
SUNO KU - La Lumo de Vero

          Senpretenda konsideroj faritaj en bona aranĝo , tre 
dozo de sendependeco , profundaj , interesaj , kiel ni 
vidos la interagado de tre bonaj ideoj kiuj rezultigis paŝo 
al rakonti historio kun moralaĵo , kiu estas la moralaĵo de 
la rakonto ... tiu rakonto pri du workhorseskiu faris 
vojaĝon tra antikva Japanio , de la tempo de la malkovro, 
la griza azeno estis ŝarĝita kun salo , tre peza ŝarĝo 
;nigra azeno gvidis al via celloko karavano ĉar li havis tre 
malpeza ŝarĝo , prenis spongon supren fanfaronado de lia 
sorto estas tre malĝentila maniero la griza povis tion 
toleri kaj mortos kiam la penado falpusxigxo falas en 
grandajn flako de akvo derretendo-se duono la ŝarĝo , 
nigran pugon surprizis rigardante la nekredebla sorto 
mortigu ke tie iras levante , easing prenante kio restis de 
ŝargo .Pelita de ĵaluzo , jxetu en la akvon atendante la 
saman sorton .

La spongo trempita supren akvo farante preskaŭ neebla 
nigra eĉ stari , kompreneble eventuale pereas al laceco 
kaj mortu .

Rakontoj el abuelito
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Amo estas kiel ĉielarko , ne estas ĉiam ĉeestanta , sed 
ĉiam aperas !La utopia kaoso teorio formulita 1 = 1 + 1 = 
2 : 2 = 1al Ĉielarko Espiral utopio multifactorial amo 
finiĝas ĉe maksimuma potenco ento de radiado , ĝi floras 
en la suno - la tero elspiras , la suno inspiru la samaj 
kolorojpentri la mondon - mi spiras, vi inspiri en la sama 
aero de amo kaj mi estas ĉiuj koloroj por pentri via 
mondo !Ĉiuj parto de kiel ni sentas tion kaj estas aĵoj kiuj 
kunigas , aliaj apartaj - sed la vero ne kaŝas faktojn .Mia 
unua memoro simple nur devas rememoradoj , en kiu 
sorbitaj konsenton pli hela tago , kaj pretigu al mi kun la 
potenco de lumo el la mallumo kaj distribui potencon kaj 
energion por la tuta constelar komunumo .Mi metis min al 
pensi se unu tagon esti malproksime ?Se unu tagon esti 
malproksime farus destrojero , timigas , bruema , aŭ estis 
implacable hela , bela , radianta kaj energia .Ĉiu radio 
havas kiel homoj malsamaj karakterizaĵoj , malsamaj 
modoj de ago , malsama lumo , te ĉiu radio / esti unika 
kaj ekskluziva .Nu , se unu tagon esti interspaco almenaŭ 
estis originala .Ĉiu radio havas la formon de ago , kiel en 
ajna momento la homoj kiuj dividas foje ekestas frakcioj 
.Ĉu ni agas sur la trabo / esti, ni povus ŝanĝi la direkton 
kaj celon.Koncerne la destinoj kaj la unuan fojon, mi 
vokas la nomon de Dio , unu tagon venis , havi 
konversacion kredoj kaj fidon kun Korano partiano kiu 
rakontis al mi la jenan historion , kiun mi priskribos : vi 
estas donita ludopor manoj kaj vehemente petu dion lasi 
vin la maksimuma interpunkcio kaj lasis vin malbenita 
.Mia kara , la rakonto abscesoj malsupren sed kiu fine 
liberigis la informon ?Sed aparte de ĉi rakonto mi volas 
diri al vi ke ni havas agon kaj radiuso / agi kun la medio , 
ĉiu ruliĝas la ĵetkubon kun via energio / formon / konduto 
.Mi sciis ke estus transformador kaj tio okazadis havi 
ekvilibron de brilantaj fortoj kiu transformus realaĵo .A 
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revitalizada energio kaj kiu vivas insatisfacción kun 
kontentigo igus en ĉiuj koloroj por pentri vian mondon .Mi 
vekiĝis en malsama realeco ol kutime kaj esplori skribo 
kursoj tra tiu libro estus ekspansiiĝi   mia estaĵo .Mi 
pripensas pri kiel transdono de penso kaj egaligas ĝin al 
lumo kaj lia potenco .Ni ĉiuj pensas pri multnombraj 
perspektivoj bezonas sekvi ĉeno kaj la animo havas 
momentojn de tumulto , la manieron ni rigardas ne ĉiam 
naiva kaj energio ekspansiiĝas .Troubled mensojn kun 
malgrandaj deliktoj estas eternigita kaj la voĉo al la 
unísono laŭte ol multaj voĉoj , vortoj estas esprimo de 
arto , de nun estos inspiro .La batadon de la koro havas 
sian ritmon kiu ekspansiiĝas la vejnoj .Subpremo faras la 
mortintojn ĉar ĉio havas sian q .Ĉiuj ni pensas pri 
malbono kaj kelkfoje nin faros malliberigita, " sed ni ĉiuj 
pensu , " la memoroj ne estas ĉiam ĉeestanta kaj diri ne 
pratiques malamon ĉar ĝi estas malbona .Ni ĉiuj havas 
liberecon de esprimo sed ne ĉiuj havas ĝin ĉe la ĝusta 
tempo , kaj nenio pli honesta ol la vero , ni havas 
diversajn formojn de esprimo kaj estas bone estas havi 
ekvilibron .Bilanco estas ciklo rutinoj , estante nervozaj 
estas malekvilibro .Homoj amas komenti .Ĉiuj havas 
puran universala amo naskas kompaton .La suno estas la 
fonto de energio , la eksternormaj estas nenio okazas , 
ĉiuj forgesas kiam ili volas kaj ĉiam estas multnombraj 
perspektivoj , multaj ideoj , malmultaj konvinkoj ... Tie 
irreparable aĵoj, ĉar ĉiuj estas submetitaj al maljusteco 
.Amo estas fonto de plezuro kaj ĉiam sole kaj protektita : 
ekzistas homoj, kiuj ne ŝatas pensi sed konscio estas 
poŝlampo kiu lumigas nin.

Ekzistas malvirtoj kiuj ni ĉiuj iam havas timojn , ili ĉiuj 
diras kaj faras stultajn aĵojn .Mi ne skribas al iu ajn , ni 
ĉiuj havas ion ni ne volas memori , sed estas bone scii 
kiam ni estas malĝojaj kaj ĉiam lin akceptas kaj ne kasxu 
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nenion ĉar ni ĉiuj havas vulnerabilidades , ni ĉiuj sentas la 
plezuron de iu kaj kiam la ŝanco lurks malfermas la 
pordon.Ĉiam sento por la alia , sed " neniu estas neniu» 
kaj tiel ĉiu havas la rajton al brili.Amikeco estas ĉiam 
bona principo al amiko estas alia memo.Sekvu viajn 
instinkto vi vidos la pozitiva .Ni povas ĉiuj esti amata kaj 
amo amo estas lumo generatoro kiam ni amas ni devas 
respekti ĉi senton , amas sin reciproke kaj pliigi la 
naskokvoto , ĉiam kun la vortoj en vojkruciĝo ludoj 
nedubeble antagonisma vortoj sed kun via logikoeviti 
suferon ." Kio estas la maljuna ne estas saĝo , sed 
prudento " do aŭskultu !Ĉiuj scias, bono kaj malbono ?Ni 
havas en niaj manoj la decido estas bona aux malbona , 
frenezo estas iuj prudento , vere scio estas grava !?Se 
eblas esti gradigita de la lernejo de la vivo ... Mi turni min 
al vi, por mi kaj por tiuj , kiuj amas min.Ŝanĝi al evoluado 
.Kablo kiu sekvinbero vibra fluo de angoro , elektra , kuri 
korpoj , manĝantoj kaj espero por io nova kaj mirinda kiu 
forlasas la statika movadoj sed kun Racing pensoj kaj 
maltrankvila .Paralizita moviĝo , la streĉiĝo pliigas en 
elformadon kaj fakte kontrolita kaj mezuris movadoj , 
sube la ŝtuparoj de penso kie ni konekti al ĉiu alia.Ĉu ĉi 
ŝtupetaro pensoj kiujn ni kategoriigi kondutoj , vizaĝoj kaj 
movadoj ne persvadas en la malsupreniro kaj supreniro 
de la momentoj de vivo , lumojn nutri la treadmill sen 
halti plumbo vi freneza tiu jarcento realaĵo .XXI , energio 
, magio , kostumoj , ĉio kun ŝajna harmoniojn , sed gardu 
vin la ŝtuparo , ne ĉiuj la ŝtuparo de la vivo , estas estaĵoj 
kiuj grimpi ŝtuparojn kiuj ekstaras kaj speciale iu movas 
kaj apogoj , estas ke sufiĉas aŭ ĉu estasdemando de 
ekvilibro ?Ekvilibro de potenco estas esenca por la 
ekvilibro de movadoj , supren kaj malsupren al la nivelo 
de ĉiu estaĵo , sed ne ĉiuj meritas iri malsupren aŭ apogi 
nin je la grimpado , penado kaj persistado estas ŝlosilo , 
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do levi vin al la spirito de ofero , senlezo aŭ haltoj kaj ŝi 
prenos vin en la lumo de la pensado estaĵo .Neniu 
ekvilibro de eksteraj fortoj kiuj povas doni , la paŝoj estas 
solida kaj nutritaj de kabloj de espero venis al la plej 
grava elektra kablo la ciklo de vivo , la energio kiu nutras 
la teron .Mia elektra panelo estis kiu komandus pozicioj 
kaj destinoj de universala potenco .Estis suna lumo kiu 
lumigas la mallumo internaĵoj de la tero naturo .Kio 
okazis sentis malgajon por tagiĝo unu kostumo , kiu venis 
kun la krepusko , vivis , reviviĝis kaj renaskiĝis estas tiu 
la potenca suno (suno ) * radianta fonto kiu fali kiel gutoj 
sur la plankon , tiu fonto de vivo kaj lumo .Mia lumturo , 
kiu serĉas senĉese pivotally movado de la anomalio 
.Komencas senti la unuajn electrocución kaj bruaj nervoj 
blink kun koro electrocución .Elektromagnetaj ondoj kiuj 
venas kaj foriras la ondformoj pensojn ĉirkaŭ la rondo de 
la ondoj .Elektro kuras tra mia korpo la fluo kiu alportas 
min al la cirkvito de la ondoj .La elektra impulso 
malsupren kaj mi eksxanceligxis premas cirkulas en 
elektra modo , ĉiam sciis la veron kiam malkovrita de 
impulso brilas , estas apagón kaj sxlosos la turmentita de 
voĉoj helan senton de esti, lumigas brilan 
kandelonamasigitaj doloro de fandita vakso .Elektraj 
pordoj malfermitaj milde tuŝi , sed fermante tempo por 
malfermi .La elektra ĉeno vidis parlamenton kun la 
malhela vibra malamo radikoj .Electrocuted hele fumo 
tuŝetas memoro , elektromagneta turbulado en la mensoj 
svarmas , turbulento senfina electromagnetismos 
.Etendiĝas electrizando radioj kiuj paralizas la menso , 
lumilo , nigra electrizando de ekbriloj , brilantaj lumoj 
plaguing min la paŝo de la seninterrompa ĉeno .Opaka 
lumoj lumigas ekstravagancaj estaĵoj en la obskuro 
.Dratoj kuros tra min korpo vibra plena de energio .Subo 
kaj progreson en la 10-a cirkvito kaj okazas Energia ' 
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fiasko , nepereema eĉ la mallumo estas perdo de potenco 
kaj falis tramo sur la vortoj de ekstazo kaj sentoj .Brilo 
akra tranĉo kaj brilaj eĥoj , lumas grabbing voĉo 
dispecigo , la fulmo ekbriloj kie mallumaj obskuraj la 
vagantaj estuloj kun oculares orientiĝo .Estas 
fluorescencia kaj kiuj ne floras kaj falu tondro ĉiudirekte 
kaj signifoj .La " ofusculência " kaj tiuj penetranta fulmo 
superombros Reciproke plezuro sentoj kaj 
rigardoj.Incandescencia kaj sekci profunda pafarkojn en 
via animo , kiuj gardas la atomoj , dinamika kaj 
inkandeska kolizioj .Kiel aludo marteladi mi la 
incongruencia de sentoj kiuj vokas forta kaj decidita lumo 
en mia foresto krepusko ke acurrucarse mallaŭte , en 
altaj lumoj de mia estaĵo , kaj milde plezuron kiel fulmo 
.Tie estas nefasta lumo , minacas tiujn convaleciente 
lumoj kiuj turmenti nin kaj lasis antaŭvidi la danĝeron ?
Estas lampo , la lumo kiu akompanas vin en bucólica kaj 
nekapablaj alfronti momentoj de intimidas vin en 
sekreteco .Ekzistas intensa ruĝa lumo kaj blokante 
akcelilo nervoj .Zarpares ŝoko kaj contaminantes mensoj 
sen impulsoj sternite supren , malpeza industrio, lumigita 
kio ne estas donata kaj ne sentas la kompanio de lumo 
.Tondro mueli kaj rompu malsata bruoj de plezuro 
.Potencaj lumoj kondamnu aliajn vivojn al edukado de 
voĉoj .Kiom potenca kaj lacerating radioj kiuj tranĉas 
bantoj neebla ligi la nebrila lumo en kiu superombris 
konscio kiu penetras dikigitaj pakaĵoj .Intense lumigi la 
nebuloj de nigra lumo en la hela kosma , penetrante kaj 
profunda kosmo kiu mildigas forgeso de la animo .Fulmo 
varmegoj kaj mallumigas kaj iĝas senmovaj kaj silentaj , 
sed gamo kaj bruo , kiam ĝi okazas estas senspira kaj 
abrumador kiu infektas la kolerego vivi kaj esti prezencoj 
inter aliaj lumoj kaj Illuminations aŭ eĉ simplajn sed 
batante vanta mallumo de suspiroj kajrompas la plej 

6



electrizando silentoj .Ĉi fulmo tuŝetas vin konscienco 
markitaj per eldono elokventa kaj lamentoj ke rapidigi 
ago neglektis senso de posedaĵo esti ŝanco tiutempe falis 
alia fulmo en tiu mondo .Mi memoras la foton prenita kun 
mia frato ( nun pendas en mia ĉambro ) kaj mi estas je la 
loko kie mi havis la infera gastigantoj kiuj poste raporti 
.Post la helgriza , tiuj cindroj kiuj markas vi hejti feroj 
sovaĝaj kaj fortaj nur disbatita estas poluitaj per cindro 
lumo de pasintaj kaj estontaj ĉiea ne forgesos.Distranĉos 
la sprono de la momento kaj propagas malrapide 
desgarrador kaj elkore diras al vi kontrolas vin , kaj ĵetas 
vin en puton de lumo kiu sufokas en memoro de 
nesinregantaj vortoj kaj verŝanta vian soifon je lumo .En 
tumulta estas la fumantaj cindrojn de magnetan korpon 
kiu fajfoj kaj parpadea en via koro bruliĝis de avido por io 
, vireca kaj vira aŭ ina kaj malĉasta tiam , tiu ofendo 
duobla personeco kiu ne cedas eĉ unu flanko aŭ la alia 
.Tiuj helgriza varmego la mallumo kaj la frivolaj kaj havi 
en sia varmego protekto de pluvo kaj konsumitaj, ke 
disvastiĝo trans kontinentoj kaj sentempa spaco invadas 
nin, kaj prezentas al ni enrigardojn lujosos kaj donas al ni 
multajn plezurojn kaj deprimente .Angoro kemio 
malnomadaj plezuro , sed ne crusty , sed presita en naiva 
vizaĝoj .Blinde la emocio de sento kaj estaĵo , sentas 
blindiga kaj brilaj kaj mildigas kuntiriĝoj sentitaj de trooj , 
trooj tia ke redirect ni al alia dimensio , evoluas , manĝas 
toksomanio ne retiriĝi ne oscili aŭ kolizio en freneza 
harojla neado .La hipnota lumo kaj palpante sperto sentoj 
sentis en la multekosta kiu promesas cedi al la deziro , 
gvidas nin al pli eficiente kaj kredas ke ekzistas , cxar ni 
emas sen kredito sen ŝuldoj , stagnantan kiel hipnota vivo 
de transcenda seres kiu perdis la vojon ensekigitaj fontoj 
, rave akuzita brovoj senhonteco kaj libertempo .Ke 
kondukos nin al novaj defioj en la sama penso en 
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malsama reago , tiuj reagoj kelkfoje senkaŭza kie ni 
alfrontas kun pura deziro havi, povas esti nutrita de sxi 
kaj ne realigis kiel sueltos pecoj de argilo kiuj kunfluas 
kiam varmigita .

Mia dua memoro estas precize foton vestita en kostumo 
kie mi estas en la sama vesto de la unua bildo kiu estas 
nun en mia ĉambro , mi estas en Açoreira sur ĉaron Mi 
memoras fali malsupren la ŝtuparo de mia avino kie estis 
bendojuzata ĉe la enirejo de la muŝoj .Mi memoras nomi 
la landon de mia avino la lando muŝoj estis multe agitiĝo 
azenoj aŭ ĉevaloj senĉese kuras .Mia patro, kiu posedas 
bluan aŭton kiu naskiĝis mia dua Recall , estis Datsun 
.Mia " malnova " kutimis rakonti historion , historio laŭ li , 
inter mia avino kaj azeno kiu ne obeas lin , la maljunulino 
ekmordis lian orelon .Hodiaŭ post la rakonto kiu legos vi 
ne falis ajna dentoj .Mi vidis la mamojn de mia avino 
unufoje estis en la spegulo estis sub la lito de mia 
gepatroj estis bona ŝerco kiu havis infanaĝon ĝis la plej 
malbona de la koŝmaroj , koŝmaroj mi kutimis havi 
teruran malsupren rojo kaj en unu vazon opiniasĉi povas 
esti la plej malbona afero vi povas revi de infano kaj la 
morton en la fino al morto kaj same antaŭ morti aŭ 
senmorta tiu lumo kiu estas dividita inter alienado korpoj 
movantaj kaj oscilas inter du facilaj manieroj por ilumini , 
sed ne vivosubsiste en doloro kaj konsterno de sistemaj 
hipnoto kiu nutras kaj disvolvas .Konscie estas tiel intensa 
ke estas estingita kaj tie estas eĉ viŝita .Psychedelic kruco 
reciproke bantojn en la bruo de tondro kuraĝa ke subteno 
kaj plibonigas la anomalio kiu venas de la fakto ke ni 
estas kovritaj tra tiu psicodélico tondro .Nu ĉi tie ĉio 
restas konsekvenca sen povoj aŭ skaloj, la transporto nur 
estus preteksto por la anomalio , la nigra tondro 
enkaĝigitaj kaj sendante la nepara , profundaj gruntoj de 
kialo absorbancia ĉar ĝi pafas, gamo kaj movojnsen la 
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malplej sekretema ŝajne mondo de psicodélico lumoj 
turmentantoj kiuj eskapas gxin se vi volas aŭ ĝui 
plezurojn gradigitaj rugxe antaŭjuĝojn per oblikva koloroj 
stagnantan , malsaneta krei aŭ nura indulgenco .Trempita 
de la spirito de la penso de fragmentoj de fragmentado 
fakto estas tiuj kiuj imagas alian mondon , for de tumultoj 
kiuj iritas ni kiel ni kiam skrapi la okulo , aŭ simple blink 
.Tiu movado fremdigis aliajn movado brilas kaj spray la 
malproksima kaj fremda mensojn al la simpla fakto de 
esti okupita aŭ svingita .Tondro estas psicodélico kaj 
ahuyenta spiritoj sen ili manifesti kaj kial ne ekzistas 
paralela realaĵo de famoj kaj nekompromisemo kiel 
Infanvorulo , kaj neniu tie manĝas strangaj personecoj 
kaj pseŭdonimoj de preexistente kvankam ekzistas ja 
.Sekve ĉiuj ke estas nereala havas sentempa rakonto , 
sed havas ion , timema , timema ke Sporto en horizonto 5 
dimensioj , polígonas kaj lineara , sed tiom malmulte aŭ 
eĉ tenas al ajna trajto , tiu trajto estas ke la hemisferojkaj 
la transcenda apoteozo pensis .Neniu floroj aŭ kreskas en 
filamentoj de abstraktaj ideoj kial, jes impulsoj naskitaj 
de karakteroj iam vidis , ornamita , imitaĵo movadoj kaj 
taŭgeco por la momento , sed ĉiu faris konscia kaj 
minimume kalkulita .Neniu kalkuloj estas reala kaj 
neantaŭvidebla ke estas aŭtentaj spontaneco ke estas 
absurde pensi pri io .Mueli kaj mueli la kapoj de yore kaj 
havas desvanecestes en flavaj folioj kaj manĝitaj de 
bibliófagos ke neniu persisteco intimidar malaktuala 
memoro kaj faris falsita kaj al lia mezuro .Ĉirkaŭita 
mezurante aparato Ili bonvenigas la Abyssinians 
rotulantes kaj ridu je la tondro de la abisinio .Instigis 
tiujn, kiuj vivas en la lumo de la pasinteco , tiuj mortante 
de trans invadi elstaraj astroj fakte okazus, la tuja .Sed 
ĉiuj estas teknika , pli aŭ malpli intensaj , sed estas 
energio radiado kiu ne estas kongruaj kun la pasinteco , 
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eĉ la antaŭa momento .Memoroj tiel elsendas malutilajn 
radiadojn sed ne superombros ajna pensis ke se vi volas 
lumigas ĉiumomente , movokvanto aŭ momento .Por la 
estinteco sekcas kun la ĉeestanta , la momenton , 
movokvanto , dua aŭ frakcio , sed ne la influoj estas 
sekve ĉiam la potencan lumon tempo estas pura rivereto 
de ekstazo kiu tranĉas kiel vento en la multekosta, iu ĝis 
tiam senvestigis de intencojkaj movado ĉirkaŭ plezuro fari 
aŭ esti, ĉar kio ekzistas kaj la konto de nia esto estas la 
klako ke per simple rigardante antaŭen al la lumo de lia 
estinteco , pli aŭ malpli intensa lumo , pasintaj vivo ŝvitoj 
, sedne gvidi la principon de moviĝo deĉenigis ceteraj 
impulsoj sen masko , la dua vivis en la momento ne ŝatas 
ke simple rampi ĉirkaŭ lumoj de la pasinteco kaj 
alkroĉiĝas al nenio .Nu tio estas sinonimo de poluado , 
radiado neniun dankon !Tial nenio forta ol lumo en la 
momento, kaj estos ĉe ĉiuj tempoj per ĉiuj fortoj , sed ne 
estas al vi pli bona ol iu ajn , tio estas afero de lukto , kaj 
ne venu al mi kun tiuj denaska lumoj ĉar ĉiu havas ,Tedis 
volo kaj imago kaj pura energio disvolviĝo kaj kreo , 
magiaj koloroj reflektas en flava suno .Fakte ne estas tre 
malpeza , tie restos sola restanta ekzisto de eksplodoj kaj 
balancita maniero objectify , kiun vi ne povas vidi .Do tie 
ne estas reala , estas la rezulto de iu kiu nin helpas al krei 
konsciencon .Sed radioj kio estas konscieco ?Kio estas 
vere konscia aŭ senkonscia ?Jen estas baro kiu ne 
materiigi por multa senco fari kaj kompreni , ni ĉiuj 
veturis por la momento .Ĉi meti antaŭpensita baroj kaj 
diru fluoj estas nesupereblaj , kiam fakte ne estas baroj 
en la reala !?Ĉio estas tiel imaga ĉiuj vivas en la sama 
fluo da iluzioj , sidloko de aliaj spiritoj ne influas la veron 
ĉar ekzistas , aŭ ja estas nenia baro inter la deziro de la 
senkonscia ĉiam ĉeestanta en la konscia kaj ke ni rezervu 
al ni mem, nur malplena , jes estas imaga celeste 
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infaninoj kiuj vivas kiel ĝi diras en la lumo de la pasinteco 
, per plimulto kiu decidis ke devis havi pezon aŭ mezuron 
, sed tiam denove , kiuj estas ili interferir .Ĝi observas kaj 
estas serĉi al la neklara ĝis ĝi nur natura ke tiu klara lumo 
kiu ŝin baldaŭ ni laŭigas .Conformities , mizero , konflikto 
, utilante kiel nura indulgencojn akumulatoro sintenojn 
kaj problemoj konscia sed ne tiel profunda , do ili estas 
natura .Inter naturaj kaj transcenda estas minimuma 
trafo tie ol normala chirkaùvolvas nin kaj igas nin senti 
trankvila kaj kontenta , ĉio estas natura: aero , gajeco kiu 
ĉirkaŭas nin, ke la frapadon kaj fuĝas kaj speciale 
tuŝante, mildan tuŝon alkiuj ŝatas spongo de leĝereco 
.Energio sukcesis en la kerno , potente fonto radias 
transformos nin, psikologia ŝanĝo , ni pripensu tiam 
trafita de tiu nuklea energio .Ĉi vibra lumo kreskas en esti 
atendante ke en realo ne suferas sed kiel pavo ke infiltras 
la impulso kaptis kaj tio kondukos nin agi agi aŭ ne agi , 
impulso , tiu dinamika kaj klara eksplodo .Sekve ni utiligi 
la maksimuman eksponenton en lia forto estas ordinara 
agentoj kiuj korekti , kolonoj renversiĝi neebla 
desequilibrar gxi estas la potenco de transformo .Kaj 
nenio pli forta ol esti transformita, tiu ŝanĝo en iu kiu 
levas kaj ĝi protektas nin de poluado .Mi memoras kriante 
kaj ne volante iri al antaŭ- lernejo en la unua tago sed 
speciale post ĝuis la amikecoj , ludante kun miaj amikoj 
.Estis normala en malsana knabo kiu kaŭzas altajn febrojn 
kutimo koŝmaro , kiu estis ligita per ĉeno kaj malsupren 
al brulanta kaldronon sed kun la rave penson mi tuj infero 
sed subite vekiĝis kaj estis ŝparita en la lasta grafo kiuj 
derivis.Mi scias de kiam mi lernis distingi varma de 
malvarmo , laux mia frato kiu metis la manon sur la 
hejtilo laŭ li en la plej malvarma parto kaj en la plej 
varma parto , rezulto : simple bruligis dekstra pojno kiu 
rememorigas al mi la 666 aŭla marko de la besto pro 
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scivolemo mia lasta telefono finiĝis en 666. - iu ĉesos nin 
se ni volas daŭrigi , sed kial halti se ĝi estas ago kiu iras 
disvolvante kaj generas emociojn , sentojn kaj stimuloj 
kiam iu respondas kaj reagas en mia agoamikoj, pacienco 
kaj inteligenteco por kompreni la aliaj estante 
confrontación .Kial forlasi negativajn energiojn paralizi 
nin, kvazaŭ ni estis infanoj neresponditajn , kara kuraĝon 
, la vorto estas la ordo kiu estas al esti juĝita kaj kiu 
estos la juĝisto de la racio , kiu povas esti normala aŭ 
eksternorma , iu !Ni ĉiuj havas fidon, kaj mi havas fezada 
doni tiun kazoj de maltrankvilo de volo kaj ĉioscia kaj tiu 
deziro , sed kiel harpo kiu aludas kaj eskapas transdonas 
sonas sireno kun alucinatorio eĥoj .Nenio pli ol distrante 
auxdas aŭskulti duoble pli ol ni parolas kaj silento estas 
ago kaj ne naiva aŭ descontrolada , malmultaj rezistas 
silento kaj tie - provi .Povas eĉ esti torturaj sed respondi 
multaj subjektivaj kaj objektivaj demandoj , la 
companionable silento estas silenta sed povas funkcii kiel 
la perfektan armilon incontrolable , dezirante impulsividad 
kaj soifis , tiuj kiu ne povas kontroli.Trankviliĝu kaj 
aŭskultu , aŭskultu la silento en vi .

               Mi tuj prenis birdo ligis lin draton al gladtabulo 
fero donus lin manĝo , akvo ... Kaj mortis tiun tagon mia 
viva ludilo .Mia unua ludita kapti la ludo malbona rezulto 
por havi mian fraton malantaŭ mi faris min rapidigi unu 
"angulo " kie krakis lia kapo ĝis la blankeca histo estis 
cxirkauxe.Mi iris ĉirkaŭ 4 km por iri sur la monton kaj la 
fumigxadon Kentucky por $ 12,50 tiuj kunvenoj mia 
amiko manĝis lampoj , pokaloj , kiu aperis , la cirko estis 
pasintaj ĵus en la vilaĝo .Mia unua jaro de biciklado 
exhibicionismo estis pli mian fraton , la du malsukcesis 
pasi kelkaj brikoj kaj nur oni per la por hospitalo .Preskaŭ 
samtempe prenis ferradela gravedan hundino kaj tiam la 
marmoroj ŝtelo kiu min implikis mia frato ne helpu min pri 
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ladrãozito ke poste estus mia amiko kaj mi havis la plej 
freneza frato de la tero .Tiu amiko ne estis invitita al mia 
naskiĝtago sed certigis por proponi mian unuan Lego kaj 
sola en la vivo.Tagoj antaŭ 1er komuneco iris kun amiko 
al la loka komunuma centro kaj ŝteli la peko flanojn .Ĝi 
estis nur la komenco .Tiam mi komencis ludi as kaŝita kaj 
tiel estas kiel mi kasxis mian patrinon la plej bona amiko 
lasante ĝin sola en la domo poste lernis ke li estis terurita 
, kaj nomante por ni tie ni malfermu la pordon .Amigos 
ludis kun bicikloj , aŭtoj , marmoroj , kaj ŝatis aventuro 
... finis okazos ĉiutage kanti la janeiras sur reĝoj kaj 
ekhavi iom da mono per elspezi ĝin subite rememoros 
proponante kolbasojn kaj aliajn Fumaĵitani miris en 3ª 
klaso ecx se la instruisto estis anstataŭita , la lernejo 
ludejo estis en la verkoj kun sablo montetoj kaj truoj , 
sed mi aventurado, kiam mi venis al la ĉambro kaj por la 
unua fojo por tia maltimo estus " ĉefi reguada " kaj 
aŭdacismi prenis la manon antaŭ la instruisto batis min , 
la dua antaŭ studentoj kaj ŝajnigis pardonita .En la 4a 
jaro vendis miajn kolegojn patro kolektoj kovras , kiel tiuj 
suplementoj kiuj elvenis hodiaŭ en la paperoj .Mi 
memoras la unuan sorĉisto kie meti mia patrino kondukis 
min kaj mian patron kaj mian fraton kaj mi vidis la 
sorĉisto al la tuŝi ilin en la genitales al mi li ne kuraĝis kaj 
ĵetis ŝin malamo estis la unua kiu naŭzo envivdaŭro .Mi 
estas Natal plus miajn kuzo kaj mia frato kaj li ricevas la 
unuan LP la Pink Floyd - La Muro , primaço 
malvarmeta.Memoru la 1a komuneco ĝis majo 1986 en la 
Preĝejo de la rimeno glavo cindro , jam intensa caminata 
kun strikta ŝuoj .Estas tempo iri al la Estarreja komunumo 
, reiru maldekstren amikoj kaj konatoj , alvenis al kaŝi 
mian foriro ĉiuj kun la profito de lasi ĝuste antaŭ la 
lerneja jaro 4a jaro esti kompensita de posta letero de la 
majstro kiumontris admirita de mia silento .Kiam mi 
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alvenis al Estarreja graflando mi kopiis al Pardilhó , mi 
estis malmultaj monatoj, komencis tie mia tago - al - tago 
, mi scias en la momento kion ni nomas la bulling mi estis 
la viktimo kaj timis , timis eĉ kiam vojaĝis de 
hejmolerneja buso , estis unu, kiu estas feliĉa por " 
trempi la supo ! "La 1-a laboro ke memoro estis lavanta la 
aŭton al mia patro migru beko jam la tajpilo kaj li pagis al 
mi .Mi eniris la 5a jaro kun speciala permeso te responso 
Rezigno subskribita de mia patro aŭ gardisto eniri la 5a 
jaro en lernejo c + s Brodick ĉar ankoraŭ ne havis la 
minimuman aĝon .Atingis nur rulo neceseja papero kaj 
fumava- atingis volas la mondon por halti ĝustatempe por 
mi utiligi banko ŝtelo , ktp ... Sed ĉi tiu jaro mi ricevos 
mian unuan gradon en kiu mencias ke studento 
partoprenis en kruco lando1988/89 lernejon alvenante en 
15ºlugar , nenio malbone por iu kiu ankoraŭ ne kreskis , 
do tro sentis kreskita salti la reto kaj iros aĉeti cigaredojn 
.Li paŝis biciklo bremsoj kaj pasigis la plandojn de 
sneakers en miaj fruaj fumado serioze Mi ŝuldas gigante 
sg najbara la bona taverno frua Estarreja preferis la 
bufedo kaj ne mangxas en la kafejo .Mi memoras la 1a 
funebra ceremonio mi ĉeestis estis mia parakeet domaĝe 
ĉi estas tondita flugiloj ... Li iris por ludi en la korto kaj 
grimpis loquat kiam mi saltis sur la teron , frakasiĝis la 
Budgie !Ĉi tie komencas mian sekvoj ;mi ekdormis eĉ 
ploras por esti perdinta tiun beston , mi finis liganta 
mozaikoj kaj tie faris lia enterigas .Ĉio tre bone ne estus 
kato la sekva tago iri esplori gxin !Rezulto de tiu rakonto 
finiĝas kun hundo kiu estis petinta Kristnasko ĉeestas sed 
trovigxis malproksimigi sur la pordo de mia domo , ni 
bonvenigas ĉi " teko " kaj finas instruita ataki la celon 
kato , nur mia teko por mortigi la katon .Mi eĉ batis per 
sxtono sur supro de malpezaj pro scivolemo kaj ĝi rompis 
.
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               En miaj fruaj tagoj de laboro , amuzis min en 
kukvendejo kie li laboris , ke scolding ... Li eĉ preni la 
ĵurnalon al la banĉambro por legi kaj fumis unu aŭ du 
cigaredojn tamen tiutempe ne esti kaptita de mia frato 
kaj miafratino alvenis kun timo ĵeti la pakaĵon el la 
fenestro en la aŭto .Mi havis sperton kun lupo ombro; 
perdiĝis sed trovita .Protektataj, sed nur per elekto 
.Manĝado via lerteco kemiajn solidojn kaj esenca akvo .La 
pureza lia "ombro " manteloj por aventuro kaj havis 
surteriĝo , Caricuao .Kiel lupo estis protektita , sed per 
sinteno sola, inmerso en ŝajna soleco .Hodiaŭ mi skribos 
Caricuao lupo , mi alfrontas vian mondon kaj interpreti 
ĝin .Amiko sendependaj ne vivi sen ilia sovaĝa naturo , 
sed reala newbie bonfara vivo , embrio en Caricuao kie mi 
diplomiĝis havas lojalan juna sango , precipe honestaj 
sentima naturo , ferocaj en esenco sed justa kaj 
respektema de via amikokompano kaj amiko .Tiel fidela 
vojaĝa kunulo kaj kompliceco ĉiam interpretita kun varmo 
kaj silento .Mi vivis iom sufiĉa renkonti la ombroj de 
Caricuao " stratoj " kaj kompanio .Sed mi vidis la kuraĝon 
lupo kaj li establis muta kaj statutaj konfidulo amikon 
ligon por ilia libereco .Se ekzistas unu aferon la lupo devis 
estis libereco , estis, sola , sola !Kaj libera!Shadow Wolf 
extrahuman ardante energio en ilia maniero de esti .Kun 
lia bojanta trudita al ilia sovaĝa sendependeco de la genoj 
de naturo .Decidis dividi siajn spiritajn moruo sole 
Nochebuena kun la lupo , aŭ prefere shadow Caricuao 
lupo dum konektita per unu libera telero unísono 
fraternally ankaŭ dividante versxoferon .Ni estas solaj 
propravole?Kompreneble !Ni estas liberaj por pensi kiel 
siluetoj en naturo .Ĝi estis donaco al mi ĉi tiu Kristnasko , 
la lupo Caricuao , sed sovaĝa por denaskaj genetikaj 
medio tiris per siaj kromosomoj al la sento de libera stato 
de pureza de lia propra naturo .Enigmaj kiel la 
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vivmanieron sed plivigligita de volupto por vivo kaj ĝuu 
vian soleca sed libera mano por ajna limigo aŭ trudo .Mi 
ombra lupo estas amikoj , estas uncharacteristic en lia 
modo de agi unconventionally trudadon de aliaj, ni estas 
liberaj al manoj de patrino naturo kaj tiel ni kreskos kaj 
kio ni konkludis infiltri nin.

               

Mi alvenis al esti pli ol 10 min especado rigardas mia 
patro amanto kaj pensis , pensis , ke almenaŭ ŝi faris 
bruon tuj havos iujn problemojn .

               Mi ĉiam ŝatis mian fraton sed iam li batis min 
per sia pugno kaj frapis la identeco de mia patro , kiam 
mi forkuris en piĵamoj por strato Pardilhó , Estarreja 
graflando kaj finis en la malantaŭa korto proksime la 
rubusoj .Ĝis mi devis meti sur konsisto kutima eliro 
dimanĉon pro markojn sur lia vizagxo .Li paŝis bremsoj 
kaj elspezis sneakers kapti , mi vendis la motorciklon vi 
rajdadis sen pneŭoj nur kun la rando proponi mian avon 
kaj vendis ĝin al la pezo kiu mi faris $ 300 por ĝi.En tiu 
lernejo mi finas kun du negativaj , unu alian matematiko 
manfaritaĵoj , mi neniam rimarkis ke estis tiel malbonaj 
en mana laboro .Nature implikis de la socio kaj liaj 
kutimoj komencante en 1989 ludante futbalon ĝis fino ĉi 
karieron en 1998 kiel atleto de sportoj klubo Estarreja kiel 
praktikantaj futbalo komencis kiel centro - eksplodo atingi 
oni metas de 3 en mia longa kuro ,sed estis trejnado 
match kontraŭ Ovarense .Tiam kiel ili kreskis marŝis foren 
en la centra avanulo pozicio , mi vojaĝis al malproksima -
maldekstra, tiam dekstren mezo tiam duona centro akiri 
protekton en la centra kaj liberigu pozicioj .Ĝi estis konata 
al la fino de mia kuro kiel atleto de fifama anti pura ludo , 
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sed por registri la 2donas golo markita en la tago mi 
petos la trejnisto por esti la kapitano de la teamo kaj ludis 
centran centrocampista , notis golon en tiu ludo ,faris 
diferencon kaj rajdis la distancon de la mezo al la 
kontrauulo celon farante " cuequinha " la golulo .Penso de 
prenante pingloj por futbalo ludoj por fari la teatraĵoj en 
la kampo .

               En 1990/91 ĉeestis la 7ºano gimnaziano 
Estarreja , estis malbone integrita kun tiu lernejo por esti 
ribelema kaj preterpasis la rakonton ke iam mi 
masturbated en la klasĉambro , estante nomita de 
historio instruisto kiel havanta Patriot misilon - ke 
tiutempela iraka milito , neeviteble malaprobas jaro 4 
negativa .Kio doloris min plej estis la portugala ĉar estis 
la unua kaj nur en mia lernejo kariero .Decidis reveni al 
Brodick lernejo kie havis la 5a jaro .Post la 1991/92 
akademia jaro 7 lernejo c + s Brodick unua jaro esti 
apodado " aidoso " inter kolegoj , venante havi 
miskondutis famon , tamen lernejo sukcesoj estis mi 
permesante forpaso lernojaro , jam enalteco kiam 
konfrontas kial vi venis el Estarreja al Brodick diris ke 
estis forpelita de lernejo Estarreja .Trapikis la malalta -
denseco disketoj duobligi la kapaciton de la sama faris lin 
kun mano borilo , venis la vico iri al la Estarreja lecionoj 
por Brodick sur la " biciklo " intence sekvu ĝis ovárico , 
ŝtelante maĉgumo kaj karameloj al la hipervendejo .La pli 
bona ludo mi faris en mia kuro estis post rekta kaj estis 
kontraŭ la beachfront klubo ĝis la kamioneto venis por 
konduki min hejmen .Mi metis muŝon en butero sandviĉoj 
al amiko nomata " MINETE , " la unua porn movies mi 
vidis mirigis min , virino havis dick kaj paruoj samtempe 
iu kiu memorigis lin , estis alia de serpentoj kaj angiloj , 
mia patro scenoj... Inter la Estarreja kaj Brodick vojaĝoj 
havis la rajtigon de la cp fari sed kiel tabako toksomanio 
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komenciĝis pligravigi anstataŭ aĉeti la pasu ... mi estis 
jam en stadio nur al hitchhike havi malgrandan ŝanĝon 
por tabakokaj iris al la bakejo manĝi duonan panon trinki 
bieron Litrada la ŝtrumpetojn kun kolegoj .Hejme mia avo 
pafis de la airgun kaj plumbo ricocheted kaj preskaŭ batis 
min kaj aŭdis la zumadon de la ĵetaĵo .Mi iam iris al 
naskiĝtaga festo , Nun la furoraĵo de drogoj bruligis unu 
gingivo kaj turnis nigra post fari kredi en lia propra partio 
kiu estis haŝiŝo .Antaŭ iri trajno nomita miaj geamikoj 
domon kaj ŝtelis boteloj de ĉampano al mia patro kaj 
trinkis antaux trejnado venontaj pluraj fojoj al esti 
forpelita .Iutage unu el liaj amikoj prenis tia ebrieco ke 
devis esti enhospitaligita .Lia patro venis voki mian farado 
plendon.Ene de la futbalo klubo havis specialajn trejnado 
, tiu estis nia kontraŭulo teamo selektado de Aveiro 
serĉante novaj talentoj .Interpretita formidable 
entrenamiento kaj tio estas kiam ili metis al mi trejni en 
Aveiro selektado kaj akiris eĉ lokigo .Aveiro sezono 91/92 
Football Association ludis kiel antaŭa , descaindo al la 
maldekstra flanko , estis anstataŭanto por ludanto kiu 
estis poste FCPorto .11- 07-1992 en la selektado sub - 13 
havus renkonto en kiu alfrontis al la selektado de Aveiro 
kun la selektado de Leiria finante la sezonon 91-92 , estis 
ĉi tie en ĉi tiu ludo Mi havis ŝancon , kaj iris en la duan 
duonon de tiuraportis la revuo Aveiro , mardo , julio 14 , 
1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 " ludo en la kompleksa sporta 
de s kampo .Hiacinto." Kontraŭ la banoj , la Aveiro teamo 
prenis la kampon kun alia determino .Kontraste kun la 
unua parto kie la leirienses regita , Aveiro pluiris por preni 
ludon konton kaj bona ekspluatante la kontraŭulo arierulo 
, donis " pri vizaĝon " al la rezulto .Atingita la equalizing 
celon , tra maŭra Filipe kiu flosis en la Beacon fono " .Mi 
ne scias , kion mi faras en tiu ludo , Mi memoras irinte tiel 
for kiel esti nekapabla kapti la pilkoj , aŭ estis tro 
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malrapida aŭ tre rapida , sed en la fino ne estus notinta la 
3a celo de miafutbalo kariero , tiu jaro estis neniu turniro 
inter naciaj teamoj por financaj kialoj , vi povus esti 
evoluita pli ?Vi neniam scias .Venu la akademia jaro 
1992/93 kiuj ĉeestis la 8a grado en lernejo c + s Brodick 
kaj jam fumis ĉiuj intervaloj , estis ribela kun deturnita 
konduto .Li diris al amiko kiu estis en milita lernejo , mi 
atingis veni en franca klaso apogon kun neceseja seĝo en 
la kapo dirantan estis vi necesejo , ne havis kuraĝon por 
alfronti la okuloj de mia patro ĝis la unua hospitalización 
,maĉita herboj antaŭ iri hejmen post la unua futbalo 
trejnado kaj lastafoje mi prenis batado, ludis en trejnado 
komencis, " prenis " kaj sturmis lin kaj rakontis al li 
atendu min tie kiuj portis ankoraŭ pli , kajli atendis ... ĝis 
mia kapo estis kontraŭ la gudro li havis la alnomon de la " 
Pardilhó " .Mi havas la unuan disco en mia subtegmento 
kaj nomis gxin ku * .Rose de luko al la pinto de la 
konstruaĵo kaj venis havi litkovrilojn sur la tegmento inter 
aliaj aĵoj, kun miaj amikoj fumis lano plurajn fojojn, kun 
la Nuno amiko mia ricevis min al la rando de la limoj 
proksime kameno , lasis strigo kemi estis ekstere 
ekvilibro kaj faris min preskaŭ falas de la tegmento .Blua 
Radio Blue Ray furiozaj invadas min per arda energio kiu 
fluas en la malpura poroj antaŭjuĝoj kaj intolerancias ke 
tiu blua fulmo frapos .La lumo produktita de ĉiuj estaĵoj 
ruliĝas supren en mekanismoj sen malfacila honto ne esti 
malsimpla nenoca artefariteco de .Ĉi lasero lumo 
penetranta kaj nevideble penetras al la nevidata kaj 
distrita .Ĝi estas psika kaj maestre lumo en supozoj 
nerilata al la vojkruciĝo propra psika .Diskreta kaj nenoca 
kaŭzoj tra ĝia trabo suĉado de venenaj pensoj kaj 
antaŭpensita ideojn por sia propra veneno kaj ĝia 
kontraŭveneno .Tegmento lumo , la fumo kiu traboras la 
lumo de la kovro menso ĉifonoj memoroj malfarebla en 
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kapoj sen direkto kaj agado , ago , tiu motoro kiu 
malvarmigas la paŝo de furioza penso de malrapida kaj 
descoordinadas massificadora menso .Penetranta la 
entuziasma pri la sencela tempo estas supren kaj 
distribuas la cerbo kaj ekscita lumoj Deambulante 
estimulación elektra .Intensigas en hipnotizante kaj 
paralizanta korpomaso , kiel desencadeio rimoj en 
babilado.Tiuj tegmento lumoj venis sur ĉu fino inĝenierio 
kapo ." Iuj personoj havas simiojn , aliaj nur mansardoj !" 
Aliaj lumoj kiuj forgesigu la ĉefa eniro , mi deziras penetri 
mansardoj kun memoroj , pensoj mallongaj vivoj vivis 
sen gravaj kaŭzoj sed kun multaj memoroj .Memoroj kiuj 
estas klerigi la menson por ĉiam malfermita aŭ fermita 
kestoj ... Ia serĉi bendoj VHS kaj ne havi monon por pagi 
la luon supren etendante en tempo kaj faru diferencon 
inter la malofte pliigas dormis pensi kion estis.Mi eĉ havas 
kasedoj monatoj amasigi .En 1993 mi komencis voli preni 
mian monon kaj decidis post alvoko labori por ludoj 
ĉambro.Tiutempe li havis 15 jaroj kaj ĝi estis vidinta 
multajn aŭtoritato kiu tenis ordo de spaco kaj 
malpermesante tiuj sub 16 penetras .Venis la unua 
kontakto kun la haŝiŝon kaj rezultis poste konsumo super 
17 jaroj sekvante .En ĉi medio mi kontaktas kun aliaj 
realaĵoj sed neis iam kaj mi rifuzis la uzon de heroino kaj 
kokaino , kiel diri ke mi faris tra mia vivo ne estis en ordo 
aŭ celo te mi eble estis " minis " sed neniam 
konsumi.Havis neregulan sintenoj al konsumado kaj jam 
fama " artisto " esti la anoncisto de la fino de lerneja jaro 
partio de la 9a lernojaro finalistoj En 1993/1994 .

Generatoro , generatoro aŭ generatoro amo ami kion 
brulaĵoj ĉi ne virtuala karna deziro , kaj tiu emotivo ligilo 
travideble kisi kaj soifaj pro io esenca al la evoluo de 
emocia energio kaj elektra ligojn.Ĉi generatoro provizas 
egooj kaj personecoj kun kaŝitaj vizaĝoj en ĉiutaga 
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reprezento kiel en preni matenmanĝon , aŭ vespermanĝo 
, aŭ akvo kiu nutras la energio de la tago - al - tago 
.Neniu maskojn aŭ lacerating pensoj , enquadramo ni 
fakte la energio de amo aŭ la amo de electrizando energio 
kaj akran penetran kaj reprezentanto aspektas amo kaj 
soleco kiu vivas nutritaj de kablo kiu neniam elŝaltas , 
nepereontan povon , sedvera , por ĉiam !Ĉiam soifa 
electrizando deziro rigardi kaj iuj pacienco inventis la 
monotonía de tago kaj oblikvaj vizaĝojn kiuj reprezentas 
nenion en elektra mediumo estas malfiksas dratoj 
.Adentrarse en la imago de la denaska motoro kaj pioniris 
realaĵojn sed kun sufokas la instantáneas kontakto 
.Kontakti esenca al motoro vivo , motoro, ke la konsento 
realaĵo de la vivantoj kaj ne ĉeestos , sed fremda al aliaj 
realaĵoj preskaŭ nepercepteblaj al la konscia deziro , sed 
estas tie !Tie estas ĉiam ĉeestanta en la senco de tuja 
ŝanco , tiel la amaskomunikiloj ne eblas pli akveca , ne 
diapozitivoj en pensoj de amo generatoro signifas kaj 
disponeblaj rimedoj ;pri amo generatoro estas ĉiam sur la 
prowl kaj ajna alia ne- virtuala medio kaj kontrolita tiu tre 
estante de fali , tiam ne povas divest mem de la plezuro 
generas, kaj proliferas en tiuj ĉiam ĉeestanta vizaĝoj de la 
animo peco vi ĉiam volis sufoki.Ĉar vi ne povas disponi 
ajnan pecon , kiel energio estas unu kaj multkultura en lia 
senso de kontentigo , kontento kiu disvolvas diversajn 
realaĵojn , ĉar ni estas virtuala kaj imaginara , nur en la 
ĉeesto de aliaj aŭ sin en la spegulo kaŝis la nova reguliga 
povo en la mensoj deneŭtronoj , ke tiuj estas la realaj 
bestoj de lumo .Brilo drakoj povas ŝalti kaj la fluo tra ni 
kaj revitaliza ni ĉiutage donas al ni forton kaj mime glimaj 
estaĵoj kaj vagantaj , jes !Walkers ĉar ĝi eblas la forto de 
lumo aŭ malsana kaj convalecientes turmentojn kiujn 
insulto de la dualisma kaj opresivo realaĵo .Ne abatas vi 
pri tiu fluo negativa polusoj infiltri la subkonscio kaj 
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reduktante profunda doloro de opoziciaj kritika 
personecon , nutris vin prefere la transcenda realo kaj 
_positivity_ da kontraŭ kemiaj kaj kemiaj manĝanto 
cirkvitoj de la spirito de novigo kaj efektivigo , realigo , ke 
ĉine transferibles kiel birdomanĝejoj furiozaj raso al neniu 
plezuro , sed trenas la menson al la ondoj de pensado kaj 
transmeto de tiu .La transdono de pensoj estas reala kaj 
ĝi disvolvas cirkvitoj kaj neniu povas nei tiujn cirkvitojn 
havas aktualan disvastiĝas en la sentempa aero de sentoj 
kaj plezuroj subprematoj ĉar ni ĉiuj komencas ekstere 
stimuloj de beta - blockers sed kiuj fortigas nian soifon je 
vivo .Tiuj impulsoj do tuŝas nian pensadon kaj foje 
konfliktoj okazis aŭ disvolvi en penso , sed tio povas 
alporti feliĉon , ke la ekscito de protonoj kondukos al 
ekstera realaĵo .Blua lumo deĉenigis fortajn emociojn blua 
lumo kiu kuras tra pontoj kaj ŝtuparoj kaj infiltras la 
potenco de sentoj kiuj nutras spritaj evoluantaj ĉi 
potencial kiu bonvenigus lia ultra sentema traboj beleco 
de travidebleco elokventa amikecon kiu serĉas iom " blua 
", pli forta, pli intensa , kaj evoluigas en ni konstelacioj 
kun profunda ramificaciones sentante kaj forigxu ke 
Hertzian ondo .Tiu povo tuŝas oblikvaj mensoj senigitaj je 
sento de vivanto , turkiso afekciante profunda kaj 
duradera amikeco , ĝi portas mem magia traboj de 
frenezo kaj plezuro amantoj de maloftaj beleco kaj vigliza 
.La fadenoj de krepusko intenseco ŝi disvolvas kaj 
transdonas energion kaj varma protekta de malbono kaj 
deleita kun agonio kaj silento , ne, ne maskon kiu 
eskapas al ni kaj raportis nin al abstrakta penso , ĝi estas 
pli forta lumo kaj intensigante plezuroreela kaj imaginara 
, sed ĝi tuŝas kaj kiu ĉiam tuŝas siajn movi kaj elĉerpas 
limojn por la apriora kaj restantan amikeco .Ŝi enamiĝas 
kaj kiel tiu senigitaj je kialo sed utili manĝon al emocio , 
venas kaj alportas plezuron kaj volupto deleita , ke 
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plezuro estas kalorioj kaj invadas ĉiujn en frenesí de 
ekscito ĉi primara koloro kiu enlitigas kaj ruloj abrocha la 
amasiĝo deenergiojn kiuj estas malplenaj kun la tempo 
sed kiu ne malaperas en tiu estonteco , tio estas ĉiam 
ĉeestanta , protekta , ne ni evoluas la nivelo de 
incontrolable brilaj plezuro .

