili raw il- pajsaġġ u mhuwiex
ikrah ħarsu lejn is-soċjetà raw web fejn kollox huwa
konness u kollox imma ħsibt l-brimba kien plot drama
reali mewt kienet iż-żjara tal -brimba u l-web kien għall
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tagħha ta 'tip ta ' supper ħa l-brimba li sofrew l-aktar u linqas wove nies stung u kif dik waqgħet rieqda dan
calhava devouring kollu ħolmu li dawk li mietu fil spider
web tagħha kien il-mewt ikrah baqgħetx teżisti u lmortalità kieku jirnexxielhomx dan kienl-ħolma li jkunu
immortal mingħajr biża ' l-internet , l-brimba u l-ħajja
kollha jirnexxielhomx iżda huwa minna li jiffurmaw web u
jista' jkun tajjeb għall-ħajja ma jiksbu ikrah jkollha r-rieda
li jgħixu u ma tfittex l-brimba bħala l- aħħar iżdaimma
tmiem ta 'ċiklu ta ' kumpanija / web li huwa dejjem taħt
kostruzzjoni tal-bini l-internet kien qed tevolvi u l-brimba
ebda soluzzjoni hija web , -brimba ikrah u limmaġinazzjoni tiegħi .
Dwal Kafè sigaretti mitfija bejn kafè inkaljat ħażen u
nikseb dan dan l-ispazju huwa Airy , sew attendew fejn
in-nies ġejjin minn kullimkien nara lili nnifsi fil-futur biex
joħolqu loop f'dan l-ispazju fejn I jiktbu u mbagħad
ikollhom l-għanNispera li ntlaħaq fil madwar 2000 siegħa
ta minnhom madwar wieħed għal kull jiddedikaw myself
kuljum f'dan l-ispazju speċifikament imsejħa dwal tal-kafè
fejn Nispera biex idawwal linji bejn jum għal jum tiegħi
jħossu enerġetika rilassat anke għal instant'll iżommu
proċess ta 'kuljumjiktbu kostanti joħolqu, wander , ilħsieb u l-kitba hija xi ħaġa nsib baħar eċċitanti u ta 'sfida
jimmaġina myself fl-ibħra tad-dinja tiegħi bejn il-qiegħ
hemm ħajja !Jgħum fl-oċean ta ' kitba fejn nara linka
flowing biex joħloq linji sbieħ bejn testi, frażijiet , poeżiji
jew ħsibijiet saħansitra sempliċi mingħajr ħafna attenzjoni
jew preċipitazzjoni , anki tensjoni ma jeżistux
intenzjonijiet fir oċean tiegħi kaċċa up ittri bl Ħarpuni biex
jinkiseb fl-isfondqlub li jħossu l-emozzjonijiet differenti,
sensazzjonijiet , imma dak li jgħodd huwa li adsa fis baħar
tagħna u speċjalment l-imħabba l-ibħra varji .
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I dawl l- poter fanal fanal li behold enerġija tħassar ilvojta illuminati , imla tħossok wakes lili xewqa bla tmiem
jiġri li l- fjamma luminuża ddawwal wara nofsinhar
jgħaddi bil-mod , ħafna għażżien huwa dawl awakens
ħarsa bright u kifli taqa gwadann fil- preżenza ta '
għarfien tkun jemittu fwieħa dens , behold intensa u
kontaġjuż scent li jħoss pjaċir li n-nifs u kif tajba kuljum
qatt nifs l- istess arja daħka l-daħka mhux dejjem preċiża
iżda dak li jagħmel inti beautifuldaħka ftit intima , sinjal
ta ' ferħ u jittrattaw bħala fascination ferħ prontezza
ħafna naturali u rilassat meta sensibbli daħka hit me
tiddix li cunningly ma mind u meta inti touch me huwa
stunning'm differenti ħsieb kemmxejn fond għal mument
bħal kuntentizzajidher fil -realtà ta duwalità ta tbissima
ferrieħa li ħarsa wisq bright kif diġà kultant tidher.
