
SUN KU - Το Φως της Αλήθειας

          Ανεπιτήδευτο προβληµατισµοί που διατυπώνονται σε καλή 

διαρρύθµιση , πολύ δόση της ανεξαρτησίας , βαθιά , ενδιαφέρουσα, 

καθώς βλέπουµε την αλληλεπίδραση των πολύ καλές ιδέες που είχε 

ως αποτέλεσµα το βήµα για να πει µια ιστορία µε µια ηθική που είναι 

το ηθικό δίδαγµα της ιστορίας ... αυτή η ιστορία περίπου δύο 

workhorsesο οποίος έκανε ένα ταξίδι µέσα από την αρχαία Ιαπωνία , 

από την εποχή της ανακάλυψης , το γκρι γάιδαρος ήταν φορτωµένο 

µε αλάτι , πολύ βαρύ φορτίο ?µαύρο κώλο οδηγείται σε τροχόσπιτο 

προορισµό σας , γιατί είχε ένα πολύ ελαφρύ φορτίο , πήρε 

σφουγγάρι µέχρι επαίρεται η τύχη του είναι πολύ αγενής τρόπο το 

γκρίζο δεν θα µπορούσε να σταθεί και ήταν έτοιµος να πεθάνει , 

όταν η προσπάθεια να σκοντάψει πέφτει σε µεγάλη λακκούβα του 

νερού derretendo-αν το µισό φορτίο , µαύρο κώλο έκπληκτος 

βλέποντας το απίστευτο σύντροφος τύχη που πηγαίνει εκεί 

ανύψωσης , διευκολύνοντας τη λήψη ό, τι είχε αποµείνει χρέωση 

.Καθοδηγείται από ζήλια , ρίχνει µέσα στο νερό ελπίζοντας την ίδια 

µοίρα .

Το σφουγγάρι εµποτισµένο µέχρι το νερό που καθιστά σχεδόν 

αδύνατη την µαύρη ακόµη σηκωθούν , βέβαια τελικά να υποκύψει 

στην κούραση και να πεθάνει .

Ιστορίες του Παππού

Η αγάπη είναι σαν ένα ουράνιο τόξο , δεν είναι πάντα παρούσα , 

αλλά φαίνεται πάντα !Η ουτοπική θεωρία του χάους που 

διατυπώθηκε 1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1α Rainbow σπιράλ ουτοπία 
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πολυπαραγοντική αγάπη τελειώνει µε τη µέγιστη οντότητα δύναµη 

της ακτινοβολίας , ανθίζει από τον ήλιο - η γη λήγει , ο ήλιος εµπνέει 

τα ίδια χρώµατανα ζωγραφίσει τον κόσµο - αναπνέω , να σας 

εµπνεύσει µε τον ίδιο αέρα της αγάπης και είµαι όλα τα χρώµατα να 

ζωγραφίσει τον κόσµο σας !Όλα µέρος του πώς αισθανόµαστε τα 

πράγµατα και υπάρχουν πράγµατα που ενώνουν , άλλες ξεχωριστές , 

αλλά η αλήθεια δεν κρύβει τα γεγονότα .Η πρώτη µου ανάµνηση 

απλά έχουν µόνο αναµνήσεις , στην οποία απορροφάται συµφωνία 

σχετικά µε µια φωτεινή ηµέρα , και την προετοιµασία µου µε τη 

δύναµη του φωτός µέσα από το σκοτάδι , και θα διανείµει δύναµη 

και ενέργεια για όλη την constelar κοινότητα .Έβαζα τον εαυτό µου 

ότι αν µια µέρα να είναι µια απόσταση ;Αν µια µέρα να είναι µια 

απόσταση , θα καταστροφέας , τροµακτικό , θορυβώδη , ή ήταν 

αµείλικτη φωτεινή, όµορφη , λαµπερή και ενεργητικός .Κάθε ακτίνα 

έχει ως άνθρωποι διαφορετικά χαρακτηριστικά , διαφορετικούς 

τρόπους δράσης , διαφορετικό φως , δηλαδή κάθε ray / είναι 

µοναδική και αποκλειστική .Λοιπόν, αν µια µέρα να είναι σε 

απόσταση τουλάχιστον αυτή ήταν η αρχική .Κάθε ακτίνα έχει τη 

µορφή της δράσης , καθώς ανά πάσα στιγµή οι άνθρωποι που 

µοιράζονται κατά καιρούς προκύπτει κλάσµατα .Μήπως εµείς που 

ενεργούν πάνω στη δοκό / να , θα µπορούσε να αλλάξει την 

κατεύθυνση και τον προορισµό .Όσον αφορά τους προορισµούς και 

την πρώτη φορά που θα επικαλεστεί το όνοµα του Θεού , µια µέρα 

ήρθε , έχουν µια συνοµιλία πεποιθήσεις και την πίστη µε έναν οπαδό 

Κοράνι ο οποίος µου είπε την ακόλουθη ιστορία που θα σας 

περιγράψω : είστε ένα δεδοµένο παιχνίδιγια τα χέρια και σφοδρή 

ζητήσουµε από τον Θεό να σας αφήσει τη µέγιστη βαθµολογία και να 

σας αφήσει µια δεκάρα .Αγαπητέ µου , η ιστορία βράζει κάτω, αλλά 

που τελικά κυκλοφόρησε την πληροφορία ;Πέρα όµως από αυτή την 

ιστορία που θέλω να σας πω ότι έχουµε ενέργεια και ακτίνα / να 

ενεργεί µε το περιβάλλον , το καθένα ρίχνει τα ζάρια µε ενέργεια / 

σχήµα / συµπεριφορά σας .Ήξερα ότι θα ήταν ένας µετασχηµατιστής 

και ότι τα πράγµατα θα έχουν µια ισορροπία των δυνάµεων 

αστραφτερά που θα µεταµορφώσει την πραγµατικότητα .Η 

αναζωογόνηση της ενέργειας και που ζει δυσαρέσκεια µε 

ικανοποίηση θα γίνει σε όλα τα χρώµατα να ζωγραφίσει τον κόσµο 

σας .Ξύπνησα σε µια διαφορετική πραγµατικότητα από το 

συνηθισµένο και να εξερευνήσετε τα µαθήµατα γραφής µέσα από 

αυτό το βιβλίο θα επεκτείνει την ύπαρξή µου .Σκέφτοµαι για το πώς 

να τη µετάδοση της σκέψης και εξισώνουν µε φως και τη δύναµή της 
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.Όλοι σκέφτονται για πολλαπλές προοπτικές πρέπει να ακολουθήσει 

