
SUN KU - Y Golau Gwirionedd

          Ystyriaethau diymhongar a wnaed yn gynllun da , 

dos iawn o annibyniaeth , dwfn, yn ddiddorol wrth i ni 

weld y rhyngweithio rhwng syniadau da iawn a arweiniodd 

at gam i adrodd stori gyda moesol dyna yw moesol y stori 

... y stori hon tua dwy workhorsesa wnaeth daith drwy 

hynafol japan , ers adeg darganfyddiad , mae'r asyn llwyd 

ei llwytho gyda halen , llwyth trwm iawn ;ass du tywys at 

eich carafán cyrchfan oherwydd ei fod wedi cael llwyth 

ysgafn iawn , cymerodd sbwng i fyny brolio am ei lwc yn 

cael ffordd anghwrtais iawn na allai'r llwyd sefyll ac roedd 

ar fin marw pan fydd yr ymdrech tramgwydd yn disgyn i 

pwll mawr o ddŵr derretendo-os hanner y llwyth , asyn 

du syfrdanu gwylio'r ffrind lwc anhygoel bod yn mynd yn 

codi , lleddfu cymryd yr hyn a oedd ar ôl ac am ddim 

.Yrru gan genfigen , bwrw i mewn i'r dŵr gobeithio yr un 

dynged .

Mae'r sbwng socian i fyny dŵr gan ei gwneud yn bron yn 

amhosibl i ddu hyd yn oed yn sefyll i fyny , wrth gwrs pen 

draw ildio i'r blinder ac yn marw .

Straeon o grandpa
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Cariad yn debyg i enfys , nid yw bob amser yn bresennol , 

ond bob amser yn ymddangos !Mae'r ddamcaniaeth 

anhrefn iwtopaidd llunio 1 = 1 + 1 = 2: 2 = 1a Rainbow 

Spiral iwtopia cariad amlffactoraidd dod i ben yn endid 

pŵer uchafswm o ymbelydredd , blodeuo yn yr haul - y 

ddaear yn dod i ben , yr haul yn ennyn yr un lliwiaui 

beintio y byd - rwy'n anadlu , byddwch yn ysbrydoli yn yr 

un awyr o gariad ac rwy'n bob lliw i beintio eich byd!Mae 

pob rhan o'r ffordd yr ydym yn teimlo pethau ac mae yna 

bethau sy'n uno , ac ar wahân - ond y gwir nid yw'n 

cuddio ffeithiau .Fy atgof cyntaf yn syml yn unig wedi 

atgofion , lle amsugno cytundeb ar ddiwrnod llachar , a fi 

yn paratoi gyda grym o olau allan o dywyllwch , a bydd yn 

dosbarthu pŵer ac ynni ar gyfer y gymuned constelar 

gyfan.Yr wyf yn rhoi fy hun i feddwl os oes un diwrnod fod 

yn bell ?Os yw un diwrnod fod yn bellter , byddai ddistryw 

, brawychus , swnllyd , neu os oedd di-baid llachar , 

hardd , radiant ac yn egnïol .Mae gan bob pelydr wedi fel 

bodau dynol nodweddion gwahanol , gwahanol ddulliau o 

weithredu , yn wahanol golau, hy mae pob pelydr / yn 

unigryw ac yn unigryw .Wel os yw un diwrnod fod yn 

bellter o leiaf yr oedd yn wreiddiol .Mae gan bob pelydr 

sydd â'r fath o weithredu , fel yr oedd ar unrhyw adeg yn 

y bobl sy'n rhannu ar adegau yn codi ffracsiynau .A ydym 

yn gweithredu ar y trawst / fod, gallem newid y cyfeiriad 

a chyrchfan .O ran y cyrchfannau a'r tro cyntaf y byddaf 

yn galw enw Duw , daeth un diwrnod , yn cael gredoau a 

ffydd sgwrsio gyda un o ddilynwyr Koran a ddywedodd 

wrthyf y stori ac wedi hynny y byddaf yn disgrifio : ydych 

chi'n gêm a roddwydar gyfer dwylo a chwyrn yn gofyn i 

dduw i adael y sgôr uchaf i chi ac i'r chwith chi damn .Mae 

fy annwyl , y stori boils i lawr ond sydd o'r diwedd 

rhyddhau yr wybodaeth ?Ond heblaw am y stori hon rwyf 

am i ddweud wrthych bod gennym gamau a radiws / yn 
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gweithredu â'r amgylchedd , mae pob rholiau y dis 

gyda'ch ynni / siâp / ymddygiad .Roeddwn i'n gwybod y 

byddai'n newidydd a bod pethau'n mynd i gael 

cydbwysedd o heddluoedd yn pelydru a fyddai'n 

trawsnewid realiti.Byddai ynni hadfywio ac sy'n byw 

anfodlonrwydd gyda boddhad yn dod yn yr holl liwiau i 

beintio eich byd.Ddeffrois i fyny mewn gwirionedd 

gwahanol gyrsiau ysgrifennu arferol ac archwilio na thrwy 

llyfr hwn byddai ehangu fy lles .Yr wyf yn myfyrio ar sut i 

drosglwyddo o feddwl ac yn cyfateb ag ef i oleuni a'i 

phŵer .Rydym i gyd yn meddwl am angen i safbwyntiau 

lluosog i ddilyn cadwyn ac mae gan yr enaid eiliadau o 

aflonyddwch , nid y ffordd yr ydym yn edrych bob amser 

yn naïf ac ynni yn ehangu .Meddyliau cythryblus gyda 

gamymddygiad yn cael eu parhau ac mae'r llais yn unsain 

yn uwch na llawer o leisiau , geiriau yn fynegiant o gelf , 

o hyn bydd ysbrydoliaeth.Mae curo y galon wedi ei 

rhythm sy'n ehangu y gwythiennau .Gormes gwneud i 

fyny y meirw gan fod popeth wedi ei q .Yr unig beth 

rydym yn meddwl am drwg ac weithiau yn gwneud i ni 

gau i fyny , "ond yr ydym i gyd yn meddwl , " nid yw'r 

atgofion bob amser yn bresennol ac yn dweud na casineb 

pratiques am ei fod yn ddrwg.Mae gennym i gyd rhyddid 

mynegiant , ond nid yw pob yn cael ei ar yr adeg iawn , a 

dim byd mwy gonest na'r gwir , mae gennym amrywiol 

ffurfiau o fynegiant a lles yw cael cydbwysedd.Balans yn 

arferion beicio , bod yn nerfus anghydbwysedd .Mae pobl 

wrth eu bodd i wneud sylwadau.Y cyfan sydd raid begets 

gariad cyffredinol pur tosturi .Yr haul yw ffynhonnell ynni 

, mae'r annormal oes dim yn digwydd, mae pawb yn 

anghofio pan fyddant am ac mae bob amser safbwyntiau 

lluosog , mae llawer o syniadau, ychydig o euogfarnau ... 

Mae yna bethau anadferadwy , gan fod yr holl yn 

ddarostyngedig i anghyfiawnder .Cariad yn ffynhonnell o 
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bleser a bob amser yn ei ben ei hun ac yn eu diogelu : 

mae yna bobl nad ydynt yn hoffi meddwl ond mae 

ymwybyddiaeth yn flashlight sy'n ein egluro .

Mae vices yr ydym i gyd weithiau ofnau , maent i gyd yn 

ei ddweud ac yn gwneud pethau gwirion .Nid wyf yn 

ysgrifennu at unrhyw un, gan bob un ohonom rywbeth 

nad ydym am i gofio , ond mae'n dda gwybod pan fyddwn 

yn drist a bob amser yn cyfaddef iddo ac nid cuddio 

unrhyw beth oherwydd ein bod i gyd yn cael yn agored i 

niwed , yr ydym i gyd yn teimlo y pleser o rywbeth a 

phan fydd y cyfle llechu yn agor y drws.Mae bob amser 

teimlad ar gyfer y llall , ond " does neb yn unrhyw un " ac 

felly gan bawb yr hawl i ddisgleirio .Cyfeillgarwch bob 

amser yn egwyddor dda at ffrind ei hunan arall.Dilynwch 

eich greddf chi weld y cadarnhaol .Gall pob un ohonom 

fod yn caru a chariad cariad yn generadur golau pan 

fyddwn yn caru mae'n rhaid i ni barchu teimlad hwn , yn 

caru ei gilydd ac yn cynyddu'r gyfradd geni , bob amser 

gyda'r geiriau mewn gemau groesffordd ddi-os mae 

geiriau elyniaethus ond gyda'ch rhesymeger mwyn osgoi 

dioddefaint ." Beth sy'n rhaid hen Nid yw doethineb , ond 

doethineb " felly yn gwrando !Mae pawb yn gwybod da a 

drwg ?Mae gennym yn ein dwylo y penderfyniad i fod yn 

dda neu'n ddrwg , gwallgofrwydd rhywfaint o bwyll , 

mewn gwirionedd gwybodaeth yn bwysig ! ?Os yw'n 

bosibl fod yn graddio o ysgol o fywyd ... 'N annhymerus' 

droi fy hun i chi, i mi ac i'r rhai sy'n fy ngharu i .Newid i 

esblygiad .Mae cebl sy'n pasio cerrynt bywiog o bryder, 

trydanol, rhedeg cyrff , bwydwyr ac yn gobeithio am 

rywbeth newydd a rhyfeddol sy'n gadael y symudiadau 

sefydlog ond gyda rasio meddyliau ac yn bryderus .Cynnig 

parlysu , y tensiwn yn codi yn fframio a'u rheoli mewn 

gwirionedd a symudiadau fesur , i lawr y grisiau o feddwl 

lle rydym yn cysylltu â'i gilydd .A yw ysgol hon meddyliau 
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yr ydym yn categoreiddio ymddygiadau , wynebau a 

symudiadau heb fod yn addas ar y disgyniad a dringo o 

eiliadau o fywyd , goleuadau fwydo'r felin draed heb 

stopio plwm i chi crazy realiti hwn ganrif.XXI , ynni , hud, 

gwisgoedd , pob un â harmonïau amlwg , ond byddwch yn 

ofalus y grisiau , nid yw pawb fydd y grisiau symudol o 

fyw, mae bodau sy'n dringo grisiau sy'n codi ac yn 

enwedig rhywun yn symud ac yn cefnogi , yw hynny'n 

ddigon neu a yw'ncwestiwn o gydbwysedd ?Cydbwysedd 

grym yn hanfodol i gydbwysedd o symudiadau , i fyny ac i 

lawr i lefel pob bod , ond nid pob un yn haeddu mynd i 

lawr neu i'n cefnogi ar y dringo , ymdrech a dyfalbarhad 

yn allweddol , ac yna codi eich hun i ysbryd aberth , 

hebanaf neu arosfannau ac mae hi'n byddwch yn mynd â 

chi yng ngoleuni y meddwl lles .Dim cydbwysedd y 

grymoedd allanol a all roi , y camau yn solet ac yn bwydo 

gan geblau o obaith dod i'r cebl trydanol mwyaf pwysig 

cylch bywyd , yr egni sy'n bwydo'r ddaear .Fy panel 

trydanol oedd yr un a fyddai'n ennyn swyddi a 

chyrchfannau o bŵer cyffredinol .Roedd yn olau haul a 

fyddai'n goleuo y coluddion tywyll o natur ddaear.Beth 

oedd yn teimlo yn digwydd yn drist gan wawr un siwt a 

ddaeth gyda'r gwyn tan nos , yn byw , adfywiodd ac alien 

wyf ei fod yn yr haul pwerus ( haul ) * yn ffynhonnell 

pelydrol sy'n disgyn fel diferion ar y llawr , y ffynhonnell 

hon o fywyd a goleuni .Fy Goleudy , sy'n ceisio symud 

ddibaid pivotally o'r annormaledd .Dechrau teimlo y 

trydanu cyntaf a'r nerfau swnllyd Blink gyda drydanu 

galon.Tonnau electromagnetig sy'n mynd y meddyliau 

tonffurfiau o amgylch y cylch y tonnau ac yn dod .Trydan 

yn rhedeg drwy fy nghorff yr cyfredol sy'n dod â mi at y 

gylched y tonnau .Mae'r ysgogiad trydanol i lawr ac rwy'n 

pwls ysgwyd cylchredeg yn y modd trydan, yn gwybod y 

gwir bob amser pan ddarganfuwyd gan tywynnu impulse , 
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mae blacowt a chau i fyny 'r poenydio gan leisiau teimlad 

o fod yn llachar , goleuo cannwyll llacharpoen cronedig o 

gwyr wedi toddi .Drysau trydan agor cyffwrdd yn ysgafn , 

ond yn cau dim amser i agor .Gwelodd y gadwyn trydan 

toriadau gyda'r gwreiddiau casineb bywiog tywyll 

.Trydanu mewn mwg llachar clirio cof, cynnwrf 

electromagnetig ym meddyliau ferw , electromagnetismos 

anfeidrol cythryblus .Ymestyn fel trydaneiddio pelydrau 

sy'n parlysu y meddwl , yn cael golau drydanol , du o 

flashes , goleuadau sy'n fflachio plaguing mi taith y 

gadwyn ddi-dor .Goleuadau afloyw oleuo bodau 

outlandish yn y golau gwan .Gwifrau rhedeg drwy fy 

nghorff bywiog llawn egni .SuBo a dyrchafiad i mewn i'r 

gylched 10fed ac mae methiant Energia ' , anllygredig hyd 

yn oed y tywyllwch , mae colli pŵer a syrthiodd tram ar y 

geiriau o ecstasi a theimladau .Torri a llachar adleisiau 

miniog Bright , golau disglair grabbing torri llais , mae'r 

flashes mellt lle tywyll cuddio y bodau cyfeiliornus gyda 

chyfeiriadedd llygadol .Mae fflworoleuedd a lle nad oes 

blodeuo ac yn disgyn daranau i bob cyfeiriad ac ystyron 

.Mae " ofusculência " ac mae'r rhain yn tyllu'r mellt taflu 

cysgod dros ei gilydd teimladau pleser ac yn edrych 

.Incandescence ac croestorri bwâu yn ddwfn yn eich enaid 

sy'n dal y siociau atomau , deinamig a gwynias .Fel 

awgrym morthwylio mi anghysonder o deimladau sy'n 

galw am olau cryf a phenderfynol yn fy cyfnos absenoldeb 

sy'n cyrlio i fyny dawel , mewn goleuadau uchel o fy lles , 

ac yn hyfrydwch ysgafn fel mellten .Mae golau ominous , 

bygwth goleuadau ymadfer hyn sy'n ein poeni ac yn 

gadael i ragweld y perygl ?Mae yna lamp , y golau sy'n 

eich cyd-fynd yn wledig o ac yn methu i fynd i'r afael 

eiliadau o intimidas chi yn gyfrinachedd .Mae golau coch 

dwys a blocio nerfau cyflymydd .Zarpares sioc a 

meddyliau halogyddion heb ysgogiadau gwasgarog i fyny 
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, cwmni golau, wedi'i oleuo hyn nad roddir ac nid yn 

teimlo y cwmni o olau .Thunder malu a chwalu synau 

llwglyd o bleser .Goleuadau pwerus condemnio pobl eraill 

bywydau i addysg gan leisiau .Pa mor bwerus a lacerating 

pelydrau sy'n torri cysylltiadau amhosibl glymu'r golau 

gwan lle cysgodi ymwybyddiaeth fod treiddio bwndeli 

swmpus .Ddwys goleuo'r niwl golau du yn y cosmig 

llachar , yn treiddio a cosmos dwfn sy'n lleddfu 

anghofrwydd yr enaid .Rowndiau Mellt a tywyllu ac yn dod 

yn llonydd ac yn dawel , ond mae ystod a sŵn pan fydd 

yn digwydd yn fyr o wynt ac yn llethol sy'n heintio'r rage i 

fyw ac i fod yn bresennol ymhlith goleuadau a goleuadau 

eraill neu eto trawiadol tywyllwch fleeting hyd yn oed yn 

syml o gynt atorri'r distawrwydd mwyaf drydanol .Mae 

hyn yn mellt yn clirio i chi cydwybod farcio gan roi gŵyn 

huawdl ac sy'n precipitate camau ymdeimlad o eiddo a 

esgeuluswyd yn gyfle ar y pryd syrthiodd mellt arall yn y 

byd hwn .Yr wyf yn cofio y llun a gymerwyd gyda fy 

mrawd (sydd bellach yn hongian yn fy ystafell ) ac rwy'n 

yn y man lle cefais y lluoedd uffernol yn ddiweddarach yn 

cyfeirio .Ar ôl y llwyd golau , lludw hyn sy'n nodi eich bod 

cynhesu'r heyrn gwyllt a chryf dim ond mewn cytew yn 

cael eu halogi gan olau lludw yn y gorffennol a'r dyfodol 

hollbresennol ag anghofio .Torrwch y fyrfyfyr ac yn 

ehangun wrenching yn araf ac o waelod calon dweud 

wrthych rheoli chi , a'ch bod yn taflu i mewn i ffynnon o 

olau sy'n boddi er cof am eiriau anymataliol ac arllwys 

eich syched ar gyfer golau .Mewn cynnwrf yn y marwor 

mudlosgi o gorff magnetig sy'n chwibanau a blinks yn eich 

calon llosgi gyda dymuniad am rywbeth , cryno 

cyrhaeddgar a gwrywaidd neu fenywaidd ac synhwyrus , 

yna , mae hyn yn bersonoliaeth deuol sarhad nad yw'n 

ildio , hyd yn oed i un ochr neu'r llall.Mae'r rhain yn gwres 

llwyd golau y tywyllwch a'r wamal ac yn eu diogelu gwres 
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o law a ysodd , y lledaeniad ar draws cyfandiroedd a 

gofod bythol yn ein ymosod ac yn cyflwyno i ni 

mewnwelediadau moethus ac yn rhoi llawer o pleserau a 

digalon i ni.Cemeg Pryder pleser eisteddog , ond nid 

crystiog , ond argraffwyd yn wynebau naïf .Yn ddall i wefr 

o deimlad a lles , yn teimlo disglair a disgleirio ac yn 

lleddfu cyfangiadau deimlir gan gormodedd , gormodedd 

o'r fath sy'n ein ailgyfeirio i dimensiwn arall , yn datblygu 

, yn bwydo ar y gaeth nid yw'n cilio nid yw'n oscillate nac 

gwrthdaro mewn gwallt crazyy gwadu .Mae'r golau 

hypnotig a ymbalfalu teimladau profiad yn teimlo yn 

wyneb sy'n addo i ildio i'r awydd , yn ein harwain i 

symleiddio ac yn credu bod yna , ar ei gyfer yr ydym yn 

dueddol heb gredyd heb ddyledion , llonydd fel bywyd 

hypnotig o fodau trosgynnol sy'n cael eu maglu 

mewnffynonellau wedi'u sychu , codir Rave aeliau 

shamelessness a hamdden .Mae hynny'n ein harwain at 

heriau newydd yn yr un meddwl mewn ymateb gwahanol 

, adweithiau hyn weithiau yn afresymol pan wynebwn 

gyda awydd pur i gael , gellir eu bwydo gan ei ac nid 

cynnal darnau mor llac o glai sy'n dod at ei gilydd wrth 

gael eu gwresogi .

Mae fy ail cof yn union lun gwisgo mewn siwt lle yr wyf yn 

yr un dillad oddi wrth y darlun cyntaf sydd yn awr yn fy 

ystafell , Im 'i mewn Açoreira ar car Rwy'n cofio syrthio i 

lawr y grisiau o fy nain lle'r oedd tapiaudefnyddio yn y 

fynedfa i'r pryfed .Yr wyf yn cofio i alw wlad fy mam-gu tir 

pryfed oedd asynnod cynnwrf cymaint neu geffylau yn 

rhedeg yn gyson.Roedd fy nhad , sy'n berchen ar gar glas 

a gafodd ei eni fy ail galw i gof , yn Datsun .Fy "hen " a 

ddefnyddir i adrodd stori , hanes yn ôl iddo, rhwng fy 

mam-gu a asyn nad oedd yn ufuddhau iddo , yr hen wraig 

brathu ei glust .Heddiw ar ôl y stori a fydd yn darllen i chi 

beidio â syrthio unrhyw dannedd .Gwelais y bronnau fy 
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nain unwaith ac roedd yn y drych o dan y gwely fy rhieni 

yn well jôc fod gan plentyndod nes bod y gwaethaf o 

hunllefau , hunllefau Roeddwn i'n arfer cael ofnadwy i 

lawr nant ac i mewn pot , meddyliwchgall hyn fod y peth 

gwaethaf y gallwch ei freuddwyd o blentyn a marwolaeth 

yn y diwedd i farwolaeth ac yn union fel o'r blaen marw 

neu'n anfarwol y golau sy'n cael ei rannu rhwng y cynnig 

cyrff dieithrio ac oscillates rhwng dwy ffordd hawdd i 

fywiogi , ond nid yw bywydbodoli mewn tristwch a siom o 

hypnosis systemig sy'n nourishes ac yn datblygu 

.Ymwybodol mor ddwys sy'n cael ei ddiffodd ac mae ei 

ddileu hyd yn oed .Draws un seicedelig cysylltiadau arall 

yn y sŵn taranau dewr bod cymorth a gwella'r 

annormaledd sy'n deillio o'r ffaith ein bod yn cael eu 

cynnwys drwy gydol y taranau seicedelig .Wel dyma 

popeth yn aros yn gyson heb bwerau neu raddfeydd , 

byddai'r trosglwyddiad yn unig fod yn esgus ar gyfer yr 

annormaledd , y taranau du , cewyll ac yn anfon yr od 

grunts , dwfn o amsugnedd rheswm am ei fod yn mynd i 

ffwrdd , ystod ac yn symudheb y lleiaf gyfrinachgar , yn ôl 

pob golwg byd o oleuadau seicedelig sy'n gystuddio y rhai 

sy'n osgoi os ydych am fwynhau pleserau neu'n synnu 

lliwio rhagfarnllyd gan liwiau lletraws llonydd, yn amharod 

i greu neu indulgence yn unig .Trwytho ag ysbryd y 

syniad o ddarnau o ffaith tameidiog yw'r rhai sy'n 

dychmygu fyd arall , i ffwrdd oddi wrth aflonyddwch sy'n 

ein lidio'r fel pan fyddwn yn crafu y llygad , neu yn syml 

Blink .Mae hyn yn symudiad dieithrio symudiadau eraill yn 

tywynnu ac yn chwistrellu y meddyliau pell ac yn ddall at 

y ffaith syml o fod yn brysur neu brysur .Thunder yn 

seicedelig a gyrru i ffwrdd ysbrydion hebddynt i amlygu a 

pham nad oes yn realiti cyfochrog o sibrydion a 

intransigence wrth i'r fwgan , a does neb yma yn bwyta 

personoliaethau rhyfedd a arallenwau o preexisting er bod 
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yn wir .Felly popeth sy'n afreal wedi stori ddiamser , ond 

mae unrhyw beth, ofn , ofn bod deports mewn gorwel 5 

ddimensiynau , polígonas a llinol , ond nid yw'n debygol 

neu hyd yn oed yn amodol ar unrhyw nodwedd , nodwedd 

hon yw bod yr hemisfferauac mae'r apotheosis trosgynnol 

meddwl .Dim blodau neu'n tyfu mewn ffilamentau o 

syniadau haniaethol pam, ie ysgogiadau a anwyd o 

gymeriadau a welwyd erioed , wedi ei addurno , 

symudiadau ffug ac addasrwydd ar gyfer hyn o bryd , ond 

mae popeth yn ymwybodol ac yn cyfrifo cyn lleied â 

phosibl .Dim cyfrifiadau yn real ac yn anrhagweladwy bod 

ddigymell gwirioneddol bod yn hurt i feddwl am unrhyw 

beth .Malu a malu y penaethiaid yore ac mae ganddo 

desvanecestes mewn dail melyn a bwyta gan bibliófagos 

nad oes unrhyw dyfalbarhad dychryn cof darfodedig a 

gwneud ffug ac i'w mesur.Amgylchynu gan fesur cyfarpar 

Maent yn croesawu'r rotulantes Abyssinians ac yn 

chwerthin ar y taranau y Abyssinian .Anogodd i'r rhai sy'n 

byw yng ngoleuni y gorffennol , y rhai sy'n marw o tu 

hwnt i ymosod gyrff nefol amlwg mewn gwirionedd yn 

digwydd , mae'r unwaith.Ond maent i gyd yn dechnegol, 

fwy neu lai dwys , ond maent yn ymbelydredd ynni nad 

ydynt yn gydnaws â'r gorffennol , hyd yn oed o bryd 

blaenorol.Atgofion a thrwy hynny yn allyrru ymbelydredd 

niweidiol , ond nid taflu cysgod dros unrhyw meddwl bod 

os ydych am i oleuo ar unrhyw adeg , momentwm neu 

hyn o bryd.Ar gyfer y gorffennol yn croestorri'r â'r 

presennol , hyn o bryd, momentwm , ail neu'r ffracsiwn , 

ond nid yw'r dylanwadau , felly, bob amser yn yr amser 

golau pwerus yn ffrwd pur o ecstasi sy'n torri fel gwynt yn 

wyneb , rhywbeth tan hynny dynnu o fwriada symud o 

gwmpas bleser i'w wneud neu fod, oherwydd yr hyn sy'n 

bodoli ac mae'r ystyriaeth ein lles yw'r cliciwch bod gan 

syml yn edrych ymlaen at ngoleuni ei orffennol , fwy neu 
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lai dwys ysgafn , chwysu yn y bywyd yn y gorffennol , 

ondnid yw arwain yr egwyddor o gynnig a sbarduno 

ysgogiadau sydd ar ôl heb mwgwd , yr ail yn byw yn hyn 

o bryd nid fel 'na yn syml gropian o amgylch goleuadau y 

gorffennol ac yn glynu at ddim byd .Wel dyna gyfystyr â 

halogiad , ymbelydredd dim diolch !Felly dim byd cryfach 

na'r goleuni ar y pryd , a bod bob amser a'i holl nerth , 

ond nid oes unrhyw un yn well na neb , mae'n fater o 

frwydro , ac nid yn dod ataf gyda goleuadau cynhenid   hyn 

oherwydd bod gan bob un wedi,blino o ewyllys a 

dychymyg a datblygu ynni pur a chreu , lliwiau hudolus 

hadlewyrchu yn haul melyn .Mewn gwirionedd nid oes 

llawer olau , mae bodolaeth yn unig sydd ar ôl o achosion 

a ffordd gytbwys i gwrthrycheddu'r , a oedd yn nad ydych 

yn gallu gweld yn parhau .Felly nid oes go iawn, yn 

ganlyniad i rywbeth sy'n ein helpu i godi 

ymwybyddiaeth.Ond mae pelydrau beth yw 

ymwybyddiaeth ?Yr hyn sy'n wirioneddol ymwybodol 

neu'n anymwybodol ?Dyma yn rhwystr nad yw'n gwireddu 

ar gyfer llawer o synnwyr i wneud a deall , yr ydym i gyd 

yn gyrru am y tro.Mae hyn i roi rhwystrau rhagdybiedig a 

dweud cerrynt yn anorchfygol , pan mewn gwirionedd nid 

oes unrhyw rwystrau yn y go iawn! ?Mae popeth mor 

dychmygol i gyd yn byw yn yr un ffrwd o rhithiau , sedd o 

wirodydd eraill nad ydynt yn effeithio ar y gwirionedd am 

nad oes , neu yn wir nid oes unrhyw rwystr rhwng yr 

awydd y anymwybodol bob amser yn bresennol yn y 

ymwybodol ac ein bod yn cadw'r i ni ein hunain, dim ond 

gwacter , ie mae creaduriaid nefol dychmygol sy'n byw fel 

y mae'n ei ddweud yng ngoleuni'r y gorffennol , o fwyafrif 

sy'n penderfynu ei bod wedi gorfod cael pwysau neu fesur 

, ond eto pwy ydyn nhw i ymyrryd .Mae'n cael ei arsylwi 

ac yw edrych at y cymylu'r nes ei bod ond yn naturiol bod 

y golau glir ei bod yn fuan yr ydym yn cydymffurfio 
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.Cydymffurfiad , adfyd , gwrthdaro , gan wasanaethu 

indulgences mor unig cronadur agweddau a phroblemau 

ymwybodol ond nid mor ddwfn fel eu bod yn naturiol 

.Rhwng naturiol a trosgynnol mae effaith leiaf bosibl yno 

nag arfer envelops ni ac yn gwneud i ni deimlo'n gartrefol 

a thawel , mae popeth yn naturiol : aer, llawenydd sydd 

o'n cwmpas , bod cnocio ac yn ffoi ac yn enwedig 

cyffwrdd cyffwrdd , ysgafn iy rhai sy'n hoffi pwff o 

ysgafnder .Ei reoli ynni yn y craidd, ffynhonnell gref 

radiates wrth drawsnewid i ni , newid seicolegol , 

gadewch i ni ystyried , yna daro gan ynni niwclear 

hwn.Mae hyn yn olau bywiog tyfu mewn yn disgwyl na 

fydd mewn gwirionedd yn dioddef ond fel paun sy'n 

treiddio y impulse atafaelwyd a bod harwain i weithredu i 

weithredu neu beidio â gweithredu , impulse , mae hyn 

ffrwydrad deinamig a chlir.Felly ni i fanteisio ar y 

ddehonglwr mwyaf posibl yn ei nerth , yn asiantau 

cyffredin sy'n cywiro , pileri crymbl amhosibl 

anghytbwyso'r ei fod yn y pŵer o drawsnewid .A dim byd 

cryfach na yn cael ei thrawsnewid , newid hwn yn 

rhywbeth sy'n codi lefel ac yn ein hamddiffyn rhag 

halogiad .Rwy'n cofio crio ac ddim eisiau mynd i'r cyn-

ysgol ar y diwrnod cyntaf , ond yn enwedig ar ôl 

mwynhau'r cyfeillgarwch , chwarae gyda fy ffrindiau .A 

oedd normal mewn fyn sâl sy'n achosi fevers uchel hunllef 

arfer, mae'r un a oedd ynghlwm wrth gadwyn ac i lawr i 

crochan llosgi ond gyda'r meddwl rêf oeddwn yn mynd i 

uffern ond yn sydyn deffro ac yn ei achub yn y cyfrif 

terfynol a ddeilliodd.Yr wyf yn gwybod ers i mi hefyd wedi 

dysgu i wahaniaethu poeth o oer , yn ôl fy mrawd oedd yn 

rhoi llaw ar y gwresogydd yn ôl iddo yn y rhan oeraf ac 

efe yn y rhan poethaf , canlyniad : dim ond llosgi arddwrn 

iawn fod fy atgoffa o'r 666 neuy marc yr anifail allan o 

chwilfrydedd fy ffôn ddiwethaf i ben yn 666. - bydd 
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rhywbeth yn rhoi'r gorau i ni os ydym am barhau , ond 

pam stopio os yw'n gweithredu sy'n unfolds ac yn 

cynhyrchu emosiynau , teimladau a symbyliadau pan fydd 

rhywun yn ymateb ac yn adweithio i mewn, fy 

gweithreduffrindiau, amynedd a chudd-wybodaeth i ddeall 

y llall gwrthdaro.Pam gadael egni negyddol parlysu ni, fel 

pe baem yn blant heb eu hateb , fy dewrder annwyl , 

mae'r gair yn y gorchymyn sydd i'w barnu a phwy fydd y 

barnwr o reswm , a all fod yn arferol neu anarferol , 

unrhyw un !Rydym i gyd wedi ffydd ac yn rhaid i mi roi 

fezada bod achosion o bryder o ewyllys a omniscient ac 

awydd hwn , ond fel telyn sy'n cyfeirio ac yn eludes yn 

trosglwyddo synau môr-forwyn gyda adleisiau rithweledol 

.Nid oes dim yn fwy na ymlacio clywed yn gwrando 

ddwywaith cymaint ag yr ydym yn siarad a distawrwydd 

yn gweithredu ac nid naïf neu heb ei reoli , ychydig 

wrthsefyll tawelwch ac yno - i roi cynnig .Gall hyd yn oed 

fod torturous ond ateb llawer o gwestiynau goddrychol a 

gwrthrychol , y distawrwydd diddan yn dawel ond gall 

weithredu fel yr arf perffaith na ellir ei reoli , awyddus i 

byrbwylltra a sychedig , y rhai nad ydynt yn gallu rheoli 

.Ymdawelu a gwrando , gwrando ar y distawrwydd mewn 

chi .

               Rwy'n unwaith dal clymu aderyn iddo gwifren i 

haearn bwrdd smwddio yn rhoi bwyd, dŵr iddo ... A fu 

farw y diwrnod hwnnw fy tegan byw.Fy ddrama gyntaf i 

ddal y gêm canlyniad drwg i gael fy mrawd tu ôl i mi gan 

achosi i mi i achosi un " gornel " ble cracio ei ben nes bod 

y meinwe whitish yn ymwneud .Cerddais tua 4 km i fynd i 

fyny i'r mynydd a'r ysmygu Kentucky i $ 12.50 

cyfarfodydd hyn fy ffrind yn bwyta lampau , cwpanau , a 

oedd yn ymddangos , mae'r syrcas wedi mynd heibio yn 

ddiweddar yn y pentref .Fy mlwyddyn gyntaf o 

arddangosiaeth beicio yn fwy fy mrawd , y ddau wedi 
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methu i dreulio ychydig o frics a newydd gymryd ganddo 

ysbyty pro .Mae bron ar yr un pryd cymerodd ferradela 

ast feichiog ac yna y lladrad marblis a wnaeth i mi 

ymwneud fy mrawd dial mi o ladrãozito a fyddai yn 

ddiweddarach yn fy ffrind a chefais y brawd craziest y 

ddaear.Nid yw hyn gyfaill wahoddiad i fy mhen-blwydd , 

ond gwneud yn siwr i gynnig fy lego cyntaf i mi ac 

unigryw mewn bywyd .Diwrnod cyn cymundeb 1af aeth 

gyda ffrind i'r ganolfan gymunedol leol ac yn dwyn   y 

wafferi pechod .Dim ond y dechrau .Yna dechreuais i 

chwarae ace cudd a dyna sut yr wyf yn cuddio ffrind 

gorau fy mam yn gadael ei ben ei hun yn y tŷ yn 

ddiweddarach wedi dysgu ei fod yn ofnus , ac yn galw i ni 

yno rydym yn agor y drws .Cyfeillion chwarae gyda 

beiciau , ceir, marblis , ac yn hoffi antur a ddaeth i ben i 

fyny ... mynd i ddigwydd y dydd yn canu y janeiras ar 

brenhinoedd a chael rhywfaint o arian drwy dreulio wedyn 

dim ond cofiwch cynnig selsig a Mwg eraillrydym yn 

meddwl tybed ym 3ydd dosbarth ac er bod yr athro ei 

ddisodli , yr iard yr ysgol oedd yn y gwaith gyda bryniau 

tywod a thyllau , ond yr wyf yn mentro , pan ddeuthum i'r 

ystafell ac am y tro cyntaf ar gyfer hyfdra o'r fath yn " 

arwain reguada " ac yn meiddioCymerais y llaw cyn i'r 

athro taro fi , yr ail o flaen fyfyrwyr ac esgus maddau .Yn 

y flwyddyn 4ydd werthwyd fy casgliadau cydweithwyr 

nhad yn cwmpasu , fel atchwanegiadau hyn sy'n dod allan 

heddiw yn y papurau .Yr wyf yn cofio y dewin cyntaf ble i 

roi fy mam cymerodd fi a fy nhad a fy mrawd a gwelais y 

dewin iddynt cyffwrdd yn yr organau cenhedlu i mi nad 

oedd yn meiddio a thaflodd ei gasineb oedd y cyntaf y 

ffieidd-dod ynoes.Rwy'n geni yn ogystal fy nghefnder ac 

mae fy mrawd a mae'n cael yr un cyntaf lp y FLOYD binc -

y wal , primaço oer .Cofiwch y cymun 1af hyd at fis Mai 

1986 o Eglwys y lludw cleddyf strap , roedd eisoes yn 
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cerdded dwys gydag esgidiau tynn .Mae'n amser i adael 

i'r fwrdeistref Estarreja , cefn chwith ffrindiau a 

chydnabod , rhaid i guddio fy ymadawiad i gyd gyda 

mantais adael ychydig cyn y 4edd flwyddyn flwyddyn 

ysgol sy'n cael ei wrthbwyso gan lythyr dilynol gan yr 

athro aDangosodd edmygu gan fy tawelwch.Pan 

gyrhaeddais i Estarreja sir symudais i Pardilhó , dwi wedi 

bod ychydig fisoedd , dechreuodd yma fy ddydd i ddydd , 

rwy'n gwybod ar y pryd yr hyn rydym nawr yn galw bwlio 

fi oedd y dioddefwr ac yn ofni , yn ofni hyd yn oed wrth 

deithio o'r cartref i'rbws ysgol , nid oedd un a oedd yn 

barod i " gwlyb y cawl ! "Mae'r swydd 1af fy mod yn cofio 

yn golchi'r car at fy nhad a phasio bil eisoes y teipiadur a 

thalodd i mi .Yr wyf yn mynd i mewn i'r flwyddyn 5ed 

gyda chaniatâd arbennig hy hepgoriad rhwymedigaeth 

wedi'i lofnodi gan fy riant neu warcheidwad i fynd i mewn 

i'r flwyddyn 5ed yn yr ysgol c + ion Brodick am nad oedd 

gan yr isafswm oedran eto.Wedi cyrraedd dim ond papur 

toiled y gofrestr ac fumava- cyrraedd am i'r byd i stopio 

mewn pryd i mi i fanteisio ar lladrad banc , ac ati ... Ond 

eleni mi gael fy ngradd gyntaf y mae yn crybwyll bod 

myfyriwr yn cymryd rhan mewn traws gwlad1988/89 

ysgol mynd i mewn 15ºlugar , dim byd drwg i rhywun nad 

yw'n tyfu eto , felly hefyd wedi teimlo tyfu i hepgor y 

rhwydwaith ac yn mynd yn prynu sigaréts .Cerddodd heb 

breciau beic a threuliodd y gwadnau o sneakers yn fy 

ysmygu cynnar o ddifrif wyf yn ddyledus i SG mawr 

cyfagos i'r dafarn orau yn well gan cynnar Estarreja y 

bwffe ac nid oedd yn bwyta yn y ffreutur .Yr wyf yn cofio 

y seremoni angladd 1af mynychais oedd fy drueni 

parakeet hwn wedi bod adenydd torri ... Aeth i chwarae 

yn yr iard ac yn dringo loquat pan fyddaf yn neidio i'r 

llawr, torri y bwji !Yma yn dechrau fy sequels ;Syrthiais i 

gysgu hyd yn oed yn crio am fod wedi colli anifail hwnnw , 

15



yr wyf yn dod i ben i fyny ymuno â mosaigau a bod 

gwnaeth ei gladdu .Mae pob yn dda iawn â bod yn gath y 

diwrnod nesaf yn mynd chwilio it!Canlyniad y stori hon yn 

dod i ben gyda chi a oedd wedi gofyn am anrheg Nadolig , 

ond daethpwyd o hyd i grwydro ar ddrws fy nhŷ , rydym 

yn croesawu hyn yn " teko " ac yn gorffen i fyny yn cael 

eu cyfarwyddo i ymosod ar y gath targed, dim ond fy teko 

i ladd y gath .Rwyf hyd yn oed daro gyda charreg ar ben 

ysgafnach allan o chwilfrydedd ac mae'n torri .

               Yn fy nyddiau cynnar y gwaith , difyrru mi yn 

crwst lle bu'n gweithio , y scolding ... hyd yn oed gymryd 

y papur newydd i'r ystafell ymolchi i ddarllen ac wedi'i 

fygu un neu ddwy sigarét , fodd bynnag ar y pryd beidio â 

chael eu dal gan fy mrawd a fychwaer cyrraedd gyda ofn i 

daflu y pecyn allan y ffenest yn y car .Cefais brofiad gyda 

chysgod blaidd : collwyd ond yn dod o hyd.Gwarchodedig 

, ond dim ond o ddewis .Bwydo eich solidau cemegol 

deheurwydd a dŵr hanfodol.Mae'r purdeb haenau " 

cysgod " eu hunain ar gyfer antur ac wedi cael glanio , 

Caricuao .Fel blaidd ei ddiogelu , ond gan agwedd yn 

unig, ymgolli mewn unigrwydd amlwg.Heddiw wrth i mi 

ysgrifennu Caricuao blaidd , yr wyf yn wynebu dy fyd a'i 

ddehongli .Ffrind annibynnol nad byw heb eu natur gwyllt, 

ond mae bywyd elusennol newbie go iawn, embryo yn 

Caricuao lle i mi raddio mae gan waed ifanc ffyddlon , yn 

enwedig onest natur di-ofn , ffyrnig yn ei hanfod , ond yn 

deg a pharchus tuag at eich ffrindcydymaith a chyfaill 

.Felly cydymaith teithio ffyddlon a gydgynllwynio bob 

amser yn dehongli gyda chynhesrwydd a thawelwch 

.Roeddwn i'n byw yn ddigon bach i fodloni cysgodion o 

Caricuao " strydoedd " a chwmni .Ond yr wyf yn gweld y 

blaidd dewrder ac efe a sefydlodd fud a statudol ffrind 

cyfrinachwr cyswllt ar gyfer eu rhyddid .Os oes un peth y 

blaidd wedi cael ei rhyddid, oedd , ei ben ei hun , ei ben 
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ei hun !Ac yn rhad ac am ddim !Cysgodol Wolf 

extrahuman disglair ynni yn eu ffordd o fod .Gyda'i 

cyfarth a osodir ar eu hannibyniaeth gwyllt y genynnau o 

natur .Wedi penderfynu i rannu eu penfras ysbrydol ei 

ben ei hun Noswyl Nadolig gyda'r blaidd , neu yn hytrach 

cysgodi Caricuao blaidd tra cysylltu gan un ddysgl rhad ac 

am ddim yn unsain fraternally hefyd yn rhannu eu 

diod.Rydym yn ei ben ei hun drwy ddewis ?Wrth gwrs!

Rydym yn rhydd i feddwl fel siapiau o ran eu natur .Roedd 

yn anrheg i mi y Nadolig hwn , y blaidd Caricuao , ond 

gwyllt ar gyfer yr amgylchedd genetig cynhenid   yn cael ei 

dynnu gan eu cromosomau at y teimlad o gyflwr rhad ac 

am burdeb ei natur ei hun.Enigmatig fel y ffordd o fyw , 

ond danio gan chwant ar gyfer bywyd a mwynhau eich 

llaw unig ond yn rhad ac am ddim i unrhyw gyfyngiad neu 

osod .I a blaidd cysgod yn ffrindiau , yn annodweddiadol 

yn ei ffordd o weithredu unconventionally gorfodi pobl 

eraill , rydym yn rhad ac am ddim ar law natur fam ac 

felly rydym yn tyfu a beth rydym achosir ymdreiddio i ni.

               

Ges i fod yn fwy na 10 munud especado edrych ar gariad 

fy nhad ac yn meddwl , yn credu bod o leiaf mae hi'n 

gwneud sŵn yn mynd i gael rhywfaint o broblemau .

               Rwyf bob amser yn hoffi fy mrawd ond mi guro 

unwaith gyda'i ddwrn a tharo hunaniaeth fy nhad pan 

oeddwn ffoi mewn pyjamas yn ôl stryd Pardilhó , Estarreja 

sir a daeth i ben i fyny yn yr iard gefn ger y mieri .Hyd 

nes bu'n rhaid i mi roi ar gyfansoddiad ymadael arferol 

Dydd Sul oherwydd marciau ar ei wyneb .Cerddodd heb 

breciau a threuliodd sneakers i ddal , yr wyf yn ei werthu 

y beic rydych yn marchogaeth heb teiars yn unig â'r ymyl 
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cynnig fy nhad-cu a'i werthu i'r pwysau lle rwy'n gwneud 

$ 300 ar ei gyfer.Yn yr ysgol roeddwn yn dod i ben gyda 

dau negyddol, un arall crefftau mathemateg , Dwi byth yn 

sylweddoli ei fod mor ddrwg mewn llafur llaw .Cymryd 

rhan yn naturiol gan y gymdeithas a'i harferion yn 

dechrau yn 1989 chwarae pêl-droed tan ddiwedd gyrfa 

hwn yn 1998 fel clwb chwaraeon athletwr Estarreja fel 

dechrau ymarfer pêl-droed fel canolfan - ffyniant yn 

cyrraedd y nod o 3 yn fy ngyrfa hir,ond roedd yn gêm 

hyfforddi yn erbyn Ovarense .Yna, gan eu bod yn tyfu yn 

cilio yn y sefyllfa ymlaen ganolfan , teithiais i - chwith yn 

hyn, yna i'r canol dde ac yna ganolfan ar gyfartaledd i 

gael eu diogelu yn y canol ac yn rhyddhau swyddi .Oedd 

yn hysbys ar ddiwedd fy ngyrfa fel athletwr o ddrama 

gwrth teg drwg-enwog , eto i gofrestru 2il gôl sgoriodd ar 

y diwrnod yr wyf yn gofyn i'r hyfforddwr i fod yn gapten 

tîm a chwarae chwaraewr canol cae canolog , sgoriodd gôl 

yn y gêm ,gwneud gwahaniaeth ac yn marchogodd y 

pellter o ganol at y nod gwrthwynebu trwy wneud " 

cuequinha " y gôl-geidwad .Meddwl am gymryd pinnau 

gyfer gemau pêl-droed er mwyn gwneud y dramâu yn y 

maes.

               Yn 1990/91 mynychodd yr 7ºano yn yr ysgol 

uwchradd Estarreja , ei integreiddio wael gyda'r ysgol hon 

am fod yn wrthryfelgar a llwyddo yn y stori bod un 

diwrnod mi masturbated yn y dosbarth , sy'n cael ei 

alwyd gan athro hanes fel rhai Gwladgarwr taflegryn - bod 

ar y prydy rhyfel Irac , yn anochel yn anghymeradwyo 

blwyddyn 4 negyddol.Yr hyn sy'n fy brifo fwyaf oedd y 

Portiwgaleg oherwydd ei fod yn y cyntaf a dim ond yn fy 

ngyrfa ysgol .Penderfynodd ddychwelyd i'r ysgol Brodick 

lle'r oedd gan y flwyddyn 5ed .Ar ôl y flwyddyn 

academaidd 1991/92 7 ysgol c + ion Brodick flwyddyn 

gyntaf i gael ei llysenw " AIDS " ymysg cydweithwyr, yn 
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dod i gael enwogrwydd camymddwyn , fodd bynnag 

llwyddiannau ysgolion yn fy caniatáu gradd pasio , sydd 

eisoes ynDywedodd uchder wrth wynebu pam yr ydych 

wedi dod o Estarreja i Brodick wedi cael ei ddiarddel o'r 

Estarreja ysgol .Tyllu y disgiau hyblyg dwysedd isel i 

ddyblu capasiti yr un a wnaed iddo gyda dril llaw , i fynd 

i'r gwersi Estarreja i Brodick ar y " beic " fwriadol yn 

mynd ar ôl tan yr ofari , dwyn gwm cnoi a Candy i'r 

archfarchnad .Y gêm gorau a wneuthum yn fy ngyrfa oedd 

ar ôl yn uniongyrchol ac roedd yn erbyn y clwb beachfront 

nes bod y fan y daeth i nol mi adref .Yr wyf yn rhoi i 

hedfan mewn brechdanau menyn at ffrind o'r enw " 

MINETE , " y ffilmiau porn cyntaf i mi weld rhyfeddu i mi , 

roedd gan fenyw dick a titw ar yr un pryd rhywbeth sy'n 

eu hatgoffa ef, roedd un arall o nadroedd a llyswennod , 

fy nhad golygfeydd... Ymhlith y Estarreja a Brodick 

theithio roedd gan y clirio gan y cp i wneud ond gan fod 

yn gaeth i dybaco yn dechrau gwaethygu yn hytrach na 

phrynu tocyn ... roeddwn yn barod ar gam yn unig i 

hitchhike i gael newid bach ar gyfer tybacoac aeth at y 

becws yn bwyta bara hanner yfed cwrw Litrada y sanau 

gyda chydweithwyr .Yn y cartref fy nhaid saethu o gwn 

aer a phlwm ricocheted a bron taro fi ac wedi clywed y 

suo y projectile .Es unwaith i barti pen-blwydd , Nawr bod 

y craze o gyffuriau llosgi un gwm ac yn troi yn ddu ar ôl 

gwneud credu yn ei blaid ei hun a oedd yn hashish .Cyn i 

chi fynd trên o'r enw fy ffrindiau tŷ a dwyn poteli o 

siampên i fy nhad ac yn yfed cyn hyfforddi dod sawl 

gwaith i gael eu diarddel .Un diwrnod un o'i ffrindiau yn 

cymryd meddwdod o'r fath yr oedd yn rhaid i'r ysbyty 

.Daeth ei dad i alw fy nghwyn gwneud .O fewn roedd gan 

y clwb pêl-droed hyfforddiant arbennig , roedd hyn yn 

dewis tîm ein gwrthwynebydd o Aveiro i chwilio am dalent 

newydd.Perfformio ymarfer aruthrol a dyna pryd fyddant 

19



fy rhoi i hyfforddi wrth ddethol Aveiro a got hyd yn oed 

lleoliad .Chwaraeodd tymor Aveiro 91/92 Cymdeithas Bêl-

droed fel ymosodwr , descaindo i'r ochr chwith , yn 

cymryd lle chwaraewr a oedd yn ddiweddarach i 

Gomisiwn CoedwigaethPorto .11- 07-1992 yn yr is - 13 

ddethol y byddai cael cyfarfod y maent yn eu hwynebu y 

dewis o Aveiro i ddethol y Leiria yn dod i ben y tymor 91-

92 , roedd yma yn y gêm hon cefais fy nghyfle a aeth i 

mewn i'r ail hanner wrthadroddwyd gan y cylchgrawn 

Aveiro , Dydd Mawrth 14 Gorffennaf, 1992 - Aveiro , 2 -

Leiria , 1 " gêm yn y cyfadeilad chwaraeon s cae .Jacinto 

." Yn dychwelyd y baddonau , cymerodd y tîm Aveiro y 

cae gyda phenderfyniad arall.Yn wahanol i'r rhan gyntaf 

lle mae'r leirienses dominyddu , Aveiro yn ei flaen i 

ystyried a manteisio ar gêm amddiffyniad y 

gwrthwynebydd yn well , rhoddodd " am wyneb " i'r 

canlyniad .Cyrraedd y nod cyfartalu , drwy Filipe Moorish 

sy'n arnofio i mewn i'r cefndir Disglair " .Nid wyf yn 

gwybod beth oeddwn yn ei wneud yn y gêm honno , yr 

wyf yn cofio ar ôl mynd cyn belled ag i fod yn gallu dal y 

peli , neu yn rhy araf neu yn gyflym iawn , ond yn y 

diwedd byddai cael eu sgorio y 3ydd gôl fyyrfa pêl-droed, 

eleni nid oedd unrhyw twrnamaint rhwng timau 

cenedlaethol ar gyfer resymau ariannol , fe allech chi wedi 

esblygu mwy?Dydych chi byth yn gwybod.Dewch y 

flwyddyn academaidd 1992/93 a oedd yn bresennol yn y 

radd 8fed yn yr ysgol c + ion Brodick ac eisoes yn ysmygu 

bob ysbeidiau , roedd yn rebel ag ymddygiad gwyrdroëdig 

.Dywedodd wrth gyfaill a oedd yn yr ysgol milwrol , ges i 

dod mewn cefnogaeth y dosbarth Ffrengig gyda sedd 

toiled ar y pen yn dweud ei fod yn chi toiled , unrhyw 

dewrder i wynebu llygaid fy nhad tan y ysbyty cyntaf 

,perlysiau cnoi cyn mynd adref ar ôl yr hyfforddiant pêl-

droed cyntaf ac tro diwethaf i mi gymryd curo , chwarae 
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mewn hyfforddiant ddechrau, " cymerodd " ac yn ymosod 

arno ac yn dweud wrtho i aros i mi allan yna sydd yn dal i 

gymryd mwy , aefe a arhosodd ... nes fy mhen yn erbyn y 

tar oedd ganddo y llysenw y " Pardilhó " .Mae gen i'r 

disgo cyntaf yn fy atig rhoi iddo'r enw ku * .Rose gan 

ffenestr do ar frig yr adeilad a daeth i gael blancedi ar y 

to ymhlith pethau eraill , gyda fy ffrindiau mwg gwlân 

sawl gwaith , gyda'r Nuno ffrind i mi got 'm at ymyl y 

terfynau ger lle tân , gadawodd tylluan sy'nRoeddwn yn 

oddi ar y cydbwysedd ac yn achosi i mi bron yn disgyn o'r 

to .Blue Ray Glas Ray gandryll yn ymosod mi fod yn boeth 

ynni sy'n llifo yn y rhagfarnau mandyllau budr ac 

anoddefiadau y bydd y mellt glas streic .Mae'r golau a 

gynhyrchir gan bob bod rholiau i fyny mewn dyfeisiau heb 

gywilydd anodd o beidio â chael mor ddryslyd artiffisial 

ddiniwed o .Mae hyn yn golau laser yn treiddio ac yn 

anweledig treiddio i'r anweledig ac heb i neb sylwi .Mae'n 

olau seicig a meistr mewn rhagdybiaethau nad ydynt yn 

gysylltiedig â'r groesffordd seicig hun .Achosion anamlwg 

ac ddiniwed drwy ei sugno trawst o feddyliau gwenwynig 

a syniadau rhagdybiedig i'w gwenwyn hun a'i 

gwrthwenwyn .Golau to , y mwg sy'n pigo ngoleuni'r cudd 

atgofion clytiau meddwl ddadwneud mewn pennau heb 

gyfarwyddyd a gweithredu, gweithredu, modur hwn sy'n 

oeri'r cam o feddwl wyllt o araf ac heb eu cydlynu meddwl 

massificadora .Tyllu'r yr frwdfrydig am yr amser segur yn 

i fyny ac yn dosbarthu yr ymennydd a goleuadau cyffrous 

ysgogiad trydanol Deambulante .Ddwysáu mewn màs y 

corff hudol ac yn parlysu , fel rhigymau desencadeio yn 

gibberish .Mae'r rhain yn ffenestri to yn dod ar y naill ben 

peirianneg pen ."Mae rhai pobl yn cael mwncïod , mae 

eraill yn unig atig !" Goleuadau eraill guddio'r brif fynedfa 

, hoffwn atig treiddio gyda atgofion , meddyliau , 

bywydau byr yn byw heb achosi mawr , ond gyda llawer o 
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atgofion.Atgofion sydd i oleuo y meddwl hagor neu eu cau 

mewn cistiau am byth ... Ia ceisio tapiau VHS , ac nad oes 

ganddynt arian i dalu rhent i fyny lledaenu mewn pryd ac 

i rannu'r anaml gynyddu yn cysgu meddwl am yr hyn yr 

oedd.Rwyf hyd yn oed wedi casetiau mis i gronni .Yn 1993 

dechreuais i eisiau cymryd fy arian a phenderfynu ar ôl 

galwad i weithio am ystafell gemau.Ar y pryd yr oedd yn 

15 mlwydd oed ac wedi gweld llawer o awdurdod oedd yn 

cadw trefn o ofod ac yn gwahardd rhai dan 16 oed rhag 

mynd i mewn .Daeth y cyswllt cyntaf â'r hashish ac mae'n 

troi allan eu bwyta yn ddiweddarach dros 17 mlynedd 

canlynol .Yn yr amgylchedd hwn i gysylltu â realiti eraill 

ond gwadu erioed ac yr wyf yn ei wrthod y defnydd o 

heroin a chocên , fel i ddweud fy mod yn gwneud drwy 

gydol fy mywyd nad oedd er neu bwrpas , hy efallai fy 

mod wedi bod yn " cloddio " ond byth yn bwyta.Roedd 

agweddau tuag at yfed amhriodol ac eisoes yn " artist " 

enwog oedd y cyflwynydd diwedd parti blwyddyn ysgol o 

rownd derfynol gradd 9fed Yn 1993/1994 .

Generadur , generadur neu gariad generadur wrth fy 

modd yr hyn y tanwydd hwn awydd cnawdol nid rhithwir , 

ac y ddolen hon emosiynol dryloyw cusanu a sychedig am 

rywbeth hanfodol i ddatblygiad ynni emosiynol a 

chysylltiadau trydanol .Mae hyn yn generadur yn cyflenwi 

egos a phersonoliaethau gyda wynebau cudd mewn 

cynrychiolaeth o ddydd i ddydd fel yn cymryd brecwast , 

neu ginio , neu ddŵr sy'n bwydo egni y diwrnod o ddydd i 

ddydd .Dim mygydau neu feddyliau lacerating , 

enquadramo ni mewn gwirionedd egni o gariad neu gariad 

trydanol ynni a thyllu'r miniog a chynrychiolydd yn edrych 

cariad ac unigrwydd sy'n bywydau bwydo gan gebl sydd 

byth yn cau i lawr , pŵer anllygredig , ondyn wir , am 

byth !Dylech bob amser awydd trydanol sychedig i edrych 

a rhywfaint o amynedd ddyfeisiodd y undonedd wynebau 
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dydd a lletraws sy'n cynrychioli dim yn gyfrwng trydanol 

yn gwifrau rhydd .Fentro i'r dychymyg y modur cynhenid   

ac arloesi realiti ond gyda'r tagu'r cyswllt enydaidd 

.Cysylltwch hanfodol i fywyd modur , modur , bod y realiti 

consensws y byw ac nid bod yn bresennol, ond yn 

anymwybodol o realiti eraill bron yn sylwi ar yr awydd 

ymwybodol, ond ei fod yno !Mae bob amser yn bresennol 

yn yr ystyr o gyfle unwaith, felly ni all y cyfryngau fod yn 

ddyfrllyd , nid sleidiau mewn meddyliau o generadur 

cariad yn golygu ac adnoddau sydd ar gael ;am gariad 

generadur bob amser ar y prowl ac unrhyw amgylchedd 

nad yw'n rhithwir eraill a reolir hyn yn iawn bod o 

ymfoddhau , yna ni all roi'r gorau eich hun o'r pleser 

mae'n ei gynhyrchu , ac yn proliferates yn y wynebau 

erioed - presennol y darn enaid chi bob amser yn 

awyddus i fygu.Oherwydd nad ydych yn gallu cael gwared 

ar unrhyw ddarn , fel ynni yn un ac aml-ddiwylliannol yn 

ei ystyr o foddhad , boddhad sy'n datblygu amrywiol 

realiti , er ein bod yn rhithwir a dychmygol , dim ond ym 

mhresenoldeb pobl eraill neu ei hun yn y drych cuddio y 

pŵer rheoleiddio newydd ym meddyliau'rniwtronau , bod 

y rhain yn anifeiliaid go iawn o olau .Gellir dreigiau llachar 

yn cael ei gynnau ac mae'r cerrynt sy'n llifo trwy ni ac yn 

ein revitalizes ddyddiol yn rhoi cryfder a bodau meim 

pelydru ac yn cyfeiliornus ni, ie !Cerddwyr oherwydd y 

gall fod yn y grym o olau neu gormes sâl ac ymadfer sy'n 

sarhad ar y realiti dualistic a gormesol .Ddim yn abatas 

chi am hyn polion negyddol ar hyn o bryd treiddio yr 

isymwybod a lleihau poen dwfn o bersonoliaeth beirniadol 

gwrthryfelgar , bwydo i chi yn hytrach y realiti trosgynnol 

ac gadarnhaol o cemegol a bwydo cemegol gwrth 

cylchedau o ysbryd o arloesi a chyflawni, cyflawniad bod 

hynni ellir ei drosglwyddo fel porthwyr ras gwyllt tuag dim 

pleser , ond llusgo y meddwl at y tonnau o feddwl a 
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throsglwyddo o hyn .Mae trosglwyddo o feddyliau yn real 

ac yn datblygu cylchdeithiau a gall neb wadu cylchedau 

hyn yn lledaenu ar hyn o bryd yn yr awyr bythol o 

synwyriadau a phleserau gorthrymedig oherwydd ein bod 

i gyd yn dechrau i ysgogiadau y tu allan i beta -atalyddion 

, ond sy'n gwella ein syched am oes.Mae'r rhain yn 

ysgogiadau , felly, yn effeithio ar ein ffordd o feddwl ac 

weithiau gwrthdaro yn digwydd neu ddatblygu ar feddwl, 

ond gall hynny ddod â hapusrwydd , y bydd y cyffro y 

protonau yn arwain at realiti allanol.Sbarduno golau glas 

emosiynau cryf golau glas sy'n rhedeg drwy pontydd a 

grisiau ac yn treiddio y pŵer o deimladau sy'n bwydo 

ffraeth datblygu potensial hwn sy'n croesawu ei harddwch 

thrawstiau sensitif ultra o dryloywder cyfeillgarwch 

huawdl sy'n chwilio am ychydig yn " glas ", yn gryfach , 

yn fwy dwys , ac yn datblygu ynom cytserau â 

goblygiadau dwys teimlo a chael eu dieithrio bod Hertzian 

tonnau.Mae'r pŵer hwn yn effeithio meddyliau lletraws 

amddifad o deimlad o fyw , turquoise sy'n effeithio 

cyfeillgarwch dwfn a pharhaol , mae'n cynnal ei hun 

trawstiau hudol o wallgofrwydd a hyfrydwch rhai sy'n hoff 

o harddwch a bywiog prin.Mae edafedd o dwysedd cyfnos 

mae hi'n datblygu ac yn trosglwyddo egni ac amddiffynnol 

cynnes drygioni a danteithion gyda poen a thawelwch , 

na, nid mwgwd sy'n ein eludes a chyfeiriodd i ni feddwl 

haniaethol , mae'n hytrach yn olau cryf a dwysáu 

pleserreal a dychmygol , ond mae'n effeithio ac sydd bob 

amser yn effeithio iddi symud ac yn rhedeg allan terfynau 

gyfer y cyfeillgarwch cynhenid   a pharhaus .Mae hi'n 

syrthio mewn cariad a sut mae hynny'n amddifad o 

reswm ond yn gweini bwyd i emosiwn , yn dod ac yn dod 

â phleser a chwant hyfrydwch , hynny pleser yw galorïau 

ac yn ymosod i gyd mewn frenzy o gyffro yma lliw 

cynradd sy'n gorwedd i lawr a rholiau abrocha y casgliad 
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oynni sy'n wag gydag amser ond nid yw hynny'n diflannu 

yn y dyfodol hwn , hy bob amser yn bresennol , 

amddiffynnol , nid yw'n gadael i ni esblygu lefel y pleser 

llachar na ellir ei reoli .