               En 1994 mi eklernis elektristo kaj tie ekestas 
kromnomon kiel mi ankoraŭ konita de iuj kiel la " Faíska " 
ĉi ĉar mi prenis kolizio en floja fadeno kaj fine ne estis 
elektra fluo.Mi komencis ĉeesti al la nokto kaj tiam en la 
unua vizito en 1994 al la diskoteko eklipso , mi igis la " 
kapti - tasoj " Mi ankoraŭ memoras tiun tagon farinte 
spiro testo kaj la rezulto antaŭ operacii estis pli alta ol 2.0 
.Tonight estis fantástico , mi ĵus kaptis la botelon ĉiuj 
diskoteko kaj portata de unu el la perantoj de la domo 
kun lia kapo elstaris : kaj tie lasis min hejme , ĝi estis 
mirindaĵo ke la lasta jaro de la eklipso somero alvenas al 
la fino kielbufedisto faras pafojn kaj bartenders anstataŭi 
la mezo de la nokto kiu ne plu povis stari.Mi lasis 
progresojn kaj mi alvenas ovárico , aliĝis al la akademia 
jaro 1994/95 ĉe 10 jaroj sportoj areon lernejo Joseph 
Macedo fragateiro , estis ĉiam la plej malbona en terminoj 
de ed .Fizikaj kaj sportoj tiu ankaux estis pro mia 
malbona konduto , mi eĉ havas kuracistan atestilon en 
naĝado praktiko de alteco raportante alergia reago al 
kloro , sed kion mi ne sciis estis naĝantaj !Havis teamon 
de futbalo kiu estis nomita " les bufons " aŭ peidolas kaj 
venis por ilin levi financojn en la komerca areo de 
Estarreja .Ebrieco faris min trapasi PJ en Aveiro kun alia 
amiko , faris stadioj antaŭ la tutmonda evidenteco sur la 
malĉefaj kie " submarŝipoj " biero kaj kuko miksaĵo iĝis 
en ŝerco .

En la vojaĝo de la finalistoj en Bayou superbazaro jupo 
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kun amo naskita de bieroj kiujn ni portis lin al la 
apartamento , kie ni renkontiĝis - la footer de diris 
apartamento malplenaj boteloj .Okaze de la datreveno de 
mia koramikino tiutempe ebriigxis furadouro min tiel ke 
mi finis falante dormis ĉe la tablo ankoraŭ estis nur venu 
la supo kaj kiam mi vekiĝis ĵetis supren la tablo post la 
vespermanĝo donis min ride hejmo kaj mi volis esti 
partiokaj ne estas hejme.Al mia dek ok vidis la filmon 
Trainspotting ĉiam trovis grandegan ŝerco ĉar la homon 
en necesejo kaj sinki en maro da turds kaj ofte la 
konversacio kun mia avino ŝatis paroli kun kio venas el mi 
ke la turd ke estas Bullshitmiaj ETA la malĉefaj kiu faris 
intimidación eĉ pli malnovaj ili eĉ intimidar en mia frato 
geedziĝo partio kun 3 boteloj de rumo kaj multaj pafoj kaj 
kaptis la persienoj ĉimatene ĵetante supren .Mi iĝis 
ĉampiono por la teamo nomis la " Ĉeĉena " en la futbala 
turniro daŭrigis mian progreson kaj en 1995/96 jam en la 
11-a grado lernejo José Macedo Fragateiro povus akiri la 
transiro al 12-a grado sed kun matematiko kaj fizika 
kemio reen ,neniam akiris ilin rekuperi.Mi saltis el klaso 
de la fenestro kaj marŝis tra la pordo por diri ke ĝi estis 
irinta al la banĉambro instruisto kiu estis la gvidanto de 
grupo diris ke rakontus miajn gepatrojn kaj mi alvokebla 
kiu havis problemojn hejme .Tamen rajdis kurante kaj 
plendis tro multe de muskolo kaj kiu poste venis al esti 
operaciita en la kazo de hernio en la jaro 1996/97 , 
malsukcesinte unu jaro estas avecina militservo al kiuj la 
milita inspección konsideras min ne kapablaplendis al mi 
ke ne povis kuri pro tio doloras miaj kruroj .Ĝi faris la tri-
turbos amikoj te artikoj de 3 filtriloj .Kaŭzis bulling 
situacioj influas la grupo " malantaŭ " la lernejo estis kiuj 
nomis ETA .Varbi kunvenojn por 4 kaj 5 personoj en la 
urbo de ovárico lunchtime , reala atakoj sur libereco de 
esprimo kaj gastoj kiuj kunvenis kun mia plej bona 
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aliancano Nuno coagíamos la kutima varo grupoj .Deklaro 
urbodomo Estarreja , mi transskribas : li servis kiel 
monitoro en la ocupacional programo por infanoj de la 1-a 
ciklo de baza eduko " aktiva feriado " dum la monatoj de 
julio , aŭgusto kaj septembro 1997. " Mi konfirmas ke la 
servoj provizitajestis vaste rekonita kaj laŭdita ambaŭ la 
intereso kaj devontigo demostrados aŭ la valoro de la 
laboro .En Santarém dirinte li tuj la expo iris hejmen de 
iuj amikoj venas al doni furzo kaj malklarigi mi ĉiujn esti 
elĵetita la fenestron boksistoj ripetis en la jaro 1997/1998 
la 12a jaro kien mi riprocxataj pro kulpoj dediĉola asocio 
de studentoj tiun jaron komencis stiri .La atende kaj li 
ekrajdis bone deziri , voli salti, salti kaj fumado promenis 
sen rulado celloko angoro varias kun aĝo kvankam ĉiam 
vivantaj en ansiosíssimo mode atendante ion , ni ĉiam 
deziras ion , ĉio en ni staras kiel Volosenvole mem.Ĉijare 
mi preparis la sekvan balotilo propono : estas kun granda 
determino kaj senson de respondeco kiu candidatamos en 
tiuj elektoj la asocio de gimnazianoj José Macedo 
Fragateiro .Ni celas antaŭenigi kulturajn kaj distrajn 
aktivecojn por dignificar tiu lernejo , ĝi ege bezonas 
altrudi interne kaj ekstere.Por atingi tiun celon ni 
proponas: - efektivigo de finalistas- prom antaŭenigi 
kulturajn kaj sportajn tagoj asignitaj al la tuta loĝantaro 
estudiantil , inkludante junulara semajno , futbalo turniroj 
, basketbalo kaj voleibol (viroj / virinoj .. ) .Prepari 
monata , la celo formi kaj informi studentojn de la 
society- la problemoj kuraĝigi la kreo de lernejo ĵurnalo 
debatoj - trejnante associados- akiraĵo de bilardo tablo 
futbalo - junulara semajno la tago kun diversaj aktivecoj -
fari kontaktonkun la "averaĝa " por promocii la aktivecoj 
de nia lernejo , kaj en aparta la studenta asocio iniciatoj 
." Ni kalkuli je via voĉdono " listo - tiu estas via asocio 
listo - donu la ulo por vocês.na kampanjo distribui 
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kondomojn por lernantoj kaj tenis kontakton kun la sano 
centro por la venontaj debatoj kiuj ne venas al rimarki 
kial lasano centro volis studentoj resti privata klasoj 
ĉeesti.Sub la kampanjo slogano , " doni la tipo por vi ! " " 
Sekvas niaj paŝoj " kaj eĉ " ludi nian muzikon , " kun la 
Socialisma Partio afiŝoj kiuj apogis tiun kampanjon per 
provizi la sidejo volis kontribui, aŭ aktivulola partio , la 
aktivulo littukojn estis distribuitaj sed ne unu aktivulo 
gajnis tiu politika forto de nia asocio .Koncerne al la aliaj 
projektoj la plenuma estraro aĉeti bilardo tablo futbalo kaj 
atingas duonon de la 20 obusoj kiu kostis ĉiu turniro .Je la 
tago de inaŭguro kaj mi citas : sekvante la elekton 
preterpasis lasta januaro 14 , 1998 inter 10 kaj 20 horoj 
.Partoprenis en du listoj , kaj b kies reprezentantoj estas 
difinitaj en la apliko procezo , registrante ke la akto okazis 
ene normalaj limoj .Post la fermo de la urnoj , kiuj 
voĉdonis 740 studentoj , procedió al rakonti la voĉdonojn 
.Liveranta la sekvajn rezultojn : dek blankaj - dekkvin 
voĉdonoj voĉdonoj nulos- kvincent sep voĉdonoj lerta al-
ducent ok voĉdonojn lerta b laŭ la voĉdono la listo gajnis 
la entuta gajnanto en la unua ronda posedo estis donita 
deAsocio voĉdonis pasintjare, ke sekvante provizas 
taksado de asocio en rilato al la lerneja jaro dek naŭ cent 
naŭdek sep .Post tiu prezento ne aperas ajna pozitiva 
bilanco.Ĝi devus ankaŭ notu, ke la antaŭa asocio havas 
en lia heredaĵo skribotablon , metalo kabineto , seĝo , 
benko kaj du ŝako ludoj ( nekompleta ) .and nenio alia 
aldoni finiĝis la sesio kiu tiuj minutoj estis strekitajke post 
legado kaj aprobita estos subskribita de la ĉeestantaj 
membroj .Tagoj post la kampanjo estas anonima denunco 
cirkulas la lernejo kie mi estis apodado la Leono Reĝo kaj 
Al Capone ĉar kelkfoje min trans tiaj karakteroj en klaso , 
la afero estas komplika por mia flanko estis ankaŭ vidita 
de la plenuma estrarokiel konsumanto de haŝiŝo kaj 
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konforme al lernejo psikologo la cxefo .Fine de 1998 al 
ovárico psp malfermas esploron kaj neniu polica esploro 
raportite la anonima denunco mi estis la filo de la 
prezidanto de Estarreja cxambron kaj trovis la kapon de 
la trafiko de reto .Ĵus fumis artikon kiam mi eniris la 
policanoj instaladoj , neis konsumante kaj estis provita 
kaj ne ŝatis , ĉar ne plu havis kontakton aŭ informon pri 
mia pridemandado en tiu eskadro ovárico .Ĉijare en prom 
sub suspekto kaj akuzoj de impago de tiu vespermanĝo , 
malmorala ĉar ĝi estis pagita en la sekvaj tagoj kun la 1er 
laboro de mia plej bona amiko en la momento , la lerta 
kiu aplikis la sekvan jaron timis, ke ni neni pagis la 
vespermanĝon , kiu estis farita , famoj .Sur januaro 98 mi 
estas invitita por la semajno de eduko , alportis 
memorojn de lia Exa .Georgo Sampaio Prezidanto de la 
Respubliko kiu asignitaj foton kun la dediĉo " al la grupo 
de Aveiro , speciale al kaj de lernejo José Macedo 
fragateiro , kun amika brakumo " semajno de eduko 
januaro 24 , 1998 - Prezidanto de la Respubliko , 
tagmanĝis starantaen la elektro muzeo kie salutis la 
prezidanto .Tiu sama jaro venas la ŝanco por labori en la 
diskoteko en la pildrinha furadouro , tie kiel kelnero 
amuzis gastojn kun boteloj kaj Ĵonglado lertaĵoj kiujn 
alportos memorigas la filmon " Cocktail " Estis nokte kiam 
ĉiuj malaperu min kaj mi havis la senton, ke la 
diskotekoestis flamis kredante ĉi eĉ post maldorma , kiam 
mi estas ĉiuj neklara detronigo la kalsonojn el la fenestro 
, frapu pluvombrelo de kafejo , tagoj poste estas la 
patrino de amiko mia reveni la jam lavis subvestoj dirante 
keeble estis falinta de supre .Estis komuna trinki 2 
botelojn da ora strikon unu de absenta kune kun mia 
kunulo .Ĝis en festo mi utilante kliento antaŭ la estro kaj 
komenci plenigi la glasojn diskonigi la likva ĉiuj super la 
sumigilo kaj tuj estis pafita .Mallonge estis unu el la 
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direktisto kun kliento kaj mi servis ilin du ŝotojn 
etendante ĉio li nur diris : Eliru tie !kaj al ĉi tiu tago ne pli 
parolis al tiu viro .Mi ĉeestis geedziĝo bona amiko de mia 
frato , mi fumis maleza en la banĉambro kaj ebriigxis min 
por ke mi metu sur la tablon ŝuo kaj farita poŝtelefono .La 
nokto ĉiam akompanita de pokaloj kaj konsumanta haŝiŝo 
uzata por skribi Einstein formulo en lernejo kovras 1998-
1999 monho trinkejo - bufedisto estis tie kelkajn 
monatojn , servante tasoj .Realigita dividitan finon 
2ºperiodo , kiel kutime samtempaj disco Phoenix li frapis 
900 homoj en la unua monho duŝo batis la 700 personoj 
kontraŭ preskaŭ 200 aliaj personoj en la rivala partio estis 
sukcesa.Post la partio prenis ĉiuj la manĝ asocio de eroj 
el pagante la posedanto de la monho vespermanĝo ne 
donante tion, plu monon por la partio .Ĉijare mi komencis 
mian oficisto rabato kiel la Philips , fabriko laboristo , kie 
mi laboris du monatoj por preskaŭ du semajnoj de 
forestoj .Por tiam atingis laboron en Uniteca / Quimigal 
.Iris kelnero / animador kun mia Ĵonglado lertaĵoj en 
dacasca disco Estis tie konsumas mian unuan " tablojdo " 
rompis en du kaj akiris malsamajn tagoj duonoj ŝajnis ke 
nenio mi faris estis korpo rapido , ekzdefoliar tutan 
revuon kaj ne legas ion aŭ akiri hejmon kaj meti muzikon 
kaj alvenante al esti al la ritmo .Ĝi estis la unua kaj sola 
sperto de ili.En la diskoteko dacasca la publikaj rilatoj kaj 
sekureco , kiam mi iris serĉi alian tagon de laboro min 
diris ke mi hieraux kun boteloj kaj mia Ĵonglado batis la 
kapon de kliento kiu estis irinta al la hospitalon lasante la 
novaĵojen la ĵurnalo , post ĉio ĉiu estis mensogo kaj mi 
ekkredis.Por malfruon de tri horoj mi estis kun koramikino 
atingi tien kaj mi anstataŭas por pluki pokaloj kaj pafitaj 
surloke .Malfermis novan trinkejon en Estarreja Mi estis 
en la jaroj 1998/99 kiel kelnero / pordisto herooj de la 
trinkejo , unu el tiuj noktoj pruntas libron pri " la pordoj " 
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, kaj mortu " usona " estis kolektita de trejni lin kaj mia 
libro .Mi venis por fari deponejo de $ 100 por povi levi $ 
1.000 ... dum du jaroj kiel pordisto kaj eĉ bruligis la 
pordon kun benzino mopedo , sed neniam amis inciti aŭ 
implikita kun neniu.Organizi unu nochevieja 1998/1999 
en Herooj Bar \u0026 amikoj Faíska organizo alvoko ĉiuj 
amikoj por la Nova Jaro.Komando ĉiuj trinkejo mecenatoj 
forlasi antaŭ noktomezo eventuale forlasi la trinkejo kaj la 
Nova Jaro.Mi iros al la trinkejo ovárico ŝtonojn kien mi 
sturmita de publikeco ene de la starigo por alia okazaĵo , 
gastigita plendon kun la polico kaj ili iru al trinkejo en kiu 
ili informiĝus ke marŝis de ashtrays enen, pura mensogo 
.Mi devas iri al la prokuroro sed mi ne sekvis la kazon por 
manko de atestantoj .Sur nochevieja 98/99 - herooj de av 
trinkejo .Salreu Estarreja Vicgrafo rajdis programon en 
kiu: la 12 Chimes en unu nokto [ kaj tago ] ... DJs sur 
kontrolo loĝanto Sergio gaston djVicky kaj incógnito 
.Meze de la partio kaj por vesti min hejmeniri al partio kaj 
miaj amikoj aperos , ekpremis la klientoj de la trinkejo kie 
li tiunokte pordegisto jaro - fino .En penso metis en dubo 
la ordo de la alfabeto kaj pripensas ke la abo aŭ abba 
estis tre antaŭen Mi pensas krei sekureco sistemo inter 
homoj tajpas palpebrumante aŭ tuŝi kaj senti unu la alian 
kaj ni iru laux cxiuj rapido vidikiu estis malbone aŭ 
suferado kaj helpo .Watch TV kaj furaĝo footers enhavas 
mesaĝojn al mia menso mi vidas la kanalo FTV kaj mi 
pensas ke tage ricevos la Nobel- premion .Mi pensis iam 
iri manĝante homaj organoj kaj estis nutraĵo tendencas al 
kilogramo tiu tago pensis la rompita vitro en la strato 
estis diamantoj , estis spektanta la filmon Snatch / porkoj 
kaj diamantoj en filmo en Aveiro kiam mi pensas estas la 
aktoro de la filmo ,komenci forigi siajn ŝuojn kaj 
alvenante en kaj ekster kino , ĝi estis mia filmo .En 
Estarreja enkuris finfina libereco agi proksime de la rivero 
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kaj pensi de grimpado al la arboj , metho duono korpon 
en la riveron kaj mi kredas ke mi estas geniulo kaj ke Sro 
.Prezidanto de la Respubliko observas min, mi havas 
kontaktojn kun bovinoj paŝtiĝantaj kaj provi komuniki al 
vi miajn pensojn .Mi pensas ilin estas mi ŝtelas ideojn kaj 
faru por mi volas fari malutilon , mi komencas senti 
strangajn aĵojn, izoli min, faris aĵojn kiel giratorio la tutan 
ĉambron , legante psikologio libroj por provi kompreni, 
kio okazas al mi, mi komencisdeliri , deliro de 
persekutado , aŭ ke li estas observita kaj kontrolita ĉu per 
televido aŭ en la ĵurnaloj de la tago , venas por pensi , ke 
mia patro aĉetus al mi portilon , kaj ĝi estis la plej granda 
en la mondo , nur faris strangaj aferoj kondukantemiaj 
gepatroj por esti serioze maltrankviligita en tiu ĝenerala 
bruo iu nomas GNR kaj fajrobrigadanoj ankoraŭ transporti 
min al la hospitalo kiu kuris flosanta horoj marŝante ĝis 
mi trovis por la militistoj de la GNR kiu diras al mi : " ni 
estis nur serĉas vin "mi estos prenita al la hospitalo en 
Aveiro , posta al la psiquiátrico kriz Coimbra .Portitaj de 
fajrobrigadanoj ligita al Gurney post konversacio Mi 
pensas mi prenos injekton kaj mi havos kun la knabinoj 
post konsulto kun la kapo de psikiatrio , sed nur prenis la 
injekto ... Kiam mi vekiĝos mi estas en ĉambro de la 
Psych Ward !?Forkuru , mi prenis taksion kaj iris al 
Koimbro kie la Estarreja diris la taksiisto atendi kaj iris 
por averti mian patrinon ... La sekvan tagon mi emas 
preni pilolo sendita de psikiatroj ne sciante estis 
celkonscia senti malbone , petantekondukus min al la 
hospitalo , subtenis pli ol 20 tagojn sub fizika modereco 
sistemo kiu estas ligita kun zono al la lito !En Estarreja 
bonvenigas la Intermarché ŝajnis al mi inviton eniri 
najbara domo , mi eliris por eniri la ĝardenon pensante 
ilin ke mi estis ŝtelisto kaj eĉ sukcesis fari plendon sed 
post la GNR diris li eĉ serĉas min kaj prenis minal la 
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hospitalo .

Ekzistas foriro komparas al tertremo en socia vivo , 
akiranta malfortigita en la venontaj jaroj , mi alvenis al 
havi timoj kiel: iru al la kafejo , timas ke la taso falis kaj 
popolo komenti mian nomon .

               Kiom 3ºescriturário en 1999 estis la dissendo 
de poŝto kaj enskribo de permesiloj tiutempe descolorei 
hararo , distribuante la poŝto aŭto sen eĉ devi letero , ene 
de la perimetro de la fabriko kie estis vojaĝante al 30km / 
h , volis senti la unua fojo aŭtoalveni al havi akcidenton 
lasante la bufro kaj eĉ devis pravigi .

               Mi ne dormas , ĉar ĝi ne volas dormi Mi volas 
loĝi tie prefere obstaklo kiu maldormigas min Mi alfronti 
ĝin kun sendormeco .

               Mi enskribis en internulejo Luís Vaz de Camões 
, la portugala ordigis ekvivalento de 11 valoroj kaj 
respuris la itineron de kredito unuecoj de malĉefaj eduko 
.Ipj komunikaĵo , efektivigeblaj informoj animador 
funkcioj kiel stipendioj , de 01 marto 1999 ĝis februaro 5, 
2000 iris al lernejoj por reklami sana kondutoj por juneco 
.Mi komencas vidi en linio pornografio kaj havi kontakton 
kun babiloj ." En la plenumo de siaj devoj interesis kaj 
dinamika ludo plene siajn taskojn , precipe, la uzantoj de 
la servo , la disvastigado de informoj de intereso al junaj 
homoj , la ĝisdatigo de la informo subteno kaj kontakto 
kun la portugaloj Mezlernejo de la Juneco" Aveiro , marto 
09, 2000. mi iris al Tenerife sole en la lastaj tagoj 
komencas pensi pri la virino de mia vivo kaj mi skribas 3 
kartoj kun la nomo de Raquel Mamede - Bombarral 
Portugalio kaj lasta tago mi ricevas alvokon en ŝia Bayou 
simuli malbonadisponebla kune kun koramikino tiutempe 
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mi havos la apartamento por esti kun Raquel kaj pasigis 
plurajn horojn mi trovas min kun la eks .Girlfriend meti 
fiksan kulero en la sonorilon kaj vidi amiko mia saltante 
de unu balkono al la alia avertante min de la eksa .Ekde 
pasinta momentoj ŝi saltis tro kaj venis al mi, mi kuris al 
la ĉambro de la apartamento kaj kaŝis min sub la littukoj 
de mia plej bona amiko en la momento kaj ŝi demandis 
kie estis la Filipe kaj mi forlasis la littukojn kaj diris she'm 
tiefuĝis la apartamento mi forpelis tra la stratoj venanta 
pasi vin lertaĵo por atingi trankviligi ŝin malsupren .Mi 
povas mezlernejo diplomon 1999/2000 petanto kun fina 
grado de 16 punktoj - ovárico decembro 11 , 2000 , ĝi 
havis scan en la interfaka areon lasis duono kaj tiam eliris 
tie finas transdonos alia majstro , pasitaj du tagoj iros al 
viaoficejo senkulpigante por la manko de honesteco 
instruanto faras plia ekzameno kaj asignas noto 20 , la 
maksimuma poentaro por kutimaj majstro estis 16 
punktoj.Mi akiris la biletojn de 11 al la portugala, la angla 
al 15 , 15 por la franca, 17 interfaka areo, 18 al 18 
filozofio kaj komputiko , kopiado en ekzamenoj ĝis atingi 
pasi la kurson .Dum studanta laboris en duonlumo iris 
oficiala hotelo kun la profesia kategorio de " ricevo 
metilernanto 2do jaro " ekde la tago februaro 8, 2000 ĝis 
majo 31 , 2000 " akirita scio en tiu hotelo en sekcioj 
ricevo / conciergekaj trinkejo .Pruvis laŭlonge de ĉi tiu 
periodo granda kapablo por lerni , nekutima dediĉo kaj 
senson de respondeco .Ni laŭdas vian disponeblo kaj via 
rilato kun ni ĉiuj .Ovar 28/07 / 00.aqui dormis en la 
hotelo ĉambroj havis partioj en la trinkejo kaj iris al la 
lageto en la foresto de la respondecaj .Havis disciplinaj 
proceduroj por sturmo sur ulo trinkejon ĉar tiu min faris 
senti malfortiĝinta ĉar li sciis ke li estis enhospitaligita en 
psikiatrio .Poste mi iris al Lisbono kaj akiris nombrilo 
oficisto laboron en kafejo en la komerca centro estis la 
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imaviz 2000 havis la kutimon de ĉeesti diskoteko en la 
komerca centro kie ŝi dancis ĝis la wee horoj imagante 
mem la plej bona dancisto en la momento havis kun mi 
botelon dapopper'so kiuj inhalas antaŭ eniri la laboron kiel 
odoron kaj rigardi la ĉielon antaŭ la hotelo Sheraton , ĉi 
botelo estis mia 2ª sperto kun kemiaĵoj , sed reeniris en 
fari ĝin ne mi provis tion en mia vivo.Partoprenis en 
personaro Estarreja Karnavalo 2001 - Shrovetide aŭ nenio 
!Shrovetide aŭ nenio !Deklaro urbodomo de ovárico -
divido de kulturo , biblioteko kaj historia heredaĵo .Oni 
deklaris ke li tenis pozicion de administra asistanto, sur 
kontrakto bazo por fiksa termino de 6 aŭgusto 2001 ĝis 
30 majo 2002 en Klienta Servo servoj al la urba biblioteko 
de ovárico kaj Muzeo Julio Dinis - domoOvarense " kiu 
faris grandan senson de respondeco kaj devontigo " havis 
bibliotekon dokumentoj kaj malaperigis la registriĝo de " 
senesperaj kazoj " 2001 - GNR hospitalo inter Leiria Leiria 
kaj la batalo estas plendo de radioaparato de camionero 
kiu tuj interrompi latrafiko , BT nomas al la sceno post la 
aŭton rebocarem diri ne estas penalización , alvoko 
plifortigoj kaj konduku min al la hospitalo en Leiria 
mankatenita .En Caldas donas Reĝino pensis vidi 
francotiradores kaj homoj kiuj spektis la fenestroj 26/11 
al 07/12 2000 en Hospitalo Infanta d .Petro 2001 - Mi 
ricevas neniun leteron per DGV Homecoming kun la 
veturilo sed ne havas literon kaj neniam reveni al konduki 
ricevi leteron de la tribunalo punante min per tre serioza 
malobservo fajnaj (ne minimuman ) cancelación periodo 
30 tagoj , preni laletero DGV kiu estas kun ŝi kaj diras 
preni aliajn pro ke leĝo esti konduktiva al malpli ol 2 jaroj 
.Mi eĉ ruliĝi mian ĉambron kaj pensado, kiu fotiloj ruliĝis 
min kaj ke li estis vidita de spionoj .En Leiria pensas 
Interpol rajdis labori kun mi , ĉar mi metas 5,01 cendo 
.Benzino kaj paganta € 5 trovante ke li eltrovis la 
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formulon por gajni kaj iĝi milionulo .En tiu tempo mi 
pensis ke mi havis rusan spionoj sub la aŭto .Mi kredas mi 
estas magiaj kaj mi kontrolas la aŭton kun la menso kaj 
la cerbo gluita al la maŝino al la aŭto ĉiam konstanta 
rotacio kion min faras aventurar mezo de la vojo en 
subvestoj kun rebotar pilko marsxi en tiu pilko estislanĉita 
en testo solvoj Reĝino kaj batis la teron antaŭ la tribunalo 
kaj iris al sia tegmento .Mi detenis min GNR brigado 
komandon de b5 konsiderita la regionoj de Coimbra kaj 
Aveiro komencus havi persekutado de ideoj kaj genuoj 
ĵurnaloj en la aŭto esti trenita de ordo de BT Leiria 
.Liscont komunikaĵo - Container operatoroj labori kun la 
praktikanto kategorio administrativamente .Dum la tempo 
mi kuŝas sur la necesejo en Liscont , mi havis du monatoj 
sen fumado haŝiŝo kaj kiam mi revenis ĝi doloris mia 
kapo komencis problemojn kun frua eliro Liscont profunda 
amo , amo suferis sentis ankaŭ forgesis la malsupera 
duono perdis pentis kaj vivis.Vojaĝis sub la nuboj flugis 
sub ĉielo estis en planedoj Marso kaj Jupitero sur Marso , 
mi decidis ami vin kaj Jupitero Ĉu vi havis ĉi tie estas mia 
estaĵo , flugante de planedo al planedo plumo havis forton 
, havis energion , ĝojoiu kiu transportis la amo en floro 
formo.Havis la suno potencon, ondigxas sunfloro , devis 
vole en senĉesa serĉo de io brulego estis sonĝo, atingo , 
golo , ĉiu kun pasio , sen dimensio estis granda , mirinda 
mallonga tre erotika .Mi rigardis tra la fenestro , mi 
rimarkis sur la horizonto pasigis escaneados loton rigardis 
antaŭen mi vidis vian stelon , estis brila brila 
suprenrigardis Mi vidis la luno estis mia kaj via, estis 
pejzaĝo , vojaĝo , Tra vi vojaĝi surtere kaj submaro , 
sekvis vin konkeri ni vojaĝis super tero kaj sub la maro 
estis ĝuste la lunlumo .Havis tiun sopiron , voli , volante , 
amanta, pensanta , sentante .Mi maltrafis vin kaj voli havi 
vin cxi tie , deziras al la kunveno , ami vin , ĉiam 
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pensante vin kaj senti vian ĉeeston , kie hejmsopirado kaj 
vivanta sen vi , opinias , voli , senti vin kaj amas vin 
senvidi vin , deziras al vi kun la 5 sensoj : vido vidante 
vin sen pordoj , sen odoro flaras vin , aŭdi vin agojn sen 
bruo , gustumi plezuron mi sen pruvanta vi kaj tuŝi vin 
sen tuŝi.Ni memorigas , ke por vi suferis, sentis , amatino 
, vivis , neniam amis alian kiu kisis pro vi, mi vidis , mi 
went're la amo kiu ĉiam memoros .Eble 30 , 2003 , la 
geedzeco amo marto maŭra Filipe Jun 02 Lisbono -... 
Havano Madrido Madrido Madrido 09 Jun 10 Jun 2003 
Lisbono iri al Kubo kaj Havano aĉeti $ 100 de mariĥuano 
kiu vere fetoras .Mi estis kvar monatoj sen fumado artikoj 
antaŭ kunigi , tiam fumis kaj doloris mia kapo estis la 
komenco de la intrigoj kun la estro kaj finis ricevi malalta 
kaj iru serĉi laboron .Fakultato de Literoj dormis en 
klasĉambroj kaj fumis mian artikoj .Urbodomo Biblioteko 
Lisbono Orlando Brook timigitaj de kontakto kun la plej 
nova krei la fobio de faranta agadojn kun ili , laboris unu 
monato adiauxi min.Sekvante volas klarigi iujn dubojn 
kun supera tekniko , diru min forlasi kaj prezenti malsana 
permeso - sendis leteron al la prezidanto de la Isel kun la 
diskriminacio de apartaj faktoj ne povas iri en la 
banĉambro kaj estu la fromaĝo tosteira , forlasis ... mi 
skribis vivojn insatisfacción kontente sur poŝtkarto de CTT 
kaj sendis min por preni ĝin.Sendante leteron al la 
prezidanto de la respubliko rimarkante de miaj lastaj 8 
jaroj .Senlaboreco , kontaktu la socia sekureco en Lisbono 
civitano vendejo kiu rakontas min mi ne rajtas 
senlaboreco profitoj kiam fakte devis argumenti kun 
patrino kaj edzino kaj mi trejnos al nazo kun la ideo iri al 
kapti aviadilon alLuksemburgio paroli al Barroso en la 
Eŭropa Unio por doni al mi ĉi tiun laboron.Kulmino nur 
momenton , momenton el via penso ke probable ĉiuj 
ekzistas ne nur kiel virta bildon sed pro la apero aŭ 
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kondiĉigas la menso ne mortu en la momento de finaĵo de 
ĉiu fizika ekzisto kaj subite ĉio pafas, aŭpovas konduki .

               Mi aŭdis voĉojn kiuj diris komando al mortigi 
min , momentoj antaŭ diris mia edzino estis " hacker " kiu 
havis profesion , verkis artikolon dirante ke mi ĉiam amis 
la superbazaro por aĉeti du botelojn de amara migdalo kaj 
trinkis kunekun diversaj piloloj .Mia edzino , kiam li eniris 
, kaj trovis sin brakumante kun la situacio nomita la INEM 
fajrobrigadanoj alvenis malmulta poste kaj donis al mi 
oleon , kiam mi vekiĝas mi vindotukon en la hospitalo 
.Tagoj poste rakontis al mia najbaroj kiuj estis drogo 
interago venis al mi diri kafejo proksime ne estus la 
kafejoj kiuj prenis 02/2007 1er memmortigo provo .

               Se evaporar min se mia animo , nenio restus 
sekreto plus skombroj , fremdaj al fantazio .Emerĝis de 
renversemo flosas mallaboremo de alia momento , aparta 
.La foresto se li tusxis kaj vidis vian mondon , estus 
profanaj , sen mutan takto sentiveco , almenaŭ kredi ke 
iu superas mian realaĵon .Mia malĝojo estas simpla kiel 
ĉiuj feliĉon atingebla kiel neatingebla .Per magio , sen 
ironio en tago vi diras , tuŝi kaj senti min kiel vi rigardas 
min kaj vidi , kiu mi estas kaj ne kion mi sentis neniam 
tiel suferado , havante mankon pli , mortante por vi per 
mi por vi skribis por kesuferis kaj neniam mortis kaj vi 
neniam perdiĝos ĝuste sentis apud vi en brulanta match 
brulanta doloro en mi , kiu finiĝas kiam ĉiuj bruligi 
.Neniam portis vin sur la vojo, vi diros ke vi suferu ĉar vi 
neniam forlasis kaj scias , ke vi amas kaj ĉiam amos vin 
.Ĝi estas traktita en la hospitalo kaj Cabral curry kiu estis 
en " komo " kaj venas veka kaj vidas nur vindotukon , ne 
memoras la konversacion kun la psikiatro kiu tamen 
donas al mi liberigu ordon post subskribi la responso 
rezigno.- Penso pafi bestojn el la fenestroj de la etaĝoj 
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kaj havis ideojn por detrui aŭ mortigi homojn sentis 
grandaj tumultoj en la korpo eltondadoj kaj lacerations 
ŝtatoj tre perturbador spirito kaj emocie ekscitis deziron , 
mi petas doni al mi kison kiel tiuj vi scias ?Donu al mi 
kison kaŝitaj , kiel tiuj surripiámos reciproke plenumita 
deziro kreskis donas al mi kison , mola , de tiuj , kiujn vi 
konas.Dolĉa , dolĉa koni vin .Mi donu al vi kison de mi 
.Kun ĉiuj pro respekto , lasu vin vi kaj mi!Kion vi pensas 
pri mi kaj mi pri vi ?Mi estou- dankema pro havi min legi , 
kompreni eble !Pasante de la konsideroj jam legis min 
jam forportis sian elations almenaŭ elokventa desenvuelta 
donaco al la leĝa horo jam noktomezo maso aŭ ludo koko 
kiu estas la terura demando !?Pripensoj al la komprenebla 
komunika ekstazo al minimumo kaj nura silento de eĥo 
kiu disigas ni agu estas vortoj de doloro eĉ en simpla 
malakcepto de brulego .Nesuperebla obstaklo fizike sed 
ne pro hormona kaj spiritaj kemio esti brila.Ĉiela korpoj 
atakanto por la florado de Pansy .Serĉante amon trifolio , 
ĉar riĉeco konsistas en komprenanta la multfaceta estaĵoj 
kaj ĉiam kun io por aldoni al tiu vido .Alia Krome , plia 
kresko , tiu deziro por kompato kaj tenereco ke ekzilito 
nin al la reprezentanto memestimo en sociaj rimedoj 
.Montru la perspektivo de la mem unu kaj nedividebla , ne 
fremdigas ajnan deziron por pli deziroj kiuj ŝprucas en la 
rondo .Tiu rondo de oro , gildo de bona fido kaj lojaleco 
kaj respekto , ĉefe pro ne ekzistas.Ni estas pura kaj 
sovaĝa en la akto tiel , kaj nenio pli egoista ol mi, kiu nur 
esti tiel ĉiam invadas rando en sia vidpunkto .Ardigis la 
menso kapablas simpla interŝanĝo de ideoj , estas urĝa 
apelacio al komuna senso .Kiam ni donos nek alporti la mi 
kun la aliaj .Nenio pli banalaj malakcepti kion ni ne volas , 
ĝi facilas .Amo kaj amo estas pli sentas la aliaj kaj ne 
mi.Konstrua sinteno de la ligilo inter ni estante.Presita en 
instinkta konduto nur pensas pri mi , tiam ĉe mi, kaj nun 
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mi havas denove.Konflikto ĉar unu estas mi igita " mi " 
kaj vi neniam scios kiel bone " memojn " ni devos doni 
apogon al ĉiu alia.Estas speco de veni al ni kiu estas ĉiam 
malferma.Atento al " Mi " s propra por esti kun vi posedas 
maskoj kaj egoismo tiu nivelo estas .Nu la kiraso mi iam 
there- tiel rompita per " tu la " kiu ekzistas kaj kiu estas " 
EU " pli " EU " ke popo armaĵo .Amo: amo konkeras ĉiuj 
.Aŭgusto 2007 eksedziĝo ... efervescentes Lumo - falas 
kaj burble , diluita kaj larĝigas en branĉoj de nevenkebla 
deziro , ĝi estas iluzio kiel ĉiuj okuloj, kiuj tiam renversiĝi 
kiam alfrontis kun ekstera realeco .Dotita per malico kaj 
falsita sporadaj frenezo efervescentes deziro kiel la amo 
ekspansiiĝas kaj poluas , okupas ĉiujn pensojn kaj 
permesis regi kaj esti reganta , estas la interŝanĝo de 
revitalizar energio , la hela enhavo estas tie .Lumigis 
ĉielon , nenio pli forta ol la deziro atingi la perfektan 
ekvilibron de hela ĉielo , kiel estas la steloj kiuj donas ilin 
la vivon kaj movi ideojn aŭ faktoj pensoj , deziro al 
konkretaj , nenio pli bela ol la ĉielo lumigata de energio 
kiu constelaresvenigu konstanta interago inter la steloj , 
kaj la potenco de la steloj estas unika.Ĝi timigas min kiel 
energioj nuliĝi en fumo sen flamo, te ne voli interpreti la 
kosma realo .Mi estas decepcionado kiam la vitalidad 
elstrekas por gastigado kaj kristaliĝon de sentoj estas 
sendube masko de politika korekteco .Ho animo turnas 
vin en magio kaj flugas mensojn kiuj havas nenian 
impulso fluo de veraj faktoj kaj ŝanĝante de aĵoj ŝanĝas 
paŝojn kaj cikloj por kiuj ĉiuj pasas kaj disvolvi , sed 
neniam en la maniero de timo kaj sufero desentoj 
.Liberigu vin mem kaj larĝigas vi suferas kaj speciale la 
mutacio de vivo , tiu ŝanĝo kiu pelas nin.Lumo de vivo , 
subakvigis la frenezo de pasio .Kiel veni?Instinkte amas 
kaj volas esti amata , pasioj kaj elreviĝoj malfermi plurajn 
iluziojn .Iluziita kaj amas min enfokusigi kaj koncentri tra 
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la metodiko de la amo de la vero , kiuj traboras ajna 
mensoga.Nuda en esti amata ludejo estas antaŭ la vera 
identeco de esti, tiel estos amata postulas ni profundan 
konscion pri kial esti amita kaj ankoraux estas necesa 
dicotomía de bona plaĉo reciprokas kaj ami ankaŭ, tiu 
dialektiko paradas1 + 1 = 1 , kiam logike oni ne povas 
ĝui nenion.Do logike 1 + 1 = 2 , ĝentila, sed la konduto 
ne estos produktiva se la rezulto ne estas la teknika ligi la 
sintenoj kaj valoroj kaj konduto ĝenerale, tiel ke tiam 
estas kunigita pozicio en la mezo de lovemaking 
.Komprenita kaj tio validas nur fonto de plezuro , aŭ esti 
individuisman aŭ alia ago estas intencita ago kiel vera 
libereco .Nu , mi ne vivis sufiĉe por venki la sekvajn 
paŝojn , logikaj aŭ nelogika estos la kriterio por multaj el 
vi , mi deziras esti absolute certa , tial mi imagas min 
azenon el tempo al tempo , kaj hodiaŭ apenaŭ azenojkiel 
tia , estas iom artefarita azenoj , trompante kiu vere 
staras tiu papero , prenu vian propran konkludon.Mi ne 
estas ĉi tie por tio, parenteze pri Follies havas timojn , kaj 
sintenoj kiuj ne faras ekde freneza estas nur en iuj 
cirkonstancoj kaj kiam juĝis por aliaj , tio ofte dependas 
de la " medio " .Deturni iun de tiu rezonado tiam mi volas 
diri ke mi estas freneza , mi supozas ke ŝatis multaj 
homoj kaj sekve , ni neniam sataj, ni volas pli amo kaj pli 
kaj pli kial tia erotika ambicio kiel mi metis la demandon 
.Retreat dirante lin sekva, ĉiu rajtas fari Follies en amo , 
ni estas vundeblaj kaj ofte manipulita .Ni volas kredi ke ĝi 
estas vera ke la amo, kial, ĉar ni estas amata , tiu sento 
kiu vekas simpation kaj deĉenigas la saĝeco de vivo

11/2007 2do provis suicidarse kun briketoj , grimpita en 
la curry hospitalo kaj Cabral apenaŭ piediri en la 
gardistestro Mi alproksimigis flegistinoj " tiam provas 
mortigi cxi tempo kun benzodiazepines ?! " , Post la 
analizo mi intravenosa pafis la kudrilon kajgushing sango 
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Vivanta mortanta inter vivo kaj morto ?Ouch !Pardono , ĝi 
lokas ?Evidente , kiuj neniam mortigis ?Ĉiuj lasis vivi 
momenton senescepte ĉiuj fatala tuj pensas ni mortos 
baldaŭ kaj poste ni vivi estas tiom kontraŭdiraj de ŝerco 
.Post mia naskiĝtago mi penas iri " preter " interkonsento 
de 20 horoj post tute desfiguró kaj sedated , postvivis 
refoje .Partopreni en malferma procedure'm taksita por 
ondo de administraj teknikisto por 3 medicina teamo kaj 
havas 17,41 valore noto prenante duan lokon en la 
konkurso , la nokto antaŭe ne dormis kaj estis fuminta pli 
ol 10 artikoj , la intervjuoestis matene .Ĉi medicina 
lernejo de la haveno .Kie tagojn poste mi devas iri , ĉar li 
estis kun suicido pensoj kaj kie mi eĉ ne konis, mi atendis 
, sed mi havis sufiĉe da atendado .La lumo sendis min en 
la direkto de nuna ekstazo de la ĉiutaga vivo , lumigataj 
min malsana la estonteco kaj racie tiam jes , tondras 
supren mortigado mi kaj ekbriloj kiel senvestigis Dinamito 
fatala plezuro .Do jes sanigis lasis calórico koramo de 
rigoro kaj precizeco .Mi ne scias se mi ilumini la estinteco 
ĉar mi timas , ke sxi ne havas potencon .Do , estas du 
polusoj , du ekstremojn kaj mi estis batita per la pozitiva 
kaj resanigo kaj ne la nigraj kaj Haunting .Tiu lumo 
devenas la klareco de emocioj kaj racieco de la tuja 
krepusko kaj impulsiĝema sen transiro kaj opaka sensojn, 
ne enigita sentoj aŭ najlita al la ekscitiĝo , la plezuro de 
vivo kaj ĝui la maksimuma forto kiu movas nin je tero kaj 
donas al ni povonne , havigu la talenton vi havas kaj forto 
kiel akra blua radio kaj ventilaste de varma ekbriloj 
spertis kaj ne malica kaj ĉiea pensojn ke victimize ni kiel 
ombroj , ĉiu havas movadon , sed ĝi ĉeestas kaj kiel ĝi 
malkaŝas infiltras lala sensoj de la vido kaj ĝi montras nin 
klarecon de penso tra la silento de la fojoj , kaj estas 
silenta kiel al malmoligos la vido kaj ĝuante la Inglorious 

40



malkapabloj ke aliaj trapasi negativaj aŭ pozitivaj energioj 
.Je la rapideco de penso , la tuja , la dua , la frakcio de la 
tempo, kaj la tempo estas instantáneo sekve ne estos 
parlamento en la kadro aŭ la plej ridinda konduto ĉar ĉiuj 
havas rajtojn , ĉu pozitiva aŭ negativa efekto .Ĉu la 
lacerating efekto de nigra Faíska okazas en la neŭtrala 
poluso de prudento kaj frenezo daŭrigas la vibra energio 
kaj malsata por plezuro kaj lumajxon , do mi konsilas ke 
vi uzu viajn proprajn energion por atingi per lumo kaj 
esbaterá brulanta rideto kiel cindroj,detiris de varmego , 
sed furioza kiam ekscitis .De alia cuadrante havas Blue 
Ray kun netuŝitaj penson de Kristnasko kaj emfazis arbo 
lumoj kiuj kondukos nin al distro .Ĝi estas tiu transiro 
frontas elkoraj sed ne obstructiva pragmata energiojn kiuj 
malhelpas nin de vivi la instantánea , la tondro skuas 
supren kaj elstare tuŝas la voĉa ondo kiu produktas 
supersonajn rapidojn sed ne tiel potenca kiel bone .Kio 
estas reala kaj ŝajnas nereala .Vivo en la eternan konservi 
ĝin tie iras malsupren kaj tiam ne estas maniero por 
batali ĝin , ĉirkaŭ ĝi aŭ manipulas estas la teruro de 
disidento burble kaj kulminas en unu punkto frapi la 
menso de kreo , imago aŭ simple pentri spurobonfarta 
verda nuanco kaj kroĉi vivo en tiu tono de viva ; flori cxi 
tie la partituro vi ĉiam volis atentigi , vivas intense .

01/2008 fari tatuaje kun la literoj

Darklightning kaj fajrero en la skapolo kaj la potenco de 
dirante luz'08 post kiuj neniam intentei tatuaje kontraŭ 
vivo

2007-11 / 2008-01 - Komerca rapida phone'm la bona 
estro de la kliento aĉetas 5 poŝtelefonojn al la kompanio , 
ĝi malsukcesas aperi ĉe laboro .En Estarreja en la 
biblioteko en la spaco por la discapacitados parkejo sidis 
kaj kuŝiĝis sur la alusivos lokon al mia protesto pri la 
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maniero la diferenci ne implicas esti malsamaj kiu estas 
ĵus en la grandeco de la plendo libro kaj ĝi estis 
komencita kaj kompletigitaplenigis plagiatisto de libro pri 
" diferenci " , kiu estis en la montrofenestro eniro kiu 
pasis tago estis plena de bona eduko kaj etiketo kun 
super 20 volumoj sur la standardo .En Estarreja 02/2008 
Biblioteko Promenado kun blua kasko verkoj kaj kiel 
oficisto de la publikaj verkoj , skribu la sekvajn sur la 
pordo : en mi regas silento de sufero.Minacas la frato de 
morto kaj mi gvidis aŭtoritatojn sub tiu zorge por 
psiquiátrica pritakso .Mi proprainiciate al Vicgrafo 
hospitalo Salreu kien mi akceptis kiel paciento , generas 
diskuton kie kaj sur esti malsana aŭ ne , estas ke la 
komputila sistemo nur agnoskis la enigo tiel malsana ?!Mi 
proponas iri al la hospitalo psiquiátrico en Coimbra 
atingante veni kun la militistoj de GNR ili donis min ride 
hejmo la sekvan tagon .Mi batas vortoj kaj mi estas 
senvorta ol 10 horoj.Mi aĉetis lumo mekanismoj kaj sono 
kun parolantoj 100watts amplifita la kd kun anti Dantas 
manifesto estis metita en maksimuma volumo el mia 
dormĉambro fenestro , sur Jozefo de Almada -sklavo , 
poeto Orfeo d' futurisma kaj ĉiu.Huc - Universitato 
Hospitaloj de Coimbra hospitalo bulteno - viroj 
psiquiátrica servo - paciento estis akceptita en tiu 
hospitalo sur 2008-02-02 estis licenciado 2008- 02-18 -
Normala malsano , ŝanĝi la vindotukon sur la kompano de 
kvara , alia diskutado kunli eĉ iris post la mezo de 
traktadon .Ĉefita de la aŭtoritatoj al la hospital'm 
mankatenita and'm eĉ ne vidita de la psikiatro estante 
devigita aliĝi al traktado kontraŭ mia volo , ligitan al 
brankardo kaj prenante injekto .Mi prenis la librojn li 
pruntis kaj ĵetis ilin en la lagon urbodomo prenis la 
svetero tiu tago , Mi montris anticipe de maso ekster mia 
tatuaje kiu havis la potencon de la dezajno de la lumo , 
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mi eniris por forlasi 15 eŭroj en la procesio .Mi venis esti 
kunvokita de Estarreja kulturo konsilano kiu ne donis la 
librojn prenita de la biblioteko estus komencita kriminala 
proceso la plej malbona estas la cd gratis kaj la tago de la 
procesio estis ĵetitaj libroj por la lumfonto de la placo de 
la vilaĝo .

               Kiam mi silentadis pro malsano koncipis planon 
, algluita kun multimillonarias sekrete mi pensis ke mi ne 
diru ĉar mi ne , mi silentos mia filo kun araba libro 
manskribitaj per mi havos la plej granda trezoro en la 
mondo .

               En la listo de Ward Coimbra Mi diagnozis 
skizofrenia psikozo eble nur iam pensas mi skizofrenia ... 
aŭskultis la konversaciojn en la kunveno de flegistinoj , 
helpa inteligenta realigitaj mi aŭskultis kolegoj diras ke ĝi 
estis mia deĵoro... Li estis skribinta la rekordon ' " eskapi 
danĝeron " " konservos piĵamoj " mi trovas ĝin ridinda , 
iam tuj kuri piĵamojn ?!Por eliri ĉi deviga aresto atm 
bezonata subskribi juĝan dokumenton kiel mi sekvas la 
traktadon .Ĉe la enirejo intervjuo ĉe la hospitalo en Aveiro 
diris li volis esti traktita kun mia pseŭdonimo " la Sinjoro 
de Lumo ", kiu nur manĝas falintan fruktarboj kaj 
malŝatis butero kaj frago marmelado .Kio estis la kutimaj 
manĝoj .Li pensis pri memmortigo formoj , kiel ĵetante 
min la similajxon de malkovroj ktp ...