µια αλυσίδα και η ψυχή έχει τις στιγµές της διαταραχής , τον τρόπο 

που βλέπουµε δεν είναι πάντα αφελής και ενέργειας επεκτείνεται .Οι 

Ταραγµένα µυαλά µε πληµµελήµατα διαιωνίζεται και η φωνή από 

κοινού πιο δυνατά από ό, τι πολλές φωνές , τα λόγια είναι µια 

έκφραση της τέχνης , από τώρα θα υπάρξει έµπνευση .Η ήττα της 

καρδιάς έχει το ρυθµό της , που διευρύνει τις φλέβες .Καταστολή 

κάνει τους νεκρούς , γιατί ό, τι έχει q του .Όλοι σκεφτόµαστε το 

κακό και µερικές φορές µας κάνουν να σκάσε , " αλλά όλοι 

σκέφτονται , " οι αναµνήσεις δεν είναι πάντα παρόντες και να πω δεν 

µίσος Pratiques γιατί είναι κακό .Όλοι έχουµε την ελευθερία της 

έκφρασης , αλλά δεν την έχουν όλες την κατάλληλη στιγµή , και 

τίποτα περισσότερο ειλικρινής από την αλήθεια , έχουµε διάφορες 

µορφές έκφρασης και να είναι καλά είναι να έχουµε ισορροπία .Η 

ισορροπία είναι ένας κύκλος ρουτίνες , είναι νευρικό είναι µια 

ανισορροπία .Οι άνθρωποι αγαπούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους .Όλα έχουν καθαρό καθολική ΓΕΝΝΑ αγάπη συµπόνια .Ο ήλιος 

είναι η πηγή ενέργειας , η ανώµαλη είναι τίποτα δεν συµβαίνει , ο 

καθένας ξεχνά όταν θέλουν και πάντα υπάρχουν πολλαπλές 

προοπτικές , πολλές ιδέες , µερικές καταδίκες ... Υπάρχουν 

ανεπανόρθωτη πράγµατα , επειδή όλοι υπόκεινται στην αδικία .Η 

αγάπη είναι µια πηγή ευχαρίστησης και πάντα µόνος και 

προστατεύονται : υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει να 

σκέφτονται , αλλά η ευαισθητοποίηση είναι ένας φακός που µας 

διευκρινίζει .

Υπάρχουν κακίες που όλοι έχουν µερικές φορές τους φόβους , όλοι 

λένε και κάνουν ηλίθια πράγµατα .∆εν γράφω για κανέναν , όλοι 

έχουµε κάτι που δεν θέλουµε να θυµόµαστε , αλλά είναι καλό να 

γνωρίζουµε όταν είµαστε λυπηµένοι και να παραδεχτεί και να µην 

κρύψει τίποτα , γιατί όλοι έχουµε τα τρωτά σηµεία , όλοι 

αισθανόµαστε τη χαρά του κάτι και όταν η ευκαιρία κρύβεται ανοίγει 

την πόρτα.Υπάρχει πάντα µια αίσθηση για το άλλο , αλλά « κανείς 

δεν είναι κανείς " και έτσι ο καθένας έχει το δικαίωµα να λάµψει .Η 

φιλία είναι πάντα µια καλή αρχή σε ένα φίλο είναι ένας άλλος εαυτός 

.Ακολουθήστε το ένστικτό σας βλέπετε το θετικό .Μπορούµε όλοι να 

αγαπηθεί και την αγάπη η αγάπη είναι το φως γεννήτρια όταν 

αγαπιόµαστε πρέπει να σεβόµαστε αυτό το συναίσθηµα , αγαπούν ο 

ένας τον άλλο και να αυξηθεί το ποσοστό των γεννήσεων , πάντα µε 

τις λέξεις σε σταυροδρόµι παιχνίδια αναµφίβολα µία ανταγωνιστική 

λόγια, αλλά µε τη λογική σαςπρος αποφυγή ταλαιπωρίας ."Τι έχουν 
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τα παλιά δεν είναι σοφία , σύνεση αλλά « έτσι να ακούσετε !Ο 

καθένας ξέρει το καλό και το κακό ;Έχουµε στα χέρια µας την 

απόφαση να είναι καλό ή κακό , τρέλα είναι κάποια λογική , 

πραγµατικά η γνώση είναι σηµαντική ! ;Αν είναι δυνατόν να είναι 

απόφοιτος της σχολής της ζωής ... εγώ θα µετατρέψει για σένα , για 

µένα και για όσους µε αγαπούν .Αλλαγή σε εξέλιξη .Ένα καλώδιο 

που περνά από ένα ζωντανό ρεύµα του άγχους , ηλεκτρικά , τρέχει 

φορείς , τροφοδότες και την ελπίδα για κάτι νέο και εκπληκτικό το 

γεγονός ότι αφήνει τις στατικές κινήσεις , αλλά µε τις φευγαλέες 

σκέψεις και άγχος .Παράλυτο κίνηση , η ένταση ανεβαίνει στη 

χάραξη και στην πραγµατικότητα ελέγχονται και µετρώνται κινήσεις , 

κάτω από τις σκάλες της σκέψης όπου θα συνδεθούν µεταξύ τους 

.Είναι αυτή η σκάλα σκέψεις που θα κατηγοριοποιήσει τις 

συµπεριφορές , τα πρόσωπα και τα κινήµατα δεν ταιριάζουν στο 

καθόδου και ανόδου των στιγµών της ζωής , φώτα τροφοδοτούν τον 

διάδροµο χωρίς να σταµατήσει να σας οδηγήσουν τρελό αυτό 

πραγµατικότητα αιώνα .XXI , ενέργεια , µαγεία , κοστούµια , όλα µε 

εµφανή αρµονίες , αλλά προσέξτε τις σκάλες , όχι ο καθένας θα την 

κυλιόµενη σκάλα της ζωής , υπάρχουν όντα που ανεβαίνουν σκάλες 

που ανεβαίνουν και ειδικά κάποιος κινείται και υποστηρίζει, ότι είναι 

αρκετά ή είναι µιαζήτηµα της ισορροπίας ;Υπόλοιπο της εξουσίας 

είναι απαραίτητη για την ισορροπία των κινήσεων , πάνω και κάτω 

από το επίπεδο του κάθε όντος , αλλά δεν είναι όλοι αξίζουν να πάνε 

προς τα κάτω ή να µας υποστηρίξει στην ανάβαση , προσπάθεια και 

επιµονή είναι το κλειδί, στη συνέχεια, να αυξήσει τον εαυτό σας µε 

το πνεύµα της θυσίας , χωρίςτραυµατισµό ή στάσεις και αυτή θα σας 

µεταφέρει στο φως της σκέψης όντος .∆εν ισοζύγιο των εξωτερικών 

δυνάµεων που µπορεί να δώσει , τα βήµατα είναι στερεά και 

τροφοδοτείται από τα καλώδια της ελπίδας έρθει στο σηµαντικότερο 

ηλεκτρικό καλώδιο τον κύκλο της ζωής , την ενέργεια που 

τροφοδοτεί τη γη .Ηλεκτρικό πίνακα µου ήταν αυτός που θα 

διοικήσει τις θέσεις και τους προορισµούς της καθολικής ισχύος 

.Ήταν ένα ηλιακό φως που θα φωτίσει τα σκοτεινά έγκατα της γης 

φύσης .Τι συνέβαινε ένιωσα λυπηµένος από την αυγή ένα κοστούµι 

που ήρθε µε το σούρουπο , έζησε , αναβίωσε και ξαναγεννιέται είµαι 

αυτός ο ισχυρός ήλιος ( ήλιος ) * µια πηγή ακτινοβολίας που 

πέφτουν σαν σταγόνες στο πάτωµα , αυτή η πηγή της ζωής και του 

φωτός .Φάρος µου , η οποία επιδιώκει αδιάκοπα περιστροφικά 

κίνηση της ανωµαλίας .Αρχίζουν να αισθάνονται την πρώτη 

ηλεκτροπληξία και θορυβώδη νεύρα αναλαµπή µε την καρδιά 
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ηλεκτροπληξία .Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που έρχονται και 