               Yn 1994 dechreuais trydanwr dysgu ac mae 

codi lysenw gan fy mod yn dal elwir gan rai fel y " Faíska 

" hyn am fy mod yn cymryd yn sioc mewn edau rhydd ac 

ar y diwedd doedd dim cerrynt trydanol .Dechreuais 

mynychu'r noson ac yna yn yr ymweliad cyntaf yn 1994 i'r 

Eclipse disgo , deuthum yn y "dal - cwpanau " Rwy'n dal i 

gofio y diwrnod yr ydych wedi gwneud prawf anadl a'r 

canlyniad cyn ei weithredu roedd yn uwch na 2.0 .Heno 

yn wych , Fi jyst afael yn y botel holl disgo ac i gael ei 

gario gan un o'r rheolwyr y tŷ gyda ei ben allan , ac yna 

fy ngadael yn y cartref , roedd yn syndod bod y flwyddyn 

ddiwethaf yr haf Eclipse cyrraedd y diwedd felbartender 

gwneud ergydion a bartenders i gymryd lle y nghanol y 

nos a allai mwyach yn sefyll .Gadewais fynd yn ei flaen ac 

rwy'n cael yr ofari , ymunodd y flwyddyn academaidd 

1994/95 yn 10 mlynedd yn ysgol ardal chwaraeon Joseff 

Macedo fragateiro , oedd bob amser yn y gwaethaf o ran 

gol .Corfforol a chwaraeon hefyd roedd hyn oherwydd fy 

ymddygiad drwg , yr wyf yn hyd yn oed gael tystysgrif 

feddygol mewn ymarfer nofio o uchder cyfeirio adwaith 

alergaidd i clorin , ond yr hyn nad oeddwn yn gwybod yn 

nofio !Wedi cael tîm pêl-droed a gafodd ei enw " les 

bufons " neu peidolas a daeth iddynt godi arian yn yr 

ardal fasnachol Estarreja .Gyda meddwdod yn gwneud i 

mi basio drwy PJ yn Aveiro gyda ffrind arall , gwnaeth 

cyfnodau cyn i'r dystiolaeth byd-eang ar y uwchradd lle " 

llongau tanfor " cwrw a chymysgedd cacen daeth yn 

chellwair .

Yn taith y rownd derfynol yn Bayou sgert archfarchnad 
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gyda hoffter a anwyd o gwrw a gymerodd i ni ag ef i'r fflat 

lle cyfarfuom - y troedyn o boteli gwag fflat meddai .Ar 

achlysur pen-blwydd fy nghariad ar y pryd got feddw   

furadouro mi er mwyn i mi a ddaeth i ben i fyny syrthio i 

gysgu wrth y bwrdd yn dal yn unig wedi dod i'r cawl a 

phan Deffrais taflu i fyny y bwrdd ar ôl cinio cefais daith 

adref ac roeddwn i eisiau bod yn bartiac nid yn y cartref .I 

fy Gwelodd deunaw y ffilm Trainspotting bob amser yn 

dod o hyd i jôc aruthrol oherwydd bod y dyn i mewn i 

toiled a plymio i mewn i môr o turds ac yn aml y sgwrs 

gyda fy mam-gu yn hoffi i siarad â'r hyn a ddaw allan o fi 

yw bod y turd sy'n bullshitfy ETA yr uwchradd a wnaeth 

bwlio hyd yn oed yn hŷn eu bod yn hyd yn oed yn 

fygythiol yn y parti priodas fy mrawd gyda 3 poteli o rym 

a llawer o ergydion ac yn gafael yn y bleindiau y bore 

yma taflu i fyny .Deuthum yn bencampwr ar gyfer y tîm 

galwyd y " Chechen " yn y twrnamaint pêl-droed yn 

parhau fy nghynnydd ac yn 1995/96 eisoes yn yr ysgol 

radd 11eg José Macedo Fragateiro gallai gael y newid i 12 

gradd , ond gyda mathemateg a chemeg ffisegol yn ôl 

,byth yn cael eu gwella.Yr wyf yn neidio allan o ddosbarth 

y ffenestr a cherdded drwy'r drws i ddweud ei fod wedi 

mynd i'r athro ystafell ymolchi a oedd dywedodd y 

cyfarwyddwr grŵp y byddai'n dweud wrth fy rhieni ac yr 

wyf yn galw i rym sy'n cael problemau yn y cartref .Fodd 

bynnag, yn marchogaeth rhedeg a cwynir ormod o gyhyr 

a bod yn ddiweddarach daeth i gael ei weithredu yn achos 

torgest yn y flwyddyn 1996/97 , ar ôl methu un flwyddyn 

yn y gorwel gwasanaeth milwrol y mae'r arolygiad milwrol 

yn ystyried fy anaddas, cwynodd wrthyf nad oedd modd 

rhedeg am ei fod yn brifo fy nghoesau .Gwnaeth y 

cyfeillion tri- turbos hy cymalau o 3 hidlwyr .Sefyllfaoedd 

bwlio a achosir dylanwadu ar y grŵp "y tu ôl " yr ysgol 

oedd y rhai a alwyd yn eta .Hyrwyddo cyfarfodydd i 4 a 5 
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o bobl yn ninas amser cinio ofarïaidd , ymosodiadau 

wirioneddol ar ryddid mynegiant a gwesteion sy'n casglu 

gyda fy Nuno gynghreiriad gorau coagíamos y grwpiau 

rhyw arferol .Datganiad neuadd y dref Estarreja , yr wyf 

yn drawsgrifio : gwasanaethodd fel monitor yn y rhaglen 

galwedigaethol ar gyfer plant y cylch 1af o addysg 

sylfaenol " gwyliau gweithredol" yn ystod y misoedd 

Gorffennaf , Awst a Medi 1997. " Rwy'n cadarnhau bod y 

gwasanaethau a ddarperirwedi cael eu cydnabod yn eang 

ac yn canmol y diddordeb ac ymrwymiad demostrados 

neu deilyngdod y gwaith.Yn Santarem ar ôl dweud ei fod 

yn mynd at y expo aeth adref o rai ffrindiau yn dod i roi 

fart ac i aneglur i mi i gyd wedi taflu allan y bocswyr 

ffenestr dro ar ôl tro yn y flwyddyn 1997/1998 y flwyddyn 

12 lle yr wyf yn waradwyddir am ddiffygion ymroddiady 

gymdeithas o fyfyrwyr Dechreuodd y flwyddyn honno 

gyrru.Mae'r aros ac efe yn marchogaeth yn dda yn 

dymuno , eisiau neidio, sgipio ac ysmygu yn cerdded heb 

sgrolio pryder cyrchfan yn amrywio gydag oed ond bob 

amser yn byw yn ansiosíssimo modd aros am rywbeth , 

byddwn bob amser eisiau rhywbeth , popeth yn ein sefyll 

fel Willanwirfoddol ei hun.Eleni, yr wyf yn barod y cynnig 

bleidlais ganlynol: y mae gyda phenderfyniad mawr ac 

ymdeimlad o gyfrifoldeb sy'n candidatamos yn yr 

etholiadau hyn y gymdeithas o fyfyrwyr ysgol uwchradd 

José Macedo Fragateiro .Ein nod yw hyrwyddo 

gweithgareddau diwylliannol a hamdden i urddas yr ysgol 

hon , mae angen wael i osod yn fewnol ac yn allanol.Er 

mwyn cyflawni'r nod hwn, rydym yn cynnig : - gwireddu 

prom finalistas- yn hyrwyddo dyddiau diwylliannol a 

chwaraeon a ddyrannwyd i'r boblogaeth myfyrwyr cyfan, 

gan gynnwys yr wythnos ieuenctid, twrnameintiau pêl-

droed , pêl-fasged a phêl foli ( dynion / merched .. ) 

.Paratowch bob mis , er mwyn ffurfio a hysbysu myfyrwyr 
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o'r Society problemau yn annog y gwaith o greu dadleuon 

papur newydd yr ysgol creu - hyfforddiant associados-

caffael pêl-droed bwrdd biliards - wythnos ieuenctid y 

dydd gyda gwahanol weithgareddau - cysylltugyda'r " 

cyfartaledd" er mwyn hybu gweithgareddau ein hysgol , 

ac yn enwedig mentrau y gymdeithas myfyriwr." Rydym 

yn cyfrif ar eich pleidlais " rhestr - mae hyn yn eich rhestr 

cymdeithas - rhowch y dyn ar gyfer ymgyrch vocês.na 

dosbarthu condomau gan fyfyrwyr ac yn cadw cyswllt â'r 

ganolfan iechyd ar gyfer y dadleuon sydd i ddod nad 

ydynt yn dod i sylweddoli pam fod ycanolfan iechyd eisiau 

fyfyrwyr yn aros dosbarthiadau preifat i fod yn bresennol 

.O dan y slogan yr ymgyrch , " rhowch y dyn i chi! " " 

Dilyn ein camau " a hyd yn oed " chwarae ein 

cerddoriaeth , " gyda'r posteri Plaid Sosialaidd a 

gefnogodd yr ymgyrch hon drwy ddarparu pencadlys 

eisiau cyfraniad , neu i milwriaethusy parti , y taflenni 

milwriaethus Dosbarthwyd ond nid yw un milwriaethus 

wedi ennill grym gwleidyddol hon o'n cymdeithas .Fel ar 

gyfer y prosiectau eraill y bwrdd gweithredol yn prynu 

pêl-droed bwrdd biliards ac yn cael hanner y 20 o cregyn 

sy'n costio pob gêm .Ar ddiwrnod urddo a dyfynnaf : yn 

dilyn yr etholiad trosglwyddo olaf Ionawr 14, 1998 rhwng 

10 a 20 awr .Wedi cymryd rhan mewn dwy restr , a b y 

mae eu cynrychiolwyr yn cael eu nodi yn y broses 

ymgeisio , drwy gofrestru bod y weithred wedi digwydd o 

fewn terfynau arferol.Yn dilyn cau y polau , y pleidleisiodd 

740 o fyfyrwyr , yr ydym yn ei flaen i gyfrif y pleidleisiau 

.Cynhyrchu canlyniadau canlynol : deg o bleidleisiau 

pleidleisiau gwyn - bymtheg nulos- 507 rhestr pleidleisiau 

a- 208 bleidleisiau rhestr b yn ôl y bleidlais y rhestr wedi 

ennill yr enillydd cyffredinol yn y meddiant rownd gyntaf 

ei roi ganPleidleisiodd Cymdeithas y llynedd , yn dilyn yn 

rhoi asesiad o gymdeithas mewn perthynas â'r flwyddyn 
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ysgol naw cant a naw deg saith o'r .Ar ôl y cyflwyniad 

hwn nad yw'n ymddangos unrhyw falans positif .Dylid 

nodi hefyd bod y cysylltiad blaenorol wedi yn ei 

threftadaeth desg , cabinet metel, cadair , mainc a dwy 

gêm gwyddbwyll ( anghyflawn ) .a dim byd arall i'w 

ychwanegu i ben y sesiwn oedd cofnodion hyn yn cael eu 

lluniobod ar ôl darllen a'i gymeradwyo yn cael ei lofnodi 

gan yr aelodau sy'n bresennol .Diwrnod ar ôl yr ymgyrch 

yn gŵyn ddienw cylchredeg yr ysgol lle cefais fy llysenw y 

Capone Lion King a al oherwydd weithiau yn gwneud i mi 

fynd drwy gymeriadau o'r fath yn y dosbarth , y peth yn 

gymhleth at fy ochr gwelwyd hefyd gan y bwrdd 

gweithredolfel defnyddiwr o hashish ac yn ôl i ysgol 

seicolegydd y arweinydd .Ar ddiwedd 1998 i PSP yr ofari 

yn agor ymchwiliad ac unrhyw ymchwiliad yr heddlu 

reportedly y gŵyn ddienw oeddwn yn fab y llywydd 

siambr Estarreja ac roedd pennaeth rhwydwaith 

masnachu mewn pobl.Oedd newydd ysmygu ar y cyd pan 

fyddaf yn mynd i mewn i'r cyfleusterau cops , gwadu 

cymryd llawer ac wedi rhoi cynnig ac nid oedd yn ei hoffi , 

oherwydd bod mewn cysylltiad neu wybodaeth am fy holi 

yn y ofarïaidd garfan yno mwyach .Eleni, ar prom dan 

amheuaeth ac cyhuddiadau o beidio â thalu hwnnw cinio , 

anfoesol oherwydd iddo gael ei dalu yn y dyddiau canlynol 

gyda'r gwaith 1af o fy ffrind gorau ar y pryd , mae'r rhestr 

a wnaeth gais y flwyddyn ganlynol yn ofni nad ydym yn ei 

wneudrydym yn talu y cinio , a gafodd ei wneud, 

sibrydion .Ar Ionawr 98 Yr wyf yn gwahodd ar gyfer yr 

wythnos o addysg , dwyn   atgofion am ei EXA .Roedd gan 

yr Arlywydd y Weriniaeth , cinio sefydlog - Jorge Sampaio 

Llywydd y Weriniaeth oedd yn dyrannu llun gyda'r 

ymroddiad "i'r grŵp o Aveiro , yn enwedig i'r ysgol ac oddi 

José Macedo fragateiro , gyda hug cyfeillgar " Yr wythnos 

o addysg 24 Ionawr, 1998yn yr amgueddfa trydan lle 
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cyfarch y Llywydd .Yn yr un flwyddyn daw'r cyfle i weithio 

yn y disgo yn y furadouro pildrinha , yno fel bartender 

diddanu gwesteion gyda photeli a driciau jyglo sy'n dod i'r 

meddwl y ffilm " Coctel " Roedd hi'n noson pan blotio i 

gyd i mi a chefais y teimlad bod y disgowedi fflamio os 

gwna i fyny gan gredu hyn hyd yn oed ar ôl ddihun pan 

fyddaf pob tafliad aneglur y panties allan y ffenest , yn 

disgyn ar ymbarél o caffi , ddyddiau'n ddiweddarach yn 

fam i ffrind i mi ddychwelyd y dillad isaf golchi eisoes yn 

dweud bodefallai wedi disgyn oddi uchod .Roedd yn 

gyffredin i yfed 2 botel o streic aur yn un o absinthe 

ynghyd â'm partner.Tan mewn parti Im 'yn gwasanaethu 

yn gwsmer o flaen y bos a dechrau i lenwi'r sbectol 

lledaenu yr hylif i gyd dros y cownter ac yn ei danio 

unwaith.Yn fyr yn un o'r rheolwr gyda chleient ac yr wyf 

yn gwasanaethu nhw ddwy ergyd lledaenu popeth ei fod 

newydd ei ddweud : Ewch allan fan hyn !a hyd heddiw 

heb fod yn fwy siarad â dyn hwn .Mynychais ffrind gorau 

priodas fy mrawd , yr wyf yn ysmygu chwyn yn yr ystafell 

ymolchi a got i mi feddw   er mwyn i mi ei roi ar y bwrdd 

esgid a wnaed ffôn symudol .Y noson yng nghwmni bob 

amser gan gwydrau a hashish cymryd llawer o ddefnyddio 

i ysgrifennu fformiwla Einstein ar yr ysgol yn cynnwys bar 

1998-1999 monho - bartender yma ychydig fisoedd i 

wasanaethu cwpanau .Sylweddolodd yn 2ºperiodo parti 

terfynol , fel Phoenix disgo cydamserol arferol trawodd 

900 o bobl yn y gawod monho cyntaf yn cyrraedd y 700 o 

bobl yn erbyn bron i 200 o bobl eraill yn y parti 

cystadleuol yn llwyddiant .Ar ôl cymryd y parti yr holl 

gymdeithas fwyta o elfennau allan talu'r perchennog y 

cinio monho peidio â rhoi hyn , dim mwy o arian ar gyfer 

y parti .Eleni Dechreuais fy disgownt gweithiwr wrth i'r 

Philips, gweithiwr ffatri lle bûm yn gweithio dau fis i bron i 

bythefnos o absenoldeb.Erbyn hynny cael swydd yn 
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Uniteca / Quimigal .Mynd bartender / diddanwr gyda fy 

triciau jyglo yn dacasca disgo Yma y bwyta fy " dabled " 

gyntaf torrodd mewn dau a gymerodd ar ddiwrnodau 

gwahanol haneri yn ymddangos nad oes unrhyw beth 

wnes i oedd cyflymder corff, eedefoliate cylchgrawn cyfan 

ac nid yn darllen unrhyw beth neu fynd adref ac yn rhoi 

cerddoriaeth a dod i gadw i fyny .Hwn oedd y profiad 

cyntaf a dim ond un ohonynt .Yn y disgo dacasca y 

cysylltiadau cyhoeddus a diogelwch pan es i chwilio am 

ddiwrnod arall o waith dweud wrtha i fod fy mod ddoe 

gyda photeli ac mae fy jyglo wedi taro pennaeth gwsmer 

a oedd wedi mynd i'r ysbyty gan adael y newyddionyn y 

papur newydd , wedi'r cyfan roedd yr holl gelwydd ac yr 

wyf wedi credu .Ar gyfer oedi o dair awr yr oeddwn gyda 

gariad cyrraedd yno ac rwy'n disodli gan gasglu gwydrau 

a tanio ar y fan a'r lle .Agorwyd bar newydd yng Estarreja 

Rwyf wedi bod yn y blynyddoedd 1998-1999 fel bartender 

/ porthor arwyr y bar , un o nosweithiau rheini benthyg 

llyfr am " y drysau " ac yn marw " Americanaidd " ei 

gasglu gan hyfforddi ef ac mae fy llyfr .Deuthum i wneud 

blaendal o $ 100 i fod yn gallu codi $ 1000 ... am ddwy 

flynedd fel janitor a hyd yn oed llosgi y drws gyda beic 

modur gasoline , ond byth yn pryfocio neu sy'n ymwneud 

ag unrhyw un.Organize un Nos Galan 1998/1999 mewn 

Arwyr Bar \u0026 ffrindiau Faíska sefydliad galw holl 

ffrindiau ar gyfer y Flwyddyn Newydd.Mando holl 

gwsmeriaid bar yn gadael cyn hanner nos yn y pen draw 

rhoi'r gorau iddi y bar a'r Flwyddyn Newydd .Rwy'n mynd 

i'r bar cerrig ofarïaidd lle yr wyf yn ymosod trwy 

hysbysebu yn y sefydliad i digwyddiad arall , cyflwyno 

cwyn gyda'r heddlu ac maent yn mynd i far y maent yn 

gwybod bod cerdded o flychau llwch y tu mewn , gorwedd 

pur .Ges i fynd i'r erlynydd , ond doeddwn i ddim yn dilyn 

i fyny achos dros ddiffyg dystion .Ar Nos Galan 98/99 -
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arwyr bar av .Marchogaeth Salreu Estarreja Is-iarll a 

rhaglen lle : y 12 clychau mewn un noson [ a dydd ] ... 

DJs ar reoli breswyl dj gwadd SergiusVicky a incognito 

.Yng nghanol y blaid ac er i wisgo mi fynd adref i barti a 

fy ffrindiau arddangos i fyny , rhoi allan yr holl 

gwsmeriaid y bar lle'r oedd y diwedd y flwyddyn porthor 

nos.Yn meddwl roi mewn cwestiwn trefn y wyddor ac yn 

dod i feddwl a oedd yn ab neu Abba i ddod iawn, yr wyf 

yn meddwl creu system ddiogelwch ymysg dynion r math 

wincio neu gyffwrdd a theimlo ei gilydd a cherdded ym 

mhob cyflymder i welda oedd yn ddrwg neu'n dioddef a 

chymorth .Gwylio teledu a dwi'n meddwl throedynnau 

cynnwys negeseuon yn fy marn yr wyf yn gweld y ftv 

sianel ac rwy'n credu y bydd y diwrnod hwnnw yn derbyn 

y Wobr Nobel .Rydw i wedi meddwl unwaith yn bwyta 

organau dynol ac roedd yn siop fwyd i cilo y diwrnod 

hwnnw yn meddwl bod y gwydr wedi torri yn y stryd yn 

diamonds , oedd yn gwylio'r ffilm snatch / moch a 

deiamwntiau mewn ffilm yn Aveiro pan fyddaf yn meddwl 

yw'r actor y ffilm ,yn dechrau i dynnu eu hesgidiau ac yn 

mynd i mewn ac allan o'r sinema , yr oedd fy ffilm.Yn 

rhedeg Estarreja mewn rhyddid yn y pen draw i weithredu 

ger yr afon ac yn meddwl am ddringo i'r coed , hanner 

gorff Ddullia yn yr afon ac yr wyf yn meddwl fy mod yn 

athrylith a bod mr .Llywydd y Weriniaeth yn arsylwi mi, 

mae'n rhaid i mi gysylltiadau gyda gwartheg yn pori ac yn 

ceisio cyfathrebu â chi fy meddyliau .Rwy'n credu eu bod 

yn dwyn   i mi syniadau a gwneud i mi fod eisiau gwneud 

niwed, byddaf yn dechrau teimlo'n pethau rhyfedd , i 

ynysu mi, wnaeth pethau fel troi yr ystafell gyfan , darllen 

llyfrau seicoleg i geisio deall beth oedd yn digwydd i mi, 

dechreuaisdelirious , rhithdybiau o erledigaeth , neu ei fod 

yn cael ei gwylio a'i reoli naill ai drwy teledu neu yn y 

papurau newydd y dydd, yn dod i feddwl y byddai fy nhad 

32



yn prynu bar i mi , ac yr oedd y mwyaf yn y byd , dim 

ond gwneud pethau rhyfedd yn arwainfy rhieni i fod yn 

bryderus o ddifrif yn y bwrlwm cyffredinol hwn bydd 

rhywun yn galw GNR a diffoddwyr tân yn dal i mi cludo i'r 

ysbyty a oedd yn rhedeg o oriau brin gerdded nes i mi fy 

ganfuwyd gan y milwrol yr GNR sy'n dweud wrthyf , 

"rydym yn unig yn chwilio i chi"yr wyf yn mynd i'r ysbyty 

yn Aveiro , yn dilyn y argyfwng seiciatrig Coimbra .A 

gymerir gan ddiffoddwyr tân strapio i Gurney ar ôl sgwrs 

Rydw i'n meddwl 'n annhymerus' gymryd pigiad a fydd 

gennyf gyda'r merched ar ôl ymgynghori â'r pennaeth 

seiciatreg , ond dim ond y pigiad yn cymryd ... Pan fyddaf 

yn deffro wyf mewn ystafell yn y ward psych ! ?Ffowch , 

yr wyf yn cymryd tacsi ac aeth i Coimbra lle dywedodd y 

Estarreja y gyrrwr tacsi aros ac aeth i rybuddio fy mam ... 

Y diwrnod wedyn rwy'n dueddol o gymryd pilsen a 

anfonwyd gan seiciatryddion ddim yn gwybod ei fod yn 

bwrpasol i deimlo'n ddrwg , yn gofynbyddai arwain fi i'r 

ysbyty , wedi aros mwy na 20 diwrnod o dan system 

ataliaeth gorfforol sy'n cael ei glymu â belt i'r gwely !Yn 

Estarreja croesawu'r intermarche yn ymddangos i mi 

gwahoddiad i fynd i mewn i dŷ cyfagos , deuthum i fynd i 

mewn i'r ardd yn eu meddwl fy mod yn lleidr a hyd yn 

oed yn llwyddo i wneud cwyn ond ar ôl dywedodd y GNR 

ei fod yn hyd yn oed yn chwilio am fi a mynd â fii'r ysbyty 

.

Mae ymadawiad yn cymharu â daeargryn mewn bywyd 

cymdeithasol , cael gwanhau yn y blynyddoedd nesaf , 

deuthum i gael ofnau fel: mynd i'r caffi , yn ofni fod y 

cwpan yn disgyn a'r bobl sylwadau ar fy enw .

               Sut 3ºescriturário yn 1999 oedd y dosbarthiad 

post a chofrestru trwyddedau ar yr gwallt descolorei 
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amser , dosbarthu car post heb hyd yn oed gael llythyr , o 

fewn y perimedr y ffatri lle cafodd ei teithio ar 30km / h , 

yn awyddus i deimlo y tro cyntaf carmynd i gael damwain 

yn gadael y bympar a hyd yn oed wedi i gyfiawnhau .

               Dydw i ddim yn cysgu oherwydd nad yw am i 

gysgu rwyf eisiau byw yma yn hytrach yn rhwystr sy'n 

cadw fi effro 'n annhymerus' yn eu hwynebu gyda 

anhunedd .

               Rwyf wedi cofrestru yn ysgol breswyl Luis de 

Camões , mae'r Portiwgaleg archebu yn cywerthedd 11 o 

werthoedd a holrhain y llwybr drwy unedau credyd o 

addysg uwchradd .Datganiad IPJ , arfer swyddogaethau 

animeiddiwr gwybodaeth megis ysgoloriaethau , o 1 

Mawrth, 1999 i fis Chwefror 5 , 2000 aeth i ysgolion i 

hysbysebu ymddygiad iach ar gyfer ieuenctid.Rwy'n 

dechrau gweld pornograffi ar-lein ac i gael cysylltiad â 

sgyrsiau ."Yn y gyflawni eu dyletswyddau ddiddordeb a 

deinamig chwarae yn llawn eu tasgau , yn arbennig, y 

defnyddwyr gwasanaeth, lledaenu gwybodaeth o 

ddiddordeb i bobl ifanc , diweddaru cefnogaeth 

gwybodaeth a chyswllt â'r Portiwgaleg Sefydliad 

Ieuenctid" Aveiro , 9 Mawrth , 2000. es i Tenerife ei ben 

ei hun yn y dyddiau diwethaf yn dechrau meddwl am y 

ferch o fy mywyd ac rwyf yn ysgrifennu 3 gardiau gydag 

enw Raquel Mamede - Bombarral Portiwgal a diwrnod olaf 

yr wyf yn derbyn galwad ffôn yn ei BAYOU efelychu 

drwgsydd ar gael ynghyd â gariad ar y pryd byddaf yn 

cael y fflat i fod gyda Raquel a threulio ychydig o oriau 

gallaf gael fy hun gyda'r ex .Gariad i roi llwy sefydlog yn y 

gloch a gweld ffrind i mi neidio o un balconi i'r llall yn fy 

rhybuddio o'r hen .Gan fod eiliadau yn y gorffennol ei bod 

yn rhy neidio a daeth i mi wyf yn rhedeg i'r ystafell y fflat 

a chuddio mi o dan y taflenni fy ffrind gorau ar y pryd , a 
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gofynnodd hi lle'r oedd y Filipe ac mi adael y taflenni a 

dywedodd she'm ymaffodd y fflat i mi erlid drwy'r 

strydoedd yn dod i basio chi tric at ddod i dawelu ei lawr 

.Gallaf diploma ysgol uwchradd 1999/2000 ymgeisydd 

gyda gradd derfynol o 16 pwynt - ofarïaidd 11 Rhagfyr, 

2000 , roedd gan sgan yn yr ardal rhyngddisgyblaethol 

gadael hanner ac yna aeth allan yma yn dod i'r casgliad 

cyflawni athro arall , treuliodd dau ddiwrnod yn mynd at 

eichswyddfa ymddiheuro am y diffyg athro gonestrwydd 

yn gwneud archwiliad pellach ac yn pennu nodyn 20, y 

sgôr uchaf ar gyfer athro arferol oedd 16 pwynt .Cefais y 

nodiadau o 11 i Portiwgaleg , Saesneg i 15 , 15 i Ffrangeg 

, 17 ardal rhyngddisgyblaethol , 18-18 athroniaeth a 

gwyddoniaeth gyfrifiadurol , copïo mewn arholiadau felly 

mae cael pasio'r cwrs .Wrth astudio gweithio mewn 

hanner - lleuad aeth gwesty swyddogol gyda'r categori 

proffesiynol o " dan Hyfforddiant derbyniad 2il flwyddyn " 

ers y diwrnod 8 Chwefror, 2000 tan fis Mai 31, 2000 " 

wybodaeth a gafwyd yn y gwesty hwn yn adrannau 

derbynfa / conciergea bar .Dangos drwy gydol y cyfnod 

hwn capasiti gwych i ddysgu , ymroddiad anarferol ac 

ymdeimlad o gyfrifoldeb .Rydym yn canmol eich 

argaeledd a'ch perthynas gyda ni i gyd.Ovar 28/07 / 

00.aqui cysgu yn yr ystafelloedd gwesty oedd gan bartïon 

wrth y bar ac yn mynd i'r pwll yn absenoldeb y rhai sy'n 

gyfrifol .Roedd achos disgyblu am ymosod ar gyd- bar gan 

fod hyn yn gwneud i mi deimlo lleihau oherwydd ei fod yn 

gwybod ei fod wedi mynd i'r ysbyty mewn seiciatreg .Yna 

mi es i Lisbon a chael swydd gweithiwr cownter mewn 

caffi yn y ganolfan siopa oedd cael y imaviz 2000 i'r arfer 

o fynychu clwb nos yn y ganolfan siopa lle bu'n dawnsio 

tan yr oriau Wee gan ddychmygu fy hun y dawnsiwr 

gorau ar y pryd oedd gyda photel o fipopper'so oedd yn 

hanadlu cyn mynd i mewn i'r swydd fel arogl ac yn edrych 
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ar yr awyr o flaen y gwesty Sheraton , potel hwn oedd fy 

2il brofiad gyda chemegau , ond aeth yn ôl yn ei wneud 

yn ddim mwy Rhoddais gynnig ar hyn yn fy mywyd.Wedi 

cymryd rhan mewn Estarreja Carnifal staff 2001 - Gŵyl y 

Gyffes neu ddim byd !Gŵyl y Gyffes neu ddim byd !

Neuadd y dref Datganiad o ofarïaidd - is-adran o 

ddiwylliant , llyfrgell a threftadaeth hanesyddol .Mae'n 

cael ei datgan ei fod yn dal swydd o gynorthwy-ydd 

gweinyddol , ar sail contract am gyfnod penodol o 6 Awst, 

2001 to 30 Mai, 2002 yn y gwasanaethau Gwasanaethau 

Cwsmeriaid i'r llyfrgell trefol o ofari ac Amgueddfa Julio 

Dinis - tŷOvarense " a oedd yn gwneud synnwyr mawr o 

gyfrifoldeb ac ymrwymiad " Roedd dogfennau llyfrgell a 

wnaed yn diflannu cofrestru " achosion anobeithiol " 2001 

- ysbyty GNR rhwng Leiria Leiria a'r frwydr mae cwyn 

trwy radio gyrrwr lori a oedd yn mynd i amharu ar ycludo 

, bt ei alw i'r lleoliad ar ôl y rebocarem car yn dweud nad 

oes unrhyw gosb , atgyfnerthu galwadau a fi yn arwain i'r 

ysbyty yn Leiria handcuffed .Yn Caldas meddwl da y 

Frenhines yn gweld saethwyr cudd a phobl sy'n gwylio'r 

ffenestri 26/11 i 12/07 2000 mewn babanod ysbyty d 

.Pedro 2001 - i mi gael unrhyw lythyr gan DGV dod adref 

gyda'r cerbyd , ond nid oes llythyr a byth yn dychwelyd i 

arwain cael llythyr gan y llys gosbi mi dirwy drosedd 

difrifol iawn (dim lleiafswm ) cyfnod canslo 30 diwrnod , 

yn cymryd yllythyr DGV sydd gyda hi ac yn dweud i 

gymryd arall oherwydd hynny gyfraith i fod yn dargludol i 

lai na 2 flynedd .Rwyf hyd yn oed rholio fy ystafell a 

meddwl fod gan camerâu yn ffilmio mi ac ei fod yn cael ei 

gwylio gan ysbïwyr .Yn Leiria yn meddwl Interpol 

marchogaeth i weithio gyda mi , gan fy mod yn rhoi 5.01 

cant.Gasoline a thalu 5 € dod o hyd ei fod wedi darganfod 

y fformiwla i ennill a dod yn filiwnydd .Yn y dyddiau hynny 

yr wyf yn meddwl fy mod wedi ysbiwyr Rwsia o dan y 
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car.Rwy'n credu fy mod hudol ac rwy'n rheoli y car gyda y 

meddwl a'r ymennydd gludo i'r peiriant y car i cylchdroi 

cyson erioed sy'n gwneud i mi fentro i ganol y ffordd 

mewn dillad isaf gyda phêl bownsio i fentro i bêl hwn 

oedda lansiwyd ym datrysiadau prawf Frenhines a glanio 

ar y ddaear o flaen y llys ac aeth i fyny at ei do .Rhoddais 

y gorau gan GNR gorchymyn frigâd o b5 Ystyriodd y 

rhanbarthau o Coimbra a Aveiro dechrau cael ar drywydd 

syniadau a phapurau newydd lap yn y car yn cael ei 

dynnu drwy orchymyn bt Leiria .Datganiad Liscont -

gweithredwyr Cynhwysydd gweithio gyda'r categori 

ymarferydd yn weinyddol .Yn ystod yr amser y byddwn yn 

gorwedd ar y toiled yn Liscont , cefais ddau fis heb 

hashish ysmygu a phan ddychwelais yn brifo dechreuodd 

fy mhen problemau gyda allanfa cynnar Liscont gariad 

dwfn , cariad dioddef Teimlwyd hefyd anghofio yr hanner 

gwaelod a gollwyd edifarhau ac yn byw.Teithiodd o dan y 

cymylau hedfan dan y nef bod mewn planedau Mawrth ac 

Iau ar y blaned Mawrth , penderfynais i dy garu di a 

gwnaeth Jupiter sydd gennych yma yw fy lles , hedfan o 

blaned i blaned gorlan oedd cryfder , roedd gan egni, 

llawenydd oeddrhywbeth y cyfleu cariad o ran siâp blodau 

.Roedd cryfder yr haul , symudodd fel blodyn yr haul , 

roedd yn barod wrth fynd ar drywydd di-baid o rywbeth 

llosgi oedd breuddwyd , cyflawniad , yn nod , mae popeth 

gydag angerdd , heb dimensiwn yn wych , anhygoel byr 

cariadus iawn.Yr wyf yn edrych allan y ffenest sylwais ar y 

gorwel a wariwyd sganio y lot yn edrych ymlaen gwelais 

dy seren , roedd symudliw gwych yn edrych i fyny gwelais 

y lleuad oedd pwll a chi , roedd tirwedd , taith , trwy chi 

deithio ar y tir ac o danmôr , ac yna byddwch yn goncro 

ein bod yn teithio dros dir ac o dan y môr yn unig oedd y 

ngolau'r lleuad .Roedd gan y hiraeth , eisiau , yn dymuno 

, cariadus , meddwl , teimlo.Rwyf wedi colli chi ac yn 
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awyddus i gael i chi yma, yn dymuno i'r cyfarfod , caru chi 

, bob amser yn meddwl am i chi ac yn teimlo dy 

bresenoldeb , lle mae hiraeth a byw heb i chi , yn meddwl 

, eisiau, ac yn teimlo eich caru chi hebgweld chi , yn 

dymuno i chi y 5 synhwyrau : golwg eich gweld heb 

drysau , heb arogl arogli chi , clywed gweithredoedd chi 

heb sŵn, blasu hyfrydwch i mi heb i chi ac yn cyffwrdd i 

chi brofi heb gyffwrdd .Mae ein hatgoffa bod ar eich cyfer 

dioddef , yn teimlo , caru , yn byw , byth yn caru arall a 

cusanu ynot ti , gwelais , yr wyf yn went're y cariad a 

fydd bob amser yn cofio .Mai 30, 2003 , y cariad priodas 

Mawrth Moorish Filipe 2 Mehefin Lisbon -... Havana 

Madrid Madrid Madrid 9 Mehefin 10 Mehefin, 2003 Lisbon 

yn mynd i Cuba a Havana prynu $ 100 o marijuana sydd 

wir yn sucks .Roeddwn yn bedwar mis heb cymalau 

ysmygu cyn ymuno , yna ysmygu ac yn brifo fy mhen 

oedd dechrau'r cynllwynion gyda'r pennaeth a daeth i ben 

i fyny yn cael isel ac yn mynd chwilio am swydd .Cyfadran 

y Llythyrau cysgu mewn ystafelloedd dosbarth ac ysmygu 

fy cymalau.Lisbon Llyfrgell Neuadd y Dref orlando Brook 

dychryn gan gysylltiad â'r mwyaf newydd yn creu y ffobia 

o wneud gweithgareddau gyda nhw , yn gweithio yn un o 

wyliau mis mi.Yn dilyn eisiau egluro rhai amheuon gyda 

thechneg uwch, yn dweud wrthyf roi'r gorau iddi a 

chyflwyno absenoldeb oherwydd salwch - anfon llythyr at 

y llywydd y Isel gyda'r gwahaniaethu o ffeithiau penodol 

na all fynd yn yr ystafell ymolchi ac yn gadael i'r tosteira 

caws , i'r chwith ... ysgrifennais bywydau anfodlonrwydd 

gyda boddhad ar gerdyn post o CTT a'u hanfon fy hun i'w 

dderbyn.Anfon llythyr at y llywydd y weriniaeth gan roi 

ystyriaeth fy 8 mlynedd diwethaf.Diweithdra , cysylltwch 

â'r nawdd cymdeithasol yn y siop dinasyddion Lisbon sy'n 

dweud wrthyf Nid oes gennyf unrhyw hawl i fudd-daliadau 

diweithdra pan oedd mewn gwirionedd i ddadlau â mam a 
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gwraig a byddaf yn hyfforddi i drwyn gyda'r syniad i fynd i 

ddal awyren iLwcsembwrg i siarad â Barroso yn yr Undeb 

Ewropeaidd er mwyn rhoi y swydd i mi .Benllanw dim ond 

hyn o bryd, moment o'ch meddwl sydd yn ôl pob tebyg i 

gyd yn bodoli nid yn unig yn ddelwedd mor rhinweddol 

ond oherwydd y ymddangosiad neu gyflwr y meddwl ddim 

yn marw ar adeg terfynu'r holl fodolaeth ffisegol ac yn 

sydyn mae popeth yn mynd i ffwrdd , neugall arwain .

               Clywais lleisiau a ddywedodd gorchymyn i ladd 

fy hun , eiliadau cyn i wedi dweud fy ngwraig ei fod yn " 

haciwr " a oedd wedi proffesiwn , ysgrifennodd bapur yn 

dweud fy mod bob amser yn caru yr archfarchnad i brynu 

dwy botel o almon chwerw ac yn yfed i gyd gyda'i 

gilyddgydag amryw o pils .Mae fy ngwraig pan aeth a dod 

o hyd ei hun yn cofleidio â'r sefyllfa a elwir y diffoddwyr 

tân INEM cyrraedd yn fuan ar ôl ac yn rhoi olew i mi pan 

fyddaf yn deffro rwy'n diaper yn yr ysbyty.Yn 

ddiweddarach dywedodd Dyddiau fy cymdogion a oedd 

wedi bod yn rhyngweithio cyffuriau yn dod ataf i ddweud 

caffi ger na fyddai'n caffis a gymerodd 02/2007 ymgais 

hunanladdiad 1af .

               Os anweddu i mi os bydd fy enaid , fyddai dim 

yn aros malurion a mwy gyfrinach , yn ddall i ffantasi.I'r 

amlwg o subversion fflotiau segurdod o bryd arall , 

penodol.Byddai'r absenoldeb os bydd yn cyffwrdd a gweld 

dy fyd , yn aflan , heb sensitifrwydd cyffwrdd fud , o leiaf 

yn credu bod rhywun yn rhagori ar fy realiti.Mae fy 

tristwch yn syml gan fod yr holl hapusrwydd gyraeddadwy 

fel anghyraeddadwy .Trwy hud, heb eironi mewn diwrnod 

rydych yn ei ddweud , cyffwrdd a theimlo i mi sut yr 

ydych yn edrych ar mi a gweld pwy ydw i ac nid yr hyn yr 

wyf yn teimlo erioed cymaint o ddioddefaint , eisiau dim 

byd mwy , yn marw ar eich rhan drwy mi ar gyfer chi 
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ysgrifennu am fel boddioddef ac yn byth yn marw ac chi 

byth yn cael ei newydd golli teimlo nesaf i chi mewn gêm 

llosgi llosgi poen ynof sy'n dod i ben pan fydd yr holl llosgi 

.Peidiwch byth wedi mynd â chi , gan y ffordd yr ydych yn 

dweud eich bod yn dioddef oherwydd eich bod byth yn 

gadael ac yn gwybod eich bod yn caru a bob amser bydd 

yn caru chi .Mae'n cael ei drin yn yr ysbyty ac Cabral cyri 

a oedd yn " coma " ac yn dod yn effro ac yn gweld dim 

ond diaper , nid ydynt yn cofio y sgwrs gyda'r seiciatrydd 

sydd , fodd bynnag, yn rhoi i mi ryddhau trefn ar ôl 

llofnodi'r hepgor atebolrwydd .- Credir i saethu anifeiliaid 

o ffenestri'r lloriau ac roedd syniadau i ddinistrio neu ladd 

pobl yn teimlo aflonyddwch mawr yn y toriadau a'r 

rhwygiadau corff yn datgan ysbryd annifyr iawn ac yn droi 

awydd emosiynol , atolwg rhoi cusan fel y rhai ydych yn 

gwybod i mi?Rhowch cusan cudd , fel y rhai surripiámos 

gilydd mi pan dyfodd yr awydd rhoi cusan , meddal , o'r 

rhai i mi , chi'n gwybod .Melys , melys i'ch adnabod chi 

.Rwy'n rhoi cusan i chi oddi wrthyf .Gyda phob dyledus 

barch, yn gadael i chi chi a fi !Beth yw eich barn am fi a 

minnau ohonoch ?Rwy'n estou- ddiolchgar am gael fy 

darllen, deall efallai !Pasio o'r ystyriaethau sydd eisoes yn 

darllen i mi eisoes yn cymryd eu elations o leiaf rhodd heb 

ei lapio huawdl i'r awr gyfreithiol eisoes màs hanner nos 

neu gêm ceiliog dyna'r cwestiwn ofnadwy ! ?Myfyrio ar y 

ecstasi gyfathrebu ddealladwy i isafswm a distawrwydd yn 

unig o adlais sy'n gwahanu yn ein gweithredu yn eiriau o 

boen , hyd yn oed mewn wrthod syml o losgi .Rhwystr 

anorchfygol yn gorfforol ond nid gan cemeg hormonaidd 

ac ysbrydol fod yn llachar .Cyrff nefol ymosod ni ar gyfer 

y blodeuo o Caru'n Ofer .Yn chwilio am gariad meillion , 

gan fod cyfoeth yn cynnwys o ran deall y bodau 

amlochrog a bob amser gyda rhywbeth i ychwanegu at 

farn hon .Ychwanegiad arall , cynnydd pellach , awydd 
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hwn am drugaredd a thynerwch sy'n ein halltudio i'r 

hunan-barch cynrychioliadol yn y cyfryngau 

cymdeithasol.Gweld safbwynt yr hunan un ac 

anwahanadwy , nid dieithrio unrhyw ddymuniad am fwy 

dymuniadau sy'n codi yn y cylch .Mae hyn yn cylch o aur , 

nid urdd o ewyllys da a theyrngarwch a pharch , yn 

bennaf oherwydd nad yw'n bodoli.Yr ydym yn bur a gwyllt 

yn y ddeddf felly , a dim byd mwy hunanol na fi sydd ond 

i fod yn ymosod ar un arall gyda eu safbwynt mor bob 

amser .Llidus y meddwl sy'n gallu gyfnewid syml o 

syniadau, mae'n apêl brys i synnwyr cyffredin .Pan 

fyddwn yn rhoi neu ddod â'r hunan â'r llall .Nid oes dim 

yn fwy dibwys yn gwrthod yr hyn nad ydym am , mae'n 

hawdd .Cariad a chariad yn hytrach yn teimlo y llall ac nid 

fi.Agwedd adeiladol y cysylltiad rhyngom 

fodolaeth.Argraffwyd yn ymddygiad greddfol yn unig yn 

meddwl i mi, ac yna ar mi , ac erbyn hyn mae gennyf 

eto.Gwrthdaro oherwydd bod un yn yr wyf yn troi i mewn 

i " I" a dydych chi byth yn gwybod pa mor dda " hunain " 

mae'n rhaid i ni roi cefnogaeth i'w gilydd .Mae'n fath o 

wedi dod atom ni sydd bob amser ar agor .Sylw i " I" ei 

hun i fod gyda chi yn berchen mygydau a hunanoldeb y 

lefel yn .Wel mae'r arfwisg yr wyf byth fod yno- dorri 

hynny gan " tu yw" sy'n bodoli ac sydd yn fwy " UE " y 

arfwisg pop " UE " .Cariad : cariad yn gorchfygu popeth 

.Awst 2007 ysgariad ... Golau eferw - cwympiadau a 

burble , gwanhau ac yn ehangu i mewn i ganghennau o 

awydd anorchfygol , mae'n rhith gan fod yr holl llygaid 

sydd wedyn yn Crymbl wrth wynebu realiti 

allanol.Cynysgaeddir â malais a gwallgofrwydd ysbeidiol 

awydd eferw ffug gan fod y yn ehangu cariad a llygru'r , 

yn meddiannu holl feddyliau ac yn caniatáu i ddominyddu 

a bod yn gormesol , mae'n cyfnewid adfywio ynni, y 

cynnwys luminous yno .Awyr goleuo , dim byd cryfach 
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na'r awydd i sicrhau'r cydbwysedd perffaith o awyr llachar 

, gan eu bod yn y sêr sy'n rhoi bywyd iddyn nhw a symud 

syniadau neu ffeithiau meddyliau, awydd i concrid , dim 

byd yn fwy prydferth nag yr awyr goleuo gan ynni sy'n 

constelaresyn galw ar gyfer rhyngweithio cyson rhwng y 

sêr , a grym y sêr yn unigryw .Mae'n codi ofn i mi sut egni 

diflannu mewn mwg heb fflam , hy ddim eisiau i 

ddehongli'r realiti cosmig .Yr wyf yn siomedig pan fydd y 

bywiogrwydd yn cael ei hatal gan llety a crystallization o 

deimladau yn ddi-os mwgwd o gywirdeb gwleidyddol .O 

enaid yn troi chi i mewn i hud a hedfan meddyliau nad 

oes ganddynt unrhyw bryd ysgogiad o ffeithiau a newid o 

bethau gwir yn newid grisiau a chylchoedd y mae pob 

pasio ac yn datblygu , ond byth yn y ffordd o ofn a 

dioddefaintteimladau .Am ddim eich hun ac yn ehangu 

eich bod yn dioddef ac yn enwedig y mwtaniad bywyd , 

newid hwn sy'n ein gyrru .Oleuni'r bywyd , boddi y 

gwallgofrwydd o angerdd .Sut Dewch ?Caru reddfol ac yn 

awyddus i gael eu caru , nwydau a siomedigaethau agor 

sawl rhithiau .Thwyllo ac yn fy ngharu i ffocysu a 

chanolbwyntio trwy gydol y fethodoleg o gariad y 

gwirionedd, sy'n treiddio i unrhyw anwiredd .Noeth mewn 

cael eu caru maes ydym yn delio â gwir hunaniaeth o fod 

yn chwarae , felly byddwch yn caru yn gofyn am 

ymwybyddiaeth ddofn o pam mae cael ein caru ni ac eto 

mae yna ddeuoliaeth angenrheidiol o hoffter da Ymatebaf 

a chariad hefyd, dialectic hwn rhagdybir1 + 1 = 1 , pan 

fydd yn rhesymegol yn un all fwynhau unrhyw beth.Felly, 

yn rhesymegol 1 + 1 = 2, ni fydd yn gywir , ond mae'r 

ymddygiad fod yn gynhyrchiol os yw'r canlyniad yn nid 

yw'r technegol clymu yr agweddau a'r gwerthoedd ac 

ymddygiad yn gyffredinol, fel bod yna mae sefyllfa unedig 

yng nghanol lovemaking .Gweithredu unigolyddol neu 

arall eu deall ac mae hyn yn unig ffynhonnell wir am 
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bleser, neu fod yn olygir gweithredu fel gwir ryddid .Wel , 

nid wyf wedi byw yn ddigon i oresgyn y camau canlynol , 

rhesymegol neu afresymegol fydd y maen prawf ar gyfer 

llawer ohonoch , yr wyf am fod yn hollol sicr , felly yr wyf 

yn dychmygu yn fy ass o bryd i'w gilydd , a heddiw mae 

yna prin asynnodfel y cyfryw , mae braidd asynnod 

artiffisial , twyllo sydd wir yn sefyll weithiau rôl hon, yn 

cymryd eich casgliadau eu hunain .Dydw i ddim yma am 

hynny , gyda llaw am ffolinebau cael ofnau , ac agweddau 

nad ydynt yn gwneud ers crazy dim ond o dan 

amgylchiadau penodol a phan beirniadu gan eraill, hy yn 

aml yn dibynnu ar y " cynefin " .Ddargyfeirio rhywfaint o'r 

rhesymeg yna rwyf am ei ddweud fy mod crazy , yr wyf 

yn cymryd yn ganiataol bod yn hoffi llawer o bobl ac felly 

, rydym yn byth yn fodlon , rydym eisiau mwy o gariad ac 

mae mwy a mwy o pam fod uchelgais mor gariadus gan 

fy mod yn gosod y cwestiwn .Encilio yn dweud y canlynol 

, pob un ohonynt yn rhad ac am ddim i ymrwymo 

ffolinebau mewn cariad , rydym yn agored i niwed a'u trin 

yn aml .Rydym am i gredu ei bod yn wir gariad hynny , 

pam, oherwydd ein bod wedi bod yn caru , bod teimlad 

bod ennyn hoffter a sbardunau doethineb bywyd

11/2007 2il hunanladdiad Ymgais gyda pils , mae cynnydd 

yn yr ysbyty cyri a Cabral prin yn cerdded i mewn i'r ward 

Yr wyf yn cysylltu gan nyrsys "yna ceisio lladd y tro hwn 

gyda bensodiasepinau ? ! " , Ar ôl y dadansoddiad rwy'n 

ergyd mewnwythiennol y nodwydd agushing gwaed.

Byw marw rhwng bywyd a marwolaeth ?Ouch !

Maddeuant, mae'n cael ei roi ?Amlwg , sydd byth yn lladd 

?Mae pawb wedi gadael i fyw eiliad yn ddieithriad pob 

angheuol cyn gynted meddwl y byddwn yn marw cyn bo 

hir , ac yna yr ydym yn byw mor anghyson gwawd .Ar ôl 

fy mhen-blwydd rwy'n ceisio i fynd " y tu hwnt i " 
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cytundeb 20 awr ar ôl anffurfio yn gyfan gwbl ac yn 

lonyddu , goroesi unwaith eto .Cymryd rhan mewn 

procedure'm agored gwerthuso ar gyfer ton o technegydd 

gweinyddol gan drydydd dîm meddygol ac mae ganddo 

nodyn 17.41 valore cymryd yr ail safle yn y gystadleuaeth 

, y noson nid cyn wedi cysgu ac wedi ysmygu fwy na 10 

cymalau, y cyfweliadoedd yn y bore .Mae'r ysgol hon 

meddygol y porthladd .Lle diwrnod yn ddiweddarach 

cefais i fynd oherwydd ei fod gyda meddwl am 

hunanladdiad a lle nad oeddwn yn cwrdd hyd yn oed , yr 

wyf yn aros , ond cefais ddigon o aros .Anfonodd y golau 

ataf yn y cyfeiriad o ecstasi presennol o fywyd bob dydd , 

goleuedig i mi sâl y dyfodol ac yn afresymol , yna ie , 

diasbedain fyny lladd mi ac yn fflachio fel pleser angheuol 

Dynamite dynnu .Felly ie healed chwith ymysgaroedd 

caloric o trylwyredd a chywirdeb .Nid wyf yn gwybod os 

ydw i'n sirioli y gorffennol oherwydd fy mod yn ofni bod 

ganddi unrhyw rym .Felly , mae dau polion, ddau eithaf ac 

Cefais fy nharo gan yr gadarnhaol ac iachau ac nid y du a 

swynol .Daw'r golau o eglurder emosiynau a rhesymoledd 

y gwyll unwaith ac yn fyrbwyll heb pontio a didraidd 

synhwyrau , nid hymgorffori teimladau neu hoelio ar y 

cyffro , y pleser o fyw a mwynhau'r grym mwyaf sy'n ein 

symud ar y ddaear ac mae'n rhoi pŵer i ninid yw , 

chrafangia 'r dalent sydd gennych a chryfder fel pelydr 

glas miniog a ventilaste o flashes poeth profiadol a 

meddyliau nad maleisus a threiddiol sy'n erlid i ni fel 

cysgodion , mae popeth wedi symud , ond mae'n 

bresennol a sut y mae'n cael ei ddatgelu yn treiddio i'ry 

synhwyrau o'r golwg ac yn dangos i ni eglurder meddwl 

trwy y distawrwydd y gwaith, ac yn dweud dim wrth i 

caledu y farn a mwynhau'r anableddau cywilyddus y mae 

eraill yn mynd trwy egni negyddol neu gadarnhaol .Ar y 

cyflymder o feddwl , yr unwaith, yr ail , y ffracsiwn o'r 
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amser , a'r amser yn ebrwydd felly ni fydd unrhyw 

doriadau yn y fframwaith neu'r ymddygiad mwyaf 

chwerthinllyd am fod gan bawb hawliau, boed effaith 

gadarnhaol neu'n negyddol.Cael yr effaith lacerating o 

Faíska du digwydd yn y polyn niwtral o bwyll a 

gwallgofrwydd yn cario ar yr egni bywiog a llwglyd er 

mwyn pleser a luminary , felly yr wyf yn eich cynghori yn 

defnyddio eich ynni eich hun i'w cyrraedd erbyn golau a 

esbaterá gwên llosgi fel lludw ,rhwygwyd o wres , ond 

gwyllt pan stirred .O'r cwadrant arall yn cael Blue Ray 

gyda meddwl tawel y Nadolig a phwysleisiodd goleuadau 

coed sy'n ein harwain at tynnu sylw.Mae'n pontio hwn a 

wynebir gan llawn canmoliaeth ond nid Rhwystrol egnïon 

pragmatig sy'n ein hatal rhag byw y ciplun , y taranau yn 

ysgwyd i fyny ac yn amlwg yn effeithio ar y don sain sy'n 

cynhyrchu cyflymder uwchsonig , ond nid mor bwerus 

hefyd.Yr hyn sy'n real ac yn ymddangos yn afreal .Bywyd 

yn y tragwyddol gadw yno yn mynd i lawr ac yna nid oes 

unrhyw ffordd i frwydro yn ei , o'i gwmpas neu drin ei fod 

yn y arswyd o burble gwrthwynebol ac yn gorffen mewn 

un pwynt taro'r meddwl y greadigaeth , dychymyg neu 

beintio olrhainllewyrchus arlliw gwyrdd a bywyd cydio yn 

y tôn ffynnu byw , dyma yw'r sgôr chi bob amser yn 

awyddus i dynnu sylw , yn byw hynod .

01/2008 yn gwneud datŵ gyda'r llythrennau

Darklightning a gwreichionen yn y llafn ysgwydd a grym 

ddweud luz'08 ar ôl y tatŵ byth yn intentei yn erbyn 

bywyd

2007-11 / 2008-01 - phone'm cyflym Masnachol y 

pennaeth gorau o'r cwsmer yn prynu 5 ffonau symudol i'r 

cwmni , yn methu ag ymddangos yn y gwaith.Yn Estarreja 

yn y llyfrgell yn y gofod ar y parcio anabl eistedd a 

gorwedd i lawr ar y lle awgrymog at fy protest ynghylch y 
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ffordd y mae'r bod yn wahanol yn awgrymu bod yn 

wahanol sydd yn unig yn y maint y llyfr gwyn ac fe'i 

ddechreuwyd ac a gwblhawydllenwi, lên-ladrata o lyfr am 

" fod yn wahanol ' a oedd yn y cofnod arddangos oedd yn 

treulio diwrnod yn llawn o addysg dda ac arferion gyda 

dros 20 o gyfrolau ar y faner .Yn Estarreja 02/2008 

Llyfrgell Taith Gerdded gyda gwaith helmed glas ac fel un 

o weithwyr y gwaith cyhoeddus , ysgrifennwch y canlynol 

ar y drws : ynof teyrnasu tawelwch trwy ddioddef .Bygwth 

brawd marwolaeth ac rwy'n awdurdodau a arweinir dan y 

tâl hwn ar gyfer gwerthuso seiciatrig .Byddaf ar ei liwt ei 

hun i Is-iarll Ysbyty Salreu lle yr wyf yn eu derbyn fel claf 

, yn creu trafodaeth ble a am fod yn sâl neu beidio , yw 

bod y system gyfrifiadurol yn unig eu derbyn mewnbwn 

mor sâl ? !Rwy'n cynnig i fynd i'r ysbyty seiciatrig yn 

Coimbra ffrwyth ehangach yn dod gyda'r milwrol o gnr 

rhoesant daith adref y diwrnod wedyn mi.Yr wyf yn taro 

geiriau ac rwy'n fud dros 10 awr.Prynais dyfeisiau golau a 

sain gyda 100watts siaradwyr chwyddo y cd gyda 

maniffesto gwrth Dantas ei rhoi mewn cyfaint mwyaf 

posibl allan o ffenest fy ystafell wely , ar José de Almada -

gaethwas , bardd Orpheus d' ddyfodolaidd a phopeth .Huc 

- Ysbytai Prifysgol Bwletin ysbyty Coimbra - dynion 

gwasanaeth seiciatryddol - y claf i'r ysbyty hwn ar 

2008/02/02 ei ryddhau 2008- 02-18 - clefyd Normal, 

newid y diaper ar y roommate , dadlau arall gydaefe a 

hyd yn oed aeth ar ôl y canol driniaeth .Dan arweiniad yr 

awdurdodau i'r hospital'm handcuffed and'm na welwyd 

hyd yn oed gan y seiciatrydd cael eu gorfodi i gadw at 

driniaeth yn erbyn fy ewyllys , clymu i stretsier a chymryd 

pigiad .Cymerais y llyfrau oedd wedi benthyg ac yn taflu i 

mewn i'r neuadd y dref llyn cymerodd y siwmper y 

diwrnod hwnnw, yr wyf yn dangos y blaen i màs tu allan i 

fy tatŵ nad oedd gan y grym y dyluniad y goleuni , 

46



deuthum i adael € 15 yn yr orymdaith .Deuthum i gael eu 

galw gan gynghorydd diwylliant Estarreja nad oedd yn 

rhoi'r llyfrau a gymerwyd o'r llyfrgell yn cael ei gychwyn 

achos troseddol y gwaethaf yn y cd crafu i fyny ac 

ddiwrnod yr orymdaith eu taflu llyfrau ar gyfer y 

ffynhonnell olau o sgwâr y dref .

               Pan oeddwn yn fud oherwydd salwch luniwyd 

cynllun , aros gyda gyfrinach miliynau o ddoleri yr wyf yn 

meddwl na fyddaf yn dweud oherwydd fy mod yn gwneud 

hyn, byddaf yn fud , fy mab gyda llyfr Arabeg hysgrifennu 

â llaw gan i mi bydd yn rhaid i'r trysor mwyaf yn y byd .

               Yn rôl y ward Coimbra Cefais ddiagnosis 

seicosis sgitsoffrenig efallai dim ond byth yn meddwl fy 

mod i'n sgitsoffrenig ... gwrando ar y sgyrsiau yn y 

cyfarfod nyrsys , atodol callach sylweddoli oeddwn yn 

gwrando ar gydweithwyr yn dweud ei fod yn fy nhro... 

Roedd wedi ysgrifennu y cofnod ' " ddianc perygl " " gadw 

pyjamas " Rwy'n ei chael hi'n hurt , byth yn mynd i redeg 

pyjamas ? !I adael y bore cadw gorfodol sy'n ofynnol i 

lofnodi dogfen llys gan fy mod yn dilyn y driniaeth .Yn y 

cyfweliad fynedfa yn yr ysbyty yn Aveiro dywedodd ei fod 

am gael ei drin gyda fy ffugenw " yr Arglwydd Light , " 

fyddai ond yn bwyta syrthio coed ffrwythau a gas menyn 

a jam mefus .Beth oedd y prydau arferol .Roedd yn 

meddwl am ffurflenni hunanladdiad , fel taflu patrwm 

darganfyddiadau etc mi ...

               Live , yr wyf yn teimlo yn dioddefaint sy'n fy 

atal rhag gweld , fel bod yn go iawn gyda ymddygiad 

ffyddlon byth , ond fel gwên ffug clown'm trist , y 

llawenydd y tu mewn, nid yw'n cydymffurfio â'r tu 

allan.Rwy'n teimlo fflôt sy'n gwneud i mi allan o'r lle 

arferol , teithio ac aros mewn man lle mae'n bell oddi 

wrth yr union golwg.Rwy'n teimlo bod stride echrydus , 
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ffenomen annaturiol , ond fel ffyrnig anifeiliaid yn teimlo y 

ffyrnigrwydd a chyflymder , sathru bachiad a lladd fel 

grym ragluniodd cynhenid   i fethiant ar y pryd .Ar daith 

heb hybrin yw delwedd y ffiaidd , atgas ac yn wirioneddol 

bechadurus , wele llw o uchder tymheredd y nef , blodau 

ac yn tyfu ymchwydd treisgar yn unig yw hwn yn amser 

drwg i gyd ffyrnigrwydd ben a gwell i mi gwisgo fel clown 

agyda chap o ITN - rhoi gwybod Portiwgal mewn coffi 

Venezuela .Bydd CTT yn codi llythyr gan y llys , 

dywedwch wrth y gweithiwr fod oherwydd fy salwch nad 

oes modd i mi lofnodi , gwneud fy olion bysedd , hy nid 

oeddwn yn ysgrifennu .Yn Coimbra , yr ysbyty fel gwesty 

yn erbyn papur cerdyn gan y dolenni o'r drysau yn dweud 

, peidiwch â thrafferthu !Peidiwch â thrafferthu a 

cherdded gydag ef ar yr arddwrn gan yr ysbyty perimedr 

gallaf gael fy hun yn codi dail ar y coed , dail a phaill yn 

gwneud sigaréts gyda phapurau gorchymyn i Thomas y 

llysenw " paratrooper " .

               Gadewais yr ysbyty wythnos diwethaf fy mod 

yn mynd i'r ysbyty unwaith eto gyda hanes o werthusiad 

seiciatrig o dan y gorchymyn o GNR o ofari - yn Coimbra 

rhoi arddangosfa o gadair ataliad â chyfansoddiad a 

gynigir gan y tŷ senedd ac agor y amddiffyniadyn 

absenoldeb awdurdod .Rwy'n golau a throi allan y goleuni 

yn dweud pŵer golau dileu Ysbyty switshis o Coimbra , 

prynu'r super yn ddiddorol ac mae wedi thema gwych 

cysylltu am darddiad y diafol " hashashin / ffigur . "Got 

gan fod y ward seiciatrig yn cael ei gymysgu i gael rhyw 

geneuol gyda chlaf yn yr ystafell ymolchi y dynion ac 

ystafell wely .A oedd yn yr ysbyty o Aveiro ac anadlu trwy 

ffenestr agored 5 cm .A dim ond eisiau i anadlu y chwiban 

awyr ac yn gweld yr ardd a'r bobl sy'n rhedeg ac yn 

mwynhau a dim ond eisiau i anadlu ... Teimlwch y rhyddid
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Parhad fyddo : ffordd o fyw

Cyfrifon Gwir o

Bras Nelson Pereira

          Mae un sy'n cael ei gyhoeddi , erbyn pryd a olygir 

... Ffordd o fyw , dyna'r cyfan sy'n cael ei etifeddu oddi 

wrth ein hynafiaid , yna rydym yn cael y genhadaeth i 

atgenhedlu pan fyddwn yn cyrraedd oedolaeth , un sy'n 

cael ei gyhoeddi gan gyfreithiau cymdeithas , blerydym 

yn byw mewn democratiaeth .