               Vivi , mi sentas suferado kiu malhelpas min 
vidante , kiel esti reala kun konduto iam lojala sed kiel 
malĝoja clown'm falsa rideto , la ĝojo de la interno , ĝi ne 
laŭigas kun la ekstera.Mi sentas kaleŝego kiu faras min el 
la normala loko , vojaĝante kaj restante je punkto kie ĝi 
estas malproksima de la nura vido .Mi sentas abismaj 
paŝego , nenatura fenomeno , sed kiel besto sovaĝa 
sentas la kruelego kaj rapido , jungas strangoli kaj mortigi 
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kiel denaskan forton antauxdifinis al fiasko tiutempe.Sur 
vojaĝon sen spuro estas la bildo de la naŭza , malamindaj 
kaj gxustajxon peka , jen ĵuro en ĉielo temperaturo alteco 
, floroj kaj kreskas perfortaj ondadon ĉi estas nur 
malbona tempo ĉiuj kulminis kaj plibonigita kruelego Mi 
vestita kiel klaŭno kajkun kaskedo de ITN - informi 
Portugalio en Venezuelo kafo .CTT levos leteron de la 
tribunalo , diru la oficisto , ke pro mia malsano mi ne 
povas subskribi , fari mian fingropremo , te mi ne skribis 
.En Coimbra , la hospitalo kiel hotelo kontraŭ karton 
papero por la teniloj de la pordoj dirante , ne ĝenu !Ne 
ĝenu kaj iradis kun li sur la pojno de la hospitalo 
perimetro min trovas prenante foliojn sur la arbo , folioj 
kaj poleno fari cigaredoj kun paperoj ordigis al Tomaso la 
alnomon " paracaidista " .

               Mi forlasis la hospitalon lasta semajno mi estos 
prenita al la hospitalo denove kun historio de psiquiátrico 
pritakso sub la komando de la GNR de ovárico - en 
Coimbra meti ekspozicion de modereco seĝo kun la 
konstitucio proponita por la parlamento domo kaj 
malfermu la defendo deen la foresto de aŭtoritato .Mi 
ekbruligas kaj turni ekster la lumo dirante la potenco de 
lumo viŝante la ŝaltiloj Hospitalo de Coimbra , aĉeti la 
súper interesa kaj havas grandan temon proksimiĝis pri la 
originoj de la diablo " hashashin / figuron. "Kiel la 
psiquiátrico preskribon estas miksita alvenis al havi 
parolan sekson kun paciento en la banĉambro de viroj kaj 
dormoĉambro .Estis en la hospitalo de Aveiro kaj spiris tra 
5 cm malfermita fenestro .Kaj nur volis spiri la aeron 
blovante kaj vidis la ĝardeno kaj popolo, kuranta kaj ĝui 
kaj nur volis spiri ... Sentu la libereco

Daŭrigis esti: vivstilo
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Veraj rakontoj de

Nelson Pereira mamzonoj

          Unu, kiu proklamis , por kiu signifis ... Vojo de vivo 
, kiu estas ĉiuj kiuj estas hereditaj de niaj prapatroj, tiam 
ni havas la mision generi kiam ni atingis la plenaĝan aĝon 
, kiu estas proklamita de la leĝoj de la socio , kieni vivas 
en demokratio .

Tio estas ĉio, kion ni povas akiri la konojn , tio estas , ĉiu 
kion ni serĉas kiam ni scios kion ni konstruas .

Kiel veni ?

Ĉar kiam kontraktanta en la socio en kiu ni funkcias per 
forto de la racio , ni ĉiam devas vivi por esti akcepteble 
por ni esti viditaj de socio sin kiel sinjoron , ne povas esti 
malbono estas simple pli inda, ke ni povas esti;ke estas 
kion ni vivas, ni ankaŭ scias ke havas inter helpon.

Kiel veni ?

Ĉar ni estas estaĵoj servi sur ĉiu alia , tial la problemo 
ekzistas akiris , por paroli la veron kiam malbonojn mi 
estas pli alte .

Kiel veni ?

Ĉar ni povas esti socia estaĵo , sed ni povas vivi estante 
sovaĝa .

Kiam elpusxis estaĵoj egalaj .

Sed tie ĉiam ekzistos kaj dubo , malfido ke ĉiam hantas 
nin, per kiu ni instruis , per kiuj oni instruas kaj tio estas 
kie ni marŝas dum ni certas ke vi vere fidas, do ni servos 
al ni bone ĉar ni praktiki bonon .

Ni volus komplezi ĉiuj legantoj kiuj povas legi librojn , 
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tiujn miajn librojn , vi povas trovi en ajna librejo kie ili 
povas logi la temoj ili volas aŭdi kaj legi en via lito .

Ĝi estos bona kompanio iam legi kaj vidi tiujn rakontojn 
kiel veran .

Ĉar ili sentas ke doni la vera sperto de tiuj kiuj eraris, sed 
sciis mi resanigos de ĉiuj males kiu hantis min.

Kio estos la temo de tiu eldono ?

Flugante informoj , povas esti, temo kiu ne estos tro ŝoka 
, ne volas ŝoki la leganton , sed la informoj estas veraj 
kaj estas raportitaj en maniero kiu vivis en leĝa formo .

Ĉar mi estis sperto ene de la leĝo , kredi , imagu mil aĵoj, 
senti la haŭton la reala sento de la animalajn instinktojn .

Ni volas gajni perforte, kaj ni sentas kiel tia .

Outlaw , ke estante kiu ni ĉiuj lernis ke ni povas trovi kaj 
la pezo kiu venas la vojon, kiun ni uzas por vivi , ĉar 
malgraŭ tuta malbono, kiun ni faras , ĝi neniam povas 
esti konsiderata kiel malbona .

Mi kredas estos reenkarniĝo en ĉiu.

Ambicio por vivi , ni volas estas vivi en maniero , ke ni 
trovos facila , sed ĝi ne estas facila kaj estas malfacila , 
kiam ni falis en leĝo trinkejo kaj kiam ni ne havas monon 
por pagi por bona advokatoj , ni pagos pli altan prezon .

Kiel veni ?

Se ni ne falas en gracia , ni ne povas esti amuza .
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Kial ĉiam naskiĝas kun legacon de progreso en la vivo, ni 
povas ankaŭ instrui kaj doni maldolĉan vivon sperto , kaj 
mi ankoraŭ pagi por ĝi !

Mi naskiĝis en Afriko , havis tri fratinojn : la Elvira , 
candida kaj estas.Yeah tie bona komenco , historio kiu 
povis esti brila rakonto , sed pasis al esti malpli bona 
vivhistorion .

Mi ne sentis multe malbonaj homoj kiuj priumi , la tn 
malliberejo gardistoj , ĉiam juĝis ilin malamikoj por ne 
voli akcepti ke vere povus havi min la hoko sur tiu juĝo .

Faris plurajn krimojn kune mian vojon dum mi piediris en 
vivo .

Li uzis tiun terminon estis en slango , kun kiu ni traktas , 
estis formo de ĵargono , aŭ ni povas ankaux iradis 
terminon .

Estis la lokoj ni serĉis kaj vojon de vivo kiu ĉiam alportis 
estis la kajo , kie estis perforto aŭ ne trovigxis perforto 
tenta aŭ provoke, ĉar ni vere sentas bone en kion ni 
faras.Ĝi estas bone konsiderata en la okuloj de la socio, 
ĉar neniu socio povas akcepti ke aliaj vivu la krimo , se ĝi 
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ne sentis esti necesa konsumo de substancoj kiuj povas 
simili terure malbona , sed ili ekzistas.

Kaj kiel tiaj ni cxiuj havas malvirtojn , sed kiel tia ĉiam 
preni la malbonan kiam ni ne ŝatas ion ni estis ĉiam 
neperceptebla kial malbonan , sed havas grandan vizion 
de kie ni estas ĉiuj kreitaj , estas niaj rimedoj 
kajkunekzistado faras niaj trejnado ni volas kaj ili havas la 
ambicion por vivi bone kaj pli bone ol la aliaj .

Estus multaj Picardias kiom pisis sur mia kreaĵo , sed 
meze de tiuj bastardoj estis knabino , mi ĉiam ŝatis ŝin 
kiam mi renkontis ŝin , faris la saman naskiĝtagon kiel mi.

Kiel ĉiam ŝatis ŝin ekde la tago mi renkontis ŝin , mi ĉiam 
ŝatis ŝin, ŝi vivis kun mi kaj vivis tre multe kun miaj 
fratinoj , havis rilaton tro multe de ĝi , ke ne estis amo 
unuavide , kredas kaj kredi ke tie neniam estos virinokiel 
amis ke , la unuan fojon mi kisis vin , mi sentis la vera 
leono , ni ĉiuj ŝatas vidi nin en la savano .

Kiu havas la rajton je vivo egala al ĉiuj viroj havas 
edzinon kaj familion.

Eĉ akceptante ŝin al vivo mi vivis kaj tiu amo nur ekzistas 
unu fojon en la vivo, ne sentas la sagxulo, nek neniam 
konsideris min kiel tia , sed mi renkontis ilin ĉiujn , estis 
integritaj en unu maniero aŭ alia , ĉiujni devas turni , 
pagis grandan bekon sed ĉiuj ĉar mi volis havi bonan 
vivon .

Li estis bona en kion li faris, Mi komencis fari burglaries , 
sxteloj komencis en la plej simpla , faris kelkajn el pinto 
de pistolo .Sed post degradei min per troa konsumo de 
kokaino , mi sentis bonon pri fumado kaj ne volis eliri.

Li prenus al mi deliris , sed neniam sturmis iu ajn en mia 
ĉirkaŭvojojn , se ekzistus neniu reago , ne bezonus uzi 
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perforton , kie mildigus la tribunalo riglilojn .

Mi scias, kiu piediras en la pluvo trempas , nur volis akiri 
la monon aŭ akiri la valoroj kiujn alportis .

Diversaj lokoj , mi kreskis en la pinto , Lisbono estis ĉiam 
amuza por mi , konsiderataj ĉi urbo kiel mi jam legis 
librojn de historio , urbo de historia kaj kultura valoro .

Mi vidis la progreson de havanta bonan vivon , por povi 
vivi vivon encordeirada kiel tiaj , te nur volis la monon , 
mi sciis ke mi estis bone, mi nur volis la monon kaj sentis 
malbone tiuj aktoj , nur volis estis por kontentigi lamia 
dependeco kaj senti socia , la socian medion , esti bone 
kun homoj kaj senti normala , normalaj en la mezo de vivi 
en interrilato kun homoj .

Mi sentis reganta , ŝi juĝis min kolhararo leono en la 
atingo de lia teritorio kaj vivanta areo.Tiel mi alfrontis la 
vivo de havanta virinon !Nu ... mi prenis ĉi vivmaniero en 
pozitiva maniero kiu malica povus fari al homoj , neniam 
malutilis al iu ajn en maniero ruinigi sin reciproke en 
brutala maniero kaj lasi ilin kun nenio .

Nur utiligis la cirkonstancoj de la momento kaj ĝuste faris 
ĝin por mono , por transdoni rapide fumi kokainon , sed 
ĉiam prolonguei kio estis nepra , kiu estas kiu ne naskiĝas 
viro , aŭ eĉ eble ni povas heredi la kaŭzo por studikiel 
estas la viro kiu trinkas alkoholon kaj fumas drogon 
reagas en la generado de genoj en heredaĵo kiu lasis por 
la rezulto de fertilización .

Mi ne estas la " eksperto" en tiu kampo por deĉifri ĉio tio 
kaj povos transdoni al la leganto tiun parabolon , la tipo 
paroli pri tio ĉar mi devis paroli pri ĝi , estas formoj de 
vivo .Ili estas foje vidita tiel , aliflanke vidas malbonon .
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Kiel veni ?

Ĉar la vivmanieron , ke ni lernis kiel ni havas supre 
referenciei , vi ne povas ĉiam agi kun malico , ĝi devas 
esti pardonita, esti bone aklamita !

Kiel veni ?

Ĉar ni vivas ĝin, normoj , vivas sento kaj la sento 
komando vivo , estas formo de ambicio por povi havi 
bonan vivon .

La interrilato komencis, mi estis 22 , estis kunigita en la 
armeo , sed ne volis iri , sed la leĝo estis dirite tiel .Kaj 
tio estas kiam mi havis la veran rilaton , la pasio , kiun mi 
neniam havos la samajn Cristina , kaj tie komencis la 
rilaton kiu ni ĉiuj aspiras , ke ĉiuj volas trovi nian veran 
animo manumbutonino .

Li vivis intense, mi sentis , ke ŝi forestis de mi ne sentis 
bonon , kaj tie estas kie eble ŝi prenis al havi iom pli da 
povo super mi.

Li amis la knabinon fervoris , sed ne estis insanamente 
ĵaluza , estis sana envio kaj ĵaluzo , ke nenia reala 
malsana malbonon kiu povus konduki min devigi iun resti 
kun mi por mian altrudo .

Kiel veni ?

Mi pensis mi kaj nur se perdis perdus la virino de mia vivo 
, sed ĝi okazis .Mi volis iri al Bairro Alta kaj ŝi iras al 
diskoteko en la malgranda kampo , ni diskutas kaj tio 
estas kie ni finis , eble ĝi ne estis ŝia volo , la pliaĝa frato 
neniam akceptis la rilato ankaŭ.Mi kverelis kun li , sed 
estis antaŭ komenci ami Tina , sed pasigis Estis momento 
da cirkonstanco , sed mi ŝatis lin , sed li ne akceptis mian 
vivmanieron , neniam informis min ke jes, sed neniam 
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montris estis lami, sciante ke mi estis bone .

Nocis ne multe , sed li ne akceptis mian rilaton kun lia 
fratino .Li vivis kun mi nur la fakto de la kunteksto , ni 
vivis en la sama kvartalo tial ni konservis la rilato, ke el 
nia kreaĵo .

Lia patrino venis de ili, dommastrino koncepto, la patro ne 
konis , sed estis bona sinjoro Raúl .

Lernis vivi nur koste de virinoj , ni akiris altecon en la 
najbaraĵo diligente rakonti imposti la najbaraĵo estis 
infano , sed havis senson de tempo , jam estis studanta .

Kaj tiu tempo rapide vidis , malgraŭ la malgranda aĝo li 
havis, li devis batali por la vivo kaj por kion li havis: patro 
, patrino , hejme , manĝaĵo ne tremis, kaj neniam 
malsukcesis mi.Ĉar malgraŭ la malalta salajro ke mia 
patrino ricevis 11 estis rakontojn kiuj pagis enspezoj kaj 
tie estas mia patro nur pagis la luon , ekzistas , sed 
neniam mankis nutraĵo .

Tia estis la komenco de la fino , tio estas, la forigo povas 
konduki al forgeso , mi kredas ke estis kiu restis min en 
lernado , perdi mian patron devis reagi en la sama 
maniero kiel li.

Mi rigardis lin kiel heroon , filon luktante viro de humila 
homo , avino , Elvira , estis kun kiu mi vivis ĝis la aĝo de 
6, ĝis li iris al lernejo , kio okazas ... Mi alkutimiĝis almia 
avino estis formante mi, sendepende de la rekta 
superrigardo de mia patro , sed tiam ankoraŭ havis siajn 
okulojn larĝe malfermitaj , sed havis la senton de tempo .

Havis la nocion de la tempo.

Estas la plej pura raportoj kiu povas ekzisti en la mondo 
.Kiel veni ?
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Nuntempe ĉiu povas veni al la palestra por lia vivmaniero 
sendepende de la pozicio li ludas aŭ socia hierarkio .

Do parto de ĉi tio, la nocio ke vere neniu povas esti 
akuzita de io sen konkreta pruvo , te konkrete .

Kiel veni ?

Do regita leĝoj kaj ni ĉiuj havas aliron, ni ne devus 
mortigi , ŝteli kaj seksperforto .

Sed ni povas Reen al la tagiĝo de homaro kaj tiaj okazaĵoj 
okazis , ĉar la rakonto estas bazita sur tio.

Ni kontinuecon , ke kontinueco kiu ĉiam estos kontinuaj , 
ke kiu estas intencita .

Kaj estas absolute certa ke ni vivas por kulpo , ni ne 
daŭre resti kaj ekzisti sur tero .

Mi ne scias , povus varii la temo , sed povus ĝeni la 
leganton legado , povis deturni la atenton de la vera 
rakonto kiu okazis .

Sed tiuj estas paraboloj ke dum la tuta libro ĉiam ekzistos 
ĉar ni devos specifi pli bona kaj fari kompreni la situacioj 
kiuj spertis .

Kiel veni ?

Por vidi ke ĝi estis ĉio ene de socio kie ĉiam estis sana 
vivo kaj kompreno de la socio ĉar la okuloj de aliaj povas 
eĉ esti Judason , sed estas tre grava en la vivo , kion ni 
semas , estas rezultoke ni rikoltos .

Sed antaŭe, debeto esti traktita bone , esti ekzempla, mia 
patro ĉiam vidis mi kaj volis vidi kiel reĝon , sed mi estas 
la reĝo , la milita kiu ne povas ĉiam gajni kaj komencis 
tre juna .
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Kiam mi menciis , ke facile estas ne facila , sed malfacila , 
estas tie kiam mi baptis kiel la ĉaso .

Post agresi kun vangofrapo en la vizaĝo kiun mi sentis 
estis ke li perdis , mi sentis eĉ en la okuloj , ŝi poste 
provis rekomenci kun mi , sed mi rifuzis kaj ĝi estis tie ke 
komencis la veran historion de krimo , sed havis 
historion, jam disigita plenuminte ses monatoj en milita 
malliberejo en Santarém , estis la milita malliberejo .

Tiutempe estis kondamnita Arnaldo , kiu estas la historio 
de tiu individuo persvadas survoje ene malliberejon , en 
la libro de la etendo la leganto komprenos la veran socian 
medion , en tiu kazo karceron penetris ses monatoj estis 
donitaj pardono por la Papo .

Ĉio estis mi povus investi gvidi bonan vivon , kiuj 
apartigis min de la tino .Kaj kion mi faru ?Mi provis sorton 
.

Ankoraŭ alvenis al labori en la subteraj tip kiel 
cxarpentisto sklavo .Nigraj timis min, laboris kun nigra 
kablo - verda , bona homo kiu volis pli bona vivo , ke ili 
havis hejme .

Portugalio serĉis havi pli bonan vivon en ilia lando ne 
povis havi tiom serĉo kiu kondukis ilin enmigri la lando 
mem.

Estis pli facile rigardi Portugalio por proksimeco .

Mi eksentis la proksimeco de Kabo Verdeans , por vivi kun 
ili, Kaboverdo estis apodado malbonaj ĉar ili devis batali 
malegaleco kaj kiam tien venis al Portugalio estis estaĵoj 
kiuj ne estis bone akceptita , kiel ĝi jam elspezis la 
militotransmaraj kaj tiutempe estis ankoraŭ pisis , estis 
Chavalito , estis veka kaj komenciĝis kio neniu volas 
infanon , mi komencis vagi, mi neniam vadiador , mi estis 
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unu vagueador .

Mi havis la sfero de sperto kiun ili havis en la pasinteco , 
vidis la disiĝo de mia gepatroj en aĝo 8, kiel estis 
studanta , kaj kiel tia jam sciis ke ne kondukos min tre 
bone , mi sentis la forigo de la viro kiu havis heroo.

Vidinte tion perdis eĉ je juna aĝo mi komprenis mi devis 
helpi mian patrinon , sed mi sincere amis mian patron .

Ĉiu somero estus aferon ĝis 17 jaroj poste ankoraŭ 
daŭrigis , kiam li estis en la armeo , sed poste komencis 
malproksimigo kiu kiu estas natura .

Tiutempe li estis en la figarbo parolado praktiko lernejo 
transporto servo kie mi pasigis la feriojn kun li.

Mia patro estis malmola homo , havis malmolan 
infanaĝon, perdis sian patron com14 jaroj estis la ambicio 
de mia avino kreski en vivo , havas pli da subteno kaj 
havas pli da mono .

Mia patro raportis ke lia maldungo amis, estis ĉar li ŝatis 
estis precipitado adiaŭo de la partio , neniam vidus sian 
patron , sed kreskis malfacile helpi sian patrinon , estis la 
filo plu vivis hejmela patrino .

Mi vivis ses jarojn kun mia avino , sed kiel malfacile estis, 
havis kurantan kreskis forte , neniam lasu la infanoj 
mortas de malsato.

Tiutempe li estis ministo.Serĉante erco negoco , sed ne 
laboras tie , biciklanto estis ankaŭ tiutempe li aliĝis al la 
armeo kaj daŭrigis sian karieron tie .

Fariĝis normala homo , li aliĝis tie por neceso de la vivo, 
kiel ĝi certigis ke ni ĉiuj devas certigi memstarecon .

Kaj kiam li estis malmola viro , amiko de amiko , amiko 
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de la infanoj , sed ne de multaj vortoj , sed estis 
respektema kaj honesta .

Tion li ĉiam volis min forlasi , sed estis , estas , estis la 
disiĝo , mi retiriĝis iom, ne procedió kun postaj 
monitorización de la modo de esti kaj vojo de vivo , 
malfacilaĵojn por superi la obstaklon kaj lavivo certigis 
laboron por certigi la estontecon por generi , estas ĉiuj 
bonaj infanoj , ni estas indaj esti liaj infanoj , sed ankaŭ 
tie estis manko de kompreno kaj lojaleco de mia flanko , 
mi igis la fripona esti kiel li diris .

La psikologia vipo de sento venis nur plimalbonigos ĉar 
neniam alvenis al vidi la bonan ni povas fari , sed ricevis 
nur kiel malicaj disigante nur havis mi pensas malbonon .

Kaj tiel estas kiel ĝi ĉiuj iris malsupren al la kondamno de 
la akto .Komencis kie ?

Ĝi estis la disiĝo , estis kiam komencis aliĝi per soleco , 
sed estis mia vivmaniero havis estinteco kaj tie mi sentis 
savas de la maltrankvilo de seniluziiĝo , kiun li sentis sed 
ĵuris tie , vi lasos min, neniammi donos pli .

Mi daŭrigis mian vivmanieron drinkis ŝtelado kaj tio estas 
kiam ankoraŭ serĉis kaj esploris plurajn fojojn kaj estas 
tie kiam ŝi turnis voli akcepti min, ne scias mi vi suferas, 
mi ne volas reveni al havi tiu sentoestis doloraj , sed ĉiam 
devis vivi kaj ankoraŭ havas ĝin .

Mi ankoraŭ havas en mia menso tio mi vivis tiom da jaroj 
en prizono ĉiam pensis ke ĝi ĉiam devis ĉeesti en mia do 
mi havas tiel aprezon por tiu pasio , ne vivis alia egala .

Linhó , post tri monatoj de preventa aliĝis la Linhó ĉeno 
kondamnita, mia historio komencas ĉirkaŭ la kuraĝo de 
esti limigita per la kuraĝo , tiel ke en kiu ni devas trakti 
aliulaj mondo , kio okazas estas tio, kiel mi ekkoniske la 
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vojo povis esti tro longa en izolo , turnis sin al la ĝangalo 
kuri, ĝi estis la plej facila maniero trakti tiujn kiuj faras 
krimojn kaj estas ene de la ĉeno estas mondo kie regas la 
leĝo de stulteco , kaj kiam ni legaskun azenoj devas trakti 
kun ili, sed se ni tro inteligenta povas fali , do vivo 
ekzistas vivo devas esti prenita ne tiom en tero ne tiom la 
maro , kiu estis mia savo , estis tiu metodo , kiun mi 
elektis por mifaris venko , sed mia komenca estos longa 
kaj estis malklara komenco ĉar mi trovis min sen virinon 
sen libereco mi troviĝis ŝtopita , perdis kaj trovis novajn , 
mi pensis pri ĉio, kion povus esti en la jaroj povis pasi tie 
.Do kion mi faru ?Mi komencis gajni respekto , ne estas 
facila , eĉ ne volante eniri konfliktojn de perforto , ili 
okazos ĉar ili iras tra rutino kiu tiam poste venis por 
realigi, la rutino kiu post la sidejo estis naŭzita por vivi , 
neniam pensis estaĵojhomoj povus tiel fari multan 
malutilon al alia pro ĉiu vendante drogoj , aliaj estas 
konsumantoj ĉar la vivo ene de la ĉeno kiu ĝiras ĉirkaŭ la 
monopolo estas la drogo ĉar tio estas kiel mi komencis 
fumante heroinon , ĉar jam eniris la ĉenoper troa 
konsumo de kokaino , heroino decidis komenci , fato 
formo de ludo, look'll fumo heroino , sed kiam mi trovis 
min estis alkroĉitaj povis fari nenion , sed mi lernis, sed 
estos raportita poste, tiam komencutiu estis havi vivon 
malgraŭ ĉeno realaĵo forkurinte al la plezuroj , simple 
demisiis al la heroino scii ke mi abstraktaj la ideo de havi 
sekso , estis antaŭenpuŝita de kemia kiu ne lasu min 
pensi pri tio.Mi havis platona amo kiel legitima kaj akiris 
grandajn amojn , sed unu afero estas garantiita , sed ne 
sufiĉe por provi , ĉu vi ne volas nur fumas , estas ĉiam la 
aspekton volas esti ĉefoj de vidi aliajn en hierarkio ordoni 
kionvi scias ke vi povas ne , ĝi estas dolora , oni malfacile 
fendi, mi decidis ne kompatas neniun, ĉar mi estis ankaŭ 
tie , pagis ŝuldon de justeco , sed mia itinero estis tre 
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malbona , lernis tiun lecionon antaŭe estusbatita kaj 
nenion perdis pro elvenis en la mezo de la frazo , sed mia 
bildo estis bruligita , estis tute referenciado , estas pro 
mia trapaso tra tiuj jaroj en malliberejo , estis la komenco 
de la fino malmola principo , per kiu mi ne povas 
bedaŭrimi fumis dum jaroj al tiaj drogoj helpis min 
liberigas grandan bezonon ni ĉiuj sentas , estas logika 
terminoj plezuro , terminoj libereco por iradi al bela gusto 
, ĉiuj tiuj jaroj ankaŭ mi amas ke mi konstruis tie , sed 
keestos por poste, nun mi parolos pri la vojo kiu estas 
super , ili ne scias kiel ĉiuj komencas kun la eniro kiam 
konviktitaj kiu serĉas bonstato, eĉ ene de la vivo en izolo 
, sed jen ĉio subjektiva , ĉar en nia bonfartone povas 
apelacii al iu ajn kiu rigardas nin, eble koleru je diversaj 
punktoj, la unua povas ŝtelita , dua kontrauxstaros sklavo 
, laboro , amo aŭ tria partio povas turni dommastrino 
tage , estas multa vario de homoj ene de la ĉeno kiu ne 
povas ĉiam estiscias kio okazas interne de la animo aŭ ke 
ĉiuj ili ŝatas , multaj elektas la rajto ne esti nocitaj , sed 
krom ke ekzistas pli gravaj punkto ankoraŭ , ĉiam, iam , 
vi povas aĉeti amikeco , eĉ se ĝi estas pagita ene de la 
ĉeno ,confrontación estas tre malfacila ene de la ĉeno , 
estas kiuj havas nenion , alfronton ene de la ĉeno estas 
flojo , flojo unuflanke kaj estas forta aro, farus miliardo 
aŭ ŝi devis redoni , al eliri kun mised volis marŝi tiom 
volis iri laux la malmola vojo , ĝi estis la maniero mi ĉiam 
prenu min longe por kompreni , mia flanko estis ĉiam pli 
psikologia .

Ĝi estis de tie neniam trovis la vojon de bono en la ĉeno , 
ne kredas je la bono , nur vidis malbonon .Kiel veni ?Ĉar 
mi sentis naŭzita kun mi mem , ĉar la okuloj de aliuloj 
estis nur hundino , hundino estas ĵargono termino kiun ni 
ni uzis , kio signifas maldiligentulon , tiu, kiu ne volas 
dediĉi al ajna kaŭzo aliaj ol kio rezignisfari, ĉiam iras la 
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vojon kiu ĉiam donas la dian , la povo estas tie , la kredo 
de espero kaj fido , kaj ĉiam mi forportis en mi, mi vidis 
hommortigoj tie .

Sed, kiel mi estis marimbar por tiu , kaj permesis al mi 
vivi , neniam provis malutili al mi , vero estos rakontita , 
kaj ĝi iris ĝuste kiel ĉi ĉiuj komencis, mi estis tre 
malstabila , neantaŭvidebla , kaj la lernejo instigas 
mindaŭrigi siajn studojn , sed ke kompleta , ĝuste ne 
cxiuj studo , havis familion subtenon , garantiita subteno .

Tiu ĉiam ekzistas kiam estas certigita kun malvarmeta 
maniero vivi kaj povos postuli kio estas malbona , kial 
estas ĝi nomata garantiita subteno , ene la leĝo estas kiuj 
donas al ni la malbonan kiam ni puŝis kaj esti disvenkita 
de la sistemo , ĉar perne havante monon ni puŝis al 
sistemo kie estas mono ĉiu iras bone , justeco verkoj , ĉar 
se ne jam .

Kiel ili kredas en vi, ili povas fari nenion por ŝanĝi ĉar ili 
estas dependaj , kaj oni simple devas komuniki ne povas 
agi sen la asignoj kiuj estas difinitaj por justeco , kun 
plendo al enketo de malfermeco , sed se ili estus 
malfermiesploro mi estis ĉiam super la hoko ĉar li sciis 
promenis en moviĝo ene de la ĉeno , konis la korupta 
gardistoj , kiuj transportas drogoj al la malliberejo , iuj 
aliaj forkuris , finis en malliberejo .

Iuj de ĉi tiuj policanoj jam konis la malliberuloj , elstaris 
kaj havis epizodon kun unu el la Alfredo estis viro de la 
nokto , la reĝo de la nokto , ŝanĝi domo esploristo kiu 
estas la vera reĝo de la Mafio , ĉi meritas vivobona estis 
iama policano nur GOE kiu enŝipigis por la krimo la vojo 
mi estos feliĉa mencii ĝin en mia libro , ĉar mi lernis 
kelkajn aferojn kun li , kvankam li estis policanoj kaj ili 
havis malpli pozitivan epizodon en mia vivo kun li , 
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iliklopodis mortigi min en malliberejon linajxojn , nur en 
la momento estis jam veterano , estis kvin renkontis tie 
.Li konis ĉiun agenton , kaj ĉiuj konis min kaj tiu epizodo 
malsaniĝis la tuta ĉeno , rilataj al malliberuloj , ĉar mi 
estis stimulo por ĉiuj ili estis la ekzemplo ili vidis en mi , 
certigas kontinuecon ene de la areo ĉar ni devisestos tie , 
kaj kiam mi menciis supre ke Kaboverdo estus mia 
geedzeco , ne malbone, estis , fakte , ili volis venĝi tiu 
epizodo , provis mortigi min, mi estis invitita por esti la 
viro al la kapo , sed ne minvolis eldevigi la unio de unu 
ĝuste vi vidis ke se mi volus estus mortinta .

Sed la ironio estas nenio de tio okazis en agrediram- nur , 
ne mortigis lin li liberigis sin kaj provis fortigi mian 
amikecon kun li , sed li sciis interne li neniam forgesos ĉi 
tiu epizodo , nur pardonis lin ĉar li havas la humilecokaj 
trompataj per kio ni parolis pri mi, ne por la malliberuloj , 
sed por la servado en malliberejo gardistoj , kaj direkto 
ĉar li sciis ke li ne povis disvenki min, pagus la prezon de 
frua morto , tiam tiele mi li irukaj kiam mi komprenis ke li 
estis humila lernis respekti lin kaj akcepti , ĉar li ne estus 
vivanta se mi ne volis lin , sed estis senutile , ĝuste estis 
alta prezo por pagi , mi estis kritikita de ordinaraj 
malliberuloj kiuj malamis la policanoj ,mi achincalhado .

- Nelson kiel vi akceptas ĉi knabo?

Mi akceptis ĝin ĉar li ĉefe li estis profesia , gajninta 
potencaj malamikoj en la medio ili vivis , policanoj esti , 
estis tre bone informita , sciis supro de ni kaj sciis 
potenca homo kiu povus helpi , minacis min halti 
parolante kunke individua aŭ permesus havi nian 
respekton kaj ili nia, sed mi lasos lin en vivas , ĝi estis 
unu el la niaj , Kabo Verdeans mi menciis estis la Nelson 
kaj carlos , vivis ĝuste en la areo kie mi kreskis estisili 
sxultron por vengxi min kaj eksplodoj venis poste, kaj ili 
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volis vidi mortigita ĉi tia individuo , sed mi lasis min 
delasis lin, mi volas nenion de la individuo, kvankam mi 
havas nenion kontraŭ li , kaj la historion de ĉi tiuj fratoj 
lacarlos , estis mortpafitaj de psp oficiro , li estis nomita , 
estis tre batita , ludis ŝakon kun mi , li estis "eksperto " 
en la kampo , nur sciis kiel ludi la mono , mi ĉiam diris al 
vi , ne valoras ĝi , teatraĵopor la amo de , sed tiutempe 
estis bone , li estis patronita de Manuelo kaj la romão kaj 
la badona , ni agis kiel fratoj , havis reciprokan helpon , 
havis ĉiuj el ni en la mezo kie krimo lurks en ajna dua al 
milisegundotie estas multe kaj kelkfoje ni get kaptita en 
la mezo kaj kiam ni faris tion, mi decidis daŭrigi mian 
vojon , mi faris multajn eskortoj en la ĉeno , tio estas, ili 
certigis la bonfarton de iu , kaj gajnante mian , kiu estas, 
unuflanke lavas la alian.

Estis la moto , la moto de reciproka helpo , sed tie estis 
ĉiam la risko de metermos en situacio se ni estas vokitaj 
al tio, ekzistis murdo lino neniam metis ĝin en demando 
estis bona kaj feliĉa tago ĉar mi paŝis al tiu decido ,mi ne 
povis fari, ĉiam pensis pri mi mem , mi neniam pensis en 
aliaj.

Ĉio estis tre rapidaj por mia transporto al la valo de la 
judoj post ok jaroj kompletigis per tolo , ili neniam volis 
mi kaj akceptis min bone , ili volis malutili al mi , sed 
respektis min, ĉiam atendis mian senzorgemo , iu kiu 
neniam donis ilin.Estis virino kiu estis oficiala en la leĝa 
industrio , ŝi ŝatis min kaj pardonis sxin , sed pardonis ĉi 
bonguste, iun tagon li rajdis min la kaptilo estis ĝuste en 
la momento mi estis pli potenca ol neniam, neniam 
parolis multekun ili kun la policanoj , estis danĝero , mi 
piediris preta por ĉio .

Sendepende de malbono , la malbono, kiun ĝi povus okazi 
al mi ĉar , preninte unu en la estonteco bazita eduko kaj 
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kun ĝi por vivi , estas forta faktoro por esti tiel , kaj ni 
ofte uzas al kaj ni preni la instruon ke vivo estas tia ,vivi 
morti ni nur prenu , sed kiam mi estis transferido al Valo 
de judoj , sed ĉio ĉi estas malantaŭ ni komencis novan 
ciklon tio mia vivmaniero kaj pensmaniero ne permesas 
neniun tipon de misuzo , havis mia karaktero ,simmered 
en iom da akvo , kaj kiam mi atingis la judoj valo , decidis 
preni novan direkton , li volis forigi la koŝmaroj de la 
estinteco , kvankam mi havis la , lastaj , vere havis ilin 
estis simpla maniero diri , kiotien iri tie, sed ne tute , kion 
oni iras , tien iras;nur liberigite, enrampi paki en fantazio 
kiu ni vere estas dominan konsumigxos kaj la posedanto 
de la tuta galaksio , tio estas, ĉiuj disfuncional kaj ĉio 
estas preta por ĝi , ĉar ili estas dungantoj kaj dungitoj ne 
kontrolas sianaventuroj sxteli kaj diri ke estas legalizita, 
estas formo de kaptiloj , unu el la momentoj kiuj pli gloru 
min en la tolaj estis mia atingo krom certigante mian 
nomon en la afero.Havis unu pli afero: ĝi estis la tempo 
de ĉiuj aŭ nenio sen ellasilo venko , aŭ morti , estis la 
moto kiu havis en mi la forton por vivi kaj ĝui la potenco 
kiun mi havis dum mi kunsendis , neniam uzita senpaga 
perforto almiaj kompanoj got preskaŭ plorante larmoj , la 
malbono , kiun mi vidis estante portita de aliaj kunuloj , 
kiuj estis regitaj de perforto kaj estis eble devigita al fari 
kion la ŝakristoj volis , sed mi ne enveredei per pli 
malmolan vojon , kvankamestis min enganchó al heroino , 
mi ĵuris al mi mem , ke por vivi ene de la ĉeno volos 
mortigi kaj vivi en digna maniero, kiu ne tedas al mi por 
fini , la kablo estas cxiuj malfelicxoj de la momento estas 
tiuj kun kiuj ĉiuj devosinterkonsento , kvankam tio ne 
estas mia deziro , krei malamikojn kie estas malfacile 
marŝi kaj mi mem , ne estis tiuj kiuj provis malutili al mi , 
la direkto ne ŝatas min , ĉar tiu estas kion ili faris, sendis 
informantes de ili estas prezencoj en ĉiu momento enkiu 
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estis malfermita al se ili povas informi pli bona de ĉiu kion 
mi povis iam fari, ili havis kulpa konscienco, sed unu 
afero altiris mian atenton kaj igis min ŝanĝi , basieie min 
tre en la instruantoj mi havis, mi sentisplatona amo al iu , 
kaj ĝi estis tiam kiu tuj bone , sed la ŝipo tiam turnis , 
kaptis min kaj metis min sur judoj valo estis malfacila 
post ok jaroj de malliberigo en tolajxo , lasis vastan 
historio la nivelomalliberejo , ĉar li konis ĉiujn kaj ili konis 
min kaj tial mi neniam volis puni min cent procento, mi 
estis ofte punitaj kun disciplinaj punoj , unu por sturmo 
kaj aliaj parola misuzo de la policanoj kaj tiel estas kiel 
mimi rimarkis ke vere traktis kun pli potenca mafio ol mi , 
sed fakte ne plu ekzistis mi nur havis la librojn kaj la 
diplomon kiu faris esti malsamaj de mi , ĉar post jam 
ludis la treanstataŭ la pilko , por mia amuzo , parenteze 
ludis ĉiuj tie estis ludi , mi ludis la plej alta trumpetsono 
kion iam povos ludi , as of Spades , iu homo diris al mi, 
mi povis vidi ke havus malbonan sorton kun tiu letero , 
kaj diziam-mi ke povus havi malbonan sorton kun tiu ĉi 
letero , tempoj ŝanĝas kaj tio estas kiam mi komencis 
rimarki , ke la vivo ne estas ene de la ĉeno , sed ekstere , 
sed neniam volis internigi , sed mi sciis ke estis mia forta 
punkto;komencis draman rakonton finiĝantaj per murdo , 
estis tri fratoj kaj ili cxiuj ekstermigxos heroino kaj 
heroino por ili estis la bezono de la momento , kiu estis 
dependa de kion estis drogemuloj .

Sed profunde, estis humila homo , havis bonan koron , 
ĉar ili bezonis esti helpis ĉar ili prenis en vivo kaj mi 
ankaŭ prenis , estis malmola vivo , ni povas eĉ diri ke 
estis sklaveco , la maniero vivo estas donita;ĉiutage ni 
devis fumi sed ni devus redesegni .

Sed ĉio ĉi estas la rezulto de vivmaniero , kiu movas la 
aferon ĉar mi eĉ faras poezio en rilato al la sperto kaj la 
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kunteksto de la situacio , ili ĉiuj demandis min poemo , 
estis skribi al lia fianĉino , ĝi iris kiel ili estisĉiam 
demandis poemon , sed mi perdis min mem kaj estis 
siatempe de konsumo kiun ili adoptis tiun manieron de 
vivo, mi scias kion mi konas kaj mi ne pretas por instrui al 
iu ajn , ĉar li havis sperton kun tiu de la pasinteco , faris 
min heroo iuhavis en la rubo kaj povus esti levita .

Ĉio bolis malsupren al tiu , per vojo de sperto , la vojo ni 
vivas , la vojo ni devis akiri la drogon al fumado , kvazaŭ 
li proponis kaj donis ne aĉetas , mi fariĝis strikte 
parolante oni Pimp narcotraficantes vendi, devis certigi 
min mia ĉiutaga surf kun pulvo mi fumas , ĝi iris tiam ke 
mi fariĝis Pimp de ŝakristoj , estis apodado do ili ĉiuj volis 
helpi min , donu min drogoj vendi kaj mi manĝis , mi 
havis lagranda senokupeco kiu ajna toksomaniulo povas 
havi, esti toksomaniulo al la drogoj kaj fumado .

Sed mi estis konata pro mia deportividad , por mia 
praktikado en trejnado ĉar trejnis ĉiun tagon kaj ĝi 
barajan personoj kiuj vidis min kaj rigardis min ili ĉiam 
havis paranojo , paranojo kiun mi menciis en tiu libro 
suspektemon kaj ke estas malcertaj ,kiam aperis la 
malbono ni ĉiam ploras, estos tiu malbona okazos al mi .

Estas ĉiam la neatendita antaŭvidon sincere habituei- min 
ĉi vivmanieron kaj estis malfacile integri post la aresto en 
la socia medio , ĉar ĝi estas mez ke ni scias , estas tre 
malgranda spaco kie ĉiutagaj vivantaj kondukas alscias 
mem tuta inter oni, sed fizike .

Ni volas ĉiujn komando ĉar ni volas gajni la rajton en 
spaco kiu donas al ni sekurecon nin al esti enmetita en 
perilo kiu ni ĉiam trakti la timo , sed ĝi ne estas timo , 
estas simple certigi nin, ni povas venki la situacio sciante
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Ĝi kelkfoje okazas en la vivo, esti induktita al eraro , 
fatala , kiu estas skribita ĝuste , ĉar ĝi estis skribita de la 
sperto kaj la maniero la leĝoj kiuj vivis kaj kreskis .

Kiel veni ?

La forto de la racio ĉiam gajnas, kaj ĉiuj juĝoj kiuj povas 
fari vivo povas foje ne esti la plej korekta ĉiuj pezas 
faktoro : difamación , la ne amuza kaj ne fali en gracia , 
estu kiu ĉiujvolas malestimi , humiligi ;senti bone kaj do 
kiam estas manko de ekonomia povo estas ĉiam limigita 
ludi ĉar ankaŭ parto - ĉi estas ludo , tio estas , iuj diras ke 
oni devas scii kiel ludi estas popularaj diraĵoj por sorto 
enpovas bati ni eble bona afero , kaj ke sorto povas doni 
al ni kion ni postulas , bonstato , esti bona pri vi mem , 
por helpi ĉar ni estis instruinta ĝin ankaŭ , havas 
komunan vivon kun niagepatroj , niaj fratoj , fratinoj , 
avinoj kaj avo , cxar ne , tio estas nia generacio , ĉar ni 
estas la rezulto de lia etendo por vidi generita estaĵoj de 
lia idaro , tio estas, kiel ni scias havas la kapablon por 
koni unu la alian ,scii kiuj estas niaj kaj nia estas ĉiam 
kun ni, sed neniam ŝatis rigardi , havi membron en 
familio kiu ne povas placxi al ili, ili havas dosieron por 
konservi vivon estis tiel faris la progreson de la sindikato, 
bonfarto , neniu ŝatas havi , aŭ vidi iu kiu estas de nia 
familio aŭ iu proksima al ni ĉar fine , fine ni estas ĉiuj 
homaj , ni devas trakti kun unu la alian kaj la familio 
atmosfero , kelkfojeĉu sur la gastiganto ankaŭ, sentas 
posedantoj de kio generas kaj igi ĝin vivmaniero , kio 
estas skribita en ĉiuj teologiaj legadoj kiuj povas legi , te 
studo de religioj .

Ni ĉiuj portas kun morala lecionoj , estas dece ke tiuj kiuj 
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sentas proksimecon tiel fidela , kiuj faras ĉion ĉirkaŭ 
vidante nian bonon , niaj amatoj vidi ilin bone , der in der 
, kaj neniam volas difekti ilinantaŭ la bildo kiu konfiti kaj 
ke ili lernis la valoroj kiujn ili regis ne permesi ilin rigardi 
bona , al situacio kiu povus eble esti malkomponita ne 
foje miskomprenis .Tio estas ĉiuj tre agrablaj kaj la 
rimedoj ankaŭ transdonas tial egala al la fasado 
montrigos bela bildo , ankaŭ premita de potenco kiun ni 
ĉiuj akceptas la gobernanza, tre malfacila temo , sed ĝi 
devas vidi kun ĉiu ĉi tioestos raportitaj tie , ni ekzistas , ni 
daŭre ekzistos , eduko estas ankaŭ donita al tiuj kiuj 
pretendas esti posedantoj de racio kaj kelkfoje ili 
transdonas kaj volas malunueco , ili ĉiuj havas en komuna 
aĵo al subteni : a Wellness, bonstaton ke ili povas havigi 
havaĵo de ĉiuj ke povas aspiri kaj voli bonstato por socio , 
sed ili ĉiuj vivis kaj levis kun patro kaj patrino , ili donis la 
rajton kondiĉojpovos progresi en kuro kiu notas , sed 
ankaŭ malsukcesas, sed ĉiam forgesas kaj estas 
administrata de la bildo ;Mi konservis ĉi parolado ĉar mia 
vasteco estas grandega en ĉi tiu vivo , ĝi lernis multe, mi 
disvolvis kion mi devis evoluigi kvankam li estis en Leash 
neniam pensis la fino , ĉiam ambicionei havi rektan 
kontakton kun oficistoj de starigoj kie mi estis, mia 
karieromalliberejo povas dub ĝi estos bona interpretita en 
terminoj de la vorto tiel , sed devos esti , esti interpretita 
kiel sincere kaj honeste , ke ekzistas en la vivo.Estas 
rilatanta estas duflankaj rilatoj estas rilatoj kiuj regas ĉiuj 
nacioj , estas aferoj de Komunumo intereso defendi la 
aktivojn , tiel ke ili povas doni Wellness tiel ke estis 
establita en la mondo , la libero de la plej malmola temo 
por paroli ,ni povas doni ĉiujn niajn libereco , plej bela en 
la mondo , estas la plej granda plezuro oni povas havi en 
la vivo, estas esti libera , ni devas scii estas venki ĉiujn 
obstaklojn kiujn ni havos en vivo kaj povas trovi.Tie estas 
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grandega vario de ili , mi povas komenci kun la ĉefa : la 
socia bono , ni ĉiuj havas unu aferon komunan, kiel ni 
mem, ni povas esti malbela , bela , ne gravas , kutimiĝis 
al vivanto , Aspekto ne estas ĉio ;kelkfoje malantaŭ 
belaspektaj povas trovi malpli bona flanko , sed estis la 
mano de Apolono , la flankon de belo , priskribita de 
Nietzsche Sekvis lia autobiografía , ne estas kialo por la 
plimulto , la flankon de belo estas tiu kiunin faras sonĝi , 
kiu igas nin ami , alportas tute bona , sed tie estas la 
bone iras mano en mano kun malbono, kiel priskribita 
Nietzsche ekzistis la dionisíaco flanko , nome bonon kaj 
malbonon enkarniĝintaj en la instinkto de estihoma , kiam 
oni parolas pri ĉiuj estaĵoj kiuj ekzistas surteriĝi supro ajn 
ili estas , ĉu politikaj , ĉu juĝistoj estas urbestroj , 
prezidantoj de asocioj estas ĉiuj povas esti, anoncistoj de 
televido al la karismo kaj havante dankemosed neniu 
povas esti pardonita, mem la vorto , pardonon ĉiuj havas 
motivon kaj kiam ni metas temoj devas preni ĉiu kion ni 
faras en nomo de koncerna leĝoj reganta socio kaj kiu 
povus postuli la vorto leĝo .Ĝuste tie ekhavis la rajton ne 
esti punita kaj esti difinita per leĝo ĉar ĉiuj havas, misuzo 
ekzistas, ekzistis kaj ekzistos estas la antaŭparolo .

Kaj la antaŭparolo devenas transcendeco , lernado preter 
, ni ĉiuj vivas , ĉar ni scias ke transcendeco estas pli bone 
, eble , eble , estas instrui , estas havi ĉion, sed estas 
ŝlosilvorto designar ĉiujĉi : filozofio , vivmaniero , ĝuado 
de vivo estas kion faras supren unu el la transcenda 
faktoroj , ni restas kaj daŭre vivi la saman manieron , la 
evoluado de be estis generitaj , estante forlasita ne faras 
malbonon benisla bonon, kiun ni povas praktiki estas la 
dia , ke ni lernas , estas nia destino lernis ĉio estas lasita 
al ni posedajxon grandajn valorojn , do ili altigos la vortoj 
oni skribas, sed jen ĉio glorigo de subteni potencon kaj 
estien exaltación malgraux cxio povus esti bela , se ni 
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vere estis ĉiuj plenumis kaj estas skribita tre bona.

Kiel veni ?

Ni estus enirante la plej larĝa vojo de homa rot , estas la 
sklavoj de legalizita demokratio , la uzo de la situacio por 
esti fermita kaj esti submetita al striktaj reguloj ;kelkfoje 
ne reagas same kiel normala conformista vojo nomiĝas la 
transcendeco de estaĵo , la transformo al la plej kruela 
flanko de esti, tion mi sentis , mi lernis de sperto ke 
kolero estas rekta subtenovivi kaj supervivi estas vidita 
kaj so're pruvita por la valoroj de scienco kiu estas regita 
kiel sekura maniero vivi kiam tiu devas esti , ni ne povas 
eskapi la demando , nia karakterizaĵoj kiuj nin faras estas 
diversaj , sed ĉiuj venas de lasama , mistificación , neniu 
pli perfektaj estuloj ol ĉiu , ĉiu scias vivi por tiu bezonas 
certigita kaj creíble apogo al la tuta estaĵo , labori 
kooperativa , ni estimataj por ke aliaj povas havi pli 
bonan vivon , senlaboreco , justan aferontiu estas sperto 
ke vi ĉiuj dividas kun mi , mi nomas ĉi rakonto daŭrigo de 
estaĵo , estas la etendo de ĉi tiu temo .

Ĉiu komencis post la disiĝo de mia gepatroj , mi estis 
akceptita al monaĥejo lernejo de Hale estis la kolegio la 
nomo de feriojn kun mia patro estis proksime de tie, sed 
post la disiĝo ne alfrontis bonan rilaton kun mia patro , 
kajestis de tie ke ĉiu komencis , mia patrino estis kopiinta 
al la pinto post la disiĝo , mi havis ĉirkaŭ 10 jarojn , kiam 
mi alvenis kaj mi iris al la pinto , la lernejo kuris , ne 
akceptis ke vivmaniero , sed apanharam-mi estis 
senkulpa , sciis validas jure ekzistis , mia patro estis en la 
milita aŭdacis mi la vojon al la rakontoj kiujn mia patro 
rakontis al mi , ke viro estos integrita en la milita , 
servante la nacion , severa homokiel mi menciis , sed 
lasus sin mem fortirigxis per ilia pasio ami alian virinon , 
fizike potenca bonulo , intelekte tro , flegu kiuj heredis 
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iliajn genojn , havis lin kiel heroo , kiu estis tuta lernado 
kiu posteveni al esti.

Kiel veni ?

La domajno mi sciis min povus fari , de la tempo de disiĝo 
, kiam mi estis kun mia patrino fariĝis sendependaj , mia 
patrino prenis amanton , funkciantan viro , laborante ĉe la 
poŝtejo kaj verkoj , estas homo brava , ankaŭ 
komencistial , mi bezonis helpi mian patrinon kaj fariĝis la 
domina kaŭzo estis ĉiuj manipulis bone , mi pentis , ploris 
, sed mi gajnis, mi kredas ke tiu estas la plej taŭga temo , 
amis ilin kiel iu ajn , feliĉe estas bone ,havas vivon , ĝi 
estis normale havas diskutoj , sed ili ĉiam havis kialo 
estas ke mi dormis per la transcendeco de voli pli , volis 
fari nenion , pensis ke estis facila .