παρέρχονται τις κυµατοµορφές σκέψεις γύρω από τον κύκλο των 

κυµάτων .Η ηλεκτρική ενέργεια περνά µέσα από το σώµα µου το 

ρεύµα που µου φέρνει στο κύκλωµα των κυµάτων .Η ηλεκτρική 

ώθηση προς τα κάτω και είµαι ανακινείται παλµό που κυκλοφορούν 

στην ηλεκτρική λειτουργία , πάντα ήξερε την αλήθεια , όταν 

ανακαλύφθηκε από παρόρµηση ανάβει , υπάρχει µια διακοπή 

ρεύµατος και να κλείσει το βασανίζεται από τις φωνές φωτεινό 

συναίσθηµα του να είσαι , ανάβει ένα λαµπρό κερίσυσσωρευµένο 

πόνο λιωµένο κερί .Ηλεκτρικές πόρτες ανοίγουν αγγίζοντας απαλά , 

αλλά το κλείσιµο καθόλου χρόνο για να ανοίξει .Το ηλεκτρικό 

αλυσοπρίονο περικοπές µε τις σκοτεινές ρίζες ζωντανή µίσους 

.Ηλεκτροπληξία σε φωτεινά καπνός καθαρίζει τη µνήµη , την 

ηλεκτροµαγνητική αναταράξεις στο µυαλό γεµάτος , ταραγµένη 

άπειρο electromagnetismos .Επέκταση ως ηλεκτρισµένη ακτίνες που 

παραλύουν το µυαλό , έχουν ένα ελαφρύ , µαύρο ηλεκτρισµένη 

φλας , φώτα που αναβοσβήνουν µαστίζει µου το πέρασµα του 

αδιάσπαστη αλυσίδα .Αδιαφανείς φώτα φωτίζουν αλλόκοτα όντα στο 

αµυδρό φως .Περάστε τα καλώδια µέσα µου ζωντανή σώµα γεµάτο 

ενέργεια .Subo και εξέλιξη στον 10ο κύκλωµα και υπάρχει µια 

αποτυχία Energia » , άφθαρτο ακόµα και το σκοτάδι υπάρχει 

απώλεια ισχύος και έπεσε τραµ τα λόγια του έκσταση και τα 

συναισθήµατα .Φωτεινό απότοµη περικοπή και φωτεινά ηχώ , 

λαµπρό φως αρπάζοντας φωνή σπάσιµο , οι αστραπές όπου η 

σκοτεινή σκοτεινές οι περιπλανώµενες όντα µε οφθαλµική 

προσανατολισµό .Υπάρχει µια φθορισµού και τα οποία δεν άνθιση και 

πέφτουν κεραυνοί σε όλες τις κατευθύνσεις και τις έννοιες .Το " 

ofusculência » και αυτά διάτρηση αστραπή επισκιάζουν µια άλλη 

αίσθηση του ευχαρίστηση και την εµφάνιση .Πυράκτωση και 

τέµνονται βαθιά τόξα στην ψυχή σας που κατέχουν τα άτοµα , 

δυναµική και πυρακτώσεως σοκ .Ως έναν υπαινιγµό σφυρηλάτηση 

µου τη δυσαρµονία των συναισθηµάτων που καλούν για µια ισχυρή 

και αποφασιστική φως κατά την απουσία του λυκόφωτος µου που 

κατσαρώνουν επάνω απαλά , σε υψηλά φώτα της ύπαρξής µου , και 

απαλά απόλαυση σαν αστραπή .Υπάρχει ένα δυσοίωνο φως , 

απειλούν αυτά τα φώτα φάση ανάρρωσης που µας βασανίζουν και να 

προβλέψει τον κίνδυνο ;Υπάρχει µια λάµπα , το φως που σας 

συνοδεύει σε βουκολικό και αδυνατεί να αντιµετωπίσει στιγµές 

intimidas σας µε µυστικότητα .Υπάρχει ένα έντονο κόκκινο φως και 

το κλείδωµα των νεύρων επιταχυντή .Zarpares σοκ και προσµείξεις 
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µυαλά χωρίς ερεθίσµατα κατάκλισης επάνω , φως εταιρεία , 