Mae hyn i gyd y gallwn gael y wybodaeth , hynny yw , 

popeth rydym yn edrych am pan fyddwn yn gwybod beth 

yr ydym yn adeiladu .

Sut ddod?

Oherwydd wrth ddelio yn y gymdeithas yr ydym yn 

gweithredu drwy rym o reswm , rydym bob amser yn 

rhaid i ni fyw er mwyn bod yn dderbyniol i ni gael eu 

gweld gan gymdeithas ei hun fel meistr, ni all fod yn 

ddrwg yn unig yn fwy teilwng y gallwn fod ;dyna beth yr 

ydym yn byw , rydym hefyd yn gwybod bod ganddo 

rhwng gymorth.

Sut ddod?

Oherwydd ein bod yn fodau i wasanaethu ar ei gilydd , 

dyna pam y broblem yn bodoli caffael , i siarad y gwir pan 

drygau i mi yn uwch.

Sut ddod?

Oherwydd gallwn fod yn fod cymdeithasol, ond gallwn fyw 

gwyllt fodolaeth.

Pan na gyrru bodau cyfartal.
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Ond mae bob amser yn bodoli ac amheuaeth , diffyg 

ymddiriedaeth sydd bob amser yn aflonyddu ni, a 

ddefnyddiwn i yn cael eu dysgu , a ddefnyddiwn i yn cael 

eu dysgu a dyna lle rydym yn cerdded tra rydym yn sicr y 

byddwch yn wir yn ymddiried , yna rydym ni yn eu 

gwasanaethu yn dda oherwydd ein bod yn ymarfer da .

Rydym am plesio holl ddarllenwyr sy'n gallu darllen llyfrau 

, fy llyfrau hyn , gallwch ddod o hyd mewn unrhyw siop 

lyfrau lle gallant hudo y pynciau y maent am ei glywed a 

darllen yn eich gwely.

Bydd yn bydd cwmni da byth yn darllen ac yn gweld 

straeon hyn mor wir .

Oherwydd eu bod yn teimlo bod rhoi'r profiad wir am y 

rhai sydd a gyfeiliornasant , ond yn gwybod i mi wella gan 

yr holl ddrwg yr ysbryd fi.

Beth fydd thema'r rhifyn hwn ?

Adroddiadau hedfan , gall fod yn fater na fydd hynny'n 

rhy frawychus , nad ydych am i sioc y darllenydd , ond 

mae'r adroddiadau yn wir ac yn cael eu hadrodd mewn 

modd a oedd yn byw mewn ffordd gyfreithiol .

Canys mi oedd yn brofiad o fewn y gyfraith , i gredu , 

dychmygu mil o bethau , yn teimlo y croen y gwir naws y 

greddf anifeiliaid.

Rydym am ennill drwy rym , ac yr ydym yn teimlo fel y 

cyfryw.

Outlaw , fod bod ein bod i gyd wedi dysgu y gallwn ddod 

o hyd ac mae'r pwysau sy'n dod y ffordd yr ydym yn byw 

, oherwydd er gwaethaf yr holl ddrwg a wnawn, gall byth 

gael ei ystyried fel drwg.
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Rwy'n credu bydd ailymgnawdoliad ym mhob un .

Uchelgais i fyw, rydym am i fyw mewn ffordd yr ydym yn 

dod o hyd yn hawdd , ond nid yw'n hawdd , ac mae'n 

anodd , pan syrthiodd yr ydym ym mar gyfraith a phan 

nad oes gennym arian i dalu am gyfreithwyr da , rydym 

yn talu pris uwch .

Sut ddod?

Os na fyddwn yn syrthio mewn ras, ni allwn fod yn 

ddoniol.

Pam bob amser geni gyda etifeddiaeth o gynnydd mewn 

bywyd , gallwn hefyd i ddysgu a rhannu profiad bywyd 

chwerw , a dwi'n dal i dalu amdani!

Cefais fy ngeni yn Affrica , roedd gan dair chwaer : y 

Elvira , candida ac yn cael eu.Yeah yno yn ddechrau da , 

stori a allai fod yn stori wych , ond mae'n digwydd bod yn 
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stori bywyd cystal .

Doeddwn i ddim yn teimlo'n llawer o ddynion drwg sy'n 

perfformio swyddogaeth hon , y gwarchodwyr carchar fel 

y'i gelwir, barnwyd eu gelynion bob amser am beidio â 

bod eisiau derbyn y gallai mewn gwirionedd yn rhaid i mi 

oddi ar y bachyn ar y farn honno.

Wedi ymrwymo nifer o droseddau ar hyd fy llwybr wrth i 

mi gerdded mewn bywyd .

Defnyddiodd oedd y tymor hwn yn slang , yr ydym yn 

delio , roedd yn fath o slang gyda , neu gallwn hefyd 

gerdded tymor .

A oedd y llefydd oeddem yn chwilio amdano a'r ffordd o 

fyw a ddaeth bob amser oedd y pier , lle bu trais neu 

beidio chanfuwyd trais demtasiwn neu provocatively , 

oherwydd ein bod yn wir yn teimlo'n dda yn yr hyn a 

wnawn .Mae'n cael ei ystyried yn dda yng ngolwg 

cymdeithas , oherwydd ni all unrhyw gymdeithas yn 

derbyn y gall eraill yn byw y drosedd , os nad yw'n cael ei 

teimlwyd bod yn yfed yn angenrheidiol o sylweddau a allai 

ymddangos yn ofnadwy o ddrwg, ond maent yn bodoli .

Ac fel y cyfryw gan bob un ohonom vices , ond fel y 

cyfryw bob amser yn cymryd yr drwg pan nad ydym yn 

hoffi rhywbeth roeddem yn sylwi fel drwg bob amser , ond 

mae ganddo weledigaeth fawr o ble yr ydym i gyd yn eu 

creu , yw ein modd accydfodolaeth gwneud ein 

hyfforddiant rydym am a chael yr uchelgais i fyw yn dda a 

bod yn well na'r llall .

Byddai llawer o Picardias sut pissed oddi ar fy 

greadigaeth, ond yng nghanol y bastards hyn yr oedd yn 

ferch , rwyf bob amser yn hoffi hi ers i mi cwrdd â hi , 

gwnaeth yr un pen-blwydd â mi.
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Fel hoffi hi bob amser gan fod y diwrnod wnes i gyfarfod 

hi , rwyf bob amser yn hoffi hi , mae hi'n byw gyda mi ac 

yn byw i raddau helaeth iawn gyda fy chwiorydd , cael 

perthynas gormod ohono , nid oedd yn caru ar yr olwg 

gyntaf , yn credu ac yn credu y bydd byth fenywfel y 

carodd hynny , y tro cyntaf i mi cusanu chi , yr wyf yn 

teimlo y gwir llew , yr ydym i gyd yn hoffi gweld ein 

hunain yn y safana .

Ef sydd â'r hawl i fywyd cyfartal i bob dyn yn cael wraig a 

theulu .

Hyd yn oed dderbyn yn y ffordd o fyw Rwyf wedi byw a 

chariad hyn ond yn bodoli unwaith mewn bywyd , nid 

ydynt yn teimlo y doeth , na byth yn ei ystyried fy hun fel 

y cyfryw , ond wnes i gyfarfod nhw i gyd , yn cael eu 

hintegreiddio mewn un ffordd neu'r llall , i gydmae'n rhaid 

i ni droi , talu bil mawr , ond mae'r cyfan am fy mod i 

eisiau cael bywyd da.

Yr oedd yn dda am yr hyn a wnaeth , dechreuais wneud 

byrgleriaethau , dechreuodd dwyn   yn y symlaf , gwnaeth 

rhai o gunpoint .Ond ar ôl degradei mi yfed gormod o 

gocên , roeddwn yn teimlo'n dda am ysmygu ac nid oedd 

eisiau gadael .

Byddai'n mynd â fi delirious , ond byth yn ymosod ar 

unrhyw un yn fy rowndiau , os nad oedd unrhyw adwaith , 

ni fyddai angen defnyddio trais , lle byddai lliniaru'r bariau 

llys.

Yr wyf yn gwybod sy'n cerdded yn y glaw yn cael gwlyb , 

dim ond yn awyddus i gael yr arian neu gael y 

gwerthoedd a ddaeth .

Safleoedd amrywiol, Cefais fy magu ar y domen , Lisbon 

bob amser wedi bod yn hwyl i mi , a ystyrir y ddinas hon 
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fel yr wyf eisoes wedi darllen llyfrau hanes, dinas o werth 

hanesyddol a diwylliannol .

Gwelais y cynnydd o gael bywyd da , er mwyn gallu i fyw 

bywyd encordeirada fel y cyfryw , hy dim ond am i'r arian, 

roeddwn yn gwybod fy mod yn iawn, Fi jyst eisiau arian 

ac yn teimlo ddrwg deddfau hyn , dim ond eisiau oedd i 

fodloni'rfy dibyniaeth ac yn teimlo'n cymdeithasol, yr 

amgylchedd cymdeithasol , i fod yn dda gyda phobl ac yn 

teimlo'n normal , arferol yng nghanol o fyw mewn 

perthynas â phobl .

Roeddwn yn teimlo gormesol , mae hi'n barnu mi llew 

mwng yn cyflawni ei diriogaeth a lle byw .Felly yr wyf yn 

wynebu bywyd o gael menyw !Wel ... Cymerais y ffordd 

hon o fyw mewn ffordd gadarnhaol y gallai drwg wneud i 

bobl , byth yn niweidio unrhyw un mewn ffordd i adfail ei 

gilydd mewn ffordd greulon ac yn eu gadael heb ddim.

Dim ond yn cymryd mantais o amgylchiadau'r hyn o bryd 

a dim ond yn gwneud hynny am arian, i ddarparu gyflym i 

ysmygu cocên , ond bob amser yn prolonguei yr hyn a 

oedd yn anochel , sef yr hyn nad yw'n cael ei eni yn ddyn 

, neu hyd yn oed efallai y gallwn etifeddu'r achos i 

astudiofel y mae'r dyn sy'n yfed alcohol a chyffuriau yn 

ysmygu yn ymateb yn y procreation o enynnau yn 

etifeddeg sy'n cael ei adael gan ganlyniad ffrwythloni .

Nid fi yw'r " arbenigol" yn y maes hwn er mwyn dehongli 

hyn i gyd ac yn gallu cyfleu i'r darllenydd ddameg hon , y 

math i siarad am y peth , oherwydd roedd rhaid i mi 

siarad am y peth , yn ffyrdd o fyw .Maent yn cael eu 

gweld yn ogystal weithiau , ar y llaw arall yn cael eu 

gweld drwg.

Sut ddod?
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Oherwydd bod y ffordd o fyw yr ydym yn ei ddysgu gan 

fod gennym uchod referenciei , ni allwch bob amser yn 

gweithredu gyda malais , rhaid iddo gael maddeuant , i 

gael ei fri yn dda !

Sut ddod?

Oherwydd ein bod yn byw ynddo, safonau, teimlad byw a 

bywyd gorchymyn teimlad , yn fath o uchelgais i fod yn 

gallu cael bywyd da.

Dechreuodd y berthynas , roeddwn yn 22, yn ymuno yn y 

fyddin , ond nid oedd am fynd , ond dywedwyd y gyfraith 

fel .A dyna pryd cefais y gwir berthynas , mae'r angerdd y 

byddaf byth yn cael yr un Cristina , ac yma dechreuodd y 

berthynas yr ydym i gyd yn dyheu am , yr ydym i gyd am 

ddod o hyd ein gwir ffrind enaid .

Roedd yn byw dwys , roeddwn i'n teimlo ei bod yn i 

ffwrdd oddi wrthyf nad oedd yn teimlo'n dda , a dyna lle 

efallai wedi cymryd i gael ychydig mwy o bŵer dros mi .

Roedd wrth ei fodd y ferch yn genfigennus , ond nid oedd 

yn insanely genfigennus , yn genfigen iach a chenfigen 

nad oedd unrhyw drwg sâl go iawn a allai mynd â fi i 

orfodi rhywun i aros gyda mi am fy osod .

Sut ddod?

Roeddwn i'n meddwl i mi , a dim ond un sydd ar goll yn 

colli y ferch o fy mywyd , ond ei fod wedi digwydd 

.Roeddwn i eisiau mynd i Bairro Alto ac mae hi'n mynd i 

ddisgo yn y maes fach , rydym yn trafod a dyna lle rydym 

yn dod i ben i fyny , efallai nad oedd yn ei hewyllys , y 

brawd hynaf erioed derbyn y berthynas hefyd.Roedd gen i 

ymladd gydag ef , ond yr oedd cyn dechrau i garu Tina , 

ond treuliodd Roedd yn foment o amgylchiadau , ond yr 

wyf yn hoffi ef, ond nid oedd yn derbyn fy ffordd o fyw , 
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byth yn dweud wrthyf felly , ond byth yn dangos ei fod yn 

ymi, gan wybod fy mod yn dda.

Niweidio dim llawer , ond nid oedd yn derbyn fy berthynas 

gyda ei chwaer .Roedd yn byw gyda mi yn unig gan y 

ffaith y cyd-destun, yr ydym yn byw yn yr un gymdogaeth 

felly rydym yn cadw y berthynas honno , sef ein creu .

Mae ei mam yn dod oddi wrthynt, beichiogi gwraig tŷ , y 

tad oedd yn gwybod , ond yr oedd yn arglwydd da y Raul 

.

Ddysgwyd i fyw yn unig ar draul menywod, cawsom 

uchder yn y gymdogaeth i gyhoeddi ei dreth y 

gymdogaeth yn blentyn , ond roedd ymdeimlad o amser , 

sydd eisoes yn astudio .

A gwelodd y tro hwn yn gyflym , er gwaethaf yr oes bach 

oedd ganddo , roedd yn rhaid iddo ymladd am fywyd ac 

am ba oedd ganddo : tad, mam , cartref , bwyd nad fi 

wedi methu a byth yn methu mi.Oherwydd er gwaethaf y 

cyflog isel sy'n fy mam a dderbyniwyd , roedd 11 yn 

chwedlau sy'n talu incwm ac mae fy nhad yn unig talu'r 

rhent, yna , ond byth yn brin o fwyd .

Felly yr oedd dechrau'r diwedd, hynny yw , gall cael 

gwared arwain at anghofus , yr wyf yn meddwl ei fod yn 

un oedd ar ôl i mi mewn dysgu, i golli fy nhad yn gorfod 

ymateb yn yr un modd ag ef.

Edrychais arno fel arwr , mab ymladd dyn o bobl 

ostyngedig, nain, Elvira , oedd gyda hwy Roeddwn i'n byw 

tan 6 oed , hyd nes iddo fynd i'r ysgol , beth sy'n digwydd 

... Yr wyf yn got a ddefnyddir ify nain oedd yn ffurfio mi, 

waeth beth yw monitro uniongyrchol fy nhad , ond ar y 

pryd yn dal i gael ei lygaid led agored, ond roedd yr 

ymdeimlad o amser.
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Roedd y syniad o amser.

A yw'r adroddiadau puraf a all fodoli yn y byd.Sut ddod?

Y dyddiau hyn gall unrhyw un ddod i'r amlwg drwy eu 

ffordd o fyw heb ystyried y sefyllfa mae'n chwarae neu 

hierarchaeth gymdeithasol .

Felly, rhan o hyn , mae'r syniad bod 'n sylweddol all 

unrhyw un yn cael ei gyhuddo o unrhyw beth heb brawf 

concrid, hy diriaethol .

Sut ddod?

Felly llywodraethu cyfreithiau ac rydym i gyd yn cael 

mynediad , ni ddylem ladd , dwyn   a thrais rhywiol .

Ond gallwn yn ôl at y wawr o ddynoliaeth a digwyddiadau 

o'r fath yn llwyddo , gan fod y stori yn seiliedig ar hynny .

Rydym parhad , y dilyniant a fydd bob amser fod yn 

barhaus , yr hyn a fwriedir .

Ac mae'n hollol sicr ein bod yn byw ar gyfer achos , nid 

ydym yn parhau i aros ac yn bodoli ar y ddaear .

Nid wyf yn gwybod , gallai amrywio'r thema , ond gallai 

darfu ar y darlleniad darllenydd , gallai dynnu sylw oddi 

wrth y stori wir a ddigwyddodd .

Ond mae'r rhain yn damhegion y bydd yn ystod y llyfr 

cyfan bob amser yn bodoli oherwydd byddwn yn nodi yn 

well ac yn deall y sefyllfaoedd a gafodd eu profi .

Sut ddod?

Er mwyn gweld fod y cyfan mewn cymdeithas lle mae bob 

amser wedi bod bywydau a dealltwriaeth o'r gymdeithas 

iach oherwydd gall y llygaid pobl eraill hyd yn oed fod 

Jwdas , ond mae yn beth pwysig iawn mewn bywyd , yr 
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hyn yr ydym yn hau yn ffrwythy byddwn yn fedi .

Ond o flaen , gael eu trin yn dda , i fod yn rhagorol , fy 

nhad bob amser yn fy ngweld ac yn awyddus i weld sut y 

brenin , ond yr wyf y brenin , y rhyfelwr nad ydynt bob 

amser yn gallu ennill a dechreuodd ifanc iawn .

Pan soniais am nad hawdd yw nid yn hawdd, ond caled, 

dyna pryd yr wyf wedi trosleisio'r yr helfa .

Ar ôl ymosod gyda slap yn wyneb fy mod yn teimlo ei fod 

wedi colli , yr wyf yn teimlo hyd yn oed yn y llygaid , yn 

ddiweddarach ceisiodd i ailddechrau gyda mi , ond yr wyf 

yn dirywio ac yno y dechreuodd y stori wir o drosedd , 

ond roedd hanes, eisoes yn gwahanu wrth gyflawni chwe 

mis yn y carchar milwrol yn Santarem , roedd y carchar 

milwrol.

Ar y pryd roedd gondemnio Arnaldo , hynny yw hanes 

unigol sy'n cyd-fynd ar fy ffordd o fewn y carchar , yn y 

llyfr yr estyniad , bydd y darllenydd i ddeall yr 

amgylchedd cymdeithasol go iawn, yn yr carchar achos 

hwn, ffon chwe mis Rhoddwyd maddeuant gan y Pab .

Yr oedd pob un y gallwn fuddsoddi i fyw bywyd da , wedi i 

mi gwahanu oddi wrth y twb .A beth wnes i?Rhoddais 

gynnig ar eu lwc .

Got Yn dal i weithio ar y domen o dan y ddaear fel gwas 

yn saer .Crysau Duon yn ofni fi, gweithio gyda cebl -

gwyrdd du , pobl dda oedd am fywyd gwell a oedd 

ganddynt yn y cartref .

Ceisiodd Portiwgal i gael bywyd gwell yn eu gwlad na allai 

gael mor chwilio a arweiniodd hwy er mwyn mudo o'r 

wlad ei hun.

Roedd yn haws i edrych Portiwgal trwy agosrwydd.
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Dechreuais deimlo agosrwydd trigolion Cape Verde , i fyw 

gyda hwy , Cape Verde ei llysenw drwg oherwydd roedd 

yn rhaid iddynt frwydro yn erbyn anghydraddoldeb a phan 

ddaeth yma i Bortiwgal oedd bodau nad oeddent yn 

derbyn yn dda , gan ei fod wedi treulio'r rhyfelyn dal 

pissed dramor ac ar y pryd, roedd yn Chavalito , roedd yn 

effro ac Dechreuwyd pa does neb eisiau blentyn , 

dechreuais i grwydro , nid wyf erioed yn vadiador , 

roeddwn yn un vagueador .

Cefais y deyrnas brofiad a oedd yn y gorffennol , gwelodd 

y gwahanu fy rhieni yn 8 oed , fel yr oedd yn astudio , ac 

fel y cyfryw eisoes yn gwybod na fyddai'n dod â mi i lawr 

yn dda iawn, yr wyf yn teimlo symud y dyn a gafodd yn 

arwr.

Mae gweld hyn yn colli hyd yn oed yn ifanc sylweddolais 

roedd rhaid i mi helpu fy mam , ond yr wyf yn wirioneddol 

caru fy nhad .

Byddai pob haf yn mynd drwy ag ef tan 17 mlynedd yn 

ddiweddarach yn dal i barhau pan oedd yn y fyddin , ond 

yna dechreuodd bylchau yr anianol .

Ar y pryd yr oedd yn y goeden ffigys y geg yn y 

gwasanaeth cludiant ysgol practis lle treuliais y gwyliau 

gydag ef .

Mae fy nhad yn ddyn caled oedd , wedi cael plentyndod 

anodd, collodd ei dad flynyddoedd com14 oedd uchelgais 

fy mam-gu yn tyfu mewn bywyd , yn cael mwy o 

gefnogaeth ac yn cael mwy o arian.

Dywedodd fy nhad bod ei ddiswyddiad yn cariadus , yr 

oedd am ei fod yn hoffi fod yn ffarwel brysiog o'r blaid , 

byddai byth yn gweld ei dad , ond tyfodd galed i helpu ei 

fam , yn fab bellach yn byw yn y cartrefy fam .
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Roeddwn i'n byw chwe blynedd gyda fy mam-gu , ond pa 

mor anodd oedd hi , roedd o isod tyfodd yn galed , byth 

yn gadael i'r plant llwgu .

Ar y pryd roedd yn löwr .Chwilio am fusnes fwyn , ond nid 

oedd yn gweithio yno , roedd beiciwr hefyd ar y pryd 

ymunodd â'r fyddin a pharhaodd ei yrfa yno .

Wedi dod yn ddyn arferol, ymunodd yno o reidrwydd o 

fywyd , gan ei fod yn sicrhau bod gan bob un ohonom i 

sicrhau hunangynhaliaeth .

Mae'n digwydd , gan ei fod yn ddyn caled , ffrind i ffrind , 

ffrind i'r plant , ond nid yw llawer o eiriau , ond roedd yn 

barchus ac yn onest .

Dyna beth mae bob amser eisiau i mi adael , ond yr oedd, 

ceir , roedd y gwahaniad , yr wyf yn encilio ychydig, nid 

ymlaen â monitro pellach o'r ffordd o fod a ffordd o fyw , 

anawsterau i oresgyn y rhwystr a'rSicrhaodd bywyd 

swydd i sicrhau bod y dyfodol er mwyn atgenhedlu , i gyd 

yn blant da , rydym yn deilwng i fod ei blant , ond hefyd 

roedd yna ddiffyg dealltwriaeth a theyrngarwch ar fy rhan 

, deuthum yn y gastiwr fod mor meddai.

Mae atchwipio seicolegol teimlad daeth yn gwaethygu'r 

am fod byth yn cael i weld bod da yn cael ei wneud , ond 

derbyniodd yn unig fel drwg drwy wahanu dim ond i mi 

feddwl drwg.

A dyna sut mae'r cyfan yn mynd i lawr at y condemniad y 

ddeddf.Began ble ?

Roedd wedi bod yn gwahanu , oedd pan ddechreuais i 

ymuno drwy unigrwydd , ond yr oedd yn fy ffordd o fyw 

oedd yn y gorffennol ac yno roeddwn yn teimlo'n ddiogel 

rhag y pryder o siom ei fod wedi teimlo , ond dyngodd 
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yno , byddwch yn gadael i mi , bythbyddaf yn rhoi mwy .

Yr wyf yn parhau fy ffordd o fyw yn yfed ac yn dwyn   a 

dyna pryd yn dal i chwilio a chwilio ei sawl gwaith a dyna 

pryd mae hi'n troi i am dderbyn mi, nid ydynt yn gwybod 

eich bod yn gwneud i mi yn dioddef , ni fyddaf yn eisiau 

dychwelyd i gael y teimlad hwnnwRoedd yn boenus , ond 

roedd yn rhaid bob amser i fyw a dal i gael ei .

Rwy'n dal i gael ei yn fy meddwl oedd pam yr wyf yn byw 

gymaint o flynyddoedd yn y carchar bob amser yn 

meddwl ei fod bob amser wedi bod yn bresennol yn fy 

felly mae gen i gymaint o werthfawrogiad am angerdd 

hwn , nid yw yn byw yn gyfartal arall.

Linhó , ar ôl tri mis o ataliol ymuno â'r gadwyn Linhó 

condemnio , mae fy stori'n dechrau o amgylch y dewrder i 

gael ei gyfyngu gan y dewrder , fel bod gennym i ddelio â 

byd rhywun arall lle , yr hyn sy'n digwydd yw hyn , gan fy 

mod yn gwybody gallai'r llwybr fod yn rhy hir mewn 

neilltuaeth , troi i mewn i'r jyngl rhedeg , yr oedd y ffordd 

hawsaf i ddelio â'r rhai sy'n cyflawni troseddau ac sydd o 

fewn y gadwyn yw byd lle teyrnasu gyfraith hurtrwydd , a 

phan fyddwn yn darllengyda asynnod gorfod delio â hwy , 

ond os ydym yn rhy smart yn gallu disgyn , felly bywyd 

yno , rhaid bywyd eu cymryd nid yn gymaint seiliedig nid 

yn gymaint y mor , a oedd fy iachawdwriaeth , roedd y 

dull hwn yr wyf wedi dewis i miwnaeth ennill, ond bydd fy 

cychwyn fod yn hir ac roedd yn dechrau cythryblus 

oherwydd cefais fy hun heb fenyw heb ryddid cefais fy 

hun yn sownd , a gollwyd ac yn newydd , yr wyf yn 

meddwl yr holl a allai fod yn rhaid i fod yn y blynyddoedd 

a allai basio yno .Felly beth wnes i?Dechreuais i ennill 

parch , nid yw'n hawdd , hyd yn oed ddim eisiau i fynd i 

mewn i wrthdaro o drais , maent yn digwydd oherwydd eu 

bod yn mynd drwy drefn sydd yna yn ddiweddarach daeth 
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i sylweddoli , mae'r drefn bod ar ôl esgobaeth wedi 

ffieiddio i fyw, byth yn meddwl bodaugallai pobl yn 

gwneud cymaint o niwed i gilydd oherwydd bod gan bob 

gwerthu cyffuriau, mae eraill yn ddefnyddwyr oherwydd 

fywyd o fewn y gadwyn sy'n troi o amgylch y monopoli 

yw'r cyffur oherwydd dyna sut yr wyf yn dechrau ysmygu 

heroin , gan fod eisoes wedi mynd i mewn i'r gadwynyn ôl 

yfed gormod o cocên, heroin penderfynodd i ddechrau , 

ond yn fath o chwarae, heroin mwg look'll , ond pan cefais 

fy hun yn glynu na allai wneud unrhyw beth , ond yr wyf 

yn dysgu i'w wneud, ond bydd yn cael ei adrodd yn 

ddiweddarach, yna cychwynroedd hyn yn i gael bywyd 

mewn cadwyn gwaethaf gwirionedd ffoi rhag i'r pleserau , 

ymddiswyddodd ychydig i'r heroin i wybod y byddwn yn 

haniaethol y syniad o gael rhyw, ei bweru gan cemegyn 

na fyddai'n gadael i mi feddwl am hyn .Doedd gen i gariad 

platonic fel cyfreithlon a got caru mawr, ond un peth sydd 

yn sicr , ond dim digon i roi cynnig , peidiwch â 'ch jyst 

eisiau ysmygu , mae bob amser yr agwedd yr ydym am ei 

fod yn arweinwyr o weld pobl eraill mewn hierarchaeth i 

fynnu yr hyneich bod yn gwybod nad ydych yn gallu nid , 

mae'n boenus , mae'n anodd i agenna , penderfynais 

beidio teimlo'n flin i unrhyw un , gan fy mod yno hefyd , 

yn talu dyled o gyfiawnder , ond mae fy llwybr yn ddrwg 

iawn , wedi dysgu y wers hon yn gynharach y byddaicuro 

ac nad oedd wedi colli oherwydd dod allan yng nghanol y 

ddedfryd , ond mae fy ddelwedd ei losgi , roedd yn eithaf 

cyfeirir , mae ystyriaeth fy daith drwy'r blynyddoedd hyn 

yn y carchar , oedd dechrau'r diwedd yn egwyddor caled , 

ac erbyn hynny na allaf difaruRwyf yn ysmygu am 

flynyddoedd i gyffuriau o'r fath wedi fy helpu i ryddhau 

angen mawr i ni i gyd yn teimlo'n , mae'n termau 

rhesymegol yn bleser , telerau rhyddid i gerdded i'r blas 

hardd, yr holl flynyddoedd rwyf hefyd yn caru fy mod 
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hadeiladu yno , ond bodBydd fod ar gyfer yn 

ddiweddarach , yn awr byddaf yn siarad am y daith sydd 

ar ben, nid ydynt yn gwybod sut i gyd yn dechrau gyda y 

cofnod pan fydd carcharorion sy'n chwilio am les , hyd yn 

oed o fewn y bywyd yn neilltuaeth , ond dyna i gyd 

goddrychol , oherwydd yn ein llesni all apelio at unrhyw 

un sy'n edrych ar ni, efallai y drwg yw ar wahanol 

bwyntiau , gellir dwyn   y cyntaf , gall yr ail droi 

gaethweision , gwaith, cariad neu drydydd parti yn gallu 

troi gwraig tŷ yn y dydd , mae llawer o amrywiaeth o 

ddynion o fewn y gadwyn na ellir bob amser ynyn gwybod 

beth sy'n mynd y tu mewn i'r enaid neu fod pawb yn hoffi 

, mae llawer yn dewis yr hawl i beidio â chael eu niweidio 

, ond heblaw bod yna bwynt bwysicach fyth, byth , byth , 

byddwch yn gallu prynu cyfeillgarwch , hyd yn oed os 

yw'n cael ei dalu o fewn y gadwyn ,gwrthdaro yn galed 

iawn o fewn y gadwyn , mae yna rhai sydd â dim byd , 

gwrthdaro o fewn y gadwyn yn rhydd, yn rhydd ar y naill 

law ac yn gryf yn ei gyfanrwydd , byddai biliwn neu bu'n 

rhaid iddi roi yn ôl , i fynd i ffwrdd gyda miond yn 

awyddus i gerdded felly yn awyddus i gerdded y ffordd 

galed , roedd y ffordd yr wyf bob amser yn mynd â fi o 

amser i ddeall , roedd fy ochr bob amser yn fwy seicolegol 

.

Yr oedd oddi yno byth yn dod o hyd y llwybr o ddaioni yn 

y gadwyn , nid oedd yn credu yn y da, dim ond yn gweld 

drwg.Sut ddod?Gan fy mod yn teimlo disgusted gyda fy 

hun , oherwydd bod y llygaid pobl eraill yn unig oedd ast , 

ast yn derm slang a ddefnyddiwyd gennym i ni , sy'n 

golygu slacker , un nad yw'n dymuno i'w roi i unrhyw 

achos arall na'r hyn a ymddiswyddodd igwneud , bob 

amser yn mynd y ffordd un sydd bob amser yn rhoi 

dwyfol , y pŵer yno , y gred o obaith a ffydd , a bob 
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amser yr wyf yn ei ynof , gwelais lladdiadau i mewn 'na .

Ond gan fy mod yn marimbar ar gyfer hyn , ac yn 

caniatáu i mi fyw , byth yn ceisio niwed i mi , yn cael 

gwybod gwir , ac yr oedd yn union sut mae hyn yn 

dechrau i gyd , roeddwn yn ansefydlog iawn , na ellir eu 

rhagweld , a'r prif ysgolion yn fy annogi barhau ei 

astudiaethau , ond bod yn gyflawn , dim ond nid y cyfan 

yr astudiaeth , roedd gan cymorth i deuluoedd, gwarantu 

cefnogaeth .

Mae hyn bob amser yn bodoli pan fydd yn cael ei sicrhau 

gyda ffordd oer i fyw a bod yn gallu hawlio hyn sy'n 

ddrwg , pam ei fod o'r enw cymorth gwarantedig , o fewn 

y gyfraith yw'r rhai sy'n rhoi i ni y drwg pan fyddwn yn 

gwthio ac yn cael ei drechu gan y system , oherwydd yn 

ôlpeidio â chael arian yr ydym yn cael eu gwthio i system 

lle mae arian i gyd yn mynd yn dda , gwaith cyfiawnder , 

oherwydd os nad oedd yn barod.

Gan eu bod yn credu mewn chi , gallant wneud unrhyw 

beth i newid oherwydd eu bod yn weithwyr cyflogedig , a 

dim ond rhaid iddynt gyfathrebu Ni all weithredu heb y 

gofynion sydd wedi'u gosod allan am gyfiawnder , gyda 

chwyn i arolwg o fod yn agored , ond pe baent yn 

agorymchwiliad oeddwn bob amser oddi ar y bachyn am 

ei fod yn gwybod cerdded yn cynnig o fewn y gadwyn , yn 

gwybod y gwarchodwyr llygredig , y rhai yn cario 

cyffuriau i'r carchar , mae rhai eraill yn got i ffwrdd , a 

ddaeth i ben i fyny yn y carchar .

Mae rhai o'r cops hyn eisoes yn gwybod y carcharorion , 

rhagori ac roedd pennod gydag un o'r alfredo oedd dyn o'r 

nos, brenin y nos, newid fforiwr tŷ sydd yn wir brenin y 

Mafia , mae hyn yn haeddu bywydoedd orau unig GOE 

sy'n cychwyn am y drosedd y ffordd y byddaf yn hapus i 
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sôn amdano yn fy llyfr oherwydd fy mod wedi dysgu rhai 

pethau gydag ef cyn heddlu, er ei fod wedi bod yn cops ac 

wedi cael episod llai cadarnhaol yn fy mywyd gydag ef , 

maent ynceisio fy lladd i mewn llin carchar, dim ond ar y 

pryd roedd eisoes yn gyn-filwr , roedd pump cyfarfod yno 

.Roedd yn gwybod pob asiant , a phob yn gwybod i mi ac 

bennod hon yn sâl y gadwyn gyfan , yn ymwneud â 

charcharorion , oherwydd fy mod yn cymhelliad i bob un 

ohonynt oedd yr enghraifft a welsant ynof fi, yn sicrhau 

dilyniant o fewn y lloc oherwydd ein bod wedi gorfodfod 

yno, a phan oeddwn a grybwyllir uchod y Cape Verde 

fyddai fy priodas , nid o'i le , yn cael eu , mewn 

gwirionedd , maent yn awyddus i ddial y bennod , yn 

ceisio fy lladd i , cefais wahoddiad i fod yn y dyn i'r pen , 

ond nid fiyn awyddus i orfodi yr undeb o un yn unig oedd 

byddwch yn gweld bod os wyf eisiau byddai'n marw.

Ond mae'r eironi yw yr un o'r a ddigwyddodd yn 

agrediram- yn unig , nid ladd ef hadbrynu ei hun ac yn 

ceisio cryfhau fy cyfeillgarwch gydag ef , ond roedd yn 

gwybod y tu mewn iddo fyddai byth yn anghofio bennod 

hon , dim ond iddo faddeuodd am ei fod yn cael y 

gostyngeiddrwydda chael eu twyllo gan yr hyn yr ydym yn 

siarad am wrthyf , nid gan y carcharorion , ond ar gyfer y 

gwasanaeth o gardiau carchar, a chyfeiriad oherwydd ei 

fod yn gwybod na allai drechu mi, byddai'n talu'r pris o 

farwolaeth gynnar , yna , felly roedd wyf yn gadael iddo 

gerddeda phan sylweddolais ei fod yn ostyngedig dysgu i 

barchu ac i dderbyn oherwydd na fyddai'n fyw pe 

doeddwn i ddim eisiau iddo, ond nid oedd unrhyw bwynt , 

dim ond yn bris uchel i'w dalu , yr wyf yn ei feirniadu gan 

garcharorion cyffredin oedd yn casáu'r cops ,Rwy'n 

achincalhado .

- Nelson wrth i chi dderbyn y boi ?
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Derbyniais ei oherwydd ei fod yn fwy na dim roedd yn 

broffesiynol , enillodd elynion pwerus yn yr amgylchedd y 

maent yn byw , cops cael, yn wybodus iawn , yn gwybod 

ben ohonom ac yn gwybod pobl bwerus a allai helpu, dan 

fygythiad i mi roi'r gorau i siarad âbyddai unigolyn hwnnw 

neu ganiatáu i gael ein parch ac maent yn ein rhai ni , 

ond yr wyf yn gadael iddo fyw, yr oedd yn un o ni , 

trigolion Cape Verde y soniais yn y nelson a Carlos , yn 

byw yn union yn yr ardal lle cefais fy magu ynmaent yn 

ysgwydd i ddial mi a daeth ffrwydradau ar ôl , ac yr 

oeddent am eu gweld yn cael lladdedigion hyn unigolyn 

o'r fath , ond yr wyf yn gadael fy mod gadael iddo fynd, 

rwyf am ddim yr unigolyn, er fy mod wedi dim yn ei erbyn 

, a hanes brodyr hyn yCarlos , ei saethu'n farw gan 

swyddog PSP , fe'i cyfeiriwyd at , ei guro iawn , yn 

chwarae gwyddbwyll gyda mi , roedd yn " arbenigol" yn y 

maes, ond yn gwybod sut i chwarae yr arian, yr wyf bob 

amser wedi dweud wrthych , nid werth chweil , chwaraear 

gyfer y cariad , ond ar y pryd roedd yn dda , ei fod yn 

cael ei noddi gan Manuel a'r romão a'r badona , rydym yn 

delio fel brodyr , roedd cymorth ar y cyd , roedd gan bob 

un ohonom yn y canol lle mae troseddu llechu ar unrhyw 

eiliad i millisecondmae llawer ac weithiau efallai y byddwn 

yn cael eu dal yn y canol a phan fyddwn wedi gwneud hyn 

, penderfynais i barhau fy ffordd , yr wyf yn gwneud 

llawer o hebryngwyr yn y gadwyn , hy , yn sicr lles rai , 

ac i ennill fy , hynny yw, un llaw yn golchi y llall.

A oedd yr arwyddair , yr arwyddair o gymorth i'r ddwy 

ochr , ond nid oedd bob amser y risg o metermos mewn 

sefyllfa pe baem yn galw i hyn , roedd llofruddiaeth mewn 

lliain , byth yn ei roi dan sylw yn ddiwrnod da ac yn hapus 

oherwydd fy mod yn cerdded i fyny at y penderfyniad 

hwn,Ni allwn i ei wneud , bob amser yn meddwl am fy 
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hun , wnes i erioed feddwl mewn eraill .

Roedd y cyfan yn gyflym iawn at fy drosglwyddo i 

ddyffryn yr Iddewon ar ôl wyth mlynedd cwblhau yn lliain 

, ni fyddant byth yn eisiau i mi a'i dderbyn i mi yn dda , 

maent yn awyddus i niwed i mi , ond parchu mi , bob 

amser yn aros am fy esgeulustod , rhywbeth nad yw byth 

yn rhoi iddynt.Roedd menyw a oedd yn swyddog yn y 

diwydiant cyfreithiol , mae hi'n hoffi i mi a faddeuodd hi, 

ond faddeuodd hyn gyda blas, ar y diwrnod roedd yn 

teithio i mi fagl yn union ar y pryd roeddwn yn fwy 

pwerus nag erioed , byth yn siarad llawergyda hwy gyda'r 

cops , roedd perygl , cerddais yn barod ar gyfer unrhyw 

beth.

Waeth beth drwg, y drwg a allai ddod i basio mi oherwydd 

, ar ôl cymryd un yn y addysg sy'n seiliedig ar y dyfodol 

ac ag ef i fyw, yn ffactor cryf i fod felly , ac yr ydym yn eu 

defnyddio i ac rydym yn cymryd addysgu fod bywyd mor 

,fyw i farw rydym yn unig yn cymryd , ond pan oeddwn 

yn trosglwyddo i Fali o Iddewon , ond mae hyn i gyd yn tu 

ôl i ni ddechrau cylch newydd hwn oedd fy ffordd o fyw a 

ffordd o feddwl nad yw'n caniatáu unrhyw fath o gam-

drin, roedd gan fy cymeriad,mudferwi mewn ychydig o 

ddŵr , a phan gefais dyffryn Iddewon , penderfynu 

cymryd cyfeiriad newydd , ei fod am gael gwared ar y 

hunllefau o'r gorffennol , er fy mod wedi cael y , 

ddiwethaf , mewn gwirionedd roedd yn eu yn ffordd syml 

o ddweud , bethmae mynd yno , ond nid yn hollol , beth 

mae mynd, mae mynd ;Dim ond gadael i fynd , gadewch i 

chi eich hun bacio mewn ffantasi ein bod mewn 

gwirionedd yn cael ei wario yn dominyddol a pherchennog 

yr alaeth gyfan , hynny yw , pob gamweithredol ac mae 

popeth yn cael ei baratoi ar ei gyfer , oherwydd eu bod yn 

gyflogwyr ac nad yw gweithwyr yn rheoli euanturiaethau i 
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ddwyn ac i ddweud bod yn cyfreithloni , yn fath o dwyllo , 

un o'r eiliadau sy'n ogoneddu fi fwyaf yn y lliain oedd fy 

llwyddiant yn ogystal â sicrhau fy enw yn y busnes .Roedd 

gan un peth arall , yr oedd yr adeg i gyd neu ddim byd 

heb ennill gwacáu , neu'n marw , oedd yr arwyddair a 

oedd ynof nerth i fyw a mwynhau y pŵer a gefais pan 

oeddwn yn amgaeedig , byth yn defnyddio trais alw-

amdano ify ffrindiau bron got wylo dagrau , y drwg a 

welais yn cael ei gludo gan gymdeithion eraill a oedd yn 

dominyddu gan drais a oedd yn bosibl eu gorfodi i wneud 

beth bynnag y masnachwyr eisiau , ond nid wyf yn 

enveredei gan lwybr galetach, er bodRoedd mi gaeth i 

heroin , yr wyf yn dyngodd i mi fy hun , er mwyn byw o 

fewn y gadwyn yn barod i ladd ac i fyw mewn modd 

urddasol na fyddai'n trafferthu i mi orffen , y cebl i gyd yn 

adfyd o'r hyn o bryd yw'r rhai â hwy gan bob un ohonom 

icytundeb, er nad oedd fy nymuniad , creu gelynion lle 

mae prin yn cael eu cerdded a minnau , nid oedd y rhai a 

geisiodd i niwed i mi , nid yw'r cyfarwyddyd yn ei hoffi mi, 

yna dyna beth a wnaethant , a anfonwyd hysbyswyr 

ohonynt yn bresennol bob amser mewna oedd yn agored i 

os gallant roi gwybod orau o bopeth y gallwn i byth yn ei 

wneud , roedd ganddynt gydwybod euog , ond yn denu un 

peth fy sylw ac yn gwneud i mi newid, basieie llawer i mi 

yn yr athrawon oedd gen i, roeddwn i'n teimlocariad 

Platonic i rai, ac yr oedd hynny a oedd yn mynd yn dda , 

ond yna trodd y cwch , gafael fi a fy rhoi ar cwm Iddewon 

yn anodd ar ôl wyth mlynedd o garchar mewn llieiniau , 

gadawodd hanes helaeth lefelcarchar , oherwydd ei fod yn 

gwybod bawb ac maent yn gwybod i mi a dyna pam yr 

wyf byth yn awyddus i gosbi gant y cant i mi , roeddwn 

yn aml yn cosbi gyda cosbau disgyblu , un ar gyfer 

ymosodiadau a cham-drin geiriol eraill gan y 

gwarchodwyr a dyna sut yr wyf ynyr wyf yn sylweddoli 
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bod 'n sylweddol yn delio â maffia yn fwy pwerus na mi , 

ond mewn gwirionedd yn ddim mwy fi jyst cael y llyfrau 

a'r diploma a wnaeth fod yn wahanol i mi, oherwydd ar ôl 

eisoes yn chwarae'r iawnyn lle hynny y bêl , i fy difyrrwch 

, gyda llaw yn chwarae i gyd roedd i chwarae , yr wyf yn 

chwarae y udgorn uchaf beth bynnag y gallwch chi 

chwarae, ace o rhawiau , mae rhai pobl yn dweud wrthyf 

y gallwn i weld a fyddai wedi lwc ddrwg gyda'r llythyr hwn 

, a diziam-gallai mi fod yn cael lwc ddrwg gyda'r llythyr 

hwn , amseroedd yn newid a dyna pan ddechreuais i 

sylweddoli nad yw bywyd o fewn y gadwyn , ond y tu 

allan , ond byth yn awyddus i fewnoli , ond roeddwn i'n 

gwybod dyna oedd fy mhwynt cryf;Dechreuodd stori 

ddramatig yn dod i ben yn llofruddiaeth , roedd tri brawd 

ac maent i gyd yn yfed heroin a heroin ar eu cyfer oedd yr 

angen o bryd , hynny yw, yn ddibynnol ar yr hyn a oedd 

yn gaeth i gyffuriau .

Ond yn ddwfn i lawr , yn bobl ostyngedig, roedd gan 

chalon da, oherwydd bod angen iddynt gael eu helpu gan 

eu bod yn cymryd mewn bywyd ac rwyf hefyd yn cymryd 

, roedd bywyd yn galed , gallwn hyd yn oed yn dweud ei 

fod yn caethwasiaeth , y ffordd bywyd gael ei wneud ,bob 

dydd roedd rhaid i ysmygu , ond byddem yn ail-lunio .

Ond mae hyn i gyd yn ganlyniad i ffordd o fyw , un sy'n 

symud yr achos oherwydd fy mod yn hyd yn oed yn 

gwneud barddoniaeth mewn perthynas â'r profiad a'r cyd-

destun y sefyllfa, maent i gyd yn gofyn i mi cerdd , oedd i 

ysgrifennu at ei gariad , oedd fel eu bod yngofynnodd 

cerdd bob amser , ond yr wyf yn colli fy hun ac roedd ar 

adeg yr yfed sydd wedi mabwysiadu ffordd hon o fyw , yr 

wyf yn gwybod yr hyn yr wyf yn gwybod ac nid wyf yn 

barod i ddysgu unrhyw un oherwydd ei fod wedi cael 

profiad i un y gorffennol , yn gwneud i mi yn arwr 
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rywunRoedd yn y sbwriel ac y gellid eu codi .

Mae popeth yn berwi i lawr i hyn , drwy brofiad , ein 

ffordd o fyw , y ffordd roedd yn rhaid i gael y cyffur i 

ysmygu, fel pe bai wedi cynnig ac o ystyried na fyddai 

prynu , deuthum yn llym yn gwerthwyr cyffuriau pimp 

siarad i werthu, roedd yn rhaid i mi sicrhau fy syrffio bob 

dydd gyda powdr wyf yn ysmygu, dyna pryd y deuthum 

yn pimp masnachwyr , roedd alwyd fel eu bod i gyd eisiau 

i fy helpu , rhowch cyffuriau i werthu mi ac yr wyf yn ei 

fwyta, yr wyf yn cael yhamdden mwyaf y gall unrhyw 

addict gael , yn cael ei gaeth i gyffuriau ac ysmygu .

Ond roeddwn yn adnabyddus am fy sbortsmonaeth , ar 

gyfer fy ymarfer mewn hyfforddiant oherwydd eu 

hyfforddi bob dydd ac mae'n cymysgu bobl a welodd fi ac 

wedi edrych ar mi eu bod bob amser wedi cael paranoia , 

paranoia a grybwyllais yn y diffyg ymddiriedaeth llyfr ac 

mae hynny'n amheus ,pan wnaeth y drwg yr ydym yn ei 

gorthrymu bob amser , yn y bydd ddrwg yn digwydd i mi 

.

Mae bob amser y rhagolwg annisgwyl yn ddiffuant yn fy 

habituei- at y ffordd hon o fyw ac yn anodd ei integreiddio 

ar ôl arestio yn yr amgylchedd cymdeithasol , gan ei fod 

yn gyfrwng ein bod yn gwybod , yn lle bach iawn lle byw 

bob dydd yn arwain atyn gwybod ein hunain i gyd at ei 

gilydd, ond yn gorfforol .

Rydym am i bob gorchymyn oherwydd ein bod yn 

awyddus i ennill yr hawl mewn gofod sy'n rhoi sicrwydd 

ein hunain i gael ei fewnosod mewn cyfrwng yr ydym bob 

amser yn ymdrin â'r ofn ni, ond nid yw'n ofn, yn syml, 

Gwneud yn siwr , gallwn oresgyn y sefyllfa gan wybod
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Weithiau mae'n digwydd mewn bywyd , yn cael ei gymell i 

wallau , angheuol , un sy'n cael ei ysgrifennu yn iawn , 

oherwydd iddo gael ei ysgrifennu gan y profiad a'r ffordd 

y deddfau a oedd yn byw ac yn tyfu .

Sut ddod?

Mae'r heddlu o reswm bob amser yn ennill , ac weithiau ni 

all pob barn a all wneud bywyd fod y mwyaf cywir i gyd 

yn pwyso yn ffactor : difenwad , mae'r nid ddoniol ac nid 

yn disgyn i mewn i ras, fod yn un sy'n gydeisiau dirmygu , 

i bychanu ;teimlo'n dda ac felly pan mae diffyg grym 

economaidd bob amser yn cael eu cyfyngu i chwarae 

oherwydd bod hefyd yn rhan - mae hyn yn gêm , hynny 

yw , mae rhai yn dweud bod un wedi i wybod sut i 

chwarae yn dywediadau poblogaidd ar gyfer lwc mewngall 

curo ni efallai yn beth da , ac y gall lwc roi i ni yr hyn yr 

ydym yn galw , lles , yn dda amdanoch chi'ch hun , i 

helpu i oherwydd ein bod yn cael eu dysgu i hynny hefyd , 

yn rhannu bywyd cyffredin gyda'nrhieni, mae ein brodyr , 

chwiorydd , neiniau a theidiau , oherwydd y mae , mae 

hyn yn ein cenhedlaeth , achos ni yw y canlyniad eu 

estyniad i weld bodau gynhyrchir o'i had , hynny yw , yn 

gwybod mae gennym y gallu i adnabod ei gilydd ,gwybod 

pwy yw ein a'n bob amser ar ein hochr ni , ond byth yn 

hoffi edrych , i gael aelod mewn teulu na ellir eu plesio , 

mae ganddynt delwedd i gadw bywyd ei thrwy hynny 

wneud y cynnydd yr undeb, lles , nid oes neb yn hoffi i 

gael , neu i weld rhywun sy'n ein teulu neu rywun sy'n 

agos atom , oherwydd yn y pen , yn y pen yr ydym i gyd 

yn ddynol , mae'n rhaid i ni ddelio â'i gilydd ac mae'r 

awyrgylch teuluol , weithiaunaill ai ar y llu hefyd, yn 

teimlo perchnogion o'r hyn a gynhyrchir a'i wneud yn 

ffordd o fyw sydd wedi ei ysgrifennu yn yr holl 
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ddarlleniadau diwinyddol sy'n gallu darllen , hy astudiaeth 

o grefyddau .

Rydym i gyd yn cymryd gyda gwersi moesol , mae'n 

briodol bod y rhai sy'n teimlo agosatrwydd mor ffyddlon , 

sydd yn gwneud popeth o gwmpas weld ein , ein rhai da 

annwyl yn eu gweld yn dda , der yn der , a pheidiwch 

byth am eu niweidio nhwcyn i'r ddelwedd sy'n cadw a'u 

bod wedi cael eu haddysgu , y gwerthoedd sy'n nad ydynt 

casgliad y caniatáu iddynt edrych yn dda , at sefyllfa a 

allai o bosibl gael eu datrys heb eu camddeall weithiau 

.Mae hyn i gyd yn neis iawn ac mae'r cyfryngau hefyd yn 

trosglwyddo felly cyfartal i'r ffasâd yn arddangos delwedd 

hardd , hefyd yn rhoi pwysau gan bŵer yr ydym i gyd yn 

derbyn yr llywodraethu, pwnc anodd iawn, ond mae wedi 

ei wneud gyda hyn i gyd fodBydd yn cael ei adrodd yno , 

rydym yn bodoli , byddwn yn parhau i fodoli , addysg 

hefyd yn cael ei roi i'r rhai sy'n honni eu bod yn 

berchnogion reswm ac weithiau maent yn trosglwyddo ac 

eisiau diffyg undod , maent i gyd yn gyffredin un peth i 

gadw : a lles, mae lles y gallant ddarparu parth o'r holl 

sy'n gallu anelu atynt ac eisiau lles i gymdeithas , ond 

maent i gyd yn byw ac yn codi gyda tad a mam , cawsant 

yr amodau cywir ar gyferyn gallu symud ymlaen mewn 

gyrfa sydd â'r nod , ond hefyd yn methu , ond bob amser 

yn anghofio ac yn cael eu llywodraethu gan y ddelwedd 

;Yr wyf yn cadw araith hon fod fy ehangder yn enfawr yn 

y bywyd hwn , dysgu llawer , datblygais hyn yr roedd 

rhaid i mi ddatblygu er ei fod yn dennyn erioed feddwl y 

diwedd, bob amser yn ambicionei i gael cyswllt 

uniongyrchol gyda gweithwyr o sefydliadau lle yr oeddwn 

, fy ngyrfagall carchar dub ei bydd yn cael ei ddehongli 

orau o ran y gair yn ogystal , ond bydd yn rhaid i fod, i 

gael eu dehongli fel onest ac yn ddiffuant fod yna mewn 

bywyd .A gysylltiedig mae cysylltiadau dwyochrog yn cael 
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eu cysylltiadau sy'n rheoli holl genhedloedd , yn faterion o 

ddiddordeb Cymunedol i ddiogelu asedau'r , fel y gallant 

roi lles fel bod ei sefydlu yn y byd , y rhyddid y pwnc 

anoddaf i siarad ,gallwn roi ein holl rhyddid, peth mwyaf 

prydferth yn y byd , yn y pleser mwyaf gall un gael mewn 

bywyd , yw bod yn rhad ac am ddim , mae'n rhaid i ni 

wybod yn goresgyn yr holl rwystrau sydd gennym trwy 

gydol bywyd ac yn gallu dod o hyd .Mae yna amrywiaeth 

enfawr ohonyn nhw , alla i ddechrau gyda'r prif : y da 

cymdeithasol , yr ydym i gyd yn cael un peth yn gyffredin 

, fel ni ein hunain , gallwn fod yn hyll hardd, nid yw o 

bwys , , dod i arfer â byw, nid yw edrych yn bopeth 

;weithiau y tu ôl i dda - edrych yn gallu ddod o hyd i ochr 

llai da, ond yr oedd llaw Apollo , yr ochr o harddwch , a 

ddisgrifiwyd gan Nietzsche i mi ei ddilyn ei hunangofiant , 

nid oes unrhyw reswm dros y rhan fwyaf , yr ochr o 

harddwch yn un sy'nyn gwneud i ni freuddwydio , sy'n 

gwneud i ni garu , yn dod i gyd yn dda , ond mae y 

ffynnon yn mynd law yn llaw â drwg, fel Nietzsche a 

ddisgrifir yn bodoli yr ochr Dionysian , hynny yw , 

ymgnawdoledig da a drwg yn y greddf o foddynol , pan 

fyddwn yn sôn am yr holl bodau sy'n bodoli i'r brig pwy 

bynnag ydynt tir , boed gwleidyddol , boed beirniaid yn 

meiri , llywyddion o gymdeithasau yn cael eu gall pawb 

fod yn , cyflwynwyr teledu i fod y carisma a chael 

ddiolchond ni all unrhyw un gael maddeuant , ei hun yn y 

gair , maddeuant gan bob un ohonom reswm a phan 

fyddwn yn cael eu rhoi , rhaid materion gymryd popeth a 

wnawn ar ran y dywedodd cyfreithiau sy'n llywodraethu 

cymdeithas a all wneud cais am y gyfraith gair .Yno y 

cafodd yr hawl i beidio â chael eu cosbi ac yn cael eu 

diffinio gan y gyfraith oherwydd ei fod i gyd ffitiau , cam-

drin yn bodoli, wedi bodoli a bydd yn bodoli yn y prolog .

Ac mae'r prolog yn dod o trosgynnol , yn dysgu y tu hwnt 
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i , yr ydym i gyd yn byw oherwydd gwyddom fod 

trosgynnol yn fwy na yn dda , gall fod yn , gall fod , yw 

addysgu , yw cael popeth, ond mae gair allweddol dynodi 

gydhon: athroniaeth , ffordd o fyw , mwynhad o fywyd 

yw'r hyn sy'n gwneud i fyny un o'r ffactorau trosgynnol , 

rydym yn parhau ac yn parhau i fyw yn yr un ffordd , 

esblygiad fyddo wedi cael eu cynhyrchu , yn cael eu 

gadael nid yw'n gwneud bendithio un drwgy da y gallwn 

ymarfer yw'r dwyfol , ein bod yn dysgu , yw ein tynged a 

ddysgwyd popeth yn cael ei adael i ni yn etifeddiaeth 

gwerthoedd gwych , fel eu bod yn Dyrchafaf y geiriau 

maent yn eu hysgrifennu , ond dyna i gyd glodfori gynnal 

pŵer a bod ynmewn dyrchafiad , er y gallai hyn i gyd fod 

yn hardd os ydym wir yn cael eu cyflawni i gyd ac wedi ei 

ysgrifennu yn dda iawn .

Sut ddod?

Byddem yn mynd i mewn i'r llwybr ehangaf o bydredd 

dynol , yn y caethweision democratiaeth cyfreithloni , y 

defnydd o'r sefyllfa i gael eu hamgáu ac yn cael eu 

subjugated i reolau mwy llym ;Nid weithiau yn ymateb yn 

yr un ffordd fel arfer yn ffordd anghydffurfiol , a elwir yn 

trosgynnol o fod , y trawsnewid i ochr mwyaf creulon o 

fod , dyna beth yr wyf yn teimlo , yr wyf yn dysgu o 

brofiad bod dicter yn gefnogaeth fywi fyw a goroesi yn 

cael ei weld ac yn so're profi gan y gwerthoedd 

wyddoniaeth sy'n cael ei ddominyddu fel ffordd ddiogel o 

fyw pan fydd hyn wedi i fod , ni allwn osgoi'r cwestiwn , 

ein nodweddion sy'n gwneud i ni yn amrywiol , ond mae i 

gyd yn dod oddi wrth yun fath , synnu , dim bodau fwy 

perffaith na neb , mae pawb yn gwybod fyw am yr angen 

hwn o sicrhau a chredadwy cefnogaeth i'r holl fodolaeth, 

gweithio'n gydweithredol , rydym disgownt fel y gall pobl 

eraill gael bywyd gwell , diweithdra , achos yn unigmae 
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hwn yn brofiad sy'n eich bydd i gyd yn rhannu'r gyda mi , 

gelwais y stori hon parhad o fod , yw ymestyn y mater 

hwn.

Y dechreuodd ar ôl y gwahanu oddi wrth fy rhieni , yr wyf 

yn ei dderbyn i ysgol gwfaint o Hale oedd enw'r y coleg , 

ar wyliau gyda fy nhad yn agos yno , ond ar ôl y gwahanu 

nad wynebu perthynas dda gyda fy nhad , aoedd o yno y 

dechreuodd y cyfan , mae fy mam wedi symud i mewn i'r 

domen ar ôl y gwahanu , cefais tua 10 mlynedd , pan 

gyrhaeddais ac fe es at y domen , yn rhedeg yr ysgol , nid 

oedd yn derbyn bod ffordd o fyw , ond apanharam-

oeddwn yn ddiniwed , yn gwybod y rym y gyfraith yn 

bodoli , fy nhad oedd yn y fyddin meiddio i mi y ffordd y 

mae'r straeon bod fy nhad wrthyf , i fod yn ddyn gael ei 

integreiddio yn y lluoedd arfog , yn gwasanaethu y genedl 

, yn ddyn caledfel y soniais , ond gadewch ef ei hun yn 

cael ei gludo ymaith gan eu hangerdd i garu merch arall , 

yn ddyn da yn gorfforol bwerus , yn ddeallusol hefyd, 

Goleddu'r sydd wedi etifeddu eu genynnau , roedd ef fel 

arwr , a oedd yr holl ddysgu sydd yn nes ymlaendod i fod 

.

Sut ddod?

Mae'r maes Roeddwn yn gwybod y gallwn i wneud , o'r 

adeg y gwahanu , fel yr oeddwn i gyda daeth fy mam 

annibynnol , fy mam got yn hoff , dyn sy'n gweithio , yn 

gweithio yn y swyddfa bost a gwaith , yn ddyn teilwng , 

dechreuoddfelly , roedd angen i mi helpu fy mam a daeth 

yr achos amlycaf oedd i gyd trin yn dda , yr wyf yn 

edifarhau , cried , ond yr wyf yn ennill , yr wyf yn credu 

bod hyn yn thema mwyaf priodol , yn eu caru fel unrhyw 

un , yn ffodus eu bod yn dda ,gael bywyd , roedd yn 

arferol i gael trafodaethau , ond maent bob amser wedi 

cael rheswm yw fy mod yn cysgu gan y trosgynnol o 
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eisiau mwy , eisiau gwneud dim byd, yn meddwl ei fod yn 

hawdd .

Dechreuais weithio i helpu fy mam , ond yn fuan 

sylweddolodd nad oeddwn yn cael eu llethu , dechreuais 

weithio fel Casqueiro hy clustogwr cynorthwywr , dyna 

beth sy'n gwneud y strwythur i gael ei siapio ac yn padio , 

gweithio , hyd yn oedfy cymdogaeth ar y domen , yn 

gweithio yno cyn i'r toninho bachgen o fy nghenhedlaeth , 

roedd gan nifer o frodyr , ond fi oedd y ffefryn .

Unigolyn a oedd yn gweithio roedd Casqueiro ddyn o 

strwythur er mwyn glustogi y soffa , roedd ymddangosiad 

cadarn , ac yr wyf bellach yn awyddus i roi i fyny yn fwy , 

ffurf ymosodol lleferydd sydd eisoes wedi mynd drwy'r 

hyn gyda fy nhad , felly yr wyf yn dewistrwy wrthdroi'r 

sefyllfa, yr wyf yn dal i fyny 'r dilyniant o fywyd , nid 

pwyso i mi , ond gallai fod wedi disgraced imi y diwrnod 

hwnnw , fel mater o fod eisiau beidio brifo neu anafu , 

ond yr wyf yn diogelu fy hun daflu carregyr un maint â 

llaw , ond yr wyf yn ergyd gwyro eisiau rhoi'r rhybudd .

Derbyniodd Eto mi yno , yr wyf yn parhau i weithio ar ôl i 

mi adael y dewis, ond hefyd y perchennog farw 

ddefnyddir gan glefyd HIV , sefyllfa nad oedd yn hoffi i mi 

ei weld yn dioddef y clefyd , ond bob amser barchu ef, yr 

wyf yn colli fy swydd , dechreuais mewn asedau ,hynny 

yw , yn y jargon yn cael ei ddefnyddio fel ei arwain , â 

rhoi i fyny gyda phenaethiaid , eisiau annibyniaeth , 

roeddwn yn fab i lew , ac yn gweithredu fel y cyfryw.