Mi eklaboris por helpi mian patrinon , sed baldaŭ 
konstatis, ke mi ne estos premita , mi eklaboris kiel 
Casqueiro te tapicero helpanto, kiu estas kion faras la 
strukturo esti forma kaj vatitaj , laboris , estis eĉmia 
kvartalo sur la pinto , laboris tie antaux la Toninho knabo 
de mia generacio , havis plurajn fratojn , sed mi estis la 
favorito.

Individuo kiu laboris estis Casqueiro viro de strukturo por 
tegi la sofo , estis fortika ŝajno , kaj mi ne plu volis toleri 
pli , agresema formo de parolado ke jam pasis por ĉi kun 
mia patro , tial mi elektisinversigante la situacio , mi tenis 
supren la progreso de vivo , ne pesis min, sed povus esti 
hontigita mi tiu tago , kiel demando de voli ne vundis aŭ 
vundi , sed mi defendi min mem ĵetis ŝtononla grandeco 
de mano, sed mi pafis deturnitaj volis doni la averto .

Tamen akceptis min tien, mi daŭre laboris post mi foriris 
propravole , sed ankaŭ la mastro mortis konsumita de 
HIV malsano , situacio kiu ne estis kiel mi vidis lin suferi 
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la malsanon , sed ĉiam respektis lin , mi perdis mian 
laboron , mi komencis en aktivoj ,tio estas, en la ĵargono 
uzata kiel gvidi , ne toleris mastraro , volas 
sendependecon , mi estis filo de leono , kaj agis kiel tia .

En marto 1996 mi trovis en la Avenuo de la metro , ĝi 
estis havinta serion de sturmoj al la metroo , estis akuzoj 
de krimoj kiuj iris tien kaj okazita okazo pasis psp kiu 
venis peti identigon , kaj tio estas ĉarhavis precedencon , 
semajno antaŭe estis estinta en superesquadra Benfica 
akuzita pri ŝtelado al leganto , sed la knabo kiu estis kun 
mi , ricardo , estis singardema, sensperta , li venis de 
ovárico ne konis la urbon , sed ĝi estis konata gvidiloestis 
drogemulo , kaj tiutempe mi konsumis kokainon , trovis 
ĝin bona havi sekurecon lambastono , te mi kaj defendi 
por la estonteco, kiu estas havi forton , sindikato por 
progreso .

Sed nun venas ĉi tien la strukturo , unu el la ĉefaj faktoroj 
de lojaleco kapablo de ĉiu , startas vagado , tiel estas kiel 
mi eltrovis , kion mi jam sciis, ke vi ne povas fidi , se vi 
ne scias , sed mia sperto estis grandega, estisgrandega , 
li estis certa pri mi mem , estas bona pro kion li faris, 
estis farita pluraj armitaj raboj, mi elektis por vojo ne noci 
iu , nur ricevas la monon .

Por kio?

Vivi , mi aliĝis al tiu ĉi vojo de vivo kaj en marto 1996 , 
pli specife 28 Informiĝinte pri aresto supozeble finita nur 
aldoni mankas enkonduki tiun temon , semajno antaŭe 
estis arestita en superesquadra de Benfica , mi estisdormi 
en aŭto , la posedanto de ĝi estis Aera Forto leŭtenanto 
kolonelo , viro kiu jam estis tra ultramarina , mi dozing 
per habituation tie , sed ankoraŭ havis la domo ĉe la pinto 
, reale tiu nokto estis laRicardo , kaj forsxtelis leganto kaj 
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ekdormis en la aŭto , ni estis surprizitaj kaj 
interkonsentita de PSP oficiroj apartenis al superesquadra 
de Benfica , sed mi ne amedrontei min kaj sciigis Ricardo 
ne timigi devus esti fortaj kaj diri ne alfine , ne estis 
evidenteco de la malo , sed li avertis min , ke la policanoj 
povus aperi , sed trankviligis lin , rakontis al li ĝi estas 
bone, trinkis tro multe viskio kaj volis dormi kaj ne estis 
imago mi iri hejmen kajvivanta proksime .Ĉi tio okazis , ĝi 
estis la plej malbona dubo ke homo povas senti kiam li 
instruas kaj trejnas la aktuala situacio kiu povas okazi en 
tiu tago eliris kun mi.Li povis obei mian regulon pri ne 
havi nenion por diri , sed ili ne estis konvinkita kaj iris, 
por ke ĉiuj stiras aŭton proksimaj por vidi se ili sciis pri 
ajna sturmo , blua KD ludanto , sed ni jam faris plurajn 
krimojn antaŭkaj ĉiuj estis engaĝitaj en ŝtelo kaj kidnapo 
, iris por inspekti la Avenuo metroo , la eskadro staris en 
la subtegmento markezo, metropola stacio de Lisbono , 
estis intervjuitaj , mi diris nenion , ne scias la konversacio 
ricardo , sed kiel li havis historion detrairinte semajnon 
antaŭe en simila situacio , mi fidis .

En tiu tago , ni forlasis la stacidomon , havis nenion por 
diri , mi fidis lian ateston al mi povus foriri , estis 
prenante siatempe la permesilo laboris , sed ili trovis min 
ricevi la senlaboreco fundo , daŭre prenis la leteromi iris 
al la kodo , mi estis jam en la alkonduko , mi sentis bone 
, mi havis grandan amuzon kaj ĝi estis siatempe mi estis 
utilita kun juĝa prenis la aresto , se mi alvenos hejmen , 
venis el la gimnazio, trejnis pli ol monato , kiam mi eniris 
la juĝa rimarkis , kiam mi demandis la markizo eskadro 
kiam mi demandis al la markizo de Pombal stacidomo mi 
diris nenion , sed la ricardo ĉiuj parolis , daŭrigis la 
deklaro , dum la esploro etapo estisla esploro de juĝa , 
havis nenion por diri al ili, nenio estis pruvita per la 
flagrante faktoro .Kial ne povus akcepti tian decidon , 
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estus kiel transdoni min, eble estis pli bone havis 
malsaman sintenon , esti honesta , estu kooperativo , 
pentos , sed mi pensis min per mia sagxeco , volis ludi 
kun justeco ,la juĝisto kiu kondamnis min estis viro kiu 
havis problemojn en la vivo, unu el la filinoj mortis pro 
superdozo kaj aliaj ceteraj infanoj ankaux iradis alkroĉitaj 
al la drogo, mi rakontis la advokato , aŭ diris la veron aŭ 
estus malfacila por fendi , sed mi fidismi.

Ŝi ne protektis min kiel esti protektitaj, ne sciata esti 
operaciante en legitimecon de devoj kiuj devas plenumi , 
kiel reprezentanto de la leĝo tiutempe havis neniun 
personan advokato kaj neniam estis donitaj al mi , mi 
devis dungi post la aresto , post estikondamnita post 
kulpigitaj dungis tiu advokato , estis ĉio mi volis akumuli 
energion , sciis ke li estis ĉe la vojkruciĝo atesto ne volis 
preni , pagis altan prezon , manko de kunlaborado kaj 
resumis ĉion por mia grandakondamno eĉ pensis eĉ 
mortigi min.

Estis malĝoja tago por mi, mi ĵuris al mi mem mi 
postvivus ĉiujn adversaj situacioj kiuj povis prezenti al mi, 
estis la komenco de mia fino por ĉio , mi perdis mian 
liberecon jam dum iom da tempo , prenis pezan ĉenon kaj 
sukcesis postvivi .

Estis tempo por gajni Mi lernis la arton de memdefendo 
levigos per mi , ĉiuj respektas min eĉ povi administrativo 
kiu plenumante la funkcioj de la malliberejo kiel estas kun 
ĉi kiam ni atingos ion ni devas alfronti , estas 
laposedantoj de la peco , tio estas, ke ili posedas la 
teritorion kiu regas , opinias sin tiel ili ordonis fari kio 
devas esti farita por daŭrigi la vojon sur lojaleco , 
sendepende de la maniero ĝi povas simili , povas esti kaj 
ke ĉiujestos sed estas subjugigo kio estas descalificación , 
kiam ekzercanta tiu pozicio eble tio estas la mastroj de la 
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situacio , ne rezignis esti pli simpla kaj kiu havas por vivi , 
estas la prognozo de kio ili studis kaj katastrofojfaris, ne 
estus unu , ne du , ne kvar , estis multaj , tre diversaj ilin 
nomis la krucumo de la plej mizera , sed mi levis miajn 
moralon ĉar ĉiam en levas , ĉiu komencis en mia eniro 
kiam mi alvenis al IPLino estis unu aĉa , tre malmola, mi 
estis plena de kolero kaj deziro gajni, eĉ pensis pri forkur 
se li havis okazon fari tion , mi sukcesis gardi min , ĉio 
ĉar mi povis respekti por veteranoj kiuj estis ip , kaj ili 
estisla vera kolonojn por mi lerni la vivo en izolo , 
guerreei , baraktis , mi povus, se ĝi ne estus tiel estus 
forgesita , ĉiuj memorigas min, ke ĉiuj ŝatas memorigi 
min , mi estis la karakterizaĵo statuon, farigxis mallumo 
ĉefo kaj malvarmane sciis amon kaj tiel estas kiel mi 
gajnis gloron en la ĉeno , malvarmaj aktoj kiuj devis lerni 
vivi kaj restas ĉe la supro lando gajni.Rapide pruvis 
edukistoj , laboristoj , la policanojn kaj rekta helpi min 
venki la deklivon supre batalon , mi sentis subtenon ĝuste 
rigardis la tempo kaj cirkonstanco socihelpa barbaran , 
kio okazis ne povus esti okazinta , mi turnis la diablo 
enmem , sed ne turnis la penon nur volis vivi kaj postvivi 
, estis la tempo de la kondiĉo .

Izabela estis la lernejo ĉefa nomo en kiu mi konservis 
sanan kaj ĝueblaj respekto min akompanis ĉiam helpis 
min ĉiam , sed poste venis iĝi furoro en mi, sed ĉiam 
respektis .Kaj ĉio tio estis pro la forta premo kiu estis 
praktikita de la administra sistemo nomata direktoro John 
g .La homo, kiu venis de eksterlando, forkuris kiam la 
provis mortigi , lia rakonto estas konata , havis plurajn 
jarojn zorge en la administrado de lino ĝis post mia 
kopion, mi sciis ĝin ĝis estis viro kiu povis paroliestis 
komunikisto ekinteresiĝis la temo , interpretita vundi min 
eble la kulpo de la deputitoj , mi bone rigardis en la 
profesia ciklo , la nivelo de kuneco ĉiuj respektis min kaj 
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tiu direktoro volis la karieron beko , tio estas , mi estas ĉi 
tie porsinjoro, mi estas ĉi tie por gajni ĉiakoste , mi 
Glatos ĉar tio estis lia celo , inter aliaj aĵoj povus diri pli 
.Unu el la kaŭzoj li Protektis estis pli narcotráfico, li ĝuis 
helpi maniuloj , sed postulis monero interŝanĝo , ludante 
kun la leĝo , ĝi havis pushover potencon aŭdi kaj 
determini la apliko de malfortika kaj kondiĉa eliroj 
kajmalfermita reĝimo , ne estis malbona ulo , kiu iras nur 
al ĝiaj ne - degeneritaj kaj mi elektis la malfacila vojo la 
vojo ke neniu ŝatas sekvi , mi elektis sekvi , sekvi la 
vojon , kiun mi estis antaŭdestinita , parolinte ĉe celloko 
perfojoj batis , ne marŝas tre for de la realaĵo , ĝi havis 
multajn revojn en infanaĝo kaj sonĝoj estis faritaj 
koŝmaro , pasejo en la dezerto estis predicho , vidis mian 
estontecon , sed mi estis ĉiuj portretitaj en sonĝo , mi 
venis haviviglado por sorĉistinoj kiuj apodado tiaj , 
preterpasis min sonĝas ĉar ili devis pasi , la potenco de 
virinoj estis granda , helpis min, sed vidindaĵo vek jenaj 
mia aresto , mi havis grandan disputon kun mia frato kaj 
volisesti pli bona ol li, sanan konkuradon kaj li volis esti 
samaj kiel mi .Tiutempe , ni kutimis iri ĉasado kontraŭ 
akvo serpentoj noti , ni ludus snooker kelkfoje alfrontis 
malmolaj kontraŭuloj , sed ni gajnis ĉiam , mi sciis ke li 
estas bona ;hodiaŭ estas armeo leŭtenanto .Mia patro 
sukcesis la pli rekta apogo kiun mi povus donaci, donis al 
ili, helpis lin en trejnado , ĉiuj ĉi ĉar en kiun 
separação.estamos en la mezo de mia eniro linajxojn , 
estis kuraĝa , ĝuste interne de la gardistoj quiseram-mi 
konas la fonon , estis normala eniro se ni parolas al la 
medio vivis tie estis peto medio , ambaŭ gardistoj kaj 
malliberuloj volis gajni , ne ekzistis bona direktoro , 
Manuelo , sed malvirtiĝis , sed ne malutilas al iu ajnestis 
limigita al gajni kaj farante lia laboro kaj ankaŭ helpis 
dum tri jaroj estis sub jurisdikcio de ĉi tiu direktoro de 
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1996 al 1999 , li estis forigita el la posteno de direktoro , 
sed pasigis la paroko konsilantaro prezidanto , sed 
neniam denovepovis liveri de kio estis farinta lin el bisino 
, estis bona homo , volis la bonfarto de ĉiuj kaj samtempe 
ne difektu cxies bezonas labori sur la flugilo B konsiderita 
la murdisto flugilo , estis apodado murdisto alapor tuta 
infrastrukturo sur kaj ricevi viziton en la 
mangxocxambron falanta akvo estis la rezulto de manko 
de skalo de la infrastrukturo devis esti malfermita 
pluvombrelo , ĉar ni vivas en korupta rimedoj al la punkto 
dela direktoro akcepti fundamentita propono por mono kiu 
povus esplori la ĝenerala direkto de la malliberejo servo , 
forkuris bone , la propono estis bazita sur la 
entrenamiento de la aranĝo , kiu estas , la kampo de 
futbalo estis ŝlima koto aŭtoveturejo , Bue pezaestis la 
alnomo ĝi ankaŭ povus vi nomas esguiça , sed ĝi estas 
bona tro povis marŝi , li sciis kiel manipuli la sistemon , 
surbordigis korupto defio estas uzi la tempo lasis al la 
mezo de la puno de frazo de 16 jaroj , ok obei 
konfidosekreta , sed ĉi tio ne finas en la bona vojo ĉar 
estis tiuj kiuj malobservis tiel devus esti parto de la 
sistemo , la sistemo estas starigita tiel tie devas esti 
pravigo , kaj kun ĝi supreniris alia jaro , ĝi iris latria jaro 
mi estis en Linhó venis la realan dilemon de korupteco 
vendita drogoj rajtigita de altranga demarŝo , ĉiu 
manovris uzante la malliberulo de ilia fideleco , estis 
potenca narcotraficante kiu kuŝis en vivo kun la vendo de 
drogoj la nomoĝi louis turoj , eĉ faris infano ene de la 
ĉeno , estis propono fari la kompanio salti kaj plenigi la 
sakojn pagis crux , mi venis esti invitita labori tie , ne 
akceptis la fakton ke homoj kiuj devis priumi larajtigus 
pago en drogoj kaj ili trovis kun la mono, kiu estis poste 
kopiitaj vojo komputilo , tio estas kiam la reala problemo 
donis Manuel t .Direktoro ĝis tiam;ne ekzistis io tre ke 
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vidi , ekzistis enketo de juĝa , estis celkonscia signifo 
cargamento , ni purigu nian bildon , sed ne sukcesis 
liberigi ĉiuj eniris la korton de la trinkejo , la esploro de 
juĝa estis akuzita , kaj vasta kvanto de provoj ,sed mi ne 
observis , estis eĉ ne alvokis lin , ankaŭ ne diras tre , nur 
protekti la bebon , mi sentis min valoris pli manear la 
kaŭzo , povus gajni ion de ĝi teni min silenta , malbonon 
mi sciismi pagus la prezon forta por fendiĝi .

Pasero korpogardistoj eliris el malliberejo servoj , la 
Amorim estro devis preni fruan izolitecon , Manuel t 
.Ankoraŭ sukcesis atingi la prezidantecon de paroko .

Okazis ŝanĝo de direkto , john g .Ĝi estis la sekva nomo 
kiu sekvis en la administrado de ep Li havis ambicion tro 
grandaj eĉ por la kunteksto , kiel komenciĝis la laboroj en 
la preskribon al b remodelación de kondiĉoj , la duono de 
la preskribon estis fermita por verkoj , mi trovis en la ĉelo 
kun carlosestis filo de la patrino de profesoro , estis 
sekretario de la lernejo , sed estis drogemulo , de tempo 
al tempo , ili ŝtelis la monujon de la majstro , por havi 
monon por konsumi , estis kronika drogemulo mi sentis 
kompaton de sia estaĵo , ĉarvidi vin teni perdantoj , ne 
povis evolui rezignaciis al la konsumanto , sed estis lerta, 
estis sagaca persono nur en trafiko nigra merkato estas 
ke ili sendis , havis problemojn kun ili venis por peti 
protekton kiam mi estis kun li en la ĉelon ,sed estas 
gracia neniu iam rakontis al mi aŭ postulis monon , ŝuldoj 
li devis pagi eĉ protektis lin, sed estis perfidita lasis min 
heroino ŝuldo al la homo, kiu havas la tipon batita de 
ŝuldoj , mi akceptis kaj estis ladevo , ne timis la heroino 
faris min esti sovaĝa , entute dominación , ĝi estis de tie 
ke mi devis preni malfacilan vivon fendi, estis la pinto de 
mia furiozo vidi iun suferi , ĉar ili ĉiuj donis al mi la kialon 
, mi havisdiversaj Melee batalas , ne povis fari al mi , mi 

75



gajnis la proceson ĉiuj ili bezonis post mia apogo por 
labori kaj vendi kaj estas bonaj pri si, havis la liberaj 
heroino kontentigi min ĉar mi havis espectacular figuras , 
estis partnero , estisamiko kaj protektis ŝin kaŭzas , sed 
havis tre kuraĝa afero kiun neniu kontraŭdiris mi eĉ 
estante en heroinon.Ili ĉiuj lernis respekti mi estis infanoj 
en la vivo de krimo , ĉiuj sciis kie ni estis lokitaj en la 
mezo , ili respektis sin malamis min , ofertis min heroino 
iri studi , estis la sola maniero por ke ili pensis ke mi 
havishavi sanan okupacio kaj lernu , estis la daŭrigo de la 
konsumo ciklo sentis bone , estis uzata kaj kaptis min la 
volo por nutri min kaj havi sekson , estis la ideala vojo 
por elspezi tempon en izolo sen mibabili kun la problemo 
de havanta sekson kaj nutrado .

Mi estis transferido al judoj Valo en 1998 , mi estis 
prenante ĉarpentisto kompreneble , ne la konkludo mi 
atingis post dek monatoj revenis al Lino .

Mi iris rekte al la puno reĝimo estis nomata 111 la 
malmola reĝimo , kie ni atendas esploron kiu povas doni 
en sankciojn aŭ disciplinaj konsekvencoj , pagis , pagas la 
prezon por pledi rajto kiu devis estis havi TV , 
radioaparatosed por mi prenis mi ĉiujn ĉi , kaj ĉiuj sciis la 
nomon li vokis al mia televido , Suzana estis proponita al 
mi de mia patrino , estis imponega ĉar televido ĉiam havis 
mian ĉelon .Kelkfoje elpensis , prenis strebis ĝin, luis gxin 
konsumi potenco en la tempo kiam mi sentis malforta , 
sed havis senfinan amon sxi pretus mortigi se iu trarabi 
mi, mi faris ĝin kelkaj tempoj mi ne sentisbone .

Mi eniris 111 estis aŭdita de la kapo de la ĉeno , la kapo 
Amorim posteulo de Mozambiko, sed la portugala, alta , 
svelta sed ne estis malbona ulo volis nur havi regita 
teritorio , volis ŝin trankvila , tiel estas kiel ĝi diris min 
detenasparoli tiel aŭ nin tedas , mi diris jes povis pisi 
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estis ĉe ŝi , estis siatempe mi lasis en estro de la oficejo , 
aŭ de via skribotablo , estis jam la servo multe da jaroj , 
la Baptisto kuristojtrinkis multon , sed honestaj , ne 
intencis malbonajn neniu estis kiel la estro, volis havi 
sanon , mi surprizis ĉi kuristoj provis ataki min maltrafis, 
plej havis iuj policanoj kiuj tie estis surloke , kaj vidis la 
PBXkonfuzo , rodearam- provis mi batis min denove, ili 
malsukcesis, daŭris kelkajn minutojn pli , sed la insisto de 
ili estis mia forto estis tiam venis policano jam en la domo 
de liaj 50 jaroj , la Gvardio de Fero , paroliskun mi , diris 
min ĉesi kaj neniu malutilus al mi , sed mi jam venkis la 
Baptisto korpogardistoj kaj la kapo de la ĉeno , la Amorim 
estrino, ne kaŭzis al ili grandan mella , mi sciis ke mi tuj 
perdos , do li rakontis al mi , vi tutemankatenita al la 
sekureco flago , estis mankatenita de la ĉeesto de la kapo 
, li estas ordigante , ordigis la fera gvardio kaj pelis min al 
la sekureco flago , la estro diris, ke mi prenu la 
mankatenojn kaj sciigis min enir la ĉelo , kielestus sekura 
skemo ĝis la esploro estas kompletigita.

Honeste , mi gajnis pri viro , estis homo estis estrino, 
starigis la ekzemplon , ĉar la institucioj kiuj reprezentas la 
fortojn de subpremo , devas esti bone kontrolitaj por ĉiuj 
, tiel ke ĉiuj sentas bone .Por mi ĝi estis la plej homa 
kapo mi renkontis , algluita puno kiel estus logike , devus 
pagi por la akto mem , sed ankaŭ gajnis ilian respekton , 
forlasitaj supren trudi en rekta vivo , devi postvivi eĉ ene 
de la ĉenoni vivas , nomis ĝin la loko inhóspito , estante 
identa frazon mem , al loko kie estas nenio , estas vivos 
nur por vivi , sed ni devas kredi , auxdis la murdo , sekvis 
supren plurajn mareações , ĉivorto estas ĵargono por uzo 
en krimo , tio estas ĝuste murdo , tiel mi estrigis iuj 
situacioj ke apenaŭ povis fali ene de malliberejo , kune 
kun la rasta hugo , rasta alnomo estas enirita kun 16 jaroj 
en la ĉeno, vivis en la hungara najbaraĵo , mi konis lin en 
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tempo kiam plenumis punon en la sekureco flagon , mi 
vidis junulon jam havis kelkajn jarojn el bisino, kaj kaptis 
kontakto donas al mi cigaredon , sed lasis al lavidi ĉar ni 
muitashorasfechados , foiumconhecimentode cirkonstanco 
estis tempo , bone vidis lin tie , li estas tie sur la flugilo B 
, ala konsiderita murdo , li estis en malliberejo , trankvila 
flugilo , gastigita malliberuloj kiuj laboris kaj 
voliskvietigxu en malliberejo , sed estis konsumantoj , 
ŝakristoj kaj estis kiu ankoraŭ ŝtopita kiel la nomo estas 
Dauphin , mi klarigas sian rakonton , li venis al mi, rapide 
vidis ke unuafoje mi renkontis lin , estis sagaca, chavalo 
bona , sed li prenis sovaĝa infanaĝo ankaŭ , cetere la 
gepatroj faris, datiĝas Kabo verdaj , rigardis al mi pli 
bonan vivon , la historiaj kravatoj kiuj ekzistas en scio kaj 
vidita kiel tia havis la malmoleco de loĝintene kondukis 
vivon kiu estis tre facila , ĝi devis vivi en la hungara 
kvartalo , najbaraĵo kun homoj plejparte venante de Kabo 
Verda , la konstruo de la domoj ne estis tre bonaj , sed 
proponas la minimumajn kondiĉojn de ne dormi surstrate 
, havasplafonon , por pli mizerigas havi edukon , la domoj 
estis purigitan kaj havis siajn proprajn servistino kiu havis 
realan edukon , sed tie estas, estis socia malegaleco , 
devis labori malmola kaj tiuj homoj estas bonuloj , ŝatis

Sed venis por daŭri multe pli longe , daŭrigas ĝis hodiaŭ , 
sed tiam ankaŭ jam konsumis heroino , kaj tio estas kiam 
mi rememoris mi vidis lin en la ripozejestro , se estis 
mallume - negoco , la nigra merkatoĉio estas en ordo , 
ĉar neniu malutilas neniun, estis freneza tempo rimarkis 
unuavide ke la knabo estis inteligenta , havis animon , lia 
apero estis granda rasta , sovaĝa sed bone traktitaj , ke 
estis la bildola unuan fojon kiam mi vidis lin , kaj 
komprenis ke estas knabo en la okuloj de socio , estis 
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vidita kiel tia , la rabisto , la viro kiu vivas sur la marĝenoj 
de socio , sed ni ĉiuj ŝatas havi garantiita bonstato porni 
povas certigi , ke ni povas gardi niajn bonstato , homa 
egaleco , kiu estas inda je dirante ke ni cxiuj vivas kun 
ĉiuj ĉi ni kreas , sed ni ankaŭ scias ke la bone iras mano 
en mano kun malbono , la agoj kiujeble ekesti venigu la 
malmolan manieron vivi , li estis transferido de la flugilo 
laŭ la flugilo B , estis en la ĉelo apud la mia , li estis kun 
la ete en la ĉelo , la alia Cape Verdean , kolera tro estis 
jam en la ĉeloiu tempo post la renkontiĝas , sciis ke li 
estis en la ĉelo dum longa tempo jam , kaj ili devis havi 
malsamajn historiojn poste rakonti la historion de la ete 
ke matene post la nokto de la kopio joto revenis al la 
gardistestro ,faris interkonsenton kun la direkto , ili 
kunlaboras akiranta en la alia la kapon de la bovido , 
estas alia esprimo ankaŭ uzita en ĵargono kiu signifas 
forlasi la alia pendis , por savi al li , ne faru malbonon 
vidigxis estis en la mezo kaj dávamo- ni bonesed Hugo 
estis sur la flugilo B , tiunokte ni parolis por Pudemo ni 
kontakto fenestro tiaj ni estis tre proksimaj , kaj mi aŭdis 
multajn bruo en la ĉelo , kaptis mian atenton , ene de la 
ĉeno devas havi la percepto de danĝero estas kekiu igas 
nin vivi kaj kiu nin helpas venki, alportas al ni la animon 
de manko de estaĵo , la animo , ke ni ĉiuj ŝatus korpigi 
forta animo plena de kuraĝo kaj lerteco kaj ruzo .

Tiunokte antaŭvenanta la proksima mateno ni parolis tra 
la fenestro , kiam mi aŭdis bruon demandis :

- Kiu estas tie ?

Li aŭdis la bruon okazis , li rakontis al mi :

-'m Hugo , estas tie pli joto .

Ĝi estis la vojo de la sankcio , la fakto ke ili estis farintaj 
tiu tago estis kopiitaj al la gardistestro b , estis rutino 
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estis tiam ke li rakontis al mi, kiam ili malfermas la 
pordojn en tiu kazo la ĉeloj venu kun mi por la 
gardistestro , sed rakontismi silenti , sed mi pensis , tio 
estis la Hugo , estis la stelo , estis la viro de la momento , 
estis toksomaniulino al la heroino ŝakristoj postulita 
provizi ĝin sen drogoj mono , estis devigita , li postulis 
ĝin, oniribelema knabo el grandega vojo , tio estas kiam 
la sturmo okazinta , mi lasis la pordon malfermita ne 
eliru, sed mi sciis ke li venus , mi sciis ke li havis iujn 
karboj sur la flugilo , ĵargono vorto ankaŭ karbon , kiu 
povas esti komprenita kielen la ĵargono de krimo rutino 
okazaĵo de la promeno sub pluvo trempas .

Post forlasi la ĉelon , ĉu mia normala rutino de preni 
matenmanĝon , tiam iru trajno , iru al lernejo , iri al 
lernejo kiu matena matenmanĝo , strange ne   vidos ilin 
ĉar mia rutino estis ĉi estis serĉitro , estis toksomaniulo , 
sed ne estis vere toksomaniulo , sed jam faris ŝtelon kaj 
estis ĉantaĝita iun monon dum la mateno venis sciigi min 
, la infanoj kiuj estis ankaŭ konsumantoj vokitaj piranhas 
, serĉante vivon en manieropli honesta , sed ĉiam iluzia 
ĉar toksomanio ankaŭ kondukis ilin al tiu , la Hugo estis 
por la sekureco flago kun la ete , sed aperis alia Zé pilko , 
angolaj vivis en chelas neniam havis bonan " senton " per 
ĝi ĉar vifordonis tracksuit pantalonoj , la Emilio alta 
najbaraĵo kaj li volis ŝteli la Emilio , li sciis ke lia 
pantalono miaj alvenigis min plurfoje , sed neniam mi 
vokis , neniam donis gravecon ili havis grandan lukton la 
Emilio najbaraĵoalte kreskis nur tie supre najbaraĵo estis 
bruska , estis la samaj kreo kaj li volis protekti lin ĉu estis 
mia, volis defendi la honoron de esti parroquial terminoj 
de infanaĝo ligo, tiam sekvita de pluraj aliaj, la profeto , 
ankaŭ denajbaraĵo kaj ĝi estis tie ke donis granda lukto :. 
Zé pilko estis fortika pesis ĉirkaŭ 90 kg , Emilio estis seka 
viro , african tipaj kiel estis maldika defendis la honoron , 

80



alfrontis la situacion , ze wanted- pilkonla sendo de la 3-a 
etaĝo estis kie ni donis la diskuto , ne estis facila , sed li 
sciis ke li havis la ruzecon por vivi kaj postvivi la demando 
.Post la pilko Zé prenis la pantalonon tracksuit resti cxe ili 
en mano , diskutita ;Mi konis la Emilio venkus , sed mi 
neniam pensis ke ĝi finus kiel la billy pilko volis lin sendi 
la 3-a etaĝo, kaptis sian kruroj , la Emilio faris kion vi 
lernis , en la lasta kazo , mi, kiu havas minKonservi , 
kaptis lian kolon devigita rompi , tio estas , la momento vi 
havigu la kolo ne estas granda, ĝi havis handrail vizaĝoj 
aŭ eniras la ĉelojn , kio ajn ĝi estas kaj ne proponis 
grandajn sekureco , en tiu kazoigis la impredecible , de la 
unua momento mi pensis ke tuj falos , kiu antaŭdiris al 
anticipi la agado , sed tiam mi opiniis kaj ankoraŭ havis 
kelkajn sekundoj post vidi kaj planita kaj pensis gxi ne 
okazus , sed tio okazis , laEmilio kaptis lian kolon kaj ne 
permesos iri plu, kaj devigi la pilkon joe faris, li kombinis 
du monumentaj fortoj , ne fuĝos kiam pravas , ke ĉiam 
estis nia eduko , falis de la 3-a etaĝo ĝis pensodamaĝo 
estis pli granda , eĉ pensis kelkaj el ili povis morti en tiu 
situacio , sed feliĉe estis savitaj , la kialo de forto ĉiam 
gajnas mi kredas ke estas la vivo , mi nun kuris iom al la 
temo , por klarigi la tutan vojon estis faritaen tiu 
kunteksto, ke ni ĉiam kunvenis popolo, ni observu la 
kontaktoj ĉar estas kio helpas nin paroli diskuti situacioj 
estas ĉiuj agrabla se vidis kaj farita tiu modo, ni povas eĉ 
havi vivon ligita al drogoj , sed ni sentasbone , ĉar ni 
estas dependaj de la drogo, sed ni estas homoj kiuj 
diskutis temojn de tre diversaj temoj , el la plej banala 
temo , de la plej simplaj tiaj kiel futbalo al la pli sciencaj , 
ni legis sufiĉe por ke ni povu diskuti poste, ĉiam estis niaj 
fortaj estis legita, nun kaj postlasis pli malantaŭen tie 
volis nur montri kial mi diras mi neniam havis bonan " 
senton " kun Billy pilko , la pilko ze forlasis brakon , la 
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Emilio ne okazis io , estis senvunda , sed tiu estis la tago 
dormantajnal la hospitalo por prevento .La Zé pilko estis 
ankoraŭ ĉirkaŭ 3 semajnojn en la malliberejo hospitalo , 
ili metis lin en la brako plateno , estis la plej malsano li 
havis, mi estis sincere ĝojis vidi ke forsaltis , mi pardonis 
al vi la agadon , sed mi scias ke mi ĉiam havas 
rankoronmi, sed preta , mi komprenis la situacion , li iru.

Tio estis la tago matene , eble estus 11 atm ankaŭ Zé 
pilko iris por la sekureco flagon , mi sciis ke Hugo estis 
kun li , vidis lin kelkajn fojojn , estis en la sekureco 
pavilono gvidis al sankciojrigida malliberejo signifas 
nomas lama , estas izolado , ne devas havi ion de la ĉelo , 
se la bazaj aĵoj, teres visxtukon , oni teres littukoj, teres 
libron por legi , vi ne povas havi fajriloj ĉelo kaj vi estas 
fermitaj23 horojn tage , ĉiam malfacile superi sed nur por 
ni alkutimiĝis al tiuj sankcioj ĉar ni trapasos tion antaŭ , 
vivante en puno , la puno estu en la vivi ke situacio , sed 
ne ŝatis vivi tiel, ni sciiske tiuj , kiuj iras en la pluvo 
trempas .

Ĉio malbona estis tiu kaj kompletigante la puno kaj tion 
restus tiel, sed ne en la hugo sturmo ponardita dufoje en 
la stomako la kronprinco , traktitaj la malbona viro , ŝteli 
iom, kelkaj gramoj de heroinokaj ĉirkaŭ 30 rakontojn , 
estus ĉirkaŭ 10 gramoj , viro kiu pagus la prezon de ilia 
kronprinco alnomo , la plandoj, piedoj ĉar li estis arestita 
por atako sur la trajno , faris mortintojn , estis multe 
parolis kaj konata tiutempe , sturmonsupro , ĉar ĝi 
implikis multe da mono , estis supermezura kvanto 
tiutempe estis la transportojn portante la monon de 
bankoj inter Sintra Lisbono .La sturmo okazinta eĉ tie 
ekstere Sintra trajno Lisbono kaj estis mortinto , sed ili 
neniam povus pruvi ke estis li, kiu faris la murdon de la 
krimo , neniam povis pruvi ke li estis la reala gvidanto de 
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la murdo sed estis kondamnita kaj superlia malliberejo 
vojaĝo prenis pluraj incursiones kun kiu vi venis kaj 
kaptis la drogo, ĝi ne donis la drogon al iu ajn venko , tio 
estas , li vendis , li observis la drogon mem , li aranĝis 
safes ene de la ĉelo , nur per chibadela ili povis tievenu , 
sed tio estas nun.

Kiel li la krabo alnomo estis donita tiun alnomon por ne 
ĝirantaj nenion al neniu , ne donos al iu ajn , li scias ke 
mano povas lavi la aliaj , tio estas , ĝi povus doni la 
venko povus helpi kiamhomamasoj lin demandis helpon 
kaj Hugo estis malfacila knabo alkroĉiĝis .Sekvis vico post 
tiuj okazaĵoj , kronprinco estis transferido al Coimbra , ete 
valoras de judoj , tamen mi ankaŭ;estis en 1998 pli 
propre Junio   27 , apartigxis Mi el hugo li estis en alia ĉelo 
, estis faktoroj kiuj kondukis al fari ĝin , aliaj propraj 
kompanoj kiuj celis estis piranhas , ĉar ĉiutage ŝtelis 
ĉirkaŭ 3040 gramoj fumante kaj konsumanta , altiris la 
amaso ĉar ili ĉiam estas orientitaj , estas nomita la 
sekvenco de toksomanio al la drogoj kaj estis tiam kiam li 
forlasis la lamulojn , ni decidis ke ni devis logxadi en la 
sama ĉelo , sed tiuj piranhas ĉiam parolis malbone pri 
miĉar por ili mi estis pli de Bump en la vojo , ĝi estis 
portinta ilin menea ĉambro ĉar ili sciis ke estis la reala 
hundino , altiris amikoj ĉar li sciis doni al mi la vivado.

Li sciis min doni al la situacio kunteksto de conviviality kaj 
ĝi estis tiuj personoj kiuj vivis tiaj cirkonstanco kun mi en 
la momento , ili diris malbone pri mi , parolis malbone pri 
mi, ĉiu kun la celo akiri profiton el kio kaprido aranĝitaj , 
volis la atenton alkaj ili volis havi la proyector sur ilin tiel 
ili povus esti ili estas bonaj , kiuj estas , ili ĉiam prenas la 
surf , mi ne tedis kun ĝi sciis ke estis la vivo ĉiu deziras 
esti bone kaj estu dankema pro via revenuo profitopropra 
, sed estis ĉiam tiuj mi iam bezonataj , ili ankaŭ bezonis 
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min, ni iĝas unuigita forto , tio estas, estas certigita se ili 
volis iuj atakos nia helpo , sed ankaŭ devus pagi kaj ĝi iris 
la temponmi estis transferido al preni kurson en juda valo 
, jam havis du aux tri monatoj de funkciado , kiam la 
rasta Hugo estis transferido al valo de judoj alvenis mi 
akceptis lin kiel fraton , ĉar la amikeco kiu jam havis kun 
li , estas kvar flugiloj envalo juda flugiloj a, b , c , d , mi 
trovis min en d , estis en malliberejo kun la kronprinco 
jam estis transferido de Coimbra al judoj valo kaj estas 
tie kiam mi diris al Hugo se volis resti en mia ĉelo ,li volis 
, sed estis alia afero ke li ektimis , ĉar li estis jam provas 
mortigi la kronprinco per tolo , krom doninte lin du 
ponardopikojn volis sendi la viro de la 3-a etaĝo 
malsupren tie kaj lia kuzo , Bento , neebligisfari tiel , sed 
li ne volis resti kun mi en mia ĉelo , ne ĉar li ne deziris , 
sed li timis la venĝon de la kronprinco , jam faris plurajn 
aĵojn en malliberejo , turnis , estis homo kiu facile 
vengxite konata kiel tia , sedmi rakontis al li forgesas , ke 
la homo ne sukcesos vi , neniu vin venĝi , havis bonan 
rilaton kun la kronprinco rakontis al li plurfoje ke mi ne 
ŝatis kion ili faris por li kaj li diris al mi, li jam forgesis .

Mi prenis la kurson , kaj tiuj transportoj devenis velado 
okazis en Linhó rasta hugo kaj la kadetoj estis akuzitaj en 
murdo kazo kiu okazis en tukojn.Ni estis tre junaj ni venis 
lino povus mencii la nomojn de ili ĉiujn, sed mi ne nur 
mencii la nomojn de iuj , la ete la Johnson , la reala 
futbalo ludanto , reprezentitaj ĉiuj selektadoj ĉeno kie li 
estis aŭ estis pasintaj , tonimevo , estis transferido por 
ankaŭ esti farinta pluraj sturmoj en Linhó la ŝakristojn , 
estis ankaŭ ze al, ĉi mi loĝis sufiĉe kun li , ne estis 
arestita , vivis kun li sub la sama tegmento , kun 
umasraparigas , chavalas mi havismiaj li havis sian .

Sed la vidindaĵo de ĉi rakonto inversiĝis por mi iradis kun 
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knabino kiu manĝis ĉevalon kaj ŝi prostituían sin por tiu 
afero estis la du prostituitinoj , ne plaĉis vivi dependa sur 
virino , sed mi ŝatis ĝin tiel multe kiel vivi kun ĝi .Mi nur 
konsumis kokainon en la momento, ne prenis tre bone ŝi 
heroino kaj kokaino , sed gardis la rilato, ŝatis ŝin kaj la al 
Zé kaj Anna estis ankaŭ drogemuloj kaj la scivola de ĉi tiu 
historio estas kiu mi ĉiam diris al al Zé por li forlasila 
ĉevalo , ĝi ĉiam diris ke li ne uzos heroino , poste venis al 
mi por indulgi en la ĉeno kaj en tiu tempo mi estis en 
juda valo , estis la rasta , la ete vivis supren bonajn 
tempojn , estis multaj multaj materialoj enmerkato , tio 
estas , tie estis multaj drogoj kaj judoj Valo estas 
respektita ĉeno , per kiu multaj homoj kondamnitaj al 
maksimumaj frazoj kaj ĉiam havis reputacion por esti 
danĝera ĉeno , ĉiam ekzistis kaj ekzistas okazis murdo, 
do ĝi estis ĉeno kunpeza famo .

Kiel tie estis multe da materialo sur la merkaton ĉiuj volis 
vendi esti provizita kun pli materialo , ĝi tie komencas la 
kverelon inter la kronprinco kaj la reala Pinokjo trovis sin 
arestitaj por internacia trafiko de drogoj , estis la cxefo 
kaj kiel la homo jam havis rekordonen la norda ĉenoj 
sudo de Portugalio , kaj estas tie kiam rekomencis ne 
volas vidi aŭ scii .La Pinokjo pagis al hugo multajn 
drogojn bati la kronprinco , li eniris ĝin perforte sturmis la 
viro en la tualetejo , ĉiuj pro envio ;la kronprinco vendis 
la pli grandaj pakoj kaj ilia estis malforta , tial la Pinocho 
pagis bati la kronprinco.

Ĝi estis okazaĵo kiu ne estis tre agrabla, sed la tempo 
venis , sed ankaŭ havis internan registron kaj jam utilis 
plurajn punojn , mi komencis havi problemojn , mi 
komencis esti persekutita per marcão kromnomo 
individuo, li trovis sin kaptitapor murdado de sia frato , 
kaj kiom mi bezonis fumas ĉiutage komencis fari 
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kolektojn kaj estis unu el tiuj kolektoj kiuj marcão aperis , 
ne volis ke mi prenu la monon , li trovis la dekstra , kiel 
estis pli ol jarojmi rajdis al mi la stangon kiu volas eviti 
min ne preni la monon de la kolekto ĉar li estis ankaŭ tie 
por ricevi monon.Ni havis interŝanĝon de vortoj , en kiu li 
montris la fizika potenco , sed nenio okazis mi eliris kun 
om mi monon, nur ke estis la komenco por fari malamiko 
, Mi venis fari partion de futbalo en kiu estis implikita 
volumon detabako por la teamo kiu gajnis , estis en la 
kontraŭa teamo mi trovis min ludantan kun la grupo kiu 
venis el lino , mino estis farita de toni mevo , Georgo , la 
Joe Louis kaj la atletoj kaj ni sciis ke ni estis kaj teatraĵoni 
volis gajni eĉ se ĝi devis subtaksi la kontraŭulo kaj tio 
estas kio okazis , ni perdis , ni perdis la ludon , ĉar mi 
estis la kapo de la veto , estis engaĝitaj mia televido sur 
avareco fari volumo , li neserioze okazis je Rajmondo ,la 
cigano , havis longajn rekordoj estis viro batis en la mezo 
, kiel ne volis perdi diris ne pagis , oni chatearam estas 
ĉio mi kaj postulis tabako volumo sed eksilentis , ĝi iris 
tiam ke tiu ulo marcão daŭrevolis diri ke la volumo kaj 
akceptita ĉar ili havis neniun kialon estis kombinitaj en la 
ludo , estis atleto , ĉiam batalis por la rajto kaj eviti 
problemojn kiam tiel devis eviti .Daŭrigis, sed tiu ulo ĉiam 
daŭrigis kun provas inciti min ;venos la tempo ke mi estis 
iri al la kurso de lignaĵejo , kial mi venis tien al judoj valo 
, tiu tago lin nepra sekvis , la korpogardistoj estis mi 
malfermu la ĉelo , ĝi estis malofta Mi akiras la ĉelon ,sed 
tiu tago estis frustrita , ne fumis sufiĉe drogon estis lasi la 
gradación descender al la kurso kaj kovros aperas al mi 
marcão , donis al mi kanon ĉar kiel frustris kaj kiel estis 
estinta historio , provoka temo pormi, mi ne dubis desferi 
puñetazo kaj li reagis, sed ne havis ŝancon jam studis , 
estis luchador , sed estis senesperigita kolerigante kio 
okazis , estis sensacia , te ne plenumi ajnan punon ĉar li 
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estis tie tiu tago lakapo de la gardistestro , Eduardo , 
estis lia nomo , viro ĉirkaŭ ses metrojn alta, fizike forta , 
estis honesta viro , li estis ja justulo kaj lasis ĝin en tiu 
.Mi daŭrigis sur supozita ĉiam atenta al ajna atako sur lia 
parto , ĉar mi konsciis li prenis iom da tempo por inciti 
min kaj kiel tia , precavi mi, kion ni ĉiuj havas instinkton , 
komuna senso dublita virinajn sesa senso , sedankaŭ la 
homoj havas.La sesa senso estas lin neatendita , estas 
scii ludi kaj sciante estaĵo kaj respekto , nenio okazis post 
tio, mi provis sekvi la plumbo sed ne povis ĉar mia koro 
estis forta , estis certigita de hugo rasta , unu el la plej 
respektitaj viroj entempo ke mi vivis en izolo , ne nur 
konsideras la unuan ĉar la unua , mi ;ĉio li lernis , la 
kuraĝon li montris , kiel mi havis la kuraĝon kaj jam mi 
preterpasis , sorbita , sorbis la kuraĝon scii ke tie estis 
soldato , lojala viro , poeto , viro kiu ŝatis poezionsed eĉ 
ke mi estis pli bone ol li.Mi ŝatus aŭdi , mi formis multajn 
versojn , oni dediĉas ilin al li, mi estis la plej bonaj , estis 
la karisma figuro de la fojoj en kiu li kuris , estis sagaca , 
estis fortaj , estis neloĝata , akiris venĝon en la mezo , 
kie ŝi vivis kun la resto deprizonularo , kaptis multajn , 
sed estis ĉiuj pacaj homoj , homoj kiuj laboris , sed ne 
mi.Kiam mi ĉesis labori kaj prenis la kurson , mi iĝis kion 
ni ne volas fariĝi la leono de mallumo , mi revenis al tolo, 
tio estas kiam ĉiu progresis por mi ĉar mi venis hejmen , 
kien mi iris kaj estis majstrita ,estis konfirmo de mia 
estaĵo , la renaskiĝo de la areo mi iam havis en tiu domo , 
ĉar li tenis la respekton , estis malfacila por fendi , do mi 
decidis serĉi la plej facilaj manieroj por postvivi la 
malfacila ke mi trovis .

Estas centra ĉeno de Lisbono , gastigita ĉiuspecaj , 
motherfuckers kiuj ekzistas en la vivo, iuj turnis al krimo 
pro hazardo , aliaj eluzitaj la krimo por konscion , ekzistis 
ĉiam la bona faktoro kaj bone , ne timas nenion krom 

87



misama kiel jam lin estis farinta ĉion de esti la bona , la 
amiko , la protektanto , la conciliador , kiuj komprenas la 
tutan situacioj , ili estas amarigita , kio estis dirita per 
kiuj desabafavam mi, cxar mi sentis grandan kompaton , 
havisprenita la senso de unueco kaj ne volis eniri en 
seniluziiĝo .Mi iris sur mia vojo al preni kondiĉa , sed 
ankoraŭ havis iom da tempo por utiligi la kondicionalo , 
mi faris decidon mi ne faros ion, kio malutilas al mi , sed 
mi faros por libereco , iĝis komplika ĉar ĉiuj alfrontita 
bonan komandonstrukturitaj por la direkto , sed mi povus 
esti gajninta ĉiun kun tiu direkto .Tiutempe ne akceptis ke 
la kialo kiu estis prenita de ĉi tiu direkto estis tiel forta , 
estis aŭtoritata reĝimo , ĉar estis ne akcepti la skemon , 
intencita por liveri pli rapida la ĉeno , sed iĝis eĉ pli 
malfacila, sed mi lasasal postaj legantoj por ke ili povu 
kompreni la tuta itinero , kiu ne lacegigos de ripeti , forta 
por fendiĝi , tiel estis la tempo de transiro Manuel t . ;la 
direktoro ke mi trovis , estis anstataŭita de John g .La 
viro kiu venis de Makao , iama inspektisto de juĝa , viro 
kiu vivis atakon de la mafio kiu estis establita en Makao , 
dublita 24 karat , estis iuj mortintoj gardistoj sur la 
laborposteno ĉar ĝi apartenisla portugala administracio , 
tiam kial sendi plifortigojn publika servi la nacion .

Li eltenis la atakon , eskapis , sed lia korpogardisto estis 
mortigita , levigxis , kaj iris al la administrado de lino , 
honesta homo, li ŝatis min, kiam li ekvidis min , li sendis 
al mi ke li havis fidon al mi, sed mi ne zorgas ĉar li 
havisnocion de transformo de esti konsiderita mem la 
reĝo skorpio , kiu havas venenon en la sango , nomi lin 
kaj ne telefonis , mi perdis .

Komencis minimuman punon en loĝejo ĉelo , estis puno , 
ĝi ne estis malfacila , estis konsideritaj tre normala puno 
en societema ritmo ene de la ĉeno , sed por mi iĝis 
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koŝmaro , ne akceptis tiun punon .La direktoro John g .Li 
iris al mia ĉelo paroli kun mi , por helpi al mi , ne akceptis 
tian helpon , malfidis la kredo , kion li posedis , kiel pravis 
, li postulis en reveno rektan kunlaboradon de kion li volis 
scii , mi ne estis preta fari tionĉar estis neniam mi 
kunlabori en tiuj servoj , sed ĝi estis lia deklaro de kiel li 
estis bona viro .Tiu puno , la plej malbona , prenis du 
psicotrópicas venis al mia fenestro estis: la ĉasisto , la 
Chibanga kaj la piranha , estis la ĉasisto kiu donis al mi la 
du psicotrópicas drogoj , pasigis servon gradigita , estis la 
viro kiu havis minprenita al esti en la puno ĉelo , Sampaio 
estis lia nomo .Ekde la efekton de psicotrópicas estis 
ankoraŭ en mi , kolerigis min vidi Sampaio preterpasigos 
antaŭ mia ĉelo , mi forlasis la tuta ĉelo , akiris fajron al la 
matraco , mi lasis , kiam la gardistoj helpis min, mi kuris 
for , mi iris al la korto , kaptisbastono kaj du ŝtonojn kaj 
estis skribita en lia dekstra brako , venĝo , kruela deziro 
.Tiu tago pretis mortigi la gardistojn aŭ kiu ajn ĝi estis kiu 
alvenis en mia vojo , sed ili estis inteligenta kiel ĉiam , 
venis paroli kun mi, ili ne havis alian eliron, ĉar ili sciis, ke 
mi indignis kaj havis tutan aladefendi min se mi tiel 
proklamita , sed mi ne estis en mia konto , kiel ne povis 
batali sen kialo , post kelkaj horoj mi akceptis la elacxeto 
, kiu estas , la periodo kiu finis intertraktadojn kaj tial mi 
ne vere plenumis ,akceptis ke ili donis al mi 20 tagojn 
disciplinaj ĉelo , kiu estas lama ĉar estis tie ke mi 
renkontis Alfredo m . , la PSP , la eksa GOE , Trickster 
estis parroquial , prenis la staton por teni oficejon kiel tia 
, por komenci la funkcio enmafio , estis malmola viro ĉar 
li jam estis pesita mezumo boksado ĉampiono , konis ŝin 
bone , kaj tio estas kiam, kiam mi falis en disciplinaj ĉelo 
, havis epizodon kiu ne volis kaj ke vi povus esti prenita 
lia vivo , kielhavis historion kun nigruloj kiuj venis 
renkonte disciplinaj sankcioj , estis sovaĝa tempo , mi 
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jam sciis , kio okazas pri la sukcesa kaj diris laŭte , ke mi 
ne papar tia nombro estante batita de li,ĉar la direkto 
estis malcerta , farigxis mafio de ĉiuj nigruloj , kiuj falis 
en puno kaj estis faritaj aŭ prenita iun punon pro 
malrespekto la gvardioj aŭ servoj , oficistoj aŭ direkto , 
pagus por Alfredo m . , ĝi estis eks-psp , eks - policano , 
konis multajn el ili kaj mi rekonis lin kiel tia , sed por 
proklami laŭte kaj paroli rekte al la maraj , ili donis al mi 
la bastonon , mi falis en puno , mi sciis Alfredo m .Havus 
mi, sed tie estas kie mi estis malprava.Ili provis mortigi 
min, kiam mi estris al la banurbo por banado, 
malsukcesis, estis kun li du pli policanoj por protekti ke ja 
nenion kontraŭ mi.Estis la tempo mi montris la volon de 
mia kialo por vivi, estis disvastigis per demando de esti 
parroquial , ĉar mi vivis en la kvartalo.