Fado FADO destinazzjoni li jimmarka l- nostalgia mingħajr
età deżert bogħod iżda qrib ħafna għall- kwartieri ġenerali
biex tara inti xewqa tixtieq biss tħoss inti jappartjenu
mhux kollox li nikteb imma inħoss dak nikteb .
Hawnhekk huwa sempliċi , iżda mhux imnaqqsa l-kelma li
l-qalb tiegħi jisimgħu l-riħ fil- tafda riħ li inti tieħu ftit
kliem kiteb bil -xita li bil- kariga se jgħidlek li se tagħmel
disinn xemx raġġi tagħha u intjien ngħid li int enerġija
tiegħi u għalik xemx tiegħi dejjem se shine saħansitra fi
ġranet meta borra kien dan il-ħsieb li l-riħ dejjem blow .
Aħseb , jirriflettu u jaġixxu jew li ma jaġixxux iħoss mhix
espressi u kemm hu diffiċli li jħossu u jesprimu mhux biss
xi kultant biżżejjed biss biex jeżistu imma jirriflettu qabel
tirreaġixxi bħal proċess tħossok u nippretendu bħala att
kontroll ħsieb jew leatt issa behold l- aktar għaqli allura
nippretendu .
Huwa jħossu wara allura jirriflettu pjuttost reazzjoni li ma
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jkunux jistgħu jħossuhom tista 'wkoll hang kultant minn
silenzju think u biss jibqgħu mill-preżenza li jfisser li tkun
.
L-ostaklu mhuwiex l-ostaklu biex tirbaħ l-ispettaklu
innifsu mingħajr biża kultant jħossu doer iżda interess
huwa li tgħix u l-ġlieda għalina biex tiżviluppa din kultant
huwa li jikbru u jitgħallmu fil-ġlieda għall-ħajja aħna
dejjem ikollhom biex jirreaġixxu għat-telf , sfortuna
jingħelbu l-ostakli huwajimmassimizzaw il- I jingħelbu
huwa l- pjaċir massimu biex jirbħu u tagħtina l-valur
xieraq biex jingħelbu lilna u jakkwistaw valur fit-tagħlim
minn telfiet u finalment jirbaħ hija l-essenza tal-ħajja .
Ilma ddawwar Marittima rolling fil-baħar , il- qamħ qatra
qatra ramel għażil permezz qamħ breeze rolling fuq l-art ,
grab b'id waħda l-oċean qtar bir-ramel ieħor tal- baħar
bħala ospitanti dipped fl-idejn yourself maħlul,jillibera
inniffsu jespandi sens ta ' li kellhom kollox fl-idejn
tagħhom , iżda mhux kollox ma kollox huwa miksub
kultant taħrab idejn bejn dak li naħsbu fil-qlub tagħna u lidejn kollha għandhom eċċitament u qabda li toħroġ
jiffurmawwhirlwind .
Mhux dak li jgħidlek huwa veru , iżda mhuwiex jimteddu
assoluta !
L-uġigħ fjamma ta 'telf .Fejn , iżda fejn int?What I did ?
I ma ħolma għaliex jien stennija imqajjem .
Inti se jidħlu , se jiffrankaw me minn din ħsejjes tregħid
me , jħoll me , break lili u corrupts u jgħid int mhux !Fejn
I am , I trid aktar , I ma jistgħux iżommu biss l-għajxien
u nifs .
Mod permezz tal- fronti u behold xi ħaġa li jżomm me
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miexja 'l quddiem .
Minħabba repli u terġa 'lura lejn fejn jien lanqas biss
jaħsbu jew tkun .
Irrid li jimxu 'l bogħod , off -sigarett , tiġi f'kunflitt fuq ilblat u fulminati .
Qalbi hija bħal dan sigarett li tmur lil -xewqa li jitqajjem
inti se jkun il-wieħed li timbotta lili u ftit unties ngroppi
.Jien ma , ma jridux ikunu thread laxka li rabtiet tasal
grips .
Ma tridx tkun dak you say jew jgħidu dwar me , I tixtieq li
tkun dak inħoss .