φωτίζεται ό, τι δεν είναι δεδοµένη και δεν αισθάνονται την εταιρεία 

του φωτός .Thunder αλέσει και να συντρίψει πεινασµένοι ήχους 

ευχαρίστησης .Ισχυρό φώτα καταδικάζουν τους άλλους τη ζωή στην 

εκπαίδευση από τις φωνές .Πόσο ισχυρό και lacerating ακτίνες που 

κόβουν δεσµούς αδύνατο να δέσει το αµυδρό φως στην οποία 

επισκίασε την ευαισθητοποίηση που διαπερνούν ογκώδη δέµατα 

.Έντονα φωτίζουν τα βάθη των µαύρο φως στο λαµπερό κοσµικό , 

ένα διεισδυτικό και βαθιά Κόσµο που ανακουφίζει λήθη της ψυχής 

.Θερµαίνει Lightning και σκουραίνει και γίνεται ακίνητος και 

σιωπηλός , αλλά το φάσµα και του θορύβου , όταν αυτό συµβεί είναι 

κοµµένη την ανάσα και συντριπτική που µολύνει την οργή για να 

ζήσει και να είναι παρούσα µεταξύ άλλων φώτα και φωταγώγηση ή 

ακόµη και απλή αλλά εντυπωσιακή φευγαλέα σκοτάδι των 

στεναγµών καισπάει τα πιο ηλεκτρισµένη σιωπές .Αυτή η αστραπή 

καθαρίζει τη συνείδησή σας σηµαδεύτηκε από την έκδοση εύγλωττη 

και στεναγµοί που επισπεύσουµε τη δράση παραµεληµένη αίσθηση 

της ιδιοκτησίας είναι ευκαιρία κατά τη στιγµή έπεσε κεραυνός άλλο 

σε αυτόν τον κόσµο .Θυµάµαι την φωτογραφία που τραβήχτηκε µε 

τον αδελφό µου ( τώρα κρέµεται στο δωµάτιό µου ) και είµαι στον 

τόπο όπου είχα το υποχθόνιο οικοδεσπότες που αναφέρονται 

αργότερα .Μετά το ανοιχτό γκρι , αυτές οι στάχτες που έχετε 

σηµειώσει θερµότητα από τα σίδερα άγρια   και ισχυρή απλά µια 

κακοποιηµένη έχουν µολυνθεί από το φως τέφρα του παρελθόντος 

και του µέλλοντος πανταχού παρούσα µην ξεχνάµε .Κόψτε την 

παρόρµηση της στιγµής και διαδίδεται σιγά-σιγά να στρέψει και 

διάχυτα λέει εσείς ελέγχει , και σας ρίχνει σε ένα πηγάδι του φωτός 

που πνίγει στη µνήµη της ακράτειας λέξεις και ρίχνει τη δίψα σας για 

το φως .Σε µια αναταραχή είναι οι σιγοκαίει κάρβουνα ενός 

µαγνητικού σώµατος που σφυρίχτρες και αναβοσβήνει στην καρδιά 

σου καίει µε την επιθυµία για κάτι , αρρενωπός και αρσενικό ή 

θηλυκό και αισθησιακό , στη συνέχεια , αυτή την προσβολή διπλή 

προσωπικότητα , που δεν ενδίδει ακόµη και σε µία ή την άλλη 

πλευρά .Αυτά ανοιχτό γκρι θερµότητα το σκοτάδι και η επιπόλαια και 

έχουν θερµική προστασία τους από τη βροχή και κατασπάραξε , που 

εξαπλώνονται σε όλη ηπείρους και διαχρονικό χώρο µας εισβάλλει 

και µας παρουσιάζει τις ιδέες πολυτελή και µας δίνει πολλές χαρές 

και καταθλιπτικό .Άγχος χηµεία καθιστική ευχαρίστηση , αλλά δεν 

κακότροπος , αλλά τυπωµένο σε αφελείς πρόσωπα .Τυφλή, µε τη 

συγκίνηση των συναισθηµάτων και ευηµερία , αισθάνεται 
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εκθαµβωτική και λαµπερό και ανακουφίζει από τις συστολές που 

αισθάνονται οι υπερβολές , ακρότητες, που µας ανακατευθύνει σε 

µια άλλη διάσταση , αναπτύσσει , τρέφεται από τον εθισµό δεν 

υποχωρεί δεν ταλαντώνεται ή σύγκρουση σε τρελό µαλλιάη άρνηση 

.Το υπνωτικό φως και ψαχούλεµα συναισθήµατα εµπειρία 

αισθάνθηκε στο πρόσωπο που υπόσχονται να δώσουν στην επιθυµία 

, µας οδηγεί σε εξορθολογισµό και πιστεύω ότι υπάρχει , γι 'αυτό 

είµαστε κλίση χωρίς πιστωτική χωρίς χρέη , στάσιµη ως υπνωτικό 

ζωή των υπερβατικών όντων που έχουν εµπλακεί σεαποξηραµένα 

πηγές , rave χρεώνονται φρύδια αναίδεια και αναψυχής .Αυτό µας 

οδηγεί σε νέες προκλήσεις στην ίδια σκέψη σε διαφορετική 

αντίδραση , αυτές οι αντιδράσεις µερικές φορές παράλογο όπου 

αντιµετωπίζουµε µε καθαρή επιθυµία να έχουν , µπορούν να 

τροφοδοτούνται από την ίδια και δεν εκτελούνται ως χαλαρά 

κοµµάτια του πηλού που έρχονται µαζί όταν θερµαίνεται .

∆εύτερη µνήµη µου είναι ακριβώς µια φωτογραφία ντυµένος µε ένα 

κοστούµι , όπου είµαι στα ίδια ρούχα από την πρώτη εικόνα που είναι 

τώρα στο δωµάτιό µου , είµαι σε Açoreira πάνω σε ένα αυτοκίνητο 

Θυµάµαι πέφτοντας από τις σκάλες της γιαγιάς µου, όπου υπήρχαν 

ταινίεςχρησιµοποιείται κατά την είσοδο των µυγών .Θυµάµαι να 

καλέσει τη γη της γιαγιάς µου, η γη των µυγών ήταν πολύ γαϊδούρια 

διέγερση ή άλογα τρέχουν συνεχώς .Ο πατέρας µου , ο οποίος έχει 

ένα µπλε αυτοκίνητο, το οποίο γεννήθηκε δεύτερη ανάκληση µου , 

ήταν ένα Datsun .Μου " παλιά " χρησιµοποιείται για να πει µια 

ιστορία , την ιστορία , σύµφωνα µε τον ίδιο, µεταξύ γιαγιά µου και 

ένα γαϊδουράκι που δεν τον υπακούει , η ηλικιωµένη γυναίκα 

δάγκωσε το αυτί του .Σήµερα, µετά την ιστορία που θα διαβάσετε 

σας δεν έπεσε καθόλου δόντια .Είδα τα στήθη της γιαγιάς µου µια 

φορά και ήταν στον καθρέφτη ήταν κάτω από το κρεβάτι των γονιών 

µου ήταν καλύτερη αστείο που είχε την παιδική ηλικία µέχρι το 

χειρότερο από εφιάλτες , εφιάλτες Χρησιµοποίησα για να έχω µια 

φοβερή κάτω ένα ρεύµα και σε µια κατσαρόλα , σκεφτείτεΑυτό 

µπορεί να είναι το χειρότερο πράγµα που µπορείτε να ονειρευτείτε το 

παιδί και το θάνατο στο τέλος σε θάνατο και ακριβώς όπως πριν 

πεθάνει ή αθάνατος ότι το φως το οποίο διαιρείται η αποξενωµένη 

όργανα κίνησης και ταλαντεύεται µεταξύ δύο εύκολους τρόπους για 

να φωτίζουν , αλλά όχι ζωήενυπάρχει στη θλίψη και την 

απογοήτευσή της συστηµατικής ύπνωση που τρέφει και αναπτύσσει 

.Συνειδητά είναι τόσο έντονη που σβήνει και υπάρχει ακόµα 

διαγράφονται .Psychedelic διασταυρώνονται µεταξύ τους δεσµούς 
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στο θόρυβο της βροντής γενναία ότι η στήριξη και να ενισχύσει την 

ανωµαλία που προέρχεται από το γεγονός ότι είµαστε καλυµµένοι σε 

όλη αυτή την ψυχεδελική βροντή .Καλά εδώ πάντα παραµένει 

σταθερή χωρίς αρµοδιότητες ή τις κλίµακες , η µεταφορά θα είναι 

µόνο ένα πρόσχηµα για την ανωµαλία , την Black Thunder , κλουβιά 

και στέλνοντας τις µονές , βαθιά γρυλίσµατα του λόγου 

απορρόφησης επειδή πηγαίνει µακριά , το εύρος και τις 

κινήσειςχωρίς την παραµικρή µυστικοπαθείς , φαινοµενικά έναν 

κόσµο ψυχεδελικά φώτα που πλήττουν εκείνους που την αποφύγει , 

αν θέλετε ή να απολαύσετε τις απολαύσεις κλιµακώνονται βαµµένος 

θίγονται από πλάγια χρώµατα στάσιµη , δεν επιθυµεί να 

δηµιουργήσει ή απλή απόλαυση .∆ιαποτισµένη µε το πνεύµα της 

σκέψης των θραυσµάτων της κατακερµατισµένης γεγονός είναι 

εκείνοι που φαντάζονται έναν άλλο κόσµο , µακριά από τις 

διαταραχές που µας ενοχλούν , όπως όταν το µηδέν το µάτι , ή απλά 

να αναβοσβήνει .Αυτή η κίνηση αποξενωµένοι άλλη κίνηση λάµπει 

και ψεκάστε το µακρινό και αγνοεί τα µυαλά στο απλό γεγονός ότι 

είναι µια πολυσύχναστη ή ταραχώδης.Thunder είναι ψυχεδελικό και 

διώχνει πνεύµατα χωρίς αυτά να εκδηλωθούν και γιατί δεν υπάρχει 

µια παράλληλη πραγµατικότητα των φηµών και αδιαλλαξία ως 

µπαµπούλας , και κανείς δεν τρώει εδώ περίεργες προσωπικότητες 

και τα ψευδώνυµα του προϋπάρχοντος αν υπάρχει πράγµατι .Ως εκ 

τούτου, όλα αυτά είναι εξωπραγµατικό έχει διαχρονική ιστορία , αλλά 

έχει τίποτα , φοβούνται , φοβούνται ότι απελαύνει σε ορίζοντα 5 

διαστάσεις , polígonas και γραµµική , αλλά δεν είναι πιθανό ή ακόµη 

και µε την επιφύλαξη τυχόν χαρακτηριστικό , αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι ότι τα ηµισφαίριακαι η υπερβατική αποθέωση 