Fruaj perdis mian patron , mi iĝis adolto antaŭe, ĝi venis 
esti reflektita en vivo kiu tiam prenis , estas estas sperto 
estas transcendeco de la estonteco , ŝi falas sur la vojo de 
vivo de kreo kaj kiam ĝi estas malmola, oni deviĝashavi 
pli severan edukon , frua malantaŭ kio pruveble neniu 
volas deziri .

Tio estas kiam mi preterpasis la etapon de marcão , estas 
tie kiam mi komencis voli pli kialo , devis havi decidon 
kompaniano nivelo kaj direkto , sed mi sciis , ke en la 
mezo trairas viglado kiu estis formitapor policanoj kaj 
perantoj , havas ĝin, devas iri kaj trudi alian estaĵo , sed 
tio estis nenio pli ol esti kiel mi, foje estas demando de 
oportuneco , mi provis, mi provos kaj provos havi la 
animo de la portugaloj , mi estas malsuprenla Portugala 
raso kuragxajn raso , kion ordonis la mondo ekzistas 
heredaĵo estas evidenta .Kelkfoje ni faras la sekvan 
demandon , kial ni ekzistas , kio estas ni, kie ni loĝas , 
estas temoj kiuj alportos dubo por vivi, sed ni scias ke ni 
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devas venki, estis tuta aro al esti tiel , mi iris survoje 
malliberejo , poste postmarcão de la lukto estis sekvita 
per la apero de la grupo formita viglado servoj nomita 
malliberejo gardistoj , mi atingis bonan popolon , mi 
havas ĉion , sed honeste ili ankaŭ nur volis vivi , neniam 
volis vundi al mi kaj mi volis ignori , estas fruane lernis , 
ke oni ne povas ĉiam gajni, estis inhóspito loko , loko kie 
vivo estis senvalora , havis neniun intereson en taksi la 
veran signifon de viro kiu ne estas la servanto.

Servu , servu ĉiuj devis servi , mi estis obeema , mi sciis 
en politika potenco , socia povo , la subprema potenco 
ĉiam estas unu afero ni havas scii pardonu.Mi povus esti 
heroo aklamita por ili, revenos la valoras de judoj 
forpelitaj de la kurso, la reveno de judoj Valo , lino trovita 
la sama direkto ĉar ili estis , kion mi ne volas trovi , 
defalintaj Mi pri ĉiu prognozopor ĉiuj kiuj pasis, ĝi estis 
farita , mi vivis kun ĉiuj ke mi devas fari al devi postvivi 
ĉiu kio povis alfronti ĉar la malamikoj estis potenca estis 
la konsumantoj de ĉiuj maŝinoj , estis nomita la piranhas 
, te, devis postvivi ĉiuj , estis la diplomatia parto , la 
starigo de rilatoj , kiuj estas , ni havas majstron , havas 
helpanton, psikologo , kuracisto kaj advokato , kiu estas 
por ni, ke , se ekzistas vere nenio kiun diri .Nur vivi la 
momenton de la momento cirkonstancoj estas simplaj 
homoj , kiuj estas enhavita ĉe volo kaj Mi amas , platona 
amo kiu trudi en la mezo de esti, en tiu kazo la homo , 
jam havis ĉiujn plezurojn de vivo , amis unuvirino 
ankoraŭ restas en mia menso en mia animo en mia vivo , 
estis intensa pasio , la plej daŭra rilatoj kiuj eble ekzistas, 
kiuj estas etenditaj.Loving , amuza , amo estaĵo estas la 
bezono ami esti laŭvole postvivi .La raporto estas rajto al 
la lasta kondiĉo de estaĵo , kiel ĉiuj sciis mi, ili volis meti 
min al la provo, mi alfrontis ĉiu kiu devis alfronti ekde la 
plej malbonaj koŝmaroj , ni lernis antaux Bedtime 

91



historioj rakontitaj estas la patro kaj patrino ,do ni povas 
vivi en harmonio kaj bonfarto por postuli la bonstato kaj 
potenco - ni konservu la donacoj de heredaĵo de la fruaj 
tagoj de esti, kvankam ĝi estas ĉiuj sorbita de la grandeco 
, la vasteco estas inmenso se ni parolas de casamiento , 
la egaleco derajtojn esti .Ni ĉiuj estas kulpigita en misio , 
ĝi persistas , daŭre kreskos , daŭre spekti gxin kreski , 
kun garra , precizeco de la ago momentoj , por ke mi 
devas havi ekzaktecon .Ĝi estas kun pardono , vivo 
daŭrigis kiel ĝi devis daŭrigi kaj akiris honesta homo , 
vera , ĉio estis granda , mi atingis homoj kapablas ion , 
estis fiksitaj en ĉio ĉar mi intencis vivi kiel ili havis, sed ili 
volis esti pli inteligenta, kuratingis ilin, mi povis kombini 
liajn lertecon al mi de mia saĝo , estis sagaca , sed ĉiam 
volis esti pli ol mi , sed mi conjuguei lia astucia , lernis 
ludi , ankaŭ ludis kun scio de ili kun mia.Daŭre vivis en 
izolo , fermita , estis malmola tempo , neniu beleco kiun 
mi povis vidi , senkompataj ke mi devis havi , vi scias, ke 
la vojo estis permeso .Mi neniam volis vundi iu ajn , nur 
volis liberigi min vivas , tiam mi iris en batalo kiu estis 
konstanta , ĉar ĉiuj el ili estis fortaj , ili estis ĉiuj estaĵoj , 
sed mi volis scii ĝin, nek havis iun kiu vidi kun la resto de 
la rakonto kiupasi .Estis malfacile por miaj amikinoj , ĉiu 
el ili , ne elektu iu simple volis konservi la malliberejo 
hierarkion kaj tenis cxiuj auxskultis min kiel mi volas, sed 
mi ankaŭ lasi ilin vivaj en mia propra maniero , dopo por 
fumi kaj ilipovis marŝi bone , kelkaj homoj vokas min halti 
ĉar la vojo estis kuraĝa , malmola maniero fari ene la 
malliberejo , havis neniun alian elekton , estis neniu 
ellasilo , gajni aŭ morti .Ĝi estis tute farita per la konvinko 
, ke mi prenis , mi povis malgraŭ ĉio tio, trovi la malmola 
vojo , mi sciis ke mi povis lasi en la mezo de la frazo , 
scius ke ĝi povas ankaŭ lasi al la fino de la frazo , 
renversis cxiujn , aŭ ne zorgas ,ĉar ĝi estas bona , ĝi 
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havis la ĉeno sub mia komando , estis ĉiuj miaj kompanoj 
, estas tie kiam mi forte ofendis min pli por la senco de 
estaĵo , sciis ke li havis aliancanojn .Mi iris sur la vojon de 
malbono , estis interpretita kiel tia , mi pensis min la 
leono , sed estis toksomaniulino al la heroino , malmola 
afero por fari , konsumi .Mi iris en la batalon , la lukto , 
ke ne estas egala , mi alfrontis : juĝistoj kaj instruistoj 
kaj helpantoj , kapo gardadoj , profitis kelkfoje kun ili , 
sed ne estis multaj , sed ne sufiĉas diri, ke li pravas, cxar 
la plutrakto demandoportis al mi problemon , la plej 
granda problemo de ĉiuj , mi ekzistas aŭ ne estas , volas 
aŭ ne volas , tio estas , ĉiu kion ni povas aspiri , estis la 
daŭrigo de cxiuj , li lernis , eĉ pli bone , estis vivinta

Mi igis kio mi estas , esti humila , komunan planko kiu 
scias kiel vivi , mi konsideris tipo , unu kiu iradas kaj 
devas nutri , mi igis la vera besto , neniam alfrontis la 
ĉeno en la sama maniero , mi igis laperfekta murdisto ĉiu 
situacio ĉar ĝi povis vivi , kaj ili sciigxis, mi deziris mortigi 
vivi , kiel ĉiam elektis la reala speco, kiu regas ĉiujn 
situaciojn , mi ĵuris al mi mem mi ne farus ilin damaĝon 
se ili ne faras minmalbonfari .Daŭrigu, indignis , ĉiam 
atenta al ĉiuj movoj, aŭ reagoj , estos ili kiuj ili estis kaj 
tutmondaj partneroj , al nivelo ĉiuj ampleksanta tuta 
estaĵo en la mondo de justeco , pro cxio, kion mi pagis 
malmola prezo al pagi porcxio cxi estis ĉiuj metitaj en mia 
okazaĵo , ĉiuj konis min kaj mi ankaŭ konis ĉiujn , estis la 
perfekteco de la ludo , estis la kuniĝo , la kuniĝo de tiuj 
kiuj vivas kaj estas en ĉiutaga kontakto kun la loĝantaro , 
sendepende de la situacio;Tigro kiel estis ne povus 
pardoni , ili timis min reale estis respektoplena al mi , ne 
estis io por fari, ni parolas pri malliberejo , ni parolas pri 
multe, inkludas valoro kiu estas malfacile gajni, liberecose 
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ni ne devas iri tra la plej malfacilaj situacioj de vivo 
viciações , habituations kiu povas alporti troigo kiam ni 
parolas de konsumismo , consumista somo estaĵoj kiel tia 
iĝis la nevenkebla besto autointitulei mi leono , batalis 
egalaj bestojmi per saĝo eĉ pli forte , sed mi ne povis 
pardoni .

Li sciis ke estis multaj infanoj de la patrino kaj la vivo 
sperto estis estinta malsama, kelkaj estis infanoj de 
bonuloj kaj aliaj estis infanoj de malriĉuloj , kiel la tuta cxi 
mi konfirmas la ĉeeston de ĉiuj ke socio devas proponi, 
lasu promenosimilaj situacioj fari nenion , cxiu bezonas 
bonfarton , ni vivas en socio kie ĉiuj volas bonon, tamen 
tio estas la beleco de vidi la proksiman , proksimeco , se 
vi venos por rajto, mi prenos vin bone , se vi venos por 
malbono, malbono vi akceptu kaj vi prenos ĉio ekde mia 
tuta malbono esti, sed mi ankaŭ scias ke mi devas iri, mi 
ne povas esti tiel forta , ke ili estas pli ol la patrinoj , mi 
ankaŭ devis respekti , deplojitaj regulo por ĉiuj estasbone 
sciante ke la krimo persistas kaj la bezono estas granda , 
mi falis en la okazaĵoj , mi iĝis la tielnomata drogemulo , 
kiu malestimas ĉiujn, sed havis valoron kaj estis rekonitaj 
, neniu , neniu mankos al mi respekti sendependela 
malforteco li sentis tiutempe.Ili ĉiuj hurais kaj respektis 
min, volis pli de mi , devus esti la ekzemplo , ĝi devus 
esti kinder , pli milda kaj tenera .

Mi pagis la prezon de ne montri ilin kion ili volis vidi min , 
mi estis malmola, mi estis malĝentila , mi estis en favoro 
de mia decido , povus havi pli gajno , povus eĉ profitigi de 
pli en ĉiu, kiel mi, chegavam- minpor rakonti al onia 
sonĝoj , sed mi fariĝis besto kaj volis esti .Estis sub la 
situacio kiu vivis , la areo , izolado , havis virinoj estis 
ankaŭ superŝutita kun ĉiuj platona amo , ilin amis, ilin 
amas .
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Ĉio estis sur vivi en la momento , mi havis grandan 
platona amo kaj pasioj ankaŭ al la punkto de kontakto , 
sed mi evitis ĉiam ruinigi ies vivon por mi akiri la bela 
plezuro , mi trovis la bezonon , mi estis batita , ne 
faruruiniĝus ies vivo se ne ruinigu mian.Daŭrigis amon , 
mi daŭre amas kiel nur li povis esti, cxiuj , apartenis al 
mia amo , ĉar ili amis min sincere respektis min, mi ne 
vivas bone , estis arestita , li sciis ke li devis batali por 
gajni ĉiunmi perdis la liberecon , sed tio estas kiam mi 
sciis ne haltos , direktojn , laboristoj , instruistoj, 
gardistoj volis min dresi , ja komprenis , sed mi ankaŭ 
devis halti , haltigi ĉiun, la ŝtelado , la konsumanto , 
lamalaltigu la vivon de alia , sed mi estis ĉiam bona , 
neniam mistraktita , neniam spanked iu se li havis neniun 
kialon por fari ĝin kaj eĉ se li havus estus malfacile por mi 
fari, por homaro , ĉiam konsideris la moralaj valoroj ,la 
valoroj de ĉiu sceno , ĉar mi ankaŭ , sed ili sciis ke tuj 
havos la plej grandan beston iam trovita , sed ĝi estis ĉiu 
agordita por mi ĉar mi volis gxin , mi lasis ilin en 
anticipación , timo ilin veniperdi .Ĝi estis tute irebla estis 
oportuna por mamnutri , konsumi kaj regi frua rimarkis ĉi 
eĉ antaŭ eniri la malliberejo , estis malfacilaj horoj , tagoj 
ke neniam pasis , jaroj kiujn mi devis plenumi , ĉar li jam 
majstris kontrolonla situacio estis baldaŭa , mi venis al 
ludi , sed la ŝerco estis mi faras vizaĝo .Ĉar la simio ludi , 
la ludo estis la simio Pussy al ŝia patrino , mi estis 
mortanta ŝerco , ĉar mi sciis mastro.Estis la tago de 
ekzerco , volis dresi iom kaj mi proponis lin veni trajno 
kun mi , estis malforta figuro , estis nur por amuzo , 
elpremas lian kolon , li perdis la konscion , sed en tiu 
momento mi sentis pesadez en mi nevolis fari, kiel devis 
esti montrita, ludis , rigardis lin levis kaj li iradis antaux 
Mi , mi diris al li , se ĝi estis bone , ne estis neniu 
respondo malkonsentas , sed kiam mi ekrigardis mi 
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ekhavis la senton ke vere havispasinteco io , li perdis 
konscion .Estis troo de konfido , ne sciis mia forto kaj tie 
komencis inferon kiu estis havintaj, mi leviĝis kaj rigardis 
lin kaj diris al li :

- Ĉu vi bonfartas ?Vi lasis min maltrankvila.

Ĉiam montris li kompaton por la momento , ne intencis 
vundi , mi ekrigardis ŝin volis pacigi la tutan malbonon , li 
miskomprenis la trejnado estis troigitaj de mia flanko , li 
finis mortigante sin , estis ĉiuj en la esperoj de unu 
tagoJudoj valo .

Mi esperis , ke judoj en la valo vivus , estis simpla amuzo 
por mi, ke estas , ĝi estis praktiko por kiu mi ne estis 
preparita , mia forteco estis ĉe ĝia alteco, regita , ĉar li 
sciis, mastro, sed kiel en la vivo havaslia prezo , mi pagis 
altan prezon por alia viro en la ĉeno , algluita al 5/6 de la 
frazo , tio estas , neniu malliberulo ekde kondamno de pli 
ol ses jaroj povas uzi 5/6 , estas leĝo .

Sed ni havas la mezo de la puno , 2/3 kaj sube sekvas la 
5/6 .Mi kuradis sur 5/6 tuto programo faris por mia 
biografio en vivo de izolo , kunsendita , pritraktis bonuloj 
, personoj kun kiuj mi traktis , estis parto de la gvidantaro 
, personoj ĝis mi povus ami se ili volis , poste detabako 
kaj ne pasigis tie sentis grandegan malamon por tiuj 
personoj.Ili estis homoj kiuj rakontis al mi nenion , nur la 
ĉefeco distingajn rolon ludis .Estis deputita mi estis kara , 
estis la unua virino havi mian defion , mi estis lojala, sed 
tiam mi opiniis ke estis malĝuste estis ke ŝi rifuzis min la 
unua provado 10 jaroj en malliberejo .Ŝi ne estimis min 
kaj postulis mian konsumon testi la drogojn , sed estis tro 
ruza por rimarki ke ĝi restus tiel, la provado mi estis 
koncedita post peto mi faris por juĝi kuracisto .Ŝi donis al 
mi kvar tagoj de libereco condicional en la kondiĉo por 
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esti aŭdita de la kapo , kaj ili ordigis supren , Doc juĝisto 
koncedis lin kvar tagojn de malfortika , etendis transdono 
havigis al drogon projekcio testo , te lamanovro , ili havas 
ĉiam , kaj mi ankaŭ subtaksis multaj fojoj , sed ĉiam 
respektis lin, ĉar li meritis mian respekton .Ili estis estaĵoj 
kiuj ludis lian pli bonan paperon, sed ĝi okazis, la testo 
estis pozitiva ĵetkubo por opiaĵoj , te heroino , kanabo , 
haŝiŝo konsumo , sed mi ludis al mia avantaĝo kiam mi 
pusxis mia apliko , mi argumentis ĉiuj kiuj devis plediĉar 
ĝi konsumanto estis petinta drogo al mia kuracisto ana f . 
, ĉar estis sub aŭ sur supro de hejtita diskuto celanto de 
lia helpo , cxar cxio en kion sxi helpis min, mi demandis 
lin la drogoj , nomita Tramalestis la tempo kiam mi estis 
la aliancano ro ana f .Aŭ Tramal akuzis opiaĵoj en la 
cirkonstancoj de la rutinoj , tiu estis la situacio estus 
pura.Estis akuzitaj opiaĵoj en drogon projekcio testo , 
estas tie kiam conjuguei 2 + 2 , te senkulpigita pri drogoj 
projekcio tra mia kuracisto , ŝi helpis min, pasigis la 
pretendon dokumenton al la demando , la projekcio de 
drogoj kielmi apelaciis kontraŭ la decido farita mia 
dekstra estis recurrir , mi turniĝis kaj mi petis 
maksimuma ro petskribon juĝisto de la juĝa decido 
tribunalo , estas la plej alta nivelo por ke kaptitoj estas 
senditaj liberaj , kun profito de uzomeze de la plumo 2/3 , 
generis tie batalo , fizike sturmante malliberejo gvardio , 
ne ĉar mi volis , li celis mian famon estis granda pleneco 
en malliberejo medio , respektis , sed ankaŭ konstruis 
tiurilate , respektoper respektante sciis ke li ne povis ludi 
kontraŭ la sistemo .La sistemo prevalece en si mem ĉar 
tie devas esti socia , ĉio ni povus voli , bonfarto , decidoj 
estis malsamaj , mi havis ĉion, ĉion en mian forton, por 
akiri profiton el la mezo de la plumo 2/3 , kiel lamia famo 
estis larĝa inter la policanoj kaj inter la kunuloj , estis 
gardistoj ke mi ankaŭ volis defii kaj ĉiuj psikologia nivelo , 
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fizika kaj ĉio alia vi povas pensi pri tio, ke mi sciis kion 
povus okazi en la institucioj kiuj devis sekvi , 
nomiĝasaŭdoj por la mezo de la plumo 2/3 kaj 5/6 ankaŭ 
, la apliko estis bazita sur la pureco de miaj raporton 
parolante al la temo de screening por kanabo ;tiu apliko 
rakontis la juĝisto , ke la kuracisto akuzita analizas 
Chamon aŭ haŝiŝo , sed kiel mi estas socia estaĵo , 
neniam vivis en protektoj ene de la ĉeno , tio devis mi 
rilatas al la resto de la prizonularo kaj rakontis al la 
juĝisto ke Dr.mi nenion manĝis en la momento , nur 
rezultis en la hash , tial estis logika se mi sekvis kun 
personoj kiuj manĝis kaj vivis - Mos en internigita spaco , 
ĝi estis kutima por akuzi haŝiŝo kiam mi enspiris la aeron 
.Mi prokrastis la decidon de provado, cxar estis en epoko 
navideña, kaj Juĝisto kuracisto devus eliri du semajnoj , 
tio estas , Kristnasko ferio , sed sxi donis al mi la kialon , 
kaj donis al mi la malfortika preskaŭ du monatoj kajduono 
, ĝi estis longa tempo de suferado, ĉar ambicion el 
malfortike , ĉar mi estis en la multaj jaroj , dek jaroj .Sed 
transiris kaj starigxis cxe mi bone ĝis la tago lasante 
malriĉa , donis al mi kvar tagoj de daŭrigita malriĉa eligo 
, por kiu li sukcese plenumis .Sed tio estus pli malfacile 
demando al mi, ĝi devus esti pli respektema kaj ne akiri 
en problemoj , sed kiam mi eniris , post du monatoj post 
li ĝuis la malfortika , ke estus iu kiu min ŝatus fari vivo 
kaj ĝi pasis.Mi iĝis implikita en lukto en kiu la knabo akiris 
iom malsana traktita , sed li estis bonŝanca esti individuo 
, esti individuo kun homa repertuaro , estis fermitaj en la 
ĉeloj , la ordo de la enketo estas, ke ni aŭdis , mi sendisli 
papera pardonpeti por tio ne entalasse mi , ne estis 
neceso .Auxdita , la estro kiu nin auxdis estis la germana 
pastro , apodado lin , unue li ne volas aŭdi la knabo , ĉar 
laŭ li ne povis esti, ne povus esti ŝerco , ĉar li provis doni 
al mi kuntranĉilo .Tiam tie povus akcepti la versio de la 
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knabo kaj vokis min kaj mi rakontis al li la sama versio 
kiu estis entrenamiento , ludo kiu povis esti finita 
malbone , li ne akceptis tre bone la versio mi jam informis 
lin, te , kiel li estis beat kuristoj havis multjara laboro kaj 
trakti " casdatrolas " , te , estas la nomo donita al tiuj kiu 
jam havas multajn jarojn en malliberejo , nenio okazis al 
mi, nek mi, nekknabo , prenis nin el la puno .

Daŭrigu normalan vivon , mi komencis eviti pli problemoj 
, mi povis ĝui kvar pli malfortika elirojn sukcese , kaj 
aperis denove, marto 2007 , mankas al mi 11 tagojn por 
povi ĝui alian provado, la monato de aprilo eniromi eraris 
persono kun drogoj , te , li donis sablon anstataŭ la reala 
stuff , li venis al la ŝarĝon , mi ne povis krom malbono 
estus sankciita ĉi tiu tempo, jam estis avertinta , mi 
limigis min al protekti kajAĵoj atingis tien .

Sed problemo neniam venas sola, mi maltrafis ĝin, ĝi 
okazis en venas tiu kialo , ĝi okazis ke ĝi ne povus esti 
desarrollado , denove Rigo , sed ĉi tiu fojo ne estus min 
foriri , mi distranĉos la malriĉa kaj estiskio okazis .Mi 
vokis knabon al mia ĉelo preni informojn ĉar tiu ulo ankaŭ 
ne ŝatas mian manieron esti , kaj jxuris la viron kiu donis 
al mi la informon , la freneza Adan , vera soldato , li 
ankaŭ ĝuis malriĉulo kiel mi, havis vinjxuris per Mia nevo 
, mi ne volis fari ion , kiu nur volis scii la nomon , insistis 
dum tuta tago sur la promeso ke nenio farus , estis 
preskaŭ al la momento de fermo de ĉeloj , nomitaj la ulo 
al mia ĉelo , mi demandis altial li ne iru la diskuto de iu 
kiun li ne vidis , li malkonfesis mi konis la freneza Nuno 
neniam mi mensogas en tiu situacio , estis unu el la viroj 
kiuj ĉiam respektitaj ĉar li estis vera soldato , sentis sian 
koleron minnei kaj refuti la Nuno .Frapu kaj ĝi estis 
siatempe la korpogardistoj venas en mian ĉelon kaj vidas 
la senvivan homon sur la tero , la punĉo ke desferi lin , 
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sed la gardisto vidis nenion , nur vidis la falintan viron ne 
povis diri ion sen esti vidita , sed ĉiindividua estis snitch , 
Tio estas kio komplikus mia situacio , sed eĉ tiam mi sciis 
tuj apud mi tre bone ĉar mi neniam chibado neniun, kaj ili 
min, la direkto , la gvidantaro inklinigis puni min perĉiuj 
ĉar mi neniam sxlosos asertoj ke kaptitoj estis aserti kio 
ajn ĝi estis.Mi estis ĉiam vidita kiel tia stimulo por tiuj 
kaŭzas aŭ formoj de lukto kaj tio estas kiam ili donis al mi 
kvin tagojn de puno , fari ilin en la ĉelon , estis pli 
malpeza puno , protektis min dirante ke la individuo 
sentis malsana kajfaligis kaj li diris sian version de kio 
vere estis batita kaj ĉi tio okazas en tempo kiam ĝi estis 
preskaŭ por ĝui mian 2/3 .Havus grandan ŝancon nepre 
esti nenio kiu malutilis min, tio estas, sen disciplinaj ago 
en la mezo .Sed ĉi tiu tempo ĝi devus pretendi , kiam 
senkulpeco aŭdiĝis al 2/3 , diris la sinjorino doktoro kiu 
estis senkulpa , kiuj ne ajna agreso , ne preni ĉi en 
rakontas, mi sentis vundita de la situacio , sed atendis la 
decidonkaj la decido estis tranĉita eblo mi iri rekte 2/3 
povas nur profiti plia konsidero en la taksado de mia 5/6 
de la frazo , tio estas , elirus de obligacio en 5/6 ĉar tiam 
la leĝo favoras , favorustiukaze elirus ĉiuokaze en 5/6 , 
sed kostus preskaŭ 3 pliajn jarojn en malliberejo , 
anstataŭ lasi al la insisto de alportante agon por apartigi 
la tribunala decido havi Dr. reconsiderar antaŭ 5/6 ,cxar 
devus marŝi almenaŭ ses monatoj paca .La puno estis 
donita en marto , estis aŭdita en majo de la sama jaro 
por konsidero de libereco condicional , ankoraŭ ne estis 
tranĉita decido de 2/3 , tio estas , kiam mia vivo povus 
esti eĉ pli komplika : Li sentismi malgxojas , malĝoja , 
sed sciis mi jam pasigis la plejparto de mia konvinkiĝo 
.Estis kiam okazis tiujn situacio , ĉifoje kun kuristoj povis 
esti situacion kiu povus esti irinta se ne por la fakto ke la 
korpogardistoj Mi parolis kruda kaj malmola, ne acatei sia 

100



ordo, desferi vi puñetazo envizaĝo , li estis sola kun mi , 
sed alia korpogardistoj aperis , li aliĝis tro rapida al 
kolego kaj aliĝis min ataki min, ne plu desferi vi pli punch 
ne, ili ankaŭ rapide haltis kun provi ataki min nuroni petis 
min iri al la antaŭĉambro de la gardistestro estroj venis 
por vidi min , por demandi , kio okazis, mi diris ilin ke 
nenio okazis , nur ke ĝi ne plenumis la ordonon , ĉar kiel 
la korpogardistoj estis ankoraŭ sanganta sub diktadosciis 
ke estis sturmo estis kiel estis , simpla sturmo aŭ 
hazardaj situacio kaj tio estas kion mi diris ilin , ĝi havis 
neniun kialon por ataki la malliberejo gxis parolis al li 
bone , ankaŭ sciigis ilin , ke li havisestis akcidento kaj 
ĝuste al tiu afero , kiun mi ĉiam pledis.

Ili metis min fermitaj atendante la enketo, nomita 
sekureco sekcio de judoj Valo , voki akcepto .Sed li 
volonte konsentis iri kune kun mia tezo , ke vere estis 
akcidento , ne povis akcepti ke estis senintenca akto , 
estus perdita .Do mi devis bazi min en la senco, ke ili 
volis preni antaŭen tiu tezo , tie devis esti kontraŭdiron 
inter la gardistoj .La policano estis sturmita lakto , sed li 
ankaŭ neniam skribis ke mi vere frapos, kiu faris 
partopreno estis la alia gardisto , kiu prenis tie knabo kiu 
estis en la protektado , ĝi estis irinta al la enfermería 
ankaŭ estas rutino ,estante la malkomunikema protekto , 
devas esti akompanata de gardistoj , reale mi scias, ke li 
vidis , kion Mi faris , ĉar li vidis ĉion, kio estis li, kiu faris 
al mi la partoprenon esti disciplina sankcio kiu prenis min 
al la tribunaloj ankaŭ.

Sed en la tago li estis aŭdinta en la publika ministerio , mi 
estis informita ke li estis procesita pro supozata sturmo 
gardantaj lakton , sed kiu min akompanis ke tago estis la 
olivarbo korpogardistoj , la historio de ĉi gardu min, estis 
amikecon kiukreitaj ene de la ĉeno , ĉeestis kurson en 
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oficejo aplikoj sur la IT flanko , havis monitoro nomita 
Lina , mi enamiĝis kun ŝi neintence kaj tiu pozicio, la 
olivarbo , ankaŭ ŝatis ŝin kaj prenis la kortego ŝin .Li sciis, 
ke mi ŝatis ŝin kaj ŝi ŝatis min, do ĝi komencis tie ligi , 
gajninta min amikeco , povis esti parolata malbone pri mi 
por deziri senmoviĝi kun ĝi , ekparolis al mi plu , kaj li 
aŭskultismiaj asertoj en la publika ministerio , kaj tiu 
skribis ĉion, kion mi diris , tenis la tezon ke ĝi estis 
akcidento , ĉar mi neniam estus kredinta ĉi helpus min 
gardu , alvenis al ŝati min post tio estis halto Monsanto, 
ĉeno kiu estis remodelado komuna malliberejo por 
maksimuma sekureco malliberejo , estis tie en majo 2007 
ke la ĉeno estis inaŭgurita, tamen iris al Monsanto de devi 
atendi por la agadoj , komplika ĉeno estis faritaj al domo 
teroristoj, pli perforta krimo , kriminala organizoj , ni ĉiam 
rigardis senĉese ĉar ni vivas en striktaj reĝimo , te la 
principo katenitoj ĉiuj mankatenita forlasi la ĉelon havis 
nur unu Playtime tagon .Sed mi nur iris tien en majo 2008 
, ĝi ankaŭ prenis kun tiu skemo esti longa fermita en la 
ĉelo , sed mi ne plu prenis la mankatenojn jam reprenita 
reĝimo kiu ne estas malfermita , sed ni havis aliajn 
okupojn , ni havis futbalon ,manpilkado kaj gimnazio , ni 
povis viziti la bibliotekon tiel , sed estis weaved , ne estis 
ĉio sur la sama tago .

Mi respondos kaj reiris al protekti la saman tezon , sed 
kiam mi eliris la kamioneto veturigi min al la tribunalejo , 
mi vidas ke la korpogardistoj lakto , la viktimo estis 
akompanita de olivarbo korpogardistoj kaj estis for de 
imagi kiu havus belan surprizon kiam mi komencisaŭdi 
atesto korpogardistoj lakto , auxskultu la tezo kiun mi 
defendis , kiam mi demandis la prokuroro kaj estas tie 
kiam mi sentis la olivarbo korpogardistoj helpis min.La 
tribunalo ankaŭ asertis ke ili ne estis konvinkita ke ĝi vere 
estis akcidento , sed faris kio estis bezonata por , kaj 
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neniu provo ĝis la kontraŭe , neniu povas esti kondamnita 
.Mi estis absolvita kaj mia advokato estis bonega tro , kiel 
estis estinta atendante juĝo en alta sekureco malliberejo 
Monsanto , faris min recenzon, mi mankis ĝuste du 
monatoj iri liberaj kaj kopiitaj min la ipDe Alcoentre , 
havis tie lasta en tiu ĉeno , havis sendo kiu sekvis pluraj 
asertoj ke mi finis en la ĉeno estas ĉeno de malferma 
sistemo nomita la malliberejo kolonio apud mi mankas du 
monatoj oni sendis min denove altie , por eliri al la strato 
, mi lasis .

Kiel mia volo estis granda por esti en malfermita 
malliberejo ĉeno , ĉar ĝi prenis min unu jaro kaj duono 
Monsanto kaj pli okupacioj ke ni havas tie estas tre 
fermita sistemo .

Malfacile rezistebla , eĉ mi, kiu havis ampleksan sperton 
en tiuj malliberejoj domoj kaj ĝi tiam mi faligis en 
Monsanto heroino , estis neeble iri tie ĉar la drogo ne 
eniris nutraĵan aŭ ion kiu estis ekstere de la vizito devis 
glason kiu nepermesis fizika kontakto , sed ĉiam rakontis 
min pri cxiuj malbonoj, kiuj okazis al mi havis profiton 
quit heroinon.

*** *** Fermaĵa

Pink Floyd - ni kaj ili

" Ni kaj ili

Kaj post ĉio ni estas nur ordinaraj homoj

Min kaj vi

Nur Dio scias

Ĝi ne estas kion ni elektus resendi la li kriis de malantaŭe 
kaj la antaŭa rango mortis
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Kaj la ĝenerala sidis kaj la linioj sur la mapo kopiis 
ĉiuflanken nigra kaj blua

Kaj kiu scias kiu estas kiu kaj kiu estas kiu

Supren kaj malsupren

Kaj en la fino ĝi estas nur cxirkaux ' n rondan ĉu vi aŭdis 
ĝi estas batalo de vortoj la afiŝo portanto kriis

Aŭskultu filon, diris la viro kun la pafilo

Estas loko por vi ene

" Mi volas diri , ili ne estas gonna mortigas ya , do se vi 
donas ilin rapidan mallonga , akra , kolizio, Ili ne faros 
tion denove.Fosi ĝin?Mi volas diri li malsupreniris iomete , 
ĉar mi estus jam donis al li batadon - i nur batis lin 
senprokraste!Estis nur diferenco

De opinio , sed vere ... i signifas bonajn manierojn kosto 
de nenio do ili , he ? "

Malsupren kaj el

Ĝi ne povas esti Helpita que restas multa de ŝi pri

Kun , sen

Kaj kiu devos nei estas kion la batalado estas ĉio pri ?

El la vojon

Estas okupata tago

Mi havas zorgojn kaj ne pensis por la manko de la prezo 
de la teo kaj tranĉaĵo "

La maljuna viro mortis

Kopirajto © rozkolora Floyd
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fragmentoj

fragmentoj i

Enfermitaj kaj elmontritaj en la glacikovrita nordo 
malnova littuko atendas kurbiĝi brulo oranĝa lumo tonoj 
hejtita litkovrilo kiel la forgesita animo kiu postulas kaj 
toleras malvarma electrizando floja memoro , ne sur 
fikciaj kaj existencial , la sono propagasla varmega 
sueltos mem tempon ritmo invadi min kaj esplori sen 
varmego varma malvarmigo mondo , la etoso ne estis la 
sama pilko ruliĝas en angulon sesgada punkto sub la 
oceano surfaco , interne de la brulanta magmo al la 
Ĝangaloesplori kaj impresi la blindigaj senokupeco kaj 
havas neniu alia maniero por diri ke estas vortoj , vortoj 
varma aŭ tro malvarma , kiel vere malvarma morna 
kadavro , eterne malvarma varma sonĝo de printempo 
kaj valo , rivero sen rido estas esperokripla atendante 
trovi kaj montri kio eskapas kaj aludas krei malrapide kaj 
montri ke nur imagis sen distanco kaj kun konvena 
ekvacio diskutas ĉiuj varmega varma temo , eĉ prilego la 
gitaro sono kiu vibras sidlokokulturo kiu naskiĝas liajn 
fruktojn kaj pli aŭ malpli Artful sen perdiĝon solvi la 
situacion nun existencialmente haltis , tuŝitaj de la 
morbilidad de vortoj kiuj enhavas la surdeco de silento , 
diris pli flegita al la zorgo kiu estas levi la suspekton de la 
unsaid sedefektive transdonita direkto kaj skribo .La tuta 
vero estas kiu estas vero inter penso kaj ago maniero 
trovi tra la kondutoj kiuj generas lertaĵoj kaj manovroj la 
ŝoforo si kaj vidi kapitulacigis al la iluzio de sensignifa 
vorto sed prave diris , sed estas nekredebla ĉiujformo 
havas suba akto al pura malfeliĉo inoportuno vidas kreski 
kaj scii kion fari situacion kiu mankas ajna senso de lia 
propra priskribo , vidado aŭ senso , ni ofte diras, ke ni ne 
kredas kaj vidi kion estas scii fari kaj lernikaj aliaj signoj 
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de la samaj aŭ similaj aŭ en la formo de aldono tie estas 
ekzemplo de misio ajnan abstrakta senco de formo ne 
estis realisma en lia vero -ĉeestanta kiel unuo sed 
kunigita fragmentado naturo de mondo kiu estas simila 
kaj kiel ĉiam ni havas la simileconsed ne lia egala , eble 
ekzistas kialo fono kaj perdita en sia propra fremdeco , tie 
estas gravulo de formo de esti kaj senti varman ekbriloj 
kiuj devenas la sama ene eble aspektas kiel pentristo de 
kadro formon kiel rekta kielarkitekto , ne la absoluta fino 
kialo ke sur neniun subjugigo aŭ subfosado de la imago 
de simpla realo , kiu eliris nature spriton kaj incisiveness 
negrava , portata de la estonteco kiu ĉiu devas purigi, kaj 
la realeco de malfacile estinteco nekonsciekaj forte 
efektivigeblaj en lia kruelego la sperto de vorto kiu ĉiam 
imagas senviva bildo ĉi tie estas momente kaptis la 
atenton provizita fragmentoj jen kunigas la konscia al ĉi 
invadas min skribos , ĉiopova ne estas klara kiel rekta 
kiellinioj de horizonto kie la suno iras malsupren kaj kaŝas 
manteloj dormanta kaj trovis sin batadis, sed neniam 
bedaŭris tie naskiĝi denove kaj esti tiel brila , kiel gxi 
estis la sola , la suno gardos niajn brilajn kaj energia 
sperto do searoj en moviĝo kie ĉiuj detaloj estas 
priskribitaj por minimuma sentiveco nur okazos kaj 
enmemorigi cxiun vorton kun ĝia signifo kaj gardita en la 
silento de via pacienco , malhela klarvido, ne projektis , 
sed ne mildiĝis ajna racia instinkton , se miinvades'm ne 
mi mem konstruis kaj subtenas la kolonoj kiel Aĥilo , ĉiam 
ĉeestanta en la fikcia mondo en kiu ĝi staras , sen iu ajn 
gardu tiuj spionoj mi estas mian lauxdon al konateco , la 
kruda realaĵo de nur varmola lokomotivo motoroj kiuj 
faras ĉi tion tre freneza kaj profunda vojaĝo en la tunelon 
, vi eble neniam vidos la internon de via tiel mallumaj kun 
la eliro de la bildo kaj brila fino , atendante nur al ĉesigo 
kio motivigas nin kajpelas nin kaj nerompeblan forto ion 
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kiel fascináveis   neniajxo fidinda , malfacile scii kaj neniam 
lernos estis retejo kiu havas rompitan sed , revenante por 
formi la retejo , estis malmola kaj kiel akcidento en la 
historio , estis profunda ŝotonkiu mortigis lin en frua aĝo , 
la suba malamo sed neniam indiferentaj al iu aŭ via 
menso aŭ ajna popolo, tiel en inteligenta maniero diris 
ĉiuj, ke ni estas ĉiuj niaj sumo , kaj venas pli malsamaj 
kaj similaj egalaj homoj ,al sian originalan karakteron , 
fakte tie estas marioneto ajn ago kaj la parto kiu 
reprezentas vojaĝon perdita en spaco la leteroj la arto de 
krei spacon posedos morton de ajna punkto fino , la 
kulmino estis neniam la fino , la sorto porni neniam 
okazas nur okazas al tiuj kiuj konas nin kiam ni mortas 
kaj neniam sciis ke estis vorto kiu ne havis finon sed 
simpla kaj sprita iom malfacila kiel la vulpo kiu deziras 
nutri de enorma malsato ol lernas , kaj ĉiam volas scii pli 
,tiam tiu fonto de longevidad , neniam scii kio okazas , kaj 
kvankam lastaj escalador estis savita kaj movis la fidon 
de sia monto , kaj la limoj estas nur la komenco de 
acantilado junulara sinteno , kompensas ajnan altecon kaj 
kiam ni iris malsuprenkaj ni vidos kiom ni jam atingis 
gajni nur scii iom pli esti kaj neniam volis perdi kaj ĉiuj ni 
povas flugi al ajna punkto en iam falos ĉar ili lernas flugi 
kaj imagi ĉion, sed ĉiuj fragmentoj estas vortoj , ideoj 
,kaj pensojn .Profunda akvo tiom profunde la artoj de 
trompantaj aludante al temo ne certas la mara aero kaj 
aperas kvazaŭ per magio energio de leĝereco kaj 
sentimentala embebecido kaj ternurento iom pli aldonojn 
devenante unu nekonfuzebla momento kaj neniam 
nevenkebla ĉarlia venko estis ĉiam lia malvenko kaj kiel 
pli lernis nur esti perdanto unu pli batalon en kiu nenio 
diras kaj sentas la deslizamiento gusto de tiu, kiu donis 
venkon , cxar gxi estas suficxe lerni kaj lerni vivi kun ĉiuj 
kiuj malakceptas ni.
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ii fragmentoj

Manteloj , enprofundigita en la distanco oni ŝtuparo 
grincigas la metalo paŝas pureco ĉifono , sitelo sur la 
planko , kvadrata marmoro , la muroj kune en kvar , unu 
guto - de - guto falas kaj profunda , iomete , iu 
instigasplankon obskuro , senhelpa , unu clog la surfaco 
lumradio kun ombro efekto , reflecti- de la vitro vizaĝon , 
rigardi la lignereton , unu subnaĝado , sinistra, aperanta 
buo kiu savis min de sufoka , sensenca,eskapis kaj 
perdita inter la steloj kaj la malplenaj abismo de virto en 
terminoj de sinteno , en la pleneco de suferado kaj esti, 
antaŭ timo , poste al la piano survoje descendo flugas tar 
la piano estis sur la planko kaj tiam tuŝi la unuan sonon 
,la unua bildo la sono de profunda eĥo la malplena de 
naĝilon naĝado en akvo , fine saltante ligilo mo movado 
kaj cxion, kio spiras kaj estas trenita por desvaneceste 
iluzio , diferencis dum momento en oceano da profundez 
,likva kaj salo skribi sen koloro krajono , estis aktoro en la 
spektaklo kulminas partio donaco kiu faras min feliĉa , 
piĵamoj en liton , liton versxis fizzy kaj malsama, ĝi estis 
bildo sen escenografía, ĉio inhalación , ŝanĝode percepto , 
kaj la transmutacio estis evidente , ne larmoj , neniu linioj 
, neniu reguloj sen io alia ĉiu, historio kiu ne kreskas ne 
aperas , apenaŭ rakontas kaj ligitajn , vero , ĉenoj kaj 
buklojn ĉiuflankeal slingshot , celon kaj estas supren 
mirigita kiel sago sen atingo , ligi noda skriba verŝis , 
nesinregantaj , neklara skribo , neniam for , ĉiuj vidis 
volis kaj kiu ĉiam volis havi , kaj en la fono ne volisde 
estaĵo , tranĉante derulis malglataj barbo , unu bigote , 
haroj , unu plus unu de ĉiu multekosta , ĝi tuŝas de ĉiu 
insolvencia sia peko , lia sentempeco ĝisdata jen tutaj nur 
kaj nur tuko
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la tiam etendita en sablo , tero segilo kaj vivis ekde la 
tempo de la pikita , ĉiuj fiero brilas kaj malsupren al la 
fundo de mondo vidante simplan kanton , faru gxin en 
kontentigo de subita bato , vizio, ni ĉiuj vivas la realeco 
de unu de alia premonición io okazus kaj okazus spasmo 
liberigita kaj veka esti sentante kaj leteron de neniam 
perfekta soneto de senantaùjugha rimo , kuris unu frazon, 
kiun fazo , tielkie ni ne eliru kaj kie ni estis sen eniri , en 
linio kun la mistera malapero pulvoron en la malpuraĵo 
vera punkto en ĉiuj imagpovo iluzio tiam eksplodos la 
kometo , kaj tiu planedo vivas ne ĉiam Bullshit kun 
suspektis intrigo bazo estis muntitala plano ne abortas 
tiam sorbita aŭdi unu voĉon , kaj la ululo de la lupo litero 
estas historio , perfekteco detruo estis enhavita en raketo 
stelo beachfront tiom stranga kio tie estis rakontata kaj 
komenci malsupren la ŝtuparon sur la irila malplena unu 
guton de paŝo , tiam la metalo balustrado estis aŭtomata 
kaj nur unu piedon sur la rivero , nudpieda kaj malvarma 
, ĉiuj kiuj ne ŝajnas esti estas ĉio malaperas kaj 
malaperas .Ĉiuj universala estas kiel ĝi estas, ĉar nur unu 
lingvo , buŝon malfermis soifa plezuro jen kison vi kisas 
kaj deziro , mordo de via look kiam sur la vojaĝon de via 
boato tiri super kaj agos kun reale aĵon kiu neestas 
nereala sed konjekto, via nazo petiz varma sento , kaj 
flugas kaj konkeri Plutono , ŝia koro ŝtonon en la lageton 
apartan vivon portreto ne ĉiam fotita jen la frenezo havus 
prudento estis ĉe la punkto kieĉiuj kreitaj kaj floja kison 
atendante por observi, kun forto de nur ekzistas kun 
konvinko , ĉiam ligita al sia koro , la preteco pumpi kaj 
fluo imagas la fluon en la skatolo estis kvar muroj 
kajrigardo de filamento senkiale atendanta por lumigi la 
forto , kiu ne timas , ne venkoj aŭ perdas , estas la deziro 
krei kaj pigra maro kun peniko pentri la tuta alfabeto kun 
ĉiu koloro , lia silabo kajforto , kulminante en la humoro 
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por iri kaj iri kaj lasu vin iri , speciale por konstrui 
kastelon en ŝtono sub la akvofalo kaj la rivero en la ĉeno 
preni ĉion en fronto, supre havis iun en menso , tre 
malsama de egala kaj simplan rakonton de vojaĝoj, la 
sono de virtuosismo kiu ne vidas sed disvastigas tiam 
grimpis alian sonoras supren la ŝtuparon ankoraŭ 
remarŝis anticipe de paŝo kaj ŝvebi kaj nur provas grimpi 
ĉiu paŝo por via firmao kaj konvinkita aero imagi la piano 
kiulasis sur la asfalto planto nur havis ŝlosilon, kaj ne 
estis kompato nek akuzito estis havi fidon en la ĉiam 
kredas malkaŝi vivantoj kaj akiri nur momento da 
bonodora varmega pejzaĝo sur maro ekbrilu vidi vin ami 
en mia dive ,estis mia kaleŝego mia ŝipo enprofundigas 
en la lavita ŝtofo kiu purigas la pianon muntita sur salono 
kie neniu volis esti kaj mi nur volis tie tiam eniri la pordon 
estis ekster ĉio kaj neniam imagas enprofundiĝi , estis la 
dezirohavi vin en buklo la koro kaj via paro , ĉion pumpi 
kaj tiam la turbulenta , estas malpli saĝaj kaj en la 
bombardas de la akto estis jam okazaĵo de milito al paco 
ĉio kune kun diversaj senco unu el la vidita kaj 
ekspansiiĝi   kio turnis kajpost la birdon kanti kaj deleita 
nur hodiaŭ lernis lian muzikon en la literoj , ĉiu ordo sen 
kunordigis la tasko estis alporti kaj finon timo ne kredu 
kaj fine ne revenos ĉi vojaĝi tuta vojo jam profunda guto 
sur la tegmento , la fenestroduone malfermita kaj 
malvarmo , en la mallumo de akto de fakto , neniam 
okazis sed informis kaj ĝi supozas ke estas inventita 
penso ke emerĝas nur vent ke akvo estis nur sidloko de 
via kiso deziron nur al vi kaj ludi la pianon parto 
estisplanon tuŝi vi notu ke vi ekhavos emo al pinta romo 
klingo Fortika skribo ke ne batas jam sentis egaleco en 
izolaj steloj nokte vojaĝo en la estonteco ke ne venos , 
malsama de la estinteco kaj ĉeestantaestis la bato, ĝi 
estis nur fabelo kiu ĉiuj profanado kaj fino restaĵon de 
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Plutono al nur skribi la amon de unu koron inter du muroj 
neebla salti , kie proksimume nenion prenos en malferma 
rondo , kvadratorektangula kiu restrikton nodo , deskuu 
la polvon kaj vidi la pianon nur tuŝi via kompato kaj 
malluma ĉambro de fotita bildo , la listo filmo , 
malgrandaj bildoj en nuancoj de fragmentoj rigardu kaj 
reflektita en peco kie ĉiukunigas ĉar mi volas vin , 
reflektita en mia bildo , vi solaj estas la spegula kadro.

la komuna

Kiel eliri el ĉi doloro kiu immerses kaj akrigas la suferado 
de dolora kaj nur .Ĝi sufiĉis por rigardi sen mortigi , 
diskuti kaj cxiun larmon guto estas malkovro de manteloj 
koro kaj tiam profanado ŝprucas aktuala min freneziĝas 
kaj mia pojnoj kaj ĉenoj ĉirkaŭ la impulso esti kondamnita 
al malsana animo kaj malluma polvo kiuj nibob - paŭzoj 
de la sensoj kaj pli fizike ĉiea vaporo de tiu turbulento 
fremdiĝo radiko animo troviĝas en unu labirinton , la 
mem vi trenita de la nuna mergita apatio de alia tago , 
frakasiĝis la ĉeno kiu ligas min per la liberigoen preskaŭ 
urĝa momento , ĉiu atendas la alegorio de vivo , 
transportitaj bucólica momentoj .

La torĉo brulego, fulminará , jen glow kaj lumigas la 
flamo kiu brulas por vi mia kompatinda koro , floja ĉevalo 
atendas dresi ĝui ĉiu kion mi sentas , ĉar vi sentas kiel vi 
sentas , en ĉi senfina tempokiuj transiras kun la ĉirkaŭa 
estinteco kaj kiu markas ajnan vivo vivi .

Nia kunveno drasxas en magio estas gxuste la aspekton 
vi kaj vidos vian patrinon vizaĝo , la senton de varmo kaj 
tenereco tuta amareco nur bezonas nur restarigu min vivi 
kaj ĉiam supren vin vidi morti brulanta movado de la 
lipojsensualidad , travidebla feliĉo kiel brakumon signifo 
atendas esti vivinta it- de forta sindikato precipe bone 
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deziri vin , aspiras esti tiel feliĉa kiel petiz unu radiko 
prisemita , nutritaj kaj fortigis la amikeco estas la plej 
nobla el amobatigas mian koron via ritmo.