Dan ngroppi , ma tara li strangles u għasir u jeqred .
Dan rabta se tkun maqsuma .
Kollox lura għal żero .I biss trid li tkun 0 mingħajr l-ebda
segwitu loġiku , ma jridux jkun pożittiv jew negattiv , iżda
inti jinsistu li inti trid tagħmel u jiġri .
Let me .
Għaliex cry ?
I do not know , iżda dejjem taf għaliex waqgħat dmugħ u
loose , I nafu wkoll għaliex kultant I run fis -iżbalji ta
'ħaddieħor u minħabba I istiva istiva .
Irrid li cry , nixtieq li qatra me .Dan imrar ta 'sensazzjoni
li tħalli lili ma shiver kiesaħ sħun li , iżda jiswew tiċrit
tiegħek , u tidħaq u jħossu .L-aħħar se jieħdu ħsieb ta '
tarf milħuqha b'maġġoranza ta' tiċrita ma żgumbrat , iżda
dejjem lurking u runs fil-wiċċ ta indifferenza tear .
I kienet taħseb , kif int.Allura komuni , hekk bħall dak li
taħseb , huma standard .
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I do not care dak tale , I do trid tara dak li inti ma tistax
tagħti me dak I bżonn u mhux int .
Trid lili .Biex int nixtieq li inti kif inti dejjem kienu , dak li
kien maħsub dak li inti kienu jew fejn inti ma kinux , inti
kienu qed jagħmlu kif inti tagħmel .
Jien lili .
I do not know kif I bdiet din l-istorja naħseb ftit se
jintleħaq, iżda li jkollhom l -ebda vleġġa u lanqas ilpruwa , let mira waħdu .
Għandi l-ebda skop li tolqot taria , jien ma anki peżati ,
inħoss li jien jintlaħaq huwa myself , il-vleġġa huwa
mmexxi fil-qalba , hekk uġigħ tiegħi .A qalb solitarju ,
immarkata minn puplesija milli revitalizes , l-uġigħ huwa
qawwi wisq ir-rieda biex tippompja .
I am not ħielsa .I qatt se tkun totalment ħielsa, imħabba
libertà tiegħi , iżda inħoss marbuta mill min għandu limħabba għalija .
Għaliex l-imħabba me ?
Would imħabba .Huma jridu jkunu ħielsa u mehmuża ma '
xi ħadd .Tixtieq me jħossu waħdu u inosservati .
Ma rridx biex jifhmu xejn, ma jridux jaħsbu dwar xi ħaġa ,
għaliex jien tinvadi , nixtieq bogħod minn toqrob .
Ma rridx imħabba qal li jkun il-libertà .I biss jixtiequ li
tinżel dak li huwa fil lili .
L-dieqa , telf .Kien u M'għadx .
Daħal l-mument mingħajr ma tħossok xellug .
Din in-natura li tagħmel u jħoll u aktar , li tgħid dak li
aħna ser nagħmlu .
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Ma rridx li tagħmel xejn , ma jridux li jmorru lil hinn ,
Irrid immur fejn I ma jsibux .
Kun marret u xejn se jġibu .
Ma cry , ma tidħaq , ma naħsibx , ma tfittex u jħossu bħal
jien ma mejta .
What a traġedja !
U jien ser ikollhom
jirnexxielhomx wkoll .

imorru

ġurnata

waħda

I

se

Kif Come ?Iva , I wonder għaliex dan , għaliex dan , iżda
ma jridux li jaħsbu dak li ġie trasmess .
Ma jridux għall-ġlieda kontra , ma tridx tkun kemm jista '
xi ħadd li qatt ma kien .
Il-vuċi haunts li jiddispjaċih .
Hang Fuq .
I se jivvjaġġaw , I jiġu u jmorru paċenzja .
What nista 'ngħid , jien ma jkollhom , m'għandhomx
ħafna u ieħor so I ma jkollhomx .
Tinvadi me javżak me ma tridx.Ma rridx .