Ym Mawrth 1996 cefais fy ganfuwyd yn yr isffordd Avenue 

, wedi cael cyfres o ymosodiadau ar yr isffordd , roedd 

honiadau o droseddau a oedd yn mynd yno ac yn digwydd 

Treuliodd achlysur yn PSP a ddaeth i ofyn am adnabod , 

ac mae hynny oherwydd bodwedi cael blaenorol , wythnos 
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cyn wedi bod mewn Benfica superesquadra gyhuddo o 

ddwyn darllenydd , ond roedd y bachgen a oedd gyda mi , 

Ricardo , roedd amhrofiadol ei fod wedi dod o ofarïaidd 

ddim yn gwybod y ddinas , ond yr oedd yn hysbys canllaw 

yn ofalus , ,Roedd yn gaeth i gyffuriau , ac ar y pryd gan 

fy mod yn ei fwyta cocên , yn ei chael yn dda cael crutch 

diogelwch , hynny yw , i mi ac yn diogelu ar gyfer y 

dyfodol , hynny yw cael grym , undeb ar gyfer dilyniant .

Ond yn awr yn dod yma strwythur , un o'r prif ffactorau o 

gapasiti teyrngarwch o bob un, yn dechrau crwydro , dyna 

sut wnes i ddarganfod yr hyn yr wyf eisoes yn gwybod na 

allwch ymddiried os nad ydych yn gwybod , ond mae fy 

mhrofiad yn helaeth , roeddenfawr, oedd yn siwr o fy hun 

, yn dda am yr hyn oedd yn , wedi gwneud nifer o 

lladradau arfog , yr wyf yn dewis ffordd i beidio â niweidio 

unrhyw un, dim ond yn cael yr arian .

Ar gyfer beth?

I fyw, ymunais y ffordd hon o fyw ac ym mis Mawrth 

1996, yn fwy penodol 28 Dywedwyd wrth y warant arestio 

terfynu honnir yn unig yn ychwanegu goll cyflwyno'r 

thema hon , wythnos cyn wedi cael eu harestio mewn 

superesquadra o Benfica , roeddwn yni gysgu mewn car , 

perchennog ei fod yn cyrnol raglaw Llu Awyr , dyn oedd 

eisoes wedi bod trwy dramor , roeddwn yn dozing gan 

habituation yno , ond yn dal yn cael y tŷ ar y domen , 

mewn gwirionedd y noson honno oedd yRicardo , a dwyn 

yn ddarllenydd ac yn syrthio i gysgu yn y car , roeddem 

yn synnu ac yn cytuno gan swyddogion y PSP yn perthyn i 

superesquadra o Benfica , ond nid wyf yn amedrontei fi a 

dweud wrth Ricardo beidio dychryn fyddai'n rhaid i fod yn 

gryf ac yn dweud na wrthy diwedd, nid oedd unrhyw 

dystiolaeth i'r gwrthwyneb , ond rhybuddiodd i mi y 

gallai'r cops yn ymddangos , ond sicrhaodd ef, dweud 
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wrtho ei fod yn iawn , yn yfed gormod o wisgi ac yn 

awyddus i gysgu ac nid oedd yn ffansi i mi fynd adref ayn 

byw gerllaw.Digwyddodd hyn , yr oedd yr amheuaeth 

gwaethaf y gall dyn teimlo pan mae'n dysgu ac yn 

hyfforddi y sefyllfa bresennol a all ddigwydd ar y diwrnod 

hwnnw got i ffwrdd gyda mi .Gallai fod ufuddhau fy rheol 

o beidio â chael unrhyw beth i'w ddweud , ond nid 

oeddent yn argyhoeddedig ac aeth i gael yr holl car 

tywyswyr cyfagos i weld a ydynt yn gwybod am unrhyw 

ymosodiad , chwaraewr cd glas, ond yr ydym eisoes wedi 

ymrwymo sawl troseddau cyna phob yn cymryd rhan 

mewn lladrad a herwgipio , aeth i wneud arolwg o'r 

isffordd Avenue , safodd y sgwadron yn y llofft Marquis , 

gorsaf metropolitan o Lisbon , eu cyfweld , yr wyf yn 

dweud dim , nid ydynt yn gwybod y Ricardo sgwrs , ond 

gan fod ganddo hanes oar ôl mynd trwy wythnos yn 

gynharach mewn sefyllfa debyg , yr wyf yn ymddiried 

ynddo.

Ar y diwrnod hwnnw , yr ydym yn gadael yr orsaf , 

ganddo ddim i'w ddweud , yr wyf yn ymddiried yn ei 

dystiolaeth i mi y gallai fynd i ffwrdd , yn cymryd ar y 

pryd y drwydded yn gweithio , ond mae wedi dod o hyd fy 

hun i dderbyn y gronfa diweithdra , yn parhau i gymryd y 

llythyres i i'r cod , yr wyf eisoes yn gyrru, yr wyf yn 

teimlo yn dda , cefais lawer o hwyl ac roedd ar y pryd 

roeddwn yn weini gyda barnwrol yn cymryd y warant 

arestio , roedd yr wyf yn cyrraedd adref , wedi dod oddi 

wrth y gampfa, hyfforddwyd mwy na mis , pan fyddaf yn 

mynd i mewn i'r barnwrol gwireddu, pan ofynnais y 

garfan Marquis pan ofynnais i'r orsaf Marquis de Pombal 

dywedais dim byd, ond mae'r Ricardo gyd yn siarad , 

parhaodd y datganiad, yn ystod y cam ymchwilio 

ynymchwilio i barnwrol , ganddo ddim i'w ddweud wrthynt 

, dim byd wedi cael ei brofi gan y ffactor amlwg .Pam na 
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allai dderbyn penderfyniad o'r fath , byddai'n hoffi 

trosglwyddo fi , efallai ei fod yn well i wedi cael agwedd 

wahanol , yn onest , yn gydweithredol , edifarhau , ond 

roeddwn i'n meddwl i mi gan fy ddoethineb , yn awyddus i 

chwarae gyda chyfiawnder ,y barnwr a ddedfrydwyd mi 

oedd yn ddyn a oedd trafferthion mewn bywyd , bu farw 

un o ferched o orddos a phlant eraill sy'n weddill hefyd yn 

cerdded glynu at y cyffur , dywedwyd wrthyf gan y 

cyfreithiwr , neu ddweud y gwir , neu byddai'n anodd i 

agenna , ond yr wyf yn ymddiriedmi.

Doedd hi ddim yn amddiffyn i mi sut i gael eu hamddiffyn 

, nid gwyddys eu bod yn gweithredu yn cyfreithlondeb o 

ddyletswyddau y mae'n rhaid cwrdd , fel cynrychiolydd y 

gyfraith ar y pryd oedd unrhyw gyfreithiwr personol ac 

erioed wedi ei roi i mi , roedd rhaid i mi logi ar ôl arestio , 

ar ôl cael eidedfrydu ar ôl cael ei dyfarnu'n euog llogi 

cyfreithiwr hwn , roedd pob roeddwn i eisiau cronni ynni, 

yn gwybod ei fod yn y dystiolaeth groesffordd nad oedd 

wedi eisiau cymryd , talu pris uchel , diffyg cydweithio a 

crynhoi popeth at fy mawrgondemnio hyd yn oed yn 

meddwl hyd yn oed ladd fi.

Roedd yn ddiwrnod trist i mi fy mod dyngodd i mi fy hun y 

byddwn yn goroesi holl sefyllfaoedd niweidiol a allai 

ymddangos i mi , oedd dechrau fy pen ar gyfer popeth , 

yr wyf yn colli fy rhyddid eisoes am beth amser, 

cymerodd gadwyn trwm a llwyddo i oroesi .

Roedd hi'n amser i ennill Dysgais y grefft o hunan-

amddiffyn yn gallu codi trwy fi, mae pawb yn parchu hyd 

yn oed grym gweinyddol sy'n perfformio swyddogaethau'r 

carchar fel y mae gyda hyn pan fyddwn yn cael rhywbeth 

mae'n rhaid i ni ddelio mi, yw'rperchnogion y darn , 

hynny yw, maent yn berchen ar y diriogaeth sy'n tra-

arglwyddiaethu , yn meddwl eu hunain fel eu bod yn cael 
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eu orchmynnodd i wneud yr hyn mae'n rhaid ei wneud i 

barhau â'r llwybr ar deyrngarwch , heb ystyried y ffordd y 

mae'n ymddangos , yn gallu bod a bod yr hollbydd ond 

mae darostyngiad sydd yn anghymhwyso , wrth arfer y 

sefyllfa hon yn credu y gall hynny fod yn feistri ar y 

sefyllfa, nid yn ymddiswyddo o fod yn symlach ac sy'n 

gorfod byw , yw'r prognosis yr hyn y maent yn ei astudio 

a thrychinebauymroddedig , nid oedd un , nid dau , nid 

pedwar, yn llawer, yn amrywio yn eang alwyd y 

croeshoeliad o'r rhai mwyaf truenus , ond yr wyf yn codi 

fy ysbryd oherwydd bod bob amser ar y cynnydd , mae'r 

cyfan yn dechrau yn fy cofnod pan ges i eiddo 

deallusolLlin yn un cas , yn galed iawn , roeddwn yn llawn 

o ddicter ac awydd i ennill, hyd yn oed yn meddwl am 

redeg i ffwrdd os oedd ganddo gyfle i wneud hynny , yr 

wyf yn llwyddo i gadw i mi , i gyd oherwydd y gallwn i 

barch at cyn-filwyr a oedd yn ip , ac roeddent yny gwir 

pileri i mi ddysgu'r bywyd yn neilltuaeth , guerreei , 

trafferth , y gallwn, pe bai'n cael ei nid felly byddai yn 

angof , pob fy atgoffa , pawb yn hoffi i mi atgoffa , 

roeddwn yn daeth y ddelwedd nodwedd arweinydd tywyll 

ac oernid oedd yn gwybod cariad a dyna sut yr wyf yn 

ennill ogoniant yn y gadwyn , roedd gweithredoedd oer a 

oedd yn gorfod dysgu byw ac yn aros ar y tir uchaf i 

ennill.Dangosodd yn gyflym addysgwyr , gweithwyr , y 

gwarchodwyr a chymorth uniongyrchol i fy helpu i ennill y 

frwydr i fyny'r bryn , yr wyf yn teimlo yn unig edrych ar y 

cymorth amser ac amgylchiadau yn barbaraidd , yr hyn a 

ddigwyddodd na allai fod wedi digwydd , yr wyf yn troi y 

diafol ynfy hun , ond nid oedd yn gofyn am y drafferth 

dim ond eisiau i fyw a goroesi, oedd y tro y cyflwr .

Isabel yn brif enw'r ysgol lle yr wyf yn cadw parch iach a 

phleserus gyda mi bob amser wedi fy helpu bob amser , 

ond yn ddiweddarach daeth i fod yn rage ynof fi, ond yn 
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parchu bob amser .Ac mae hyn i gyd o ganlyniad i'r 

pwysau cryf a oedd yn cael exerted gan y system 

weinyddol y mae ei enw yn gyfarwyddwr john g .Roedd y 

dyn oedd wedi dod o dramor , got i ffwrdd pan fydd y 

ceisio lladd , ei stori yn hysbys, roedd nifer o flynyddoedd 

wrth y llyw wrth weinyddu llin tan ar ôl fy trosglwyddo, 

roeddwn yn gwybod ei hyd nes ei fod yn ddyn a allai 

siaraddaeth yn gyfathrebwr sydd â diddordeb yn y pwnc , 

a chwaraeir brifo fi efallai ar fai am y dirprwyon , yr wyf 

yn ei ystyried - yn dda yn y cylch proffesiynol, y lefel o 

cwmnïaeth pob parchu mi a chyfarwyddwr hwn am i'r brig 

gyrfa , hynny yw , Rwyf yma imeistr , rwyf yma i ennill ar 

bob cyfrif , 'n annhymerus' yn iawn , oherwydd dyna oedd 

ei bwriad , ymhlith pethau eraill y gellid dweud mwy .Un 

o'r achosion ef hyrwyddo yn fwy masnachu cyffuriau , 

roedd yn mwynhau helpu pobl sy'n gaeth , ond angen 

cyfnewid arian cyfred , chwarae â'r gyfraith , roedd gan 

bŵer pushover i wrando a phenderfynu ar y cais o 

allbynnau ansicr ac amodol adrefn agored, nid oedd dyn 

drwg , sy'n mynd yn unig at ei heb fod yn ddirywiedig a 

dewisais y ffordd galed y ffordd nad oes neb yn hoffi i 

ddilyn , ond dewisais i ddilyn , dilynwch y llwybr sy'n 

oeddwn yn rhagordeinio , wrth siarad yn y gyrchfan 

ganamseroedd rydym yn taro , nid cerdded yn bell iawn 

oddi wrth realiti , roedd gan lawer o freuddwydion fel 

plentyn a breuddwydion yn cael eu gwneud yn hunllef , 

darn yn yr anialwch wedi rhagweld , wedi gweld fy 

nyfodol , ond yr oeddwn yn gyd bortreadu mewn 

breuddwyd , deuthum i gaelmonitro gan gwrachod a oedd 

llysenw fath , a basiwyd yn fy breuddwydio am fod yn 

rhaid iddynt basio , y pŵer o fenywod yn wych , wedi fy 

helpu i , ond chwilfrydedd deffro ar ôl fy arestio , cefais 

anghydfod mawr gyda fy mrawd ac eisiauyn well nag ef , 

cystadleuaeth iach ac roedd am fod yn union fel fi .Ar y 
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pryd , yr ydym yn arfer mynd hela yn erbyn nadroedd dŵr 

i anelu , byddem yn chwarae snwcer weithiau yn wynebu 

gwrthwynebwyr anodd, ond byddwn bob amser yn ennill , 

roeddwn yn gwybod ei fod yn dda ;heddiw yn raglaw 

fyddin .Mae fy nhad yn rheoli'r cymorth mwy uniongyrchol 

y gallwn i roi , rhoddodd iddynt, wedi ei helpu mewn 

hyfforddiant , hyn i gyd oherwydd mewn bod 

separação.estamos yng nghanol fy llin mynediad, yn 

ddewr , yn union y tu mewn i'r gwarchodwyr quiseram-yr 

wyf yn gwybod y cefndir , roedd mynediad arferol os 

ydym yn siarad â'r amgylchedd y maent yn byw yno 

roedd yn amgylchedd y galw , yn gwarchodwyr a 

charcharorion yn awyddus i ennill, mae yn bodoli yn 

gyfarwyddwr da, Manuel , ond roedd yn llygredig, ond nid 

oedd yn niweidio unrhyw unwedi'i gyfyngu i ennill a 

gwneud ei waith a hefyd wedi helpu am dair blynedd wedi 

bod o dan awdurdodaeth y cyfarwyddwr hwn 1996-1999 , 

cafodd ei dynnu oddi ar y swydd cyfarwyddwr , ond 

treuliodd y plwyf yn llywydd cyngor, ond byth etogallai 

cael gwared ar yr hyn a oedd wedi mynd ag ef allan o 

liain , yn ddyn da , yn awyddus lles pob ac ar yr un pryd 

nid oedd yn niweidio unrhyw un oedd angen inni weithio 

ar yr asgell b Ystyriodd yr asgell llofrudd , ei llysenw 

adain llofruddar gyfer yr holl seilwaith ar ac yn derbyn 

ymweliad yn y parlwr dŵr yn disgyn yn ganlyniad diffyg 

maint y seilwaith rhaid cael ymbarél agored, gan ein bod 

yn byw mewn modd llygredig i'r pwynt oy cyfarwyddwr yn 

derbyn cynnig seilio am arian a allai edrych ar y cyfeiriad 

cyffredinol y gwasanaeth carchardai , got i ffwrdd yn dda, 

y cynnig yn seiliedig ar y maes hyfforddi y trefniant , 

hynny yw , y cae pêl-droed yn mwdlyd trac baw, bué 

trwmher llygredd oedd y llysenw mae hefyd y gallech alw 

esguiça , ond roedd yn dda hefyd y gallai gerdded , ei fod 

yn gwybod sut i drin y system , wedi dod yw defnyddio'r 
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amser sydd ar ôl i ganol y gosb o ddedfryd o 16 mlynedd 

, wyth cadw at hydergyfrinach , ond ni fyddai hyn yn dod i 

ben yn y ffordd orau oherwydd nad oedd y byddai rhai 

oedd yn niweidio , yn ogystal rhaid iddynt fod yn rhan o'r 

system , mae'r system yn cael ei sefydlu , felly rhaid cael 

cyfiawnhad , ac ag ef wedi codi flwyddyn arall , oedd 

ydrydedd flwyddyn sy'n oeddwn yn Linhó daeth y cyfyng-

gyngor gwirioneddol o gyffuriau llygredd gwerthu a 

awdurdodwyd gan uwch reolwyr , pob maneuvered gan 

ddefnyddio carcharor o'u ffydd , yn nerthol deliwr 

cyffuriau a oedd wedi sprawled mewn bywyd â gwerthu 

cyffuriau yr enwmae'n tyrau louis , hyd yn oed gwneud 

plentyn o fewn y gadwyn , roedd cynnig i wneud y cwmni 

yn sgipio a llenwi'r bagiau craidd dalu, deuthum i gael eu 

gwahodd i weithio yno , nid oedd yn derbyn y ffaith bod 

dynion a oedd i gyflawni'r swyddogaeth hon i'rawdurdodi 

taliad mewn cyffuriau ac roeddent gyda'r arian a 

drosglwyddwyd yn fuan trwy gyfrifiadur , dyna pryd 

ddigwyddodd y broblem go iawn Manuel t .Cyfarwyddwr 

tan hynny ;Nid oedd llawer i'w wneud , yr oedd arolwg o 

barnwrol , roedd ystyr pwrpasol yn llwyth, byddwn yn 

glanhau ein delwedd , ond methodd i glirio'r holl aeth i 

mewn i'r llys y bar , ymchwiliad barnwrol ei gyhuddo , ac 

mae llawer iawn o dystiolaeth ,ond doeddwn i ddim yn 

dyst , nid ei alw hyd yn oed ar ei gyfer , hefyd ni fyddai 

dweud llawer , dim ond amddiffyn y babi , roeddwn i'n 

teimlo fy mod yn werth mwy manear yr achos , gallai gael 

rhywbeth oddi wrtho i gadw i mi dawel , drwg roeddwn i'n 

gwybodByddwn yn talu'r pris galed i agenna .

Got gard aderyn y to allan o wasanaethau carchar, roedd 

gan y prif amorim i ymddeol yn gynnar , Manuel t .A reolir 

yn dal i fod i gyrraedd y llywyddiaeth plwyf .

Roedd newid cyfeiriad , john g .Yr oedd yr enw nesaf a 
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ddilynodd wrth weinyddu ep Roedd ganddo uchelgais rhy 

fawr hyd yn oed ar gyfer y cyd-destun, sut y maent yn 

cychwyn y gwaith yn y ward ib ailfodelu o gyflyrau, 

hanner y ward ar gau ar gyfer gwaith , roeddwn i yn y 

gell gyda carlosyn fab mam athro prifysgol , yn 

ysgrifennydd y prif ysgol, ond yr oedd yn gaeth i gyffuriau 

, o bryd i'w gilydd , dwyn   y bag yr athro er mwyn cael 

arian i fwyta , yn gaeth i gyffuriau cronig yr wyf yn teimlo 

tosturi o'i fodolaeth , oherwyddi weld eich bod yn cadw 

colli , gallai peidio esblygu yn ymddiswyddo i'r defnyddiwr 

, ond roedd yn glyfar , yn berson craff yn unig mewn 

fasnachu farchnad ddu yw eu bod yn eu hanfon , wedi 

cael daeth problemau gyda nhw i ofyn am amddiffyniad 

pan oeddwn gydag ef yn y gell ,ond mae'n ddoniol does 

neb byth yn dweud wrthyf na mynnu arian , dyledion 

roedd yn rhaid iddo dalu hyd yn oed yn ei amddiffyn ef , 

ond cafodd ei fradychu gadael i mi dyled heroin i'r dyn 

sydd â'r math guro gan ddyledion , yr wyf yn derbyn ac 

roedd yddyletswydd, nid ofni am fod y heroin yn gwneud i 

mi yn fod yn wyllt , domination gyfanswm , yr oedd o'r 

fan honno bod rhaid i mi gymryd bywyd yn galed i agenna 

, oedd pinacl fy llid i weld rhywun yn dioddef oherwydd eu 

bod i gyd yn rhoi y rheswm i mi , cefaisamrywiol melee 

ymladd , ni allai wneud i mi , cefais yr achos , popeth o 

fewn eu hangen ar ôl fy nghefnogaeth i'r gwaith a 

gwerthu ac yn dda am eu hunain , roedd gan y heroin 

rhad ac am ddim bodloni i mi gan fy mod wedi cael y 

ffigurau trawiadol, yn ffrind , oeddcyfaill ac yn amddiffyn 

yr achos , ond roedd yn beth dewr iawn nad oes neb yn 

gwrthddweud mi hyd yn oed bod mewn defnydd heroin 

.Maent i gyd yn dysgu i barchu mi oedd guys ym mywyd 

droseddu , mae pawb yn gwybod lle rydym yn eu rhoi yn 

y canol , yn cael eu parchu eu hunain yn gas i mi , yn 

cynnig i mi heroin i fynd astudio , oedd yr unig ffordd y 
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maent yn meddwl fy mod wedi caeli gael galwedigaeth 

iach a dysgu , roedd parhad y cylch yfed yn teimlo'n dda , 

yn cael ei ddefnyddio ac yn mynd â fi yr ewyllys i fwydo 

mi ac yn cael rhyw , dyma oedd y ffordd ddelfrydol o 

dreulio amser mewn neilltu heb i misgwrsio â'r broblem o 

gael rhyw a bwyd anifeiliaid.

Roeddwn yn trosglwyddo i Ddyffryn Iddewon ym 1998 , 

roeddwn yn cymryd yn saer coed wrth gwrs, nid yw'r 

casgliad oeddwn cyrraedd ar ôl deg mis yn ôl i Lliain .

Es yn uniongyrchol i'r gyfundrefn gosb a elwir yn 111 o 

drefn caled , lle'r ydym yn disgwyl ymchwiliad a allai roi 

mewn cosbau neu ganlyniadau disgyblu , a delir , talodd y 

pris i hawlio hawl a gefais i oedd cael teledu, radioond i 

mi cymryd i mi mae hyn i gyd , ac mae pawb yn gwybod 

yr enw galwodd i fy teledu , Susana wedi cael cynnig i mi 

gan fy mam , roedd yn anhygoel am fod y teledu bob 

amser wedi fy gell.Ddyfeisiwyd Weithiau , cymerodd 

ceisiodd iddo, ar rent iddo i ddefnyddio grym yn y dyddiau 

pan oeddwn yn teimlo'n wan , ond wedi cael gariad 

anfeidrol hi , yn barod i ladd os oes unrhyw un yn difetha 

mi, yr wyf yn gwneud hynny ychydig o weithiau doeddwn 

i ddim yn teimloyn dda .

Yr wyf yn mynd i 111 o clywyd gan bennaeth y gadwyn , 

y disgynnydd pen amorim o Mozambique , ond 

Portiwgaleg, mae dal , fain ond nid oedd dyn drwg yn 

unig am gael tiriogaeth dominyddu , eisiau iddo dawel , 

dyna sut dywedodd wrthyf yn stopiosiarad yn y ffordd 

honno , neu rydym yn cael diflasu , dywedais ie gallai piss 

i fyny ar ei gyfer, oedd ar y pryd mi adael yn weithredwr 

y swyddfa, neu oddi wrth eich desg , roedd eisoes yn 

gwasanaethu sawl blwyddyn yn ôl , y gard Bedyddwyr ,yn 

yfed llawer, ond yn onest , nid oedd yn bwriadu i'r drwg o 

ddim un oedd fel y bos , yn awyddus i gael iechyd , cefais 
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fy synnu gan gard hwn , ceisio ymosod arnaf methu, 

roedd gan rai gwarchodwyr a oedd yno ar y fan a'r lle 

mwyaf , a gweld y PBXdryswch , rhoi cynnig ar rodearam-

mi taro fi unwaith eto, maent yn methu, para ychydig 

mwy o funudau , ond wedyn roedd daeth fy nerth y 

mynnu ohonynt giard eisoes yn y tŷ ei 50 mlynedd , y 

Gwarchodlu Haearn , yn siaradgyda mi , dweud wrtha i 

stopio a fyddai unrhyw un niwed i mi , ond yr wyf eisoes 

wedi curo y gard Bedyddwyr a phennaeth y gadwyn , y 

pennaeth amorim , nid oedd yn achosi tolc anferth iddynt, 

roeddwn yn gwybod fy mod yn mynd i golli , felly 

dywedodd wrthyf , byddwch ynhandcuffed i faner 

diogelwch, ei handcuffed gan bresenoldeb y pen, mae'n 

archebu , gorchmynnodd y gard haearn a gyrrodd fi i'r 

faner diogelwch, mae'r bos dweud wrthyf i gymryd y 

gefynnau ac yn dweud wrthyf i fynd i mewn i'r gell, fel 

yfyddai cynllun yn ddiogel hyd nes y bydd ymchwiliad yn 

cael ei gwblhau.

Onest , enillais am ddyn , oedd ddyn oedd pennaeth , yn 

gosod esiampl , gan fod y sefydliadau sy'n cynrychioli 

grymoedd gormes , gael eu rheoli'n dda i bawb, fel bod 

pawb yn teimlo'n dda .I mi roedd y pen mwyaf dynol 

wnes i gyfarfod , ffon cosb fel y byddai'n rhesymegol , 

byddai'n rhaid i chi dalu am y weithred ei hun, ond hefyd 

yn ennill eu parch , i'r chwith i fyny i ymyrryd mewn 

bywyd yn uniongyrchol , ar ôl i oroesi hyd yn oed o fewn 

y gadwynyr ydym yn byw , a elwir yn ei lle digroeso , gan 

fod yn union yr un fath ymadrodd ei hun , i fan lle nad 

oes dim , rydym yn fyw yn unig i fyw, ond mae'n rhaid i 

ni gredu , wedi clywed y llofruddiaeth , ac yna i fyny sawl 

mareações , mae hyn yngair yn slang ar gyfer eu 

defnyddio mewn trosedd , hynny yw union llofruddiaeth , 

felly yr wyf wedi ymrwymo rhai sefyllfaoedd a allai prin 

dod o fewn y carchar , ynghyd â'r Rasta Hugo , llysenw 
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Rasta ei gofnodi gyda 16 mlynedd yn y gadwyn, yn byw 

yn y gymdogaeth Hwngari , cyfarfûm ag ef ar adeg pan 

cyflawni cosb yn y faner diogelwch, gwelais ddyn ifanc 

eisoes wedi cael rhai blynyddoedd o liain , a dal cyswllt 

mae'n rhoi sigarét mi, ond gadawodd i'rgweld oherwydd 

ein bod yn muitashorasfechados , amgylchiadau 

foiumconhecimentode oedd y tro, yn dda wedi ei weld yno 

, yr oedd yno ar yr asgell b , llofruddiaeth adain hystyried 

, yr oedd yn y ward , adain dawel , carcharorion dan do a 

oedd yn gweithio ac eisiaufod yn dawel yn y carchar , ond 

roedd defnyddwyr, gwerthwyr ac roedd un sydd yn dal i 

fod yn sownd wrth yr enw yn DAUPHIN , yr wyf yn 

esbonio ei stori , efe a ddaeth i mi , yn gyflym yn gweld 

bod tro cyntaf i mi gwrdd ag ef , roedd craff, chavalo dda 

, ond roedd wedi cymryd plentyndod gwyllt hefyd , gyda 

llaw gwnaeth y rhieni , yn dyddio'n ôl i Cape gwyrdd, gan 

edrych bywyd gwell i mi , roedd gan y cysylltiadau 

hanesyddol sy'n bodoli mewn gwybodaeth a gweld fel y 

cyfryw caledwch wedi bywnid arweinir bywyd a oedd yn 

hawdd iawn , roedd yn rhaid i fyw yn y gymdogaeth 

Hwngareg , cymdogaeth gyda phobl yn dod yn bennaf o 

Cape Green , nid y gwaith o adeiladu tai yn dda iawn , 

ond maent yn cynnig yr amodau lleiafswm o beidio â 

cysgu ar y stryd , yn caelnenfwd , am fwy o diflastod i'w 

gael addysg, y tai yn cael eu cadw'n lân ac roedd eu 

forwyn hunain a gafodd addysg go iawn, ond mae , yr 

oedd anghydraddoldeb cymdeithasol , gorfod gweithio'n 

galed ac mae'r bobl hyn yn bobl dda , hoffi

Ond daeth i barhau am lawer hirach , yn parhau hyd 

heddiw , ond mae yna eisoes hefyd ddefnyddir heroin , a 

dyna pan fyddaf yn cofio fy mod wedi ei weld ef yn y 

swyddog cyflenwi , os oedd dywyll -fusnes , y farchnad 
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ddupopeth yn iawn , gan nad oes unrhyw un yn niweidio 

unrhyw un, roedd yn gyfnod mad sylweddoli ar yr olwg 

gyntaf fod y bachgen yn smart , roedd enaid , ei 

ymddangosiad roedd yn Rasta mawr , gwyllt ond trin yn 

dda , dyna oedd y ddelweddy tro cyntaf pan welais ef, ac 

yn sylweddoli ei fod yn fachgen yng ngolwg cymdeithas , 

yn cael ei weld fel y cyfryw , mae'r herwr , y dyn sy'n byw 

ar ymylon cymdeithas , ond rydym i gyd yn hoffi cael les 

warantu amni allwn ni sicrhau, er y gallwn warchod ein 

lles, cydraddoldeb dynol sydd yn deilwng o ddweud ein 

bod i gyd yn byw gyda hyn i gyd rydym yn creu , ond 

rydym hefyd yn gwybod bod y ffynnon yn mynd law yn 

llaw â drygioni , y camau agall godi dod â'r ffordd galed i 

fyw, fod wedi cael ei drosglwyddo o'r adain ar hyd yr 

asgell b , oedd yn y gell nesaf i mi, yr oedd gyda'r 

ychydig bach yn y gell , mae'r Cape Verde eraill , yn ddig 

hefyd oedd eisoes yn y gellbeth amser ar ôl y cwrdd , yn 

gwybod ei fod yn y gell am amser hir eisoes , yn cael 

gwahanol straeon yn ddiweddarach adrodd hanes y darn 

bach y bore hwnnw ar ôl noson y iota trosglwyddo 

dychwelyd i'r ward ,wedi gwneud cytundeb â'r 

cyfarwyddyd , cydweithredu mynd i mewn i'r arall pen y 

tarw , yn cael ei ymadrodd arall a ddefnyddir hefyd mewn 

slang sy'n golygu gadael y hongian arall, er iddo i arbed , 

dim niwed welwyd oedd yn y canol ac yn dávamo- ni yn 

ddaond roedd Hugo ar yr asgell b , y noson honno buom 

yn siarad am ffenestri cysylltwch Pudemo ni felly rydym 

yn agos iawn , ac yr wyf yn clywed llawer o sŵn yn y gell 

, dal fy sylw , rhaid i gael y canfyddiad o fewn y gadwyn o 

perygl yw ysy'n gwneud i ni yn byw ac sy'n ein helpu i 

ennill, yn dod â ni enaid eisiau o fod , yr enaid yr ydym i 

gyd yn hoffi ymgorffori enaid cryf llawn o ddewrder a sgil 

a cyfrwys.

Y noson cyn y bore wedyn buom yn siarad drwy'r ffenestr 
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, gan fy mod yn clywed sŵn Gofynnwyd i :

- Pwy 'di yno ?

Roedd wedi clywed ddigwyddodd y sŵn, dywedodd wrthyf 

:

-'m Hugo , rydw i yma mwy iota .

Yr oedd y ffordd y sancsiwn , mae'r ffaith eu bod wedi 

cyflawni y diwrnod hwnnw eu trosglwyddo i ward b , 

roedd yn arferol , yna y dywedodd wrthyf pan fyddant yn 

agor y drysau yn yr achos hwn mae'r celloedd yn dod 

gyda mi i'r ward , ond dywedoddmi gadw dawel , ond yr 

wyf yn meddwl , hwn oedd y Hugo , oedd y seren , oedd y 

dyn o bryd, oedd yn gaeth i heroin fasnachwyr sydd ei 

angen i ddarparu heb arian cyffuriau, roedd yn rhaid , efe 

a mynnu ei fod , yn unbachgen gwrthryfelgar o ffordd 

enfawr, dyna pryd ddigwyddodd yr ymosodiad , yr wyf yn 

gadael y drws ar agor nid oedd yn mynd allan , ond 

roeddwn yn gwybod byddai'n dod , roeddwn yn gwybod ei 

fod wedi cael rhywfaint o glo ar yr asgell , gair slang 

hefyd glo , y gellir ei deall felyn y jargon o drosedd yn 

ddigwyddiad rheolaidd o'r daith yn y glaw yn cael wlyb .

Ar ôl gadael y gell , gwnaeth fy trefn arferol o gymryd 

brecwast , yna ewch trên , yn mynd i'r ysgol , mynd i'r 

ysgol brecwast y bore hwnnw , yn rhyfedd i beidio â'u 

gweld fod fy arferol oedd hwn oedd chwiliohefyd, oedd yn 

gaeth , ond nid oedd yn gaeth mewn gwirionedd , ond 

mae eisoes wedi gwneud lladrad ac wedi extorted 

rhywfaint o arian yn ystod y bore daeth i ddweud wrthyf , 

mae'r bechgyn a oedd hefyd yn ddefnyddwyr eu galw 

piranhas , gan geisio bywyd mewn fforddyn fwy gonest , 

ond bob amser yn gamarweiniol gan fod dibyniaeth hefyd 

yn eu harwain at hyn , roedd y Hugo gyfer y faner 

diogelwch gyda'r ychydig bach , ond yn ymddangos pêl ze 
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arall , Angolan yn byw mewn chelas erioed wedi da " 

deimlad " gydag ef oherwydd eich bodwedi rhoi pants 

tracwisg , y gymdogaeth uchel Emilio ac yr oedd am 

ddwyn y Emilio , roedd yn gwybod bod ei pants yn cael eu 

pwll wedi achosi i mi sawl gwaith , ond yr wyf byth alw, 

byth yn rhoi pwysigrwydd oedd ganddynt ymladd mawr y 

gymdogaeth EmilioTyfodd yn uchel hyd yn oed yno ar y 

gymdogaeth uchaf yn raunchy , yr un fath creu a oedd am 

i amddiffyn naill ai oedd fy, yn awyddus i amddiffyn yr 

anrhydedd o fod telerau plwyfol o gysylltiad plentyndod , 

ac yna ei ddilyn gan nifer o rai eraill , y proffwyd , hefyd 

ocymdogaeth ac yno a roddodd mawr bêl ymladd :. ze yn 

pwyso gadarn tua 90 kg , roedd Emilio yn ddyn sych , 

african nodweddiadol fel yr oedd deneuach yn amddiffyn 

yr anrhydedd , yn wynebu sefyllfa, Ze pêl wanted-anfon y 

3ydd llawr yn lle rydym rhoddodd y drafodaeth , nid oedd 

yn hawdd, ond gwyddai fod ganddo y cunning i fyw a 

rhaid i oroesi y cwestiwn.Ar ôl y Ze bêl wedi cymryd y 

tracwisg pants a bod gyda nhw mewn llaw, a drafodwyd 

;Roeddwn yn gwybod y byddai'r Emilio ennill, ond yr wyf 

byth yn meddwl y byddai'n dod i ben i fyny fel y bêl bwch 

eisiau anfon y 3ydd llawr iddo, gafael yn ei choesau , a 

wnaeth y Emilio hyn rydych wedi'i ddysgu , yn yr achos 

olaf , rwyf sydd wedi i miarbed , gafael yn ei wddf gorfodi 

i dorri , hynny yw, y funud y byddwch yn cydio y gwddf 

nid mawr, roedd ganddo canllaw wynebau neu'n mynd i 

mewn i'r celloedd , beth bynnag ydyw ac nid oedd yn 

cynnig diogelwch mawr , yn yr achos hwndaeth yr 

anrhagweladwy , o'r foment gyntaf roeddwn i'n meddwl 

eu bod yn mynd i ddisgyn , rhagwelir sy'n cael ei 

rhagweld y camau gweithredu , ond yna yr wyf yn 

meddwl ac yn dal i gael ychydig eiliadau ar ôl gweld a 

gynlluniwyd ac yn meddwl na fyddai'n digwydd , ond ei 

fod wedi digwydd , mae'rEmilio gipio ei wddf a pheidio 
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gadael i fynd yn fwy , a grym y bêl a wnaeth Joe , mae 

wedi cyfuno dau o heddluoedd monumental , nid rhedeg i 

ffwrdd pan mae'n iawn, sydd wedi bod bob amser yn ein 

haddysg , syrthiodd oddi wrth y 3ydd llawr i feddwldifrod 

yn fwy , hyd yn oed yn meddwl y gallai rhai ohonynt yn 

marw yn y sefyllfa honno , ond yn ffodus achubwyd , y 

rheswm grym bob amser yn ennill rwy'n credu bod 

hynny'n bywyd, yr wyf yn awr yn rhedeg ychydig i'r pwnc 

, er mwyn esbonio yr holl ffordd y cafodd ei wneudo fewn 

y cyd-destun hwn y byddwn bob amser yn cwrdd â phobl 

, gadewch i ni gadw'r cysylltiadau oherwydd eu bod yn yr 

hyn ein helpu i siarad i drafod sefyllfaoedd i gyd yn neis 

os gwelir ac yn ei wneud y ffordd hon , gallwn hyd yn oed 

gael bywyd sy'n gysylltiedig â dibyniaeth ar gyffuriau , 

ond teimlwnyn dda, am ein bod yn ddibynnol ar y cyffur , 

ond rydym yn bobl sy'n Trafododd bynciau o themâu 

amrywiol iawn , o'r thema mwyaf banal , o'r symlaf megis 

pêl-droed i rai mwy gwyddonol , rydym yn darllen yn 

ddigon fel y gallwn drafod yn ddiweddarach, bob amser 

wedi bod ein gryf Darllenwyd, yn awr ac yn gadael mwy 

yn ôl yma dim ond eisiau i ddangos pam yr wyf yn dweud 

fy mod erioed da " teimlad " gyda phêl bwch , y bêl Ze 

chwith braich , y unrhyw beth Emilio nad ddigwyddodd , 

yn ddianaf , ond dyna oedd y cysgu dyddi'r ysbyty ar 

gyfer atal .Mae'r bêl ze yn dal tua 3 wythnos yn yr ysbyty 

carchar, maent yn ei roi iddo yn y platinwm fraich , roedd 

y salwch mwyaf oedd ganddo , roeddwn yn ddiffuant falch 

o weld bod got i ffwrdd , fe faddeuais y camau yr ydych , 

ond yr wyf yn gwybod fy mod bob amser yn cael yn dal 

digmi, ond yn barod , yr wyf yn deall y sefyllfa, gadewch 

iddo gerdded .

Dyna oedd y dydd yn y bore , byddai efallai yn 11:00 

hefyd yn pêl Ze wedi mynd i'r faner diogelwch, roeddwn 

i'n gwybod mai Hugo oedd gydag ef , wedi ei weld sawl 
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gwaith , oedd yn y pafiliwn diogelwch arwain at 

sancsiynaucarchar stiffer yn golygu ei alw gloff , yn 

unigedd , nid oes rhaid i gael unrhyw beth y gell oni bai 

bod y pethau sylfaenol , teres tywel , mae taflenni teres , 

teres llyfr i'w ddarllen , ni allwch gael tanwyr cell a'ch bod 

yn cael eu cau23 awr y dydd, mae bob amser yn anodd i 

oresgyn , ond dim ond i ni gyfarwydd â sancsiynau hyn 

oherwydd ein bod wedi llwyddo yn hyn o'r blaen , yn byw 

yn gosb , y gosb fod yn y byw y sefyllfa honno, ond nid 

oedd yn hoffi byw fel 'na , roeddem yn gwybodbod y rhai 

sy'n cerdded yn y glaw yn cael wlyb .

Pob drwg oedd hyn ac ar ôl cwblhau'r gosb ac y byddai 

pethau'n aros felly , ond nid yn y ymosodiad Hugo 

drywanu ddwywaith yn y stumog y DAUPHIN , trin y dyn 

drwg , i ddwyn ychydig, rhai gram o heroina byddai tua 

30 o straeon , fod tua 10 gram , dyn a fyddai'n talu'r pris 

eu llysenw DAUPHIN , y pawennau , pawennau oherwydd 

iddo gael ei arestio am ymosod ar y trên , gwnaeth farw , 

oedd yn siarad llawer am ac yn hysbys ar y pryd , 

ymosodiadtop , gan ei fod yn golygu llawer o arian , yr 

oedd yn swm afresymol ar y pryd oedd y confois cario yr 

arian gan fanciau rhwng Sintra Lisbon .Mae'r ymosodiad 

wedi digwydd hyd yn oed yno tu allan i'r Lisbon trên 

Sintra ac yr oedd dyn wedi marw , ond ni allent brofi mai 

ef a gyflawnodd y llofruddiaeth y trosedd, roedd byth yn 

gallu profi ei fod yn arweinydd gwirioneddol y 

llofruddiaeth , ond cafwyd yn euog ac yn hŷncymerodd ei 

daith carchar nifer o gyrchoedd i chi ddod ag ef ac yn dal 

y cyffur , nid oedd yn rhoi'r cyffur i unrhyw un ennill , 

hynny yw , gwerthodd , cadwodd y cyffur ei hun , 

trefnodd coffrau y tu mewn i'r gell, dim ond drwy 

chibadela gallent ynodod, ond mae hyn yn am y tro.

Gan ei fod wedi llysenw y cranc yn ei ystyried bod llysenw 
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drwy beidio nyddu unrhyw beth i unrhyw un, nid yn rhoi 

unrhyw un, mae'n gwybod y gall llaw olchi y llall , hynny 

yw , gallai roi'r fuddugoliaeth gallai helpu panpobl yn 

gofyn iddo am help a Hugo yn fachgen caled yn glynu 

.Yna cafwyd dilyniant ar ôl y digwyddiadau hyn , DAUPHIN 

ei drosglwyddo i Coimbra , sy'n werth ychydig bach o 

Iddewon , fodd bynnag, yr wyf hefyd;Roedd yn 1998 fwy 

priodol 27 Mehefin , wedi i mi gwahanu oddi wrth Hugo ei 

fod mewn cell arall , roedd ffactorau a arweiniodd at 

wneud hynny , mae eraill gymdeithion hun a geisiodd 

oedd piranhas , oherwydd bod pob dydd robbed tua 3040 

gram ysmygu ac yfed , denodd y dorf gan eu bod bob 

amser yn ganolog, a elwir yn y dilyniant o gaeth i 

gyffuriau ac roedd yna pan adawodd y cloff , 

penderfynwyd y byddem yn aros yn yr un gell, ond 

piranhas rhain bob amser yn siarad yn sâl o fioherwydd 

iddyn nhw fy mod yn fwy o lwmp yn y ffordd, wedi 

cymryd ystafell wiggle nhw oherwydd eu bod yn gwybod 

fi oedd yr ast go iawn, denu ffrindiau oherwydd ei fod yn 

gwybod i roi bywoliaeth i mi .

Roedd yn gwybod i mi roi i gyd-destun sefyllfa conviviality 

ac yr oedd y bobl hyn a oedd yn byw amgylchiadau o'r 

fath gyda mi yn hyn o bryd , maent yn dweud ddrwg i mi, 

yn siarad yn sâl i mi , i gyd er mwyn cael budd o'r hyn y 

mae'r plentyn drefnwyd , am i'r sylw atac roedden nhw 

am gael y sylw arnynt er mwyn iddynt fod yn maent yn 

dda , hynny yw , bob amser wedi cymryd y tonnau , 

doeddwn i ddim yn trafferthu ag ef yn gwybod bod oedd 

bywyd pawb eisiau bod yn dda ac yn ddiolchgar am eich 

incwm ar gyfer budd-dalhun, ond roedd bob amser yn y 

rhai yr wyf yn ei angen erioed , roedd angen i mi hefyd , 

rydym yn dod yn rym unedig , hynny yw , eu hyswirio os 

oeddent am byddai rhywfaint o ymosodiad ein help , ond 

byddai'n rhaid iddo hefyd dalu ac roedd yr amserRoeddwn 
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yn trosglwyddo i ddilyn cwrs mewn dyffryn Iddewig , 

eisoes wedi cael dau neu dri mis o weithredu pan fydd y 

Rasta oedd Hugo drosglwyddo i Fali o Iddewon gyrraedd 

cefais ef fel brawd , ar gyfer y cyfeillgarwch sydd eisoes 

gydag ef , mae pedair adennydd ynadenydd Iddewig 

Valley a, b   , c , d, cefais fy hun yn d, oedd yn y ward 

gyda'r DAUPHIN oedd eisoes wedi'i drosglwyddo o 

Coimbra i ddyffryn Iddewon a dyna pryd y dywedais wrth 

Hugo os eisiau aros yn fy cell ,ei fod eisiau , ond roedd 

fater arall ei fod yn ofni am ei fod eisoes yn ceisio ladd y 

DAUPHIN mewn lliain , ar wahân ar ôl rhoi iddo ddwy 

stabs eisiau anfon y dyn y 3ydd llawr lawr yma a'i gefnder 

, bento , atali wneud hynny , ond ni fyddai'n aros gyda mi 

yn fy cell , nid oherwydd nad oedd am , ond ei fod yn ofni 

y dial y DAUPHIN , eisoes wedi gwneud nifer o bethau yn 

y carchar , roedd parch , yn ddyn a oedd yn hawdd ddial 

ei adnabod fel y cyfryw , ondRwy'n dweud wrtho anghofio 

na fydd y dyn yn llwyddo chi , does neb yn cymryd dial , 

cael perthynas dda gyda'r DAUPHIN dweud wrtho sawl 

gwaith nad oeddwn yn hoffi'r hyn a wnaethant iddo ef a'i 

fod wedi dweud wrthyf ei fod eisoes wedi anghofio .

Roeddwn yn cymryd y cwrs , a daeth trosglwyddiadau hyn 

o digwyddodd yn hwylio yn Linhó Rasta Hugo a'r cadetiaid 

yn cael eu cyhuddo mewn achos llofruddiaeth a 

ddigwyddodd yn clytiau .Roeddem yn ifanc iawn ein bod 

wedi dod gallai'r llin sôn am enwau ohonynt i gyd , ond 

byddaf yn nid yn unig yn sôn am enwau rhai , y darn bach 

, mae'r Johnson , y chwaraewr pêl-droed go iawn , a 

gynrychiolir holl gadwyn dewisiadau lle'r oedd neu a oedd 

wedi mynd heibio , Tonigwylan , wedi cael ei drosglwyddo 

gan hefyd wedi gwneud nifer o ymosodiadau yn Linhó y 

masnachwyr , hefyd Ze tó , yr wyf yn hyn wedi byw yn 

ddigon gydag ef , nid ei arestio , yn byw gydag ef o dan 

yr un to , gyda umasraparigas , chavalas oedd gen ify 
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roedd ganddo ei .

Ond mae'r chwilfrydedd y stori hon ei wrthdroi i mi, yn 

cerdded gyda merch oedd yn bwyta ceffyl a hi buteiniaid 

ei hun i fyny ar gyfer y mater oedd y ddau puteiniaid , nid 

oedd yn hoffi byw yn ddibynnol ar fenyw , ond yr wyf yn 

ei hoffi cyn belled ag i fyw gydag ef .Dim ond cocên a 

ddefnyddir ar y pryd , nid oedd yn cymryd yn dda iawn hi 

heroin a chocên , ond cadw y berthynas , yn ei hoffi hi a'r 

ze tó ac roeddent ana hefyd gaeth i gyffuriau ac mae'r 

chwilfrydig y stori hon yw fy mod bob amser yn dweud 

bod i ze iddo adaely ceffyl , dweud erioed na fyddai'n 

defnyddio heroin , daeth yn ddiweddarach i mi fwynhau 

yn y gadwyn ac yn yr amser hwnnw roeddwn i yn y 

dyffryn Iddewig , roedd y Rasta , y darn bach yn byw i 

fyny amseroedd da , roedd digon o digon o ddeunydd yn 

yfarchnad , hynny yw , roedd llawer o gyffuriau a Dyffryn 

Iddewon yn gadwyn parchu, lle y mae llawer o ddynion 

dedfrydu i ddedfrydau uchaf ac roedd ganddo enw da am 

fod cadwyn peryglus bob amser , bob amser wedi bodoli 

ac yno digwydd dynladdiad , felly roedd gadwyn 

gydaenwogrwydd trwm.

Gan nad oedd llawer o ddeunydd ar y farchnad i gyd yn 

awyddus i werthu i gael eu darparu â mwy o ddeunydd , 

mae yn dechrau yr anghydfod rhwng y DAUPHIN a'r gwir 

Pinocchio cafodd ei hun harestio am fasnachu cyffuriau 

rhyngwladol , oedd yr arweinydd ac fel y dyn eisoes wedi 

cael cofnodyn y cadwyni gogleddol i'r de o Portiwgal , a 

dyna pryd ddechreuodd eto nid oedd am weld neu'n 

gwybod .Mae'r Pinocchio a delir i Hugo lawer o gyffuriau i 

guro y DAUPHIN , aeth ei fod yn dreisgar ymosod y dyn 

yn yr ystafell wisgo , pob er mwyn eiddigedd ;y DAUPHIN 

werthir y pecynnau mwy o faint ac mae eu yn wannach , 

dyna pam mae'r Pinocchio a delir i guro y DAUPHIN .
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Roedd yn ddigwyddiad nad oedd yn ddymunol iawn , ond 

mae'r amser wedi dod , ond roedd hefyd cofrestr mewnol 

ac eisoes wedi gwasanaethu nifer o gosbau , dechreuais i 

gael problemau , dechreuais i gael ei erlid gan llysenw 

marcão unigol, fe'i cafodd ei hun yn sowndam lofruddio ei 

frawd , a sut yr oedd eu hangen arnaf i ysmygu cychwyn 

bob dydd yn gwneud casgliadau a oedd yn un o'r 

casgliadau hynny sy'n marcão ymddangos , nid oedd 

eisiau gadael i mi gymryd yr arian , daeth o hyd yr hawl 

gan nad oedd mwy na flynyddoeddyr wyf yn marchogaeth 

'm' r bar sydd ei angen er mwyn osgoi mi beidio â 

chymryd yr arian o gasgliad am ei fod hefyd yno i 

dderbyn arian.Cawsom cyfnewid geiriau lle'r oedd yn 

dangos y pŵer corfforol , ond dim byd wedi digwydd i mi 

fynd allan gydag arian yr wyf om , dim ond ei bod yn y 

dechrau i wneud gelyn , deuthum i wneud gêm pêl-droed 

yn a oedd yn cymryd rhan cyfrol otybaco ar gyfer y tîm a 

enillodd , yr oedd yn y tîm arall cefais fy hun yn chwarae 

gyda'r grŵp a oedd wedi dod o llin , fy ei wneud gan 

wylan Toni , Jorge , mae'r Louis Joe a'r athletwyr ac 

roeddem yn gwybod ein bod yn a chwarae, rydym yn 

awyddus i ennill hyd yn oed os bu'n rhaid i amcangyfrif yn 

rhy isel y gwrthwynebydd a dyna beth ddigwyddodd , ni 

golli , collwyd y gêm oherwydd fy mod yn bennaeth y bet 

, wedi cymryd rhan fy teledu ar drachwant i wneud cyfrol 

, ei fod wedi ymrwymo ar Ramon ,y sipsi , roedd roedd 

cofnodion hir yn ddyn daro yn y canol , nid oedd mor 

eisiau colli dywedodd nad oedd yn talu , maent chatearam 

i gyd i mi ac yn mynnu cyfaint tybaco , ond syrthiodd 

dawel , dyna pryd y boi hwn marcão parhau iyn awyddus i 

ddweud bod y cyfaint a dderbynnir am nad oedd ganddynt 

reswm wedi cael eu cyfuno yn y gêm , roedd yn athletwr , 

ymladd bob amser am yr hawl ac er mwyn osgoi 

problemau pan oedd felly er mwyn osgoi .Parhad , ond 
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mae hyn yn guy bob amser yn parhau â cheisio ysgogi i 

mi ;mae yn ddiwrnod fy mod yn mynd at y cwrs gwaith 

coed , oedd pam yr wyf wedi mynd yno i ddyffryn 

Iddewon , y diwrnod hwnnw digwyddodd yr anochel , y 

gard oedd i mi agor y gell, roedd yn brin i mi gael y gell 

,ond y diwrnod hwnnw oedd yn rhwystredig , nid wedi 

ysmygu digon o gyffuriau oedd i adael y graddiad i lawr at 

y cwrs a bydd yn cynnwys ymddangos i mi marcão , 

roddodd i mi ar frys oherwydd fel yr oedd yn rhwystredig 

ac fel y bu hanes, cythruddol yn amodol armi, doeddwn i 

ddim yn petruso desferi yn dyrnu ac efe ymateb , ond nid 

oedd ganddo gyfle eisoes wedi astudio , roedd yn 

ymladdwr , ond roedd yn awyddus iawn i ysgogi yr hyn a 

ddigwyddodd , yn syfrdanol , hy nid yw cyflawni unrhyw 

gosb am ei fod yno y diwrnod hwnnw ypennaeth y ward , 

Eduardo , roedd ei enw , dyn tua chwe troedfedd o daldra 

, yn gryf yn gorfforol , yn ddyn gonest , yr oedd yn ddyn 

cyfiawn ac i'r chwith ar hynny.Yr wyf yn parhau ar y 

trywydd iawn bob amser yn talu sylw i unrhyw ymosodiad 

ar ei ran , oherwydd fy mod yn gwybod ei fod wedi 

cymryd peth amser i ysgogi mi ac fel y cyfryw , precavi 

mi, yr hyn yr ydym i gyd yn cael greddf , synnwyr 

chweched fenywod synnwyr cyffredin trosleisio'r , 

ondhefyd, y dynion wedi.Mae'r ymdeimlad dosbarth yn 

annisgwyl , yw gwybod sut i chwarae a gwybod lles a 

pharch , dim byd yn digwydd ar ôl hynny , yr wyf yn 

ceisio dilyn arweiniad ond gallai nid am fy nghalon yn gryf 

, ei sicrhau gan Rasta Hugo , un o'r dynion mwyaf ei 

barch ynamser fy mod yn byw yn neilltuo , ystyriodd y 

cyntaf nid yn unig oherwydd y cyntaf , yr wyf ;popeth 

dysgodd , y dewrder iddo arddangos , gan fy mod wedi 

cael y dewrder ac eisoes oeddwn wedi mynd heibio , 

amsugno , amsugno yn ddigon dewr i wybod bod rhyfelwr 

, yn ddyn ffyddlon , bardd , dyn sydd yn hoffi 
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barddoniaethond hyd yn oed fy mod yn well nag 

ef.Hoffwn i glywed , yr wyf yn cyfansoddodd lawer o 

benillion , mae eu cysegru iddo , fi oedd yr orau , roedd y 

ffigwr carismataidd yr oes yr oedd yn rhedeg , roedd craff 

, yn gryf , roedd yn anghyfannedd , got dial yn y canol , 

lle bu'n byw gyda gweddillpoblogaeth carchardai , dal 

llawer, ond roedd yr holl bobl heddychlon , pobl oedd yn 

gweithio , ond nid fi.Pan fyddaf yn rhoi'r gorau i weithio 

ac yn dilyn y cwrs , deuthum yn yr hyn nad ydym am i fod 

y llew o tywyllwch , dychwelais i'r lliain , dyna pryd mae 

popeth wedi symud ymlaen i mi gan fy mod wedi dod 

adref lle roeddwn wedi bod ac wedi meistroli ,roedd 

cadarnhad o fy fodolaeth , mae'r ailenedigaeth yr ardal yr 

wyf erioed wedi cael yn y tŷ hwnnw , oherwydd ei fod 

wedi cadw y parch , roedd yn anodd i agenna , felly 

penderfynais i edrych am ffyrdd hawsaf i oroesi'r anodd i 

mi dod o hyd.

Mae'n cadwyn ganolog o Lisbon , cartrefu bob math , 

motherfuckers sy'n bodoli mewn bywyd , mae rhai wedi 

troi at droseddu drwy gyd-ddigwyddiad , mae eraill wedi 

gwisgo y drosedd gan ymwybyddiaeth, roedd bob amser y 

ffactor da ac yn iach , nid oedd yn ofni dim ond fiun fath 

gan ei fod eisoes wedi gwneud popeth o fod y da, y cyfaill 

, y amddiffynnwr , y cymodwr , sy'n deall bob sefyllfa , 

roeddent yn chwerwi , a ddywedodd gan y rhai sy'n 

desabafavam i mi , oherwydd yr wyf yn teimlo tosturi 

gwych , roedd gancymryd yr ymdeimlad o undod ac ni 

fyddai'n mynd i mewn eich siomi.Es i ar fy ffordd i gael 

amodol , ond yn dal wedi cael rhywfaint o amser i 

fanteisio ar yr amodol, yr wyf yn gwneud penderfyniad ni 

fyddaf yn gwneud unrhyw beth sy'n niweidio mi, ond 

byddaf yn gweithio i ryddid, daeth yn gymhleth gan fod yr 

holl wynebu meistrolaeth ddastrwythuro gan y 

cyfarwyddyd , ond gallwn fod wedi ennill popeth â'r 
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cyfarwyddyd hwnnw.Ar y pryd nid oedd yn derbyn bod y 

rheswm a gymerwyd gan y cyfarwyddyd hwn mor galed, 

roedd trefn awdurdodaidd , am nad oedd yn derbyn y 

cynllun , a fwriadwyd i gael gwared gyflymach y gadwyn , 

ond mae wedi dod yn hyd yn oed yn fwy anodd, ond yr 

wyf yn gadaeli ddarllenwyr yn ddiweddarach fel y gallant 

ddeall y cyfan llwybr nad yw'n blino o ailadrodd , yn galed 

i fynd i'r afael , yn ogystal oedd y tro pontio Manuel t . ;y 

cyfarwyddwr fy mod wedi dod o hyd, ei ddisodli gan john 

g .Roedd y dyn oedd wedi dod o Macau , cyn- arolygydd o 

barnwrol , dyn a oedd wedi byw ymosodiad gan y maffia a 

sefydlwyd yn Macau , a alwyd 24 karat , roedd rhai 

gwarchodwyr marw yn y swydd oherwydd ei fod yn 

perthyny weinyddiaeth Portiwgaleg, yna beth am anfon 

atgyfnerthu cyhoeddus i wasanaethu'r genedl.

Dioddefodd yr ymosodiad , ddianc , ond mae ei 

gwarchodwr ei ladd , rhosyn, daeth â gweinyddu llieiniau , 

dyn unionsyth, fe hoffi mi pan welodd efe fi, efe a 

anfonodd i mi wybod fod ganddo hyder ynof fi, ond 

doeddwn i ddim yn poeni oherwydd ei fod wedisyniad o 

drawsnewid cael ei ystyried fy hun y sgorpion brenin , un 

sydd â gwenwyn yn y gwaed , a elwir ef, ac am beidio 

galw , yr wyf yn colli .

Began cosb leiaf mewn cell tai, roedd cosb , yr oedd nid 

yn galed, yn cael ei ystyried yn gosb arferol iawn mewn 

cyflymder cymdeithasol o fewn y gadwyn , ond i mi daeth 

yn hunllef , nid oedd yn derbyn cosb hwn .Mae'r 

cyfarwyddwr john g .Aeth i fy cell i siarad â mi, i fy helpu i 

, nid oedd yn derbyn cymorth o'r fath , drwgdybio y gred 

ei fod, fel yr oedd yn iawn , efe a mynnu yn gyfnewid 

cydweithrediad uniongyrchol o'r hyn yr oedd am ei wybod 

, nid oeddwn yn barod i wneud hynnyoherwydd ei fod 

byth yn fy cydweithio yn y gwasanaethau hyn , ond yr 
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oedd yn ei ddatganiad o sut oedd ef yn ddyn da.Mae hyn 

yn gosb , y gwaethaf , wedi cymryd dau seicotropig daeth 

i fy ffenestr oedd: yr heliwr , mae'r Chibanga a'r piranha , 

roedd yr heliwr a roddodd i mi y ddau cyffuriau 

seicotropig , treuliodd wedi graddio gwasanaeth , roedd y 

dyn a oedd wedi i mia gymerwyd i fod yn y gell gosbi , 

Sampaio oedd ei enw .Ers effaith seicotropig yn dal ynof 

fi, gwylltio fi weld pasio Sampaio o flaen fy cell , yr wyf yn 

gadael y gell cyfan , got tân i'r matres , i mi adael , pan 

fydd y gwarchodwyr yn fy helpu , yr wyf yn rhedeg i 

ffwrdd, es i i'r iard , dalffon a dwy garreg ac wedi 

ysgrifennu yn ei fraich dde , dial , awydd creulon .Y 

diwrnod hwnnw oedd yn barod i ladd y gwarchodwyr neu 

bwy bynnag yr oedd y got yn fy ffordd , ond eu bod yn 

smart fel bob amser , yn dod yn siarad â mi, oedd 

ganddynt unrhyw ffordd arall allan , oherwydd eu bod yn 

gwybod fy mod yn gandryll ac yn cael asgell gyfan 

iamddiffyn fy hun os ydw i'n gyhoeddi felly , ond nid 

oeddwn ar fy nghyfrif , pa mor na allai ymladd heb reswm 

, ar ôl ychydig o oriau derbyniais y prynedigaeth , hynny 

yw , y cyfnod a ddaeth i ben trafodaethau ac felly nid wyf 

yn cyflawni mewn gwirionedd,Derbynnir bod yn rhoi i mi 

20 diwrnod mewn cell disgyblu , hynny yw cloff , 

oherwydd yno y cwrddais alfredo m . , PSP , y cyn GOE , 

gastiwr yn blwyfol , cymerodd y wladwriaeth i ddal swydd 

fel y cyfryw , i gychwyn y swyddogaeth ynmaffia , yn 

ddyn caled oherwydd ei fod wedi eisoes wedi cael 

pencampwr bocsio gyfartaledd pwyso , yn gwybod ei fod 

yn dda , a dyna pryd , pan syrthiais yn y gell disgyblu , 

roedd pennod nad oedd yn dymuno ac y gallai eich bod 

wedi cymryd ei fywyd , fel yRoedd hanes gyda dduon a 

oedd wedi dod i gwrdd â sancsiynau disgyblu , roedd yn 

gyfnod gwyllt , yr wyf eisoes yn gwybod beth oedd yn 

mynd ymlaen am y llwyddiannus ac wedi dweud yn uchel 
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na fyddwn papar rhif o'r fath yn cael ei guro ganddo ef 

,gan fod y cyfarwyddyd yn amheus , gwnaed y maffia yr 

holl duon a syrthiodd mewn gosb a oedd wedi cyflawni 

neu eu cymryd rhywfaint o gosb oherwydd diffyg parch y 

gwarchodwyr neu wasanaethau, gweithwyr neu 

gyfarwyddyd , a fyddai'n talu drwy Alfredo m . , ei fod 

wedi bod cyn-psp , cyn- cop , yn gwybod llawer ohonynt 

ac yr wyf yn ei adnabod fel y cyfryw , ond i gyhoeddi yn 

uchel ac yn siarad yn uniongyrchol â'r môr , rhoddodd y 

ffon i mi , yr wyf yn syrthio mewn cosb , roeddwn i'n 

gwybod alfredo m .A fyddai'n rhaid i mi, ond dyna lle 

roeddwn yn anghywir.Maent yn ceisio fy lladd pan fyddaf 

yn dwyn   y pennawd i'r sba ar gyfer ymdrochi , wedi 

methu , oedd gydag ef ddau cops mwy i amddiffyn y ddim 

byd yn fy erbyn .Hwn oedd y tro yr wyf yn dangos ewyllys 

fy rheswm dros fyw , wedi cael ei inculcated gan fater o 

fod yn blwyfol , gan fy mod wedi byw yn y gymdogaeth .