σκέφτηκε .∆εν λουλούδια ή µεγαλώνει σε νηµάτια των αφηρηµένων 

ιδεών γιατί , ναι ερεθίσµατα που γεννήθηκαν χαρακτήρων δει ποτέ , 

διακοσµηµένα , κινήσεις µίµησης και την καταλληλότητα για την ώρα 

, αλλά όλα γνωρίζουν και ελάχιστα υπολογίζεται .∆εν υπολογισµοί 

είναι πραγµατική και απρόβλεπτη ότι υπάρχει µια πραγµατική 

αυθορµητισµό που είναι παράλογο να σκεφτώ τίποτα .Αλέστε και να 

αλέσει τα κεφάλια του παρελθόντος και έχει desvanecestes σε 

κίτρινα φύλλα και τρώγονται από bibliófagos που δεν επιµονή 

εκφοβίσει παρωχηµένες µνήµη και έκανε πλαστά και 

µέτρο.Περιτριγυρισµένο από τη συσκευή µέτρησης Χαιρετίζουν τις 

rotulantes Abyssinians και γελάµε µε τον κεραυνό του αβυσσινιακού 

.Παρότρυνε σε όσους ζουν υπό το πρίσµα του παρελθόντος , άτοµα 

που πεθαίνουν από πέρα εισβάλλουν εξέχουσα ουράνια σώµατα 
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συµβούν στην πραγµατικότητα , την άµεση .Αλλά όλα είναι τεχνική , 

περισσότερο ή λιγότερο έντονη , αλλά είναι η ενέργεια της 

ακτινοβολίας που δεν είναι συµβατά µε το παρελθόν , ακόµη και την 

προηγούµενη στιγµή .Μνήµες , εποµένως, εκπέµπουν επιβλαβείς 

ακτινοβολίες , αλλά δεν επισκιάζουν οποιαδήποτε σκέψη ότι αν 

θέλετε να ανάβει ανά πάσα στιγµή , δυναµική ή τη στιγµή .Για το 

παρελθόν διασταυρώνεται µε την παρούσα , αυτή τη στιγµή , ορµή , 

τη δεύτερη ή κλάσµα , αλλά όχι οι επιρροές είναι εποµένως πάντα το 

ισχυρό φως χρόνος είναι καθαρή ροή της έκστασης που κόβει σαν 

τον άνεµο στο πρόσωπο , κάτι που µέχρι τότε απαλλάσσεται από 

πρόθεσηκαι την κίνηση γύρω από ευχαρίστηση να κάνει ή να είναι , 

γιατί ό, τι υπάρχει και ο λογαριασµός της ύπαρξής µας είναι το κλικ 

ότι απλά µε ανυποµονησία να το φως του παρελθόντος , 

περισσότερο ή λιγότερο έντονο φως του, το παρελθόν ιδρώνει ζωή , 

αλλάδεν καθοδηγούν την αρχή της κίνησης ενεργοποιείται υπόλοιπα 

κίνητρα χωρίς µάσκα , η δεύτερη έζησε τη στιγµή δεν είναι έτσι απλά 

σέρνεται γύρω από τα φώτα του παρελθόντος και να προσκολλώνται 

σε τίποτα .Λοιπόν αυτό είναι συνώνυµο µε την µόλυνση , η 

ακτινοβολία όχι ευχαριστώ !Ως εκ τούτου, τίποτα ισχυρότερο από το 

φως κατά τη χρονική στιγµή , και να είναι ανά πάσα στιγµή µε όλη 

του τη δύναµη , αλλά κανείς δεν είναι καλύτερα από τον καθένα , 

αυτό είναι θέµα του αγώνα , και δεν έρχονται σε µένα µε αυτές τις 

έµφυτες φώτα , γιατί ο καθένας έχει ,κουρασµένος της θέλησης και 

της φαντασίας και καθαρή ενεργειακή ανάπτυξη και τη δηµιουργία , 

µαγικά χρώµατα αντανακλάται σε κίτρινο ήλιο.Στην πραγµατικότητα, 

δεν υπάρχει πολύ φως , παραµένουν µόνο που αποµένει ύπαρξη 

εστιών και ισορροπηµένο τρόπο για να συγκεκριµενοποιήσουµε , το 

οποίο δεν µπορείτε να δείτε .Έτσι, δεν υπάρχει πραγµατικό , είναι το 

αποτέλεσµα της κάτι που µας βοηθά να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 

.Αλλά ακτίνες τι είναι συνείδηση   ;Τι είναι πραγµατικά συνειδητή ή 

ασυνείδητη ;Εδώ είναι ένα εµπόδιο που δεν υλοποιηθεί για ένα πολύ 

λογικό να κάνει και να κατανοήσουν , όλοι οδήγησε προς το παρόν 

.Αυτό να θέσει εµπόδια προκαταλήψεις και να πω ρεύµατα είναι 

ανυπέρβλητα , όταν στην πραγµατικότητα δεν υπάρχουν εµπόδια 

στον πραγµατικό ! ;Τα πάντα είναι τόσο φανταστικό όλοι ζούµε στον 

ίδιο ρεύµα των ψευδαισθήσεων , έδρα των άλλων αλκοολούχων 

ποτών που δεν επηρεάζουν την αλήθεια, επειδή δεν υπάρχει , ή 

όντως δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο µεταξύ της επιθυµίας του 

ασυνείδητου πάντα παρούσα στο συνειδητό και ότι διατηρούµε στους 

εαυτούς µας, µόνο το κενό , ναι υπάρχουν φανταστικά ουράνια 
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πλάσµατα που ζουν , όπως λέει , υπό το πρίσµα του παρελθόντος , 