Ma rridx li jmorru lura , nixtieq li jkun hawn meta l-jilgħab
mużika u l- daqqa riħ .
Ma jridux ikunu l- devil , ma tridx tkun anġlu , ma jridux
sema jew infern .Irrid li l- art fejn teżisti kollox .
Ma jridux li jħallu , I jibqgħu fejn I am , nixtieq kollha
hemm , biss lili spazju biex tieħu n-nifs u jaħsbu fuqha .
Immaġina u joħolqu eżistenza tiegħi stess .
I biss jixtiequ arja li tieħu n-nifs .Trid lili loose bħala l192

arja li nieħdu n-nifs .

I kien miktub x'se transpire wara l-qari dak benesseri
tiegħi trid twassal.
Naf mhuwiex faċli .Naħseb ħafna mhux se jingħad , ħafna
wkoll dak li mhux se jiġi mifhum .
I tirrifjuta .
Vehement tixtieq li tirrifjuta dak impoverishes me .
L-affarijiet trivjali jkollhom l-ebda post fil-qalba hemm
ħafna ta ' emozzjoni .
Dak li naraw f'daqqa t'għajn inti tista jimmarkaw fil-qalb
tiegħek .
Hu ma tistax tieħu dan, ma tridx tara , iżda jħossu dak
għajnejn tiegħek tara .
Qatt tiftaħ l-għajnejn tal-qalb minħabba li huwa ma tistax
tara u qed ibati .
Jien hawn .
Do inti tara lili ?Naħseb li le!Inti tista 'tħossok me ?Ukoll I
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think le!What do you tara fil lili ?
Um , I kien hawn lest thou esquecesses me , ma tistax
toqgħod le jkollhom inti , għaliex dak jgħaqqadna kultant
jifred lilna , imma jien ngħidilkom jien hawn .
I mhux se nippretendu
I se jiktbu u ħalliha fluss .
What I jiktbu huwa bla dubju tear .
Kif kiteb xi tiċrita kif inhi, imdejjaq , solitarju , wet , laxka
.
Let me imsaħ tiċrit tiegħek , uġigħ tiegħek , sadness
tiegħek , solitudni tiegħek , li soffokazzjoni dan huwa li
jkun waħdu .
Let me lagħaq tiċrit tiegħek , I xarba dan l-uġigħ tħoss
Biss , waħdu .Me , din hija me , just me !
Kif am I ?Just me .
Is-sentiment tespandi biex verament sens uġigħ .
Kif tħossok li aħna .I jaħsbu dwar huwa għaddej hinn
minn dak li ġej minn barra l-pajjiż .
Inward jafu li jien jeżistu , jeżistu għal oħrajn biss ħarsa
lejn us , iżda qatt tara l- istess li I titlef pages, f'folji
waħdiet sfużi , sentenzi maħlul , paġni maħlul, f'folji
waħdiet sfużi , frażijiet maħlul , jridu kollox li ġejjin off ,
ma jriduxjiffranka xejn , I vojta myself , biss hekk
evoluirei li kollox nikteb , kollox evaporize , esvaísse flittra ta 'sentenza uġigħ aktar , kull kelma uġigħ tiegħek ,
I write li jistabbilixxu lili b'xejn .Ma jridux jsofru .
Jum ieħor fil-għodu , l-arja filgħodu friska , storbjużi wisq
.Irrid li l- lejl , lejl siekta , fejn nara fid-dlam dawl inti
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tressaq miegħek .
Ejja jingħaqdu l-silenzju u dlam .
Ejja jagħmlu l- blackouts dawl .Ġnub, kantunieri , charms
, jispeċifika , poeżiji , frażijiet .
Irrid ikunu ħfief tiegħek fil- lejl mudlam .
As I let myself go fil-kantunieri tal -mareat fond jilagħbu
l- arpi Mermaid għolja .I tixtieq li toqgħod u tħares lejn
inti mingħajr tghidlek dak I ser jiktbu .
Biex qatt tinsa int .