Colli fy nhad yn gynnar , deuthum i oedolion yn 

gynharach , daeth i gael ei adlewyrchu mewn bywyd sydd 

wedyn yn cymryd , mae ei brofiad yn trosgynnol y dyfodol 

, mae hi'n syrthio ar y ffordd o fyw y greadigaeth a phan 

ei bod yn anodd , mae'n ofynnol i nii gael addysg fwy 

difrifol , yn gynnar tu ôl i'r hyn amlwg does neb eisiau i 

ddymuno .

Dyna pan fyddaf wedi pasio'r cam o'r marcão , dyna pan 

ddechreuais i fod eisiau mwy o reswm , roedd yn rhaid i 

gael penderfyniad i lefel a chyfeiriad partner, ond 

roeddwn yn gwybod bod yn y canol ymwthio 

gwyliadwriaeth a gyfansoddwydgan gardiau a rheolwyr , 

got it , got i gael a ymyrryd lles arall, ond nad oedd yn 

ddim mwy na lles fel fi , weithiau mae'n fater o gyfle , yr 

wyf yn ceisio , yr wyf yn ceisio ac yn ceisio cael y enaid y 

Portiwgaleg, rwy'n lawry ras Portiwgaleg hil dewr , wedi 
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gorchymyn i'r byd , mae etifeddeg yn amlwg.Weithiau 

rydym yn gwneud y cwestiwn canlynol , pam yr ydym yn 

bodoli , beth ydym ni , ble rydym yn byw , yn faterion 

sy'n dod â amheuaeth i fyw, ond rydym yn gwybod mae'n 

rhaid i ni ennill, roedd barod i fod felly , es i ar fy carchar 

ffordd , yn ddiweddarach ar ôlmarcão y frwydr Dilynwyd 

hyn gan ymddangosiad y grŵp a gyfansoddwyd 

gwasanaethau gwyliadwriaeth a elwir gwarchodwyr 

carchar , Cawn bobl dda , yr wyf yn cael popeth , ond yn 

onest maent hefyd jyst eisiau byw , byth eisiau brifo fi ac 

roeddwn i eisiau i anwybyddu , mae gynnarnid yw wedi 

dysgu na allwch chi bob amser yn ennill , roedd yn lle 

digroeso , yn fan lle mae bywyd yn ddiwerth , nid oedd 

unrhyw ddiddordeb mewn rhoi gwerth ar y gwir ystyr y 

dyn sydd yn nad oedd y gwasanaethu .

Gweinwch , gwasanaethu pob oedd ganddo i wasanaethu 

, roeddwn yn ufudd , roeddwn yn gwybod mewn grym 

gwleidyddol , pŵer cymdeithasol , y pŵer gormesol mae 

yna bob amser un peth mae'n rhaid i ni wybod sut i 

faddau .Gallwn fod wedi bod yn arwr o fri ganddynt, yn 

dychwelyd y gwerth o Iddewon i gael ei ddiarddel oddi 

arno , dychwelyd Valley Iddewon , dod o hyd llin yr un 

arweinyddiaeth oherwydd eu bod yn yr hyn nad oeddwn 

am ddod o hyd , wrthryfela yn fy erbyn pob groesam y 

cyfan a oedd wedi mynd heibio , y cafodd ei wneud , 

roeddwn yn byw gyda phob a allai fod yn rhaid i mi ei 

wneud i gael i oroesi popeth gallai wynebu oherwydd bod 

y gelynion yn bwerus oedd y defnyddwyr yn yr holl 

beiriannau , yn cael eu alwyd y piranhas , hy, roedd yn 

rhaid i oroesi bawb, roedd y rhan diplomyddol , sefydlu 

cysylltiadau , hynny yw , mae gennym athro , yn cael 

cynorthwy-ydd , seicolegydd , meddyg a chyfreithiwr , sef 

i ni fod os nad oes mewn gwirionedd unrhyw beth i'w 

ddweud.Dim ond yn byw hyn o bryd yr amgylchiadau hyn 
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o bryd yn cael eu bodau dynol syml sy'n cynnwys ar 

ewyllys ac rwy'n caru , cariad platonic sy'n amharu yn y 

canol o fod , yn yr achos dyn , eisoes wedi cael yr holl 

bleserau bywyd , annwylmenyw yn dal i fod yn fy meddwl 

yn fy enaid yn fy mywyd , yn angerdd dwys , y berthynas 

mwyaf parhaol a all fodoli , sy'n cael eu hymestyn 

.Cariadus , hwyl, cariad lles yw'r angen i garu bod ar 

ewyllys i oroesi .Mae'r adroddiad yn iawn i gyflwr olaf fod, 

gan fod pawb yn gwybod i mi , yr oeddent am ei fy rhoi ar 

brawf , yr wyf yn wynebu popeth yr oedd yn eu hwynebu 

ers yr hunllefau gwaethaf , rydym yn dysgu o'r blaen 

straeon amser gwely dweud wrth yw'r tad a mam ,fel y 

gallwn fyw mewn cytgord a lles er mwyn ennill y dydd y 

lles a phŵer - yr ydym yn cadw rhoddion o etifeddeg o 

ddyddiau cynnar o fod , er ei fod yn gyd amsugno gan y 

maint, ehangder yn enfawr os ydym yn sôn am briodas , 

mae'r cydraddoldebhawliau lles.Yr ydym i gyd wedi 

cyhuddo ar genhadaeth , mae'n parhau, bydd yn parhau i 

dyfu , yn parhau i wylio tyfu , gyda crafanc , cywirdeb y 

eiliadau gweithredu, er y mae'n rhaid i mi gael cywirdeb 

.Y mae gyda maddeuant , parhaodd bywyd gan ei fod yn 

rhaid iddo barhau a chael pobl yn onest , yn wir, mae 

popeth yn wych , Cawn pobl sy'n gallu unrhyw beth, yn 

benderfynol o bopeth am fy mod oedd i fod i fyw fel y 

maent wedi cael , ond maent eisiau bod yn fwy craff, 

goddiweddodd hwy o gwbl, roeddwn yn gallu cyfuno eu 

glyfrwch i mi gan fy ddoethineb , roedd craff , ond bob 

amser yn awyddus i fod yn fwy na mi , ond yr wyf yn 

conjuguei eu glyfrwch , dysgodd i chwarae , hefyd wedi 

chwarae â gwybodaeth ohonynt gyda fy.Parhau yn byw 

mewn neilltuaeth , caeedig , oedd yn gyfnod anodd , dim 

harddwch y gallwn weld , dim trugaredd a gefais i gael , 

byddwch yn gwybod bod y llwybr yn absenoldeb .Dwi 

byth eisiau brifo neb , dim ond eisiau i adael i mi fyw , 
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yna fe es i mewn i frwydr a oedd yn gyson , gan fod pob 

un ohonynt yn gryf , roedden nhw i gyd bodau , ond 

roeddwn i eisiau gwybod ei fod , ac nid oedd unrhyw beth 

i'w wneud â gweddill y stori a fyddpasio .A oedd yn galed 

ar gyfer fy gymdeithion , pob un ohonynt , nid oedd yn 

dewis unrhyw un i eisiau cadw'r hierarchaeth carchar ac 

yn cadw i gyd ufuddhau i mi gan fy mod i eisiau , ond yr 

wyf hefyd yn gadael iddynt yn fyw yn fy ffordd fy hun , yr 

wyf cyffuriau ar gyfer ysmygu ac maent yngallai cerdded 

yn dda, mae rhai pobl yn crio i mi stopio oherwydd bod y 

ffordd yn ddewr , yn ffordd galed i wneud y tu mewn i'r 

carchar , nid oedd unrhyw ddewis arall , nid oedd yn 

dianc, ennill neu farw .Mae i gyd yn cael ei wneud gan yr 

euogfarn a gymerais , gallwn er gwaethaf hyn i gyd , dod 

o hyd i'r ffordd galed , roeddwn yn gwybod y gallwn i 

adael yng nghanol y ddedfryd , byddai yn gwybod y gall 

hefyd adael ar ddiwedd y ddedfryd , gwrthdroi gwbl, neu 

nid oedd yn poeni ,oherwydd ei fod yn dda, roedd gan y 

gadwyn dan fy orchymyn , roedd fy holl teammates , 

dyna pryd yr wyf wedi cythruddo fy ngwneud yn fwy gan 

yr ymdeimlad o les , yn gwybod ei fod wedi cynghreiriaid 

.Es i ar y llwybr o drwg, ei dehongli fel y cyfryw , yr wyf 

yn meddwl y llew mi, ond oedd yn gaeth i heroin , yn 

beth anodd i'w wneud , i fwyta .Es i mewn i'r frwydr , y 

frwydr nad oes unrhyw gyfartal , yr wyf yn wynebu : 

barnwyr ac athrawon a chynorthwywyr , gwarchodwyr 

pen, bod o fudd weithiau gyda hwy , ond nid oedd llawer 

o , ond dim digon i ddweud ei fod yn iawn , ar gyfer y 

cwestiwn dilynolDaeth i mi yn broblem , mae'r broblem 

fwyaf o'r holl fodolaeth , yr wyf neu beidio wyf , eisiau 

neu ddim eisiau , hynny yw , popeth y gallwn anelu atynt 

, roedd parhad i gyd , yr oedd wedi ei ddysgu , hyd yn 

oed yn well , wedi byw yn
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Deuthum yn yr hyn yr wyf fi, yn cael ei dir ostyngedig, 

cyffredin sy'n gwybod sut i fyw, yr wyf yn ei ystyried yn 

fath , un sy'n cerdded ac yn gorfod bwydo , deuthum yn 

wir bwystfil , byth yn wynebu'r gadwyn yn yr un modd , 

deuthum yn yllofrudd perffaith mhob sefyllfa fel ag yr 

oedd i fyw, ac roedden nhw'n gwybod fy mod yn barod i 

ladd i fyw, fel bob amser yn dewis y math go iawn, un 

sy'n dominyddu bob sefyllfa , yr wyf yn dyngodd i mi fy 

hun na fyddwn yn gwneud niwed iddynt os nad ydynt yn 

gwneud i migwneud drwg.Ewch ymlaen, gandryll , bob 

amser yn talu sylw i'r holl symudiadau , neu adweithiau , 

boed yn pwy oedden nhw , partneriaid byd-eang, tuag at 

lefel pob cwmpasu lles cyfan yn y byd o gyfiawnder , ar 

gyfer yr holl fy mod yn talu pris galed i dalu amhyn i gyd 

ei roi yn fy digwyddiad cyfan, mae pawb yn gwybod i mi 

ac yr wyf hefyd yn gwybod i gyd , roedd y perffeithrwydd 

y gêm , roedd yr undeb , yr undeb y rhai sy'n byw ac mae 

mewn cyswllt dyddiol â'r boblogaeth , waeth beth yw'r 

sefyllfa;Tiger fel ag yr oedd na allai maddau , eu bod yn 

ofni i mi mewn gwirionedd yn barchus i mi , nid oedd 

unrhyw beth i'w wneud , rydym yn sôn am garchar , 

rydym yn sôn am lawer , yn cynnwys gwerth sy'n anodd 

ei ennill , rhyddidoni bai nad oes rhaid i ni fynd drwy'r 

sefyllfaoedd mwyaf anodd o viciações bywyd, habituations 

a all ddod â gor-ddweud pan fyddwn yn siarad 

prynwriaeth , bodau somo prynwriaethol fel y cyfryw oedd 

y bwystfil anorchfygol autointitulei llew mi, ymladd 

bwystfilod cyfartalNi allai mi ddoethineb hyd yn oed mwy 

anodd , ond yr wyf yn maddau .

Roedd yn gwybod nad oedd llawer o blant y fam a'r 

profiad bywyd wedi bod yn wahanol , mae rhai yn blant o 

bobl dda ac eraill yn blant o bobl dlawd , gan fod hyn i 
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gyd Rwy'n cadarnhau presenoldeb holl gymdeithas sydd 

i'w gynnig , gadewch gerddedsefyllfaoedd tebyg yn 

gwneud dim , mae angen i bob un lles, rydym yn byw 

mewn cymdeithas lle mae pawb eisiau dda , ac eto mae'n 

harddwch o weld y nesaf , agosrwydd , os ydych yn dod 

yn ôl yn iawn , 'n annhymerus' yn mynd â chi yn dda , os 

ydych yn dod yn ôl drwg, drwg a gewch a byddwch yn 

mynd gyda phopeth o fy holl ddrwg i fod , ond yr wyf 

hefyd yn gwybod bod rhaid i mi gerdded , ni allaf fod mor 

galed, maent yn fwy na s mamau , roedd rhaid i mi hefyd 

i barchu , defnyddio rheol i bawb ynyn dda gwybod bod y 

trosedd yn parhau a'r angen yn fawr, yr wyf yn syrthio i 

mewn i'r digwyddiadau, deuthum yn y gaeth i gyffuriau 

fel y'i gelwir, sy'n despise i gyd , ond roedd werth ac yn 

cael ei gydnabod , nid oes unrhyw un , ni fyddai unrhyw 

un yn colli i mi barchu yn annibynnolgwendid ei fod yn 

teimlo ar y pryd .Maent i gyd yn calonogwyd ac yn parchu 

mi, eisiau mwy oddi wrthyf , byddai'n rhaid i fod yr 

enghraifft , byddai'n rhaid iddynt fod yn fwy caredig , yn 

fwy addfwyn a chariadus .

Yr wyf yn talu pris beidio â'u gan ddangos yr hyn y maent 

am eu gweld i mi , roeddwn yn galed, roeddwn yn 

anghwrtais , roeddwn i gyd o blaid fy mhenderfyniad , 

gallai cael mwy o enillion , gallai hyd yn oed yn elwa o 

fwy ym mhob peth , fel fi, chegavam- fii gyfrif at 

breuddwydion un , ond deuthum yn bwystfil ac eisiau bod 

.Yr oedd o dan y sefyllfa a oedd yn byw , y lloc , ynysu , 

roedd gan ferched oedd yn llethu gyda'r holl gariad 

platonic , yn eu caru , caru nhw .

Roedd yn gyd am fyw yn hyn o bryd, oedd gennyf gariad 

a nwydau hefyd at y pwynt cyswllt platonic wych, ond yr 

wyf yn osgoi difetha bywyd rhywun i mi gael y pleser 

hardd bob amser , yr wyf yn dod o hyd bod angen , yr 
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oeddwn yn sownd , nid yn ei wneudbyddai difetha bywyd 

rhywun os nad difetha pwll.Parhad gariad , yr wyf yn 

parhau i garu gan mai dim ond y gallai fod, i gyd , yn 

perthyn i fy nghariad , oherwydd eu bod yn caru fi yn 

ddiffuant parchu mi, dydw i ddim yn byw yn dda, ei 

arestio , ei fod yn gwybod ei fod wedi i ymladd i ennill 

popethRoeddwn i wedi colli rhyddid , ond dyna pryd nad 

roeddwn yn gwybod stopio , cyfarwyddiadau , gweithwyr , 

addysgwyr , gwarchodwyr eisiau i mi ddofi , byddai wedi 

deall , ond roedd rhaid i mi hefyd i roi'r gorau , rhoi'r 

gorau i bopeth , y dwyn   , mae'r cymryd llawer , ywarth 

bywyd rhywun arall , ond yr oeddwn yn da bob amser , 

byth yn cam-drin , byth yn spanked unrhyw un os oedd 

ganddo unrhyw reswm i wneud hynny a hyd yn oed pe bai 

wedi byddai'n anodd i mi ei wneud, i ddynoliaeth ei hun , 

cymerodd bob amser yn ystyried y gwerthoedd moesol 

,gwerthoedd pob golygfa , oherwydd yr wyf hefyd yn fod, 

ond roedden nhw'n gwybod eu bod yn mynd i gael y 

bwystfil mwyaf erioed o hyd , ond yr oedd y cyfan a 

osodwyd i mi gan fy mod am ei fod , yr wyf yn gadael 

iddyn nhw wrth ddisgwyl , ofn iddynt ddodi'w golli.Yr oedd 

yn gyd yn hwylus , yn gyfleus i godi , bwyta a dra-

arglwyddiaethu yn gynnar sylweddoli hyn hyd yn oed cyn 

mynd i mewn i'r carchar , roedd oriau anodd , diwrnodau 

sydd byth yn mynd heibio , blynyddoedd a gefais i gwrdd 

, oherwydd ei fod wedi meistroli rheoliy sefyllfa yn dod 

nesaf , deuthum i chwarae , ond y jôc oedd yr wyf yn ei 

wneud yn eu hwynebu.Oherwydd bod y mwnci i chwarae , 

y ddrama oedd y pussy mwnci at ei mam, yr oeddwn yn 

marw yn jôc , oherwydd fy mod yn gwybod meistr .Roedd 

hi'n ddiwrnod o ymarfer corff , yn awyddus i hyfforddi 

ychydig ac yr wyf yn cynnig iddo ddod trên gyda mi , yn 

ffigwr gwan , roedd dim ond am hwyl , gwasgu ei wddf , 

collodd ymwybyddiaeth, ond ar y hyn o bryd yr wyf yn 
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teimlo tyndra ynof beidioeisiau ei wneud , fel yr oedd i 

gael ei ddangos , chwarae , edrychodd arno mynd i fyny 

ac iddo gerdded gyda mi , yr wyf yn dweud wrtho os oedd 

yn iawn , nid oedd unrhyw ateb yn groes , ond pan 

edrychais cefais y teimlad sydd wir yn caelrhywbeth yn y 

gorffennol , collodd ymwybyddiaeth.Roedd yn fwy na 

hyder , nid oedd yn gwybod fy nerth ac yna dechreuodd 

uffern oedd wedi cael , Cawn i fyny ac i edrych arno a 

dweud wrtho :

- Ydych chi'n iawn?Rydych yn gadael i mi poeni .

Dangosodd iddo tosturi gyfer hyn o bryd Bob amser , nid 

yn golygu i brifo , yr wyf yn edrych yr oedd am i dawelu 

pob drwg , ei fod wedi camddeall yr hyfforddiant ei 

gorliwio ar fy rhan i , efe a ddaeth i ben i fyny lladd ei 

hun, oedd i gyd yn y gobaith o un diwrnoddyffryn 

Iddewon .

Yr oeddwn yn gobeithio y byddai'r Iddewon yn y cwm yn 

byw , roedd yn hwyl syml i mi , hynny yw , roedd yn arfer 

lle nad oeddwn yn ei baratoi , fy nerth oedd ar ei anterth , 

yn bennaf , oherwydd ei fod yn gwybod meistr, ond fel 

mewn bywyd wediei bris , yr wyf yn talu pris uchel ar 

gyfer dyn arall yn y gadwyn , yn cadw at 5/6 o'r ddedfryd 

, hynny yw , unrhyw carcharor ers dedfryd o fwy na chwe 

blynedd yn gallu gwneud defnydd o 5/6 , yn gyfraith .

Ond mae gennym ganol y gosb , sef 2/3 ac o dan dilyn y 

5/6 .Es i allan ar 5/6 yn yr holl raglen wneud ar gyfer fy 

bywgraffiad mewn bywyd o neilltuaeth , amgaeedig , delio 

â phobl da , bobl yr wyf yn ymdrin â hwy , yn rhan o'r 

arweinyddiaeth, mae pobl hyd nes y gallwn i wrth fy 

modd os oeddent am , ac yna gantybaco ac nid wariwyd 

yno yn teimlo yn casineb aruthrol i'r bobl hyn.Roeddent 

yn bobl a ddywedodd wrthyf dim byd , dim ond y rôl 
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unigryw arweinyddiaeth ei chwarae .Roedd yn ddirprwy 

roeddwn yn annwyl , oedd y ferch gyntaf i gael fy herio, 

roeddwn yn ffyddlon , ond yna yr wyf yn meddwl bod yn 

anghywir oedd ei bod yn ei wrthod i mi y Prawf cyntaf 10 

mlynedd yn y carchar .Doedd hi ddim yn gwerthfawrogi fi 

a mynnu fy yfed profi'r cyffuriau , ond roedd yn rhy craff i 

sylweddoli y byddai'n aros felly , mae'r Gwasanaeth Prawf 

oeddwn rhoddwyd ar ôl i gais wnes i Barnu 

meddyg.Rhoddodd i mi bedwar diwrnod ar brawf ar yr 

amod gael ei glywed gan y pennaeth , ac maent yn 

archebu i fyny , rhoddwyd barnwr Doc iddo pedwar 

diwrnod o gyflenwi ansicr , estynedig a ddarperir i prawf 

sgrinio cyffuriau , hy ysymudiad , mae ganddynt bob 

amser , ac yr wyf hefyd tanamcangyfrif nifer o weithiau , 

ond bob amser barchu ef am ei fod yn haeddu fy barch 

.Roeddent yn bodau oedd yn chwarae ei rôl orau , ond y 

digwyddodd , y prawf rhoddwyd cadarnhaol i opiadau , hy 

heroin , canabis , defnydd o hashish , ond yr wyf yn 

chwarae i fy mantais pan fyddaf yn sownd fy nghais , yr 

wyf yn dadlau popeth a oedd i blediooherwydd ei fod yn 

ddefnyddwyr wedi gofyn cyffur at fy meddyg ana f . , am 

ei fod yn dan , neu ar ben drafodaeth wedi'i wresogi sy'n 

gofyn am ei gymorth , ar gyfer popeth yn yr hyn oedd 

wedi fy helpu , gofynnais iddo y cyffur , a elwir yn 

Tramaloedd y tro pan roeddwn i'n teimlo cefais 

gynghreiriad Dr ana f .Neu Tramal cyhuddo opiadau yn 

amgylchiadau'r yr arferion, dyma oedd y sefyllfa , 

byddai'n fod yn lân .Pe cyhuddo opiadau mewn prawf 

sgrinio cyffuriau , dyna pryd conjuguei 2 + 2 , hy clirio o 

sgrinio cyffuriau drwy fy meddyg , mae hi'n fy helpu , 

treuliodd y ddogfen hawliad i'r cwestiwn , mae'r sgrinio 

cyffuriau felyr wyf yn apelio yn erbyn y penderfyniad a 

wnaed , mae fy hawl oedd i droi , yr wyf yn troi ac yr wyf 

yn gwneud cais am uchafswm Dr enghraifft barnwr y llys 
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dedfrydu , yn y lefel uchaf ar gyfer y carcharorion yn cael 

eu hanfon am ddim, gyda'r fantais o ddefnyddiocanol y 

pen 2/3 , ei gynhyrchu yno frwydr , ymosod ar gard 

carchar yn gorfforol , nid oedd am fy mod i eisiau , 

gofynnodd am fy enwogrwydd yn wych o lawnder mewn 

amgylchedd carchar, parchu, ond mae hefyd yn adeiladu 

hyn o beth , parch, drwy barchu yn gwybod na allai 

chwarae yn erbyn y system.Mae'r system yn bodoli 

ynddo'i hun oherwydd mae'n rhaid cael cymdeithasol , 

popeth y gallem ei eisiau , lles , penderfyniadau yn 

wahanol , roedd gen i bopeth , popeth yn fy ngallu i gael 

budd o ganol y gorlan 2/3 , gan fod yfy enwogrwydd yn 

eang ymhlith y gwarchodwyr ac ymhlith y gymdeithion , 

roedd gwarchodwyr fy mod hefyd am herio a phob lefel 

seicolegol , corfforol a phopeth arall y gallwch feddwl , am 

fy mod yn gwybod yr hyn a allai ddigwydd yn y 

sefydliadau a oedd i ddilyn , yn cael eu elwirclyweliadau 

ar gyfer canol y pen 2/3 a 5/6 hefyd , mae'r cais yn 

seiliedig ar lendid fy adroddiad mynd i'r afael â'r mater o 

sgrinio ar gyfer canabis ;cais hwn dywedodd y barnwr bod 

y meddyg wedi cyhuddo dadansoddiadau Chamon neu 

hashish , ond gan fy mod yn lles cymdeithasol , byth yn 

byw yn amddiffyniadau o fewn y gadwyn , hy roedd fi 

berthnasol i weddill boblogaeth y carchar ac yn dweud 

wrth y barnwr fod Dr.Doeddwn i ddim yn bwyta unrhyw 

beth ar y pryd , dim ond arwain at hash , felly roedd yn 

rhesymegol os byddaf yn ei ddilyn gyda phobl sy'n bwyta 

ac yn byw - ewyllysia mewn lle cyfyng , roedd yn arferol i 

gyhuddo hashish ers i mi anadlu yn yr awyr .Yr wyf yn 

gohirio penderfyniad Prawf, er   ei bod yn ar amser Nadolig 

, a byddai meddyg Barnwr mynd allan pythefnos , hynny 

yw , yn ystod y gwyliau Nadolig, ond hi a roddodd i mi y 

rheswm a roddodd i mi yr ansicr bron i ddau fis ahanner , 

roedd yn amser hir o drafferth , gan fod uchelgais allan 
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simsan , oherwydd yr oeddwn yn y blynyddoedd lawer, 

ddeng mlynedd.Ond aeth drosodd ac yn rhoi i fyny gyda 

mi yn dda tan y diwrnod gan adael dlawd , roddodd i mi 

bedwar diwrnod o allbwn gwael hirfaith , y mae ef wedi 

cyflawni yn llwyddiannus.Ond byddai'n fater yn fwy anodd 

i mi, byddai'n rhaid iddo fod yn fwy parchus ac â mynd 

mewn trafferth , ond yn fuan gan fy mod i mewn , ar ôl 

dau fis ar ôl iddo mwynhau'r ansicr , byddai rhywun a 

hoffwn i wneud bywyd ac y digwyddodd.Deuthum yn rhan 

o frwydr lle cael y bachgen ychydig drin yn wael , ond 

roedd yn lwcus i fod yn unigolyn , fod yn unigolyn sydd â 

repertoire dynol , yn cael eu cau yn y celloedd , trefn yr 

arolwg yw ein bod yn clywed, anfonaisef papur i 

ymddiheuro am nad yw entalasse mi, nad oedd angen .Eu 

clywed , mae'r pennaeth a glywodd ni oedd y Shepherd 

Almaeneg, llysenw ef, ar y dechrau nad oedd am i glywed 

y bachgen oherwydd dywedodd na allai fod, ni allai fod 

wedi bod yn jôc , oherwydd ei fod wedi ceisio roi i mi 

gydacyllell .Yna, gallai dderbyn y fersiwn o'r bachgen a 

galw arnaf ac yr wyf yn dweud wrtho yr un fersiwn a oedd 

yn ymarfer , gêm a allai fod wedi dod i ben yn wael , nid 

oedd yn derbyn yn dda iawn y fersiwn wyf wedi dweud 

wrtho, hy , gan ei fod yn gard curiad , roedd nifer o 

flynyddoedd o wasanaeth ac yn delio â " casdatrolas " , hy 

, yw'r enw a roddir i'r rhai sydd eisoes wedi blynyddoedd 

lawer yn y carchar , dim byd yn digwydd i mi, nac i mi , 

nac ibachgen , yn mynd â ni oddi wrth y gosb .

Ewch ar fywyd normal , dechreuais i osgoi problemau 

pellach, gallwn fwynhau pedwar allanfeydd yn fwy ansicr 

yn llwyddiannus , ac yna cododd eto , Mawrth 2007 , ar 

goll 11 diwrnod i mi allu mwynhau Prawf arall , y mis 

mynediad EbrillRoeddwn i wedi camgymryd yn berson â 

chyffuriau , hy , rhoddodd tywod yn hytrach na'r stwff go 

iawn iddo, efe a ddaeth at y llwyth , ni allwn ond byddai 
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niwed yn cael ei sancsiynu y tro hwn , eisoes wedi eu 

rhybuddio , yr wyf gyfyngu fy hun i amddiffyn apethau 

cyrraedd yno .

Ond broblem byth yn dod ben ei hun, yr wyf yn colli ei , y 

digwyddodd yn y daw y rheswm hwn , mae'n cynhaliwyd 

na allai fod wedi plygu , unwaith eto yn Riga , ond y tro 

hwn mae yna byddai i mi fynd i ffwrdd , byddwn yn torri y 

tlawd ac roeddbeth ddigwyddodd.Galwais a guy i fy cell i 

gymryd wybodaeth am y boi hefyd nad oedd yn hoffi fy 

ffordd o fod , ac wedi tyngu llw y dyn a roddodd yr 

wybodaeth i mi , yr Adan crazy , yn rhyfelwr wir , mae 

hefyd yn mwynhau dlawd fel fi , oedd gennychlw gan fy 

nai , ni fyddwn yn gwneud unrhyw beth , sydd ond eisiau 

gwybod yr enw, mynnodd am ddiwrnod cyfan ar yr 

addewid y byddai unrhyw beth yn ei wneud , roedd bron 

at amser cau o gelloedd , a elwir yn y dyn at fy cafell 

gofynnais iddo irheswm ei fod yn cerdded y sôn am 

rywbeth nad oedd wedi gweld , gwadodd roeddwn yn 

gwybod y Nuno crazy byth fyddwn yn gorwedd yn y 

sefyllfa hon , yn un o'r dynion sydd bob amser yn parchu 

oherwydd ei fod yn rhyfelwr wir , teimlai ei ddicter 

migwadu a wrthbrofi'r Nuno .Streic ac yr oedd ar y pryd 

ddaw'r gard i mewn i fy cell ac yn gweld y dyn difywyd ar 

y ddaear , y dyrnu sy'n desferi ef, ond gwelodd y gard 

dim byd, dim ond yn gweld na allai'r dyn gostwng ddweud 

unrhyw beth heb weld , ond mae hynunigol yn snitch , 

dyna beth fyddai'n gymhlethu fy sefyllfa , ond hyd yn oed 

wedyn roeddwn yn gwybod nad oedd yn mynd i ffwrdd 

gyda mi yn dda iawn oherwydd dydw i erioed wedi 

chibado unrhyw un, ac maent mi, y cyfeiriad, 

arweinyddiaeth yn barod i gosbi mi gani gyd am fy mod 

byth yn cau i fyny honiadau bod carcharorion yn hawlio 

beth bynnag yr oedd .Roeddwn yn gweld bob amser fel 

cymhelliant o'r fath ar gyfer achosion neu fathau o 
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frwydro hyn a dyna pryd fyddant yn rhoi i mi bum 

diwrnod o gosb , yn eu gwneud yn y gell , roedd cosb 

ysgafnach , amddiffynnodd fy hun yn dweud bod yr 

unigolyn wedi teimlo yn sâl acgollwng a dywedodd ei 

fersiwn ef o'r hyn a curo 'n sylweddol ac mae hyn yn 

digwydd ar adeg pan gafodd ei bron i'w fwynhau fy 2/3 .A 

fyddai yn cael cyfle gwych i fynd allan yno dim byd yw 

bod niweidio mi, hynny yw , heb camau disgyblu yn y 

canol .Ond byddai hyn yn amser y mae'n rhaid iddo 

wneud cais , pryd y clywyd ddiniweidrwydd i 2/3 , 

dywedodd y meddyg wraig a oedd diniwed nad oedd wedi 

gwneud unrhyw ymddygiad ymosodol , peidio â chymryd 

hyn i ystyriaeth , yr wyf yn teimlo brifo gan y sefyllfa , 

ond yn aros am y penderfyniada bod y penderfyniad ei 

dorri yn bosibilrwydd i mi adael i fynd yn syth 2/3 yn unig 

all elwa o ystyriaeth bellach wrth asesu fy 5/6 o'r 

ddedfryd , hynny yw , yn dod allan o rwymedigaeth yn 

5/6 oherwydd wedyn y gyfraith yn ffafrio , ffafrioyn yr 

achos hwn , yn dod allan beth bynnag yn 5/6 , ond 

byddai'n costio bron i 3 yn fwy blynedd yn y carchar , yn 

hytrach na gadael am y mynnu o ddod cam gweithredu i 

neilltuo penderfyniad y barnwr i gael Dr. ailystyried cyn 

5/6 ,am y byddai'n rhaid iddo gerdded o leiaf chwe mis 

heddychlon .Roedd y gosb a roddwyd ym mis Mawrth, ei 

glywed ym mis Mai yr un flwyddyn ar gyfer ystyried parôl 

, nid oedd wedi'i thorri penderfyniad eto o 2/3 , dyna pryd 

y gallai fy mywyd wedi bod hyd yn oed yn fwy cymhleth , 

Teimlaimi ofidus , yn drist , ond yn gwybod fy mod eisoes 

wedi treulio y rhan fwyaf o fy euogfarn .Yr oedd pan y 

digwyddodd dros sefyllfa, y tro hwn gyda gard , a allai fod 

yn sefyllfa a allai fod wedi mynd pe bai am y ffaith bod y 

gard rwyf wedi siarad am garw a chaled , nid acatei ei 

orchymyn , desferi punch mewn chiwyneb, yr oedd yn ei 

ben ei hun gyda mi , ond yn ymddangos gard arall , 
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ymunodd rhy gyflym i gydweithiwr ac ymuno â mi i 

ymosod mi, bellach desferi chi fwy punch na, maent hefyd 

yn stopio yn gyflym gyda ceisio ymosod mi, dim 

ondgofynnwyd i mi fynd i ystafell aros y penaethiaid y 

ward yn dod i fy ngweld , i ofyn beth oedd wedi digwydd , 

yr wyf yn dweud wrthynt nad oes dim wedi digwydd , dim 

ond nad oedd wedi cydymffurfio â'r gorchymyn , 

oherwydd fel y gard yn dal i gwaedu o'r gegyn gwybod a 

oedd ymosodiad oedd sut oedd hi , ymosodiad syml neu 

sefyllfa ddamweiniol a dyna beth yr wyf yn dweud wrthynt 

, oedd ganddynt unrhyw reswm i ymosod ar y gard tan yn 

siarad yn dda gydag ef , dywedodd hefyd wrthynt nad 

oedd ganddoRoedd damwain ac yr oedd o ran hynny yr 

wyf bob amser yn plediodd .

Maent yn fy rhoi ar gau aros am yr ymchwiliad , a elwir 

yn adran diogelwch Valley Iddewon , ffoniwch derbyn.Ond 

yr oedd yn barod i fynd ynghyd â fy thesis sydd wir yn 

damwain, ni allai cyfaddef ei fod yn weithred anwirfoddol , 

byddai wedi colli .Felly, roedd rhaid i mi seilio fy hun yn yr 

ystyr eu bod am fwrw ymlaen thesis hwn , rhaid cael 

gwrthddywediad rhwng y gwarchodwyr .Y gard ei ymosod 

llaeth, ond mae hefyd byth ysgrifennodd fy mod yn wir yn 

taro chi , a wnaeth gymryd rhan yn y gard arall , a oedd 

wedi cymryd yno bachgen a oedd yn amddiffyn , ei fod 

wedi mynd i'r ysbyty hefyd yn arferol ,sef diogelu 

reclusive , rhaid fod yng nghwmni gwarchodwyr , mewn 

gwirionedd yr wyf yn gwybod iddo weld yr hyn a wnaeth i 

mi , oherwydd ei fod yn dyst popeth , felly ef a wnaeth i 

mi cyfranogiad i fod yn sancsiwn disgyblu sy'n cymryd i 

mi i'r llys hefyd.

Ond ar y diwrnod yr oedd yn clywed yn y weinidogaeth 

gyhoeddus , roeddwn yn gwybod ei fod wedi cael eu 

herlyn am ymosodiad honedig ar laeth gard , ond a gyda 
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mi y diwrnod hwnnw oedd y gard olewydd , hanes o hyn 

warchod mi, roedd cyfeillgarwch sy'ncreu o fewn y 

gadwyn , mynychu cwrs mewn ceisiadau swyddfa ar yr 

ochr TG, roedd gan fonitor o'r enw Lina , yr wyf yn syrthio 

mewn cariad ag ef yn anfwriadol ac gard hwn, mae'r 

olewydd , hefyd yn hoffi hi a gymerodd y toriad 

hynny.Roedd yn gwybod Roeddwn i'n hoffi hi ac mae hi'n 

hoffi i mi , felly mae'n dechrau yno clymu , enillodd mi 

cyfeillgarwch a allai , wedi siarad yn sâl i mi er mwyn 

eisiau ei daro ag ef, dechreuodd siarad â mi bellach , ac 

efe a gwrandofy natganiadau yn y weinidogaeth 

gyhoeddus , ac ysgrifennodd i lawr popeth yr wyf wedi 

dweud , cadw y traethawd ymchwil ei fod yn ddamwain , 

am fy mod erioed fyddai wedi meddwl y byddai hyn yn fy 

helpu i warchod , rhaid i hoffi mi ar ôl a oedd yn stopio 

Monsanto, cadwyn a gafodd ei ailfodelu carchar cyffredin i 

garchar diogelwch uchafswm , roedd yno mai 2007 bod y 

gadwyn wedi'i inaugurated , fodd bynnag, aeth i 

Monsanto drwy orfod aros am yr achos , cadwyn 

gymhleth at derfysgwyr tŷ, troseddau treisgar yn fwy , 

sefydliadau troseddol , rydym bob amser yn gwylio yn 

gyson oherwydd ein bod yn byw mewn cyfundrefn 

llymach , hy yr egwyddor o garcharorion i gyd handcuffed 

i adael y gell dim ond un amser chwarae y dydd .Ond yr 

wyf yn jyst yn mynd yno ym mis Mai 2008, hefyd yn 

cymryd â'r cynllun hwn i gael eu cau hir yn y gell, ond yr 

wyf bellach yn codi i fyny y gefynnau eisoes codi trefn nad 

yw'n agored, ond roedd gennym alwedigaethau eraill , 

roedd gennym pêl-droed,pêl-law a gym , gallem ymweld 

â'r llyfrgell yn ogystal , ond cafodd ei weaved , nid yw pob 

oedd ar yr un diwrnod .

Yr wyf yn ateb ac yn mynd yn ôl i amddiffyn yr un 

traethawd ymchwil, ond pan fyddaf yn mynd allan o'r fan i 

yrru fi i'r llys , yr wyf yn gweld bod y llaeth gard , y 
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dioddefwr oedd yng nghwmni gard olewydd ac ymhell o 

ddychmygu a fyddai'n cael syrpreis hyfryd pan 

ddechreuaisclywed y llaeth gard dystiolaeth , yn clywed y 

traethawd ymchwil fy mod wedi ei amddiffyn pan ofynnais 

yr erlynydd a dyna pryd roeddwn yn teimlo y gard 

olewydd wedi fy helpu i .Mae'r llys hefyd yn honni nad 

oeddent yn argyhoeddedig ei fod mewn gwirionedd oedd 

damwain , ond gwneud yr hyn yr oedd ei angen i , ac nid 

oes unrhyw dystiolaeth i'r gwrthwyneb , ni all unrhyw un 

gael ei dyfarnu'n euog .Roeddwn yn ddieuog ac mae fy 

cyfreithiwr yn ardderchog hefyd, fel y bu aros treial yn 

uchel - ddiogelwch Monsanto carchar , yn gwneud i mi 

adolygiad , yr wyf yn brin yn union dau fis i fynd am ddim 

a drosglwyddwyd i mi y ipO'r Alcoentre , roedd yno 

ddiwethaf yn y gadwyn hon , roedd llwyth a oedd yn dilyn 

sawl honiadau fy mod wedi ei wneud yn y gadwyn yn 

cadwyn o system agored a elwir yn y nythfa carchar 

gennyf goll deufis maent yn anfon 'm yn ôl atyno , i fynd 

allan i'r stryd , i mi adael .

Gan fod fy ewyllys yn wych i fod mewn cadwyn carchar 

agored , gan ei fod yn cymryd i mi flwyddyn a hanner 

Monsanto a mwy o alwedigaethau sydd gennym yna 

system gaeedig iawn.

Anodd i oresgyn , hyd yn oed i mi a oedd â phrofiad 

helaeth o fewn y tai hyn carchardai ac yr oedd yna rwyf 

gollwng yn heroin Monsanto , roedd yn amhosibl i fynd 

yno oherwydd nad oedd y cyffur yn mynd i mewn 

cyflenwadau bwyd neu unrhyw beth a oedd y tu allan gan 

yr ymweliad wedi cael gwydr nad yw'ncaniatáu cyswllt 

corfforol , ond bob amser yn dweud wrthyf am yr holl 

ddrwg a ddigwyddodd i mi wedi bod o fudd i roi'r gorau 

iddi defnydd heroin .
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*** *** Cau

Pink Floyd - ni a nhw

" Ni a nhw

Ac wedi'r cyfan rydym yn ddynion yn unig cyffredin

Fi a chi

Duw yn unig a ŵyr

Dyw hi ddim yn yr hyn y byddem yn dewis anfon y efe a 

lefodd o gefn a bu farw y rheng flaen

Ac mae'r cyffredinol eistedd a'r llinellau ar y map symud o 

ochr i ochr ddu a glas

A phwy a ŵyr Pa un yw'r Pa a phwy yw pwy

I fyny ac i lawr

Ac yn y diwedd dim ond rownd ' n rownd nad ydych chi 

wedi clywed ei fod yn frwydr o eiriau y cynhalydd poster 

cried

Gwrandewch mab , Dywedodd y dyn gyda'r gwn

Mae lle i chi y tu mewn

" Hynny yw , nid ydynt yn gonna lladd ya , felly os ydych 

yn rhoi cyflym byr , miniog, sioc 'em , Ni fyddant yn 

gwneud hynny eto .Cloddio ?Yr wyf yn golygu ei fod yn 

dod oddi ar chwarae bach, 'achos byddai fi wedi gofio iddo 

crasfa - i dim ond daro ef unwaith yn !Dim ond 

gwahaniaeth

Barn, ond mewn gwirionedd ... i olygu cost moesau da o 

beidio gwneud dim byd ydynt , eh ? "

I lawr ac allan
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Ni ellir ei Helpu que mae llawer ohono am

Gyda , heb

A phwy bydd wadu ei fod yn yr hyn yr ymladd i gyd am ?

Allan o'r ffordd

Mae'n ddiwrnod prysur

Mae gen i bethau ar fy meddwl am y oherwydd diffyg pris 

o de a darn "

Bu farw yr hen ddyn

Hawlfraint © pinc Floyd

darnau

darnau ff

Caeedig ac agored yn y gogledd rhewi hen taflen aros i 

gyrlio llosgi o arlliwiau golau oren blanced wedi'i wresogi 

wrth i'r enaid anghofio sy'n mynnu ac yn goddef oer 

trydaneiddio cof rhydd, nid ar , y ehangun sain ffuglen a 

dirfodolrhythm amser eich hun yn rhydd poeth ymosod fi 

ac archwilio heb wres byd oeri poeth, nid yr awyrgylch yn 

yr un bêl rholiau i mewn i gornel pwynt unochrog o dan 

wyneb y môr , yn y tu mewn i'r magma crasboeth i'r 

jynglo archwilio a gwneud argraff ar y hamdden syfrdanol 

ac nid oes ffordd arall o ddweud ei fod yn eiriau, geiriau 

boeth neu'n rhy oer , fel corff tywyll wirioneddol oer, oer 

dragwyddol breuddwyd poeth o ffynnon a dyffryn , afon 

heb chwerthin gobaithlurgunio aros i ddod o hyd ac yn 

dangos yr hyn eludes ac yn cyfeirio at greu araf ac yn 

dangos mai dim ond dychmygu heb pellter a gyda 

hafaliad priodol yn trafod yr holl mater poeth poeth, hyd 

yn oed crasboeth y sain gitâr sy'n dirgrynu sedddiwylliant 

sy'n cael ei eni ei ffrwythau a fwy neu lai artful heb 
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dadwneud ddatrys y sefyllfa erbyn hyn i ben existentially , 

eu heffeithio gan y afiachusrwydd o eiriau sy'n cyfleu 

byddardod o dawelwch , dywedodd mwy o ofal i'r gofal 

sy'n codi amheuaeth y unsaid onddrosglwyddir cyfeiriad 

ac ysgrifennu yn effeithiol .Yr holl wir yw nad oes 

gwirionedd rhwng meddwl a ffordd camau i ddod o hyd 

drwy'r ymddygiadau sy'n cynhyrchu triciau a'r 

symudiadau y gyrrwr ei hun, a gweld ildio i'r rhith o air 

diystyr ond gywir ddweud, ond mae'n anghredadwy i gydy 

ffurflen mae gweithred sylfaenol i anffawd pur amhriodol 

gweler tyfu ac yn gwybod beth i'w wneud sefyllfa sy'n brin 

o unrhyw ymdeimlad o ei ddisgrifiad , gweledigaeth neu 

synnwyr hunain, rydym yn aml yn dweud nad ydym yn 

credu ac yn gweld beth sydd yn gwybod-sut a dysgu oddi 

wrthac arwyddion eraill o'r un fath neu'n debyg neu ar 

ffurf ychwanegiad yma yn enghraifft o genhadaeth nad yw 

unrhyw synnwyr haniaethol o'r ffurflen yn realistig o ran 

ei gwir - presennol fel uned , ond natur ddarniog unedig o 

fyd sy'n debyg ac fel bob amser mae gennym y 

tebygrwyddond nid yw ei gyfartal gall fod cefndir rheswm 

a gollwyd yn ei dieithrio ei hun , dyma gymeriad trwy fod 

a theimlo'n flashes poeth sy'n dod o'r un tu gall edrych fel 

arlunydd o siâp ffrâm mor syth âpensaer , nid yw'r 

rheswm terfynol absoliwt bod ar unrhyw darostyngiad neu 

subversion o'r dychymyg yn realiti syml a ddaeth allan yn 

naturiol ffraethineb a miniogrwydd dibwys , a gynhaliwyd 

gan y dyfodol fod popeth wedi i lanhau , a realiti'r 

gorffennol caled ddiarwybodac wedi arfer fawr yn ei 

ffyrnigrwydd y profiad o air sydd bob amser yn dychmygu 

delwedd diffaith yma yw eiliad dal y darnau sylw a 

ddarperir wele ymuno â'r ymwybodol i hyn yn ymosod mi 

yn ysgrifennu , nid hollalluog yn glir mor syth âllinellau 

gorwel lle mae'r haul yn mynd i lawr ac yn cuddio haenog 

cysgu ac hyd i ei hun curo , ond byth yn ddrwg gennym 
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am yno i gael ei eni eto a bod mor llachar ag yr oedd yr 

unig , bydd yr haul yn cadw ein llachar a phrofiad egnïol 

felly ossetiau yn symud lle mae'r holl fanylion yn cael eu 

disgrifio i isafswm o sensitifrwydd yn unig i ddigwydd a 

gof bob gair gyda ei ystyr a'i gadw yn y distawrwydd eich 

amynedd , mae Clirweledydd tywyll , nid ragwelir , ond 

nid yw lleihau unrhyw reddf rhesymol , oni bai fy 

modinvades'm nid yw'r wyf hun yn cael ei hadeiladu a 

chynnal y pileri fel Achilles , bob amser yn bresennol yn y 

byd ffuglennol lle y saif, heb neb yn cymryd sylw ysbiwyr 

hyn i mi yw fy clodydd enwogrwydd , y realiti llym o ddim 

ond gwresy peiriannau locomotif sy'n gwneud hyn daith 

crazy ac yn ddwfn iawn i mewn i'r twnnel , efallai y 

byddwch byth yn gweld y tu mewn i'ch mor dywyll ag 

allbwn y ddelwedd a pen llachar , yn aros yn unig ar gyfer 

ben yr hyn ni ac cymellgwthio ni ac yn rym unbreakable 

rhywbeth mor fascináveis   fel dim byd ddibynadwy , anodd 

gwybod a pheidiwch byth yn dysgu oedd gwe sy'n cael ei 

dorri , ond , gan ddychwelyd i ffurfio y we , roedd yn 

anodd ac fel damwain yn y stori , roedd ergyd dwfna 

laddodd ef yn ifanc , mae'r casineb sylfaenol ond byth yn 

ddifater i rywun neu eich meddwl neu unrhyw bobl, felly 

mewn ffordd ddeallus dweud wrth bawb ein bod ein holl 

swm , a daw pobl yn fwy cyfartal wahanol ac yn debyg ,at 

ei chymeriad gwreiddiol , mewn gwirionedd mae pyped o 

unrhyw weithred a'r rhan sy'n cynrychioli taith ar goll yn y 

gofod y llythrennau y grefft o greu gofod a fydd yn 

berchen ar farwolaeth o unrhyw bwynt ben , nid y 

penllanw oedd y diwedd, mae'r marw ar gyferrydym yn 

byth yn digwydd dim ond yn digwydd i'r rhai sy'n gwybod 

i ni pan fyddwn yn marw ac yn byth yn gwybod ei fod yn 

air nad oedd dim diwedd ond syml ac dyfeisgar ychydig 

yn anodd gan fod y llwynog sy'n awyddus i fwydo o 

newyn enfawr nag yn dysgu , a bob amser am gael 
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gwybod mwy ,yna y ffynhonnell hon o hirhoedledd , byth 

yn gwybod beth sy'n digwydd , ac er bod dringwr 

diwethaf achubwyd a symudodd y ffydd ei mynydd , a'r 

terfynau dim ond dechrau clogwyn agwedd ieuenctid, yn 

gorbwyso unrhyw uchder a phan aethom i lawrac rydym 

yn gweld faint yr ydym eisoes wedi ei gyflawni wrth ennill 

ond yn gwybod ychydig mwy i fod a pheidiwch byth eisiau 

colli a phob gallwn hedfan i unrhyw bwynt yn byth yn 

disgyn am eu bod yn dysgu i hedfan ac yn dychmygu 

popeth , ond mae pob darnau yn eiriau , syniadau ,a 

meddyliau .Dŵr dwfn mor ddwfn y celfyddydau o twyllo 

alluding at bwnc ddim yn siŵr yr awyr y môr ac mae'n 

ymddangos fel pe bai gan egni hud o ysgafnder a 

embebecido sentimental ac ternurento ychydig yn fwy 

ychwanegiad yn dod o un foment ddigamsyniol a byth yn 

anorchfygol am fodRoedd ei fuddugoliaeth bob amser yn 

ei drechu ac wrth i fwy a ddysgwyd yn unig i fod yn gollwr 

un frwydr mwy lle mae unrhyw beth yn dweud ac yn 

teimlo y blas llithro yr hwn a roddodd fuddugoliaeth , er ei 

bod yn ddigon i ddysgu a dysgu i fyw gyda bob un sy'n 

gwrthod ni.

Ii darnau

Haenog , suddwyd yn y pellter un grisiau gwasgu y metel 

camau rag glanhau , bwced ar y llawr , marmor sgwâr , y 

waliau at ei gilydd mewn pedwar , un diferyn -wrth -

gollwng yn disgyn ac yn ddwfn , ychydig, rhywun stirslawr 

golau gwan , ddiymadferth , un glocsen wyneb pelydr o 

olau i rym chysgod , reflecti- y gwydr wyneb , yn edrych 

ar y splinter , un plymio , llongddrylliad , bwi sy'n dod i'r 

amlwg a achubodd fi rhag tagu , gwallgof,dianc a gollwyd 

rhwng sêr a'r affwys gwag o rinwedd o ran agwedd, yng 

nghyflawnder dioddefaint a bod yn , cyn ofn, ac yna oddi 

ar y piano ar y disgyniad ffordd yn hedfan tar y piano 
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oedd ar y llawr ac yna cyffwrdd y sain gyntaf ,y ddelwedd 

gyntaf sŵn dwfn adleisio gwacter o nofio asgell mewn dŵr 

, yn olaf neidio symudiad mo bond a'r holl sy'n anadlu ac 

yn cael ei lusgo ar gyfer rhith desvaneceste , yn wahanol 

am eiliad mewn môr o profundez ,hylif a halen ysgrifennu 

heb pensil lliw, roedd yn actor yn y sioe gorffen rhodd 

sy'n gwneud i mi yn hapus , pyjamas parti yn y gwely , 

gwely arllwys swigod a gwahanol , roedd delwedd heb 

golygfeydd, anadlu popeth , newido canfyddiad , ac mae'r 

transmutation yn amlwg , dim dagrau , dim llinellau , dim 

rheolau heb rhywbeth ar goll oll yn oll , stori nad yw'n 

tyfu yn ymddangos , prin yn dweud ac yn cael eu rhwymo 

, gwirionedd , cadwyni a chloeon ar bob ochra slingshot , 

targed ac mae i fyny syfrdanu fel saeth heb cwmpas, 

clymu cwlwm yn ysgrifenedig wedi'i golli , anymatal , mae 

ysgrifennu yn aneglur , byth oddi ar , pob welodd eisiau 

ac sydd bob amser wedi eisiau cael , ac yn y cefndir Ni 

fyddaio les , torri a rholio barf garw , un mwstas , gwallt , 

un ac un o bob un wyneb, yn cyffwrdd o bob un ansolfedd 

ei bechod , a'i timelessness hyd yn hyn ac wele 

cyfansymiau yn unig a dim ond lliain

ar y pryd ei ymestyn mewn tywod , gwelodd y ddaear ac 

yn byw , byth ers adeg yr plymio , pob balchder tywynnu 

ac yn disgyn i waelod byd yn gweld cân syml , yn ei 

gwneud yn mewn boddhad yn sydyn yn ergyd , 

gweledigaeth, yr ydym i gyd yn byw realiti un o 

premonition rywbeth arall fyddai'n digwydd a byddai'n 

llwyddo sbasm rhyddhau ac yn effro i fod yn teimlo ac 

llythyr gan soned byth yn berffaith o rhigwm ar wahân , 

rhedodd un frawddeg y cyfnod , fellylle na fyddem yn 

mynd allan a ble roeddem heb fynd i mewn , yn unol â'r 

dirgelwch diflaniad powdr yn y baw pwynt go iawn yn yr 
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holl rhith dychymyg ac yna ffrwydro y gomed , ac nid y 

blaned hon yn byw yn bullshit yr amheuir sylfaen 

cynllwynio ei osod bob amsernid yw'r cynllun yn erthylu , 

yna amsugno clywed un llais , ac mae'r udo y llythyr 

blaidd yn hanes, dinistrio perffeithrwydd ei gynnwys 

mewn beachfront seren roced mor rhyfedd hyn a 

ddywedwyd ac yn dechrau i lawr y grisiau ar y fforddyr 

wag un diferyn o gam , yna bydd y rheiliau metel yn 

awtomatig a dim ond un droed ar yr afon , yn droednoeth 

ac yn oer , pob nad yw'n ymddangos i fod yn popeth yn 

diflannu ac yn diflannu .Mae pob cyffredinol yw fel y mae, 

yna dim ond un iaith , a agorwyd gan pleser sychedig geg 

i wele cusanu chi cusanu ac yn awydd , mae frathiad eich 

edrych pan ar daith eich cwch dynnu i mewn a gwneud 

gyda mewn gwirionedd yn beth nad yw'nyn afreal ond 

dyfalu , eich trwyn petiz teimlad poeth, ac yn hedfan a 

gorchfygu Plwton , ei chalon carreg yn y pwll bywyd ar 

wahân portread nid bob amser llun wele y gwallgofrwydd 

byddai'n rhaid i bwyll oedd y pwynt llei gyd ei greu ac yn 

aros i ddal , gyda grym o ddim ond cusan rhydd yn bodoli 

gydag euogfarn , bob amser yn clymu at ei galon , 

parodrwydd i bwmpio a llif yn dychmygu y presennol yn y 

cawell Roedd pedwar waliau agolwg o ffilament heb 

reswm yn aros i daflu goleuni ar y llu , nad yw'n ofni , nid 

yw ennill neu'n colli , yn yr awydd i greu a môr amwys 

gyda brws i beintio wyddor gyfan gyda phob lliw , ei sillaf 

acryfder , gan arwain at y hwyliau i fynd a mynd a gadael 

eich hun yn mynd , yn enwedig i adeiladu castell mewn 

carreg o dan y rhaeadr a'r afon yn y gadwyn yn cymryd 

popeth o flaen , uwchben roedd rhywbeth mewn golwg , 

yn wahanol iawn i cyfartal a stori syml o deithio, swn 

meistrolaeth nad yw'n cael ei gweld , ond wedyn yn 

lledaenu dringo arall chanu i fyny'r ysgol yn dal i gerdded 

yn ôl mewn cyn cam a Levitating a dim ond un ceisio 
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dringo bob cam at eich cwmni ac awyr argyhoeddedig 

dychmygu y piano sy'ngadael ar y llawr tarmac dim ond 

allwedd , ac nid oedd yn drueni na diffynnydd oedd cael 

ffydd yn y un bob amser yn credu datgelu byw a chael 

dim ond eiliad o dirwedd poeth persawrus ar disgleirio 

môr gweld chi i garu yn fy plymio ,bod yn fy arnofio fy 

cwch suddo yn y brethyn golchi sy'n glanhau y piano 

gosod ar ystafell fyw lle nad oes neb eisiau bod ac 

roeddwn i eisiau yno , yna mynd i mewn i'r drws oedd 

allan o bopeth a byth dychmygwch dyfnhau , roedd y 

dymuniadi gael chi mewn dolen galon a'ch cwpl , mae'r 

cyfan yn pwmpio ac yna'r cythryblus , yn llai synhwyrol ac 

yn y bomio y ddeddf oedd eisoes yn achos o ryfel i 

heddwch popeth ynghyd ag amryw o synnwyr un o'r 

cynnig ac ehangu yr hyn a drodd acar ôl y canu adar ac 

hyfrydwch yn unig heddiw a ddysgwyd ei gerddoriaeth yn 

y geiriau , pob datrys heb cydlynu y dasg oedd dod a 

diwedd ar ofn yn credu ac yn olaf nid yw dychwelyd 

teithio hyn yr holl ffordd eisoes yn gollwng dwfn ar y to , 

y ffenestrgilagored ac oer , yn y tywyllwch y weithred o 

ffaith , byth yn digwydd ond hadrodd ac mae i fod i gael 

ei dyfeisio meddwl sy'n dod i'r amlwg dim ond awyrdwll 

bod dŵr yn unig sedd eich gusan awydd yn unig i chi oedd 

a chwarae y rhan piano oeddcynllun i gyffwrdd chi nodi y 

byddwch yn ennill blas ar nododd llafn swrth yn 

ysgrifennu gryf nad yw taro eisoes yn teimlo tei yn rhydd 

nos sêr daith ar ddyfodol Ni fydd yn dod , yn wahanol i'r 

gorffennol a'r presennoloedd y gamp , roedd dim ond 

stori fod yr holl halogi ac yn gorffen yr hyn a oedd yn 

weddill o Plwton i ddim ond ysgrifennu cariad un galon 

rhwng dwy wal amhosibl i neidio , lle mae tua unrhyw 

beth i ffwrdd mewn cylch agored , sgwârun petryal sy'n 

tynhau cwlwm , ysgydwch y llwch oddi a gweld y piano yn 

unig yn cyffwrdd eich trueni ac ystafell dywyll o ddelwedd 
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dynnu llun , y ffilm y gofrestr, delweddau bach mewn 

arlliwiau o ddarnau gweld bod ti ei adlewyrchu mewn darn 

lle mae popethyn ymuno oherwydd fy mod am i chi , a 

adlewyrchir yn fy llun , ti yn unig yw'r ffrâm drych .

yr comin

Sut i fynd allan o boen hon y immerses ac yn miniogi 

dioddefaint o un boenus ac yn unig.Roedd yn ddigon i 

edrych heb ladd , trafod a phob deigryn yn darganfod 

galon haenog ac yna halogi yn codi gyrru m crazy ar hyn 

o bryd ac mae fy arddyrnau a chadwyni o gwmpas y 

impulse i gael ei ddedfrydu i enaid sâl a llwch tywyll yr 

ydymfob - toriadau gan y synhwyrau ac ager fwy 

hollbresennol yn gorfforol o cythryblus hwn enaid gwraidd 

dieithrio i'w gael mewn un drysfa , yr hunan chi llusgo 

gan y difaterwch dan y dŵr presennol o ddiwrnod arall , 

torri y gadwyn sy'n clymu i mi drwy ryddhauyn hyn o bryd 

bron yn frys , mae pawb yn disgwyl y alegori o fyw, 

wledig o eiliadau cludo .

Mae llosgi tortsh , fulminará , dyma glow ac goleuadau 

fflam sy'n llosgi ar eich cyfer chi fy nghalon dlawd , yn 

aros i ddofi mwynhau pob hyn yr wyf yn teimlo , 

oherwydd eich bod yn teimlo fel eich bod yn teimlo , yn y 

cyfnod hwn anfeidrol ceffyl rhyddsy'n croestorri â'r 

gorffennol o gwmpas ac sy'n nodi unrhyw fywyd i'w fyw .

Mae ein dyrnu aduniad yn hud yn unig yw y edrych ydych 

a gweld wyneb dy fam, y teimlad o gynhesrwydd a 

thynerwch holl chwerwder yn unig angen dim ond i mi 

godi i fyw a bob amser hyd at eich gweld yn marw 

symudiad crasboeth y gwefusaucnawdolrwydd , mae 

hapusrwydd dryloyw ag aros ystyr hug i gael ei fyw 

ohono- o undeb cryf arbennig o dda i ddymuno i chi , 

anelu at fod mor hapus fel petiz un gwraidd heuir , ei 
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feithrin a'i gryfhau cyfeillgarwch yw'r mwyaf aruchel o 

gariadgwneud fy nghalon guro eich cyflymder .

Roedd Dad yn dad al hyn o bryd hud o fwy o ddysgu 

erioed yn gobeithio mwy o gariad i gael mwy o blentyn 

cariad jyst cara fam plentyn yn tad a'r mab bob amser yn 

sylwgar a deallus cawr fy mab yn fy ffrwydro mewn 

llawenydd teimlad ,emosiwn , hoffter , cariad ac anwyldeb 

, yn rym sy'n ein cyfeirio i lawenydd tragwyddol , ewyllys 

anwyldeb , rhannu , gwers addysgu ac oherwydd y ddau 

gorlifo â hapusrwydd i'r hyn yr ydym yn dyheu am fod yn 

brentis am byth ifanc mewn dad newyddian.Oeddech chi'n 

ei olygu i garu chi, yr wyf yn teimlo eich , gan fod pob 

eiliad o bryder cwestiwn a dim ond ychydig am fy mod 

fascinas .Mae eich disgleirdeb i mi bob amser darlun 

ecstatig mewn ffrâm ble mae'r ddau cabemos , ond 

byddwch bob amser yw'r rhai mwyaf prydferth .I ffwrdd 

daeth y wawr syml i dim ond yn meddwl eich bod yn 

llenwi fel fi cyfoethogi , rydych yn wir tynerwch crazy

Tear

Un diwrnod yr oedd ganddo y byddai rhwyg adneuo yn 

eich wyneb am ddim mwy chorares

Dream plymio ddwys eisiau ddeffro i fyny yn nghanol y 

môr o gwsg a fydd yn para blynyddoedd mae'r gwifrau, 

mae'r sleepwalker breuddwydiwr , noson o enaid hwnnw 

wrth iddi nosi y ffigur o ymosod cysgod ac yn deffro y 

tywyllwch y rhith pur a crai, sgil mwy tragwyddola gweld 

beth mae'n ei gwsg dwfn un diwrnod yno - i ddeffro i fyny 

ac yn credu yn y myth y bob amser yn breuddwydio i 

gyrraedd a chyflawni dim ond darn arall , fod yn linell 

anfeidrol gyda'ch llinell doriad ...