Patro estis al patro la magio momento de plej granda 
lernado iam esperas amas havi plej grandan amon infano 
amegas infano patrino estas gigante ĉiam atenta kaj 
inteligenta patro kaj filo de mia filo eksplodas min per 
ĝojo sento ,emocio , korinklino , amo kaj korinklino , 
estas forto kiu aludas al ni por eterna gajeco, la volo de 
korinklino , sharing , instruante lecionon kaj pro ambaŭ 
superabundas la feliĉon al tiu, kiun ni aspiras esti eterne 
juna metilernanto en novulo patro.Ĉu vi volas diri al amas 
vin , mi sentas vin , kiel ĉiu momento de angoro demando 
kaj nur iom ĉar mi fascinas .Via brilo estas por mi ĉiam 
ekstaza bildon en kadro kie la du cabemos , sed vi estas 
ĉiam la plej belaj .Forigu venis la simpla sunleviĝo nur 
pensas vi plenigas kiel mi riĉigos , vi estas freneza vera 
tenereco

Tear

Unu tagon li havis larmo devus deponi en vian vizaĝon 
por plu chorares

Sonĝo volis intense dive vekis en la mezo de la maro ĉe la 
dormo kiu daŭros jarojn la dratoj , la soñador sonámbulo 
, nokton de soul kiu krepuske la figuro de ombro invadas 
kaj vekas la mallumo de pura kaj kruda iluzio , la plej 
eterna vostokaj vidi kion ĝi senkonscie unu tago - veki kaj 
kredas je la mito de la ĉiam revas atingi kaj atingi nur alia 
peco , esti malfinia linio kun via streketo ...

paro

Dezirataj kison pacan dormon ke numbs ni kaj deziro por 
pli eble ne volas koni la dolcxa en vin kaj vi diras bonajn 
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vortojn kaj refreŝigi la batadon de Shake en koro vi 
opinias vin firme , interplektitaj kaj neniam deĉenigitami 
estas kuranta en la vejnoj kiuj via koro pumps'm blovas 
de aero kun leĝereco kaj klareco neniam ritme suferas aŭ 
malbono beating'm kiel pluvo akvo kaj ŝtono en la sand'm 
via, kiu ne deŝiri _readily_ kaj gustumante vi sen viprovu 
ĉi tie mi estas duono serĉante sian poŝon manteloj boot 
deĉenigis atendante ligi kaj egaleco kiu neniam malfari 
ĉar vi estas la ŝuo de mia paro mi havas kiel amo .

Lifetime

En la eterna konservi ĝin tie iras malsupren kaj tiam ne 
estas maniero por batali ĝin , ĉirkaŭ ĝi aŭ manipulas 
estas la teruro de disidento burble kaj kulminas en unu 
punkto frapi la menso de kreo , imago aŭ simple pentri 
floreciente spuro de verdatono kaj tiu tono grab vivon por 
vivi kaj flori cxi tie la partituro vi ĉiam volis atentigi , 
vivas intense

Love

Jen rapide trovas la deziron gajnis ŝin iri kaj frakasi en la 
saleta maro ŝtonoj kaj tegis profundo kaj manteloj jen 
bazaĵojn

La malvarma kiu eniras la paca naĝado kaj abstraída mi 
troviĝis implikitaj kun la fonto de akvo atingi okcidente 
paŝo al la alia flanko nenio estas malfacile ĝuste neniam 
knedu sama paŝo kaj antaŭas faras via koro teatraĵo 
muziko kiu nomas al vi serpentumi, maro kaj tero por 
gajni sufiĉan por ami .

Muro

Se ĝi okazos ne scius batoj malvarma , bubbly malvarmo 
profanado la menso , kaj vendis la animon , la pura 
armilon sen sentimentalismo vojo , ligitaj al korpo kiu 
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estos alucinar kaj estante neniam venas , ĉar la animo ne 
decepcionar, intereso superiorizased estas pura tiam ke 
elstare elmontras fermita rondo , parte malferma 
rimedojn por ke kun la sklavigon kaj la iluzio ekestas de 
la inmensidad tondro kaj ĉio haltas kiam la brilo de la 
efekto sed la malsano de la spirito tiujn necesojn de la 
korpo kajkonscie plonĝas nin en la abismon de sia propra 
estaĵo kaj Levido , kaj restas kiel apendico kiu perturbas 
la humoroj kaj la malsano de la spirito estas tumoro 
eltenis doloron kaj kiel neglektema ke la efekto kaj efiko 
sur qua metrojn for kaj la marŝo estas lakunveno de la 
animo , la spirito , la korpo kolektitaj en vivantan kie ĉiu 
malstabiliga faktoroj aŭ ĉar la korpo ne povas elporti 
serpentumis aĝo aŭ malsanoj de dolencias kaj tiam tiu 
spirito de mem kaj egoismo veni al nia volo sed 
perturbasanimo kaj en tiu tegmenta pinto de pensi aktoj 
sur la spirito koruptita kaj invadita pura , forta dura kiel 
muro nekapabla salti .

pensu

A likva versxis imago, bato de fascinación unu inmerso 
frenezo kaj profundaj apogas amike tra harmonio traboj 
kaj magian invadas la korpon kaj penetras la senkonscia 
konscian de la mondo de ŝajnoj jen viva iĝas la belecon 
de pura spiro kajmalfinio iĝas videbla limo inter vortoj kaj 
larĝigas sentojn kaj agi sen pensi plibonigu vian 
jugxaferon pensi kaj imagi iam scivolis superiorize la 
estaĵo , pensante kaj agante ŝanĝi.

amikeco

Krepusko krepuske vidos cxion okazas cxe la gastejo for 
de la imaginara malamiko , la batalo transirus paŭzon kun 
paco de menso , igante la trankvileco , la nokto falis, kaj 
mi komencis senti ke touch kiu sentas la mildan haŭton 
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volokaj ageless energio pura amikeco forta gesto de amo 
ol ajna pasio aŭ amo kaj kiom la nesto nur la tuŝo de 
fingro dikfingro kaj ĝuste imagi kion ĝi sentis kiel kaj 
pasigis la ĉeno de la tuta energio .

lernu

Blindigis kaj fascinita kun la verŝita suko cetere ja 
malagrabla aŭ ofenditaj sed sidis en stato de garde , sen 
la malplej senco de minimalismo rado jen la tuta urbo , 
tiel konfuzita aŭ miskomprenita ne scias se ĝi estis 
decidita sed ĉiuj havas sentita enkiam la simpla plezuro 
skribi al vi por peti ne postulita kiam pasas restaĵojn 
malaperas kaj ĉiu sentis kaj vidis , sed nur rigardi , legi 
kaj skribi interpreti , asimili transporto lernado kaj 
instruado , jen la spiro kreskas kun la vento ,kaj poste 
malaperis , flugante 7 maroj poisando diris per diris jen 
plonĝis , enprofundiĝis , neniu amiko de la amiko ke 
amiko kaj indivisible sed ne videbla estis averto , penso 
de la talento kiu flugas runs , kuras kaj imagi tie ne 
estantesed ĉiam ĉeestas naskiĝas denove unu tagon ĉiu 
pensas nur ĉar jam hodiaŭ , nun estas la estonteco kaj la 
malfacila skribado de ĝui simplan varman supren kaj ĉefe 
krei kaj imagi kaj amuzi denove kaj denove en loko por 
kiu neniamlasis ĝin , sed fojo tie , jam rigardi la horloĝon 
preferinde ĉeestanta oportuna kaj atestanto faktoj , estas 
utilita kaj unika senso de plezuro kiu venas kun la 
degelon kaj tiel normala malheliĝanta tiel ordinara, kaj 
nur apenaŭ laFrumatene kaj la vekiĝo kaj la mallumo kaj 
la lumo magio nokto kaj pragmate ĝi ŝvebi kaj remante 
boaton kun nordo, per akra kaj brilanta kompreneble ŝi 
estis, ke unu punkto , kun reveno kaj maro tiel malfacile 
imagi estis inmensokaj terura furiozo de la oceanoj por ke 
ĉi alparolas la neleĝa vojaĝo sen gastiganto estis kvadrata 
pilko triangulo dorsflankita kiel piramido de sarkofago de 
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menso nepenetrebla animo ... kiel forgesita vivanto iras 
sur la ejo bildon de folio ke faras ne sekaj, lia propono al 
la plumo kaj la redakcio de nia planedo ĉiu anteno , 
satelitaj aŭ sola fadeno kiu subtenas kontakton kun la alia 
planedo kaj vojagxis arboj ili naskiĝas branĉoj kaj floroj 
Ĝardenisto brilante tuta tago malaperas kiel brilo en 
lalunlumo tuj pasos kaj tiam alia salto , plus salto vidi 
kapridon naskiĝis kaj speciale rigardante lin kreski kaj 
lerni kaj lerni ĉio vi vidas kaj transformita akto , ke la 
infano lingvon estas mola haŭto supremacía de la infanoj 
en rilato algepatroj kaj instruado pro la duobla observanto 
connivance de lernado kaj lerni kaj scii kiel 
manumbutoninoj kiuj havas paron en kiu reciproka 
lernado estas multe mia kaj via defio kreskos kaj vi ĉiam 
lerni kaj scii tre vivas .

Mi sentas suferado kiu malhelpas min vidi kiel esti reala 
kun bona konduto , sed ĉiam kiel malĝoja clown'm falsa 
rideto , ene la ĝojo ne laŭigas al la ekstera sentas 
kaleŝego kiu faras min el la normala loko estus 
ambulantes kaj restante je punktokie dista propran vidon 
de senti abismaj paŝego , nenatura fenomeno sed kiel 
besto sentas la sovaĝa feroceco kaj rapido , startas 
estrangula kaj mortigas kiel denaskan viglecon la 
antauxdifinis al fiasko en la momento kaj en la antaŭo kaj 
en vojaĝo sen spuro estasbildo naŭza , malamindaj kaj 
peka ja jen ĵuro en ĉielo temperaturo alteco , venas la 
gaja kaj serena freŝa Marigold kiu diras halti , floras kaj 
kreskas , tiu perforta ondo estas nur malbona tempo pri 
kruelego esti kulminis kaj plibonigitasubite lasu ion aŭ 
nenion tedas kaj pura movokvanto diras vin faras la aero 
bruo kaj metu vin pensi mi venkos ĉion sen timo , sen 
iam lerni ne vivi kun la kaptilon kiu malamas vin posedi 
nevi , en via homa mem vi vidos ke bone pri igos vin stelo 
sur tero fali la MOP petu tiu tuŝas la pianon ĉar mi havas 
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planon ni neniam atingos la ekkuron antaŭvidas realigi vin 
kaj flugas plata kaj flugas super la thundercloud 
estasmulti - faktorialo kondiĉo kiu al ni faras la pluvon 
ŝokanta mola kaj humida tero serena vizaĝo legado 
ŝajnas havi konjekto sen arkitekturon inĝenierio en lia 
povi , ĝi aludas al la fantazia , la realisma inalcanzable , 
ĉar ni havas ĉiujn povojn kiujn ni kredas , ĉefe 
havismalhela ĉirkaŭas vitro sed absolute travidebla fumis 
tonoj valoroj estas kiel la floroj devas akvumi ilin senĉese 
kaj kia la semo kreskas en la menso , malsimila al la 
samaj kiel ni ĉiuj havas instinktojn kaj kruelego la tre 
animo de homo krom taŭga pociomagio estas la krutan 
tunelon en kiu oni vidas la eniron de lumo kaj kies fino 
estas la derailing de senfunda puto ĉiuj ni havas puran 
kaptis kaj ekzekutis .

Jen neniu gajnas en ilia mondo la tunelo pasas rekta lumo 
enmeton kaj lumigas vian vojon ĉar kion ni havas estas la 
vivo linio kaj kiu estos realigita.

Sxategas suferis profunda amo estis sentis ankaŭ forgesis 
la malsupera duono perdis pentis kaj vivis .

Masko vivantaj en la fino kiel fini ĉiuj kaj fino , jen certe 
nenion kiel certa kiel nenion havantaj pli malcerta insert 
eta kaj kontinuan linion de limo kiu ne antaŭvidas la 
senfina , tiel kiel la linioj havas du punktojla sunleviĝo kaj 
la sola malfinie nur la vizaĝo de morto venas malrapide 
kiel spiro ĉiu sentis , nur ĉar ili neniam vidis alian vizaĝon 
sed la ordo por maski la mallumo .

memoro

Por vi suferis pro vi sentis amis vin kun vi vivis neniam 
amis alian kiu kisis en vi vidis en vi venos en la amo kiu 
ĉiam memoros neniam sentis tiel suferado nenion pli 
volonte mortus por vi per mi por vi skribis por ke mi 
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suferis kaj mortis kaj neniampor vi iam simple sentis 
perdis .

Amanto en donita momento ŝajnis nun nur unu tago for 
de la amo de iu jam amanto .

interkonsiliĝoj

Atendante ion naskita en la spegulo estas mi kaj mia 
reflekto reflektas ĝuste kiel bone kaj ne nur lia bildo 
ankaŭ tiu simpla reflekto sen spegulo estis transdonita .

Klara nokto en malluma nokto lumas kiel la tagiĝo kie 
anguloj de via ĉarmo farigxu kiel la vera fajfante birdo , 
kiu flugas kaj ĉiuj aspiras liberecon .

skribado

Mi ... kaj la plej grandan bonon, kiun povas havi rolon kaj 
globkrajonon nerezistebla speciale aspiras nur al penso

pasante

Mortis !Jes , tio estis la komenco de la fino de la komenco 
de la volte - vizaĝo sen amareco , sed sen tenereco estis 
la vojaĝo faris neniun bildon , kaj sen kuraĝon 
kontraŭstari la plej malalta kaj la plej alta estis la tempo 
por forlasi aŭ estado en tiu loko , imagante ĉio kaj 
neniofoje li foriris , kaj iris al la ekstrema fundo kiu diras 
ne timas nek ektimas la vojaĝo havas reveni ĉi mondo 
inmerso en la profundo de beleco kiu ĉiuj mi havas , estas 
ĉiuj kaj ĉio, mi volas nenion, ĉar kiam lasos nenion 
prenos, tio estas kion mi pensis .

Abyss'm abismo kie la breĉo estas la fino .

Atendu kaj li ekrajdis bone , dezirante kaj voli salti, salti 
kaj fumado promenis sen rulado celloko angoro varias 
kun aĝo kvankam ĉiam vivantaj en ansiosíssimo mode 
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atendante ion , ni ĉiam deziras ion , ĉio en ni staras kiel 
volonte senvole.

ŝtupetaro

Mi sidis equacionei , sed la rezulto ne fermi al la atendata 
, malsupren la ŝtuparon kaj la lifton inter lumo kaj 
mallumo kaj streĉanta jen li memvole dua manovro tie 
kiuj iris kaj malrapide malsupreniris neniam falante.

kapo Oficejo

Larmo , intuicio aŭ detruo , ke pensado estas bela trinki 
de la kantino fridujo kaj alportu al la loka sidejo kaj ĉiu 
prenas satigita kaj superba ekzisto .

Malsaneta fini , finante do ŝi estas aŭskulti vortojn preter 
segilo tiu terura kiel la gajninto denove ne volas iri kaj do 
mi estas kaj mi estas mallonga

Sol

Kio okazis sentis malgajon por tagiĝo unu kostumo , kiu 
venis kun la krepusko revivigxis reviviĝis kaj renaskiĝis 
estas tiu la potenca suno .

Renaskiĝi en la kurteno de fumo jen li estas naskita sen 
pergameno okazaĵo jen li estas momenta kaj la slabo 
malproksimigas kaj nur simple vivi alian vivon por bildo 
estas simpla vidi ĉiumomente en lia bildo kaj renaskiĝis

Looking parfumo , la odoro de frenezo , sensencajxo 
torturo de penso sen ĉiuj senligitaj relativa , koro orfa , la 
doloro de amo de tantos aliaj kiu doloras la aspekto kaj 
mortigas la deziro kaj sopiro plumbo nur momentotiu 
tempo el via penso , probable cxio ekzistas ne nur kiel 
virta bildon sed pro la apero aŭ kondiĉigas la menso ne 
mortu en la momento de ĉiu fizika ekzisto kaj subite ĉio 
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pafas, aŭ eble kondukos .

vivanta mortonta

Inter vivo kaj morto ?Ouch !Pardono , ĝi lokas ?Evidente , 
kiuj neniam mortigis ?Ĉiuj lasis vivi momenton .Ĉiuj 
senescepte tuj fatala pensas ni mortos baldaŭ kaj poste ni 
vivi estas tiel , la adversarial ridinda

Leaver

Kara amiko ... Mi skribas tro multe ... vi forestis ... mia 
malgranda amiko ... ĉinokte mia animo ploras por vi ... !
Prenu mian koron ŝancon ... bonvolu pardoni min mia 
amiko ... mian liberecon for ... perdita en ĉielo ... vi estas 
prenita ... return'sa plezuro ... tiel trankvile ... Silento , la 
duono-way al kiu mortis ... estis pardonita ... lasta vorto 
...

Broken

Se evaporar mi mian animon , nenio restus sekreto plus 
skombroj , fremdaj al fantazio .Emerĝis de renversemo 
flosas mallaboremo de alia momento , aparta .

estu

Trankvila , buŝon koro , milda tuŝo, kolor unu revo por 
deleitar momente, senesperaj kaj sola inspirita de akreco 
sen distanco sen limo tranĉante lukto , preter la imago ke 
Chick sango bildo deruĝa kaj ardigis de sento doloro , ĝi 
ne havas puzlon , sed realaĵo , vizio .Kiam la aliaj kolektis 
kaj ni kredas kiel aprobanto kaj kuraĝigante rigardon de 
ekzista , adultitaj , renversas kaj spegulita .

De ĉiuj malbondezirantojn mi sentas ke mi apartenas al iu 
sentime kompato , freneza , desapasionada kaj pura 
animo sen kuranta nodo , sed interplektitaj , kaj kunigita , 
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unusencaj , lasta volo kaj havas, kajfine nenio estos ...

foresto

Se tuŝu kaj vidu vian mondon , estus profanaj , sen 
mutan takto sentiveco , almenaŭ kredi ke iu superas mian 
realaĵon .Mia malĝojo estas simpla kiel ĉiuj feliĉon 
atingebla kiel neatingebla .Per magio , sen ironio en tago 
vi diros : Ne tusxu min sentas , kiel vi rigardas min kaj 
vidi , kiu mi estas kaj ne kio mi estos apud vi .Brulumo 
match brulanta doloro en mi , kiu finiĝas kiam ĉiuj bruligi 
.Neniam portis vin sur la vojo, vi diros ke vi suferu ĉar vi 
neniam forlasis lin kaj scias ke amis vin kaj ĉiam amos vin 
...

 la figuro

Mi amas vin pli ofte ol tiuj kiuj mia koro povas bati ...

Mi spiras el | vi inspiri vin | la saman aeron | ami

Mi estas en koloroj por pentri vian mondon ...

  Por mi , por vi kaj por tiuj , kiuj ŝatas min

unu tago

Plantis radikon en mia koro hodiaŭ , ĉi tiu arbo

Ĝi nomas amo eterna vivo povas esti ŝirita ĉar li vivas en 
mi

Transformatoro

Glimaj fortrilato kiuj transformas realaĵo .

Elektra panelo kontrolas la pozicioj kaj destinoj de 
universala potenco .

Sunlight
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Lumigas la internaĵoj

Forgesigu la surtera naturo .

Fonto de lumo falas kiel gutoj surgrunde ke la fonto de 
vivo kaj lumo .

Lighthouse

Senĉese serĉas pivotally movado de la anomalio .

electrocución

Noisy nervoj blink kun koro electrocución .

elektromagnetaj ondoj

Venu kaj iri la ondformoj pensojn ĉirkaŭ la rondo de la 
ondoj .

elektro

Kuras tra mian korpon tiu fluo kiu alportas min al la 
cirkvito ondo

elektra pulso

Mi skuatan de elektraj impulsoj cirkulas modo .

La lumo de vero

Intense brilas la veron kiam malkovrita de impulso .

senkurentiĝo

Silentas estas la turmentita de voĉoj helan senton de esti.

kandelo lumo

Lumigas en doloro

Amasigita la fandita vakso .

elektraj pordoj

122



Malferma milde tuŝi , sed fermante tempo por malfermi .

Motorciklo ĉensegilo

Tranĉu kun vibra malamo radikoj de malluma energio .

Electrocuted

Electrocuted hele fumo tuŝetas memoro .

elektromagneta turbulado

Eksvarmos la turbulenta senfina electromagnetismos 
mensoj .

Ray electrizando

Kiel electrizando energio trabo kiu paralizas menso .

Diabolical lumoj

Ĉiu estaĵo havas diablan electrizando lumo ekbriloj .

palpebrumantaj

Flashing lumoj plaguing min

La paŝo de la seninterrompa ĉeno .

nebrila lumo

Opaka lumoj lumigas ekstravagancaj estaĵoj en la obskuro 
.

elektra Wire

Dratoj kuros tra min korpo vibra energio .

10 elektra cirkvito

Subo kaj progreson en la 10-a cirkvito kaj estas 
nekorupteblaj kurento .

elektra falo
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Electric falis sur la vortoj de ekstazo kaj sentoj .

lumo tranĉo

Sharp kaj brilaj eĥoj ,

Hela lumo grabbing voĉo dispecigo .

fulmo Dark

Flashes forgesigu la vagantaj estuloj kun oculares 
orientiĝo .

fluorescencia

Bloom kaj falos nek tondro ĉiudirekte kaj signifoj .

" Ofusculência "

Penetranta fulmo superombros Reciproke plezuro sentoj 
kaj rigardoj.

incandescencia

Sekcanta arkoj profunda en via animo , kiuj gardas la 
elektrodo - dinamika kaj inkandeska kolizioj .

Electrocutáveis

Kiel aludo marteladi mi la incongruencias de sentoj kiuj 
vokas forta kaj decidita lumo .

Krepusko foresto

Wrap mi milde en altaj lumoj de mia estaĵo milde 
plezuron kun fulmo .

rememoradon

Sorbita konsenton pli hela tago , mi preparis eliri el 
mallumo kaj la potenco de lumo , disdonos potenco kaj 
energion por la tuta constelar komunumo .
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minaca lumo

Minaci tiujn convaleciente lumoj kiuj turmenti nin kaj lasis 
antaŭvidi la danĝeron .

Nokto lumo

Tiu lumo kiu akompanas vin en bucólica momentojn kaj 
nekapablaj alfronti intimida vin en sekreteco .

ruĝa lumo

La intensa ruĝa lumo kaj blokante akcelilo nervoj .

Kolizio

Zarpares ŝoko kaj contaminantes mensoj sen impulsoj ĝis 
disvastigita .

Kompanio Lumo

Lumigitaj kio ne okazas kaj neniu kompanio sentas lumon 
.

tondro

Tondro mueli kaj rompu malsata bruoj de plezuro .

potencaj lumo

Potencaj lumoj kondamnu aliajn vivojn al edukado de 
voĉoj

radioj

Kiom potenca kaj lacerating radioj kiuj tranĉas bantoj 
neebla ligi .

nebrila lumo

Superombris konscio kiu penetras dikigitaj lumo traboj .

Brilo lumo
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Intense lumigi la nebuloj de nigra lumo

kosma lumo

Kiel penetremaj kaj profunda kosmo kiu mildigas forgeso 
de la animo .

Povo de lumo

La resanigo povon de lumo lumigis al mi la kialon 
filamentoj en la prepucion de malespero , mi estas 
dankema .Tiu lumo gvidis min en la direkto de nuna 
ekstazo de la ĉiutaga vivo , lumigataj min malsana la 
estonteco kaj racie tiam jes tondro supren mortigado mi 
kaj ekbriloj kiel senvestigis Dinamito fatala plezuro .

Do jes kuracita de lumo kaj movado kuracis min kaj lasis 
calórico koramo de rigoro kaj precizeco .Mi ne scias se tiu 
lumo lumigos min lastan ĉar mi timas , ke sxi ne havas 
lumon run energio .Do , estas du polusoj , du energio 
ekstremojn .Kaj mi estis batita per la pozitiva kaj resanigo 
kaj ne la nigraj kaj Haunting .Tiu lumo devenas la klareco 
de emocioj kaj racieco de la tuja kaj impulsiĝema 
krepusko , sen transiro kaj opaka sensojn, ne enigita 
sentoj aŭ najlita .La lumo estas forta , intensa kaj bruligi 
ĉiuj ĝiaj radioj sur kiuj kontraŭstaras ĝin, kunigi lumigi al 
la sensoj .

Ne estos impulsiĝema energio kaj forto , ekpreni la 
talenton vi havas kaj forto kiel akra blua radio kaj 
ventilaste de varma ekbriloj spertis kaj ne malica kaj ĉiea 
pensojn ke victimize ni kiel ombroj sen la lumo kiu nutras 
.Do mi volas diri , ke estas lumo en vi kaj estas tondro 
ŝtormoj , energio kaj lumo , esence klara lumo , kaj pura 
en sia plej primitiva formo la fajro ke incendio kiu trairas 
nin kaj nutras nin kaj kelkfoje brulvundojn al ni , tiel estas 
la vivo faristransira kaj oponantoj lumoj kontraŭ la tre 
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kialo aŭ senso de energio kiun donos al ni la forton kaj 
vitalidad por elteni siajn malforta ŝoko kaj sen forto 
insultantoj kaj trovi ekskuzojn kaŭzoj de ilia implikiĝo , ne 
estas la lumo sen energio kaj ĉiu havas energion ,ĉiu 
havas sian lumon kaj movado kaj fluo, ĝi estante mem , 
timiga kaj ofte konfrontas nin per strangaj postenoj kiuj 
ne komprenas ĉar ne diriment ne kuraĝas kolizio kun alia 
energio sed provi estingi vian lumon , sed ŝiĉeestas kaj 
kiel ĝi malkaŝas infiltras la sensoj de la vido kaj ĝi 
montras nin klarecon de penso tra la silento de la fojoj , 
kaj estas silenta kiel al malmoligos la vido kaj ĝuante la 
Inglorious malkapabloj ke aliaj trapasi negativaj aŭ 
pozitivaj energioj.Sed estas fakto , ke la lumo blua radio 
intimidante , sed akceptas ke la energio kiun ĝi se vi 
volas porti, kaj ke la lumrapideco , la tuja , la dua , la 
frakcio de la tempo, kaj la tempo estas instantáneo sekve 
ne estos parlamento enkadro nek la plej ridinda konduto 
ĉar ĉiuj havas la rajton je energio , ĉu pozitiva aŭ 
negativa efekto .Ĉu la lacerating efekto de nigra Faíska 
okazas en la neŭtrala poluso de prudento kaj frenezo 
daŭrigas la vibra energio kaj malsata por plezuro kaj 
lumajxon , do mi konsilas ke vi uzu viajn proprajn 
energion por atingi per lumo kaj esbaterá brulanta rideto 
kiel cindroj,detiris de varmego , sed furioza kiam ekscitis 
.De alia cuadrante havas Blue Ray kun netuŝitaj penson 
de Kristnasko kaj emfazis arbo lumoj kiuj kondukos nin al 
distro .Blue Ray konas sian vojon , direkto , gvidon kaj 
juro havas enmarcar energio kaj fotonojn , eblaj 
fuŝkontaktoj , sed vibra kaj impulsiĝema ĉiam vojaĝas ĉe 
la lumrapideco , sed ne blua radio.Ĝi estas tiu transiro 
energio frontas pragmata energion sed ne elkoraj 
obstructiva kiu malhelpas nin de vivi la instantánea , la 
tondro konfuzon kaj elstare tuŝas la voĉa ondo kiu 
produktas supersonajn rapidojn sed ne tiel potenca .Kiel 
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rekta alfronto kaj superŝutita per brilaj homoj dikigi la 
opaka lumoj kiuj distordas kio estas reala kaj similas 
nereala , sed tie fikcia lumoj ankaŭ estas la povo de la 
imago lumo .

 Blue Ray

Furiozante Blue Ray invadas min per arda energio kiu 
fluas en la malpura poroj antaŭjuĝoj kaj intolerancias ke 
tiu blua fulmo frapos .

lasero lumo

Ĉi lasero lumo penetranta kaj nevideble penetras al la 
nevidata kaj distrita .Ĝi estas psika kaj maestre lumo en 
supozoj nerilata al la vojkruciĝo propra psika .Diskreta kaj 
nenoca kaŭzoj tra ĝia trabo suĉado de pensoj kaj 
antaŭpensita ideojn kun veneno posedi venenon kaj ĝia 
kontraŭveneno .

Tegmento lumo

Tiu fumo trempas la lumo de la kovro menso ĉifonoj 
memoroj malfarebla en malfiksas kapoj de direkto kaj 
agado , ago kiu motoro kiu malvarmigas la paŝo de 
furioza penso de malrapida kaj descoordinadas 
massificador ously .Piercing en la libertempo estas 
entuziasma kaj distribuas la cerbo kaj ekscita lumoj 
Deambulante mains stimuloj .

Tiuj memoroj kiuj prilumas la mansardon por ĉiam kaj iuj 
estas ĉiam malfermita aŭ fermita kestoj .

fulmo

Varmego kaj mallumigas kaj iĝas senmovaj kaj silentaj , 
sed gamo kaj bruo , kiam ĝi okazas estas senspira kaj 
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abrumador kiu infektas la kolerego vivi kaj esti prezencoj 
inter aliaj lumoj kaj Illuminations aŭ eĉ simplajn sed 
batante vanta mallumo de suspiroj kaj rompas lapli 
electrizando silentoj .Ĉi fulmo demetu vian konsciencon 
markitaj per eldono elokventa kaj lamentoj ke rapidigi 
ago negligenciador senso de posedaĵo esti ŝanco tiutempe 
falis alia fulmo en tiu mondo .Lumo griza cindro kiu tiuj 
marki hejti la sovaĝaj kaj fortaj feraĵojn nur disbatita vi 
estas infektitaj per la lasta lumo griza kaj ĉiea estonteco 
kiu ne forgesas kaj ke ribelo vin .Distranĉos la sprono de 
la momento kaj propagas malrapide desgarrador kaj 
elkore diras al vi kontrolas vin , kaj ĵetas vin en puton de 
lumo kiu sufokas en memoro de nesinregantaj vortoj kaj 
verŝanta vian soifon je lumo .En tumulta estas la 
fumantaj cindrojn de magnetan korpon kiu fajfoj kaj 
parpadea en via koro bruliĝis de avido por io , vireca kaj 
vira aŭ ina kaj malĉasta tiam , tiu duobla insulto vin 
karakteron kiel duobla personeco kiu ne cedas eĉ unu 
flanko aŭal alia .Tiuj helgriza varmego la mallumo kaj la 
frivolaj kaj havi en sia varmego protekto de pluvo kaj 
formangxis ke disvastiĝo trans kontinentoj kaj sentempa 
spaco .

En la lumo de plezuro

Tiu lumo kiu invadas kaj donas al ni enrigardojn lujosos 
kaj kondukas nin al la sennombraj plezuroj deprimente 
kaj angoro kemio malnomadaj plezuro , sed ne crusty , 
sed presita en naiva ekstertera vizaĝoj de plezuro kiu 
lumigas la estaĵo aŭ sento aŭ emocio.Emocio ke vi sentas 
plezuron blindigan kaj brilaj kaj mildigas kuntiriĝoj sentis 
por la troo de plezuro , tiu troo ke alidirektilojn al ni aliajn 
sensojn kaj plezuroj .La naskiĝo de plezuro disvolvas kaj 
manĝas toksomanio kiu ne hezitis kaj ne movas kaj Clash 
en freneza plezuro neado haro .
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hipnótico lumo

Palpante sentis en la vizaĝon de lumo hipnótico atestanto 
sentoj kiuj promesas la deziro de toksomanio kiu lumo kiu 
gvidas nin al pli eficiente kaj kredas ke ekzistas lumo .Por 
tio ni emas sen kredito kaj neniu ŝuldo , stagnantan kiel 
hipnota vivo de transcenda seres kiu indulgi en hipnota 
plezuro fontoj .Malvirtoj ke tiuj rave haroj kaj brovoj 
ŝarĝita modesteco kaj senlaboreco.Transcenda tiu lumo 
kiu gvidas nin al novaj defioj en la sama penso en 
malsama reago , tiuj perturbitaj kaj pura reagoj 
alfrontante la pura deziro havi la lumon en lia povi esti 
nutrata per gxi, kaj pelita de ŝtonoj malfiksas kiuj 
kunfluas kiel argilon enhejtado .

Brilo lumo

Intense ke lumo estas dividita inter alienado korpoj 
movantaj kaj oscilas inter du facilaj manieroj por ilumini , 
sed sen ajna fonto de nutrado , ĝi estas mem- enhavita 
kaj restas en doloro kaj konsterno de sistemaj hipnoto kiu 
nutras kaj disvolvas .Sed konscie estas intensa lumo 
pafas kaj aŭto transmite samaj potencoj for .

Psychedelic tondro

Psychedelic interplektas en la bruo de tondro kuraĝa ke 
subteno kaj plibonigas la anomalio kiu venas de la fakto 
ke ni estas kovritaj de ĉi trovoa- la psicodélico .Nu jen ĝi 
radias kohera lumo sen povoj aŭ skaloj, kiu estus nur 
preteksto por la anomalio de la nigra tondro , ke blokado 
kaj gruntoj en la plej stranga kaj profunda senco de racio 
absorbancia ĉar ĝi pafas, gamo kaj movojnsen la malplej 
sekretema ŝajne mondo de psicodélico lumoj humiligu kiu 
se vi volas outwit , aŭ ĝui plezurojn gradigitaj rugxe 
antaŭjuĝojn per oblikva koloroj stagnantan , malsaneta 
krei aŭ nura indulgenco .Trempita de la spirito de la 
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penso de fragmentoj de fragmentado fakto estas tiuj kiuj 
imagas alian mondon , for de tumultoj kiuj iritas ni kiel ni 
kiam skrapi la okulo , aŭ simple blink .Tiu movado 
fremdigis alia movado , brilas kaj spray la malproksima 
kaj fremda mensojn al la simpla fakto de esti okupita aŭ 
svingita .Tondro estas psicodélico kaj ahuyenta spiritoj 
sen ili manifesti , kiel estas , estas paralela realaĵo de 
famoj kaj nekompromisemo kiel Infanvorulo , kaj neniu 
tie manĝas strangaj personecoj kaj pseŭdonimoj de 
preexistente kvankam ekzistas ja .Sekve ĉiuj ke estas 
nereala havas sentempa rakonto , sed havas ion , timema 
, timema ke Sporto en horizonto de 5 dimensioj , 
polígonas kaj lineara , sed tiom malmulte aŭ eĉ tenas al 
ajna trajto , tiu trajto estas ke la hemisferojkaj la 
transcenda apoteozo pensis .Neniu floroj aŭ kreskas en 
filamentoj de abstraktaj ideoj kial, jes karakteroj naskiĝas 
pulsos ajn vidis , kaj ornamita , imitaĵo movadoj kaj 
taŭgeco por la momento , sed ĉiu faris konscia kaj 
minimume kalkulita .Neniu kalkuloj tondro estas reala kaj 
neantaŭvidebla ke estas aŭtentaj spontaneco ke estas 
absurde pensi pri ia alia fonto de energio psicodélico 
.Mueli kaj mueli la kapoj de yore kaj havas desvanecestes 
en flavaj folioj kaj manĝitaj de bibliófagos , kaj sen 
persisteco intimidar malaktuala memoro kaj faris falsita 
kaj al lia mezuro .Ĉirkaŭita mezurante aparato Ili 
bonvenigas la Abyssinians rotulantes kaj ridu je la tondro 
de la abisinio .En la lumo de la pasinteco konsilu al tiuj 
kiuj vivas en la lumo de la pasinteco , tiuj mortante de 
trans invadi elstaraj astroj fakte okazus, la tuja .Sed ĉiuj 
estas brilaj demandoj , pli aŭ malpli brilaj lumoj , sed 
estas energio radiado kiu ne estas kongrua kun la 
pasinteco , eĉ la antaŭa mo- ment .Pasintaj lumoj tiel 
elsendas malutilajn radiadojn sed ne superombros ajna 
hela kaj radia lumo kiu volas ŝalti ĉiumomente , 
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movokvanto aŭ momento .Por la estinteco sekcas kun la 
ĉeestanta , la momenton , movokvanto , dua aŭ frakcio , 
sed ne influas lian energion potenco aŭ lia luminosidad.Ni 
estas do ĉiam ĝustatempe por la potenca kaj klara lumo 
de ekstazo rojo kiu tranĉas la venton en la vizaĝo plezuroj 
ĝis tiam senvestigis de turnadoj intencoj ĉirkaŭ la plezuro 
de fari malpezaj aŭ kleraj estaĵo , ĉar kio rakontas estas 
iu estas la povo aŭtensio intensa fluo kiu deĉenigas la 
elektra impulso kiu per simple rigardante antaŭen al la 
lumo de lia estinteco , malpli intensa lumo , radiado de 
pasintaj vivoj , sed tio ne gvidos la principo de lumo 
deĉenigis la lumo premas movado Unmasked , vivis ladua 
instantánea , nur simpla klako kaj preta formita en la 
maldolĉa lumo kaj rigardu danĝera kaj brulantaj rigardoj 
de envio kaj malamo kiu simple rampi ĉirkaŭ lumoj de la 
pasinteco kaj alkroĉiĝas al ĉielaj korpoj kun radiado .Nu 
radiado estas radiado kaj ĉi estas poluado , tial nenio 
forta ol lumo via lumo en la momento , en ĉiu momento 
kun ĉiuj aktualaj sen radiado , ĉar neniu lumo estas pli 
forta ol alia , tio estas afero de radiadokaj ne venus al mi 
kun tiuj denaska lumoj ĉar ĉiu havas sian puran lumon , 
soifa volo kaj imago kaj pura energio disvolviĝo kaj kreo 
.Lumo magion kiu havas kolorojn en lia lumo , reflektita 
en nuancoj de flava suno energio .Fakte ne estas tre 
malpeza , estas nur restaĵo kaj ekvilibrigita ekzisto de 
fokusoj al objectify kio ne riskos vidanta .Do tie ne estas 
reala , estas la frukto de potencaj radioj kiu aludas ni 
konscias .Sed radioj kio estas konscieco ?Kio estas vere 
konscia aŭ senkonscia jen baron kiu estas ne verŝajna al 
materiigi por multa senco fari kaj kompreni ke ĉiu estrita 
por la momento .Ĉi dekadenco materiigi antaŭpensita 
baro kaj nomas sin nesuperebla fluoj kiam fakte neniu 
reala baroj .Ĉio estas tiel imaga kaj reala aŭ nereala ĉiuj 
vivas en la sama fluo da iluzioj , sidloko de aliaj spiritoj ne 
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influas al ni en la vero ĉar estas , aŭ ja estas nenia baro 
inter la deziro kaj la lumo de la senkonscia ĉiam ĉeestanta 
en la konscia kajkion - ni rezervas al ni mem , ĉar ni 
kredas je ĉenoj , sed ankaŭ ĉi tie ne estas kurentoj aŭ 
impulsoj , sed estas imaga aeroespacial ĉielaj estaĵoj kiuj 
vivas kiel ĝi diras en la lumo de la pasinteco , per plimulto 
kiu decidis ke la lumo devis havi povonaŭ mezuron , sed 
tiam denove , kiuj estas ili interferir kun la lumo , la lumo 
ne ludas notojn al lumo kaj estas serĉi al ŝi ekstere .

natura lumo

Ĝi estas nur natura ke tiu klara kaj natura lumo , ĝi estas 
natura al laŭigi .Conformities , mizero , konflikto , utilante 
kiel nura indulgencojn akumulatoro sintenojn kaj 
problemoj konscia sed ne tiel profunda kiel estas natura 
.Inter naturan lumon kaj estas minimuma ŝoko tiam ke la 
natura ĉirkaŭas nin kaj igas nin senti trankvila kaj 
kontenta , ĉar ĉio estas normala kaj natura .Aero , natura 
gajeco kiu ĉirkaŭas nin, ke la frapadon kaj fuĝas kaj 
speciale tuŝante, milda takto por tiuj kiuj ŝatas spongo de 
leĝereco .

Nuklea energio lumo

Potente fonto de energio radias ni ŝanĝas , psikologiajn 
ŝanĝojn , kiuj tiam konsideri la sukceson de tiu nuklea 
energio .Ĉi vibra lumo energio kreskas brilaj trafo de 
transcenda estaĵo de mutacioj kaj kiu fakte ne suferas sed 
kiel pavo seeps ni impulsojn de kaptiĝis kaj ke kondukos 
nin agi .Boost tiu dinamika kaj klara eksploda radiado 
.Tial ni havas la pináculo en ilia energio forto , estos 
nuklea agentoj kiujn korekti kaj kolapsos la lumo neebla 
desequilibrar ĉar estas la epitome de forto transformo 
.Kaj nenio pli forta ol Siavice , ĉi tiu ŝanĝo kiu levas nin 
kaj plibonigi nin pri radiado .
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psicotrópicas lumoj

Kvazaŭ per magio aŭ harmonio surteriĝas kaj flosi kaj 
batis tiujn psicotrópicas lumoj alas kiu logas nin kaj 
intersxangxi la realeco estu tiel bona deziro sed oni 
esperas per malbona aŭguro kiam ni revenis ĉi mondo , 
kie kiel tempomaŝinon prenas nin forla reala dimensio kaj 
portas nin en mondon de fantazio , nerealaj aŭ plezuroj 
.Sekve ekzistas tria dimensio de sensorio aktiveco kaj 
malluma energio kiam vidita de la perspektivo de alia 
freneza per malbonaŭgura realaĵo al oxigenación kaj fluas 
psicotrópicas lumoj gajnas terenon en malsamaj 
perspektivoj kaj voluptuosa dimensioj kaj kiu elstaras kiuj 
konservas en sporadaj epizodoj .Nenio opozicioj inter 
mondo realaĵoj aŭ lumoj aŭ ĉar la tre naturo estas la 
lumoj .

tondro

Maldolcxeco Rift kaj brila , enfurece la tondro kiu nutras la 
lando de la postvivantoj de amórfica kaj travidebla lumo 
.Rifuĝintoj en korpoj celestes amareco rezultas 
incontrolable kolerego potentiated per tiu lafo lumo kaj 
potenco .Burns kaj manĝigas la lumo de estaĵo kiu lasas 
invadi per tiujn adversajn apagones en mallumo ausente 
de lumo kaj Sneaky povon kaj kiu parto acalorar de 
magmo energio tondro kaj plibonigas la feliĉo de lumo 
.Feliĉo de lumo traboj de uncharacteristic estaĵoj esti.

generatoro

Love generatoro , generilo aŭ Amo !

Kio brulaĵoj ĉi ne virtuala karna deziro , kaj tiu emotivo 
ligilo travideble kisi kaj soifaj pro io esenca al la evoluo de 
emocia energio kaj elektra ligojn.Ĉi generatoro provizas 
egooj kaj personecoj kun kaŝitaj vizaĝoj en ĉiutaga 
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reprezento kiel en preni matenmanĝon , aŭ vespermanĝo 
, aŭ akvo kiu nutras la energio de la tago - al - tago 
.Neniu maskojn aŭ lacerating pensoj , enquadramo ni 
fakte la energio de amo aŭ la amo de electrizando energio 
kaj akran penetran kaj reprezentanto aspektas amo kaj 
soleco kiu vivas nutritaj de kablo kiu neniam elŝaltas , 
nepereontan povon , sedvera , por ĉiam !Ĉiam 
electrizando la deziro rigardi soifa kaj iuj pacienco inventis 
la monotonía de tago kaj oblikvaj vizaĝojn kiuj 
reprezentas nenion en elektra mediumo estas malfiksas 
dratoj .Adentrarse en la imago de la denaska motoro kaj 
pioniris realaĵojn sed kun sufokas la instantáneas 
kontakto .Kontakto esenca al motoro vivo , motoro tiu 
estu de konsento realaĵo kaj ne ĉeestos , sed fremda al 
aliaj realaĵoj preskaŭ nepercepteblaj al la konscia deziro , 
sed estas tie !Tie estas ĉiam ĉeestanta en la senco de tuja 
ŝanco , tiel la amaskomunikiloj ne povas esti akvoplena 
sed diapozitivoj en la amaskomunikiloj amo generatoro 
pensoj kaj disponeblaj rimedoj;pri amo generatoro estas 
ĉiam sur la prowl kaj ajna alia ne- virtuala medio kaj 
kontrolita tiu tre estante de fali , tiam ne povas divest 
mem de la plezuro generas, kaj proliferas en tiuj ĉiam 
ĉeestanta vizaĝoj de la animo peco vi ĉiam volis 
sufoki.Cxar ne povas vendi ajnan pecon de energio , kiel 
la energio estas unu kaj multkultura en lia senso de 
kontentigo , kontento kiu disvolvas diversajn realaĵojn , 
ĉar ni estas virtuala kaj imaginara , nur en la ĉeesto de 
aliaj aŭ sur la spegulo kaŝis la novaj reguligaj 
energiospirito energio de neŭtronoj , ke tiuj estas la realaj 
bestoj de lumo .Dragons lumo povas lumigi supren !

elektro

Tiu fluo tra ni kaj revitaliza ĉiutaga donas al ni forton kaj 
mime brilantaj kaj vagantaj estuloj , jes !Walkers ĉar ĝi 
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eblas la forto de lumo aŭ malsana kaj convalecientes 
turmentojn kiujn insulto de la dualisma kaj opresivo 
realaĵo .Ne abatas vi pri tiu fluo negativa polusoj infiltri la 
subkonscio kaj reduktante profunda doloro de kritika kaj 
opoziciaj personecon , nutras vin prefere la transcenda 
realo kaj _positivity_ da kontraŭ kemiaj kaj kemiaj 
manĝanto cirkvitoj de la spirito de novigo kaj efektivigo , 
realigo ĉikio ne transferibles kiel responda ridas furiozaj 
birdomanĝejoj malagrablaj , sed trenas la menson al la 
magnetaj ondoj de pensado kaj transmeto de tiu .La 
transdono de pensoj estas reala kaj magnetizing kaj 
disvolvas cirkvitoj kaj neniu povas nei tiujn cirkvitojn 
havas aktualan disvastiĝas en la sentempa aero de sentoj 
kaj plezuroj subprematoj ĉar ni ĉiuj komencas beta -
blockers eksteraj energioj sed kiuj fortigas nian soifon je 
vivo .Tiuj impulsoj do tuŝas nian pensadon kaj kelkfoje 
okazi aŭ disvolvi konfliktoj en penso , sed kiu povas 
alporti la elektran feliĉon , ke la ekscito de pordegoj 
kondukos al ekstera realaĵo .

blua lumo

Deĉenigis fortajn emociojn blua lumo trairu pontoj kaj 
ŝtuparoj kaj infiltras la potenco de sentoj kiuj nutras kaj 
disvolvas tiun potencialon spritaj .Bonvenigas lia ultra 
sentema traboj beleco de travidebleco elokventa 
amikecon kiu serĉas iom pli blua , pli forta , pli intensa , 
kaj evoluigas en ni konstelacioj kun profunda 
ramificaciones sentante kaj fremdigitaj en tiu surtera 
ondo .Tiu povo tuŝas oblikvaj mensoj senigitaj je sento de 
vivantaj en nuancoj de blua , turkiso afekciante profunda 
kaj duradera amikeco , ĝi portas mem magia traboj de 
frenezo kaj plezuro amantoj de maloftaj beleco kaj toning 
blua .La fadenoj de krepusko intenseco ŝi disvolvas kaj 
transdonas energion kaj varma protekta de malbono kaj 
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deleita kun agonio kaj silento , ne, ne maskon kiu 
eskapas kaj ĝi aludas al ni abstrakta penso , ĝi estas pli 
forta blua lumo kaj intensificadorreela kaj imaginara 
plezuro , sed ĝi tuŝas kaj kiu ĉiam tuŝas siajn movi kaj 
elĉerpas limojn por la apriora kaj daŭra amikeco .Ŝi 
enamiĝas kaj kiel tiu senigitaj je kialo sed utili manĝon al 
emocio , venas kaj alportas plezuron kaj volupto deleita , 
ke plezuro estas kalorioj kaj invadas ĉiu kaj estas frenesí 
de ekscitiĝo kun tiu blua lumo kiu enlitigas kaj ruliĝas 
abrochala amasiĝo de energioj kiuj elĉerpi kun tempo sed 
tio ne malaperos en tiu estonteco , tio estas ĉiam 
ĉeestanta ĉi protekta lumo kiu ne ni evoluas la nivelo de 
incontrolable brilaj plezuro .

povo ŝnuron

Vibraj fono de angoro kuras tra korpojn per elektraj 
kabloj espero birdomanĝejoj kaj iu nova kaj mirinda kiu 
forlasas la statika movadoj sed kun rapida kaj 
dezirpensado .Paralizita moviĝo , la streĉiĝo pliigas en 
elformadon kaj fakte kontrolita kaj mezuris movadoj 
malsupren la ŝtuparon de penso kiu nin kunigas al ĉiu 
alia.Ĉu ĉi ŝtupetaro pensoj kiujn ni kategoriigi kondutoj , 
vizaĝoj kaj movadoj kaj la kadro ni en la malsupreniro kaj 
supreniro de la momentoj de la vivo, la lumo nutras la 
ŝtuparo sen halto prenas vin al la frenezo de realaĵo kiu 
imperante en sek .Xxi , energio , magio , kostumoj , ĉio 
kun ŝajna harmoniojn , sed gardu vin la ŝtuparo , ne ĉiuj 
la ŝtuparo de la vivo , estas estaĵoj kiuj grimpi ŝtuparojn 
kiuj ekstaras kaj speciale iu subtenas , estas ke sufiĉas aŭ 
ĉu estas demando deekvilibro .Ekvilibro de potenco estas 
esenca por la ekvilibro de moviĝo kaj falas kaj leviĝas al 
la nivelo de ĉiu estaĵo , sed ne ĉiuj meritas iri malsupren 
aŭ apogi nin je la grimpado , penado kaj persistado estas 
ŝlosilo , do levi vin al la spirito de ofero ,sen lezo aŭ haltoj 
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kaj ŝi prenos vin en la lumo de la pensado estaĵo .Neniu 
ekvilibro de eksteraj fortoj kiuj povas doni , la paŝoj estas 
solida kaj nutritaj de kabloj de espero venis al la plej 
grava elektra kablo la ciklo de vivo , la energio kiu nutras 
la teron .

efervescentes lumo

Cai kaj burble , diluita kaj larĝigas en lumo branĉantaj 
inexpugnables deziro , ĝi estas iluzio efervescentes 
similas tutan lumon kiu tiam renversiĝi kiam alfrontis kun 
ekstera realeco .Dotita per malico kaj falsita sporadaj 
frenezo efervescentes deziro kiel la amo ekspansiiĝas kaj 
poluas , okupas ĉiujn pensojn kaj permesis regi kaj esti 
reganta , estas la interŝanĝo de revitalizar energio , 
efervescencia kolo kiu iras, la hela enhavo estas tie .

Lit ĉielo

Nenio pli forta ol la deziro atingi la perfektan ekvilibron de 
hela ĉielo , kiel estas la steloj kiuj donas vin la vivo kaj 
movi pensojn kaj ideojn aŭ ja la deziro betono .Nenio pli 
bela ol la ĉielo lumigata de constelares energio kiuj vokas 
al konstanta interago inter la steloj , kaj la potenco de la 
steloj estas unika, kiel mi diras ion forta ol animo kun 
lumigita ĉielo volo kaj deziro por ŝanĝo kaj interago kaj 
taktosteloj magnetize pensoj .

Energio deguti

Ĝi timigas min kiel energioj nuliĝi en fumo sen flamo, te 
ne voli interpreti la COS realaĵo glimo .Mi estas 
decepcionado kiam esencaj energioj estas elstrekitaj de 
tranoktejo kaj kristaliĝon de sentoj estas sendube masko 
de politika korekteco .Ho animo de pura energio 
transformas vin en magio kaj flugas mensojn kiuj havas 
nenian impulso fluo de veraj faktoj kaj ŝanĝante de aĵoj 
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ŝanĝas paŝojn kaj cikloj por kiuj ĉiuj pasas kaj disvolvi , 
sed neniam en la maniero de timo kajla sofridão sentoj 
.Liberigu vin mem kaj larĝigas vi suferas kaj speciale la 
mutacio de vivo , tiu ŝanĝo kiu pelas nin.