Xejn !Did xejn
L-għan b'dawn il-kliem huwa null .Ma rridx li inti taqra ,
aħna m'għadx jridu jiktbu jum wieħed jixtiequ li jgħidlek .
Imma issa biss riedu ftit ta ' xejn .
I do not know jekk inti se taqra , ħafna inqas jifhmu dak li
għandi jgħidlek .
Dak li inti avviż huwa li entendas u kollha, iżda jammonta
għal lili u hemm inti jista 'joqgħod fuqi .Imma ma tgħid xi
ħadd .
I se tistenna għal mewt decepe għalija .
Mewt ?M'hemm l-ebda mewt !
U dan huwa dejjem preżenti .Jien ma jibżgħux ta ' mewt
imma li jitilfu inti .
Mhux li xi ħaġa iweġġgħu lili, imma l-esperjenza ta 'wara
u ma jkollhomx hija d-differenza ta' benessri, kif jista 'dan
jiġi hekk?
Irrid xejn , għal ftit u ħafna xejn nixtieq , nixtieq xejn
Nirrepeti , kelli kollox meta ma kontx naf u issa naf dak li
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nixtieq xejn , tiċħad dak li huwa u l-ebda , I se jkunu
ħielsa , ħielsa minn kollox biex lilirabtiet u se qatra me
imrar , jiġifieri jkollhom .
Simply , I tixtieq li tkun !
Nista biss tkun me ?Iva lili u kulħadd , dan huwa xejn ma
rridx ." Prontezza "
Hit , u beda swat bla heda hit ma fluss bla preċedent ta '
anomalija jew imweġġa allura jum wieħed fetħet mhux
aktar ġejjin lura biex jagħmlu dan kien il- miftuħ u
istantanjament qrib kemm I ser jippronunzja , kien
minjiera , imma dejjem fil tiegħitiegħek ordni dan , int u
jien fil- kelma allura l- qalb !Il dwejjaq kbar li jkunu
Mhuwiex magħruf li jkun konxju u jitgħallmu jgħixu ma
behold intima tiegħek , il-qabża hija negliġibbli u jkollha
appartenenza hija xi ħaġa li dejjem tgħib bħallikieku fl
konsenja , l-ebda riluttanza essenzjalment biss trid li tkun
qed mit- awtointi tista 'tara fl-isfond ta' ġewwa tagħna u
hemm naraw li m'hemm xejn hekk inferjuri bħala li
manifest ogħla behold think manifest , jien ma let li
jesprimu kemm aktar baxx huwa l- livell li fih aħna post
lilna nfusna aħna għandu jara kif il- ogħla awto ,huwa
dejjem aktar qrib infiniteżmali behold utopian dejjem
CROWLEY jkunu twieldu , live u jitgħallmu u meta inti
verament tirrealizza jaf li ħafna mixi 'l bogħod minn kollox
u jafu l-awto tiegħek stess dak li nbidlet ?
Kollox fid-dinja siekta tiegħi !Kif Come ?
Għaliex jien lesti li jibdlu u jiffaċċjaw kollha iżda kważi
kollha ġejjin mill- dinja kollha tiegħi dinja tiegħi siekta ?
Huwa l- intellett li tg me li tagħmel id-dritt ħaġa hekk!
Immaġina ? !Dimensjoni tal -istratosfera mingħajr
espansjoni limiti jidħol fil- diżappunt ta 'maġija timelessly
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fil-livell ta' illużjoni innifsu dejjem mad-dehra skur ta
illużjoni veru tal-kelma diġà mitkellma diżappunt
;ġenerazzjoni Dora ta 'kunflitti ta' ġewwa ta 'l- sempliċi
agunija li taħbita kull armonija .
Enigmatika , fond u sensittiva li hija l-ittra mhux
vinkolanti tal -enerġija aktar ittri ħafna jew ittra kelma ftit
.
Hawnhekk huwa Menhir li se sedimenting u l-kitba ħafna
fi ftit huwa qal .