Pair
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Yn eisiau gusan yn cysgu heddychlon sy'n ein a dymuniad 

merwino'r am ragor efallai nad eisiau gwybod y melys 

mewn chi ac yr ydych yn dweud geiriau da ac 

adnewyddu'r guro o ysgwyd o galon ydych yn meddwl 

eich dynn , cydblethu a byth yn untiedyr wyf yn hyn o 

bryd yn y gwythiennau y mae eich calon pumps'm yn 

chwa o awyr gyda ysgafnder ac eglurder byth yn dioddef 

yn rhythmig neu beating'm drwg fel dŵr glaw a charreg 

yn yr un chi sand'm , un nad yw'n datgysylltu yn rhwydd 

ac yn eich savoring heb i chiprofi dyma fi hanner i chwilio 

am ei boced esgid haenog untied aros i glymu a thei sydd 

byth yn dadwneud oherwydd eich bod yn yr esgid fy pâr 

gen i fel cariad .

Oes

Yn y tragwyddol gadw yno yn mynd i lawr ac yna nid oes 

unrhyw ffordd i frwydro yn ei , o'i gwmpas neu drin ei fod 

yn y arswyd o burble gwrthwynebol ac yn gorffen mewn 

un pwynt taro'r meddwl y greadigaeth , dychymyg neu 

beintio olrhain llewyrchus o wyrddtôn a bod bywyd 

chrafangia tôn i fyw a ffynnu , dyma yw'r sgôr chi bob 

amser yn awyddus i dynnu sylw , yn byw hynod

Cariad

Wele yn gyflym dod o hyd i'r awydd i ennill iddo fynd ac 

yn chwilfriwio yn y cerrig môr hallt a plât dyfnder a 

haenau wele stondinau

Y oer sy'n mynd i mewn i'r nofio heddychlon a dynnir 

cefais fy hun yn ymwneud â'r ffynhonnell o ddŵr mynd â 

threigl gorllewin i'r dim byd ochr arall yn anodd dim ond 

byth yn gwadn yr un cam ymlaen llaw a gwneud eich 

cerddoriaeth chwarae calon sy'n galw i chi ddirwyn, y môr 

a thir i ennill digon i garu .
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wal

Pe bai'n digwydd ni fyddai yn gwybod ergydion oer , oer 

llawn swigod halogi y meddwl , ac yn gwerthu yr enaid, yr 

arf pur heb ffordd sentimentaliaeth , clymu i gorff a fydd 

yn rhithiau a bod yn byth ddod, gan nad yw'r enaid yn 

siomi , superioriza llogond mae'n bur yna mae hynny'n 

amlwg datgelu cylch caeedig , yn golygu gilagored i'r hyn 

gyda'r darostyngiad a'r rhith yn codi o'r taranau 

immensity a phopeth yn stopio pan fydd y disgleirdeb o 

effaith , ond y clefyd o ysbryd anghenion hyn o'r corff 

acymwybodol plymio ni i'r dibyn ei lles a Lefiad ei hun , ac 

yn parhau i fod fel atodiad sy'n amharu ar y hwyliau ac 

mae'r clefyd y ysbryd yn boen dioddef tiwmor a pha mor 

esgeulus bod yr effaith a'r effaith ar pwy sy'n metr i 

ffwrdd ac mae'r daith yn ycwrdd yr enaid , yr ysbryd , y 

corff grwpio i fyw lle mae ffactorau ansefydlogi bopeth 

neu oherwydd na all y corff arth i ddirwyn oed neu 

glefydau o anhwylderau ac yna ysbryd hwn o hunan a 

hunanoldeb yn dod at ein ewyllys , ond yn amharuenaid 

ac yn y pinacl hwn o weithredoedd feddwl ar yr ysbryd 

llygru ac yn or-redeg pur , cryf caled fel wal na all neidio .

Meddyliwch

Mae hylif tywallt dychymyg , strôc o ddiddordeb un 

wallgofrwydd trochi a dwfn y mae'n eu cefnogi yn 

gyfeillgar drwy trawstiau harmoni a hud ymosod ar y corff 

ac yn treiddio i'r anymwybodol ymwybodol o fyd 

ymddangosiadau wele byw yn dod yn harddwch anadl pur 

aanfeidredd yn dod yn weladwy ffin rhwng geiriau ac yn 

ehangu teimladau ac yn gweithredu heb feddwl newid 

eich achos i feddwl a dychmygu erioed wedi meddwl 

superiorize y bod , meddwl a gweithredu i newid.

cyfeillgarwch
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Twilight wrth iddi nosi weld pob digwydd yn y lloches i 

ffwrdd oddi wrth y gelyn dychmygol , byddai'r frwydr 

croesi cadoediad gyda thawelwch meddwl , troi'r 

tawelwch , y noson yn gostwng , a dechreuais i deimlo 

bod cyffwrdd sy'n teimlo bod y croen yn feddal fydda 

chyfeillgarwch pur ynni oesol cryfach arwydd o anwyldeb 

nag unrhyw angerdd neu gariad a beth bynnag y nyth yn 

unig 'r chyffwrdd chan bawd a dim ond dychmygu sut 

beth yn teimlo fel a threuliodd y gadwyn o'r holl ynni .

Dysgwch

Dallu a hudo gyda'r sudd wedi'i golli , gyda llaw yn wir 

tywyll neu cythruddo ond eistedd mewn cyflwr o effro, 

heb yr ymdeimlad lleiaf o wele olwyn minimaliaeth , y 

ddinas gyfan , felly ddryslyd neu camddeall ddim yn 

gwybod os penderfynwyd , ond mae'r cyfan yn gwneud 

synnwyr mewnpan fydd y pleser syml i ysgrifennu i chi 

ofyn am nad oes eu hangen pan fydd yn digwydd olion 

diflannu ac yn teimlo popeth a gwelodd , ond dim ond yn 

edrych , darllen ac ysgrifennu dehongli , cymathu dysgu 

ac addysgu trafnidiaeth , wele yr anadl yn tyfu gyda'r 

gwynt ,ac yna diflannu , yn hedfan 7 moroedd poisando 

ddywedwyd gan dywedodd wele suddo , yn dyfnhau , 

unrhyw ffrind i'r ffrind hwnnw ffrind ac anwahanadwy ond 

nid weladwy oedd rhybudd , mae meddwl am y dalent 

sy'n hedfan yn rhedeg , rhedeg a dychmygu yno heb fod 

ynond bob amser yn dyst yn cael ei eni eto un diwrnod 

bob un yn unig yn meddwl am fod yn barod heddiw , nawr 

yw'r dyfodol a'r ysgrifennu caled gan mwynhau cynhesu 

syml i fyny ac yn bennaf oll yn creu ac yn dychmygu ac 

ail-greu eto ac yn ôl i'w le y mae bythwedi gadael iddo , 

ond unwaith yno , eisoes yn edrych ar y cloc o bryd yn 

ddelfrydol ffeithiau amserol ac yn dyst , yn cael eu 

gwasanaethu ac ymdeimlad unigryw o bleser sy'n dod 
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gyda'r toddi ac tywyllu mor normal mor gyffredin , a dim 

ond dim ond ycodi'n gynnar ac mae'r deffroad a'r 

tywyllwch a'r noson hud golau a bragmataidd yn 

Levitating a rhwyfo cwch gyda gogledd , cwrs fain ac 

symudliw oedd hi , fod un pwynt , gyda dychweliad a môr 

mor anodd dychmygu yn aruthrola llid aruthrol y 

cefnforoedd fel bod hyn yn mynd i'r afael â'r daith 

anghyfreithlon heb llu oedd pêl sgwâr triongl wrthdroi fel 

pyramid o arch meddwl enaid anhreiddiadwy ... fel 

bywoliaeth angof , gan fynd ar y safle llun o ddeilen nad 

yw'n sych, ei gyflenwad i'r pen a ysgrifennu ein planed 

pob antena , lloeren neu edau sengl sy'n cadw mewn 

cysylltiad â'r blaned arall ac yn teithio fel coed y maent yn 

cael eu geni canghennau a blodau Gardener tywynnu 

drwy'r dydd yn debyg i glow yn yRoedd Moonlight mynd i 

ddigwydd ac yna neidio arall , yn ogystal â naid i weld yn 

blentyn a anwyd ac yn enwedig yn ei wylio dyfu a dysgu a 

dysgu popeth yr ydych yn gweld ac yn gweithredu 

trawsnewid , bod iaith y plentyn yn goruchafiaeth croen 

meddal y plant mewn perthynas ârhieni ac addysgu 

oherwydd y ymoddefiad sylwedydd dwbl o ddysgu ac i 

ddysgu ac yn gwybod fel efeilliaid sydd â bâr lle mae 

dysgu cilyddol yn llawer pwll a bydd eich her yn tyfu ac yn 

eich bod bob amser yn dysgu ac yn gwybod yn fyw iawn.

Rwy'n teimlo dioddefaint sy'n atal mi weld fel bod yn go 

iawn gyda ymddygiad da ond bob amser fel gwên ffug 

clown'm drist , y tu mewn nad yw'r llawenydd yn 

cydymffurfio â'r tu allan deimlo fflôt sy'n gwneud i mi 

allan o'r lle arferol fyddai teithio ac yn aros ar bwyntlle 

dista golwg hun o teimlo stride echrydus , ffenomen 

annaturiol ond fel anifail yn teimlo ffyrnigrwydd ffyrnig a 

chyflymder , yn dechrau dagu ac yn lladd fel grym 

cynhenid   y ragluniodd i fethiant ar y pryd ac o flaen llaw 

ac ar daith heb hybrin ywdelwedd ffiaidd , atgas ac yn 
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bechadurus yn wir wele llw o uchder tymheredd y nef , 

daw'r gold ffres siriol a thawelwch sy'n dweud stopio , yn 

ffynnu ac yn tyfu , ymchwydd treisgar yn unig yw hwn yn 

amser drwg i gyd ffyrnigrwydd i'w ben a'i wellayn sydyn 

gadael i unrhyw beth neu ddim byd poeni a momentwm 

puraf yn dweud wrthych yn gwneud y sŵn aer a rhoi i chi 

feddwl y byddaf yn ennill y cyfan heb ofn , heb erioed 

ddysgu i beidio â byw gyda'r trap sy'n casineb nad ydych 

yn meddu areich bod yn , yn eich hunan dynol yr ydych 

yn gweld y bydd gweithredoedd da yn gwneud i chi 

serennu ar y ddaear i ollwng y mop yn gofyn bod cyffwrdd 

y piano gan fod gen i gynllun a fydd nid ydym erioed yn 

cyrraedd y cychwyn yn atal di perfformio ac yn hedfan 

wastad ac yn hedfan dros y thundercloud yncyflwr aml-

ffactor sy'n ein gwneud yn y glaw tendr torcalonnus a 

daear llaith darllen wyneb tawel yn ymddangos i fod â 

dyfalu heb peirianneg bensaernïaeth yn ei gallu , yn 

cyfeirio at yr ffantastig , mae'r anghyraeddadwy yn 

realistig , gan fod gennym yr holl bwerau y credwn , yn 

anad dim oeddcael gwydraid o amgylch dywyll ond mae 

tonau mwg hollol dryloyw werthoedd yn debyg y blodau i 

ddyfrhau nhw yn gyson a beth yw'r hadau yn tyfu yn y 

meddwl fod yn wahanol i'r un fel yr ydym i gyd yn cael 

greddfau a ffyrnigrwydd yr enaid iawn o ddyn ar wahân 

diod priodolMagic yw'r twnnel serth y mae un yn gweld y 

cofnod golau ac y mae eu pen yw'r derailing o bwll 

diwaelod i gyd rydym wedi cipio pur a'i ddienyddio .

Wele , does neb yn ennill yn eu byd y twnnel yn pasio 

mewnbwn golau byw a goleuo eich ffordd oherwydd bod 

yr hyn sydd gennym yw'r llinell bywyd a fydd yn cael ei 

gynnal .

Caru teimlo gariad dwfn dioddef yn hefyd yn anghofio yr 

hanner gwaelod a gollwyd edifarhau ac yn byw .
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Mwgwd byw yn y diwedd sut i roi terfyn ar yr holl a 

diwedd wele , yn sicr dim byd mor siŵr â chael dim 

mewnosodiad linell bach a di-dor o ffin nad yw'n rhagweld 

y anfeidrol fwy ansicr , felly gan fod y llinellau yn cael 

ddau bwynty wawr a'r unig ganmil dim ond y wyneb y 

farwolaeth yn dod yn araf fel popeth anadl yn teimlo , dim 

ond oherwydd eu bod byth yn gweld wyneb arall, ond y 

gorchymyn i guddio y tywyllwch.

cof

I chi dioddef ar eich cyfer yn teimlo garu di gyda nad 

ydych yn byw caru arall a cusanu yn welsoch yn y 

byddwch yn dod i mewn i'r cariad a fydd bob amser yn 

cofio byth yn teimlo gymaint yn dioddef dim byd mwy 

parod i farw i chi drwy mi ar gyfer chi ysgrifennu am er 

mwyn i mi dioddef a marw a bythar eich cyfer chi byth yn 

unig yn teimlo ar goll.

Cariad yn y man a roddwyd yn ymddangos yma dim ond 

un diwrnod i ffwrdd oddi wrth gariad rhywun sydd eisoes 

gariad .

myfyrdodau

Aros am rywbeth a anwyd yn y drych yn fi a fy myfyrdod 

yn adlewyrchu pa mor dda ac nid yn unig ei ddelwedd 

hefyd y adlewyrchiad syml heb drych ei drosglwyddo .

Noson clir ar noson dywyll mor glir ag y wawr lle mae 

corneli gan eich swyn yn dod wrth i'r aderyn chwibanu wir 

bod pryfed ac gyd yn ymgeisio ato i ryddid .

ysgrifennu

Yr wyf yn ... ac mae'r da mwy a all gael rôl a phen 

anorchfygol yn enwedig yn dyheu am feddwl yn unig
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pasio

Bu farw !Ie , roedd yn ddechrau'r diwedd cychwyn y 

newid cyfeiriad yn wyneb heb chwerwder , ond heb 

tynerwch oedd y trip gwneud unrhyw ddelwedd , a heb 

dewrder gwrthwynebu'r isaf a'r uchaf oedd amser i adael 

neu aros yn y lle hwn , gan ddychmygu popeth ac unrhyw 

betho bryd i'w gilydd fe ymadawodd , ac a aeth i'r 

gwaelod eithafol sy'n dweud nad ydynt yn ofni nac yn 

crynu y daith wedi dychwelyd y byd hwn ymgolli yn y 

dyfnder o harddwch fod pob gen i , i gyd a phob , rwyf am 

ddim , ar gyfer pryd y bydd yn gadael dim byd yn 

cymryd, dyna beth roeddwn i'n meddwl .

Abyss'm dibyn lle mae'r bwlch yn y diwedd.

Arhoswch ac efe yn marchogaeth yn dda , sy'n dymuno ac 

eisiau neidio, sgipio ac ysmygu yn cerdded heb sgrolio 

pryder cyrchfan yn amrywio gydag oed ond bob amser yn 

byw yn ansiosíssimo modd aros am rywbeth , byddwn bob 

amser eisiau rhywbeth , popeth yn ein sefyll fel barod 

anwirfoddol.

ysgol

Eisteddais equacionei , ond nid oedd y canlyniad yn agos 

at y disgwyl, i lawr y grisiau ac mae'r elevator rhwng 

golau a thywyll a thynhau wele ef yn barod i ail symudiad 

yno a aeth i fyny ac yn araf yn disgyn byth yn disgyn .

Prif Swyddfa

Mae rhwyg , mae greddf neu ddinistrio , meddwl sy'n 

brydferth diod o'r oergell ffreutur a dod at y pencadlys 

lleol a phopeth yn cael satiated a bodolaeth godidog .

Amharod i roi diwedd , yn dod i ben , felly mae hi'n 

gwrando ar y geiriau y tu hwnt llif dychrynllyd hwn fel yr 
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enillydd eto nid am fynd , ac felly yr wyf ac rwy'n byr

sol

Yr hyn oedd yn digwydd yn teimlo yn drist gan wawr un 

siwt a ddaeth gyda'r gwyn tan nos yn byw , adfywio ac 

alien wyf ei fod yn yr haul pwerus.

Alien yn y llen o fwg wele , yno mae'n cael ei eni heb wele 

ddigwyddiad femrwn , roedd yn eiliad ac mae'r slab yn 

symud i ffwrdd a dim ond dim ond i fyw bywyd arall ar 

gyfer llun yn syml yn gweld pob eiliad yn ei delwedd a 

alien

Wrth edrych persawr , arogl gwallgofrwydd , 

gwallgofrwydd artaith meddwl heb yr holl berthynas heb 

ei rwymo , un amddifad galon, y boen o un gariad gan 

gymaint o bobl eraill sy'n brifo golwg ac yn lladd yr awydd 

a'r hiraeth arwain ychydig funudau'n ay tro hwn gan eich 

meddwl , yn ôl pob tebyg i gyd yn bodoli nid yn unig fel 

ddelwedd rhinweddol ond oherwydd y ymddangosiad neu 

gyflwr y meddwl ddim yn marw ar adeg holl fodolaeth 

ffisegol ac yn sydyn mae popeth yn mynd i ffwrdd , neu 

gall arwain .

marw byw

Rhwng bywyd a marwolaeth ?Ouch !Maddeuant, mae'n 

cael ei roi ?Amlwg , sydd byth yn lladd ?Mae pawb wedi 

gadael i fyw eiliad .Mae'r holl ddieithriad cyn gynted 

angheuol yn meddwl y byddwn yn marw cyn bo hir , ac 

yna yr ydym yn byw mor , chwerthinllyd mae'r 

gwrthwynebus

Gadael

Annwyl gyfaill ... yr wyf yn ysgrifennu yn rhy bell ... 

oeddech yn mynd ... fy ffrind bach ... heno fy enaid crio 
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ar eich cyfer chi ... !Cymerwch gyfle fy nghalon ... os 

gwelwch yn dda maddau i mi fy ffrind ... mae fy rhyddid i 

ffwrdd ... a gollwyd yn y nefoedd ... Rydych yn eu cymryd 

... pleser return'sa ... felly dawel ... Distawrwydd , yr 

hanner-way at a fu farw ... a oedd maddau ... gair olaf ...

Broken

Os anweddu fy enaid i mi , fyddai dim yn aros cudd yn 

ogystal â malurion , yn ddall i ffantasi.I'r amlwg o 

subversion fflotiau segurdod o bryd arall , penodol.

Bod

Mae sain, calon geg , yn cyffwrdd ysgafn , lliw un 

breuddwyd i ymhyfrydu mewn munud , anobeithiol 

unigryw a ysbrydolwyd o eglurder heb bellter heb 

gyfyngiad frwydr torri, y tu hwnt i'r dychymyg y llun 

gwaed cyw ococh a llidus gan boen synnwyr , nid oes 

ganddo pos , ond yn realiti , gweledigaeth .Pan got y llall 

at ei gilydd ac rydym yn credu fel cymeradwywr ac annog 

golwg o fodolaeth , adulterated , gwrthdroi ac yn 

adlewyrchu .

O'r holl brifo Rwy'n teimlo fy mod yn perthyn i rywun heb 

tosturi ofn, enaid gwallgof , passionless a pur heb nod ar 

hyn o bryd , ond yn cydblethu , ac unedig , un - ffordd , 

ewyllys diwethaf ac wedi, acyn y pen dim byd yn ...

absenoldeb

Os cyffwrdd a gweld eich byd , yn aflan , heb 

sensitifrwydd cyffwrdd fud , o leiaf yn credu bod rhywun 

yn rhagori ar fy realiti.Mae fy tristwch yn syml gan fod yr 

holl hapusrwydd gyraeddadwy fel anghyraeddadwy .Trwy 

hud, heb eironi mewn diwrnod yr ydych yn dweud , 

cyffwrdd i mi deimlo , sut yr ydych yn edrych ar mi a 

gweld pwy ydw i ac nid beth fyddaf yn nesaf i chi .Mae 
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poen llosgi gêm llosgi ynof sy'n dod i ben pan fydd yr holl 

llosgi .Peidiwch byth wedi mynd â chi , gan y ffordd yr 

ydych yn dweud eich bod yn dioddef oherwydd eich bod 

byth yn ei adael ac yn gwybod bod caru chi a bob amser 

bydd yn caru chi ...

 Mae'r ffigur

Rwyf wrth fy modd i chi amlach na'r rhai y gall fy nghalon 

guro ...

Rwy'n anadlu allan | eich ysbrydoli chi | yr un awyr | i 

garu

Rwy'n bob lliw i beintio eich byd ...

  I mi , i chi ac ar gyfer y rhai sy'n hoffi i mi

un diwrnod

Plannu gwreiddiau yn fy nghalon heddiw , goeden hon

Mae'n cael ei alw gariad ar gyfer bywyd byth y gellir 

rhwygo oherwydd ei fod yn byw ynof

Transformer

Pelydru cydbwysedd grym yn trawsnewid realiti.

Panel trydanol yn rheoli'r safleoedd a chyrchfannau o 

bŵer cyffredinol .

Golau'r haul

Goleuo'r coluddion

Cuddio natur daearol .

Ffynhonnell golau yn disgyn fel diferion ar y sail bod y 

ffynhonnell bywyd a goleuni .

goleudy
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Amser yn chwilio am symudiad pivotally o'r annormaledd 

.

drydanu

Nerfau swnllyd Blink gyda drydanu galon.

tonnau electromagnetig

Dewch i fynd yr meddyliau tonffurfiau o amgylch y cylch y 

tonnau .

trydan

Yn rhedeg drwy fy nghorff hwn ar hyn o bryd sy'n dod â 

mi at y don cylched

pwls trydanol

Yr wyf yn ysgwyd gan ysgogiadau trydanol sy'n 

cylchredeg modd .

Mae golau o wirionedd

Ddwys disgleirio y gwir pan ddarganfuwyd gan ysgogiad .

Blackout

Callan yn y poenydio gan leisiau teimlad o fod yn llachar .

golau cannwyll

Goleuadau i fyny mewn poen

Cronedig y cwyr doddi .

drysau trydan

Ar agor cyffwrdd yn ysgafn , ond yn cau dim amser i agor 

.

Llif gadwyn Beiciau Modur
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Torrwch gyda gwreiddiau casineb bywiog o ynni tywyll .

trydanu

Trydanu mewn mwg llachar clirio cof.

cynnwrf electromagnetig

Heidio yr cythryblus meddyliau electromagnetismos 

anfeidrol .

Ray trydanol

Fel trawst ynni trydanol sy'n parlysu meddwl.

goleuadau gythreulig

Mae gan bob lles yn gythreulig fflachio golau drydanol .

amrantu

Goleuadau sy'n fflachio plaguing mi

Mae taith y gadwyn ddi-dor .

golau gwan

Goleuadau afloyw oleuo bodau outlandish yn y golau 

gwan .

Wire Trydanol

Gwifrau rhedeg drwy fy nghorff ynni bywiog .

10 cylched trydanol

SuBo a dyrchafiad i mewn i'r gylched 10fed ac mae 

methiant pŵer anllygredig .

gostyngiad Trydanol

Syrthiodd Electric ar y geiriau o ecstasi a theimladau .

torri golau
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Adleisiau Sharp a llachar ,

Shining golau crafangio torri llais.

mellt Tywyll

Flashes cuddio'r bodau cyfeiliornus gyda chyfeiriadedd 

llygadol .

fflworoleuedd

Blodau ac yn disgyn nid daranau i bob cyfeiriad ac ystyron 

.

" Ofusculência "

Tyllu'r mellt taflu cysgod dros ei gilydd teimladau pleser 

ac yn edrych .

Incandescence

Croestorri arcau ddwfn yn eich enaid sy'n dal y electrod -

sioc deinamig a gwynias .

Electrocutáveis

Fel awgrym morthwylio 'm' r incongruities o deimladau 

sy'n galw am olau cryf a phenderfynol .

absenoldeb Twilight

Lapiwch i mi yn ysgafn mewn goleuadau uchel o fy lles 

ymhyfrydu yn ysgafn gyda mellt .

Hel Atgofion

Amsugno cytundeb ar ddiwrnod llachar , Yr wyf yn paratoi 

i ddod allan o dywyllwch a grym o olau, bydd yn 

dosbarthu pŵer ac ynni ar gyfer y gymuned constelar 

gyfan.

golau bygythiol
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Bygwth goleuadau ymadfer hyn sy'n ein poeni ac yn 

gadael i ragweld y perygl.

Golau nos

Mae hyn yn olau sy'n eich cyd-fynd mewn eiliadau wledig 

o ac yn methu i wynebu chi dychryn mewn cyfrinachedd .

golau coch

Mae'r golau coch dwys a blocio nerfau cyflymydd .

sioc

Zarpares sioc a meddyliau halogyddion heb ysgogiadau i 

fyny eang.

Cwmni Golau

Goleuedig hyn nad yw'n digwydd ac nid cwmni yn teimlo 

ysgafn.

Thunder

Thunder malu a chwalu synau llwglyd o bleser .

golau pwerus

Goleuadau pwerus condemnio pobl eraill bywydau i 

addysg gan leisiau

Rays

Pa mor bwerus a lacerating pelydrau sy'n torri 

cysylltiadau amhosibl i glymu .

golau gwan

Ymwybyddiaeth cysgodi sy'n treiddio trawstiau golau 

swmpus .

golau llachar
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Ddwys goleuo'r niwl golau du

golau cosmig

Fel treiddgar a cosmos dwfn sy'n lleddfu anghofrwydd yr 

enaid .

Pŵer golau

Mae'r pŵer iachau o olau goleuedig 'm' r ffilamentau 

rheswm yn y blaengroen anobaith , yr wyf yn ddiolchgar 

.Mae hyn yn olau tywys fi yn y cyfeiriad o ecstasi 

presennol o fywyd bob dydd , goleuedig i mi sâl y dyfodol 

ac yn afresymol , yna mi lladd ie taranau i fyny ac yn 

fflachio fel pleser angheuol Dynamite dynnu .

Felly ie halltu gan olau a symud ei halltu i mi ac i'r chwith 

ymysgaroedd caloric o trylwyredd a chywirdeb .Nid wyf yn 

gwybod os bydd y goleuni hwn oleuo i mi diwethaf gan fy 

mod yn ofni nad oes ganddi egni rhedeg golau.Felly , mae 

dau polion, ddau eithaf ynni.Ac Cefais fy nharo gan yr 

gadarnhaol ac iachau ac nid y du a swynol .Daw'r golau o 

eglurder emosiynau a rhesymoledd y cyfnos uniongyrchol 

a byrbwyll , heb pontio a didraidd synhwyrau , nid 

hymgorffori teimladau neu hoelio .Mae'r golau yn gryf, 

dwys ac yn llosgi ei holl pelydrau ar bwy yn gwrthwynebu 

iddo , ymuno â'r goleuni , i'r synhwyrau .

Ni fydd unrhyw ynni'n fyrbwyll a chryfder , chrafangia y 

dalent sydd gennych a chryfder fel pelydr miniog glas a 

ventilaste o flashes poeth profiadol ac nid maleisus a 

meddyliau treiddiol sy'n erlid ohonom yn hoffi cysgodion 

heb oleuni sy'n bwydo .Felly, yr wyf am ei ddweud bod 

yna olau ynoch chi ac mae taranau , stormydd , ynni a 

golau , yn ei hanfod golau clir , ac yn bur yn ei ffurf fwyaf 

cyntefig y tân y tân sy'n ein croesi ac yn ein bwydo ac 

weithiau yn llosgi i ni , felly y mae bywyd yn ei 
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wneudgoleuadau trosiannol a gwrthwynebwyr yn erbyn y 

rheswm iawn neu'n ymdeimlad o egni sy'n rhoi cryfder a 

bywiogrwydd i ni ddioddef eu sioc llewygu a heb rym sy'n 

waradwydd ac yn dod o hyd i esgusodion achosion eu 

cyfranogiad , nid oes oleuni heb ynni a phopeth mae gan 

ynni,popeth wedi ei goleuni a symudiad ac ar hyn o bryd , 

mae yn cael ei hun , yn fygythiol ac yn aml yn ein wynebu 

gyda thaliadau rhyfedd nad ydynt yn deall am nad ydynt 

yn cael eu diriment beidio meiddio gwrthdaro ag ynni 

eraill ond ceisiwch ddiffodd eich goleuni, ond mae hiyn 

bresennol a sut y mae'n cael ei ddatgelu treiddio 

synhwyrau o'r golwg ac yn dangos i ni eglurder meddwl 

trwy y distawrwydd y gwaith, ac yn dweud dim wrth i 

caledu y farn a mwynhau'r anableddau cywilyddus y mae 

eraill yn mynd trwy egni negyddol neu gadarnhaol.Ond 

mae'n ffaith bod y pelydr glas golau bygythiol, ond yn 

derbyn bod egni sydd ei os ydych eisiau gwneud , a bod y 

cyflymder goleuni , yr unwaith, yr ail , y ffracsiwn o'r 

amser , a'r amser yn ebrwydd felly ni fydd unrhyw 

doriadau mewnfframwaith na'r ymddygiad mwyaf 

chwerthinllyd am fod gan bawb yr hawl i ynni, boed 

effaith gadarnhaol neu'n negyddol.Cael yr effaith 

lacerating o Faíska du digwydd yn y polyn niwtral o bwyll 

a gwallgofrwydd yn cario ar yr egni bywiog a llwglyd er 

mwyn pleser a luminary , felly yr wyf yn eich cynghori yn 

defnyddio eich ynni eich hun i'w cyrraedd erbyn golau a 

esbaterá gwên llosgi fel lludw ,rhwygwyd o wres , ond 

gwyllt pan stirred .O'r cwadrant arall yn cael Blue Ray 

gyda meddwl tawel y Nadolig a phwysleisiodd goleuadau 

coed sy'n ein harwain at tynnu sylw.Blue Ray yn gwybod 

ei ffordd , cyfeiriad, arweiniad a barn wedi i fframio ynni a 

ffotonau , cylchedau byrion bosibl, ond pelydr bywiog a 

byrbwyll bob amser yn teithio ar gyflymder goleuni , ond 

nid yn las .Mae'n hyn yn ynni pontio a wynebir gan ynni 
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pragmatig ond nid rhwystrol llawn canmoliaeth sy'n ein 

hatal rhag byw y ciplun , mae'r cynnwrf taranau ac yn 

amlwg yn effeithio ar y don sain sy'n cynhyrchu cyflymder 

uwchsonig ond nid mor bwerus .Fel gwrthdaro 

uniongyrchol a llethu gan bobl llachar tewychu y 

goleuadau afloyw sy'n ystumio yr hyn sy'n real ac yn 

ymddangos yn afreal , ond mae goleuadau ffug hefyd ei 

fod yn y pŵer y golau dychymyg .

 Blue Ray

Gandryll Blue Ray ymosod mi fod yn boeth ynni sy'n llifo 

yn y rhagfarnau mandyllau budr ac anoddefiadau y bydd y 

mellt glas streic .

golau laser

Mae hyn yn golau laser yn treiddio ac yn anweledig 

treiddio i'r anweledig ac heb i neb sylwi .Mae'n olau seicig 

a meistr mewn rhagdybiaethau nad ydynt yn gysylltiedig 

â'r groesffordd seicig hun .Achosion anamlwg ac ddiniwed 

drwy ei sugno trawst o feddyliau a syniadau rhagdybiedig 

gyda gwenwyn i fod yn berchen gwenwyn a'i 

gwrthwenwyn .

Ffenestr to

Mae hyn mwg yn treiddio ngoleuni'r cudd atgofion clytiau 

meddwl dadwneud mewn pennau rhydd o gyfeiriad a 

gweithredu, gweithredu sy'n modur sy'n oeri'r cam o 

feddwl gwyllt o massificador araf ac heb eu cydlynu ously 

.Tyllu'r yn yr amser hamdden yn frwdfrydig ac yn 

dosbarthu yr ymennydd a goleuadau cyffrous 

Deambulante prif gyflenwad symbyliadau.

Mae'r rhain atgofion sy'n cael eu goleuo yr atig am byth 
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ac mae rhai bob amser yn agored neu ar gau yn y cistiau 

.

mellt

Gwres a tywyllu ac yn dod yn llonydd ac yn dawel , ond 

mae ystod a sŵn pan fydd yn digwydd yn fyr o wynt ac yn 

llethol sy'n heintio'r rage i fyw ac i fod yn bresennol 

ymhlith goleuadau a goleuadau eraill neu eto trawiadol 

tywyllwch fleeting hyd yn oed yn syml o gynt ac yn 

torri'rdistawrwydd yn fwy drydanol .Mae hyn yn mellt yn 

clirio eich cydwybod farcio gan roi gŵyn huawdl ac sy'n 

precipitate camau synnwyr negligenciador o eiddo fod yn 

gyfle ar y pryd syrthiodd mellt arall yn y byd hwn .Lludw 

llwyd golau bod y rhain yn nodi cynhesu'r heyrn gwyllt a 

chryf dim ond cytew rydych yn cael eu heintio gan y llwyd 

diwethaf golau ac yn y dyfodol hollbresennol nad yw'n 

anghofio , a bod gwrthryfel i chi .Torrwch y fyrfyfyr ac yn 

ehangun wrenching yn araf ac o waelod calon dweud 

wrthych rheoli chi , a'ch bod yn taflu i mewn i ffynnon o 

olau sy'n boddi er cof am eiriau anymataliol ac arllwys 

eich syched ar gyfer golau .Mewn cynnwrf yn y marwor 

mudlosgi o gorff magnetig sy'n chwibanau a blinks yn eich 

calon llosgi gyda dymuniad am rywbeth , cryno 

cyrhaeddgar a gwrywaidd neu fenywaidd ac synhwyrus , 

yna , mae hyn yn sarhad dwbl chi gymeriad fel 

personoliaeth ddeuol nad yw'n ildio , hyd yn oed i un ochr 

neui un arall .Mae'r rhain yn gwres llwyd golau y 

tywyllwch a'r wamal ac yn eu diogelu gwres o law a ysodd 

y lledaeniad ar draws cyfandiroedd a gofod bythol .

Yng ngoleuni'r pleser

Mae hyn yn olau sy'n ymosod ac yn rhoi mewnwelediadau 

i ni moethus ac yn ein harwain at y pleserau di-ri cemeg 

digalon a phryder pleser eisteddog , ond nid crystiog , 
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ond argraffwyd yn wynebau estron naïf o bleser sy'n 

oleuo y bod neu'r teimlad neu emosiwn.Emosiwn eich bod 

yn teimlo'n pleser disglair a disgleirio ac yn lleddfu 

cyfangiadau deimlir gan y gormodedd o bleser , 

gormodedd hwn sy'n ein ailgyfeiriadau i'r synhwyrau a 

phleserau eraill.Mae genedigaeth pleser yn datblygu ac yn 

bwydo ar caethiwed na fydd yn crebachu ac nid yw'n 

symud ac yn gwrthdaro yn crazy gwallt gwadu pleser .

golau hypnotig

Ymbalfalu yn teimlo yn wyneb teimladau tystion hypnotig 

golau sy'n addo awydd dibyniaeth y goleuni sydd yn ein 

harwain at symleiddio ac yn credu bod yna olau .Ar ei 

gyfer rydym yn tueddu heb gredyd a dim dyled, llonydd 

fel bywyd hypnotig o fodau trosgynnol sy'n fwynhau yn 

ffynonellau pleser hypnotig .Vices fod y rhain gwallt a 

aeliau Rave llwytho gwedduster a segurdod .Trosgynnol 

goleuni hwn sy'n ein harwain at heriau newydd yn yr un 

meddwl mewn ymateb gwahanol , mae'r rhain yn 

adweithiau wallgof ac yn pur sy'n wynebu'r awydd pur i 

gael y golau yn ei allu i gael ei bwydo gan iddo ac yn cael 

eu gyrru gan gerrig rhydd sy'n dod at ei gilydd fel clai 

yngwresogi.

golau llachar

Ddwys y golau yn cael ei rannu rhwng y cynnig cyrff 

dieithrio ac oscillates rhwng dwy ffordd hawdd i fywiogi , 

ond heb unrhyw cyflenwad pŵer , mae'n hunan-

gynhwysol ac yn parhau i fod mewn galar a siom o 

hypnosis systemig sy'n nourishes ac yn datblygu .Ond yn 

fwriadol yn golau dwys yn mynd i ffwrdd a hunan yn 

darlledu un pwerau i ffwrdd .

taranau seicedelig
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Cydblethu seicedelig yn y sŵn y daran dewr bod cymorth 

a gwella'r annormaledd sy'n deillio o'r ffaith ein bod yn 

dod o dan y trovoa- y seicedelig .Wel dyma ei fod radiates 

golau cydlynol heb bwerau neu raddfeydd , byddai 

hynny'n unig esgus dros y annormaledd y taranau du , 

hynny Cewyll a grunts yn yr ystyr rhyfeddaf a dwfn o 

amsugnedd rheswm am ei fod yn mynd i ffwrdd , ystod ac 

yn symudheb y lleiaf gyfrinachgar , yn ôl pob golwg fyd o 

oleuadau seicedelig cystuddiwch y mae'n os ydych am 

twyllo , neu fwynhau pleserau synnu lliwio rhagfarnllyd 

gan liwiau lletraws llonydd, yn amharod i greu neu 

indulgence yn unig .Trwytho ag ysbryd y syniad o 

ddarnau o ffaith tameidiog yw'r rhai sy'n dychmygu fyd 

arall , i ffwrdd oddi wrth aflonyddwch sy'n ein lidio'r fel 

pan fyddwn yn crafu y llygad , neu yn syml Blink .Mae 

hyn yn symudiad dieithrio symudiad, tywynnu eraill a 

chwistrellu y meddyliau pell ac yn ddall at y ffaith syml o 

fod yn brysur neu brysur .Thunder yn seicedelig a gyrru i 

ffwrdd ysbrydion hebddyn nhw i amlygu , gan fod , yn 

realiti cyfochrog o sibrydion a intransigence wrth i'r fwgan 

, a does neb yma yn bwyta personoliaethau rhyfedd a 

arallenwau o preexisting er bod yn wir .Felly popeth sy'n 

afreal wedi stori ddiamser , ond mae unrhyw beth, ofn , 

ofn bod deports mewn gorwel o 5 dimensiwn , polígonas a 

llinol , ond nid yw'n debygol neu hyd yn oed yn amodol ar 

unrhyw nodwedd , nodwedd hon yw bod yr hemisfferauac 

mae'r apotheosis trosgynnol meddwl .Dim blodau neu'n 

tyfu mewn ffilamentau o syniadau haniaethol pam , 

corbys ie cymeriadau yn cael eu geni gweld erioed , ac yn 

haddurno , symudiadau ffug ac addasrwydd ar gyfer hyn 

o bryd , ond mae popeth yn ymwybodol ac yn cyfrifo cyn 

lleied â phosibl .Dim cyfrifiadau taranau yn real ac yn 

anrhagweladwy bod ddigymell gwirioneddol bod yn hurt 

meddwl am unrhyw ffynhonnell arall o seicedelig 
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ynni.Malu a malu y penaethiaid yore ac mae ganddo 

desvanecestes mewn dail melyn a bwyta gan bibliófagos , 

a heb dyfalbarhad dychryn cof darfodedig a gwneud ffug 

ac i'w mesur.Amgylchynu gan fesur cyfarpar Maent yn 

croesawu'r rotulantes Abyssinians ac yn chwerthin ar y 

taranau y Abyssinian .Yng ngoleuni'r gorffennol gynghori 

i'r rhai sy'n byw yng ngoleuni y gorffennol , y rhai sy'n 

marw o tu hwnt i ymosod gyrff nefol amlwg mewn 

gwirionedd yn digwydd , mae'r unwaith.Ond mae popeth 

yn gwestiynau llachar , goleuadau fwy neu lai llachar, ond 

maent yn ymbelydredd ynni nad ydynt yn gydnaws â'r 

gorffennol , hyd yn oed y ment mo- blaenorol.Goleuadau 

Gorffennol thrwy hynny allyrru ymbelydredd niweidiol , 

ond nid taflu cysgod dros unrhyw olau luminous a radiant 

sydd am danio ar unrhyw adeg , momentwm neu hyn o 

bryd.Ar gyfer y gorffennol yn croestorri'r â'r presennol , 

hyn o bryd, momentwm , ail neu'r ffracsiwn , ond nid 

yw'n dylanwadu ar ei bŵer ynni neu ei goleuedd .Rydym 

felly bob amser mewn pryd ar gyfer y golau pwerus ac yn 

glir o ffrwd ecstasi sy'n torri'r gwynt yn y pleserau wyneb 

tan hynny rhwygwyd o fwriadau gylchdroadau o amgylch 

y pleser o wneud golau neu les goleuedig , oherwydd beth 

sy'n cyfrif yn sicr yw'r pŵer neufoltedd dwys cyfredol sy'n 

sbarduno y impulse trydanol sy'n dim ond drwy edrych 

ymlaen at ngoleuni ei orffennol , golau llai dwys , 

ymbelydredd o fywydau yn y gorffennol , ond nid yw 

hynny'n arwain yr egwyddor o olau sbarduno y mudiad 

pwls golau Dadlennwyd , yn byw yail ciplun , dim ond un 

clic syml ac yn barod cynnwys yng ngoleuni chwerw ac yn 

edrych glances peryglus a llosgi o genfigen a chasineb 

sydd yn syml gropian o amgylch goleuadau y gorffennol 

ac yn glynu wrth gyrff nefol ag ymbelydredd .Wel 

ymbelydredd yw ymbelydredd ac mae hyn yn halogi , fel 

nad oes dim yn gryfach na'r goleuni dy oleuni ar y pryd , 
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ar bob adeg gyda phob cyfredol heb ymbelydredd , 

oherwydd nad oes golau yn gryfach na'r un arall , mae'n 

fater o ymbelydreddac nid yn dod ataf gyda goleuadau 

cynhenid   hyn oherwydd bod gan bob un wedi ei oleuni 

pur, ewyllys sychedig a dychymyg a datblygu ynni pur a 

chreu .Hud golau sydd lliwiau yn ei goleuni , a adlewyrchir 

mewn arlliwiau o ynni haul melyn .Mewn gwirionedd nid 

oes llawer olau , dim ond bodolaeth sy'n weddill a 

chytbwys o ffocysau i gwrthrycheddu'r hyn nad yw'n 

agored i wylio .Felly nid oes go iawn, yn ffrwyth pelydr 

pwerus sy'n cyfeirio ein sylw .Ond mae pelydrau beth yw 

ymwybyddiaeth ?Yr hyn sy'n wirioneddol ymwybodol 

neu'n anymwybodol lo yn rhwystr ni fydd yn debyg o gael 

eu gwireddu am lawer o synnwyr i wneud a deall bod pob 

pennawd gyfer hyn o bryd .Mae hyn yn pydredd gwireddu 

rhwystr rhagdybiedig ac yn dweud eu bod yn cerhyntau 

anorchfygol pan, mewn gwirionedd unrhyw rwystrau go 

iawn.Mae popeth mor dychmygol ac yn real neu afreal i 

gyd yn byw yn yr un ffrwd o rhithiau , sedd o wirodydd 

arall nad yw'n effeithio arnom ni yn y gwirionedd am nad 

oes , neu yn wir nid oes unrhyw rwystr rhwng yr awydd 

a'r ngoleuni'r anymwybodol bob amser yn bresennol yn y 

ymwybodol acbeth- rydym yn cadw'r i ni ein hunain gan 

ein bod yn credu mewn cadwyni , ond yma hefyd nid oes 

unrhyw cerrynt nac ysgogiadau , ond mae awyrofod 

creaduriaid nefol dychmygol sy'n byw fel y mae'n ei 

ddweud yng ngoleuni'r y gorffennol, drwy fwyafrif a 

benderfynodd bod yn rhaid i'r goleuni i gael pŵerneu 

fesur , ond eto pwy ydyn nhw i ymyrryd â'r golau, nid 

yw'r golau yn chwarae nodiadau i'r amlwg ac mae'n 

edrych at ei off .

golau naturiol

Nid yw ond yn naturiol bod y golau clir a naturiol , mae'n 
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naturiol i gydymffurfio.Cydymffurfiad , adfyd , gwrthdaro , 

gan wasanaethu indulgences mor unig cronadur 

agweddau a phroblemau ymwybodol ond nid mor ddwfn 

ag y maent yn naturiol .Rhwng olau naturiol ac mae 

ychydig iawn o sioc felly fod y naturiol o'n cwmpas ac yn 

gwneud i ni deimlo'n gartrefol ac yn dawel , gan fod 

popeth yn normal a naturiol .Aer , llawenydd naturiol sy'n 

amgylchynu'r ni, bod cnocio ac yn ffoi ac yn enwedig 

cyffwrdd , cyffwrdd ysgafn ar gyfer y rhai sy'n hoffi pwff o 

ysgafnder .

Golau Ynni niwclear

Ffynhonnell gref o egni radiates yn newid ni, newidiadau 

seicolegol , sydd wedyn yn ystyried y daro gan ynni 

niwclear hwn.Mae hyn yn egni golau bywiog yn tyfu 

effaith llachar o fod trosgynnol o treigladau ac nad mewn 

gwirionedd yn dioddef ond fel paun diferu ni ysgogiadau o 

atafaelwyd , a bod ein harwain i weithredu.Rhoi hwb hwn 

ymbelydredd ffrwydrol deinamig a chlir.Felly mae gennym 

y pinacl yn eu heddlu ynni, yn asiantau niwclear sy'n 

cywiro ac yn dymchwel y golau amhosibl anghydbwysedd 

rhwng oherwydd ei fod yn ymgorfforiad o drawsnewid yr 

heddlu .A dim byd cryfach na dro, newid hwn sy'n ein codi 

a gwella wrthym am ymbelydredd .

goleuadau seicotropig

Fel pe drwy hud neu harmoni maent tir ac yn arnofio ac 

yn curo y adenydd goleuadau seicotropig sy'n ein hudo ac 

yn gyfnewid realiti i fod mor awydd da ond gobeithir am 

beth drwg pan ddychwelodd y byd hwn, lle wrth i amser 

peiriant yn mynd â ni i ffwrddy dimensiwn go iawn ac yn 

mynd â ni i fyd ffantasi , afreal neu pleserau .Felly mae 

trydydd dimensiwn o weithgaredd synhwyraidd ac ynni 

tywyll wrth edrych arni o safbwynt crazy eraill drwy realiti 
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ominous i ocsigeniad a llif oleuadau seicotropig ennill tir 

mewn gwahanol safbwyntiau a dimensiynau voluptuous a 

bod yn rhagori rhai sy'n cadw mewn episodau ysbeidiol 

.Gwrthbleidiau dim byd rhwng realiti y byd neu oleuadau 

neu oherwydd bod y hanfod yn y goleuadau .

Thunder

Fel rhwyg chwerw ac yn sgleiniog , gwylltio y taranau sy'n 

bwydo tir y goroeswyr amórfica a golau dryloyw 

.Ffoaduriaid mewn cyrff nefol chwerwder maent yn troi 

allan rage na ellir ei reoli potentiated gan y golau a phŵer 

lafa .Llosgiadau a bwydo ngoleuni lles sy'n gadael i 

ymosod gan llewygu andwyol hyn mewn tywyllwch 

absennol o olau a phŵer cyfrwys a bod yn gadael acalorar 

gan taranau ynni magma ac yn gwella hapusrwydd o olau 

.Hapusrwydd trawstiau golau o fodau annodweddiadol 

fod.

Generator

Cariad generadur , generadur neu Cariad !

Pa danwydd hon awydd cnawdol nid rhithwir , ac y ddolen 

hon emosiynol dryloyw cusanu a sychedig am rywbeth 

hanfodol i ddatblygiad ynni emosiynol a chysylltiadau 

trydanol .Mae hyn yn generadur yn cyflenwi egos a 

phersonoliaethau gyda wynebau cudd mewn 

cynrychiolaeth o ddydd i ddydd fel yn cymryd brecwast , 

neu ginio , neu ddŵr sy'n bwydo egni y diwrnod o ddydd i 

ddydd .Dim mygydau neu feddyliau lacerating , 

enquadramo ni mewn gwirionedd egni o gariad neu gariad 

trydanol ynni a thyllu'r miniog a chynrychiolydd yn edrych 

cariad ac unigrwydd sy'n bywydau bwydo gan gebl sydd 

byth yn cau i lawr , pŵer anllygredig , ondyn wir , am 

byth !Trydaneiddio yr awydd i edrych yn sychedig bob 

amser ac mae rhai amynedd ddyfeisiodd y undonedd 

150



wynebau dydd a lletraws sy'n cynrychioli dim yn gyfrwng 

trydanol yn gwifrau rhydd .Fentro i'r dychymyg y modur 

cynhenid   ac arloesi realiti ond gyda'r tagu'r cyswllt 

enydaidd .Cyswllt hanfodol i fywyd modur , modur hwn 

fod o realiti consensws a pheidio â bod yn bresennol , ond 

yn anymwybodol o realiti eraill bron yn sylwi ar yr awydd 

ymwybodol, ond ei fod yno !Mae bob amser yn bresennol 

yn yr ystyr o gyfle unwaith, felly ni all y cyfryngau fod yn 

dyfrllyd , ond sleidiau yn y meddyliau generadur cariad 

cyfryngau a'r adnoddau sydd ar gael ;am gariad 

generadur bob amser ar y prowl ac unrhyw amgylchedd 

nad yw'n rhithwir eraill a reolir hyn yn iawn bod o 

ymfoddhau , yna ni all roi'r gorau eich hun o'r pleser 

mae'n ei gynhyrchu , ac yn proliferates yn y wynebau 

erioed - presennol y darn enaid chi bob amser yn 

awyddus i fygu.Canys ni ellir ei werthu unrhyw ddarn o 

ynni, fel ynni yn un ac aml-ddiwylliannol yn ei ystyr o 

foddhad , boddhad sy'n datblygu amrywiol realiti , er ein 

bod yn rhithwir a dychmygol , dim ond ym mhresenoldeb 

pobl eraill neu ar y drych cuddiodd yr egni rheoleiddio 

newyddynni ysbryd o niwtronau , bod y rhain yn 

anifeiliaid go iawn o olau .Dreigiau yn goleuo Gall goleuo !

trydan

Llifo hyn o bryd trwom ni ac yn revitalizes ddyddiol yn 

rhoi cryfder a meimio pelydru a bodau cyfeiliornus ni, ie !

Cerddwyr oherwydd y gall fod yn y grym o olau neu 

gormes sâl ac ymadfer sy'n sarhad ar y realiti dualistic a 

gormesol .Ddim yn abatas chi am hyn polion negyddol ar 

hyn o bryd treiddio yr isymwybod a lleihau poen dwfn o 

bersonoliaeth beirniadol a gwrthryfelgar , rydych yn 

bwydo yn hytrach y realiti trosgynnol ac gadarnhaol o 

cemegol a bwydo cemegol gwrth cylchedau o ysbryd o 

arloesi a chyflawni, cyflawniad hwnnad yw'n 
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drosglwyddadwy fel cyfatebol Ridas porthwyr gwyllt dim 

pleser , ond llusgo y meddwl at y tonnau magnetig o 

feddwl a throsglwyddo o hyn .Mae trosglwyddo o 

feddyliau yn real ac yn magnetizing ac yn datblygu 

cylchdeithiau a does neb yn gallu gwadu cylchedau hyn 

yn lledaenu ar hyn o bryd yn yr awyr bythol o 

synwyriadau a phleserau gorthrymedig oherwydd ein bod 

i gyd yn dechrau egni allanol beta -atalyddion , ond sy'n 

gwella ein syched am oes.Mae'r rhain yn ysgogiadau , 

felly, yn effeithio ar ein ffordd o feddwl ac weithiau yn 

digwydd neu ddatblygu gwrthdaro ar feddwl, ond gall fod 

yn dod â'r hapusrwydd trydanol , y bydd y cyffro o giatiau 

arwain at realiti allanol.

golau glas

Sbarduno emosiynau cryf golau glas yn croesi pontydd a 

grisiau ac yn treiddio grym teimladau sy'n bwydo ac yn 

datblygu hyn yn ffraeth posibl.Yn croesawu ei harddwch 

thrawstiau sensitif ultra o dryloywder cyfeillgarwch 

huawdl sy'n chwilio am ychydig yn fwy glas, yn gryfach , 

yn fwy dwys , ac yn datblygu ynom cytserau â 

goblygiadau dwys yn teimlo ac yn cael eu dieithrio yn y 

don daearol hwn .Mae'r pŵer hwn yn effeithio meddyliau 

lletraws amddifad o deimlad o fyw mewn arlliwiau o las , 

turquoise sy'n effeithio cyfeillgarwch dwfn a pharhaol , 

mae'n cynnal ei hun trawstiau hudol o wallgofrwydd a rhai 

sy'n hoff hyfrydwch o harddwch prin a thynhau'r glas 

.Mae edafedd o dwysedd cyfnos mae hi'n datblygu ac yn 

trosglwyddo egni ac amddiffynnol cynnes drygioni a 

danteithion gyda poen a thawelwch , na, nid mwgwd sy'n 

eludes ac yn ein cyfeirio at feddwl haniaethol , mae'n 

hytrach golau glas cryf a intensifierpleser go iawn a 

dychmygol , ond mae'n effeithio ac sydd bob amser yn 

effeithio iddi symud ac yn rhedeg allan terfynau gyfer y 
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cyfeillgarwch cynhenid   a pharhaus.Mae hi'n syrthio mewn 

cariad a sut mae hynny'n amddifad o reswm ond yn 

gweini bwyd i emosiwn , yn dod ac yn dod â phleser a 

chwant hyfrydwch , hynny pleser yw galorïau ac yn 

ymosod ar bopeth ac mae'n frenzy o gyffro gyda hyn 

golau glas sy'n gorwedd i lawr ac yn rholiau abrochay 

casgliad o ynni sy'n disbyddu'r gydag amser ond nid yw 

hynny'n diflannu yn y dyfodol hwn , hy bob amser yn 

bresennol golau amddiffynnol hyn nad yw'n gadael i ni 

esblygu lefel y pleser llachar na ellir ei reoli .

llinyn y pŵer

Islif bywiog o bryder yn rhedeg trwy gyrff drwy trydanol 

porthwyr obaith ceblau a rhywbeth newydd a rhyfeddol 

sy'n gadael y symudiadau sefydlog ond gyda meddwl 

cyflym a gwrach .Cynnig parlysu , y tensiwn yn codi yn 

fframio a'u rheoli mewn gwirionedd a symudiadau i lawr y 

grisiau o feddwl sy'n ein clymu at ei gilydd fesur.A yw 

ysgol hon meddyliau yr ydym yn categoreiddio 

ymddygiadau , wynebau a symudiadau a'r fframwaith ni 

yn y disgyniad a dringo o eiliadau o fywyd , yn bwydo sgil 

y grisiau symudol heb stopio yn mynd â chi at y 

gwallgofrwydd o realiti sy'n bodoli yn sec .Xxi , ynni , hud, 

gwisgoedd , pob un â harmonïau amlwg , ond byddwch yn 

ofalus y grisiau , nid yw pawb fydd y grisiau symudol o 

fyw, mae bodau sy'n dringo grisiau sy'n codi ac yn 

enwedig rhywun yn cefnogi , yw hynny'n ddigon neu a 

yw'n fater ocydbwysedd.Cydbwysedd grym yn hanfodol i 

gydbwysedd o symud a disgyn ac yn codi i lefel pob bod , 

ond nid pob un yn haeddu mynd i lawr neu i'n cefnogi ar y 

dringo , ymdrech a dyfalbarhad yn allweddol, ac yna codi 

eich hun i ysbryd aberth ,heb anaf neu arosfannau a bydd 

hi'n mynd â chi yng ngoleuni y meddwl lles .Dim 

cydbwysedd y grymoedd allanol a all roi , y camau yn 
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solet ac yn bwydo gan geblau o obaith dod i'r cebl 

trydanol mwyaf pwysig cylch bywyd , yr egni sy'n bwydo'r 

ddaear .

golau eferw

Cai a burble , gwanhau ac yn ehangu i mewn i oleuni 

ganghennog awydd impregnable , mae'n eferw rhith yn 

edrych fel yr holl goleuni sydd wedyn yn Crymbl wrth 

wynebu realiti allanol.Cynysgaeddir â malais a 

gwallgofrwydd ysbeidiol awydd eferw ffug gan fod y yn 

ehangu cariad a llygru'r , yn meddiannu holl feddyliau ac 

yn caniatáu i ddominyddu a bod yn gormesol , mae'n 

cyfnewid adfywio ynni, gwddf effervescence sy'n mynd, y 

cynnwys luminous yno .

awyr Lit

Nid oes dim gryfach na'r awydd i sicrhau'r cydbwysedd 

perffaith o awyr llachar , gan eu bod yn y sêr sy'n rhoi 

bywyd i chi a symud meddyliau a syniadau nac yn wir yr 

awydd i concrid .Nid oes dim yn fwy prydferth nag yr 

awyr goleuo gan constelares ynni sy'n apelio at 

rhyngweithio cyson rhwng y sêr , a grym y sêr yn unigryw 

, gan fy mod yn dweud unrhyw beth cryfach na enaid 

gyda awyr goleuo ewyllys ac awydd am newid a 

rhyngweithio a chyffwrddsêr magnetize meddyliau .

Draen Ynni

Mae'n codi ofn i mi sut egni diflannu mewn mwg heb fflam 

, hy ddim eisiau i ddehongli'r mica realiti COS .Yr wyf yn 

siomedig pan egni hanfodol yn cael eu cuddio gan 

adeiladau a crystallization o deimladau yn ddi-os mwgwd 

o gywirdeb gwleidyddol .O enaid o egni pur yn 

trawsnewid i chi i mewn i hud a hedfan meddyliau nad 

oes ganddynt unrhyw bryd ysgogiad o ffeithiau a newid o 
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bethau gwir yn newid grisiau a chylchoedd y mae pob 

pasio ac yn datblygu , ond byth yn y ffordd o ofn ay 

teimladau sofridão .Am ddim eich hun ac yn ehangu eich 

bod yn dioddef ac yn enwedig y mwtaniad bywyd , newid 

hwn sy'n ein gyrru .

Oleuni'r bywyd

Dan y dŵr y gwallgofrwydd o angerdd .Pam caru reddfol 

ac yn awyddus i gael eu caru nwydau a siomedigaethau 

agor sawl rhithiau .Thwyllo ac yn fy ngharu i ffocysu a 

chanolbwyntio trwy gydol y fethodoleg o gariad y 

gwirionedd, sy'n treiddio i unrhyw anwiredd .Noeth ar y 

cae chwarae yr annwyl rydym yn wynebu gwir hunaniaeth 

o fod , felly byddwch yn caru ei gwneud yn ofynnol i ni 

cydwybodol dwfn o pam mae cael caru ac eto mae yna 

ddeuoliaeth angenrheidiol o hoffter da Ymatebaf ac yn 

caru hefyd, dialectic hwn rhagdybir1 + 1 = 1 , pan fydd 

yn rhesymegol yn un all fwynhau unrhyw beth.Felly, yn 

rhesymegol 1 + 1 = 2, ni fydd yn gywir , ond mae'r 

ymddygiad fod yn gynhyrchiol os yw'r canlyniad yn nid 

yw'r technegol clymu yr agweddau a'r gwerthoedd ac 

ymddygiad yn gyffredinol, fel bod yna mae sefyllfa unedig 

yng nghanol lovemaking .Gweithredu unigolyddol neu 

arall eu deall ac mae hyn yn unig ffynhonnell wir am 

bleser, neu fod yn olygir gweithredu fel gwir ryddid .Wel , 

nid wyf wedi byw yn ddigon i oresgyn y camau canlynol , 

rhesymegol neu afresymegol fydd y maen prawf ar gyfer 

llawer ohonoch , yr wyf am fod yn hollol sicr , felly yr wyf 

yn dychmygu yn fy ass o bryd i'w gilydd , a heddiw mae 

yna prin asynnodfel y cyfryw , mae braidd asynnod 

artiffisial , sy'n twyllo , ond sydd wir meddwl yn codi 

weithiau yn y rôl hon , yn cymryd eich casgliadau eu 

hunain .Dydw i ddim yma am hynny , gyda llaw am 

ffolinebau cael ofnau , ac agweddau nad ydynt yn gwneud 
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ers crazy dim ond o dan amgylchiadau penodol a phan 

beirniadu gan eraill, hy yn aml yn dibynnu ar y " cynefin " 

.Ddargyfeirio rhywfaint o'r rhesymeg yna rwyf am ei 

ddweud fy mod crazy , yr wyf yn cymryd yn ganiataol bod 

yn hoffi llawer o bobl ac felly , ni fyddwn byth yn fodlon , 

rydym eisiau mwy o gariad ac mae mwy a mwy ... pam 

uchelgais gymaint cariadus gan fy mod yn gosod y 

cwestiwn .Encilio yn dweud y canlynol , pob un ohonynt 

yn rhad ac am ddim i ymrwymo ffolinebau mewn cariad , 

rydym yn agored i niwed a'u trin yn aml .Rydym am i 

gredu ei bod yn wir bod cariad , pam, oherwydd ein bod 

wedi bod yn caru , bod teimlad bod ennyn hoffter a 

sbardunau doethineb bywyd, y weithred o gariad a 

throsglwyddo hwnnw cariad yn glir ac yn ddigymell , yr 

wyf am ei ddweud am fy mod yn cael yr hawl i gael eu 

caruoherwydd wedyn yn caru ei gilydd ac yn rhoi golau i 

fywyd drwy un ymdrech a chyfeiriad ar lwybr heb ddagrau 

neu boen .Mwynhewch lles gwych sy'n cyflwyno i chi 

uchafswm y rhiant ynni.Mae'r dramâu golau yn trawstiau 

sy'n oleuo cysawd yr haul ei hun , yn credu i mi .Peidiwch 

byth yn y gorwel pell yn cipio ngoleuni gariad , gan ei fod 

yn lledaenu trwy gyswllt , adfywio ysgogi egni hyn.A 

pheidiwch tyfu ac mae'r hafaliad yw 1 + 1 + 1 + 1 + ..... 