Lumo de vivo

Mergis la frenezo de pasio .Kial instinkte amas kaj volas 
esti amata pasioj kaj elreviĝoj malfermi plurajn iluziojn 
.Iluziita kaj amas min enfokusigi kaj koncentri tra la 
metodiko de la amo de la vero , kiuj traboras ajna 
mensoga.Nuda sur la ludkampo de la amata ni frontas la 
veran identecon de esti, tiel estos amata postulas ni 
profundan konscia de kial esti amita kaj ankoraux estas 
necesa dicotomía de bona plaĉo reciprokas kaj sxategas 
tro , ĉi dialektiko paradas1 + 1 = 1 , kiam logike oni ne 
povas ĝui nenion.Do logike 1 + 1 = 2 , ĝentila, sed la 
konduto ne estos produktiva se la rezulto ne estas la 
teknika ligi la sintenoj kaj valoroj kaj konduto ĝenerale, 
tiel ke tiam estas kunigita pozicio en la mezo de 
lovemaking .Komprenita kaj tio validas nur fonto de 
plezuro , aŭ esti individuisman aŭ alia ago estas intencita 
ago kiel vera libereco .Nu , mi ne vivis sufiĉe por venki la 
sekvajn paŝojn , logikaj aŭ nelogika estos la kriterio por 
multaj el vi , mi deziras esti absolute certa , tial mi 
imagas min pugo de tempo al tempo , kaj hodiaŭ apenaŭ 
azenojkiel tia , estas iom artefarita azenoj , kiuj cheat , 
sed kiuj vere menso ŝprucas kelkfoje en tiu rolo , prenu 
vian propran konkludon.Mi ne estas ĉi tie por tio, 
parenteze pri Follies havas timojn , kaj sintenoj kiuj ne 
faras ekde freneza estas nur en iuj cirkonstancoj kaj kiam 
juĝis por aliaj , tio ofte dependas de la " medio " .Deturni 
iun de tiu rezonado tiam mi volas diri ke mi estas freneza 
, mi supozas ke ŝatis multaj homoj kaj sekve , ni neniam 
satigxas , ni volas pli amo kaj pli kaj pli ... kial tiom da 
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erotikaj ambicio kiel mi metis la demandon .Retreat 
dirante lin sekva, ĉiu rajtas fari Follies en amo , ni estas 
vundeblaj kaj ofte manipulita .Ni volas kredi ke ĝi estas 
vera ke la amo, kial, ĉar ni estas amata , tiu sento kiu 
vekas simpation kaj deĉenigas la saĝo de la vivo, la akto 
de amo kaj transdoni tiun amon klare kaj spontanee , mi 
volas diri ke mi havas la rajton esti amataĉar tiam ami sin 
reciproke kaj lumi vivo tra unu penado kaj direkto sur 
vojeto sen larmoj aŭ doloro .Ĝuu mirinda estaĵo kiu 
prezentas al vi la maksimuma energio patro .La lumo 
teatraĵoj en traboj kiuj lumigas la sunsistemo mem , 
kredu min.Neniam en la malproksima horizonto kaptas la 
lumon de amo , ĉar ĝi diskonigas por kontakto , 
revitalizar stimuli tiujn energiojn .Kaj formigxas kaj la 
ekvacio estas 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = plus malfinio .Nu la 
erotika kampo por magnetaj fortoj , seductora forto kaj 
altiri la deziron scii , kaj kontentigi la deziron aŭ simple 
ĝui.

energio asocioj

Lumo: varmego : suno : potenco : apartigo : salivo : kiso 
: sharing : sento : ĝojo : partio : naskiĝtago: Naskiĝtago 
: Aĝo : aĝo : paciencon : persisteco : Conquest : ofero : 
Doloro : Healing : Medicina : Sano : viveco : Energio 
:potenco : senpoveco : frustración , gxemante, perdo : 
vertiĝo : kapturnaj : freneza : freneza : hospitalo: 
hospitalo : privación : deziro : deziro : manko : venko : 
venko : Battle: milito : morto , perdo Malapero : no : 
soleco : pensadon :kreado : invento : malverajxo-
krueleco : malmorala : puno : puno : malsukceson fajna : 
Polico : protekto: Sekureco : stabileco : ekvilibro : 
desequilibrio : eksternorma : malsano: psikiatrio : help : 
terapio : klinika : injekto : vartistino : morfino : Drogoj 
:iluzio : elreviĝon : angoro nerviosismo : Voltage : lukto: 
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lukto: Fighter : Gajnanto : raso: konkurado : adrenalino : 
timo : timo : dubo : Demando : demando : respondo : 
Demando : vidindaĵo , intereso;kontentigon, plezuron : 
Orgasm : sento : konscienca : respondigeblecon : kulpa : 
kulpa : senkulpa : Libera: Libereco : Justeco : honesteco 
: vero , sincereco , travidebleco : Nevidebla : Unreal : 
neekzistanta : imago: creatividad , revas : dormo; resto : 
paco :trankviligi : Quit : halti : signo : simbolo: Desegno : 
Krajono : kaŭĉuko : Pneŭo : Road : Vojaĝado : 
Transportation : Trajno : linio : Needle : pinglo : Sewing : 
Operacio : Interveno : ŝanĝo: Transiro : paŝo: grimpita: 
Klasifiko : Indekso :terminoj : vortoj , frazoj : dialogo : 
komunikado : esprimo : Manifestacio : prezento : 
Enkonduko : Enkonduko : Enkonduko : Libro : Folio : 
Arbo : naturo : Vento : Aero: Maro : fajro : tero , 
sunsistemo : energio : lumo : potenco : de radiojblua :)

energio renovigoj

Vivas insatisfacción kun kontento

Prospero de Lumo

Mi estas en koloroj por pentri via mondo

paralizanta lumo

Io ĉesos nin se ni volas daŭrigi , sed kial halti se ĝi estas 
ago kiu iras disvolvante kaj generas emociojn , sentojn 
kaj stimuloj , ĉar kiam iu respondas al ni kaj reagas ago 
miaj amikoj , pacienco kaj inteligenteco por kompreni la 
aliaj estante konfrontita doloro .Tiu estas la demando kial 
libera energio kiu paralizas nin kvazaŭ ni estis infanoj 
neresponditaj .Kuraĝo miaj karaj vorto estas ordono por 
esti juĝitaj kaj kiu estos la juĝisto de la racio , kiu povas 
esti normala kaj nenormala ... iu !Ni ĉiuj havas fidon, kaj 
mi havas fidon en la kredantaj doni tiun kazoj de 
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maltrankvilo de volo kaj ĉioscia kaj tiu deziro , sed kiel 
harpo kiu aludas kaj eskapas transdonas sonas sireno kun 
alucinatorio eĥoj .Nenio pli ol malstreĉiĝi kaj aŭskulti ni 
havas du orelojn kaj unu buŝon aŭskulti duoble pli ol ni 
parolas kaj silento estas ago kaj ne naiva aŭ 
descontrolada , malmultaj rezistas vi provos silento povas 
eĉ esti torturaj sed respondi multaj subjektivaj temojkaj 
companionable silento estas silenta sed povas funkcii kiel 
la perfektan armilon deziru impeto kaj incontrolable 
deziro tiel trankviligi malsupren kaj aŭskulti aŭskulti 
silento en vi !

Se unu tagon esti interspaco

Se unu tagon esti malproksime farus destrojero , timigas , 
bruema , aŭ estis implacable hela , bela , radianta kaj 
energia ... Ĉiu radio havas kiel homoj malsamaj 
karakterizaĵoj , malsamaj modoj de ago , malsama lumo , 
te ĉiu radio /esti unika kaj ekskluziva .Nu , se unu tagon 
esti interspaco almenaŭ estis originala .Ĉiu radio havas la 
formon de ago , kiel en ajna momento la homoj kiuj 
dividas foje ekestas frakcioj .Ĉu ni agas sur la trabo / esti, 
ni povus ŝanĝi la direkton kaj celon.Koncerne la destinoj 
kaj la unuan fojon, mi vokas la nomon de Dio , unu tagon 
ŝajnis havi konversacion kredoj kaj fidon kun Korano 
partiano kiu rakontis al mi la jenan historion , kiun mi 
priskribos : vi estas ludo por donitamanoj kaj vehemente 
petu dion lasi vin la maksimuma interpunkcio kaj lasis vin 
malbenita .Mia kara la rakonto abscesoj malsupren sed 
kiu fine liberigis la informon ?Sed aparte de ĉi rakonto mi 
volas diri al vi ke ni havas agon kaj radiuso / agi kun la 
medio kaj ĉiu ruliĝas la ĵetkubon kun via energio / formon 
/ konduto .

Instruoj de postdiploma patro en la lumo de vivo
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Mi dankas al mia patro ĉi kontribuon al miaj instruoj tiel 
... iom de ĉiu ... tio estas kiel ni ... ni formata kiam ni 
estas atentaj al vivo ... Je ĉirkaŭ ni ... kun sentiveco al 
ĉiuj

reflekta lumo

Mi reflect'm simple frenezaj

Brilo mateno

Kio nu do vekiĝos en mia mondo , kun la kanario kanti , 
fiŝoj naĝi kaj arbo oksigeno .Mi proponas vin miaj 
komplicoj : la kanariano pentras sorĉas kun ŝia 
kantado.La smartie fiŝojn naĝante kaj diapozitivoj super 
la akvo .Kaj la amazonoj bonsai kiu spiras kaj inspiras .En 
ĉi tiu tri brilantajn estaĵoj kaj inspirador de mia mondo , 
mi taksas pli monda globo en la fenestro kiu totaliza la 
mondo kiel ĝi estis 20 jaroj antaŭe , nur ekzemplo de la 
unio ankoraŭ ekzistis rep .Sovetia Socialisma .Mi havas 
ankaŭ du dezerto rozoj , ambaŭ formita de la tempo 
sablero de la dezerto kiu igas min imagi tutmondiĝo , en 
la mondo estas tiuj rozoj en lia originala koloro kiu por mi 
signifas paciencon kaj alia pentrita en fortaj tonoj 
verdojsimbolas por mi esperas .En mia skribo , mi pensas 
, kaj mi sentas kvazaŭ netuŝitaj .En perfekta varma 
medio kaj la hela mateno skribi iujn erotikajn animo tie 
kiuj volas imagi la rozo de kunuleco .

200 tagoj kun la " vulgara " maŭra Filipe

Mi vekiĝis en malsama realeco ol kutime kaj esploris rar 
skribo kursoj tra tiu libro estus ekspansiiĝi   mia estaĵo .

Mi pripensas pri kiel transdono de penso kaj egaligas ĝin 
al lumo kaj lia potenco .

Kiel ni ĉiuj pensas pri multnombraj perspektivoj bezonas 
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sekvi ĉeno .

La animo havas inquietantes momentoj .La vojon ni 
rigardas nin mem ne ĉiam naiva .

La energio ekspansiiĝas .Troubled mensojn kun 
malgrandaj deliktoj estas eternigita .

La voĉoj unísono sonas pli laŭte ol voĉo .

La vortoj estas esprimo de arto .

De tiu punkto estos inspiro .La batadon de la koro havas 
sian ritmon kiu ekspansiiĝas la vejnoj .

Subpremo estas farita sekrete .

Ĉiuj havas iliajn q .Ĉiuj ni pensas pri malbono .Kelkfoje ili 
ni sxlosita .

Ni ĉiuj pensu .La memoroj ne estas ĉiam ĉeestanta .

Ne pratiques malamon ĉar ĝi estas malbona .Ne ĉiuj 
tempoj la ŝancon en la dekstra tempo .

Kelkfoje nur ĉar ni suferas .Ni ĉiuj havas liberecon de 
esprimo .

Nenio pli honesta ol la vero .Mi havas plurajn formojn de 
esprimo .

Estante bone estas havi ekvilibron .

La ekvilibro estas rutino ciklo .Estante nervoza Estas 
malekvilibro .Homoj amas komenti .

Ni ĉiuj havas pureza .La suno estas fonto de energio .

La universala amo naskas kompaton .La eksternorma 
estas nenio okazas .Ĉiuj forgesas kiam ni volas.Estas 
ĉiam pluraj perspektivoj .Tre malmultaj ideoj konvinkojn .
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Tie irreparable aferojn .Ĉiuj estas submetitaj al la 
maljusteco .

Amo estas fonto de plezuro .

Ĉiam sole kaj protektita .Ekzistas homoj kiuj ne ŝatas 
pensi .

Konscio estas poŝlampo kiu lumigas nin.

Ni ĉiuj havas malvirtojn .Kelkfoje ni havas timojn .Ni cxiuj 
diras stulta aĵoj.Mi ne skribas por neniu.

Ni ĉiuj havas ion ni ne volas memori sed estas bone scii 
kiam ni estas malĝojaj kaj ĉiam lin akceptas kaj ne kasxu 
ion .

Ni ĉiuj havas vulnerabilidades .Ni ĉiuj sentas la plezuro de 
io.

Kiam la ŝancon lurks malfermas la pordon por li .Tie 
sentas senton koncerne al la alia .Neniu estas neniu tiel 
ke ni ĉiuj entitlements brili.

Amikeco estas ĉiam bona principo amiko estas alia memo.

Sekvu viajn instinkto vi vidos la pozitiva .

Ni povas ĉiuj esti amata kaj ami ni amu estas lumo 
generatoro .

Kiam ni amas , ni devas respekti tiun senton .

Ĝi estas amo kaj pliigi la naskokvoto .Ĉiam kun la vortoj 
en vojkruciĝo ludoj .
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reflekti !Preno lernas !Teno estas vera !Elfari la mem !

Mi estas , vi estas , li estas, ni estas , ili estas!Ni estas 
ĉiuj mi!

Kaj mi trovas ilin !Kaj ili estas ni!

Kaj post ĉiuj , kiuj estas ni ?Ni estas kial ni ekzistas !

Ni ekzistas ĉar ni estis kreitaj !

Kreo tra dezajno !Lumo de vivo !

Lumo DezajnojImago kaj realaĵo !

Dualismo inter kion ni deziras kaj kio estas fakte !Faktoj 
interpretas realo !

Realaĵo ĉirkaŭ ni !Vivmedio kie ni estis kreitaj !Signifas ke 
transformas nin!Transformo / mutacio !Novigo kaj Ŝanĝo 
!Ŝanĝi cikloj paŝojn !Transiro fazo !

Transiro baroj !

Superante cikloj kaj venki malfacilaĵojn !

Kreita kaj imaginara malfacilaĵoj aŭ realaĵo !

Malfacilaĵoj / problemoj interago inter la subkonscio kaj 
konscia !

Konscia kaj atingo !Senkonscia kaj projekcio !Dezajno de 
mi!

Ekzisto !

Mi ekzisti baldaŭ ni ekzistas !Ni estas mi!

A mondo!

A mondo, mi turnis sur nin !Ni agas sur tiu mondo kaj ili 
al ni !
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Mi agas sub parto de vi !

Vi aktuala sur ili !

Ili estas la mondo !

Monda estaĵoj !

Seres kiu estas aŭ ne !Ĉu vivanta aŭ inanimados !Produkti 
lumon kapto lumo !Lumo energio !

Energio potenco !Potenco estas deziro !Deziro mankas !
Volante estas reala !

Ĉiuj ni povas atingi reala !Reala estas la faktoj kaj 
kondutoj !Kondutoj estas ago !

Ago estas respondo al la mondo !Mondo en Ago estas 
transformo !Transformo estas ŝanĝi!

Ŝanĝo estas reala !Ŝanĝo estas konstanta deziro !
Konstante ni estas en EnCalcE grandan emon !

Deziroj povas subprematoj !Ne ĉio ni deziras en la mondo 
!Malkontenta !

De kion ni havas kaj ne ekzistas !Neniu nereala !Ne faktaj 
penso !Neniu faktaj ne atingebla !Malespero ne atingebla 
!Malespero suferas !

Suferado do ekzistas !

Kio ekzistas ne altiras la deziro !

Se ni volas kio ne estas tie !Ni ne atingos feliĉon !Feliĉo 
deziro plenumo !

Unfulfillment malfeliĉon de neatingeblaj deziroj !

Ne alirebla !

Produktas depresion !
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Depresio psikologia stato kiu ne estas farita .

Ne farita , ne faktaj nereala !

En la mondo ekzistas nereala faktoj el tie !Fortoj kaj 
okazaĵoj kiuj paradas kiel mondo kiu ne estas al la atingo 
!

Ne efektivigebla estas spirita !Spirita estas maniero senti 
min !Ni ĉiuj vivas en la spirito !Spirito / dispozicion

Motivado iu kiu pelas nin!

Impulso agi !

Ago sur aliaj!Akto , Ago !

Aliaj ili, ili venas !Mi kontraŭ ili ( ĉiuj) !Socia mondo !

Lernante kondutoj !Prenita de sciado !Kono de la realaj 
faktoj !Armilo de sciado scio !Transdono de sciado !Inter 
ili mi mondon !Ekkonu la mondo estas esti en ĝi !

Ni estas la mondo de scio !

Ni ĉiuj havas iun konon !

Konigi scio estas lerni !

Lernado estas vivas !Live estas por komuniki !Raporti por 
rilati !Interrilato estas interagi !

Interaction estas agi sur la mondon !

Agante sur la mondo fariĝas !Transformi la mondo per la 
scio evoluas !

Evolui estas esti informita !

Scio estas sciante siavice !Turning scio en mondo !
Multkultura saĝeco !
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Senfina saĝeco !

Senfina neatingebla !

Estante saĝa estas utopia !Utopiaj estas deziro atingi !Will 
!

Volo estas interna forteco !

Ena forto estas mi !La transformas la mondon !

La mondo estas transformita de ili.Ili estas ŝanĝiĝanta 
mondo !

Kiuj ni estas transformi la mondon !Tra kialo !Kialo 
juston!

Justeco egalrajtecon !Rajtojn nur ĉar ni estos mi!Devo al 
ili !

Ni devus esti justa al la mondo !

Agi kun konscio kaj la realan bazon !

Agante kun Awareness kun nereala faktojn !

Nereala faktoj imagpovo

Imago DezajnojKio ne ekzistas estas kreita !Krei povo de 
imago !Povante krei estas esti libera !Libereco estas scii !
Koni estas ludi !

Interpreti estas preni !Prenu estas devontigo !Devontigo 
estas interligo !Interligo estas ĵuri !

Ĵuras estas lojaleco !

Lojaleco estas vera !

Vero estas unu !

Uno estas mi !
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Ni estas unu mondo !

Ni ilin ni vin .Estaĵoj .

Kresko estas estante .Estaĵo estas tie .

Estas reala fakto .

Estas realaĵo kiun ni ekzistas kaj ni estas la mondo !

Mondo de vivantoj kaj inanimados estaĵoj !

La mondo iĝas por mi kaj por vi kaj por ili .

La mondo evoluas !

Evolui estas esti pli bone informita !

Estante informita estas havi scion !

Scio estas sciante !

Scio estas sperto !Provu sentas !Sento estas scii !

Nur senti kiam ni spertas tion!

Nur se ni provis !

Opcio libereco sperti kion ni volas !

Ĝuste , devo respekti !

Ni ne volas , ne scias !

Ni ne scias ke ni ne transformos en !Akirita scio !

La diversaj memo en la mondo !

Vi ne scias , ke vi volas provi alian demandon mi!

Elations desegni sur la sperto de si kaj de ili!

Ekzistas erara aferojn forirantajn aliaj spertis !

Kaj tio estas ordinara sagaco , ke ne estas bonaj !Komuna 
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senso saĝeco de vivo !Saĝo de vivo !

Shared spertojn !

Akirita scio !Tra interagado , interagi konverto estas !

La mondo estas interago !

Ni estas la mondo !La mondo estas mi, vi, ni , vi , ili!
Dividi , amikeco !

Amikeco kompliceco !

Valoroj dividitaj !

La sama mi sur multnombraj nodoj .La socio estas ni.Ni 
ĉiuj havas amikon !Inter ni ni povas agi !

Agante inter ni ni tuŝos ĝin!

Li la mondon !Atribuo de la mondo !Transformo !

Novaj transformo mi , ni , ili , vi !Nova mondo .Nova realo 
.

deziro

Donu al mi kison ... nur kiel tiuj vi scias ?!Donu al mi 
kison kaŝitaj , kiel tiuj, kiujn ni surripiá- reciproke 
plenumita deziro kreskis donas al mi molan kison tiuj vi 
scias !!Dolĉa dolĉa scii vin !Mi donu al vi kison mia

sendormeco

Mi ne dormas , ĉar ĝi ne volas dormi , mi volas vivi .Jen 
obstaklo kiu maldormigas min .Mi alfronti ĝin kun 
sendormeco

Shadow Wolf Caricuao ombro lupo perdis sed trovita 
.Protektataj, sed nur per elekto .Manĝado via lerteco 
kemiajn solidojn kaj presita fisible H20 .La pureza propran 
ombron mergas por aventuro kaj havis surteriĝo , 
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Caricuao .Kiel lupo estis protektita , sed per sinteno sola, 
inmerso en ŝajna soleco .Hodiaŭ mi skribas kun Caricuao 
lupo konfrontas sian mondon kaj interpreti ĝin .Amiko 
sendependaj ne vivi sen ilia sovaĝa naturo , sed reala 
newbie bonfara vivo , embrio en Caricuao kie mi 
diplomiĝis havas lojalan juna sango , honesta speciale 
sentima naturo , ferocaj en lia esenca sed justa kaj 
respektema de via amikokompano kaj amiko .Tiel fidela 
vojaĝa kunulo kaj kompliceco ĉiam interpretita kun varmo 
kaj silento .Mi vivis iom sufiĉas scii la ombroj de la stratoj 
kaj Caricuao Cª .Sed mi vidis la kuraĝon lupo kaj li 
establis muta kaj statutaj konfidulo amikon ligon por ilia 
libereco .Se ekzistas unu aferon la lupo devis estis 
libereco , sed li estis sola , sola!Kaj libera!Shadow Wolf 
extrahuman ardante energio en ilia maniero de esti .Kun 
lia bojanta postulis lian sendependecon sovaĝa ludo de la 
naturo de genoj .Decidis dividi siajn moruo kaj spirite sole 
Nochebuena kun la lupo aŭ prefere Caricuao lupo ombro 
samtempe libera unísono fraternally konektita per unu 
telero kaj versxoferon .Ni estas solaj propravole?Klaraj 
rajtas pensi kiel la vojo naturo .Estis donaco al mi ĉi 
Kristnasko la lupo Caricuao , sed sovaĝa por denaskaj 
genetikaj medio tiras vi ilian kromosomoj al la libera stato 
de pureza de sento en ilia propra naturo .Enigmaj kiel la 
vivmanieron sed plivigligita de volupto por vivo kaj ĝuu 
vian soleca sed libera mano por ajna limigo aŭ trudo .

Mi ombra lupo estas amikoj sed uncharacteristic en lia 
modo de labori en nekonvenciajn maniero de aliaj 
trudado, estas liberaj de patrino naturo kaj tiel ni kreskos 
kaj kio ni konkludis infiltri nin.Havana Klubo estas kerne 
de frenezo la sama soifo por revolucio kaj ni preni konton 
de nia estaĵo , tie estas senpaga sed soleca pakto kun 
canino instinkto por kunlaborado .

152



Kun ĉiuj pro respekto , lasu vin vi kaj mi!Kion vi pensas 
pri mi kaj mi pri vi ?Mi estas dankema al vi pro havi min 
legi , eble kompreno staris !

Pasante de la konsideroj jam legis min jam forportis sian 
elations almenaŭ elokventa desenvuelta donaco al la leĝa 
horo jam noktomezo maso aŭ ludo koko kiu estas la 
terura demando !?

Pripensoj al la komprenebla komunika ekstazo al 
minimumo kaj nura silento de eĥo kiu disigas nin.Aktoj 
estas doloro de vortoj eĉ en simpla malakcepto de 
brulego .Nesuperebla obstaklo fizike sed ne pro hormona 
kaj spiritaj kemio esti brila.Ĉiela korpoj atakanto por la 
florado de Pansy .Serĉante amon trifolio , ĉar riĉeco 
konsistas en komprenanta la multfaceta estaĵoj kaj ĉiam 
kun io por aldoni al tiu vido .Alia adición , plui pliigi tiun 
deziron por kompato kaj tenereco ke ekzilito nin al la 
reprezentanto memestimo en sociaj rimedoj .Montru la 
perspektivo de la mem unu kaj nedividebla , ne alie- en 
ajna volo por pli deziroj kiuj ŝprucas en la rondo .Tiu 
rondo de oro , gildo de bona fido kaj lojaleco kaj respekto 
, ĉefe pro ne ekzistas.Ni estas pura kaj sovaĝa en la akto 
tiel , kaj nenio pli egoista ol mi, kiu nur esti tiel ĉiam 
invadas rando en sia vidpunkto .Ardigis la menso 
kapablas simpla interŝanĝo de ideoj , estas urĝa apelacio 
al komuna senso .Kiam ni donos nek alporti la mi kun la 
aliaj .Nenio pli banalaj malakcepti kion ni ne volas , ĝi 
facilas .Amo kaj amo estas pli sentas la aliaj kaj ne 
mi.Konstrua sinteno de la ligilo inter ni estuloj , suferas 
de harmonio kiu per habitas kune kun aliaj estaĵoj .Presita 
en instinkta konduto nur pensas pri mi , tiam ĉe mi, kaj 
nun mi havas denove.Konflikto ĉar oni transformas en 
memo kaj mi neniam scias, kiom da memo kaj ni devas 
elteni cedi al la alia .Estas speco de veni al ni kiu estas 
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ĉiam malferma.Eu atento al sin kun tiu estante mem but-
vi uloj kaj kiu nivelo de egoismo estas.Nu la kiraso mi iam 
tie - esti tiel that- kriojn de tu -oj kiuj ekzistas kaj kiuj 
estas pli EUa EUa klakante la armaĵon .Kaj tiam kial 
diable vizaĝon en la spegulo kaj reflektos nur la mem ke 
ekzistas ĉar ĉiuj EU estis that- ploras haro la EU la mondo 
.Ĉar ni sole , kaj tiam , kiam ni volis esti petita tories nur 
pro la egoismo de pluraj EU kontraŭ EU .Loneliness tiu 
vorto tre memamo havas sed kiuj ne kreis neniun pli mi 
amas vin .Amo: Mi kaj vi omnia vincit amor amo konkeras 
ĉiuj .

Ho se vi scius vi volis kaj ne ke vi ekkonu kaj kial vi devus 
neniam ĉi malŝpareman angoro ĉar ĝi estas serioza kaj 
sopiro veni ekde tiam mi ne vidas aŭ doni kiel perfekta 
estus heroaĵo kiu vi venis, kaj vi alportos trouxesses eĉ 
montri supren al Odoloro kaj ne volas povon sed vi ne 
povas volas mi deziras la kunveno punkto estas tial la tre 
bunta vivo havi multajn kolorojn kiujn metis mi pentras 
ne devus esti tie apud mi, mi ne povas vidi la ĝardenon 
rozoj floras kaj fali blankaj petaloj lapso sopiro kajdeziro 
neniam estas sola, sed renversi min tie vi estas tie kaj mi 
volis vin tie kaj viaj belaj brunaj okuloj estas kiel maro 
olivojn ilin nur kiam mi pensas pri vi rakontas al mi 
vekiĝis , mi vekiĝis mi eliris sen malluma mi troviĝis 
sopiro kajenvolvis pasio deziro en cxio, kion mi vidis kaj 
memoris forta kisoj , brakumoj forta ĉiuj vi donis kaj 
ricevis kaj ne demandis emerĝis renaskiĝo de esti, kaj ne 
petis esti enamiĝinta sen doloro vidis, mi deziris mi 
rememoris ĉion kajkio donis al mi la tuto ili plu ne povis 
insistis estis donita amo , zorgo , kompato , pasio por ĉiu 
tiu vorto neniam diras ne al libera koro kaj tie atendas 
doni kio estas petita aŭ donaco estas vera estas doni , 
senpeto aŭ postulas se vi ne aŭdas ne partoj , donas 
serĉo por trovi la eliksiron kaj sxovelilo la trezoro kiu ne 
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havas egala, nur trezoron kiu ne oro daŭra amo kaj sciis 
kion mi volis sed mi ne diris al vi vi segiloestis io pli 
profunda, io li vidis sed ne tradukitaj estis potenco sen 
esti naskiĝis , sen vidi kreskis en mi ŝati min kaj vi skribis 
, kaj ne vidis kio kreskis en mi estis amo , estision li volis 
sed devis ne , sed deziris ja amis kiel li ŝatis vidi ĝin 
kreski al krepusko ĉiuj okazas sen timo , sen tremanta 
sen timo fali dormanta varmigi soleco kiel mano sub la 
koro estis tie por la fenestro ne vidis vinsed renkontis , mi 
sentis la parfumo estis odoro de blankasantalo kaj 
jasmeno aŭskultis sed ne aŭdas tamen rimarkis ne estis 
tie kaj mi rekonis hieraŭ estis la sama , sed hodiaŭ estis 
malsama segiloj flaris kaj aŭdis estis vizaĝo alfronti solaj 
estis iuSpecialaj vundi min kaj estis nepre spiris kaj inhali 
spiron por vi , ne vidi vin , ne senti kaj ne estis la fino , 
ĉar vi estis tie , malproksime sed tiu demandis monaĥo 
montri lokon, tiam la estonteco kaj divenis keestis tie sur 
la fono , en la fenestro por rigardi sen vidi vin , sen vin 
implikita mem kun aero forportis en la maro donis al vi 
scii la odoro de la maro malseka spirado kaj ĝojo estis 
kion li vidis la maron , la sablo, la malseka , la aero sed 
via spirado .

Mi ekbruligas unu cigaredon penseme kaj ĝui la 
harmonion inter estaĵo kaj pensante temo igas min 
deflankigxi inter vicoj kaj fluas en pensi ideojn kaj celojn 
interagoj inter verkisto kaj leganto neniam legis drato 
fandi kion mi skribis , ke strangaj , sed mi konas iunlegi 
kial ŝatas , atingos kion mi volas transdoni aŭ estos pigra 
cigaredon iradis kaj mi pensas por mi estos ?!Mi ne scias , 
sed mi skribas kiel formo de spirita kaj intelekta liberigo 
igas min bone deziras miaj legantoj estas enhavo kaj 
bone mi elektis por alia speco de skribo lastatempe pli 
concrete'm ne tiom lumo kaj energio sed nur per amo kaj 
kompreno cellokoj , la mensoLove vociferously afable por 

155



iu kiu ŝatas legi ion pli erotika , saĝa kaj mi estas kun 
malfermitaj brakoj ami , fidu sen konflikto kaj sen 
dezirante esti ambivalente en miaj vortoj estas pli rekta 
kaj konkreta deziras akiri la senton ke sentante kiu 
kunigasleganto al la verkisto afinecojn do volas esti kion 
mi ĉiam spontaneaj sed vokante al amikoj de 
interkonsento vortoj inter la literoj kiuj kunfluas kaj 
formas frazojn ĉiam konektiĝi kaj tre realisma espero 
pensante vortoj , pardonon meditativo frazoj se mi pensas 
sed estas bona pensise nur sur la absurda kiel estas iu kiu 
ekzistas nur por diri ke ankaŭ ekzistas en tiu simpla 
maniero aŭ formo tra komuna maŭra Filipe por ĉiuj 
nekutimaj legante mi ne estas tiel komuna apatio legi 
kion mi skribas kaj mi konfesas ,mi legis iom sed kiam mi 
faris al mi ankaŭ min faras pensi ĉi estas mia defio por 
legi kaj daŭre legi kaj pensi .Mi estas dankema kaj feliĉa 
pli ol pensi ke aliulo pensas pensojn !Eble ili ne sentas 
min sentas kiel pluvo sur ŝtono eniras la trotuaro truoj 
kunigas sub sablo kaj tero malmola kaj postulema 
konektiĝi neniu loko , ne spacon aŭ alia ŝtono jen efikan 
rilaton ŝtono , tero , sablo iradis sur ilin tial estasrilatoj 
interago inter malvarmaj ŝtonoj kun aŭ sen sablo aŭ tero 
sed kunigitaj de la mano de la masonisto , kiuj aliĝis kaj 
perfektigita amo super la tuta tero estu kunigitaj kiel la 
adoquín Mason estas la viro kiu konektas diversaj ŝtonoj 
kaj ne turni korojŝtono sed sentoj moldable al ajna alia 
peco devus esti aro de pecoj kiuj kune toleri ajnan pezon 
aŭ eluziĝo de tempo kuraĝas detrui la tour ni iradas, estas 
la popolo suferas la plej ŝarĝo sed se ili aliĝis al la trafo 
estas pli malgranda tabulo-t alian parton kun amo amo 
estos la sablo kaj malpuraĵo kiu kunigas nin sen malfortoj 
, ĝuste surhavi minimumigita se ĉiuj pecoj estas kune kaj 
bone cobbled viro tornas liajn proprajn ŝtono kaj kuniĝas 
kun la aliaj kune estas forta kaj konsistigimalproksima kaj 
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solida vojo ĉirkaŭ la mondon estas iu kiu kunigas nin 
Lego- tipo jen nerompeblan fortreso ĉiuj kunigitaj kaj 
seneraran se ĉiu ŝtono suferas surhavi nenio sed sablo 
meti en lokon la ŝtonoj kiel homoj havas vivdaŭro kielviro 
ŝtonoj estas anstataŭita pro eluziĝo kaj vivdaŭro estas 
malgrandaj ŝtonoj , grandaj kaj tiel kiuj persvadis nature 
aliaj kiuj estas necesaj lapidaraj estas viro sur la tero -
moldeado al persvadi en la ĝusta ejorigardu per puzlo kie 
ĉiuj la pecoj persvadis kune tiel ĉiu havas lokon kaj estas 
ne malpli grava ol aliaj por puzlo sen bildon distorsionada 
partoj estas ĉiuj bezonataj en la mondo planedo tero 
bezonas ĉiuj viroj kajvirinoj neniu estas nenio , ĉiu havas 
manieron kiel esti vivanta kaj konekti inter jes tie estas 
grandega enigmo tero ni loĝas kaj estas konektitaj al unu 
la alian sen scii sed ĉiuj ludas finon al la puzlo pli rajtoj , 
aliaj kurbajsed estas nature ke ĉiuj persvadas post cxio, 
kion ni volas trotuaro vojo estas harmonio inter la estaĵoj 
kiuj ĉiuj laboras kune por la sama celo la amo kaj rilato 
inter paroj kiel ni povas difini nin mem se aliaj ne montras 
senton kaj ne faras la veronsento estas tie estas iu al 
dividi kaj se ĝi doloras vivi ankaŭ kunhavigi kostoj sed ĉar 
ĝi ne solvas ĉio glate ĉar se menso kaj ni estas maskitaj 
sentoj estas nia vizaĝo nia vizaĝo kaj kiam vi kiel iu devus 
montri la vizaĝon tiankaj kia estas kvazaŭ mi bedauxras , 
kiel mi estas , sed mi montras kiel estas kaj montras la 
multekosta kaj mia vizaĝo ne aĉeteblas ne esti tro 
multekostaj ĉar la mono neniam aĉetis min aŭ mi volas 
esti por vendo , kaj multe malpli aĉeti unu sed unu 
aferoestas certa iras kontraux la eŭro en favoro de la 
krono tiu ulo ne diras aĉeti ĉiuj ĉar ne estas reĝo kaj 
krono ne volas do volas infanoj kun sentoj suferas ĉar ĝi 
ne suferas tie kaj se vi ne vendis estis aĉetita estas 
feliĉaĉar mono neniam vidis la vizaĝon montras ĉiu kaj ĝi 
prenas chutzpah preni ilin al mi, kion ni estas ĉar ni ne 
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estas bonaj neniu estas sufiĉe bona ĉar unu tagon la 
krono anstataŭigis la multekostaj kaj alfrontus uncrowned 
la sama dolorosama ardo estis amo pasio estis nia imago 
nia imaga transpono de la reala mi estas lojala al la pasio 
, la amo de brulego kaj eĉ doloron ke via splendo ekzistas 
kaj mi estas aktoro en nia mondo estas muta filmo 
aktorino sednia paŝo estas romantika filmo pafado kiu 
kantas kanton " jen nia brulego amo sen doloro " vi povus 
esti mi estos vi tiam ni ambaŭ rigardu kaj vidu la sama 
perspektivo la saman direkton la sama estonteco nia 
angulosama spaco persvadas ĉiuj prenas all'm projektante 
al idealizar fine laboras la sama vojo, per la sama vojo kaj 
spiri suspiri vi ĉiam suspiri vi timis la estontecon estis 
malfacile vidi vin suferi sendifekte ĉar vi ne vundo vivo 
scias ke jesmi ne scias ĉu jes ĉar mi imagas kaj imago 
estas nefidinda sed mi scias ke ni estas apartaj sed kune 
eĉ nur estante tie mi komuniki vin respondi vin scias kie 
vi neniam scias se mi volas sed mi trovas min tie kaj tie 
mi estas ĉiam tie kun viankoraŭ ne scias ĉar nur imagi 
sed mi imagas tutan bonon , senliman neniu baroj mi kaj 
vi ni ambaŭ ĉiam tie kune aŭ aparte estas konektitaj , mi 
bezonas vin kaj vi min vin akto mi reagas estuarojn mi 
ridetas vi parolosmi aprobas vin rigardas vin vidas CXu mi 
samopinias ni estas ĉiam en melodio kiel vi deziras kiel vi 
deziras nur por kiso mi vojaĝas mi kuras falpusxigxo flugo 
sed ne ĉiam falas aŭ aleijo mi vi la resanigon por mia 
deziro promeson mi volas renkonti vin kajmi trovas ĉion 
kaj nenion scias ĉar mi imagis ke estus kiel la estonteco 
vidis vin kaj senti vin sentis min same kiel vi legas vi kion 
mi skribis kaj kion mi sentis estis mi volas vin proksime 
ĉiam kun mi, mi superi la ribelon sed nebatalo estas 
disculpa la korvo neniu kulpas ĉar vi volas vidi eĉ sen 
rigardi mi scias mi imagas ke vi vidos estas reala imperia 
konkero kaj ne estis imagpovo estis rigardo sen trompado 
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Senvaloro aŭ nulo jen neniu forlasis la ludon kiam iu 
atingas kion vi volas sidi tenis temporalmente feliĉaj ĉar 
la ambicio estas gajni kaj tiam gajni la pli tiel feliĉa por 
atingi frustritaj ĉar atingita kaj volas pli ĉiam pli ajna 
coisita se laŭvole kaj havinun mi estas feliĉa sed 
following've pensis alian deziron nun tiam mr .Genio donu 
al mi tri deziroj ne nur arem deziroj kaj eĉ nun mr .Genie 
malaperas ne mi sentas min kiel iom ion pli malantaŭ la 
beleco estas la karaktero kiu forto kiu pelas nin ĉiam 
sekvi personan kaj praktika idealismo do protektas 
kondutaj idealo kaj socia individueco , kara tiu diferenco 
kiu markas la sinteno de agadokaj materiigi kiel ideo , 
penso Unudirekta konformiĝi do sercxis aŭ atingante fiero 
tiu forto de la naturo kiu nin permesas esti kiu ni estas 
solaj estaĵoj kaj generatoroj de racio mem al kio ajn el ni 
aspiras esti speciala aine kredas vin unu tago jam Pier vi 
elportadas toleri sed ankaŭ amon kaj batali starantan sur 
fido falo sen voli iri sen parasxuto falas ĉiu frakasita kulpo 
nedefendebla ekskuzo kaj UPA !Via verda , bruna via 
princino ĉarmo via animo estas ĉe mi volas ke vi , kiel ĉiu 
vivanta , spirante gaja Marigold viajn kolorojn sanigi la 
doloroj mi vian brilo estas mia fascino kaj via bela bela 
haro batita tie krei ligojn inter la radiko de la koromortigi 
la soleco mi bonvenigas dankemo por tiu pasio kiu 
protektu ke takto , ke rideto kiu min prenas al paradizo

Mi vidis vin ekrigardante mi rimarkis mi rerigardis revenis 
ripari ŝatis amis amis estis gesto de amo .

Vi estis tiel tiel kaj diris al mi mi vidis ne estis kiel mi 
petis al vi, kiel vi estus kaj vi preskaŭ choravas mi sentis 
malgaja kaj vi petis do ne estu kiel vi demandis min 
gajigas Mi ne ŝatas vin , se unu tago vi trovas vinperdita 
pensas pri mi kiel deirpunkto pensas ke vivo estas mapo 
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kaj ke mi trovos vin kaj mi rakontis bonvenigis vin 
komencas la vojaĝon kaj ke nenion vi havas jam havas mi 
kaj havas min en via kaŝejo donas minunu beijito kaj ĉiu 
estas bela .

Imagu sen krei registran sen legi aŭdiencon sen aŭskulti 
studo sen ornamante jen moton havas temon vidi kaj 
senti kaj lasu vin iri sur la literoj en la vortoj en la frazoj 
en la poemoj kun mi cxio estas aferoj hodiaŭ mi sentas 
nun modernigitaj kun neniu pasinteco dum memorigis min 
forgesaskaj fari ĉion super denove en tiu sento kompreni 
la veron en la okulo sentas la maljuna vizaĝo en la okuloj 
kaj mi vidas vin kaj sen ironio aŭ demagoguery'm 
spontanea estas akurataj kaj aktualaj faktaj hodiaŭ estis 
tiel forgesas estas kvazaŭ ekzistis neniu antaŭa 
tempodevenas la interna okulo ekster mi ekpensas 
ekzistas kaj mi trovas min en nun la momento estis 
estinta estis nun restas por mi rigardi ĉi vizaĝon la 
momento la momento de la okazaĵo ne unufoje sed nun 
aperis preskaŭ emerĝis ke vorto de la akto denur ke 
manko de pli daŭros plezuro ĝuste skribi ion diris sed 
respondis al la vizio de tiu tago kaj naskiĝis la skribo 
potenco la ĝojo de homo kiu vivas sian tagon al tago 
kaleŝegoj kaj preskaŭ desvanece akvoklaran kaj serenan 
vojaĝis la mola vizaĝo estas larmoj falantaj sur via virino 
damo fraŭlina vizaĝo kiu kelkfoje perdas kaj estas ne 
certa kion li volas sed celas esti tiel dolĉa kiel ĉerizo estas 
literoj estas kelkfoje vortoj kiel stulta kiel aliajlumo 
procedente de la interno kun ardo ne scias ĉu kolerego 
sed sentas brulon vundon de reveno de vojaĝo al mem 
fariĝas pasejo en via mondo kaj mi vidas lin profunde 
rigardon scias kiel vi sentas mi scias kion timomi scias, 
kion vi scias viajn dezirojn en tiuj postrestas en tiuj 
solecaj noktoj ekzistas pasio estas deziro fermi viajn 
okulojn senti timon kaj mi volas pensi pri via gaja kaj 
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pretas kuraĝaj iu atendanta rideto prenas Steal invadi sed 
ne prenas la mi kiu estasvian nia revo , nia kunveno sur 
la bordo de rivero mi ridetas vin trompi ĉirkaŭe per ŝtono 
en la akvo kiu movas kaj delokas la ŝtono estas malmola 
sed vi kaj la akvo estas pura edzinoj de la plej freneza 
aferojn se mi sidas min pripensi registran inter linioj 
enimaginara tipo fiŝo en la akvario kie nenio kaj nenio sed 
nenio ne povas akiri sufiĉajn spirado oksigeno por turni la 
libereco de unu tago Swim sen akvario ke donaco kaj tiel 
yeah sonĝi saluton mi vidas , ke vi estas tie demandas 
kiel vi fartas mi estas pli- malpli vi diru mi aŭskultaskaj 
mi kredas ke la pli mi vidas la males de via malpli tro 
neniam vidos malpli vidis kaj sentis kion maltrankviligas 
vin kaj ne desalojar via pozitiva kaj kreiva menso sed 
neniam negativa estis konstrua preni kafon perdi fidon iu 
kroĉas min sentas la garraprotektas min iu kiu neniam 
forgesas kaj diras al mi vi tiam jes mi deziras vin feliĉan 
kaj gajan feliĉan kiel ĉiuj estas kion mi deziras ĉi 
loĝantaro evoluis tiel ekzistas pasio ekrigardis antaŭen mi 
vidis vin ĉi estis ĉarma magio estis ĉiuj kiujvolis estis vi 
nur vi nur vi kaj mi estis feliĉa kiam mi spektis la falanta 
pluvo kaj malsekaj kunigitaj kaj pasiaj ni ĉiuj inunditaj 
kun tiuj gutoj de magio kaj cxio, kion oni portis ĝojon 
kiam ajn mi sentas kiam mi skribas estas io kiun mi 
vidasmi memoras kaj vidas vin rekte antaŭen en la 
estonteco kaj pro tio mi deziras ke vi ĉiam pensas kiam 
mi vidas vin cxe mi umbiliko ĝis umbiliko lipoj kun lipoj 
korpo kun alfiksis korpo pli ol amikoj estis ĉiam iu kiun li 
vidis kaj ne diris estis iuvolis kaj sentis ion fortan rilaton 
sen mizero metis vin en mia imago kreis ion belan en 
nuancoj de flava kiel la suno kiu neniam eliras kaj elradias 
energion ĉiuj tago rezultas la lumon kiam mallumiĝos ĉiuj 
obskuraj eniri ĉi dimensio tiekialo mallumo ne ekzistas 
motivación imago de nenie de malplenaj vi ne vidas ĉiujn 
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projektojn en la mallumo imagas muro falas plej malbona 
obstakloj tentakloj komencas la show mi ekbruligas lumon 
ĝis la tuko ĝis kiam

Mi revas think sed ne pensas ĝuste kiel nenio kiel la 
menso pensas malsame de homoj al homoj vi opinias min 
tro bone !Ni pensas kaj agas ĉiam nur unu esti pasante 
kiel mi vidas la darkness'm pasaĝero ne malgravajn amo 
kiel mi sentas ĉiuj korpopartoj dormant emocioj rompita 
per la sono tono kiu diras al mi malstreĉiĝi emfazis kaj 
sorbita de la ear'm reaperasne dormi sed eble estus pli 
bone forgesu ion por malpezigi streĉiĝo Pulse'm staranta 
tailed alĝustiĝi eble lasta estis liberigita min kaj mi estas 
trankvila sed ĉiam estas solvo al la demando ne reagas 
sed agi prizorgi la situacion tie estas bonan 
temponmalproksimeco de pafo el la sofridão .

Mi pensis, ke mi sonĝis mi vekiĝis mi vidis vin en sonĝo 
ŝajnis fabelon vi estis kiu havis pli ĉarmo pli beleco aero 
princino estis mia inspiro ne imagopovo estis via kavaliro 
batalanto por vi Mi havis ajnan unarmored ago por 
protekti la koro estis dormema vi malfermisekdormi vi 
busxon mi pensis pri vi ĉe via flanko apogante kushis 
petis kison farantoj li deziron volis esti kun vi, mi trovis 
min sonĝas vi mi vidos vin serena lilio petalo vian 
parfumon allogas min kondukas min renkonti vin 
marearse malpacienconi estas en via tegmento , por vidi 
stelojn apogi min al vi kaj al mi vi Make Min Smile perdis 
vi faras min sentas estas tiel bona ke mi povus malobei 
neniu estas tiel ĝentila unu el pli ol mil aŭ pli bona plus 
malfinio estas tiel belami sentas por vi estas neeble senti 
pli liberigi min por vi per via magio por via ĝojo .

Vi estas cute vi estas bebo kiun ili pasis ĉirkaŭ piede estas 
tiel kara estas tre amikino mi deziras vin kun mi estas 
amuza estas la pli bonaj estas la most're ĉio mi volis kaj 
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deziris cute knabino estas tre teneraj estas tre smiling're 
de simpatio estasla plej granda ĝojo estas mia filo estas 
mia tedas malbonkonduta knabo mondo vi estas James 
mia hundido estas mia kapridon kaj mia knabo igante 
malvarmeta tro estas la tuta tago via rideto , via beleco 
estas fascina energioj de io pura salto la muro pilolojn 
alpri acercas de mi pro la dolĉa venu kaj donu al mi vian 
pudingo al mi ke vi estas tiel dolĉa mojose tuta tago Tas 
ĉiam ridetanta kaj preta iri al la strato , la ĝardeno estas 
knabo petola kiel vi kajvi ŝatas mi volas ke vi scias ke mi 
volas ke vi ĉiam apud mi

Vojaĝis sub la nuboj flugis sub ĉielo estis en planedoj 
Marso kaj Jupitero en sur Marso decidis ami vin kaj 
Jupitero Ĉu vi havis ĉi tie estas mia estos flugante de 
planedo al planedo plumo estis forto estis potenco estis 
gxojo estis iu kiu transportisestis amo floras tiel havis la 
suno forto ondigxas sunfloro havis volonte en senĉesa 
serĉo de io brulego estis songxo estis atingo estis 
objektiva ĉion kun pasio sendimensia estis granda estis 
miriga fine aspektis tre erotika perfenestro mi rimarkis 
sur la horizonto pasigis escaneados loton rigardis antaŭen 
mi vidis vian stelon brilan brilanta suprenrigardis mi vidis 
la luno estis mia kaj via eraon pejzaĝo estis vojaĝo mi 
vidis vin veturi sur tero kaj sub la maro plutraktisvojaĝis 
Winning manoj sur la tero kaj sub la maro estis ĝuste la 
lunlumo .

Saudade mankas estas deziri estas ami estas pensi estas 
senti I miss via manko estas havi vin ĉi tie estas deziri la 
kunvenon estas ami vin mem ĉiam pensas pri vi estas 
senti vian ĉeeston estas maltrafis esti sen vi kaj pensas 
kaj deziras kaj sentas-t kaj amos vin sen vidi vin kaj 
deziras al vi kun la 5 sensoj : vido vidante vin sen pordoj 
, sen odoro vi flaras , aŭdante Hear You agojn sen bruo , 
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gustumi plezuron mi sen pruvanta vi kaj tuŝi vin sentusxu 
nenion pli bone memori kaj senti la nostalgion .

Krei ion fantazio sed estas tre pigraj imagas krei kaj 
transformi registran al iu legis ne scias kion , sed mi scias 
kial sed mankas inspiro mi devas preni piedestalon 
alfronti tiun situacion skribi kaj havi ion por legi komencas 
opinii Mi provos droprezigni ĉar ĝi ne estas facile akiri .

Se unu tagon tie de rakonti aventurojn aŭ desventuras en 
nur unu tago aŭ unu jaro jam pasis unu jaro mi povas vidi 
50 tagoj estas 365 tagoj jare , 7 tagojn semajne 24 
horojn tage tie estas iom de 50 -taga fojoj por tiuj 365 
pojaro iuj inter semajno kaj 60 minutoj por 24 horoj 
fojojn mallongaj , vivu la momento !

erer venko sen timo estis la lunlumo apud la maro mi 
estis la kapitano havis ĉiu mane sur la vojaĝo venis la 
batalo bildo venkoj estis heroaĵo .