Fl-affarijiet vain inti se jidħlu ħafna se jkunu dawk li
tħallik , oħrajn mhux se toqgħod .Biex jgħidlek li l- akbar
għal ġlied iebsa , imma int "użu" li ftit se toqgħod , iżda
dawk fi ħdan l-iżgħar ta 'ġewwa jkollu l-valur li biss tista'
tikseb .Live , jikbru , jitgħallmu , u fl-isfond dejjem l- ftit
know utopian .
Hawnhekk huwa jum għal ftit, tixtieq biss ieħor jitgħallmu
li l-kitba kien li jgħaqqad il- knower tal- għarfien ordinarja
tal-għarfien xjentifiku , it-tnejn jispjegaw biss bil- għerf
profond li jinqara +
I ser tibda fejn irrid biex jintemm .
Il -duħħan tespandi l-interjuri tal -kamra tiegħi .Għal
interjuri tiegħi wkoll , dan huwa miksura .Irrid li jiksru
miegħek u ma 'oħrajn .
I ser tingħata ?
Qawwa , is-saħħa u l-seħħ li haunts lili u jgħidlekx me li
timxi 'l quddiem mingħajr biża !
Inti se jispiċċaw qabel jiem tiegħi .
Exterior All I se tirrifjuta , kif I se jħossu ... I do not know
, iżda hawnhekk I leave istorja tiegħi ftit huwa fuq din il 197

paġna , inti mqajma kurżità istorja tiegħi ftit .
What I se jgħidlek f'dawn il-paġni huwa għalija biex isibu
l-awto veru li dwells fil lili , mingħajr dinja ta 'barra .
Kif dan huwa possibbli , aħna se tara kif I se tiddeskrivi listorja tiegħi .
Biex ebda avvanz itwal, repli tabilħaqq lesta li tmur .Ittipjip ikompli pervade dan l-ispazju .
Din l-istorja tibda fejn se jispiċċaw .
What I jgħidlek huwa għall-ġlieda kontra kollox .Ejja
naraw jekk I jistgħu jiksbu l-aħħar u jgħidu I ma kollox u
xejn , bħala l -massimizzazzjoni ta 'l- awto ġewwa .
Wasal hawn fil -qosor fuq is-sigaretti laħaq in-numru ta
'paġni taqra għaliex.
Ejja jieħdu l- ġlieda , dan se jkollu t-tul ta 'żmien
SOPRA f'sigħat , fil-minuti , f'sekondi .Huwa 'S Over !
I ser tibda fejn I ended up .
Jien lest dan it-tipjip tinfed -tieqa u rilaxxi fl-arja , nixtieq
li jkun dan duħħan hemm biss arja .
I biss jixtiequ li jieħdu nifs l-arja
Irrid li float u jimmaġina liema hawn se jgħidlek.What I
ma trid tagħmel, tibda eventwalment dejjem jagħmlu listess żbalji .
Il-battalja hija 'l bogħod milli jkunu msakkra .
What I tixtieq li twassal hija sentimenti, sitwazzjonijiet u
l-kunflitti .
U l- ġlieda huwa fuq jirbħu l- benessri li I kien .Irrid li
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jkun l-oħra , il-figura tmur me .
Għarfien tiegħi stess li allerti lili u jgħidlekx me : jitfaċċaw
jirbaħ inti
Here I am standing , iżda ġlieda kontra l-moviment li ġiri.
My maġġuri , niġu għall-awto tiegħi .Ħielsa ruħek ,
jespandu innifsek , let me jkun miegħek permezz lili .
Started hawn dak I se jkun.Liema huma l-mistoqsijiet ,
tipproċedi mingħajr flinching , behold ċifra li haunts lili .
Ma , jerġa 'jiġri u reborn biex jgħixu u jħossu .Nru
demagoguery u illusions , jgħixu dak li inti ma tistax tara
.
Għaliex huwa biss allura se inti progress , qum u jgħidu .
Irrid li jkun dak I am , I am me .
Li dak I kien u li l-figura se jkun.
I se jkunu kif Nimmaġina .Meta tmur me I se jgħidlek bilquddiem .