µε την πλειοψηφία που αποφάσισε ότι θα έπρεπε να έχουν το βάρος 

ή το µέτρο , αλλά στη συνέχεια και πάλι ποιος είναι να παρεµβαίνουν 

.Έχει παρατηρηθεί και να κοιτάξουµε προς το θόλωµα µέχρι ήταν 

φυσικό ότι αυτή η σαφής φως που σύντοµα θα συµµορφώνονται 

.Συµµόρφωσης, τις αντιξοότητες , η σύγκρουση , που υπηρετούν ως 

απλοί συγχωροχάρτια συσσωρευτή συµπεριφορές και προβλήµατα 

συνειδητή , αλλά όχι τόσο βαθιά , ώστε να είναι φυσικό .Ανάµεσα 

στο φυσικό και το υπερβατικό υπάρχει ελάχιστη επίδραση εκεί από 

το κανονικό µας περιβάλλει και µας κάνει να αισθανόµαστε άνετα και 

ήσυχα , τα πάντα είναι φυσικό : αέρα , τη χαρά που µας περιβάλλει, 

η οποία χτυπά και φεύγει και ιδιαίτερα συγκινητικό , απαλό άγγιγµα 

για ναεκείνους που τους αρέσει ρουφηξιές της ελαφρότητας 

.Ενεργειακή διαχείριση του πυρήνα , ισχυρή πηγή ακτινοβολεί στο 

µετασχηµατισµό µας , ψυχολογική αλλαγή , ας εξετάσουµε στη 

συνέχεια χτύπησε µε αυτή την πυρηνική ενέργεια .Αυτό το ζωντανό 

φως µεγαλώνει σε πρέπει να περιµένουµε ότι στην πραγµατικότητα 

δεν υφίσταται , αλλά ως ένα παγώνι που διαπερνά την ώθηση που 

κατασχέθηκαν και ότι µας οδηγούν να δράσουν για να ενεργήσει ή 

να µην ενεργήσει , παρόρµηση , αυτή η δυναµική και σαφή έκρηξη 

.Ως εκ τούτου µας να επωφεληθούν από το µέγιστο εκθέτη στη 

δύναµη του , είναι συνήθεις παράγοντες που διορθώνουν , πυλώνες 

καταρρέουν αδύνατο να διαταράξουν την ισορροπία αυτή είναι η 

δύναµη του µετασχηµατισµού .Και τίποτα ισχυρότερη από ό, τι να 

µετατραπεί , αυτή η αλλαγή σε κάτι που εξυψώνει και µας 

προστατεύει από τη µόλυνση .Θυµάµαι να κλαίει και δεν θέλει να 

πάει στην προσχολική την πρώτη ηµέρα , αλλά ειδικά µετά 

απολαύσει τις φιλίες , παίζοντας µε τους φίλους µου .Ήταν 

φυσιολογικό σε άρρωστο παιδί που προκαλεί υψηλό πυρετό έθιµο 

εφιάλτη , το ένα που συνδέονται µε µια αλυσίδα και κάτω σε ένα 

φλεγόµενο καζάνι , αλλά µε το rave σκέψη πήγαινα στην κόλαση , 

αλλά ξαφνικά ξύπνησε και ήταν αποθηκευµένο στη τελική 

καταµέτρηση που προήλθε.Ξέρω από Έµαθα επίσης να διακρίνει 

ζεστό από το κρύο , σύµφωνα µε τον αδελφό µου που βάζουν το 

χέρι στο θερµαντήρα σύµφωνα µε τον ίδιο στο πιο κρύο µέρος και ο 

ίδιος στο πιο hot µέρος , αποτέλεσµα : έκαψε µόλις ένα δεξί καρπό 

που µου θυµίζει το 666 ήτο χάραγµα του θηρίου από περιέργεια 

τελευταία µου τηλέφωνο τελείωσε το 666. - κάτι που θα µας 

σταµατήσει αν θέλουµε να συνεχίσουµε , αλλά γιατί να 

σταµατήσουµε , αν αυτό είναι η δράση που εκτυλίσσεται και 
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δηµιουργεί συναισθήµατα , τις αισθήσεις και ερεθίσµατα , όταν 

κάποιος ανταποκρίνεται και αντιδρά στην , δράση µουΦίλοι , την 

υποµονή και την ευφυΐα να καταλάβει η άλλη είναι συγκρουσιακή 

.Γιατί να αφήνετε τις αρνητικές ενέργειες µας παραλύσει , σαν να 

ήµασταν παιδιά αναπάντητα , αγαπητέ θάρρος µου , η λέξη είναι η 

σειρά που πρόκειται να κριθεί και ο οποίος θα είναι ο κριτής του 

λόγο, ο οποίος µπορεί να είναι φυσιολογικός ή όχι , ο καθένας !Όλοι 

έχουµε πίστη και έχω δώσει fezada ότι οι περιπτώσεις αφορούν 

βούλησης και παντογνώστης και αυτή την επιθυµία , αλλά ως µια 

άρπα που παραπέµπει και διαφεύγει µεταδίδει ήχους γοργόνα µε 

παραισθησιογόνες ηχώ .Τίποτα περισσότερο από ό, τι ακούω να 

ακούσετε χαλαρωτική δύο φορές όσο µιλάµε και η σιωπή είναι δράση 

και όχι αφελής ή ανεξέλεγκτη , λίγοι αντιστέκονται σιωπή και εκεί , 

να προσπαθήσουµε .Μπορεί ακόµη να είναι βασανιστική αλλά 

απαντήσει σε πολλές υποκειµενικές και αντικειµενικές ερωτήσεις , ο 

γλυκοµίλητος σιωπή είναι σιωπηλή , αλλά µπορεί να λειτουργήσει ως 

το τέλειο όπλο ανεξέλεγκτο , επιθυµώντας παρορµητικότητα και 

διψασµένος , εκείνοι που δεν µπορούν να ελέγξουν .Ηρεµήστε και 

ακούστε, ακούστε τη σιωπή µέσα σου .

               Κάποτε αλιεύονται ένα πουλί τον έδεσε ένα καλώδιο σε 

ένα σίδερο σιδερώστρα , θα του δώσει φαγητό , νερό ... και πέθανε 

την ηµέρα εκείνη διαβίωσης µου παιχνίδι .Το πρώτο παιχνίδι µου για 

να πιάσει το παιχνίδι κακό αποτέλεσµα να έχει τον αδελφό µου πίσω 

µου προκαλώντας µου για να καταβυθιστεί ένα " γωνία " , όπου 

ραγισµένα το κεφάλι του µέχρι το υπόλευκο ιστός ήταν περίπου 

.Περπάτησα περίπου 4 χιλιόµετρα για να πάει µέχρι το βουνό και το 

κάπνισµα Κεντάκι 12,50 δολάρια οι συναντήσεις αυτές ο φίλος µου 

έφαγε λαµπτήρες , κύπελλα , το οποίο εµφανίστηκε , το τσίρκο είχε 

περάσει πρόσφατα στο χωριό .Η πρώτη µου χρονιά της ποδηλασίας 

επιδειξιµανία ήταν ο αδελφός µου , οι δύο απέτυχαν να περάσουν 

µερικά τούβλα και µόλις ληφθεί από τον ίδιο προ νοσοκοµείο 

.Σχεδόν την ίδια στιγµή πήρε µια ferradela µια έγκυος σκύλα και στη 

συνέχεια την κλοπή µαρµάρων που µε έκανε να εµπλέκεται ο 

αδελφός µου µου εκδικητική του ladrãozito που αργότερα θα είναι 

φίλος µου και εγώ είχαµε την πιο τρελή αδελφός της γης .Αυτός ο 

φίλος δεν κλήθηκε να τα γενέθλιά µου, αλλά φρόντισε να µου 

προσφέρει την πρώτη µου lego και µοναδικό στη ζωή .Λίγες µέρες 

πριν από την 1η κοινωνία πήγε µε ένα φίλο στο τοπικό κοινοτικό 

κέντρο και να κλέψουν τις γκοφρέτες αµαρτία .Ήταν µόνο η αρχή 

.Τότε άρχισα να παίζω άσσο κρυµµένο και αυτό είναι το πώς έκρυψα 
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ο καλύτερος φίλος της µητέρας µου αφήνοντάς τον µόνο στο σπίτι 