= ogystal â anfeidredd .Wel y cae cariadus i heddluoedd 

magnetig , grym deniadol a denu yr awydd i wybod , ac 

yn bodloni'r awydd neu yn syml mwynhau.

cymdeithasau ynni

Ysgafn: gwres : haul : pŵer : arwahanu : poer : gusan : 

Rhannu : deimlad : llawenydd : parti : pen-blwydd : Pen-

blwydd : Oedran : oedran : amynedd : dyfalbarhad : 

Concwest : aberth : Poen : Iachau : Meddygol : Iechyd : 

Bywiogrwydd : Ynni :pŵer : impotence : rhwystredigaeth 

, galar : colli : fertigo : benysgafn : crazy : crazy : Ysbyty 
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: ysbyty : amddifadedd : awydd : awydd : eisiau : ennill : 

ennill : Brwydr : rhyfel : marwolaeth , colled diflaniad : 

dim : unigrwydd : meddwl :creu: dyfais : gorwedd : 

creulondeb : anfoesol : gosb : gosb : cerydd , dirwy : 

Heddlu : amddiffyn : Diogelwch : sefydlogrwydd : 

cydbwysedd : anghydbwysedd : annormal : clefyd : 

seiciatreg : help: Mae therapi : clinigol : chwistrellu : nyrs 

: morffin : Cyffuriau :rhith : siom : nerfusrwydd pryder : 

Foltedd : ymladd : ymladd : Fighter : Enillydd: hil : 

cystadleuaeth : adrenalin : ofn : ofn : amheuaeth : 

cwestiwn : cwestiwn : ateb : cwestiwn : chwilfrydedd , 

diddordeb ;boddhad , pleser : Orgasm : deimlad : 

cydwybodol : atebolrwydd : euog : euog : ddieuog : Am 

ddim : Rhyddid : Cyfiawnder : gonestrwydd : gwir, 

didwylledd , tryloywder : Invisible : Unreal : nad ydynt yn 

bodoli : dychymyg : creadigrwydd , breuddwyd : cwsg : 

orffwys : heddwch :dawelu : Ymadael : stopio : arwydd : 

symbol : Drawing : Pensil : rwber : blino : Ffordd : Teithio 

: Trafnidiaeth : Trên : llinell : Needle : pin : Gwnïo : 

Operation : Ymyrraeth : newid: Pontio : cam : cen : 

Dosbarthiad: Mynegai :termau : geiriau, ymadroddion : 

deialog : cyfathrebu : mynegiant : Arddangosiad : 

Cyflwyniad : Cyflwyniad : rhaglith : cyflwyniad : Book : 

Taflen : Coed : natur : Gwynt : Awyr : Môr : tân : y 

ddaear , cysawd yr haul : ynni : goleuni : pŵer : pelydr:) 

glas

adnewyddu ynni

Yn byw anfodlonrwydd gyda boddhad

Ffyniant y Goleuni

Rwy'n bob lliw i beintio eich byd

golau parlysu
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Bydd rhywbeth yn rhoi'r gorau i ni os ydym am barhau , 

ond pam stopio os yw'n gweithredu sy'n unfolds ac yn 

cynhyrchu emosiynau , teimladau a symbyliadau , 

oherwydd pan fydd rhywun yn ymateb i ni ac yn 

adweithio gweithredu fy ffrindiau , amynedd a chudd-

wybodaeth i ddeall y eraill sy'n cael eu hwynebu boen 

.Dyna'r cwestiwn pam rhad ac am ddim o ynni sy'n ein 

parlysu fel pe baem yn blant heb eu hateb .Dewrder fy 

ngair annwyl yn orchymyn i gael eu barnu a phwy fydd y 

barnwr o reswm , a all fod yn normal ac yn annormal ... 

unrhyw un !Rydym i gyd wedi ffydd ac mae gen i ffydd yn 

y rhai sydd â ffydd yn rhoi bod achosion o bryder o 

ewyllys a omniscient ac awydd hwn , ond fel telyn sy'n 

cyfeirio ac yn eludes yn trosglwyddo synau môr-forwyn 

gyda adleisiau rithweledol .Nid oes dim yn fwy na ymlacio 

a gwrando gennym ddau clustiau ac un genau i wrando 

dwywaith cymaint ag y byddwn yn siarad a distawrwydd 

yn gweithredu ac nid naïf neu heb ei reoli , ychydig 

wrthsefyll fydd i chi roi cynnig tawelwch gall hyd yn oed 

fod torturous ond ateb llawer o faterion goddrychola 

distawrwydd diddan yn dawel ond gall weithredu fel yr arf 

perffaith awyddus i byrbwylltra ac awydd na ellir ei reoli , 

felly ymdawelu a gwrando tawelwch gwrando mewn i chi !

Os yw un diwrnod fod yn bellter

Os yw un diwrnod fod yn bellter , byddai ddistryw , 

brawychus , swnllyd , neu a oedd llachar di-baid , hardd , 

radiant ac egnïol ... Mae gan bob pelydr wedi fel bodau 

dynol nodweddion gwahanol , gwahanol ddulliau o 

weithredu , yn wahanol golau, hy mae pob pelydr /fod yn 

unigryw ac yn unigryw .Wel os yw un diwrnod fod yn 

bellter o leiaf yr oedd yn wreiddiol .Mae gan bob pelydr 

sydd â'r fath o weithredu , fel yr oedd ar unrhyw adeg yn 

y bobl sy'n rhannu ar adegau yn codi ffracsiynau .A ydym 
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yn gweithredu ar y trawst / fod, gallem newid y cyfeiriad 

a chyrchfan .O ran y cyrchfannau a'r tro cyntaf y byddaf 

yn galw enw Duw , yn ymddangos un diwrnod i gael 

sgwrs gredoau a ffydd gyda un o ddilynwyr Koran a 

ddywedodd wrthyf y stori ac wedi hynny y byddaf yn 

disgrifio : yn gêm yr ydych am ei roidwylo a chwyrn yn 

gofyn i dduw i adael y sgôr uchaf i chi ac i'r chwith chi 

damn .Mae fy annwyl y stori boils i lawr ond sydd o'r 

diwedd rhyddhau yr wybodaeth ?Ond heblaw am y stori 

hon rwyf am i ddweud wrthych bod gennym gamau a 

radiws / yn gweithredu â'r amgylchedd ac mae pob 

rholiau dis gyda'ch ynni / siâp / ymddygiad .

Dysgeidiaeth tad raddedigion yng ngoleuni bywyd

Yr wyf yn diolch fy nhad cyfraniad hwn at fy ddysgeidiaeth 

yn ogystal ... tipyn o bopeth ... dyna sut yr ydym ... 

rydym yn ei ffurfio pan fyddwn yn sylwgar i fywyd ... Yn 

o'n cwmpas ... gyda sensitifrwydd i bawb

golau adlewyrchol

Rwy'n reflect'm jyst crazy

bore llachar

Pa mor dda felly deffro yn fy byd , gyda'r caneri i ganu , 

pysgod i nofio ac ocsigeneiddio'r coed .Yr wyf yn cynnig i 

chi fy accomplices : y peint caneri swyno gyda'i chanu 

.Mae'r nofio pysgod smartie a sleidiau dros y dŵr .A'r 

bonsai Amasoniaid sy'n anadlu ac yn ysbrydoli .Mewn tri 

hyn yn ddisglair bodau ac ysbrydoledig fy byd , yr wyf yn 

dal mwy glôb y byd yn y ffenestr sy'n gyfanswm y byd fel 

yr oedd 20 mlynedd yn ôl , dim ond enghraifft o'r undeb 

yn dal i fodoli cynrychiolydd .Sofietaidd Sosialaidd .Rwyf 

hefyd wedi dwy rhosod anialwch , y ddau a gyfansoddwyd 

gan yr amser gronyn o dywod yr anialwch sy'n gwneud i 
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mi rhagweld byd unedig , yn y byd yn rhosod hyn un yn ei 

lliw gwreiddiol a oedd i mi yn golygu dyfalbarhad a'u 

peintio arall yn arlliwiau gwyrdd cryfsymbol i mi obeithio 

.Yn fy myd ysgrifennu, yr wyf yn meddwl , ac yr wyf yn 

teimlo fel pe tawel .Mewn amgylchedd cynnes perffaith a'r 

bore llachar i ysgrifennu rhai enaid cariadus yma sydd 

eisiau dychmygu y rhosyn y gymrodoriaeth .

200 diwrnod gyda'r " di-chwaeth " Filipe Moorish

Ddeffrois i fyny mewn gwirionedd yn wahanol nag arfer ac 

yn archwilio cyrsiau ysgrifennu rar trwy'r llyfr hwn byddai 

ehangu fy lles .

Yr wyf yn myfyrio ar sut i drosglwyddo o feddwl ac yn 

cyfateb ag ef i oleuni a'i phŵer .

Wrth i ni i gyd yn meddwl am safbwyntiau lluosog Mae 

angen i ddilyn cadwyn .

Mae gan y enaid eiliadau ysgytwol .Nid yw'r ffordd yr 

ydym yn edrych ar ein hunain bob amser yn naïf .

Mae'r egni yn ehangu .Meddyliau cythryblus gyda 

gamymddygiad yn cael eu parhau.

Mae'r lleisiau yn unsain swnio'n uwch na llais .

Mae'r geiriau yn fynegiant o gelf .

O'r fan hon bydd ysbrydoliaeth.Mae curo y galon wedi ei 

rhythm sy'n ehangu y gwythiennau .

Gormes yn cael ei wneud yn llechwraidd .

I gyd yn cael eu q .Yr unig beth rydym yn meddwl am 

drwg .Weithiau maent yn gwneud i ni gau i fyny .

Rydym i gyd yn meddwl .Nid yw'r atgofion bob amser yn 

bresennol .
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Ddim yn pratiques casineb oherwydd ei fod yn ddrwg.Nid 

yw pob cyfle ar yr adeg iawn weithiau.

Weithiau dim ond oherwydd ein bod yn dioddef .Mae 

gennym i gyd rhyddid mynegiant .

Nid oes dim yn fwy gonest na'r gwir.Mae gen i sawl ffurf o 

fynegiant .

Mae bod yn dda yw cael cydbwysedd.

Mae'r balans yn gylch arferol .Mae bod yn nerfus 

anghydbwysedd .Mae pobl wrth eu bodd i wneud 

sylwadau.

Mae gennym i gyd purdeb .Mae'r haul yn ffynhonnell o 

ynni.

Mae'r cariad cyffredinol begets tosturi .Mae'r annormal yn 

ddim yn digwydd.Mae pob anghofio pan fyddwn 

eisiau.Mae yna nifer o safbwyntiau bob amser .Ychydig 

iawn o syniadau euogfarnau .

Mae pethau anadferadwy .Maent i gyd yn amodol ar 

anghyfiawnder .

Cariad yn ffynhonnell o bleser.

Bob amser yn ei ben ei hun ac yn ei warchod .Mae yna 

bobl nad ydynt yn hoffi i feddwl.

Ymwybyddiaeth yn flashlight sy'n ein egluro .

Mae gennym i gyd vices .Weithiau mae gennym ofnau 

.Rydym i gyd yn dweud pethau gwirion .Nid wyf yn 

ysgrifennu i unrhyw un .

Mae gennym i gyd rywbeth nad ydym am i gofio , ond 

mae'n dda gwybod pan fyddwn yn drist a bob amser yn 

cyfaddef iddo ac nid cuddio unrhyw beth.
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Mae gennym i gyd yn agored i niwed .Rydym i gyd yn 

teimlo y pleser o rywbeth .

Pan fydd y cyfle llechu yn agor y drws ar ei gyfer.Mae 

teimlo synnwyr perthynas â'i gilydd .Nid oes unrhyw un 

yn neb , ac felly yn cael yr holl hawliau i ddisgleirio .

Cyfeillgarwch bob amser yn egwyddor dda ffrind ei hunan 

arall.

Dilynwch eich greddf chi weld y cadarnhaol .

Gall pob un ohonom yn cael eu caru ac yn caru ein bodd 

yn generadur golau .

Pan fyddwn yn caru dylem barchu hynny teimlad .

Mae'n cariad a chynyddu'r gyfradd geni .Dylech bob 

amser gyda'r geiriau mewn gemau groesffordd .

myfyrio !Dal yn dysgu !Gafael yn wir !Perfformiwch yr 

hunan !

Yr wyf , yr ydych, mae'n , yr ydym , maent yn !Rydym i 

gyd yn fi!

Ac yr wyf yn nhw!Ac maent yn ni!

Ac wedi'r cyfan pwy ydym ni?Rydym yn pam ein bod yn 

bodoli !

Rydym yn bodoli oherwydd ein bod yn creu !

Creu drwy ddylunio !Oleuni'r bywyd !

Designs golauDychymyg a realiti !
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Ddeuoliaeth rhwng yr hyn yr ydym ei eisiau a beth sydd 

mewn gwirionedd !Ffeithiau yn dehongli realiti !

Realiti o'n cwmpas !Cynefin lle rydym yn eu creu !Yn 

golygu bod yn trawsnewid ni!Trawsnewid / treiglo !

Arloesedd a Newid !Newid camau cylchoedd !Cyfnod 

pontio !

Rhwystrau Pontio !

Goresgyn cylchoedd a goresgyn anawsterau !

Anawsterau Crëwyd a dychmygol neu realiti !

Anawsterau / problemau rhyngweithio rhwng yr 

isymwybod a'r ymwybodol !

Ymwybodol a chyflawniad !Anymwybodol a 

amcanestyniad !Dyluniad o fi !

Bodolaeth !

Yr wyf yn bodoli cyn bo hir rydym yn bodoli !Rydym yn fi !

Mae byd!

Mae byd , a wyf yn troi arnom ni !Rydym yn gweithredu 

ar y byd ac maent yn ni!

Rwyf yn gweithredu o dan rhan o chi!

Rydych yn hyn o bryd ar eu cyfer !

Maent yn y byd !

Bodau byd!

Bodau sydd neu beidio !P'un fyw neu difywyd !Cynhyrchu 

golau dal ysgafn !Egni golau !

Pŵer Ynni !Power yw dymuniad !Awydd yn eisiau !Eisiau 

yn go iawn!
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Mae pob gallwn gyflawni go iawn!Go iawn yw'r ffeithiau 

a'r ymddygiadau !Ymddygiadau yn gweithredu !

Gweithredu yn ymateb i'r byd !Byd yn Gweithredu yw 

trawsnewid !Trawsnewid yn newid !

Mae newid yn go iawn!Newid awydd cyson !Barhaol yr 

ydym mewn EnCalcE o ddymuniad !

Gellir dyheadau yn cael eu gorthrymu !Nid yw popeth 

rydym am yn y byd!Anfodlonrwydd !

O'r hyn sydd gennym ac nid oes !Dim afreal !Meddwl 

Ddim yn ffeithiol !Dim ffeithiol Nid gyraeddadwy !Anobaith 

nid yn gyraeddadwy !Anobaith yn dioddef !

Dioddef felly mae !

Yr hyn yn bodoli ddim yn denu'r dymuniad !

Os ydym am yr hyn nad yw yno!Ni fyddwn yn cyflawni 

hapusrwydd !Hapusrwydd cyflawni dymuniad !

Anhapusrwydd Unfulfillment o dyheadau anghyraeddadwy 

!

Ddim yn gyraeddadwy !

Yn cynhyrchu iselder !

Iselder cyflwr seicolegol nad yw'n cael ei wneud.

Heb ei wneud , nid yn ffeithiol afreal !

Yn y byd ffeithiau yno afreal i maes 'na !Grymoedd a 

digwyddiadau sy'n cael eu tybiedig fel byd nad yw o fewn 

cyrraedd !

Ddim yn gyraeddadwy yn ysbrydol !Ysbrydol yn ffordd i 

deimlo mi!Rydym i gyd yn byw yn yr ysbryd !Ysbryd / 

rhagdueddiad
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Rhywbeth Cymhelliant sy'n ein gyrru !

Impulse i weithredu !

Gweithredu ar eraill !Ddeddf , Action !

Eu Arall, maent yn dod !Rwy'n vs nhw ( y byd ) !Byd 

cymdeithasol !

Ymddygiadau Dysgu !Atafaelu o wybodaeth !Gwybodaeth 

am y ffeithiau go iawn!Arf o wybodaeth gwybodaeth !

Trosglwyddo o wybodaeth !Yn eu plith wnaethoch fy mod 

byd!Gwybod y byd i fod ynddo !

Rydym ydynt yn y byd o wybodaeth !

Rydym i gyd â rhywfaint o wybodaeth !

Rhannu gwybodaeth yw dysgu !

Mae dysgu yn fyw !Live yw i gyfathrebu !Adroddiad i 

ymwneud !Perthynas yw i ryngweithio !

Mae Rhyngweithio yn gweithredu ar y byd!

Gan weithredu ar y byd yn troi !Trawsnewid y byd trwy'r 

wybodaeth yn esblygu !

Esblygu yw bod yn wybodus !

Gwybodaeth yw gwybod eu tro !Troi gwybodaeth i mewn i 

fyd !Doethineb Amlddiwylliannol !

Ddoethineb anfeidrol !

Anfeidraidd anghyraeddadwy !

Mae bod yn ddoeth yn iwtopaidd !Breuddwyd gwrach yw 

awydd i gyflawni !A fydd !

Will yn nerth mewnol !

Nerth mewnol yw fy mod !Mae'r wyf yn trawsnewid y byd 
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!

Mae'r byd yn trawsnewid ganddynt.Maent yn newid y byd 

!

Pwy ydym ni drawsnewid y byd !Trwy reswm !Cyfiawnder 

Rheswm !

Cyfiawnder hawliau cyfartal !Hawliau yn unig oherwydd 

byddwn yn fi !Dyletswydd i nhw!

Dylem fod yn deg i'r byd !

Gweithredu gyda ymwybyddiaeth a'r sail go iawn!

Gan weithredu gyda Ymwybyddiaeth gyda ffeithiau afreal 

!

Ffeithiau Unreal dychymyg

Designs DychymygYr hyn nad yw'n bodoli yn cael ei greu 

!Creu pŵer o ddychymyg !Mae gallu creu yw i fod yn 

rhydd !Rhyddid sydd i'w wybod !I wybod yw i chwarae !

Dehongli yw cymryd !Cymerwch ymrwymiad !Ymrwymiad 

yw'r cyfamod !Cyfamod yn tyngu !

Jura yn teyrngarwch !

Teyrngarwch yn wir !

Gwir yw un !

Uno yn fi!

Rydym yn un byd!

Rydym yn hwy Rydym yn eich .Bodau .

Twf yn cael ei .Bod yno .

Mae yna ffeithiau go iawn.

166



Mae'n realiti ein bod yn bodoli ac ni yw y byd !

Byd byw a bodau difywyd !

Mae'r byd yn dod i mi ac i chi ac ar eu cyfer.

Mae'r byd yn esblygu !

Esblygu yw i fod yn fwy gwybodus !

Mae bod yn wybodus yw cael gwybodaeth !

Gwybodaeth yw gwybod !

Mae gwybodaeth yn brofiad !Rhowch gynnig arni yn 

teimlo !Teimlad sydd i'w wybod !

Dim ond yn teimlo pan fyddwn yn profi hynny!

Dim ond os ydym yn ceisio !

Dewis rhyddid i brofi hyn yr ydym ei eisiau !

Iawn, dyletswydd i gael eu parchu !

Nid ydym am , nid ydynt yn gwybod !

Nid ydym yn gwybod nad ydym yn trawsnewid i mewn !

Gwybodaeth a gafwyd !

Mae'r amrywiol hunain yn y byd!

Nid ydych yn gwybod , yr ydych am roi cynnig ar y 

cwestiwn arall i mi !

Elations o dynnu ar brofiad o hunan ac yn eu !

Mae pethau anghywir yn gadael mae eraill wedi profi !

Ac mae'n synnwyr cyffredin nad ydynt yn dda !Doethineb 

synnwyr cyffredin o fywyd !Doethineb o fywyd !

Rhannu profiadau !
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Gwybodaeth a gafwyd !Trwy ryngweithio , rhyngweithio 

trawsnewid yn !

Mae'r byd yn rhyngweithio !

Ni yw y byd !Mae'r byd am I, i chi , yr ydym ni, chi, nhw!

Rhannu , cyfeillgarwch !

Cyfeillgarwch gydgynllwynio !

Gwerthoedd cyffredin !

Mae'r un I ar nodau lluosog.Mae'r gymdeithas yr 

ydym.Mae gennym i gyd gyfaill!Rhyngom gallwn 

weithredu !

Drwy weithredu rhyngom rydym yn effeithio arno !

Ef yn y byd !Dyraniad o'r byd !Trawsnewid !

Trawsnewid Rwyf newydd , yr ydym ni, maent yn , chi!

Mae byd newydd.Realiti newydd .

Desire

Rhowch i mi gusan ... yn union fel y rhai ydych yn 

gwybod ? !Rhowch cusan cudd , fel y rhai yr ydym yn 

surripiá- gilydd pan dyfodd yr awydd i mi rhoi cusan 

meddal rhai yr ydych yn gwybod i mi !!Melys melys i 

adnabod chi !Rwy'n rhoi cusan fy chi

Insomnia

Dydw i ddim yn cysgu oherwydd nad yw am i gysgu , i 

ddim eisiau byw .Dyma rhwystr sy'n fy nghadw'n effro.'N 

annhymerus' yn wynebu gyda anhunedd

Collwyd Cysgodol Wolf Caricuao blaidd cysgod ond yn dod 

o hyd .Gwarchodedig , ond dim ond o ddewis .Bwydo eich 

deheurwydd solidau cemegol a H20 ymholltog printiedig 

.Mae'r cysgod purdeb hun deifio am antur ac wedi cael 
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glanio , Caricuao .Fel blaidd ei ddiogelu , ond gan agwedd 

yn unig, ymgolli mewn unigrwydd amlwg.Heddiw, rwyf yn 

ysgrifennu gyda Caricuao blaidd wynebu ei fyd a'i 

ddehongli .Ffrind annibynnol nad byw heb eu natur gwyllt, 

ond mae bywyd elusennol newbie go iawn, embryo yn 

Caricuao lle i mi raddio mae gan waed ifanc ffyddlon , yn 

enwedig natur ddi-ofn yn onest , ffyrnig yn ei hanfodol 

ond yn deg a pharchus tuag at eich ffrindcydymaith a 

chyfaill .Felly cydymaith teithio ffyddlon a gydgynllwynio 

bob amser yn dehongli gyda chynhesrwydd a thawelwch 

.Roeddwn i'n byw yn ddigon bach i wybod y cysgodion y 

strydoedd a Caricuao Cª .Ond yr wyf yn gweld y blaidd 

dewrder ac efe a sefydlodd fud a statudol ffrind 

cyfrinachwr cyswllt ar gyfer eu rhyddid .Os oes un peth y 

blaidd wedi cael ei rhyddid, ond yr oedd yn ei ben ei hun , 

ei ben ei hun !Ac yn rhad ac am ddim !Cysgodol Wolf 

extrahuman disglair ynni yn eu ffordd o fod .Gyda'i 

cyfarth a osodir ei hannibyniaeth hela gwyllt o natur y 

genynnau .Wedi penderfynu i rannu eu penfras ac yn 

ysbrydol ei ben ei hun Noswyl Nadolig gyda'r blaidd neu 

yn hytrach Caricuao cysgod blaidd ar yr un pryd am ddim 

yn unsain cysylltu fraternally gan un ddysgl a'u diod 

.Rydym yn ei ben ei hun drwy ddewis ?Claros yn rhydd i 

feddwl fel y ffordd natur.Roedd yn rhodd i mi y Nadolig 

hwn y blaidd Caricuao , ond gwyllt ar gyfer yr amgylchedd 

genetig cynhenid   tynnu chi eu cromosomau i'r 

wladwriaeth yn rhad ac am burdeb teimlad yn eu natur eu 

hunain .Enigmatig fel y ffordd o fyw , ond danio gan 

chwant ar gyfer bywyd a mwynhau eich llaw unig ond yn 

rhad ac am ddim i unrhyw gyfyngiad neu osod .

I a blaidd cysgod yn ffrindiau ond yn annodweddiadol yn 

ei ffordd o weithio mewn ffordd anghonfensiynol o 

orfodaeth arall , yn rhad ac am ddim gan natur fam ac 

felly rydym yn tyfu a beth rydym achosir ymdreiddio i 
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ni.Clwb Havana yn ganolog o wallgofrwydd yr un syched 

am chwyldro ac rydym yn ystyried ein bodolaeth , dyma 

cytundeb rhad ac am ddim , ond yn unig gyda greddf cŵn 

ar gyfer cydweithio .

Gyda phob dyledus barch, yn gadael i chi chi a fi !Beth yw 

eich barn am fi a minnau ohonoch ?Yr wyf yn ddiolchgar 

ichi am fy nghael ei ddarllen , efallai sefyll o dan- !

Pasio o'r ystyriaethau sydd eisoes yn darllen i mi eisoes 

yn cymryd eu elations o leiaf rhodd heb ei lapio huawdl i'r 

awr gyfreithiol eisoes màs hanner nos neu gêm ceiliog 

dyna'r cwestiwn ofnadwy ! ?

Myfyrio ar y ecstasi gyfathrebu ddealladwy i'r tawelwch 

isafswm ac yn unig o adlais sy'n ein gwahanu 

.Gweithredoedd yn poen o eiriau hyd yn oed mewn 

wrthod syml o losgi .Rhwystr anorchfygol yn gorfforol ond 

nid gan cemeg hormonaidd ac ysbrydol fod yn llachar 

.Cyrff nefol ymosod ni ar gyfer y blodeuo o Caru'n Ofer 

.Yn chwilio am gariad meillion , gan fod cyfoeth yn 

cynnwys o ran deall y bodau amlochrog a bob amser gyda 

rhywbeth i ychwanegu at farn hon .Ychwanegiad arall , 

mae gynyddu ymhellach awydd hwn am drugaredd a 

thynerwch sy'n ein halltudio i'r hunan-barch 

cynrychioliadol yn y cyfryngau cymdeithasol.Gweld 

safbwynt yr hunan un ac anwahanadwy , nid alie- mewn 

unrhyw ewyllys am fwy dymuniadau sy'n codi yn y cylch 

.Mae hyn yn cylch o aur , nid urdd o ewyllys da a 

theyrngarwch a pharch , yn bennaf oherwydd nad yw'n 

bodoli.Yr ydym yn bur a gwyllt yn y ddeddf felly , a dim 

byd mwy hunanol na fi sydd ond i fod yn ymosod ar un 

arall gyda eu safbwynt mor bob amser .Llidus y meddwl 

sy'n gallu gyfnewid syml o syniadau, mae'n apêl brys i 

synnwyr cyffredin .Pan fyddwn yn rhoi neu ddod â'r hunan 

â'r llall .Nid oes dim yn fwy dibwys yn gwrthod yr hyn nad 
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ydym am , mae'n hawdd .Cariad a chariad yn hytrach yn 

teimlo y llall ac nid fi.Agwedd adeiladol y cysylltiad 

rhyngom ni bodau , yn dioddef o cytgord bod trwy fyw 

ynghyd â bodau eraill.Argraffwyd yn ymddygiad greddfol 

yn unig yn meddwl i mi, ac yna ar mi , ac erbyn hyn mae 

gennyf eto.Gwrthdaro oherwydd bod un yn cael ei 

drawsnewid i mewn i hunain ac yr wyf byth yn gwybod 

faint o hunain a rhaid i ni oddef i ildio i'r llall .Mae'n fath o 

wedi dod atom ni sydd bob amser ar agor .Sylw UE i hun 

gyda fod bod yn ei hun ond- chi guys a pha lefel o 

hunanoldeb yn cael eu.Wel mae'r arfwisg wyf erioed yno 

lles crio mor bod- gan tu sy'n bodoli ac sy'n fwy UE UE 

glicio ar y arfwisg .Ac yna sut dod wyneb yn y drych ac yn 

cael ei adlewyrchu yn unig yr hunan sy'n bodoli gan fod yr 

holl ue oedd yr amod- crio ue pelo yn ei byd .Ar gyfer yr 

ydym yn ei ben ei hun , ac yna , pan fyddwn am gael eu 

gofyn Torïaid yn unig oherwydd y hunanoldeb o nifer o ue 

yn erbyn UE.Unigrwydd y gair iawn hunan- gariad wedi 

ond nad oedd yn creu mwy Rwyf wrth fy modd i chi 

.Cariad : I a thi conquers cariad amor Vincit omnia i gyd .

Oh os ydych yn gwybod eich bod eisiau ac yna eich bod 

yn gwybod a pham yr ydych ddylid byth y pryder 

wastraffus oherwydd ei fod yn ddifrifol ac yn hiraethu yn 

dod ers hynny dwi ddim yn gweld neu roi mor berffaith 

byddai'n gamp yr ydych a ddaeth a'ch bod yn dod â 

trouxesses nid hyd yn oed yn arddangos i fyny i Opoen ac 

nid am i rym ond ni all eich bod am Dymunaf y cyfarfod 

pwynt felly bywyd lliwgar iawn yn cael llawer o liwiau sy'n 

rhoi i mi peint ni ddylai fod yma wrth fy ymyl Ni allaf weld 

y rhosod ardd blodeuo ac yn disgyn betalau gwyn hiraeth 

treigl aawydd byth yn ei ben ei hun , ond yn daflu i lawr 

rwyf yma eich bod yno ac roeddwn i eisiau i chi fan hyn a 

bod eich llygaid brown prydferth yn debyg olewydd môr 

yn eu dim ond pan fyddaf yn meddwl am eich atgoffa fi 
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Ddeffrois i fyny , yr wyf yn Ddeffrois i fyny i mi adael heb 

tywyll cefais fy hun hiraeth aawydd angerdd lapio mewn 

mhopeth a welais ac yn cofio cusanau cryf, hugs cryf i gyd 

roesoch a dderbyniwyd ac nid gofynnodd i'r amlwg aileni 

o fod , ac nid oedd yn gofyn i fod mewn cariad heb boen a 

welwyd , yr wyf yn dymuno fy mod wedi cofio popeth ayr 

hyn a roddodd i mi oedd yr holl gallent mwyach mynnu 

roddwyd gariad , gofal , tosturi , angerdd am bopeth y 

gair hwnnw byth yn dweud na i galon am ddim ac mae 

aros i roi yr hyn a ofynnir neu rodd yn wir sydd i'w roi , 

hebcais neu ei gwneud yn ofynnol os na fyddwch yn 

clywed di rannau , yn rhoi chwilio i ddod o hyd i'r rhaw 

Elixir a'r trysor sydd heb gyfartal, dim ond trysor nad 

yw'n cael ei aur yn para am gariad ac yn gwybod yr hyn 

yr wyf eisiau , ond doeddwn i ddim yn dweud wrthych 

welodd chiroedd rhywbeth dyfnach , rhywbeth a welodd 

ond nid oedd cyfieithu pŵer heb ei eni , heb weld tyfodd 

ynof i fy hoffi ac rydych yn ysgrifennu , ac nid oedd yn 

gweld beth oedd yn tyfu y tu mewn i mi oedd cariad , 

roedd ynrhywbeth yr oedd am ond nid oedd , ond 

dymunai yn wir yn caru fel yr hoffai ei gweld yn tyfu i 

cyfnos bob digwydd heb ofn , heb crynu heb ofni syrthio i 

gysgu i gynhesu unigrwydd fel llaw o dan y galon oedd 

yno wrth y ffenest nad oeddech yn gweldond diwallu, 

roeddwn yn teimlo y persawr oedd hi yn arogl 

Sandalwood a jasmin gwrando , ond nid oedd yn clywed , 

fodd bynnag, sylweddolodd nad oedd yno ac yr wyf yn ei 

gydnabod ddoe oedd yr un fath , ond heddiw roedd llif 

gwahanol , harogli a'i glywed oedd wyneb yn wyneb 

unigryw yn rhywbetharbennig brifo fi ac roedd yn 

hanfodol yn anadlu ac anadlu anadl i chi, nid oedd yn 

gweld chi , peidiwch â chael teimlo ac nid oedd diwedd 

oherwydd eich bod yno , bell i ffwrdd , ond mae hyn 

gofynnodd mynach i ddangos ei flaen , mae'r dyfodol a 
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dyfalu bodRoedd yno yn y cefndir , yn y ffenestr i edrych 

heb eich gweld , heb rhoi i chi eich hun yn ymwneud ag 

aer a wnaed i'r môr yn rhoi i chi wybod arogl y anadlu 

gwlyb môr a'r llawenydd oedd yr hyn a welodd y môr , y 

tywod, y lleithder , yr awyr ond eich anadlu .

Rwy'n golau un sigarét yn feddylgar ac yn mwynhau'r 

cytgord rhwng lles a phwnc meddwl gwneud i mi grwydro 

rhwng rhesi ac yn llifo wrth feddwl syniadau ac amcanion 

rhyngweithio rhwng yr awdur a'r darllenydd byth yn 

darllen gwifren i ffiws hyn yr wyf yn ysgrifennu , hynny 

rhyfedd , ond yr wyf yn adnabod rhywundarllenwch pam y 

mae'n cael ei hoffi , bydd yn cyrraedd yr hyn yr wyf am ei 

chyfleu neu fod yn mynd sigarét amwys allan ac rwy'n 

credu i mi fydd ? !Nid wyf yn gwybod , ond yr wyf yn 

ysgrifennu fel ffurf o ryddhad ysbrydol a deallusol yn 

gwneud i mi yn dda yn dymuno fy darllenwyr yn hapus ac 

yn iach yr wyf yn dewis y math arall o ysgrifennu yn 

ddiweddar mwy o concrete'm nid yn gymaint golau ac 

ynni , ond trwy gariad a deall cyrchfannau , y 

meddwlCariad geiriau groch garedig i rywun sy'n hoffi 

darllen rhywbeth mwy cariadus , doeth ac yr wyf fi gyda 

breichiau agored i garu , ymddiriedaeth heb wrthdaro a 

heb ddymuno bod yn amwys yn fy ngeiriau rwy'n fwy 

uniongyrchol a choncrid yn awyddus i gael y teimlad bod 

teimlad sy'n unodarllenydd at y chysylltiadau awdur , 

felly, am fod yr hyn yr wyf bob amser wedi bod digymell 

ond apelio at ffrindiau o eiriau cytundeb rhwng y 

llythrennau sy'n dod at ei gilydd ac yn ffurfio brawddegau 

bob amser yn cysylltu , a gobaith meddwl yn realistig 

iawn o eiriau , ymadroddion myfyriol n chwith os wyf yn 

credu , ond mae'n dda i feddwlos mai dim ond ar y hurt 

gan ei fod yn rhywbeth sy'n bodoli yn unig i ddweud bod 

hefyd yn bodoli yn y ffordd syml neu ffurfio drwy Filipe 

Moorish gyffredin i bob anarferol i mi ddarllen nid yw'n 
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difaterwch mor gyffredin i ddarllen yr hyn yr wyf yn 

ysgrifennu ac yr wyf yn cyfaddef ,Rwyf yn darllen ychydig 

, ond pan fyddaf yn ei wneud i mi hefyd yn gwneud i mi 

feddwl mae hyn yn fy her i ddarllen a pharhau i ddarllen 

ac i feddwl .Yr wyf yn ddiolchgar ac yn hapus yn fwy na i 

feddwl bod rhywun arall yn meddwl meddyliau !Nid yw 

efallai yn teimlo fy mod yn teimlo fel glaw ar y garreg 

mynd i mewn i'r tyllau sidewalk yn unedig o dan dywod a 

daear galed ac yn gofyn llawer chysylltiad oes lle , dim 

gofod neu garreg arall wele carreg perthynas effeithiol , 

pridd , tywod cerdded arnynt , felly maecysylltiadau 

rhyngweithio rhwng cerrig oer gyda neu heb dywod neu 

bridd , ond huno trwy law y saer maen a ymunodd a 

berffeithio cariad dros yr holl dylid unedig fel y 

cobblestones Mason y ddaear yw'r dyn sy'n cysylltu 

amryw o gerrig ac nid troi calonnauDylai carreg ond mae 

teimladau moldable i unrhyw ddarn arall fod yn set o 

ddarnau sydd gyda'i gilydd yn sefyll ei unrhyw bwysau 

neu draul o amser Dare ddinistrio'r daith yr ydym yn 

cerdded , felly yw'r bobl yn dioddef y llwyth mwyaf , ond 

os byddant yn ymuno â'r effaith yn llai bwrddT bydd y 

darn arall gyda chariad cariad yn y tywod a baw sy'n ein 

huno heb gwendidau , dim ond gwisgo lleihau os bydd yr 

holl ddarnau gyda'i gilydd ac yn iach dyn coblog perfects 

ei garreg ei hun ac yn ymuno â'r bobl eraill gyda'i gilydd 

yn gryf ac ynffordd bell a solet o amgylch y byd yn 

rhywbeth sy'n ein huno math lego wele caer unbreakable 

pob unedig a 'n ddiddiffyg os yw pob carreg yn dioddef 

gwisgo dim byd ond tywod i roi ar waith y cerrig fel 

dynion am oes felcerrig dyn yn disodli o ganlyniad i wisgo 

a oes yna gerrig bach , mawr ac yn y blaen fel y rhai sy'n 

cyd-fynd yn naturiol eraill sy'n lapidary angenrheidiol yn 

ddyn ar y ddaear y bydd - fowldio i ffitio i mewn i'r safle 

cywirgweld gyda pos lle mae'r holl ddarnau ffitio gyda'i 
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gilydd fel bod pawb yn cael lle ac maent yr un mor bwysig 

nag eraill i fod yn pos heb llun i gyd sydd eu hangen rhan 

gwyrdroi yn y blaned byd ddaear anghenion yr holl 

ddynion amenywod nad oes neb yn ddim byd , mae 

popeth wedi ffordd sut i fod yn byw ac yn cysylltu â'i 

gilydd yma yw ddaear pos enfawr yr ydym yn byw ac yn 

cael eu cysylltu â'i gilydd heb wybod ond maent i gyd yn 

chwarae diwedd ar y pos mwy o hawliau , cam arallond 

mae'n naturiol bod pob cyd-fynd wedi'r cyfan yr ydym am 

lwybr palmant yn cytgord rhwng y bodau sydd i gyd yn 

gweithio gyda'i gilydd at yr un diben y cariad a'r cysylltiad 

rhwng cyfoedion ag y gallwn ddiffinio ein hunain os nad 

yw pobl eraill yn dangos teimlad ac nid ydynt yn dweud y 

gwirteimlad yw bod rhywbeth i rannu a os yw'n brifo i fyw 

hefyd yn rhannu costau , ond am nad yw'n datrys popeth 

yn esmwyth oherwydd os meddwl ac rydym yn deimladau 

mewn gwisgoedd yw ein wyneb ein hwynebu a phan 

ydych yn hoffi ddylai rhywun ddangos wyneb y fatha'r hyn 

y mae fel pe mae'n ddrwg gennyf gan fy mod , ond yr wyf 

yn dangos sut ydw i ac yn dangos wyneb ac nid fy wyneb 

ar werth beidio â bod yn rhy ddrud oherwydd bod yr arian 

byth yn ei brynu i mi neu yr wyf am fod ar werth, heb sôn 

am brynu un ond un pethyn siŵr wyf yn erbyn yr ewro o 

blaid y goron nad yw guy yn dweud prynu i gyd oherwydd 

dydw i ddim brenin a choron ddim eisiau ddim eisiau guys 

gyda theimladau yn dioddef oherwydd nad yw'n dioddef 

yno ac os nad ydych wedi gwerthu ei brynu yn 

hapusoherwydd erioed o arian wedi gweld y wyneb yn 

dangos popeth ac mae'n cymryd chutzpah i fynd â nhw i 

mi beth ydym am nad ydym yn dda nad oes neb yn 

ddigon da oherwydd bod un diwrnod y goron yn lle'r 

ddrud a byddai'n wynebu uncrowned yr un poenun selog 

oedd cariad angerdd oedd ein dychymyg ein trosi 

dychmygol o'r gwir rwy'n ffyddlon i'r angerdd , cariad 
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llosgi a hyd yn oed poen bod eich ogoniant yn bodoli ac 

rwyf yn actor yn ein byd yn cael eu actores ffilmiau mud 

ondein taith yn saethu ffilm rhamantus sy'n canu cân 

"mae hyn yn ein cariad llosgi heb boen " gallech fod 

byddaf yn eich bod yna rydym ni'n dau yn edrych ac yn 

gweld yr un safbwynt yr un cwrs yr un dyfodol ein cornel 

yun lle addas i bawb yn cymryd all'm bargodol i idealize 

yn olaf yn gweithio yr un ffordd gan yr un llwybr ac yn 

anadlu ochenaid chi bob amser yn ochneidio eich bod yn 

ofni y dyfodol yn anodd gweld ydych yn dioddef heb brifo 

oherwydd nad oeddech yn dirwyn oedd bywyd yn gwybod 

bod ienid wyf yn gwybod os ydw oherwydd fy mod yn 

dychmygu a dychymyg yn annibynadwy , ond yr wyf yn 

gwybod ein bod ar wahân ond gyda'i gilydd hyd yn oed 

dim ond bod yma rwyf yn cyfathrebu chi'n ymateb eich 

bod yn gwybod lle rydych byth yn gwybod os byddaf ond 

rwy'n cael fy hun yma ac acw Rwyf bob amser yno gyda 

chidal ddim yn gwybod oherwydd dim ond dychmygu , 

ond yr wyf yn dychmygu pob heb ffiniau da unrhyw 

rwystrau fi a chi ddau ohonom bob amser yma gyda'i 

gilydd neu ar wahân yn cael eu cysylltu , fi angen i chi 

a'ch bod i mi eich act wyf yn ymateb i chi chwerthin i mi 

wenu chi'n siaradyr wyf yn eich cymeradwyo chi edrych 

Gwelaf eich weli yr wyf yn cytuno ein bod mewn tiwn bob 

amser ag y dymunwch ag y dymunwch yn unig ar gyfer 

gusan Rwy'n teithio wyf yn rhedeg tramgwydd hedfan ond 

nid bob amser yn disgyn nac aleijo mi mai chi yw'r 

gwellhad at fy addewid awydd byddaf i gwrdd â chi 

acRwy'n dod o hyd i bopeth ac nid ydynt yn gwybod 

unrhyw beth am fy mod wedi dychmygu y byddai'n debyg 

y dyfodol yn gweld chi ac yn teimlo eich bod yn teimlo i 

mi hefyd wrth i chi ddarllen wrthych beth ysgrifennais a 

beth yr wyf yn teimlo oedd fy mod am i chi yn agos bob 

amser gyda mi wyf yn rhagori ar y terfysg ond nidfrwydr 
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yn disculpa mae'r neb frân sydd ar fai oherwydd eich bod 

am weld hyd yn oed heb edrych Gwn fy mod yn 

dychmygu eich bod yn gweld ei goncwest imperial go 

iawn ac nid oedd dychymyg oedd yr olwg heb dwyll .

Dirymedd neu sero wele , nid oedd neb roi'r gorau iddi y 

gêm pan fydd rhywun yn cyflawni yr hyn yr ydych eisiau 

ei eistedd a gynhelir yn hapus dros dro oherwydd bod yr 

uchelgais yw i ennill ac yna ennill y mor hapus yn fwy i 

gyflawni yn rhwystredig gan ei fod yn cyrraedd ac yn 

eisiau mwy bob amser yn fwy unrhyw coisita os oes os 

gwelwch yn dda ac mae ganddyntRwyf bellach yn hapus , 

ond following've yn meddwl dymuniad arall erbyn hyn , 

yna mr .Grant athrylith dri dymuniad nad ond Arem 

dyheadau a hyd yn oed yn awr mr mi.Nid Genie yn 

diflannu Rwy'n teimlo fel rhywbeth bach mwy y tu ôl i'r 

harddwch yw cymeriad y grym sy'n ein gyrru i bob amser 

yn dilyn ddelfrydiaeth personol ac ymarferol , felly, yn 

amddiffyn yn ddelfrydol ymddygiadol a hunaniaeth 

gymdeithasol , fy annwyl gwahaniaeth hwn sy'n nodi 

agwedd o actioac yn eu gwireddu fel syniad, meddwl un 

ffordd i gydymffurfio felly ceisio neu'n cyrraedd balchder 

bod grym o natur sy'n ein galluogi i fod yn pwy ydym ni 

fodau unigryw a generaduron o reswm ei hun i'r hyn 

unrhyw un ohonom yn dyheu i fod yn arbennig ainid 

ydynt yn credu i chi un diwrnod yn barod pier i chi 

ddioddef ddioddef , ond hefyd yn caru ac yn ymladd yn 

sefyll yn disgyn ffydd heb eisiau mynd heb parasiwt yn 

disgyn i gyd dorri mewn euogrwydd heb esgus esgus a 

UPA !Eich wyrdd , brown eich swyn dywysoges eich enaid 

ar yr wyf am i chi , fel unrhyw un sy'n byw , anadlu melyn 

siriol eich lliwiau wella y poenau i mi eich disgleirdeb yw 

fy swyno ac yn eich gwallt hardd hardd daro mae creu 

cysylltiadau rhwng wraidd y galoni ladd y unigrwydd 

Rwy'n croesawu diolchgarwch am angerdd hwn y llaw 
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hwnnw cyffwrdd , hynny wên sy'n mynd â fi i baradwys

Gwelais i chi edrych i fyny Sylwais fy mod yn edrych 

unwaith eto dychwelodd i atgyweirio hoffi caru caru yn 

arwydd o gariad .

Yr oeddech mor felly a dweud felly i mi welais nad oedd 

yn hoffi gofynnais ichi sut yr oeddech yn ac rydych bron 

yn choravas roeddwn yn teimlo'n drist ac y gofynnoch 

felly peidiwch â bod fel chi gofyn i mi yw falch Dydw i 

ddim yn hoffi i chi os bydd un diwrnod y byddwch yn cael 

eich hunLost meddwl ohonof fel man cychwyn yn credu 

bod bywyd yn map ac y byddaf yn dod o hyd i chi ac yr 

wyf yn dweud eich croesawu yma yn dechrau ar y daith 

ac nad oes unrhyw beth gennych eisoes gyfrif gyda mi ac 

wedi i mi yn eich cuddio lle yn rhoi i miun beijito a 

phopeth yn hardd .

Dychmygwch heb greu ysgrifennu heb ddarllen 

gwrandawiad heb astudio gwrando heb addurno wele 

arwyddair wedi thema yn gweld ac yn teimlo ac yn gadael 

i chi eich hun fynd ar y llythrennau yn y geiriau yn y 

brawddegau yn y cerddi gyda mi i gyd yn faterion heddiw 

rwyf teimlo nawr moderneiddio heb unrhyw gorffennol 

tra'n atgoffa fi anghofioac yn gwneud y cyfan drosodd eto 

yn teimlo hwn ddeall y gwir yn y llygad yn teimlo yr hen 

wyneb yn llygaid ac yr wyf yn eich gweld a heb eironi neu 

demagoguery'm ddigymell wyf yn brydlon a chyflwyno 

ffeithiol heddiw oedd felly anghofio ei fod fel pe nad oedd 

amser blaenorolyn dod o'r llygad mewnol y tu allan wyf 

yn cofio fy mod yn bodoli ac yr wyf yn cael fy hun yn awr 

yn hyn o bryd wedi bod yn awr yn aros i mi edrych ar 

wyneb hwn o bryd hyn o bryd mae'r digwyddiad nid 

unwaith , ond yn ymddangos erbyn hyn bron yn amlwg 

bod gair yr weithred odim ond y bydd eisiau i bara yn 

bleser yn unig i ysgrifennu unrhyw beth a ddywedwyd , 

178



ond yn cyfateb i weledigaeth y diwrnod hwnnw a ganwyd 

y pŵer ysgrifennu y llawenydd o ddyn sy'n byw ei fflotiau 

o ddydd i ddydd a bron pylu dŵrglir a thawelwch teithio 

wyneb tendr yn dagrau yn rhedeg ar wyneb eich gwraig 

merch wraig sydd weithiau'n mynd ar goll ac nid yw'n sicr 

beth y mae am , ond yn anelu i fod mor felys ag y ceirios 

yn llythrennau yn eiriau mor wirion ag eraill weithiaunid 

yw golau yn dod o'r tu mewn gyda glow yn gwybod os 

dicter ond yn teimlo yn llosgi clwyf o ddychwelyd o daith i 

dy hun yn troi darn yn eich byd ac yr wyf yn ei weld gyda 

golwg dwfn yn gwybod sut rydych yn teimlo fy mod yn 

gwybod beth ofnyr wyf yn gwybod yr hyn a wyddoch eich 

dymuniadau yn y prynhawniau hyn mewn nosweithiau 

unig y rhai ceir angerdd mae awydd fyddwch yn cau eich 

llygaid yn teimlo ofn ac yr wyf am i feddwl am eich siriol 

ac yn barod i dewr gwên aros i rywun gymryd dwyn   

ymosod , ond nid ydynt yn cymryd yr hunan sydd yneich 

ein breuddwyd ein cyfarfod ar lan afon Rwy'n gwenu chi 

ffwl o gwmpas gyda charreg yn y dŵr sy'n symud ac yn 

symud y garreg yn galed ond chi a'r dŵr yn wragedd pur 

o'r pethau craziest os byddaf yn eistedd wyf yn 

adlewyrchu'r ysgrifennu rhwng y llinellau ynpysgod math 

dychmygol yn y acwariwm lle na all dim byd a dim byd 

ond dim byd yn cael digon o ocsigeneiddio'r anadlu i 

geisio rhyddid un nofio dydd heb acwariwm y rhodd ac 

felly yeah breuddwyd helo Gwelaf eich bod chi yno yn 

gofyn sut wyt ti yr wyf yn fwy neu lai yr ydych yn dweud 

fy mod yn gwrandoac yr wyf yn meddwl wrth i mi weld y 

woes o'ch llai rhy byth yn gweld llai gweld ac yn teimlo yr 

hyn poeni chi ac nid adael eich meddwl cadarnhaol a 

chreadigol ond byth yn negyddol yn cymryd coffi adeiladol 

yn colli ffydd rhywun yn cydio yn i mi deimlo y 

crafancamddiffyn fi rhywun sydd byth yn anghofio ac yn 

dweud wrthyf eich bod yna ie Rwyf am i chi yn hapus ac 
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yn falch hapus fel pawb arall yw hyn yr wyf yn dymuno 

boblogaeth hon sy'n datblygu felly mae angerdd yn 

edrych ymlaen gwelais chi oedd hyn yn hud swynol oedd 

y cyfan yeisiau oedd dim ond dim ond chi a minnau yn 

hapus wrth i mi wylio y glaw yn disgyn ac yn wlyb unedig 

ac yn angerddol ein bod i gyd yn boddi gyda diferion hyn 

o hud a phob oedd gyfleu llawenydd pryd bynnag yr wyf 

yn teimlo pryd bynnag y byddaf yn ysgrifennu rhywbeth 

yr wyf yn gweldyr wyf yn cofio ac yn gweld chi yn syth 

ymlaen yn y dyfodol ac yn hyn rwyf am i chi bob amser 

yn meddwl pan fyddaf yn welwch gyda mi bogail i 

wefusau bogail gyda chorff gwefusau gyda chorff 

ynghlwm mwy na ffrindiau yn bob amser yn rhywbeth a 

welodd ac nid oedd yn dweud yn rhywbetheisiau ac yn 

teimlo rhywbeth yn un cryf , heb gysylltiad trallod eich 

rhoi yn fy nychymyg yn creu rhywbeth prydferth mewn 

arlliwiau o melyn fel yr haul nad yw byth yn mynd allan ac 

yn pelydru egni drwy'r dydd yn troi allan y goleuni pan 

mae'n mynd yn dywyll i gyd fynd i mewn aneglur 

dimensiwn hwn ynomae tywyllwch rheswm nid oes 

unrhyw dychymyg cymhelliant unman o gwag nad ydych 

yn gweld pob prosiect yn y tywyllwch yn dychmygu wal 

yn gostwng i tentaclau rhwystrau gwaethaf cychwyn y 

sioe fy mod yn goleuo golau i fyny 'r brethyn nes pryd

'N annhymerus' yn breuddwydio meddwl , ond nid ydynt 

yn meddwl yn union fel dim byd yn cael ei debyg y 

meddwl yn meddwl yn wahanol gan bobl i bobl yr ydych 

yn fy meddwl yn rhy dda !Rydym yn meddwl ac yn 

gweithredu bob amser yn unig un i fod yn digwydd wrth i 

mi weld y darkness'm teithiwr i beidio â ychydig cariad 

sut yr wyf yn teimlo holl rannau corff emosiynau segur 

dorri gan y tôn sain sy'n dweud wrthyf ymlacio dan straen 

ac yn amsugno gan y ailymddangos ear'mi beidio â gysgu 

, ond efallai y byddai'n well i anghofio unrhyw beth i 
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leddfu tensiwn Pulse'm sefydlog cynffon haddasu o bosibl 

ddiwethaf cael ei ryddhau i mi ac rwy'n dawel ond mae 

bob amser yn ateb i'r cwestiwn ddim yn adweithio ond yn 

gweithredu yn gofalu am y sefyllfa yma yn amser 

dasaethu oddi ar y sofridão .

Roeddwn i'n meddwl fy mod breuddwydio Ddeffrois i fyny 

gwelais chi mewn breuddwyd yn ymddangos stori chi 

oedd yr un a oedd â mwy swyn mwy o dywysoges awyr 

harddwch oedd fy ysbrydoliaeth oedd nad dychymyg oedd 

eich rhyfelwr marchog ar eich cefais unrhyw gamau 

unarmored i amddiffyn y galon yn gysglyd chi hagori 

syrthio i gysgu geg iti Wedi meddwl ohonoch yn eich ochr 

pwyso gorwedd gofyn am gusan roddwyd iddo awydd 

eisiau bod gyda chi cefais fy hun yn breuddwydio am i chi 

Gwelaf eich araul lili PETAL eich persawr seduces fi fy 

arwain i gwrdd â eich bod yn cael bendro ddryslydyr 

ydym mewn eich to i weld sêr fy hun yn ôl i chi ac i mi 

eich gwneud i mi wenu colli chi wneud i mi deimlo'n mor 

dda gadewch i mi fynd y tu hwnt i oes neb mor dyner un 

o dros fil neu well yn ogystal â anfeidredd mor 

brydferthRwy'n teimlo ar eich cyfer oes modd i deimlo'n 

fwy yn gadael i mi fynd ar eich cyfer gan eich hud ar gyfer 

eich llawenydd .

Rydych yn cael 'n giwt ydych yn cael babi sydd wedi bod o 

gwmpas ar droed yn cael eu mor annwyl yn iawn gyfaill 

Rwyf am i chi gyda mi yn hwyl yw'r gorau yw'r popeth 

most're roeddwn i eisiau ac eisiau plentyn ' n giwt yn 

serchog iawn yn smiling're iawn o gydymdeimlad yny 

llawenydd mwyaf yw fy mab yw fy pesky byd bachgen 

drwg ydych chi James fy ci bach yw fy fyn ac mae fy fyn 

troi oer hefyd yn y diwrnod cyfan eich gwên , eich 

llawenydd yn egni rhyfeddol o rywbeth neidio pur y pils 

wal iam acercas oddi wrthyf oherwydd y melys yn dod ac 
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yn rhoi eich pwdin mi i mi eich bod mor felys mor oer 

drwy'r dydd bob amser yn gwenu TAS ac yn barod i fynd 

i'r stryd , mae'r ardd yn fachgen yn ddrygionus fel chi 

achi'n hoffi fy mod am i chi wybod fy mod am i chi bob 

amser wrth fy ymyl

Teithiodd o dan y cymylau hedfan dan y nef bod mewn 

planedau Mawrth ac Iau mewn ar y blaned Mawrth 

penderfynodd i garu chi a gwnaeth Iau gennych yma yw 

fy fod yn hedfan o blaned i blaned gorlan wedi cryfder 

wedi pŵer roedd llawenydd yn rhywbeth sy'n cyfleuRoedd 

cariad yn eu blodau , felly roedd gan y llu haul symud fel 

oedd gan blodyn yr haul yn barod wrth fynd ar drywydd 

di-baid o rywbeth llosgi oedd breuddwyd yn gamp oedd 

popeth gwrthrychol gyda ddiddimensiwn angerdd yn wych 

yn rhyfeddol yn olaf yn edrych cariadus iawn ganffenestr 

Sylwais ar y gorwel a wariwyd sganio y lot yn edrych 

ymlaen gwelais dy seren oedd symudliw gwych yn edrych 

i fyny gwelais y lleuad oedd fy a bod eich cyfnod tirlun 

oedd trip welais i chi deithio ar y tir ac o dan y môr ac yna 

i fynyTeithiodd dwylo Ennill ar y tir ac o dan y môr yn 

unig oedd y ngolau'r lleuad .

Saudade yn eisiau yw awydd yw garu yw meddwl yw 

teimlo fy mod yn colli eich eisiau yw cael chi yma yw i 

ddymuno cyfarfod yw i garu eich hun bob amser yn 

meddwl amdanoch yn teimlo dy bresenoldeb yn cael ei 

golli bod heb i chi ac yn meddwl ac eisiau a theimloT a 

chariad chi heb eich gweld ac yn dymuno i chi y 5 

synhwyrau : golwg eich gweld heb drysau , heb arogl 

ydych yn arogli , clywed clywed chi weithredoedd heb 

sŵn, blasu hyfrydwch i mi heb i chi ac yn cyffwrdd i chi 

brofi hebcyffwrdd dim byd gwell i'w gofio ac yn teimlo y 

hiraeth .

Creu rhywbeth ffansi , ond yn amwys iawn dychmygwch 
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creu a thrawsnewid ysgrifennu at rywun yn darllen ddim 

yn gwybod yr hyn ond yr wyf yn gwybod pam , ond yn 

brin o ysbrydoliaeth rhaid i mi gymryd safiad i wynebu'r 

sefyllfa hon i ysgrifennu a chael rhywbeth i'w ddarllen 

dechrau meddwl byddaf yn ceisio gollwngrhoi'r gorau 

oherwydd nid yw'n hawdd cael .

Os yw un diwrnod yno i ddweud anturiaethau neu 

misadventures mewn dim ond un diwrnod neu un 

flwyddyn yn awr heibio un flwyddyn gallaf weld 50 

diwrnod yn 365 diwrnod y flwyddyn , 7 diwrnod yr 

wythnos 24 awr y dydd yma yn dipyn o weithiau 50 o -

dydd ar gyfer y 365 o bobblwyddyn mae rhai yn ystod yr 

wythnos a 60 munud ar gyfer amseroedd 24 awr byr, yn 

byw gyfer hyn o bryd !

erer ennill heb ofn oedd y ngolau'r lleuad gan y môr 

roeddwn yn cael y capten popeth â llaw ar fwrdd daeth y 

daith yn ennill ddelwedd frwydr yn gamp .

Os yw'n ddiwrnod yn mynd -O llawenydd y byddai rhywun 

yn cloi'r drysau, ffenestri agored a di-ofn hedfan dan y nef 

nid oes a gwneuthur barn ddiarwybod gytundeb ar y cyd i 

mi parhaol ar gyfer nodiadau rhydd, amgylchedd mewn 

man poeth iawn yno lili , melyn Mair yn ôlyn wywo pridd 

gwlyb , llaith ar y to , lamp obfuscated a diogel 

ddiymadferth i fyny i resymu ffilamentau yn codi tensiwn 

yna adegau hyd yn oed yn anodd llafurus ond nid oes neb 

wyf yn golygu nad oes neb yn gwybod beth un ei ddeall 

ac hystyried yn ei ben ei hun yn y dorfond dyma fyw heb 
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bodoli eisoes ac yn bennaf oll gwenu yn fyr amharod iawn 

waeddodd ar gyfer galarnadau ysgrifennodd yr hyn nad 

oeddwn yn deall ond yn arbennig yn teimlo i mi weld 

popeth a dim byd yn edrych am hynny cried dim ond 

oherwydd roddodd i mi a pheidiwch byth â rhoi gwybod i 

chi ond dim byd yma yw'r bersawr yr ehangoddac yn 

goleuo y angerdd edgy o boen yn amser i ddweud 

rhywbeth , yna nid yn unig oherwydd bod rhywbeth yn 

symud ar y gwythiennau yn rhedeg y gwaed weithiau 

ymhell o galon nad yw'n bwmpio yn unig oedd i gael 

syniad gan ei fod yn taro'r angerdd cryf a phwerus , hyd 

yn oed yn yr enaidmae tlotyn yn bennaf pobl ac roedd 

meddwl am eich bod yn ofni rhywbeth sy'n teimlo'n o'r 

diwedd mae bob amser diwedd a dechrau Rwy'n credu fy 

mod yn haeddu nid yw i mi , neu i chi yw ar gyfer y ddau 

oherwydd ein bod yn caru ac yn hefyd yn gwrthod 

rhywbeth sydd dim ond rhywbeth sy'n cael ei eni ac yn 

ffynnutyfu popeth un diwrnod ac roedd yr ail diflannu mor 

bopeth a ddigwyddodd , nid yn unig oherwydd bod un 

eisiau byw un diwrnod ac o bryd un arall heb fod yn 

anwadal bob amser yn bwysig iawn oedd y tro yn ergyd 

amser oedd a oedd bellach yn ddigon weithiauyn credu i 

alien fel yr wyf yn edrych ac nid oedd yn dychmygu oedd 

y gwir yn ifanc hyn sy'n wir yn cael ei ddangos yn y 

ddeddf un camau i ennill calon oedd y cysylltiad syniad 

heb unrhyw beth neu unrhyw un â dweud yr hyn a 

ddigwyddodd oedd rhywbeth yn ofninid yw pob ysgwyd 

oedd yn ofer oedd wrth iddo basio ei law gyda mop mae 

bob amser ochr rhywun oherwydd wedyn nid oes yw i 

ddweud ie hyd yn oed yn meddwl am beidio â chael nid 

yw hyn yn rheswm ond ie nid yw bob amser fel 'na ac yn 

byth yn eisiauond nid weithiau gwneud hytrach troi i 

mewn i ymladd heb ei didwylledd wele dros ryddid ddeddf 

un yn wir ac nid ie oherwydd dydw i ddim ac nid dim ond 
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am fod yn fyw oherwydd fy mod yn bodoli a phan eisoes 

yn meddwl i fod yn darllen i ehangu ac ysgrifennui gysgu 

wrth iddo gerdded a rhedeg sefyll oedd ffrwyth y gweill o'r 

meddwl am ddim ac yn smart yn ymwybodol o symudiad 

cerdded a cherdded dim ond oherwydd hyd yn oed os nad 

Roeddwn wrth fy modd am y cariad y byd ddim yn credu 

mewn ofergoelion yn credu mewn dyn a'i ddyfeisiadau 

cwestiynau rhagdybiaethau dychymyg twyllo ein hunain 

ywgyda ïonau neu protonau i greu rocedi golau yw egni ac 

ni allai hyn gael ei weld ond gynhyrchu fyddai dim canllaw 

a gallai oedd y dyn mor di-chwaeth dim ond dychmygu a 

chreu yn teimlo nad oedd y reddf fel y'i gelwid , ond ei fod 

mor real a ddigwyddoddpryd bynnag y byddwn eisiau .