Niffaċċjaw lili u jilliberaw me .Fl-aħħarnett għadu jrid
jibda .
Kollha li ħasbu .Beware dan ikun tmur int u t-tmiem talcable int ħbieb .
Nru aktar sorry għal dan il-mument .Laħqu t-tmiem ta '
torment , hu mimsus lili u whispered lili , int hemm?
Issa huwa l -aħħar tal- bidu li jiena se tirrapporta hawn .
Għal issa I say , just come lili u tinkorpora me lejn irrebħa .
Maġġuri fil me tittrasforma thee .Ikollhom lili!
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Inti se tkun l- aħħar darba odor tiegħi .Iva , inti ser
imorru .
Ma urini diqa mal tluq tiegħek .Mill-mod I infittex fil-mod
tiegħek .
Mur kif inti daħal , ta 'kif inti daħal.Ma rridx li inti , inti
aktar sfortuna tixxeblek .Preżenza tiegħek hija affront .
Naf li għalik , qatt rebaħ , jintilef biss .
Int simili ħabib tipjip ta 'sigaretti tal-marda .
Parti u jmorru , mur għaddej illi mal-wasla mhux se jkun
hemm .As I said, Emano għall odor tiegħek li huwa biss
billi ... ires jiksbu togħma ieħor u l-fwieħa .
Forsi inti ma taf inti tista ' , la tkun thou f'moħħu dak
provocas int.
Peress I know you remember ftit snin .Biżżejjed issa li
hawn tinsab il- xewqa li jkomplu miegħek .
I ser moan fil-preżenza tiegħek ħasbu inizjalment , iżda
omen għal mard ħafif .
Huma suġġetti u I joħolqu konnessjoni tagħna ,
divertiment madankollu diżastruż u illużorju għal
kundizzjonijiet li jgħixu ftit dgħajfa .I DARE b'tiċħid
.Għaliex huwa biss imbagħad ikunu ħfief u naturali , b'tali
mod li għalf me .
Kessaħ, trankwilla , sħun u armonjuż se jkun il- kumpens
Riħ naturali flowing bħala ħin dejjem ħass bl tramuntana
tagħha .Arja kurrenti bafejado kontra minna se jkun
maltempati niffaċċjaw , huwa biss naturali li l-duħħan
mill-arja innifsu .
F'liema insibu fin-natura barra bħala ġewwa l- armonija
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tal-kurrenti ħielsa .
Fjuri , tikber u tikkonsolida l- għerq ħafna ta 'liberazzjoni
.Testmenti mhux ambigwu -laqgħa tagħna huwa l- roża
ħafna tal-ħinijiet ta ' ramliet tal-deżert jvarjaw raġuni
jissodaw .Il go up tillibera l-immaġni vulgari bniedem ,
għall- eċċentriċità tar-relazzjoni intima li jifred lilna .Aħna
huma differenti , jien naturali u organiċi thou art exprimas
artifiċjali u sintetiċi u għalhekk mhux mingħajr me
.Mingħajr l- att li ser jinnewtralizza , inti ser tagħmel me
happy .
I ser tiftaħ il-bieb għalik li ġejjin talk lili .Imma jien ser
jitilqu minnu imbexxaq biex toħroġ malajr wara .Figura
inti huma konxji ta ' tixrid tiegħek , consomes me
paċenzja ta' inkwiet .Inti u int se tkun importanza ħafna
ftit .
Aħna lkoll għandna dawn l-istadji stupid , normalment fittfal .
Iżda jekk dawn jgħidulna fl-adulti li jirrilaxxa l-minuri li
għandna fil magħna , allura kelli ma thee fażi ħażina .Jien
ser lura għall- kalma pazjent .
Inti tista 'tmur I lock -bieb .Pjuttost taf għaliex inti waslet
, iżda nafu wkoll fejn thou goest .
Il-lakuna hija wiesgħa , usa maħsub li qatra inti .