Se gxin tago iras - ho ĝojo ke iu ŝlosi la pordojn , 
fenestroj malfermitaj kaj sentima fuĝo sub ĉielo ekzistas 
neniu, kiu faras justecon nekonscie min porĉiaman 
reciproka interkonsento por floja notoj , medio en tre 
varma loko oni liliojn , tigetojn antaŭne volas malseka 
grundo , malsekaj sur la tegmento , oni obfuscated lampo 
kaj senhelpa sekura ĝis rezoni filamentoj levas streĉiĝo 
tie laboriga eĉ malfacilajn tempojn sed neniu mi volas diri 
neniu sciis kion oni komprenis kaj perceptis kiel estante 
sole en la homamasosed ĉi tie estas vivi sen ekzistanta 
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kaj ĉefe tre malema ridetoj brevemente kriis por 
plorkantoj skribis kion mi ne komprenis sed speciale 
sentis mi vidis ĉion kaj nenion serĉis tiam kriis nur ĉar ĝi 
donis al mi kaj neniam lasi vin scias sed nenio tie estas la 
parfumo kiu ekspansiiĝiskaj lumigis la Edgy pasio de 
doloro estis tempo por diri ion tiam ne nur pro io 
movigxas sur la vejnoj kuris la sangon kelkfoje for de la 
koro kiu ne pumpi estis ĝuste por fari nin ideo kiel ĝi 
batas la forta pasio kaj potenca eĉ en la animomalriĉa 
estis ĉefe homo kaj havis menson ĉar vi timas iun kiu 
sentas fine ĉiam estas fino kaj komenco mi kredas 
meritas ne estas por mi aŭ por vi estas tiel ĉar ni amas 
kaj forpuŝos iu kiu nur iu kiu naskiĝas kaj vivaskreskas 
ĉio unu tago kaj estis dua malaperis tiom ĉio okazanta ne 
nur ĉar oni volis vivi unu tagon kaj alia momento sen 
nekonstantaj ĉiam tre grava estis tempo estis tempo 
kontraŭaĵon estis kaj ne estis plu sufiĉe 
kelkfojenekredantaj renaskiĝi kiel mi rigardas kaj ne 
imagis estis la veron al frua aĝo veron pruvas en la akto 
unu ago gajni koro estis kreo konektiĝi sen io aŭ iu ne 
diru kio okazis estis io timisĉiuj ke movigxo ne vane estis 
kiel li pasigis sian manon kun MOP ĉiam ies flanko ĉar 
tiam ne diri jes eĉ pensi ne havante ĉi estas dezirinde sed 
jes estas ne ĉiam kiel tio kaj neniam volised foje faras 
iom turnis en esti ne jen sincereco lukto por libereco de 
ago estas ne vera kaj ne jes ĉar ne kaj ne nur volas esti 
viva ĉar mi ekzistas kaj kiam ĝi jam intencis legi 
ekspansiiĝi   kaj skribidormi promenantan kaj kuris staris 
estis en marŝas frukto de la libera kaj inteligenta pensado 
konsciis movado iradis kaj iradis nur ĉar mi amis eĉ se ne 
por tiu mondo amo ne kredas je superstiĉoj kredi je unu 
kaj inventoj demandoj supozoj imagoj iluzioj estaskun 
jonoj aŭ protonoj krei raketoj lumo estas energio kaj tiu 
ne povis vidi sed produktis neniun gvidas volus kaj povus 
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estis la viro estis tiom vulgara nur imagi kaj krei sentis ne 
la sesa senso kiel ĝi estis nomita sed ĝi estis tiel reala ke 
okaziskiam ajn ni volis.

Se ni vivis brevemente por momentoj , ĉu elokventa aŭ eĉ 
varmega , neniu dirus ke amo estis doloro kiu doloras 
imagi amo sen doloro estas al ĉiu kiu prenas brulanta 
ardo kun spiro longe ol vi imagus la vero estas enama kaj 
donante , eĉ suferante la sama ne vidante sed speciale 
senti kaj estigi dolorojn ami eĉ ne vidinte , sed prefere 
voli protekti de doloro via amo rilato kreas protekto de la 
malĝusta amo emocio ĉar tiam la doloro devenas la koron 
en viajnaspektas vidi la maron mi nur rigardas ami 
frapanta la pestañas en la sablo vento ŝiras la ondoj mi 
vidas strando kun conchas stumblante en la steloj ekkrio , 
do semeron nutras mian koron .

Se mi suferis estis ĉar mi ne vidis aŭ ne komprenas kio 
vivis ridetanta sunfloro ravigxis kaj embellece kun suno 
traboj liberigi vin mem kaj montri vian belecon kiu 
sufokas , ke freneza timoj ĉiuj havas iom iun kiu movis 
min ne vidiskiel tio okazis estis turmento por longa 
momento povus alfronti flustre nun ne ridis ĉar iu vidis 
viron kiu koncize hezitis nur ĉar li rigardis kaj tie lasis 
neniu rimarkis ĉar mi suferis silentis iu kiu vivis kaj 
suferis kiel feltola nokto estis malvarma mi revenis laŭ la 
vojo kun ĉiu kaj nenieco unu iu iam estis aparte sed kiel 
iun estis mallonga en viaj okuloj vidis certa agis klare kaj 
havis la malgajo de lerteco nun ke la necerta ne Agias , 
malĝusta aĝojmi poste rigardis la plafonon kaj ĉiu similis 
dizertis ho min ho doloro kiu malĝoja vido kaj avidaj 
bendo min glora kiam mi iros al la planko nur ĉar ĝi falas 
kaj malsupren en la humileco de cxio en homaro silentigi 
la inquietantes voĉo deperturbador silenton de iu kiu ne 
diras tion iĝas feliĉa vekiĝis unu tago kiam li perdis por mi 
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diris ne estis ĝojo , ke mi sentis kaj ĉiuj en unu tago 
plibonigi morgaŭ estis kion li volis nur ĉar tie trovas al 
viro estas malĝoja

En la soleco de mallumo atingas eliri ne diri ne al frato ŝin 
ne tuj ludos vin en la koron se tio estis simple esti sola 
havis senkompataj

Tiuj ŝtonoj Mi sidas skribas al vi kion mi neniam forgesis 
vian rideton vian kompanio estis iu li ĉiam sentis kiam li 
estis sola , de tempo al tempo pensis pri vi post tio kaj 
sentis nur memori vin .

Whenever sonĝo veki kaj rigardi min demandas , se vi 
ankoraŭ estos kiel imagita aŭ pensita aŭ nur vojaĝis la 
sonĝo konstruas nenion ŝanĝas nenio estas erara 
percepto tiom malofte sonĝi estas frustrante veki kaj ĉio 
en ĝi sen amendo , ĝi fine revasaŭ ne revas ĉiu estas 
egalaj .

En malĝoja nokto vivo kaj trankvila kaj tre malafabla 
misántropo trankvila sed ekzistas stelo brilis, oni lunlumo 
lumigi eĉ la plej sovaĝaj kaj atroz medio ekzistas espero 
ke iu fidinda unu estante kiu animas nin kaj elsxiros 
amiko , eĉ veraj kompanokiam ajn estu la finfina iu kiu 
rigardas nin per indiferenteco sen kredo ne aspektas kun 
amo inflige ni doloron iel ne kredas je esti amikoj kaj 
rigardante nur pro via umbiliko ankaŭ li iam senti la 
diferencon de qua amikonamiko kaj sentas la kredo de 
amo eĉ en la doloro de la tempo tiu tago viro estus neniu 
sciis se ĝi diris sen scii ĉar la viro ĉiam faras ion alian pasi 
estis enradikiĝinta en lia vojo de vivo jam de la momento 
de naskiĝokreski supren kaj eventuale mortos ĉiu la homo 
faris iu scias antaŭvido kaj eĉ ne scias kial li faris tion 
estas viro kaj lia estaĵo .

Mi vidis en viaj okuloj ia ekbrilu ion faris ellasilon estis 
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intensa kaj havis kaŭzas ami mi rerigardis daŭre brilas la 
aspekto estis mi gajnas brilis kiel radiantaj kaj forta stelo 
kaptis mian atenton, estis bela sentante lapasion kiam vi 
vidos kie mi wanna Be volas ke vi iru kun mi al la sama 
modo kiu estas skribita en ĉi tiu libro , kiuj estas mia 
ŝultro por plori sur iu voli esti ĉiam kaj mi ĉiam deziras , 
ke loko ke ni gajnos kun nia lunlumo kaj la sama stelo 
ĉiam brilanta.

Mi ne komprenas aŭ ne komprenas tiom simple ne scias 
sufiĉe kompreno realigi por scii kio jes povus argumenti 
estis informita de la okazaĵo estis preter kio okazis nur 
volis scii kie komenciĝis kaj finiĝis fine volas ke vi scias ke 
malgraŭ ĉio kio povas okazi kiofino ne povas antaŭdiri ke 
mi ne forgesos vin kaj ke vi povas kalkuli pri nia amo en 
ajna situacio ĉar ĝi estas ne nur pasio mi rigardis en la 
mallumon mi vidis la profundo de nokto estis momento de 
relajarse plibonigi la muziko en la radio kaj lasu min 
kondukila nokto estas kunulo povas dividi la plej sentema 
sentoj , ĉar ŝi tenas sekretojn kaj similaj nomi ĝin silentan 
nokton ĝi ĉiam havas bonan orelon sed diras iom 
kvankam ĉiam senprotesta allasado de krimoj kaj tiel mi 
estas feliĉa .

Kiel vivi malliberulo de la tuta mondo oni bocanada de 
libereco por malpezigi angoro tiu sento de malliberigo 
pliigas la streĉiĝon nervoj blink sen aliaj vidi jen interligoj 
kiuj estas liberigitaj en ni ke malligi ŝatas esti libera kaj 
natura al io pli senspritaaŭ sexy aŭ mi imagis kiel laboris 
estis skribi kaj havi ion imagis kaj reprezentita mia esti 
vulgara staras la sento kaj rigardu mi skribos ĉion 
trapasis la menson li ĝojigis esperas vi legi ankaŭ .

Tiu individua solitarias pozicio kaj sencele ĉi 
desorientación kiu pelas nin al forgeso en entute perdon 
de sentante la bezonon spiri kredi ĉi estas kio alfrontas 
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dum viva rigardo suspiron cigaredon fumo ekspansiiĝas 
unu spiro post alia spiro okulo laspekti la minutoj pasis la 
cigaro brulas malrapide por io mi celas senĉese ekde nun 
alian spiron , vorto antaŭ pasi la tempon espero tiu 
toksomanio foriras unu tagon okazis, ke pasas persisteco 
penado frukto magio de pozitiva sinteno estision bonan aŭ 
eĉ escepta originalo estus se ili ŝprucas de la naturo de 
kaj volas esti pli bona kaj pli ol tio!Venkinto kaj fine 
superforta matene konkeranto en la silenta nokto cxio en 
mia mano sen forprenu cxion por iluzio kun jenaj kondiĉo 
por esti feliĉa aŭ tre feliĉa nur ĉar volis

Kaj kiel ĉiu parto de kiel ni sentas tion hodiaŭ en tiu tago 
de ajna century'm predispuesto al feliĉo vivi mi ne vivis 
por aŭdi kion mi aŭdis kaj ne estus kie mi ne estis tiel 
renaskiĝis vivi fari la ordinaraj en ion subtile nekutima 
jamĉeestas en la senkonscia iu kiun ni ne gravas mi iras 
antaŭeniras kun certeco konscia de iu kiu mi ĉiutage ĉiam 
vivi kun kredante ĉio ni imagu estas reala atingo se ni 
estas sklavoj de iu malvirto aŭ ia virto povas ĉirkaŭas ĝin 
kaj forlasassaltas kuras muŝoj en la imago de la sensoj 
faras la koro funto por fojo atingi la finfina libereco de 
persono kiu ne juĝas por lia agoj esti estas vivi libera .

Unu tago tuj tro rapide sukcesis perdi mi staris reen 
baldaŭ rekomencis kun la spiro de projekcio kaj la 
konfidon de reakiro kaj insistis vivis kvazaŭ estis alia pafo 
prenis malrapida sed konstanta kaj certa ŝtupo revenis al 
la plej freneza kuro de la mondoraso estas nomita vivo 
estis por ŝi, ke mi baraktis kaj atingis la celon de esti 
feliĉa por esti bone posicionado en la limtempo ... tra 
luktanta sole necesas libereco kaj tiu estas la fratino de 
soleco tiel foririnte ĉiam elstaris nur la unuan kajfine vi 
povas nur esti mem unua kaj lasta kuro sole kiam tiu 
estis la batalemo sed ni neniam sole havas vivon por 
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antaŭe kaj kiu kuras por vivi kaj esti unua kaj la lasta , 
kiam ni komencas ciklo estas natura keforiru finfine sed 
estas punktoj kie ni gajni estas tial la unua vivo en unu 
loko kaj alian lastan sed neniam halti do neniu kura en la 
kuro de la vivo ni ĉiam gajnas kaj samtempe perdi kaj tio 
estas kio batali kaj sukcesos en vivo !

Funkciigita de libertempo meditis , equacionei kaj fine 
prenis partion ago sur la inquietud viro igas malfeliĉa 
kiam vivas ne nur kiam ne povas toleri esti trankvilaj 
estas necese serĉi feliĉon kiu venas de interne , ĉar ni 
serĉas ion malpacience de eksteretiel ĉi maltrankvilo nin 
faras malĝoja elteni soleco kaj esti detenita fortigas ni 
sukcesos ni vivas kun ni atingis la feliĉan plenecon kiu 
deziras nenion ĉar ĝi estis trovita ne pensas pri ĝi kun 
autistas vivmaniero sed la plej granda feliĉoestas en ni .

6tar tie ... 6tar tie kiam ne demandu ... 6tar kiam ne 
necesas ... 6tar tie kiam vi volas ... 6tar tie eĉ se ne ... 
6tar tie kiam mi ne sentas ... 6tar tie kiam miflamoj ... 
6tar tie kiam vi pensas pri mi ... tie 6tar Avantaĝo ajn 
venas ... 6tar tie kiam vi imagi ... 6tar tie eĉ ne voli ... 
6tar tie nur ĉar jes ... 6tar tie kiam miamo ... 6tar tie ĉar 
vi ekzistas ... 6tar tie ĉar vi sonĝas kun mi ... 6tar tie esti 
tie ... 6tar ĉiam tie ... Kio mi pensas 6tar tie ...

Se iam vidos vin , kaj diri ĝi rigardis interesa knabino 
knabino , vi devis ion hele rigardon gaja kaj scintilanta 
rideto estis virino por kiu volas belaj kaj malĉastaj eraojn 
tia ke allogis min kaj cxiam volis nur tiom sentis gostas-vi 
magio ?Estis mia tago - al - tago .

Unu tagon mi pensis tuta ke ĵus ĉar ĝi estas , ne scias , 
kion mi volas diri kaj tiam skribi diferencis estis eĉ 
timemaj ke sonĝo de esti kaj ne sciante, kio okazos mi 
provis priskribi kion havus iam vidi tie finis vojaĝon en 
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unu el la mondosilento kiu ekzistis kaj ke iu suferis 
pensas iu devas fari ĝuste fari kion aliaj ne mankas 
kuraĝo ne agas , sed ili scipovas ignoras la bonfarton de 
iu kiu ne scias kiel rigardi kaj vidi quit kaj pensu !Forigi la 
cigaredon , la kolizio komencas kiel la ceteraj resanigo 
deziro .

Mi skribos exorcizar kaj krei.Ili pasigas du minutoj 
komencas la vero de skribi kaj havi ion alian vi ne estas vi 
.Mi sentas, ke mi ne povas , aliflanke sentas soldato , kiu 
havas la plej vera , la venko .Estas 16 minutoj de la 
forviŝi cigaredon , kreskas la deziro relight ĝin.Ĉiu iras , 
kiam vi sentas , kio okazas.

Mi pensas do vi devos atendi .Malforto de la impulso 
deziro gajni ĉiu venos kiel la sunsubiro .Ekzistas en 
konstanta kontakto kun deziro .Mi pensas la duonhoro 
post la lasta fojo mi vidas min mem kaj mi sentas , kiam 
li kuris post la tempo .La vojaĝoj en sekundoj , en 
minutoj estas kiel raketoj festi ĉiun antaŭas .Mi sentas 
iomete , pensante kiel mi atingas la antaŭas .Estas revés 
ĉar estas aliro cigaredon .35 minutoj jen la akto Mi volas 
nuligi .

Ne pensis , agis mekanikaj kaj procesales modo .

Mi havis ĉi aliro dum procezo de formorto de la situacio .

Recoloco min vanta , spontana kreado .Vortoj frazoj kun 
ago kaj rilato .Mi aŭdis en la radio ke la plano povas 
aborti , mi pripensas kaj senti kun nordo.45 minutojn pli 
kaj jen alia cigaredon , mi pensas , kompreneble !Ĉio sed 
preskaŭ ĉiu min faras pensi kaj ke ni devas alfronti.

Estas horo kun rezulto de 20 jaroj de 30 mi havas.

Ni loĝas 66 % de vivo pensante pri la 100 % ke la 33 % 
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povas doni nin.Estis komplikita , sed klarigis .

Se mi vere devas batali kaj ambicio studi rimedo por agi

Ne facila , ne malfacile reveni al fumi "nur " cigaredon 
.Aperas samtempe, kaj sekvas itineron kiu ne projekti .

Kompreneble , mi fumas la situacio.Mia naturo devis 
enhavi pureza .

Ili pasis du horoj 03 minutoj kaj tiam pensis esfumacei .

Ĉu vi emerĝas , iu devos sortir .Mi komencis rideti , 
pensante ke io tuj akiri .

La plej facila devis rezigni , sed mi insistos .

Fortigita kaj pensis nur diru mi gajnis.

Nenatura io nenormala .Kiel mi pripensas , la plej bona 
tipo estas ŝajnigante dormi .

La volo estas veni sed mi ne fuĝos .Mi estas neniu lumo , 
sed la energioj neniam mankos .

Mi sentas fulmo energio kiu neniam superombros mi.Mi 
ŝanĝos , tiu ne hezitu transformi ĉion.

Kaj mi scias ke mi volas.

Al trankvila kaj senspritaj cigaredon , iom hezita ol ĝena .

Kiam unu tago mevo come'll petas ke vi reportu vin havis 
kion ne kiam nenio volis ĉiuj perditaj kiel mi farus sen vi 
partoprenas la priskribo kiu pasio havis giganto amo kaj 
ĉiam savvy kiam pensas vi , tra kiujmi perdis tie , vi tie, 
kiel mi volis esti vulkano ŝatas vigligi vian koron kiu 
gigante amo , ĉiam triunfante ie mi sentis profundan 
deziron devenante mia mondo vi ĉiam volis , speciale 
kiam vi ridos la rigardon de feliĉo estisforta ol ĉiuj elektro 
, tra kiu ĉiuj fluon kiu kunigas nin kaj neniam disigas ni 
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neniam intencis el fortuito renkonto imagi la ponto super 
la rivero kie la trotuaro jam signifis nenion vidis la figuron 
kuris kaj kaŝismi legis en papera dolĉaj vortoj kiel mielo 
literoj ne Bullshit havis signifon kaj estis entombigita en la 
pasinteco iu kiun la vento blovis kaj pensis ke vizaĝo 
pentrita kun peniko en kontraŭama kadro ke vi estis parto 
de la rezulta arto estis pentrita sur la ekrano , estis latia 
ĝi aĝoj .

la figuro

Forkuru , kuris sed li kaptis min kaj tiris min , prenis min 
kun li .

Malbenita figuro kiu ne vidas sed kiu propagas .Li estas 
nerekonebla formo de feino -simila apero sperto 
.Murmuris la figuro : vi timas homon sen vizaĝo !

Jes - mi respondis kun iu timo .Ne timu ĉar mi nur 
ekzistas en la ĉeesto de lumo .

Mi parolis lumo kaj energio sed neniam de viro kies 
vizaĝo aperas senkonscia kaj voluptuously kaj kuri 
fuĝante sen sukcesi via fizika .

La figuro estas estulo de mallumo kiu ne povas vivi sen 
lumo .Stranga estas ombro ke kaŝi vin en la mallumo kaj 
silento .Sed ondadojn de lumo kaj kun tiu ĉapelo ostentas 
senvizaĝan , nigra .Mi supreniras al la cxielo , altigi kun la 
distordo de via aspekto kaj metamorfaj lumo .Laŭlonge de 
la rivero ĉieloj cxies Rivero kun sultano aero de 
despondency kaj respondi kun la rapido de nigraj nuboj 
kaj densifico min fali la kristalo kaj Edgy pluvo .Sed por 
homo sen vizaĝo akvo traboras mian korpon kaj miajn 
proprajn grandajn gabardine ne trempi .Ĝi estas farita de 
ombro .Tiuj imaginara figuroj estis amuzita de mi al la 
mortintoj nokto , Chase fuĝante de mallumo kaj lumo 
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peto.

Mi estas amiko de misfortuno ombro .

Ĉio malbona estas la figuro ne ekzistas.

Estas mankas apero .

La krio kiel formo de tutviva plezuro emerĝas de la 
malklaraj animo ,

La senso de protekto al aliaj kaj la terura zumado animo .

Kio levas nek falas sed ĉiam levas la priplukas merdo .

Kion vi vidas estas vere alta kaj ne la falita de la klifo .

Sur la montetoj de la ondoj , kie la verdaj mensogoj kaj 
blua floreto .

Ĝi ŝprucas garde ruĝa kiel la principoj de aliaj.

La malhela , malgaja , frivola ne ĉiam ĉeestas kiel ĝi 
enprofundiĝas la malespero de lauxta kaj silenta krio .

En vortoj referencas renkonti supernatura magio kiu 
implikas pasio .

Sen akirado , letero de letero kontruas literatura muron 
de vortoj venas nepra fakto ... kie fluas skribo kaj larmoj 
de nerompeblan kontenteco kies estaĵo estas ne kontraŭis 
, sed kiel decas revitalizada kaj aperas pro rompoantarkta 
glacio kiu efikas propra magio de esti inter la blindiga 
estaĵoj kaj kiel tiu desvanece en brulanta fajro de deziro 
por prononci la longe anoncita .Li skribas kaj tradukas la 
animon eksplodo de kreo maŝino .Inter linioj kaj diraĵoj ĉi 
tie estas kion oni pensas kaj aliaj komentoj .

vertiĝo

Al komenco , acantilado , ĉar tempo ne estas efemeraj .La 
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paralelaj falo al malbona komenco , arrefeço .En piedpinte 
balanci min kaj mi saltos , pikita.Mi ne vanigas min, saltis 
kaj imagis vertiĝo .Rapida koro ektimigita de iu kiu mi 
imagi veturanta.Sur la fronto, mi vidis vivdaŭro en dua 
gliti super la aero .Estis la libera falo tiu falo estas bati la 
teron ... la malseka gudro vojo brilante en la aero 
refreŝiga paŭzo fono estas malvarma !La malseka asfalto 
senti la freŝan akvon, kiu brilas en la mallumo memoras 
la brilan brilanta ĉielo kaj fariĝis tiel forta, ke tero , forte 
efikos ĉi detruus kio venas.La horloĝo haltis kaj 
senmortigis la momento de sia penso .Al rapidoj supre la 
vento venis en tailspin kaj volvante sin turnis kaj leviĝis , 
leviĝis , revenis al la antaŭa momento al esti ne poste 
nomos gxin tiel levante la falo kiam falis skyrocketing .

La malmodesteco de senti kiel mi vidas aliaj suferis iu kiu 
sentis kaj neniam vidis unu la alian en la haŭto de alia 
espero neniam sofrais levas la spiriton de helpo kaj 
reciproka helpo en la manieroj estas ŝtonoj tiujn 
obstaklojn proponante fiero naskiĝis tiel enmi kredas, 
cxar la mondo venis por kvereli ĝis la fino kaj certigi vin 
kaj estu fine kaj alveni al la fundo de koni unu la alian kaj 
ilia mondo skermado en la arto de barilo tie mortpuni 
batoj ĉiu iras tra sento de sukceso de la fino deglavo 
batalante suferi senintence transdoni potencon venki kaj 
havi brilegas esti la gajninto kaj perdanto falinte , senti la 
doloron sed leviĝas kaj falas pro estas luchador kiu gajnas 
la doloro imagis enalta la lasta akto kaj ni konjektas pri la 
majesto de la gajninto kaj perdanto ĉiuj batalantoj 
meritas la deziratan venko .

tiu mateno

Estis frivola kaj timigita tagiĝo larmoj ne malproksime de 
troa kriante ke taŭgis en la vizaĝo de malfreŝa malseketa 
mateno jam la nokto estis antaŭita estis pasintaj tempo 
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venis krio kaj diris rigardi ekstere por la suno veni kaj 
forvaporiĝis larmojkurante malsupren kaj la mondo per 
nuboj simpla rideto diris mirigite decidis min al decidi por 
tio tuj alvenos kontrolus kaj tiu vere testi la decido estis 
farita ne aperis de la nenio estus vi emerĝas sentante ke 
la fonduso estis sentante la minutokutimoj de ĉirkaŭ 
kuraĝo kaj obstino pasxtis min atendas la breĉo kaj 
klarigis la nebulo kaj perfidaj vento venis la deziro de 
atingi iu kiu sukcesus .

Sorto ĵetus tempo ami min kaj progreso en la luktoj kaj 
bataloj senmanka ŝoto estis preciza por la sekvaj tagoj 
trafis la montrilo legi la horojn , minutojn kaj sekundojn 
kaj liberigis min , kvazaŭ per magio estis tiu tagoĝojo kaj 
gajeco vidis pli ol la plej multaj homoj estis malsama 
vinberarbo menso nepre okazi simple surtir .

la ttt

Mi rigardis serioze ĉirkaŭe min vidis la pejzaĝon kaj estas 
ne malbela rigardis al socio vidis retejo kie ĉiu estas 
koneksa kaj ĉio sed mi pensis ke la araneo estis komploto 
vera dramo morto estis la vizito de la araneo kaj la retejo 
estis por ŝispeco de vespermanĝo prenis la araneo kiu 
suferis plej kaj malplej teksis Stung homoj kaj kiel tiu 
endormiĝis ĉi ekstermanta calhava ĉiuj songxis ke tiuj 
kiuj mortis en lia retejo araneo estis la malbela morto 
ĉesis ekzisti kaj morteco pereus ĉi estisla sonĝo de esti 
senmorta sen timo de la retejo , la araneo kaj vivo ĉiuj 
pereas sed estas tasko por ni formi retejo kaj povas esti 
bona por vivo ne ricevas malbela havas la volon vivi kaj 
ne rigardi la araneo kiel la fino sedsed finis la ciklon de 
entrepreno / retejo kiu estas ĉiam sub konstruo 
konstruante la retejo estis evoluante kaj la araneo neniu 
solvo estas ttt , la malbela araneo kaj mia imago .
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Kafo lumoj unlit cigaredon inter malbono kaj rostitaj kafo 
akiri ĉi tiu spaco estas aireado, bone ĉeestis kie homoj 
venas de ie ajn mi vidas min mem en la estonteco por 
krei buklo en tiu spaco , kie mi skribas kaj tiam havi 
objektivanmi esperas atingita en proksimume 2000 horojn 
de kiuj ĉirkaŭ unu po dediĉas tago en ĉi tiu spaco specife 
nomita kafo lumojn kie espereble lumigi linioj inter mia 
tago al tago sentas relajado energio eĉ por instant'll teni 
ĉiutagan procezoskribi konstanta krei, vagadi , pensado 
kaj skribo estas io mi trovas interesaj kaj defia maro 
imagis min en mia mondo maroj inter la fundo estas vivo!
Naĝi en la oceano de skribo kie mi vidas inko fluas krei 
belajn liniojn inter tekstoj , frazoj , poemoj aŭ eĉ simplaj 
pensoj sen multa atento aŭ hasto , eĉ streĉiĝo faras 
ekzisti intencoj en mia oceano ĉasante supren literoj kun 
harpunoj atingi en la fonokoroj kiuj sentas malsamajn 
emociojn , sentojn , sed kio importas estas plonĝi en nia 
maro kaj precipe amas la diversaj maroj .

Mi ekbruligas la lanternon poŝlampon povon energio jen 
forigas la lumigita malplena , plenigu sento vekas en mi 
deziron senfinajn okazas ke la hela flamo lumigas 
posttagmezan pasas malrapide , tre mallaborema estas 
lumo vekas brilan aspekton kaj kielkiu venas de gajno en 
la ĉeesto de scio esti elspezante densa parfumo , intensa 
kaj kontaĝa jen odoro kiu sentas plezuron inhali kaj kiom 
bone ĉiutage neniam spiras la saman aeron ridetos la 
rideto ne ĉiam precizaj sed kio faras vin belaintima iom 
rideto , kiel signo de ĝojo kaj trakti kiel fascinación tre 
natura kaj relajado sentempa ĝojo kiam senteble rideto 
batis min glow ke ruze ne gravas kaj kiam vi tuŝas min 
malsamas stunning'm iomete profunda pensado dum 
momento kiel feliĉoaperas en la realaĵo de dualeco de 
gaja rideto al rigardo tro helan kiel mi kelkfoje vidis.
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Fado Fado celloko kiu markas la nostalgion sen aĝo 
malproksima dezerto sed tre proksime al la kazernoj por 
vidi vin deziras la manko nur vi sentas vin aparteni ne ĉiu 
ke mi skribas sed mi sentas , kion mi skribas.

Ĉi tie estas simpla , sed ne malpliigis la vorton ke mia 
koro aŭskultante la venton en la vento konfidas preni al vi 
kelkajn vortojn skribis kun la pluvo kiu kun post 
rakontadis vi farus suno dezajno kun liaj radioj kaj vimi 
dirus ke vi estas mia energio kaj por vi mia suno ĉiam 
brilas eĉ sur tagoj kiam neĝo estis tiu penso , ke la vento 
ĉiam blovas .

Pensu , pripensi kaj agi aŭ ne agi ne esprimas sentas kaj 
kiel malfacile estas senti kaj esprimi ne nur kelkfoje 
sufiĉas nur ekzisti sed reflekti antaŭ reagante kiel sento 
procezo kaj ŝajnigi kiel penso kontrolon akto aŭ neakto 
nun jen la saĝa tiam ŝajnigi .

Estas sento post tiam reflekti prefere reago kiu ne povas 
senti povu ankaŭ pendigi foje de silento oni pensas kaj 
simple resti per la ĉeesto kio signifas esti .

La obstaklo ne estas la obstaklo por gajni la spektaklo 
mem sen timo kelkfoje sentas plenumanto sed intereso 
estas vivi kaj batali por ni disvolvi ĉi foje estas kreski kaj 
lerni en la lukto por vivo ni ĉiam devas reagi al la perdo , 
malfeliĉo venki obstaklojn estasmaximizando la I superi 
estas la maksimuma plezuro gajni kaj doni al ni la propra 
valoro superi nin kaj gajni valoro en lerni de malvenkoj 
kaj fine gajni estas la esenco de vivantoj.

Maritime kirliĝanta akvo ruliĝanta en la maron , la sablo 
ŝpinita dropwise grenon per greno brizo ruliĝante sur la 
planko , kapti kun unu mano la oceano gutas kun alia 
apudmara sablo kiel gastiganto trempis en izolaj mem 
mano ,liberigas elvolvas la senton de kiuj havis ĉiun en 
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iliaj manoj , sed ne ĉiu ne ĉiu sukcesas kelkfoje eskapas 
manoj inter kion ni sentas en niaj koroj kaj manoj cxiuj 
havas emocion kaj emerĝa sed formanteventego .

Ne kion diri al vi , estas vera , sed ĝi ne estas absoluta 
mensogo !

La flamante doloron de perdo .Kie, sed kie vi estas?Kion 
mi faris ?

Mi ne sonĝis ĉar mi estas veka atendu .

Vi venos , savos min kontraux cxi tiu murmuro 
tremetante mi, malfari mi neniigu min kaj koruptas kaj 
diras ke vi ne estas !Kie mi estas, mi volas pli , mi ne 
povas teni nur vivantoj kaj spirado .

Vojo tra la frontoj kaj jen iu kiu helpas min movanta 
antaŭen .

Pro regreso kaj reiri al kie mi eĉ ne pensas aŭ esti.

Mi volas forkuri , for la cigaredon , kolizias sur la rokoj kaj 
ripetadas .

Mia koro farigxis kiel ĉi cigaredon , kiu eliras al la deziro 
reekbruligu vi estos kiu pelas min kaj noda deĉenigas .Mi 
ne volis , ne volas esti sueltos fadeno kiu ligas alvenas 
valizoj .

Ne volas esti kion vi diras aŭ diras pri mi, mi volas esti 
kion mi sentas .

Tiu nodo , ne vidas ke estrangula kaj premas kaj detruas .

Tiu kravato ne estos rompita.

Ĉio reen al nulo .Mi volas nur esti 0 sen iu logika sekvado, 
ne volas esti pozitiva aŭ negativa , sed vi insistas , ke vi 
faru, kaj okazi .
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Lasu min.

Kial plori ?

Mi ne scias , sed ĉiam scias kial larmon faloj kaj sueltos , 
mi ankaŭ scias ke kelkfoje mi kolizios la eraroj de aliaj kaj 
ĉar mi taksas fortikajxo.

Mi volas plori , mi volas fali min.Tiu amareco de sento kiu 
lasas min kun varma malvarma tremeto kiun , sed valoras 
viajn larmojn , kaj ridi kaj senti .La fino prizorgos fino 
atingita per larmo ne elhejmigis sed ĉiam insidas kaj 
kuroj en la vizaĝo de larmo indiferenteco .

Mi pensis , kiel vi.Do ordinara, tiel kiel kion vi opinias , 
estas normo .

Ne gravas kion rakonto , mi volas vidi kion vi ne povas 
doni al mi tion, kion mi bezonas kaj ne vi .

Deziras min .Al vi mi volas vin kiel vi ĉiam estis, kion li 
opiniis estis kion vi havis aŭ kie vi ne estis, vi faris , kiel 
vi faras .

Mi estas mi.

Mi ne scias kiel mi komencis ĉi rakonton mi pensas kelkaj 
atingos sed havi neniun sagon nek la pafarkon , kaj multe 
malpli objektiva .

Mi ne intencas bati , mi eĉ ne pezis taria , mi sentas ke mi 
atingos estas mi mem , la sago estas pelita en la koron , 
tiel mian doloron .Al soleca koro , markita de apopleksio 
ol revitaliza , la doloro estas tro forta volo por pumpi .

Mi ne estas libera .Mi neniam plene liberaj , amas mian 
liberecon , sed mi sentas ligita de kiuj min amas .

Ĉar ili amas min?
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Amus .Ili volas esti libera kaj alfiksis al iu.Want Min 
sentas sola kaj distrita .

Mi ne volas kompreni ion , ne deziras pensi pri io ajn , ĉar 
mi iri, mi volas for de alproksimiĝanta.

Mi ne volas amo dirita esti libereco .Mi volas nur faligi kio 
en mi .

La angoro , perdo .Estis kaj ne plu estas .

Venis la momento sen senti maldekstra .

Ĉi naturo fari kaj malfari kaj pli , por diri kio ni faros.

Mi ne volas fari ion , ne volas foriri , Mi volas iri kie mi ne 
ricevos .

Iru kaj nenion alportos .

Ne ploru, ne ridas , ne kredas , ne aspektas kaj sentas 
kiel mi ne estas morta .

Kia tragedio !

Kaj mi devos iri unu tago mi ankaŭ perei.

Kiel veni?Jes , mi scivolas kial ĉi , kial tiun, sed ne volas 
pensi kion estis transdonita .

Ne volas batali , ili ne volas esti tiel kiel iu kiu neniam 
estis.

La voĉo hantas kiuj lamentas .

Hang On.

Mi vojaĝos , mi venos, iru pacience .

Kion mi povas diri , mi ne havas , ne havas multe kaj alia 
tiom mankas al mi .
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Invadas min esti dirante al mi ne volas .Mi ne volas .

Mi ne volas reiri, mi volas esti tie kiam la muziko ludas 
kaj la vento blovas .

Ne volas esti la diablo , ne volas esti anĝelo , ne volas 
cxielo aux infero .Mi volas ke la lando kie ĉio ekzistas.

Ne volas foriri, mi restu kie mi estas , mi volas ĉiujn tie , 
nur mi spacon por spiri kaj pensi pri ĝi .

Imagu kaj krei mian propran ekziston .

Mi nur volas aeron por spiri .Want mi malfiksas kiel la 
aeron, kiun ni spiras.

Mi skribis kion transpire post legi kion mia estaĵo volas 
transdoni.

Mi scias ke ne estas facila .Mi multe pensas ne diris multe 
ankaŭ tio, kio ne estos komprenata .

Mi malakceptas .

Vehemente volas malakcepti kio malriĉigas mi.

La etaj aferoj ne havas lokon en la koro tie estas multa 
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emocio .

Kion ni vidas unuvide povas marki en via koro .

Li ne povas porti ĝin, ne volas vidi , sed sentas tion, kion 
viaj okuloj vidos .

Neniam malfermu la okulojn de la koro , ĉar li ne povas 
vidi kaj suferas .

Mi estas ĉi tie .

Ĉu vi vidas min ?Mi opinias, ke ne !Ĉu vi sentas min?
Ankaŭ mi opinias, ke ne !Kion vi vidas en mi ?

Um , mi estis ĉi tie por ke vi esquecesses mi ne eltenas 
ne havas vi , ĉar kion nin kunigas ke kelkfoje disigas nin, 
sed mi diras al vi ke mi tie .

Mi ne ŝajnigi

Mi skribos kaj lasu ĝin flui.

Kion mi skribas estas sendube larmo .

Kiel mi skribis larmo kiel estas , malĝoja , soleca , 
malseka , malfiksas .

Lasu min visxi viajn larmojn , vian doloron , vian 
malĝojon , via soleco , kiuj asfiksias ke estas esti sola.

Lasu min leki viajn larmojn , mi trinkos la doloro vi sentas

Nur , sole.Min , tiu estas mi, nur mi !

Kiel mi ?Nur min.

La sento ekspansiiĝas por vere senti doloron .

Kian senton ke ni estas.Mi pensas pri tuj preter kio venas 
de eksterlando .

Internen scias , ke mi ekzistas , ke ekzistas por aliaj 
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simple rigardu nin, sed neniam vidas la samajn ke mi 
liberigis paĝoj , unuopaj folioj, malfiksas frazoj , ligitajn 
paĝoj , unuopaj folioj, malfiksas frazoj , volas ĉiun elspezi 
, ne volikonservas ion , mi malplenigi min , ĝuste tial 
evoluirei ke ĉio mi skribis, ĉiu evaporize , esvaísse en la 
letero de frazo pli doloro , ĉiu vorto via doloro , mi skribas 
al liberigu min .Ne volas suferi.

Alia tago en la matene la freŝa matena aero , bruaj tro .Mi 
volas la nokto , silenta nokto , kie mi vidas en la mallumo 
al la lumo vi venigos kun vi .

Ni aliĝi la silento kaj mallumo .

Ni faras la lumo senkurentiĝo .Flankoj , anguloj , ĉarmoj , 
hechizos , poemoj , frazoj .

I wanna esti via lumo en la malhela nokto .

Kiel mi lasu min iri en la anguloj de la profunda tajdoj ludi 
harpojn alta Mermaid .Mi volas resti kaj rigardi vin sen 
rakonti al vi kion mi skribos .

Neniam forgesos vin .

Nenio !Faris nenion

La celo kun tiuj vortoj estas nula .Mi ne volas ke vi legas , 
ni ne plu volas skribi unu tago volas rakonti vin .

Sed nun nur volis iom de nenio .

Mi ne scias se vi legos , des malpli kompreni, kion mi 
devas diri al vi .

Kio volas vin rimarki estas ke entendas kaj ĉiuj , sed 
rakontas por mi kaj tie vi povas kalkuli je mi .Sed ne diras 
iu ajn.

Mi atendos morto decepe mi.
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Morto ?Ne estas morto !

Kaj tiu estas ĉiam ĉeestanta .Mi ne timas morton sed 
perdi vin .

Ne kvazaux io dolorigas min , sed la sperto de havi kaj ne 
havi estas la diferenco de esti, kiel povas ĉi tiel ?

Mi volas nenion , por iom kaj multe ion mi volas , mi 
volas nenion mi ripetas , mi havis ĉiun kiam mi ne sciis , 
kaj nun mi scias, kion mi volas nenion , malakceptante 
kio estas kaj ne, mi estos libera , libera de ĉiu por 
miegalecoj kaj faligos min amareco , kiu estas havi.

Simple , mi deziras esti !

Ĉu mi povas simple esti mi ?Jes mi kaj ĉiuj , tiu estas 
nenio mi ne volas ." Timeless "

Hit, kaj komencis bati senĉese batis kun senprecedenca 
fluo de anomalio aŭ vunditaj Iutage malfermiĝis ne pli 
revenanta fari ĝin estis la malferma kaj tuj apude kiel mi 
deklaru , estis mia, sed ĉiam en miavia mendo , vi kaj mi 
en vorto tiam la koro !La profunda malĝojo de esti

Ĝi ne scias al konscii kaj lerni vivi kun viaj intimaj jen la 
breĉo estas bagatela kaj havas aparteno estas iu kiu ĉiam 
desvanece kvazaŭ en rendición , estas neniu malvolon en 
esenco nur deziras esti estas el la memvi povas vidi en la 
fono nia interna kaj ni vidas ke ekzistas nenio tiel 
malsupera kiel manifesti altaj jen evidenta think , mi ne 
lasos por esprimi kiom malalta estas la nivelo je kiu ni 
metas nin oni vidos kiom la supera memo,estas ĉiufoje pli 
proksime al infinitezima ĉiam scivolis utopia jen naskiĝi , 
vivi kaj lerni kaj kiam vi vere rimarkas scias ke multe 
formarŝis el ĉiu eksciu vin mem kio ŝanĝiĝis?

Ĉio en mia silenta mondo !Kiel veni?
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Ĉar mi estas preta ŝanĝi kaj fronti ĉiuj sed preskaŭ ĉiuj 
procedentes de mia mondo mia mondo silente ?Ĝi estas la 
intelekto kiu rakontas min fari la ĝustan aferon tiel !
Imagu ?!Dimensio de la stratosfero sen limoj ekspansio 
eniras la seniluziiĝo de magio timelessly tra la nivelo de 
iluzio mem ĉiam kun la malhela apero de vera iluzio de la 
vorto jam parolata seniluziiĝon ;Oras generacio de 
internaj konfliktoj de la simpla agonio kiu batas ajnan 
harmonion .

Enigma, profunda kaj sentema kiu estas la ne- devigan 
leteron de energio multe pli leterojn aŭ letero iom vorton 
.

Jen estas menhiro kiu sedimenting kaj skribi tre en iom 
diras .

Vane tion vi venos multaj estos kiuj forlasos vin , aliaj ne 
staru .Por diri al vi, ke la plej granda por malmola 
batalisto, sed vi " uzu " ke kelkaj staros , sed tiuj ene de 
la interna malgranda havas la valoron , ke nur vi povas 
akiri .Vivi , kreski , lerni , kaj en la fono ĉiam la iom 
utopia sciu .

Ĉi tie estas tago por iomete , volas nur alia lerni ke skribo 
estis unuigi la Vidanto de la ordinara scio de scienca scio , 
ili ambaŭ klarigi nur per profunda saĝo , ke oni legas +

Mi komencos kie mi volas fini .

La fumo ekspansiiĝas la interno de mia ĉambro .Por mia 
interno ankaŭ , tiu estas seksperfortita .Mi volas rompi 
kun vi kaj kun aliaj.

Mi ricevos ?

Forto , forto kaj forto kiu hantas min kaj diras al mi movi 
antaŭen sen timo !
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Vi finos antaŭ mia tempo .

Ĉiuj eksteraĵa Mi malakceptas , kiel mi sentos ... Mi ne 
scias , sed ĉi tie mi lasas mian malgrandan historio estas 
sur tiu paĝo , vi levis mian scivolemon iom rakonto .

Kion mi diru al vi en tiuj paĝoj estas por mi trovi la vera 
mi , logxanta en mi , sen ekstera mondo .

Kiel estas ĉi tio ebla , ni vidos kiel mi priskribos mian 
rakonton .

Por ne plu antaŭas , retiriĝi ja pretas foriri .Smoking 
daŭre trempas tiu spaco .

Tiu rakonto komencas kie finos .

Kion mi diras al vi estas lukti ĉio.Vidu se mi povas alveni 
al la fino kaj diri mi faris ĉio kaj nenio , kiel maksimumigo 
de la interna memo.

Alvenis tien en brevemente sur cigaredoj egalis la 
numeron de paĝoj legis kial.

Ni prenu la lukto , tiu havos la longon de tempo

Sopra en horoj , en minutoj , sekundoj .Ĉiu finis !

Mi komencos kie mi finis .

Mi pretas ĉi fumado traboras la fenestro kaj ĝi liberigas en 
la aeron , mi volas esti tiu fumo tie estas nur aero .

Mi nur volas spiri la aeron

Mi volas flosi kaj imagi kion ĉi tie rakontos .Kion mi ne 
volas fari , starti eventuale ĉiam faras la samajn erarojn .

La batalo estas for de esti ŝlosita.

Kion mi volas transdoni estas sentoj , situacioj kaj 
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konfliktoj .

Kaj la lukto estas sur gajni la esti kiu mi estis.Mi volas esti 
la alia , la figuro persekutante min.

Mia propra konscio, ke alarmas min kaj diras al mi : 
emerĝas gajnas vin

Jen mi staras , sed luktante kontraŭ la movado ke Chase .

Mia plej granda , ĝi venas al mia memo.Liberigu vin mem 
, pligrandigi vin , lasu min esti vi per mi .

Komenciĝis tie , kion mi volas esti.Kio estas la demandoj , 
eliras sen flinching jen figuro kiu hantas min.

Ĉu , okazos denove kaj renaskiĝis vivi kaj senti .Neniu 
demagogio kaj iluzioj , vivi kion vi ne povas vidi .

Ĉar nur tiam vi progresi , leviĝi kaj diri .

Mi volas esti , kio mi estas , mi estas mi.

Estante ke mi estis kaj ke la figuro estos.

Mi estos kiel mi imagas .Kiam persekutante min Mi sciigos 
vin antaŭeniri .

Alfrontante min kaj liberigi min.Fine ankoraŭ komenci.

Ĉiuj ke penso .Beware tiu estu persekutante vi kaj la fino 
de la kablo vi estas amikoj .

Plu kompatas ĉi momento .Atingis la finon de turmento , li 
tusxis min kaj flustris al mi, ĉu vi estas tie?

Nun estas la fino de la komenco , ke mi raportos ĉi tie .

Ĉar mi nun diras , ĵus venis al mi kaj korpigu min venko .

Major en mi transformos en vin .Posedi min !
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Vi estos la lasta fojo mia odoro .Jes , vi foriros.

Ne montri min malĝoja kun via foriro .Parenteze mi serĉas 
en via vojo .

Iru kiel vi venis , de kiel vi venis .Mi ne volas ke vi , vi 
estas pli Rambling malfeliĉo .Via ĉeesto estas ofendo .

Mi scias ke por vi , neniam gajnis, nur perdas.

Vi estas kiel cigaredoj fumado amiko de la malsano .

Parto kaj iru , iru iras ke sur alveno ne estos tie .Kiel mi 
diris , Emano al via odoro ke nur por ... IRES gajni alian 
guston kaj parfumon .

Eble vi ne vi sciu , kaj ne estu en menso kion provocas vi 
.

Ekde mi scias ke vi memoras kelkajn jarojn .Sufiĉe nun ke 
tie kuŝas la deziron daŭrigi kun vi .

Mi gxemas en via ĉeesto komence pensis , sed antaŭsigno 
por minora dolencias .

Ĉu temo kaj mi kredas nia rilato , tamen desastrosa kaj 
iluzia plezuro vivantaj kondiĉoj iom malforta .Mi aŭdacas 
per senigado.Ĉar nur tiam esti lumo kaj natura , por ke 
manĝas mi.

Cool , serena , varma kaj harmonia estos la kompenso

Naturaj vento fluas kiel tempo ĉiam sentis gxiajn 
nordo.Aero fluoj bafejado kontraŭ ni estos ŝtormoj 
alfrontas nin, ĝi estas nur natura ke levigxas fumo de la 
aero mem .

En kiu ni trovas en naturo ekstere kiel ene de la harmonio 
de la liberaj fluoj .

Floroj , kreskas kaj solidigas la tre radiko de liberigo .Wills 
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unusenca nia renkontiĝo estas la tre rozkoloran de la 
tempoj de dezertaj sabloj iras firming kialo.La supreniros 
liberigante la homa vulgara bildo , al la discentreco de la 
intima rilato kiu disigas nin.Ni estas malsamaj , mi estas 
natura kaj organika Vi estas artefaritaj kaj sintezaj kaj do 
ne exprimas sen mi .Sen la akto kiu neŭtraligas , vi faros 
min feliĉa .

Mi malfermos la pordon por vi veni alparolas min .Sed mi 
lasos gxin duone malfermita eliri baldaŭ post .Figuro vi 
estas konscia de via disvastiĝo , consomes min pacienco 
de agitado .Vi estas kaj estos iom da graveco .

Ni ĉiuj havas tiujn stultajn etapoj , kutime en infanoj .

Sed se oni ordonas al ni en adoltoj por liberigi la infanon 
ni havas en ni , tiam mi havis kun Vi malbona fazo .Mi 
iras reen al la paciento trankvila .

Vi povas iri mi ŝlosi la pordon .Tute scias, kial vi venis , 
sed ankaŭ scias, kie vi iros.

La breĉo estas larĝa , pli larĝa pensis forlasi vin .

Forkuru , sen mi , enfermas vin kaj eksplodas.De la unua 
tago, kiam viaj vorto estis mia frazo, sed ne diru al mi 
kiam la proksima vi diru al mi , saluton , mi estas ĉi tie , 
sed certe via vojaĝo estos reveno al malmola sed 
harmonia realeco tiel ke ĝi estas aŭ lasu invadi ,ni havas , 
kion ni sercxas ?Do nur io de vi, jen bye .

Kaj vi venis irante ekde ...

Estis la lasta fojo ... miss venanta eliri.Larmo falis kaj 
estingita la krio .

La ŝnuro kiu ligas min, ne estas la sama kiu sufokas 
min.La nodo de la kolo , pendante de fadeno .
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Estrangulas la menso kaj sufocas konscion .

Kion vi proponas estas malrapida morto renovigi kaj 
promenante tien kaj paroli kiel ni faris .Neniam viŝos la 
doloro akre ol unu bato tranĉis la laminado raŭkaj vivas .

Ĉe la supro de la timigita memoro kaj fantomeca bato 
.Estis via dichotomous ĉeesto inter esti kaj ne esti .Vivo 
kovrita en fotografia momentoj kiuj ĉiuj tendencas kaj tuj 
verŝis .Ĉar vi vivas en mi el mi.Viŝas vian destinon kaj 
vivi la frakcio .

Ĉi sentempa sento diskonigi la sekvan momentoj .Kiel 
flugas sen lasi vian seĝon.

Ĉi tiu fojo ne ĉesas ĉar spiras kaj povas vi iam ĉesos , kio 
igas vin spiri .

Vivi estas tiel forta kiel la impulson por spiri .Sed nur 
spirante ne vivas .

Kiam vi forlasos vin vivi ne vin detenas de spirado .

Do, kio estas tio, kio ekestas en senhelpa bildo .

Sen limoj aŭ konsekvencoj , la sekva paŝo .Ĉi travivinte 
esti alia cxiumomente baras nin kio ni vere estas , la 
iluzio de mem - flagelación klifo estas vivi dum ni vivas , 
kio movas nin estas la naturo kiu ĉirkaŭas nin konstante 
kaj nur distras nin, mi volas diri ke ĉiujabsorción tempo 
jam in- inklinis nur iluzia menso ekde naturo respegulas 
ĉiuj kadroj hazardo kaj superlatively treege ĉiu momento 
de homa movado formo .

Kion ajn ŝprucas ĉirkaŭ la figuro de la aŭto estas ekstere 
ke altigas la interno , sed nur kapti la senton de distro 
estas granda estaĵo kiu movas nin al patrino naturo .Se 
en ajna momento , virta , kontraŭdiraj invadas vin 
asimilas ĉe la momento de menso tiuj enskriboj povas ne 
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kongruas al la lernado kaj eliro ajnan impulson .

Feliĉe ondadojn , la inmenso kaj fora penso .

Mi ŝatus paroli pri ... Vi decidas , ĉiam manobraste .

Renversante la roloj diras silentu .

La flugo de vorto estas ago .Kiel ignori vin kaj preni vin 
de .

Vi flugas ĉirkaŭe en la vento ombro .Ĉar vi kaŝos , 
aperante do kiam vi volas ĝin.

Ĉu vi ne vidas ?

Donu vin alia , vi havos alian amikon kiu ne estas via 
simpla malfeliĉo .

Ghi eliras vaporo supren .

Estis tiel ke kalkula al dek , mi komprenis kiom multe 
vislumbramento ekrankopion momento de la estonteco 
fenestro estis malfermita kaj vido nur la lasta fumo 
ekspansiiĝas kaj kiel la klako de la estonteco fariĝas 
granda kaj vasta .
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