Os ydym yn byw yn fyr gan eiliadau , boed huawdl neu 

hyd yn oed boeth , ni fyddai unrhyw un yn dweud bod 

cariad yn boen sy'n brifo dychmygu cariad heb boen yw 

beth bynnag y mae'n ei gymryd llosgi glow gyda anadl 

hirach nag y byddech yn dychmygu y gwir yw 

mewncariadus a rhoi , hyd yn oed yn dioddef yr un fath 

beidio â gweld ond yn enwedig yn teimlo ac yn achosi 

poen i garu hyd yn oed beidio â gweld , ond yn hytrach 

eisiau i amddiffyn rhag poen eich perthynas gariad yn 

creu amddiffyniad rhag yr emosiwn gariad anghywir 

oherwydd yna bydd y boen yn dod o'r galon yn eichedrych 

yn gweld y môr sy'n Im 'jyst yn edrych i garu taro y 

amrannau yn y gwynt tywod dagrau y tonnau Rwy'n 

gweld traeth gyda cregyn rhwystr yn y sêr yn crio , felly 

gronyn yn bwydo fy nghalon .

Os byddaf yn dioddef oedd oherwydd doeddwn i ddim yn 

gweld neu nad oeddent yn deall yr hyn a oedd yn byw 

gwenu lawenhau blodyn yr haul a embellishes gyda 

thrawstiau haul am ddim eich hun a dangos eich 

harddwch sy'n tagu bod ofnau crazy i gyd yn cael ychydig 
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o rhywbeth a symudwyd Doeddwn i ddim yn gweldfel hyn 

yn digwydd yn torment am eiliad hir gan y gallai wynebu 

sibrwd yn awr yn chwerthin oherwydd bod rhywun yn 

gweld dyn a betruso yn fyr yn unig oherwydd ei fod yn 

edrych ac nid gadael unrhyw un sylwi oherwydd fy mod 

dioddef yn dawel am rywbeth a oedd yn byw ac yn 

dioddef o ffeltRoedd oer Fe ddes y noson yn ôl i lawr y 

ffordd gyda phopeth a nothingness un unrhyw un sy'n bod 

ar wahân erioed , ond fel rhywun yn fyr yn eich llygaid 

welodd siwr ymddwyn yn glir ac roedd gan y tristwch o 

sgiliau yn awr fod y ansicr nid Agias , oedrannau 

anghywiryna, edrychais ar y nenfwd a phopeth yn 

ymddangos yn anghyfannedd o Me o boen y golwg drist a 

thâp awyddus i mi ogoneddus erbyn i mi fynd i'r llawr yn 

unig am ei fod yn syrthio ac i lawr yn y gostyngeiddrwydd 

yr holl sy'n cael ei yn ddynoliaeth distawrwydd llais 

ysgytwol otawelwch annifyr o rhywun sydd ddim yn 

dweud hynny yn dod yn hapus Deffrodd un diwrnod pan 

gollodd i mi dywedodd nad oedd yn llawenydd fy mod yn 

teimlo ac i gyd yn un diwrnod yn gwella yfory oedd yr hyn 

yr oedd am dim ond oherwydd bod dyn yn drist

Yn yr unigedd y tywyllwch yn estyn allan â dweud na wrth 

brawd nid yw'n mynd i chwarae i chi yng nghanol os oedd 

dim ond i fod yn unig oedd ganddynt unrhyw drugaredd

Mae'r rhain cerrig Rwy'n eistedd ysgrifennu atoch yr hyn 

yr wyf erioed wedi anghofio eich gwên eich cwmni yn 

rhywbeth roedd yn teimlo bob tro pan oedd yn ei ben ei 

hun , o bryd i'w gilydd meddwl ohonoch ar ôl hynny ac yn 

teimlo dim ond cofiwch chi.

Pryd bynnag y freuddwyd deffro ac yn edrych i mi Tybed 

os byddwch yn dal i fod fel a dychmygu neu feddwl neu 

dim ond teithio y freuddwyd yn adeiladu unrhyw beth yn 

newid dim byd canfyddiad anghywir , felly anaml 
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breuddwyd yn rhwystredig i ddeffro i fyny a phopeth sydd 

ynddo heb eu newid , yn olaf breuddwydioneu beidio 

breuddwydio popeth yn gyfartal.

Mewn bywyd nos drist a Misanthrope dawel ac sullen iawn 

dawel ond mae seren ddisglair , mae ngolau'r lleuad i 

oleuo hyd yn oed yr amgylchedd mwyaf ffyrnig ac erchyll 

mae un dibynadwy gobaith yw y bydd rhywun animeiddio 

ni a dynnu i fyny ffrind , hyd yn oed yn wir cydymaithar 

unrhyw adeg boed yn rhywun yn y pen draw sy'n edrych 

ar ni gyda difaterwch heb gred nid yw'n edrych gyda 

chariad peri poen i ni rywsut nid ydynt yn credu mewn 

bod yn ffrindiau ac yn edrych yn unig ar gyfer eich bogail 

hefyd ei fod byth yn teimlo y gwahaniaeth o bwy yw 

ffrindcyfaill ac yn teimlo y gred o gariad hyd yn oed yn y 

poen o'r amser y byddai un dyn diwrnod yn allai neb 

ddweud os dywedwyd heb wybod oherwydd bod y dyn 

bob amser yn gwneud rhywbeth arall ddigwydd ei 

wreiddio yn eu ffordd o fyw o'r eiliad genityfu i fyny ac yn 

y diwedd yn marw popeth wnaeth y dyn unrhyw un yn 

gwybod rhagolwg ac nid hyd yn oed yn gwybod pam y 

gwnaeth hynny yw dyn a'i lles .

Gwelais yn eich llygaid yn gwneud disgleirio penodol yn 

rhywbeth sbardun yn ddwys ac roedd ganddo achos i garu 

wyf yn edrych unwaith eto yn parhau i ddisgleirio y 

edrych yn fy ennill- disgleirio fel seren disglair a chryf dal 

fy llygaid yn hardd teimlo'rangerdd pan fyddwch yn gweld 

lle yr wyf am i fod eisiau i chi fynd gyda mi yr un ffordd y 

mae yn ysgrifenedig yn y sgrôl hon sy'n fy ysgwydd i grio 

ar rywun i eisiau bod yn bob amser ac rwy'n wastad yn 

dymuno y lle y byddwn yn ennill gyda'n ngolau'r lleuad a'r 

un seren bob amser yn ddisglair.

Nid wyf yn deall , neu nad ydynt yn deall felly hyd yn oed 

ddim yn gwybod digon o ddealltwriaeth i sylweddoli i 

187



wybod felly ydy y gellid dadlau Hysbyswyd y digwyddiad 

oedd tu hwnt i'r hyn a ddigwyddodd yn unig eisiau 

gwybod ble y dechreuodd a daeth i ben o'r diwedd am i 

chi wybod , er gwaethaf popeth a all ddigwydd paNi all 

pen rhagweld na fyddaf yn anghofio chi ac y gallwch chi 

bob amser yn cyfrif ar ein cariad mewn unrhyw sefyllfa 

oherwydd ei fod nid yn unig yn angerdd wyf yn edrych yn 

y tywyllwch gwelais y dyfnder y nos , roedd hi'n amser i 

ymlacio gwella'r gerddoriaeth ar y radio a gadewch i mi 

arwainy noson yn gydymaith yn gallu rhannu'r teimladau 

mwyaf sensitif , gan ei bod yn cadw cyfrinachau ac yn y 

blaen ei alw noson dawel ei fod bob amser wedi clust da 

ond yn dweud fawr ddim ond bob amser yn conniving ac 

felly yr wyf yn hapus .

Sut i fyw carcharor y byd i gyd yn sawr o ryddid i leddfu 

pryder y teimlad hwnnw o garchar yn cynyddu'r nerfau 

foltedd amrantiad heb bobl eraill ei weld , wele , bondiau 

sy'n cael eu rhyddhau yn ni fod ddatod yn hoffi i fod yn 

rhad ac am ddim ac yn naturiol i rhywbeth mwy banalneu 

sexy neu yr wyf yn dychmygu sut roedd yn gweithio oedd 

ysgrifennu a chael rhywbeth dychmygol ac yn cynrychioli 

fy lles di-chwaeth yn sefyll y teimlad a gweld fy mod yn 

ysgrifennu popeth oedd yn mynd trwy'r meddwl ei fod 

wrth ei fodd yn gobeithio y byddwch i ddarllen hefyd .

Mae'r swydd hon yn unig unigol ac aimlessly dryswch hwn 

sy'n ein gwthio i Oblivion yng nghyfanswm colli teimlo yr 

awydd i anadlu credu bod hyn yn hyn y mae un yn 

wynebu wrth fyw golwg fwg sigarét ochenaid yn ehangu 

un anadl ar ôl llygad anadl arall ygwyliwch y cofnodion 

pasio'r llosgiadau sigarét yn araf ar gyfer rhywbeth yr wyf 

yn ceisio yn gyson o hyn anadl arall , gair cyn pasio'r 

amser gobaith caethiwed hwn yn mynd i ffwrdd un 

diwrnod y digwyddodd hynny pasio ymdrech dyfalbarhad 
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ffrwythau hud agwedd gadarnhaol oeddbyddai rhywbeth 

da neu hyd yn oed wreiddiol eithriadol fod os ydynt yn 

codi o natur ac yn awyddus i fod yn well ac yn fwy na 

hynny !Enillydd ac yn olaf llethol y concwerwr y bore yn y 

noson dawel i gyd yn fy llaw heb dal i gyd am rhith gyda'r 

amod canlynol i fod yn hapus neu'n hapus iawn dim ond 

oherwydd eisiau

Ac fel pob rhan o'r ffordd yr ydym yn teimlo pethau 

heddiw yn y dydd am unrhyw century'm thuedd i 

hapusrwydd i fyw Doeddwn i ddim yn byw i glywed yr hyn 

a glywais ac na fydd lle nad wyf wedi bod yn ogystal alien 

i fyw wneud y cyffredin yn rhywbeth gynnil anarferol yn 

barodyn bresennol yn y rhywbeth anymwybodol nad 

ydym yn meddwl fy mod i'n mynd yn ei flaen gyda 

sicrwydd yn ymwybodol o rhywbeth yr wyf yn bob dydd 

bob amser yn byw gyda credu popeth yr ydym yn 

dychmygu yn gyflawniad gwirioneddol os ydym yn 

gaethweision o rai is neu unrhyw rinwedd gall 

amgylchynu ac yn gadael iddoneidio rhedeg pryfed yn y 

dychymyg y synhwyrau yn gwneud y bunt galon am 

unwaith yn cyrraedd y rhyddid y pen draw o berson nad 

yw'n barnu yn ôl eu gweithredoedd yn cael yw byw rhad 

ac am ddim .

Un diwrnod yn mynd llwyddo i golli mi sefyll yn ôl yn fuan 

ailddechrau ag anadl sgrinio a hyder adferiad a mynnodd 

byw fel pe bai dynnodd y llun arall yn gam araf ond cyson 

ac yn sicr dychwelyd i'r ras craziest y byd yn rhy gyflymyn 

cael ei alw'n ras bywyd oedd iddi fy mod yn ei chael yn 

anodd ac yn cyrraedd y nod o fod yn barod i gael eu lleoli 

yn dda yn y cyfnod ... trwy ei chael hi'n anodd yn unig yn 

rhyddid angenrheidiol a dyma'r chwaer o unigrwydd yn 

ogystal Ffarweliwyd ag a amlygwyd yn unig bob amser yn 

y cyntaf a'ryn olaf , gallwch dim ond chi eich hun yn 

189



gyntaf ac yn rhedeg diwethaf yn unig pan oedd hyn yn yr 

ysbryd ymladd , ond nid ydym erioed yn ei ben ei hun 

wedi bywyd yn ei flaen a bod yn cael ei rhedeg i fyw a 

bod yn gyntaf a'r olaf pan fyddwn yn dechrau cylch yn 

naturiol sy'ngadael am diwethaf ond mae pwyntiau lle'r 

ydym yn ennill felly bywyd cyntaf mewn un lle ac un arall 

diwethaf ond byth yn stopio felly dim rhedwr yn y ras o 

fywyd yr ydym bob amser yn ennill ac ar yr un pryd i golli 

a dyna beth sy'n ymladd ac yn llwyddo mewn bywyd !

Powered by hamdden meditated , equacionei ac yn olaf 

cymryd camau parti ar y dyn aflonyddwch yn dod yn 

anhapus pan nad yw byw yn unig pan na all arth i fod yn 

dawel yn angenrheidiol i chwilio am hapusrwydd sy'n dod 

o fewn oherwydd ein bod yn ceisio rhywbeth yn 

ddiamynedd o'r tu allanyn ogystal pryder hwn yn ein 

gwneud yn drist dioddef unigrwydd ac yn cael ei stopio yn 

cryfhau ni yn cael ei gyflawni ydym yn byw gyda ni ein 

hunain cyrraedd llawnder hapus un sy'n ceisio dim byd 

am ei fod canfuwyd nad feddwl am y peth gyda ffordd 

awtistig o fyw , ond y hapusrwydd mwyafo fewn ni.

6tar yno ... 6tar yno pan nad yw gofyn ... 6tar pan does 

dim angen i ... 6tar yno pan rydych am ... 6tar yno hyd 

yn oed os nad ... 6tar yno pan nad wyf yn teimlo ... 6tar 

yno pan fifflamau ... 6tar yno pan fyddwch yn meddwl am 

i mi ... mae 6tar pro beth bynnag a ddaw ... 6tar yno pan 

chi ddychmygu ... 6tar yno hyd yn oed ddim eisiau ... 6tar 

yno dim ond oherwydd ie ... 6tar yno pan ficariad ... 6tar 

yno oherwydd eich bod yn bodoli ... 6tar yno oherwydd 

eich bod yn breuddwydio gyda mi ... 6tar nad oes yma ... 

6tar bob amser yno ... Beth Rwy'n credu 6tar yno ...

Os byth gweld chi , ac yn dweud ei fod yn edrych ferch 

ferch diddorol , oedd gennych rywbeth yn edrych yn 

llachar gwên siriol a phefriog oedd menyw ar gyfer y rhai 
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sydd am gyfnodau hardd a synhwyrus fel bod dy ddenu i 

mi ac yn dragywydd dim ond eisiau teimlo mor gostas-chi 

hud ?Yr oedd fy ddydd i ddydd .

Un diwrnod roeddwn i'n meddwl popeth a dim ond 

oherwydd ei fod yn , nid ydynt yn gwybod beth y byddaf 

yn ei ddweud ac yna ysgrifennu yn wahanol hyd yn oed 

yn ofni y freuddwyd o fod ac heb wybod beth oedd yn 

mynd i ddigwydd i mi geisio disgrifio'r hyn a fyddai byth 

yn gweld yma a ddaeth i ben taith ar un o'r bydtawelwch 

a oedd yn bodoli a bod rhywun yn dioddef yn meddwl y 

dylai unrhyw un ei wneud yn unig i wneud yr hyn nid yw 

eraill yn brin o dewrder peidiwch â gweithredu , ond 

maent yn gwybod sut i anwybyddu lles rhywun sydd ddim 

yn gwybod sut i edrych a gweld roi'r gorau iddi ac yn 

meddwl !Dilëwch y sigarét , y gwrthdaro yn dechrau wrth 

i'r awydd iachau ar ôl.

Byddaf yn ysgrifennu at exorcise a chreu .Maent yn 

treulio dau funud yn dechrau wirionedd ysgrifennu ac mae 

ganddynt rywbeth arall nad ydych chi .Rwy'n teimlo na 

allaf i , ar y llaw arall yn teimlo rhyfelwr sydd â'r truest , y 

fuddugoliaeth .A yw 16 munud oddi wrth y dileu sigarét , 

yn tyfu awydd i aildanio iddo.Mae popeth yn mynd pan 

fyddwch yn teimlo beth sy'n digwydd.

Yr wyf yn meddwl felly bydd rhaid i chi aros .Bydd 

gwendid y awydd awydd i ennill popeth yn dod wrth i'r 

machlud .Yn bodoli mewn cysylltiad cyson â dymuniad 

.Rwy'n meddwl bod y hanner awr ar ôl y tro diwethaf i mi 

weld fy hun ac rwy'n teimlo pan oddiweddasant y 

pryd.Mae'r teithio mewn eiliadau , mewn munudau yn 

debyg rocedi i ddathlu bob llaw.Yr wyf yn teimlo ychydig 

yn , meddwl sut y byddaf yn cyrraedd y ymlaen llaw .Mae 

ergyd oherwydd bod sigarét mynediad.35 munud wele y 
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ddeddf wyf am ei ganslo .

A oedd peidio meddwl , oedd yn gweithredu dull 

mecanyddol a gweithdrefnol .

Doedd gen i fynediad hwn yn ystod proses o diflaniad y 

sefyllfa.

Recoloco fi fleeting , creu digymell .Geiriau , brawddegau 

gyda gweithredu a chysylltiad .Rwy'n clywed ar y radio y 

gall y cynllun yn erthylu , yr wyf yn myfyrio ac yn teimlo 

gyda gogledd.45 mwy o munud ac wele sigarét arall , yr 

wyf yn meddwl , wrth gwrs !Mae pob un ond bron popeth 

yn gwneud i mi feddwl a bod yn rhaid i ni wynebu .

Mae'n awr gyda chanlyniad o 20 mlynedd erbyn 30 Mae 

gen i .

Rydym yn byw 66% o feddwl am y 100% y gall y 33% ei 

roi i ni fywyd .Yn gymhleth , ond esboniodd .

Os oes gennyf 'n sylweddol i ymladd ac uchelgais i astudio 

yn fodd i weithredu

Ddim yn hawdd, nid yn anodd dychwelyd i ysmygu yn " 

unig" sigarét.Yn ymddangos ar y tro , ac yn dilyn llwybr 

nad yw'n prosiect.

Wrth gwrs , yr wyf yn ysmygu ar y sefyllfa.Roedd fy natur 

i gynnwys purdeb .

Maent yn treulio dwy awr 03 munud ac yna yn meddwl 

esfumacei .

A wnewch chi ddod i'r amlwg , bydd rhywbeth yn sortir 

.Dechreuais i wenu , gan feddwl bod rhywbeth yn mynd i 

gael .

Hawsaf oedd rhoi i fyny , ond byddwn yn mynnu .
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Cryfhau ac yn meddwl dim ond dweud fy mod wedi ennill 

.

Rhywbeth annaturiol yn annormal.Wrth i mi fyfyrio, y 

math gorau yn esgus i gysgu .

Mae'r ewyllys i ddod , ond ni fyddaf yn rhedeg i ffwrdd 

.Rwy'n dim golau , ond mae'r egni byth yn colli .

Rwy'n teimlo pŵer mellt sydd byth yn taflu cysgod dros 

mi.Byddaf yn newid , ni fydd hyn yn oedi i drawsnewid 

popeth.

A byddaf yn gwybod am fy mod yn gwneud hynny.

Mae sigarét tawel a banal , braidd betrusgar nag blino .

Pan fydd un diwrnod come'll gwylan yn gofyn i chi ddod 

yn ôl oedd gennych yr hyn a wnaeth nid pan dim byd am 

yr holl colli fyddwn i'n ei wneud heb i chi yn ymwneud â'r 

disgrifiad a oedd angerdd gariad mawr a bob amser savvy 

wrth feddwl ohonoch , drwy lleCollais yma , chi yno gan fy 

mod eisiau bod yn llosgfynydd yn hoffi droi eich calon bod 

cariad enfawr , bob amser yn buddugoliaethus unrhyw le 

roeddwn yn teimlo awydd dwfn yn dod o fy myd chi eisiau 

bob amser, yn enwedig pan fyddwch yn chwerthin golwg 

hapusrwydd oeddgryfach na'r holl drydan , y mae'r holl 

cyfredol sy'n ein clymu a pheidiwch byth â gwahanu 

erioed wedi ein bwriad cyfarfyddiad damweiniol 

ddychmygu y bont dros yr afon lle y palmant eisoes yn 

golygu dim byd yn gweld y ffigur a rhedeg , a 

chuddioRwyf yn darllen mewn papur eiriau melys fel 

llythyrau mêl oedd pe na bullshit ystyr a chawsant eu 

claddu yn y rhywbeth gorffennol fod y gwynt yn chwythu 

ac yn meddwl bod wyneb wedi'i beintio â brwsh yn y 

fframwaith neb yn ei garu eich bod yn rhan o'r gelfyddyd 

o ganlyniad eu peintio ar y sgrin , roedd ymae'n oesoedd 
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o'r fath.

Mae'r ffigur

Ffowch , rhedodd ond roedd gafael mi ac yn tynnu fi, 

cymerodd fi gydag ef .

Melltigedig ffigur nad ydym yn gweld ond mae hynny'n 

ehangun .Ef yw siâp amhosibl ei hadnabod o brofiad 

ymddangosiad tylwyth teg -debyg.Grwgnach y ffigur : 

ydych yn ofni o ddyn heb unrhyw wyneb!

Do - atebais gyda pheth ofn.Nid ofni am fy mod yn unig 

yn bodoli ym mhresenoldeb golau.

Rwyf wedi siarad o olau ac egni ond byth o ddyn y mae ei 

wyneb yn ymddangos yn ymwybodol ohoni ac yn 

voluptuously a rhedeg ffoi rhag heb cyflawni eich 

corfforol.

Mae'r ffigur yn bod o dywyllwch na ellir byw heb oleuni 

.Strange yn cysgod sy'n eich cuddio yn y tywyllwch a 

thawelwch .Ond ymchwydd o olau a gyda hynny ostentas 

het ddi-wyneb , du .Yr wyf yn esgyn i'r nefoedd , chwyddo 

gyda afluniad eich golwg a golau metamorffig .Ar hyd yr 

awyr afon ag unrhyw un River gyda Sultan aer o anobaith 

ac yn ymateb gyda chyflymder awyr du a densifico mi 

ollwng y grisial a glaw edgy .Ond i ddyn heb unrhyw ddŵr 

wyneb pigo fy nghorff ac mae fy gabardine mawr ei hun 

nid yn socian .Mae'n cael ei wneud o gysgod .Mae'r 

ffigurau hyn yn cael eu hail-greu dychmygol gan mi y 

noson marw, hela ffoi rhag tywyllwch a galw ysgafn .

Rwy'n ffrind i cysgod anffawd .

Pob drwg yw'r ffigur yn bodoli.

Mae'n ymddangosiad ar goll.
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Mae'r gri fel math o bleser gydol oes i'r amlwg o enaid 

tywyll ,

Mae'r ymdeimlad o ddiogelwch i eraill ac enaid suo 

ofnadwy .

Beth sy'n codi ac nid yn disgyn ond bob amser yn codi i'r 

cachu sgam .

Yr hyn a welwch yn wirioneddol uchel ac nid cwymp y 

clogwyn .

Ar uchder y tonnau , lle y gorwedd gwyrdd a glas bylu .

Ymchwydd effro coch fel egwyddorion pobl eraill .

Y tywyllwch , tywyll , gwamal yw bob amser yn bresennol 

gan ei fod yn dyfnhau yr anobaith o sgrech uchel a distaw 

.

Yn y geiriau yn cyfeirio at gwrdd â'r hud goruwchnaturiol 

sy'n cynnwys angerdd .

Heb ddalfa , llythyr drwy lythyr yn adeiladu wal llenyddol 

o eiriau yn dod yn ffaith anochel ... lle mae llif ysgrifennu 

a dagrau o fodlonrwydd unbreakable y mae eu lles yn cael 

ei gwrthwynebu , ond gan ei fod yn dod yn hadfywio ac 

yn ymddangos o ganlyniad i seibiantiâ Antarctig sy'n 

repels hud hun o fod ymhlith y bodau llachar a sut mae 

hynny'n pylu i mewn i llosgi tân o awydd i ynganu'r 

gyhoeddwyd hir.Mae'n ysgrifennu ac yn cyfieithu y enaid 

y ffrwd o beiriant greu.Ymhlith llinellau a dywediadau 

dyma beth neb yn meddwl a sylwadau eraill .

Vertigo

Mae dechrau, clogwyn , oherwydd nid yw amser yn 

byrhoedlog .Mae'r gostyngiad gyfochrog dechrau gwael , 

arrefeço .Yn flaenau eich traed cydbwyso mi ac yr wyf yn 
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neidio , plymio .Dydw i ddim yn rhwystro i mi , neidio a 

dychmygol fertigo .Calon cyflym dychryn gan rhywbeth yr 

wyf yn dychmygu teithio.Ar y blaen , gwelais oes mewn 

ail i lithro dros yr awyr .Yr oedd y gostyngiad rhad ac am 

ddim daro y cwymp hwn yn y ddaear ... y ffordd dar 

gwlyb yn disgleirio yn y cefndir anadlu aer yn oer !Mae'r 

asffalt gwlyb yn teimlo y dŵr croyw sy'n tywynnu yn y 

tywyllwch yn cofio'r awyr llachar a disglair ac roedd mor 

gryf bod y ddaear , effeithio hyn yn gryf yn dinistrio beth 

oedd i ddod.Mae'r cloc wedi dod i ben ac yn anfarwoli hyn 

o bryd ei feddwl .Ar gyflymder uwch y gwynt yn dod i 

mewn tailspin a torchi ei hun yn troi a rhosyn , rhosyn , 

dychwelodd at y funud blaenorol i fod yn ddim hwyrach ei 

alw felly codi y gostyngiad pan gollwng skyrocketing .

Mae balchder y teimlad fel yr wyf yn gweld rhywun 

dioddef eraill a oedd yn teimlo ac yn byth yn gweld ei 

gilydd yn y croen o obaith arall byth yn sofrais codi 

ysbryd help a chymorth cilyddol yn y ffyrdd mae clogfeini 

rhwystrau hyn yn peri balchder a anwyd y ffordd honno 

ynRwyf cred oherwydd daeth y byd i ymladd tan y diwedd 

ac yn sicrhau eich bod a bod yn olaf ac yn cyrraedd y 

gwaelod i adnabod ei gilydd ac mae eu ffensys byd yn y 

grefft o ffens yno i achosi ergydion i gyd yn mynd drwy 

deimlad o boblogaidd erbyn diweddcleddyf ymladd pŵer 

trosglwyddo yn dioddef yn anfwriadol i ennill a chael 

disgleirio allan fod yr enillydd a collwr wrth gostwng, yn 

teimlo y boen , ond yn codi ac yn disgyn sy'n ddyledus yn 

ymladdwr pwy sy'n ennill y poen yn cael ei dychmygu 

ynuchel y weithred diwethaf ac rydym yn dyfalu am 

ogoniant yr enillydd a'r collwr pob diffoddwyr haeddu'r 

fuddugoliaeth a ddymunir .

Y bore

Roedd yn wamal ac yn drallodus dagrau wawr heb fod 
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ymhell o ormodol crio yr ystyr a wneir yn wyneb y bore 

llaith hen eisoes y noson wedi rhagflaenu wedi mynd 

heibio amser daeth cri ac a ddywedodd wrth gwyliwch 

allan am y haul i ddod ac anwedd dagrauyn rhedeg i lawr 

a'r byd gyda cymylau gwên syml dywedodd rhyfeddu 

penderfynodd i mi i benderfynu ar gyfer yr hyn oedd i 

ddod a fyddai'n rheoli ac mae hyn yn wir yn profi y 

penderfyniad i beidio ei wneud yn ymddangos allan o le y 

byddech i'r amlwg teimlo bod y gronfa yn teimlo'n y 

funudarferion o tua dewrder a dyfalbarhad bwydo i mi yn 

gobeithio y bwlch i fyny ac eglurodd y niwl a daeth gwynt 

peryglus yr awydd i gyflawni rhywbeth a fyddai'n cyflawni 

.

Byddai lwc yn cael ei lansio amser i garu fy hun a 

chynnydd yn y brwydrau ac brwydrau ergyd 'n ddiddiffyg 

oedd cywir ar gyfer y dyddiau canlynol daro y pwyntydd 

yn darllen yr oriau , munudau ac eiliadau ac yn rhyddhau 

mi, fel pe bai gan hud a lledrith oedd y diwrnod 

hwnnwlawenydd a gorfoledd yn gweld mwy na rhan fwyaf 

o bobl yn meddwl y byddai gwahanol winwydden yn sicr 

yn digwydd byddai yn syml surtir .

Mae'r we

Yr wyf yn edrych o ddifrif o gwmpas fi welodd y dirwedd 

ac nid yw'n hyll edrych i gymdeithas yn gweld y we lle 

mae popeth yn gysylltiedig a phopeth , ond roeddwn i'n 

meddwl y pry cop yn llain marwolaeth drama go iawn 

oedd ymweliad y pry cop a'r we oedd himath o swper 

cymerodd y pry cop a ddioddefodd fwyaf a lleiaf wove 

bobl Bysedd a sut mae hynny'n syrthio i gysgu hwn 

calhava ysol i gyd wedi breuddwydio bod y rhai a fu farw 

yn ei pry cop ar y we oedd y farwolaeth hyll peidio â 

bodoli a byddai marwolaethau ildio hyn yny freuddwyd o 

fod yn anfarwol heb ofni y we , y pry cop a bywyd pob 

197



ildio , ond mater i ni i ffurfio we a gall fod yn dda ar gyfer 

bywyd yn â mynd hyll yr ewyllys i fyw ac nid edrych y pry 

cop fel diwedd ondond diwedd cylch o gwmni / gwe sydd 

bob amser o dan adeiladu'r we yn esblygu adeiladu a'r pry 

cop oes ateb yw ar y we , y pry cop hyll ac mae fy 

nychymyg .

Goleuadau Coffi sigarét heb eu goleuo rhwng coffi drwg a 

rhostio cael hyn y gofod hwn yn awyrog , - presenoldeb 

da lle mae pobl yn dod o unrhyw le rwy'n gweld fy hun yn 

y dyfodol i greu dolen yn y gofod hwn lle yr wyf yn 

ysgrifennu ac yna'n cael amcanyr wyf yn gobeithio 

cyrraedd mewn tua 2000 o oriau y mae tua un y neilltuo 

fy hun dydd yn y gofod goleuadau coffi a elwir yn benodol 

lle yr wyf yn gobeithio i oleuo llinellau rhwng fy ddydd i 

ddydd yn teimlo ynni hamddenol hyd yn oed am instant'll 

gadw proses dyddioli ysgrifennu cyson creu, crwydro , 

meddwl ac ysgrifennu yn rhywbeth yr wyf yn dod o hyd 

môr cyffrous a heriol dychmygu fy hun yn fy moroedd y 

byd rhwng y gwaelod mae bywyd!Nofio yn y môr o 

ysgrifennu lle rwy'n gweld inc yn llifo i greu llinellau 

prydferth rhwng testunau , ymadroddion , cerddi neu 

feddyliau hyd yn oed yn syml heb lawer o sylw na dyodiad 

, hyd yn oed tensiwn yn bodoli bwriadau yn fy cefnfor 

hela i fyny llythyrau gyda tryferi ei gyflawni yn y 

cefndircalonnau sy'n teimlo'n wahanol emosiynau , 

teimladau , ond yr hyn sy'n bwysig yw i ddeifio i mewn i'n 

môr ac yn enwedig wrth eu bodd y gwahanol moroedd .

Yr wyf yn cynnau'r pwer llusern llusern i wele ynni yn 

dileu'r gwag goleuedig , llenwch teimlad deffro ynof 

awydd diddiwedd digwydd bod y fflam luminous goleuo 

prynhawn yn mynd yn araf , diog iawn yn ysgafn deffro 

edrych yn llachar a sutsy'n dod ennill ym mhresenoldeb 

gwybodaeth yn rhoi oddi ar persawr trwchus , wele dwys 
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a heintus arogl sy'n teimlo'n pleser i anadlu a pha mor 

dda bob dydd byth yn anadlu yr un awyr wenu y wên nid 

bob amser yn gywir , ond yr hyn sy'n gwneud i chi 

harddgwenu bach cartrefol , yn arwydd o lawenydd a 

thrin fel diddordeb yn llawenydd bythol naturiol a 

hamddenol iawn wrth synhwyrol gwen taro fi glow nad 

gyfrwys peidio meddwl a phan fyddwch yn cyffwrdd i mi 

yn wahanol stunning'm meddwl ychydig yn ddwfn am 

funud fel hapusrwyddymddangos yn realiti deuoliaeth 

gwên siriol i edrych yn rhy llachar gan fy mod wedi gweld 

weithiau .

Fado fado cyrchfan sy'n nodi hiraeth heb anialwch bell 

oedran ond yn agos iawn at y pencadlys i weld chi awydd 

i eisiau dim ond rydych yn teimlo nad ydych yn perthyn 

popeth fy mod yn ysgrifennu ond teimlaf hyn yr wyf yn 

ysgrifennu .

Dyma syml, ond nid yn lleihau y gair y mae fy nghalon yn 

gwrando ar y gwynt yn y ENTRUST gwynt i fynd â chi 

ychydig o eiriau a ysgrifennodd gyda'r glaw y byddai gyda 

swydd yn dweud wrthych y byddai'n gwneud dyluniad 

haul gyda'i belydrau a chiByddwn yn dweud eich bod yn 

fy egni ac i chi bydd fy haul bob amser yn disgleirio hyd 

yn oed ar ddiwrnodau pan fydd eira yn meddwl hwn y 

byddai'r gwynt yn chwythu bob amser .

Meddyliwch , myfyrio a gweithredu neu beidio â 

gweithredu yn teimlo nad ei fynegi a pha mor anodd yw hi 

i deimlo ac i fynegi nid yn unig yn ddigon weithiau dim 

ond i fodoli , ond myfyrio cyn adweithio fel proses teimlad 

ac yn esgus fel gweithred rheoli meddwl neu 

beidiogweithredu yn awr wele y callach yna esgus .

Mae'n teimlad ar ôl hynny yn adlewyrchu hytrach adwaith 

na ellir teimlo y gall hefyd hongian weithiau trwy 
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ddistawrwydd yn meddwl a dim ond yn aros gan 

bresenoldeb sy'n golygu bod yn .

Nid yw'r rhwystr yw'r rhwystr i ennill y sioe ei hun yn ddi-

ofn weithiau yn teimlo yn weithredwr , ond diddordeb yn 

byw ac yn ymladd i ni ddatblygu hyn weithiau yw i dyfu a 

dysgu yn y frwydr am oes rhaid i ni ymateb i'r golled , 

anffawd oresgyn rhwystrau bob amsergwneud y mwyaf yr 

wyf yn goresgyn yw'r pleser mwyaf i ennill a rhoi gwerth 

priodol i oresgyn ni a chael gwerth mewn dysgu oddi colli 

wrthym ac yn olaf ennill yw hanfod byw.

Dŵr troelli Forwrol dreigl i mewn i'r môr , mae'r nyddu 

tywod dropwise grawn trwy grawn awel dreigl ar y llawr , 

chrafangia gydag un llaw y môr yn gostwng gyda thywod 

arall o'r môr fel llu drochi mewn eich hun yn rhydd llaw 

,rhyddhau ei hun yn ehangu ymdeimlad o bwy oedd 

popeth yn eu dwylo , ond nid yw nid yw popeth wedi 

popeth yn cael ei gyflawni weithiau dianc dwylo rhwng yr 

hyn yr ydym yn teimlo yn ein calonnau a dwylo i gyd yn 

cael wefr a dal sy'n dod i'r amlwg ffurfiocorwynt .

Ddim yn beth i'w ddweud wrthych yn wir, ond nid yw'n 

gorwedd llwyr !

Mae poen yn fflamio o golled.Lle , ond ble wyt ti ?Beth 

wnes i ?

Doeddwn i ddim yn breuddwydio am fy mod i'n aros yn 

effro .

Byddwch yn dod , bydd yn fy arbed rhag murmur hwn 

crynu fi, dadwneud fi, torri fi a llygru ac yn dweud nad 

ydych yn !Ble ydw i, yr wyf eisiau mwy , ni allaf gadw yn 

unig byw ac anadlu .

Ffordd drwy'r blaen ac wele rhywbeth sy'n fy nghadw i 
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symud ymlaen.

Gan fod encilio ac yn mynd yn ôl i ble Dydw i ddim hyd yn 

oed yn meddwl na bod .

Rwyf am i redeg i ffwrdd , oddi ar y sigarét , gwrthdaro ar 

y creigiau a'r fulminates .

Mae fy nghalon yn debyg i sigarét hwn sy'n mynd allan at 

y dymuniad i ailgynnau byddwch yn yr un sy'n gwthio i mi 

ac cwlwm unties .Fyddwn i ddim , peidiwch â eisiau bod 

yn llinyn rhydd fod cysylltiadau yn cyrraedd afael .

Ddim eisiau i fod yr hyn a ddywedwch neu ei ddweud am i 

mi, rwyf am fod yr hyn yr wyf yn teimlo .

Mae hyn cwlwm , nid yw'n gweld bod dagu a gwasgu ac 

yn dinistrio .

Bydd y tei yn cael ei dorri .

Mae popeth yn ôl i sero .Fi jyst am fod yn 0 heb unrhyw 

rhesymegol dilynol , nad ydych am i fod yn gadarnhaol 

neu'n negyddol, ond yr ydych yn mynnu bod yn rhaid i chi 

ei wneud a ddigwydd.

Gadewch i mi .

Pam crio ?

Nid wyf yn gwybod , ond bob amser yn gwybod pam 

cwympiadau rhwygo ac yn rhydd, yr wyf hefyd yn gwybod 

oherwydd weithiau yr wyf yn rhedeg i mewn i'r gwallau 

eraill ac oherwydd fy mod yn dal gafael .

Rwyf am i wylo , rwyf am alw heibio i mi .Mae hyn yn 

chwerwder teimlad sy'n fy gadael gyda ias oer cynnes 

sydd , ond yn werth eich dagrau , ac yn chwerthin ac yn 

teimlo.Bydd y diwedd yn gofalu am ben a gyrhaeddir gan 

rhwyg nad troi allan ond bob amser yn llechu ac yn 
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rhedeg yn wyneb difaterwch dagrau .

Roeddwn i'n meddwl , gan eich bod yn .Felly gyffredin , 

felly fel beth yw eich barn , yn safonol.

Nid wyf yn poeni pa stori , rwyf am weld yr hyn nad ydych 

yn gallu rhoi i mi yr hyn y mae angen i mi ac nid chi.

Am i mi .I chi Rwyf am i chi wrth i chi bob amser wedi 

bod , yr hyn oedd yn meddwl oedd yr hyn oeddech neu lle 

nad oeddech , yr ydych yn ei wneud wrth i chi wneud .

Rwy'n mi.

Nid wyf yn gwybod sut i mi ddechrau y stori hon Rwy'n 

credu y bydd rhai yn cyrraedd ond yn cael unrhyw saeth 

na'r bwa , gadewch y targed ei ben ei hun .

Nid oes gennyf unrhyw bwrpas i daro taria , nid wyf yn 

hyd yn oed yn pwysoli , yr wyf yn teimlo fy mod yn cael 

fy hun yn cyrraedd , y saeth yn cael ei yrru i mewn i'r 

galon, felly mae fy poen .Mae calon unig, marcio gan 

strôc na revitalizes , mae'r boen yn rhy gryf yr ewyllys i 

bwmpio .

Nid wyf yn rhad ac am ddim .Ni fyddaf byth yn hollol rhad 

ac am ddim , caru fy rhyddid, ond yr wyf yn teimlo 

rhwymo gan sydd â gariad i mi.

Oherwydd eu bod yn fy ngharu i ?

A fyddai wrth eu bodd .Maent am i fod yn rhydd ac yn 

ynghlwm wrth rywun .Am i mi deimlo'n unig ac heb i neb 

sylwi .

Dydw i ddim eisiau deall unrhyw beth, nad ydych am i 

feddwl am unrhyw beth , gan fy mod yn ymosod , rwyf 

am i ffwrdd oddi wrth agosáu .

Nid wyf am gariad dywedir ei fod ryddid.Fi jyst eisiau galw 
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heibio hyn sydd ynof fi .

Mae'r ing, colled.A oedd ac nid yw bellach yn .

Daeth y foment heb deimlo chwith.

Natur hon i'w wneud ac yn dadwneud ac yn fwy , i 

ddweud yr hyn y byddwn ni'n ei wneud .

Nid wyf am wneud unrhyw beth , nad ydych am i fynd i 

ffwrdd , yr wyf am fynd lle nad wyf yn ei gael .

Byddwch yn mynd ac ni fydd dim yn dod .

Peidiwch â crio , peidiwch â chwerthin , peidiwch â 

meddwl , peidiwch â edrych ac yn teimlo fel nad ydw i'n 

marw .

Beth trychineb !

A bydd rhaid i mi fynd un diwrnod Byddaf hefyd yn ildio .

Sut Dewch ?Ie, yr wyf yn meddwl tybed pam mae hyn , 

pam hynny , ond nad ydych am i feddwl yr hyn a 

drosglwyddir .

Ddim eisiau i ymladd , nid ydynt am fod cymaint â 

rhywun sydd erioed oedd .

Mae llais aflonyddu pwy laments .

Hongian Ar .

Byddaf yn teithio , yr wyf yn mynd yn amyneddgar ac yn 

dod .

Beth y gallaf ei ddweud, nid oes gennyf , nid oes rhaid 

fawr ac un arall felly yr wyf yn brin .

Ymosod fi fod yn dweud wrthyf ddim eisiau .Dydw i ddim 

eisiau .

203



Dydw i ddim eisiau mynd yn ôl , yr wyf am i fod yma pan 

fydd y dramâu cerdd a'r gwynt yn chwythu .

Ddim eisiau i fod y diafol , nid am fod yn angel , ddim 

eisiau nefoedd neu uffern .Rwyf am i'r tir lle mae popeth 

yn bodoli .

Peidiwch â eisiau gadael , yr wyf yn aros lle yr wyf fi, yr 

wyf am i gyd yno , dim ond fi o le i anadlu a meddwl arno 

.

Dychmygwch a chreu fy bodolaeth eu hunain.

Fi jyst eisiau aer i anadlu .Am i mi rhydd wrth i'r awyr yr 

ydym yn anadl .

Roeddwn yn ysgrifennu beth fydd yn transpire ar ôl 

darllen yr hyn y mae fy lles am ei gyfleu .

Rwy'n gwybod nad yw'n hawdd .Rwy'n credu na fydd 

llawer cael ei ddweud , mae llawer hefyd na fydd yn cael 

ei deall.

Gwrthodaf .

Chwyrn yn awyddus i wrthod yr hyn yn tlodi mi.
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Y pethau dibwys yn cael unrhyw le yn y galon mae llawer 

o emosiwn .

Yr hyn yr ydym yn gweld Cipolwg gallwch farcio yn eich 

calon .

Nid yw'n gallu mynd ag ef , nad ydynt am ei weld , ond 

yn teimlo beth yw eich llygaid yn ei weld.

Peidiwch byth yn agor llygaid y galon oherwydd na all 

weld ac yn dioddef .

Dwi yma .

A ydych yn gweld fi ?Nid wyf yn meddwl !Allwch chi 

deimlo mi?Hefyd, nid wyf yn meddwl !Beth ydych chi'n ei 

weld ynof fi ?

Um , yr oeddwn yma rhag i ti esquecesses fi, ni all sefyll 

oes rhaid i chi, oherwydd yr hyn sy'n ein huno weithiau yn 

ein gwahanu , ond yr wyf yn dweud wrthych fy mod yma.

Nid wyf am esgus

Byddaf yn ysgrifennu ac yn gadael iddo lifo .

Yr hyn yr wyf yn ysgrifennu yn ddi-os rhwyg .

Wrth i mi ysgrifennu rhwyg fel y mae, yn drist , yn unig , 

gwlyb , rhydd.

Gadewch i mi sychu eich dagrau , eich poen , eich 

tristwch , eich unigrwydd , hynny mygu sydd i fod ei ben 

ei hun .

Gadewch i mi lyfu eich dagrau , yr wyf yn yfed boen hon 

rydych yn teimlo

Yn unig, ei ben ei hun .Me , mae hyn yn fi, dim ond fi !

Sut ydw i?Dim ond fi.
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Y teimlad ehangu i wirioneddol synhwyro poen .

Sut mae'n teimlo ein bod .Yr wyf yn meddwl am yn mynd 

tu hwnt i'r hyn ddaw o dramor .

O'r tu allan yn gwybod fy mod yn bodoli , i fodoli i eraill 

dim ond yn edrych ar ni, ond byth yn gweld yr un yr wyf 

yn colli tudalennau, taflenni unigol , brawddegau rhydd, 

tudalennau rhydd, taflenni sengl, ymadroddion rhydd , 

am i bopeth ddod i ffwrdd, peidiwch â eisiauarbed unrhyw 

beth, yr wyf yn gwagio fy hun , dim ond er mwyn 

evoluirei bod popeth i mi ysgrifennu , mae popeth 

evaporize , esvaísse yn y llythyr o ddedfryd mwy o boen , 

pob gair eich poen , Rwy'n ysgrifennu atoch i osod ataf 

rhad ac am ddim .Ddim eisiau i ddioddef.

Ddiwrnod arall yn y bore , yr awyr iach y bore , swnllyd 

hefyd.Rwyf am i'r nos, noson dawel, lle yr wyf yn gweld 

yn y tywyllwch y golau byddwch yn dod gyda chi.

Gadewch i ni ymuno â'r tawelwch a thywyllwch .

Gadewch i ni wneud y blacowt golau.Ochrau, corneli , 

charms , swynion , cerddi , ymadroddion .

Rwyf am fod yn eich oleuni yn y noson dywyll .

Fel yr wyf yn gadael i fy hun yn mynd yn y corneli y llanw 

dwfn chwarae'r telynau Mermaid uchel.Rwyf am i aros ac 

edrych ar chi heb ddweud wrthych beth 'n annhymerus' 

ysgrifennu .

I byth yn anghofio chi .

Dim byd !A wnaeth unrhyw beth

Y nod gyda'r geiriau hyn yn null .Dydw i ddim am i chi 

ddarllen , rydym bellach yn eisiau ysgrifennu un diwrnod 

eisiau dweud wrthych chi .
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Ond yn awr jyst eisiau ychydig o ddim byd .

Nid wyf yn gwybod os byddwch yn darllen , llawer llai yn 

deall yr hyn y mae'n rhaid i mi ddweud wrthych .

Beth am i chi sylwi yw bod entendas a phob , ond yn 

cyfrif am fi a yno gallwch chi ddibynnu ar mi.Ond 

peidiwch â dweud wrth neb .

Byddaf yn aros am farwolaeth decepe mi.

Marwolaeth ?Nid oes unrhyw farwolaeth !

Ac mae hyn bob amser yn bresennol .Dydw i ddim yn ofni 

marwolaeth , ond o golli chi .

Ddim yn brifo bod rhywbeth i mi , ond mae'r profiad o 

gael ac nad oes ganddynt yw'r gwahaniaeth o fod , sut y 

gall hyn fod mor ?

Rwyf am ddim , am ychydig a llawer unrhyw beth yr wyf 

eisiau, yr wyf am ddim Dywedaf eto , roedd gen i bopeth 

pan nad oeddwn yn gwybod ac yn awr yr wyf yn gwybod 

yr hyn yr wyf am i ddim byd , gan wrthod yr hyn sydd a 

dim , byddaf yn rhad ac am ddim , yn rhad ac am bopeth 

i micysylltiadau a fydd yn galw heibio chwerwder mi, mae 

hynny'n cael .

Yn syml , yr wyf am i fod!

Alla i jyst yn fi ?Ie fi a phob , mae hyn yn ddim Dydw i 

ddim eisiau ." Diamser "

Hit , a dechreuodd guro daro ddibaid gyda llif digynsail o 

anomaledd neu a anafwyd , yna agorodd un diwrnod dim 

mwy yn dod yn ôl i wneud ei fod yn yr awyr agored ac yn 

syth agos ag y byddaf yn ynganu , oedd fy un i, ond bob 

amser yn fyeich archeb iddo , i chi ac yr wyf mewn gair , 

yna galon !Mae tristwch dwfn o fod
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Nid yw'n hysbys i fod yn ymwybodol ac yn dysgu byw 

gyda'ch wele agos, mae'r bwlch yn ddibwys ac mae 

ganddynt perthyn yn rhywbeth sydd bob amser yn pylu 

fel pe yn ildio , dim amharodrwydd yn ei hanfod yn unig 

am fod yn o'r hunangallwch weld yn y cefndir ein mewnol 

ac yno gwelwn nad oes unrhyw beth mor israddol ag i 

amlygu uwch wele meddwl amlwg , nid wyf yn gadael i 

fynegi faint is yn lefel lle rydym yn rhoi ein hunain cawn 

weld sut mae'r hunan uwch,yn gynyddol agos at orfychan 

wele iwtopaidd wedi meddwl bob amser yn cael eu geni , 

byw a dysgu a phan ydych yn wir yn sylweddoli yn 

gwybod bod llawer cerdded i ffwrdd oddi wrth bopeth ac 

yn gwybod eich hunan eich hun beth sydd wedi newid ?

Mae popeth yn fy byd dawel !Sut Dewch ?

Gan fy mod i'n barod i newid ac yn wynebu pob un ond 

mae bron pob un yn dod o fy myd fy myd dawel ?Dyma'r 

deallusrwydd sy'n dweud wrthyf i wneud y peth iawn felly 

!Dychmygwch ? !Mae dimensiwn y stratosffer heb ehangu 

terfynau mynd i mewn i'r siom o hud timelessly allan ar 

lefel y rhith ei hun bob amser gyda'r golwg tywyll o wir 

rhith y gair eisoes llafar siom ;cenhedlaeth Dora o 

wrthdaro mewnol y boen syml sy'n curo unrhyw harmoni .

Enigmatig , dwfn a sensitif sydd yn y llythyr heb fod yn 

rhwymol o ynni yn llawer mwy llythyrau neu lythyr gair 

bach .

Dyma menhir a fydd yn sedimenting ac ysgrifennu llawer 

mewn ychydig a ddywedir .

Mewn pethau ofer byddwch yn dod llawer fydd y rhai sy'n 

gadael i chi , ni fydd pobl eraill yn sefyll .I ddweud 

wrthych fod y fwy i ymladdwr anodd, ond chi " defnyddio 

" a fydd yn ychydig yn sefyll , ond y rhai o fewn y lleiaf 

mewnol yn cael y gwerth y gall dim ond ei gael.Live , yn 
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tyfu , yn dysgu , ac yn y cefndir bob tro y gwybod fawr 

ddim iwtopaidd .

Dyma ddiwrnod i ychydig bach, eisiau dim ond un arall yn 

dysgu bod ysgrifennu oedd i uno knower o'r wybodaeth 

cyffredin o wybodaeth wyddonol , maent yn ddau yn 

egluro yn unig â'r doethineb dwys sy'n cael ei ddarllen +

'N annhymerus' yn dechrau lle yr wyf am orffen .

Mae'r mwg yn ehangu y tu mewn fy ystafell .Ar gyfer fy tu 

mewn hefyd , mae hyn yn cael ei sathru .Rwyf am i dorri 

gyda chi a chydag eraill .

'N annhymerus' ei gael ?

Cryfder, nerth a grym sy'n aflonyddu mi ac yn dweud 

wrthyf i symud ymlaen heb ofni !

Byddwch yn dod i ben cyn fy nyddiau .

Mae pob tu allan Byddaf yn gwrthod , fel y byddaf yn 

teimlo ... Nid wyf yn gwybod , ond yma yr wyf yn gadael 

fy stori fach ar y dudalen hon , rydych Cododd fy stori 

fach chwilfrydedd .

Beth fyddaf yn rhoi gwybod i chi yn y tudalennau hyn yw i 

mi ddod o hyd i'r gwir hunan sy'n trigo ynof fi , heb tu 

allan byd.

Sut mae hyn yn bosibl, byddwn yn gweld sut y bydd yn 

disgrifio fy stori.

I'r dim ymlaen llaw mwyach , encilio yn wir yn barod i 

fynd .Mae ysmygu yn parhau i treiddio y gofod hwn .

Mae'r stori yn dechrau pan fydd yn dod i ben .

Yr hyn yr wyf yn dweud wrthych yw i ymladd yn erbyn 

popeth.Gadewch i ni weld os gallaf gael hyd y diwedd ac 
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yn dweud fy mod yn gwneud popeth a dim byd , fel 

uchafu o'r hunan mewnol .

Wedi cyrraedd yma yn fyr ar sigaréts gyfartal nifer y 

tudalennau yn darllen pam .

Gadewch i ni gymryd y frwydr , bydd hyn yn cael faint o 

amser

Sopra mewn oriau , mewn munudau , mewn eiliadau 

.Mae'n Dros !

'N annhymerus' yn dechrau lle rwy'n dod i ben i fyny .

Rwy'n barod i ysmygu hwn yn pigo y ffenestr ac yn 

rhyddhau i'r awyr , rwyf am fod mwg hon dim ond awyr .

Fi jyst eisiau i anadlu aer

Rwyf am i arnofio a dychmygu pa yma yn dweud .Yr hyn 

nad wyf am ei wneud , yn dechrau yn y pen draw bob 

amser yn gwneud yr un camgymeriadau .

Mae'r frwydr yn bell o gael ei chloi .

Yr hyn yr wyf am ei chyfleu yw teimladau , sefyllfaoedd a 

gwrthdaro .

Ac yn y frwydr yn ar ennill y bod pwy oeddwn .Rwyf am 

fod y llall , mae'r ffigwr rhedeg ar ôl i mi .

Mae fy ymwybyddiaeth hun sy'n rhybuddio i mi ac yn 

dweud wrthyf : yn dod i'r amlwg yn ennill chi

Dyma fi yn sefyll , ond yn ymladd yn erbyn y mudiad 

hwnnw helfa .

Fy mawr , yn dod i fy hunan .Rhad ac am ddim eich hun , 

ehangu eich hun , gadewch i mi i chi fod trwy mi.

Wedi cychwyn yma yr hyn a byddaf yn .Beth yw'r 
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cwestiynau , fwrw ymlaen heb lwfrhau dim , wele ffigur 

sy'n aflonyddu mi.

A yw , yn digwydd eto ac yn ail eni i fyw ac yn teimlo 

.Dim demagoguery a rhithiau , yn byw yr hyn na allwch ei 

weld .

Oherwydd dim ond yna byddwch yn symud ymlaen , cael i 

fyny a dweud .

Rwyf am fod yr hyn yr wyf , yr wyf fi.

Mae bod fy mod yn ac y bydd y ffigur fod.

Byddaf yn gan fy mod yn dychmygu .Wrth mynd ar 

drywydd i mi Byddaf yn dweud wrthych ymlaen llaw .

Wynebu fi a rhyddhau i mi .Yn olaf eto i ddechrau.

Mae'r holl syniad y .Byddwch yn ofalus hyn fod yn chi a'r 

pen rhedeg ar ôl i'r cebl yr ydych yn ffrindiau.

Dim mwy trueni dros hyn o bryd .Cyrraedd diwedd artaith 

, efe a gyffyrddodd â mi a sibrwd i mi , a ydych yno ?

Nawr yw diwedd y dechrau y byddaf yn adrodd yn fan hyn 

.

Am y tro yr wyf yn dweud , dim ond yn dod i mi ac yn fy 

ymgorffori i fuddugoliaeth .

Mawr ynof drawsnewid i mewn i ti.Meddu ar fi!

Byddwch fydd y tro olaf fy arogl .Ydw , byddwch yn mynd 

.

Peidiwch â dangos i mi drist gyda'ch ymadael.Gan y 

ffordd dwi'n edrych yn eich ffordd .

Ewch wrth i chi ddod , o sut yr ydych yn dod .Dydw i ddim 

eisiau i chi , rydych yn fwy o anffawd crwydro .Mae eich 
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presenoldeb yn sarhad .

Gwn fod i chi, byth yn ennill , dim ond colli.

Ydych chi fel ffrind ysmygu sigaréts o'r clefyd.

Rhan a mynd , mynd i fynd na fydd ar ôl cyrraedd yno 

.Fel y dywedais , Emano at eich arogl mai dim ond drwy 

... ires cael blas a persawr arall.

Efallai nad ydych yn gwybod efallai , ac na cael eu wyt 

mewn cof yr hyn provocas chi.

Ers i mi yn gwybod eich cofio ychydig o flynyddoedd 

.Digon nawr bod yma yn gorwedd yr awydd i barhau gyda 

chi.

'N annhymerus' yn cwyno yn dy bresenoldeb yn meddwl i 

ddechrau , ond mae arwydd ar gyfer mân anhwylderau.

Yn ddarostyngedig ac yr wyf yn creu ein cysylltiad, pleser 

bynnag drychinebus ac yn illusory i amodau byw ychydig 

yn wan.Rwy'n Dare yn ôl amddifadedd .Oherwydd dim 

ond wedyn yn olau ac yn naturiol , er mwyn i mi feeds.

Cool , tawel , cynnes a chytûn fydd y iawndal

Gwynt naturiol yn llifo wrth i amser bob amser yn teimlo 

gyda'i gogledd.Cerrynt Awyr bafejado yn ein herbyn yn 

stormydd sy'n ein hwynebu, nid yw ond yn naturiol bod y 

mwg o'r awyr ei hun .

Yr ydym yn dod o hyd o ran natur y tu allan fel y tu mewn 

i'r cytgord y cerrynt rhad ac am ddim .

Blodau , yn tyfu ac yn atgyfnerthu gwraidd iawn o 

ryddhad .Ewyllysiau diamwys ein cyfarfod yn y pinc iawn 

o amseroedd y tywod anialwch yn amrywio rheswm 

firming .Mae mynd i fyny gan ryddhau y ddelwedd di-

chwaeth dynol , i hynodrwydd y berthynas agos sy'n ein 
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gwahanu .Rydym yn wahanol , dwi'n naturiol ac organig 

wyt exprimas artiffisial a synthetig ac felly nid heb i mi 

.Heb y ddeddf a fydd yn niwtraleiddio , byddwch yn 

gwneud i mi yn hapus .

'N annhymerus' yn agor y drws i chi ddod siarad â mi.Ond 

byddaf yn gadael yn gilagored i fynd allan yn fuan ar ôl 

.Ffigur eich bod yn ymwybodol o'ch ledaeniad , consomes 

mi amynedd o aflonyddwch .Rydych chi a byddwch yn 

ychydig yn llawer pwysigrwydd.

Mae gennym i gyd y cam dwp , fel arfer mewn plant .

Ond os ydynt yn dweud wrthym mewn oedolion i 

ryddhau'r plentyn sydd gennym mewn i ni, yna rwy'n cael 

gyda thi chyfnod drwg.Rydw i'n mynd yn ôl at y dawel 

claf.

Gallwch fynd wyf yn cloi y drws.Yn gwbl yn gwybod pam 

eich bod yn dod , ond hefyd yn gwybod ble wyt ti yn 

myned .

Mae'r bwlch yn llydan , credir ehangach i ollwng chi .

Ffowch , heb i mi , yn amgáu chi a ffrwydro .O'r diwrnod 

cyntaf y mae eich gair wedi bod yn fy ymadrodd , ond nid 

ydynt yn dweud wrthyf pan fydd y nesaf y byddwch yn 

dweud wrthyf , helo , rydw i yma , ond yn sicr y bydd eich 

taith yn dychwelyd i realiti caled ond cytûn fel ei fod yn 

naill ai'n gadael i ymosod ,mae gennym yr hyn yr ydym 

yn ceisio ?Felly, ond gair oddi wrthych chi , dyna bye .

A ydych yn mynd i ffwrdd daeth yn dechrau ...

Hwn oedd y tro diwethaf ... colli dod i adael.Mae rhwyg 

syrthiodd ac yn diffodd y gri .

Mae'r rhaff sy'n clymu fi, nid yr un fath sy'n fy mygu .Mae 
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nod y gwddf , yn hongian gan edau .

Estrangulas y meddwl ac yn sufocas ymwybyddiaeth.

Beth fyddwch chi'n ei gynnig yw marwolaeth araf adfywio 

a cherdded y ffordd hon a siarad fel y gwnaethom .Ni fydd 

dileu y boen ddifrifol nag un ergyd dorri y laminad yn fyw 

aflafar .

Ar ben y cof dirdynnol a'r ergyd ysbrydion .A oedd eich 

presenoldeb deubarthol rhwng bod a pheidio â bod 

.Bywyd gynnwys yn eiliadau ffotograffig fod yr holl siopau 

a dywalltodd ar unwaith .Oherwydd eich bod yn byw ynof 

fi allan i mi.Erases eich tynged ac yn byw y ffracsiwn .

Mae hyn yn teimlad diamser lledaenu'r eiliadau 

canlynol.Sut i hedfan heb adael eich sedd .

Nid yw hyn o amser yn dod i ben gan fod anadlu a 

gallwch chi erioed wedi stopio, yr hyn sy'n gwneud i chi 

anadlu .

Byw mor gryf ag yr awydd i anadlu .Ond dim ond anadlu 

nad yw'n byw .

Pan fyddwch yn gadael i chi fyw na fyddwch yn rhoi'r 

gorau i anadlu .

Felly , beth yw hynny sy'n codi mewn delwedd 

ddiymadferth .

Heb cyfyngiadau neu ganlyniadau , y cam nesaf .Mae hyn 

yn dod i'r amlwg o fod pob eiliad arall ysgubo i ni beth yr 

ydym mewn gwirionedd , y rhith o glogwyn hunan-

fflangellu yw byw er ein bod yn fyw , yr hyn yn symud ni 

yw natur sydd o'n cwmpas yn gyson a dim ond tynnu sylw 

ni, yr wyf yn golygu fod pobamser amsugno yn tueddu 

yn- unig meddwl illusory ers natur yn adlewyrchu'r holl 

fframiau ar hap ac yn fwy na superlatively pob eiliad o 
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ffurflen symudiad dynol.

Beth bynnag yn codi o gwmpas y ffigur yr hunan y tu 

allan sy'n chwyddo y tu mewn, ond dim ond dal y teimlad 

o dynnu sylw yn fwy o les sy'n ein symud i natur fam .Os 

ar unrhyw adeg , yn ymosod rhinweddol , gwrth-ddweud 

eich bod yn cymhathu yn y fan a'r lle meddwl ni all 

cofnodion hyn yn cyd-fynd â'r dysgu a gadael unrhyw 

momentwm .

Diolch byth ymchwyddiadau , y meddwl aruthrol a phell.

Hoffwn siarad am ... byddwch yn penderfynu , bob amser 

yn manobraste .

Wrthdroi'r rolau yn dweud gadw'n dawel .

Mae rhes o air yn weithred .Wrth i anwybyddu chi ac yn 

mynd â chi o .

Rydych yn hedfan o gwmpas yn y cysgod 

gwynt.Oherwydd eich bod yn cuddio , gan ymddangos 

felly pan fyddwch ei eisiau .

Peidiwch â chi'n ei weld?

Rhowch dy hun arall , bydd gennych ffrind arall a nad yw 

eich anffawd yn syml .

Mae'n dod allan yn stemio i fyny .

Yr oedd felly y cyfrif i ddeg , sylweddolais faint 

vislumbramento ciplun hyn o bryd y ffenestr yn y dyfodol 

yn agored a gweld dim ond y mwg olaf yn ehangu, ac 

wrth glicio y dyfodol yn dod yn fawr a helaeth .

Hawlfraint © 2009 Filipe Moura Sa

215