Jaħarbu , mingħajr me , jgħatti int u tisplodi .Mill-ewwel
jum li kelma tiegħek ġie frażi tiegħi , iżda ma tell me
meta l- li jmiss inti tgħidli , hello, jien hawn , iżda
ċertament vjaġġ tiegħek se tkun ritorn lejn ir-realtà iebsa
iżda armonjuż b'tali mod li huwa jew let tinvadi ,għandna
dak li aħna nfittxu ?Hekk biss kelma mill inti , li bye .
U inti daħal tmur lil hinn jibdew ...
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Din kienet l- aħħar darba ... miss ġejjin biex jitilqu.A kedd
naqas u estint l-cry .
Il-ħabel li jeħel me , mhuwiex l- istess li joħnoq me .Ilpunt strateġiku ta 'l- għonq , mdendlin minn ħajta .
Estrangulas -moħħ u sufocas koxjenza .
Dak li inti toffri hija mewt bil-mod nifs ġdid u l-mixi b'dan
il-mod u jitkellmu kif għamilna .Qatt ser iħassar l-uġigħ
akut minn blow wieħed tinqata 'l- pellikola live raucous .
Fil -quċċata tal- memorja mgħarrqa u blow ghostly .Was
preżenza dikotomika tiegħek bejn li tkun u li ma jkunux
.Ħajja koperti fil-mumenti fotografiċi li l-ħażniet kollha, u
istantanjament jitferra .Għaliex inti tgħix fl me out of me
.Erases destin tiegħek u jgħixu il-frazzjoni .
Dan prontezza tixrid l-mumenti li ġejjin jħossu .Kif fly
mingħajr ma jħalli sedil tiegħek .
Din id-darba ma tieqaf għaliex nifs u tista 'inti qatt tieqaf ,
dak li jagħmel inti n-nifs .
Ħajja huwa b'saħħtu bħal l-iħeġġuhom biex tieħu n-nifs
.Iżda biss nifs mhix jgħixu .
Meta inti tħalli inti tgħix mhux int waqfien tan-nifs .
Għalhekk , dak li huwa dak li tqum fil immaġini hilflose .
Mingħajr limiti jew konsegwenzi , il- pass li jmiss .Dan
emerġenti minn tkun ieħor kull mument sweeps us dak li
aħna verament huma , l-illużjoni ta ' irdum awtoflagellation huwa li tgħix filwaqt aħna ħaj, dak li jiċċaqlaq
us hija n-natura ta' madwarna kontinwament u biss
distracts us , I tfisser li kulħaddtime assorbiment
intenzjonata biss f'moħħu illużorja peress natura tirrifletti
frames kollha saltwarjament u superlatively jeċċedix kull
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mument ta ' forma moviment tal-bniedem .
Tkun xi tkun tqum madwar il- figura ta ' l-awto huwa
barra li magnifies l-interjuri , iżda jaqbdu biss l- sentiment
ta' distrazzjoni hija benesseri akbar li jiċċaqlaq magħna
biex natura omm .Jekk fi kwalunkwe ħin, virtuż , tinvadi
kontradittorji inti huwa assimilat fil-mument tal-moħħ
dawn l-iskrizzjonijiet ma jkunux jistgħu jaqblu maltagħlim u l-ħruġ kwalunkwe momentum .
Thankfully żidiet , il-ħsieb immensa u distanti .
Nixtieq li nitkellmu dwar ... Inti tiddeċiedi , dejjem
manobraste .
It-treġġigħ lura tar-rwoli jgħid jżommu s-skiet .
Il-titjira ta 'kelma huwa att .Kif jinjora inti u tieħu inti mill
.
Inti jtajru madwar fil -dell riħ .Għaliex inti jaħbu , jidhru
hekk meta inti jriduhom .
Ma inti tara ?
Agħti thyself ieħor , inti se jkollhom ħabib ieħor li ma
sfortuna sempliċi tiegħek .
Jirriżulta fwar up .
Kien għalhekk li għadd għal għaxra, I induna kemm
vislumbramento mument snapshot tat-tieqa futur kienet
miftuħa u ħsieb biss l-aħħar duħħan tespandi u bħala likklikkja tal-futur isir kbir u vast .
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