αργότερα έµαθα ότι ήταν τροµοκρατηµένος , και µας καλούν εκεί 

ανοίγουµε την πόρτα .Φίλοι έπαιξε µε τα ποδήλατα , τα αυτοκίνητα , 

µάρµαρα , και µου άρεσε περιπέτεια ... καταλήξαµε να πάω να 

συµβεί µια µέρα τραγουδούν τα Janeiras για βασιλιάδες και να πάρει 

κάποια χρήµατα από τις δαπάνες τότε θυµάµαι ακριβώς προσφέρουν 

λουκάνικα και άλλα καπνιστάαναρωτηθήκαµε στην 3η κατηγορία και 

αν ο δάσκαλος αντικαταστάθηκε , η παιδική χαρά του σχολείου ήταν 

στα σκαριά µε αµµόλοφους και τρύπες , αλλά θα αποτολµήσει , όταν 

ήρθε στο δωµάτιο και για πρώτη φορά για τέτοια τόλµη "θα οδηγήσει 

µια reguada » και τόλµησεπήρα το χέρι πριν ο δάσκαλος µε χτύπησε 

, το δεύτερο µπροστά στους µαθητές και προσποιήθηκε συγχωρεθεί 

.Στο 4ο έτος πωλούνται συλλογές τους συναδέλφους του πατέρα 

µου καλύπτει , καθώς αυτά τα συµπληρώµατα που βγαίνουν σήµερα 

στις εφηµερίδες .Θυµάµαι το πρώτο οδηγό που να βάλει τη µητέρα 

µου και ο πατέρας µου και ο αδελφός µου πήρε και είδα τον οδηγό 

να αγγίζει τους στα γεννητικά όργανα για µένα δεν τόλµησε και 

πέταξε το µίσος της ήταν το πρώτο που αηδία σεδιάρκεια ζωής .Είµαι 

ένα γενέθλιο συν τον ξάδελφό µου και ο αδελφός µου και παίρνει το 

πρώτο LP Οι Pink Floyd - το τείχος , primaço δροσερό .Θυµηθείτε το 

1ο κοινωνία έως το Μάιο του 1986 στην Εκκλησία της τέφρας σπαθί 

λουρί , ήταν ήδη µια έντονη βόλτα µε στενά παπούτσια .Ήρθε η ώρα 

να φύγει για το ∆ήµο Estarreja , πίσω αριστερά φίλους και γνωστούς 

, να κρύψει την αναχώρησή µου όλα µε το όφελος της αφήνοντας 

λίγο πριν από το σχολικό έτος 4ο έτος που αντισταθµίζεται από µια 

µεταγενέστερη επιστολή από τον καθηγητή ο οποίοςέδειξε 

θαυµάζεται από τη σιωπή µου .Όταν έφτασα στο Estarreja νοµού 

µετακόµισα στο Pardilhó , έχω µερικούς µήνες , άρχισε εδώ µου 

µέρα µε τη µέρα , ξέρω ότι κατά το χρόνο αυτό που σήµερα 

ονοµάζουµε bulling ήµουν το θύµα και ο φόβος , ο φόβος , ακόµη 

και όταν ταξιδεύουν από σπίτι σεσχολικό λεωφορείο , υπήρχε 

κάποιος που ήταν στην ευχάριστη θέση να " υγρανθεί το σούπα ! "Το 

1ο δουλειά που θυµάµαι ήταν το πλύσιµο του αυτοκινήτου µε τον 

πατέρα µου και να περάσει νοµοσχέδιο ήδη την γραφοµηχανή και 

µου καταβληθεί.Μπήκα στο 5ο έτος µε ειδική άδεια , δηλαδή η 

παραίτηση ευθύνης υπογεγραµµένη από γονέα ή κηδεµόνα µου για 

να εισάγετε το 5ο έτος σε Brodick σχολείο C + S , επειδή δεν είχε 

ακόµη την ελάχιστη ηλικία .Επιτευχθεί µόνο ρολό χαρτιού τουαλέτας 

και fumava- φτάσει θέλουν τον κόσµο να σταµατήσει το χρόνο για 

µένα να επωφεληθούν από µια ληστεία τράπεζας , κλπ ... Αλλά αυτό 
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το έτος να πάρω το πρώτο µου πτυχίο στην οποία αναφέρει ότι 

φοιτητής συµµετείχε σε cross country1988/89 σχολείο να πάρει σε 

15ºlugar , τίποτα κακό για κάποιον που δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί , 

έτσι και αισθάνθηκαν αναπτυχθεί για να παρακάµψετε το δίκτυο και 

να πάει να αγοράσει τσιγάρα .Περπατούσε χωρίς φρένα του 

ποδηλάτου και πέρασε τα πέλµατα των πάνινα παπούτσια στις αρχές 

του καπνίσµατος µου στα σοβαρά χρωστάω ένα γιγαντιαίο ΓΓ 

γειτνιάζουν µε την καλύτερη ταβέρνα νωρίς Estarreja προτίµησε το 

µπουφέ και δεν είχα φάει στην καφετέρια .Θυµάµαι το 1ο κηδεία 

τελετή που παρακολούθησαν ήταν κρίµα είδος παπαγάλου µου αυτό 

είχε κοπεί τα φτερά ... Πήγε να παίξουν στην αυλή και ανέβηκε ένα 

µούσµουλο όταν πήδηξα στο έδαφος , έσπασαν το budgie !Εδώ 

αρχίζει συνέχειες µου?Κοιµήθηκα ακόµα κλαίει για έχοντας χάσει το 

ζώο αυτό , κατέληξα να ενταχθεί σε ένα ψηφιδωτά και έκανε εκεί 

την ταφή του .Όλα είναι πολύ καλά , δεν είναι µια γάτα την επόµενη 

µέρα Πήγαινε και ψάξε !Αποτέλεσµα αυτής της ιστορίας τελειώνει µε 

ένα σκυλί που είχε ζητήσει για χριστουγεννιάτικο δώρο , αλλά 

βρέθηκε να αποµακρυνθούν από την πόρτα του σπιτιού µου , 

χαιρετίζουµε αυτή την " teko " και καταλήγει να έδωσε εντολή να 

επιτεθεί η γάτα στόχο , µόνο teko µου για τη δολοφονία της γάτας 

.Χτύπησα ακόµα και µε µια πέτρα στην κορυφή ενός αναπτήρα από 

περιέργεια και το έσπασε .

               Στις πρώτες ηµέρες της εργασίας µου , µε διασκέδασε στη 

ζαχαροπλαστική , όπου εργάστηκε , ότι η επίπληξη ... Έχει πάρει 

ακόµη και την εφηµερίδα στο µπάνιο για να διαβάσει και να καπνίσει 

ένα ή δύο τσιγάρα όµως προς το παρόν να µην πιαστεί από τον 

αδελφό µου και µουαδελφή έφτασε µε το φόβο να ρίξει το πακέτο 

έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου .Είχα µια εµπειρία µε λύκου 

σκιά : χάθηκε , αλλά βρέθηκε .Προστατεύονται, αλλά µόνο από την 

επιλογή.∆ιατροφή επιδεξιότητα χηµικών στερεών σας και απαραίτητο 

νερό .Οι καθαρότητα δική " σκιά " στρώµατα για την περιπέτεια και 

είχε µια προσγείωση , Caricuao .Όπως λύκος προστατεύεται , αλλά 

µε τη στάση και µόνο , βυθισµένο σε προφανή µοναξιά .Σήµερα που 

γράφω Caricuao λύκος , αντιµετωπίζω τον κόσµο σας και να τα 

ερµηνεύσει .Φίλο ανεξάρτητη δεν ζουν χωρίς την άγρια   φύση τους , 

αλλά ένας πραγµατικός αρχάριος φιλανθρωπικές ζωή , εµβρύων 

Caricuao όπου αποφοίτησα έχει πιστούς νέο αίµα , ιδιαίτερα 

ειλικρινής ένας ατρόµητος φύση , άγρια   στην ουσία , αλλά δίκαιη και 

σεβασµό του φίλου σαςσύντροφος και φίλος .Έτσι, πιστός 

σύντροφος στα ταξίδια και συνενοχή πάντα ερµηνεύονται µε τη 
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ζεστασιά και τη σιωπή .Έζησα αρκετά µικρό για να καλύψει τις σκιές 

του Caricuao « δρόµους» και της εταιρείας .Αλλά είδα τον λύκο 

θάρρος και ίδρυσε άλαλος και του νόµου σύνδεσµο φίλος έµπιστος 

για την ελευθερία τους .Αν υπάρχει ένα πράγµα που ο λύκος είχε 

ήταν η ελευθερία , ήταν , µόνος , µόνος του !Και δωρεάν !Σκιά Wolf 

extrahuman λαµπερό ενέργεια µε τον τρόπο τους να είναι .Με 

γάβγισµα του επιβλήθηκε για τα άγρια   ανεξαρτησία τους από τα 

γονίδια της φύσης .Αποφάσισε να µοιραστεί την πνευµατική γάδου 

τους και µόνο την παραµονή των Χριστουγέννων µε τον λύκο , ή 

µάλλον σκιά Caricuao λύκος ενώ συνδέεται µε ένα δωρεάν πιάτο από 

κοινού αδελφικά επίσης µοιράζονται το ποτό τους .Είµαστε µόνο µε 

την επιλογή ;Φυσικά !Είµαστε ελεύθεροι να σκέφτονται ως σχήµατα 

στη φύση .Ήταν ένα δώρο για µένα αυτά τα Χριστούγεννα , ο λύκος 

Caricuao , αλλά άγρια   για την έµφυτη γενετική περιβάλλον τραβιέται 

από τα χρωµοσώµατα τους την αίσθηση της ελεύθερης κατάσταση 

της καθαρότητας της δικής του φύσης .Αινιγµατικός , όπως ο τρόπος 

ζωής , αλλά τροφοδοτούνται από τη σφοδρή επιθυµία για τη ζωή και 

να απολαύσετε µοναξιά , αλλά το ελεύθερο χέρι σας σε οποιοδήποτε 

περιορισµό ή επιβολή .Εγώ και η σκιά λύκος είναι φίλοι , είναι 

ασυνήθιστη στο δρόµο του να ενεργεί αντισυµβατικά εξαναγκασµού 

των άλλων , είµαστε ελεύθεροι από τα χέρια της µητέρας φύσης και 

έτσι µεγαλώνουµε και αυτό που προκαλείται από διεισδύσουν µας .

               

Πήρα να είναι περισσότερο από 10 λεπτά especado κοιτάζοντας 

εραστής του πατέρα µου και σκέφτηκα , σκέφτηκα ότι τουλάχιστον 

έκανε ένα θόρυβο επρόκειτο να έχουν κάποια προβλήµατα .

               Πάντα µου άρεσε ο αδελφός µου, αλλά µια φορά να µε 

νικήσει µε την γροθιά του και χτύπησε την ταυτότητα του πατέρα 

µου όταν έφυγαν µε τις πιτζάµες από δρόµο Pardilhó , Estarreja 

νοµού και κατέληξε στην πίσω αυλή κοντά στα βάτα .Μέχρι που είχα 

να θέσει σε µακιγιάζ συνήθη αναχώρηση την Κυριακή , λόγω των 

σηµαδιών στο πρόσωπό του .Περπατούσε χωρίς φρένα και πέρασε 

πάνινα παπούτσια για να πιάσει , πούλησα το ποδήλατο που οδήγησε 

χωρίς ελαστικά µόνο µε το χείλος προσφέρουν παππού µου και το 

πούλησε σε βάρος όπου έκανα $ 300 για αυτό .Σε αυτό το σχολείο 

Τελειώνω µε δύο αρνητικές , ένα άλλο µαθηµατικά χειροτεχνία , 

ποτέ δεν συνειδητοποίησα ότι ήταν τόσο κακό σε χειρωνακτική 
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εργασία .Φυσικά εµπλέκονται µε την κοινωνία και τα έθιµα του 

αρχίζει το 1989, παίζοντας ποδόσφαιρο µέχρι το τέλος αυτού του 

σταδιοδροµία το 1998 ως αθλητικό σωµατείο του αθλητή Estarreja 

σαν εξάσκηση ποδόσφαιρο ξεκίνησε ως κέντρο -boom επίτευξη ενός 

στόχου 3 στη µακρά σταδιοδροµία µου ,αλλά αυτό ήταν ένας αγώνας 

ενάντια Ovarense εκπαίδευση .Στη συνέχεια, καθώς αυξήθηκαν 

οπισθοχωρούσε στο κέντρο προς τα εµπρός θέση , ταξίδεψα στην 

άκρα αριστερά , στη συνέχεια, προς τα δεξιά µέση και έπειτα µέσος 

κέντρο για να πάρει προστασίας στην κεντρική και αφήστε τις θέσεις 

.Ήταν γνωστό κατά το τέλος της καριέρας µου ως αθλητής του 

διαβόητη αντι ευ αγωνίζεσθαι , αλλά για να καταχωρήσετε το 2ο 

γκολ που σηµειώθηκε την ηµέρα ζητώ ο προπονητής να είναι ο 

αρχηγός της οµάδας και να παίζει κεντρικός µέσος , σκόραρε ένα 

γκολ σε αυτό το παιχνίδι ,έκανε τη διαφορά και οδήγησε την 

απόσταση από το κέντρο προς την αντίπαλη εστία κάνοντας ένα " 

cuequinha » τον αντίπαλο τερµατοφύλακα.Σκέψη της λήψης 

καρφίτσες για το ποδόσφαιρο παιχνίδια, προκειµένου να κάνει τα 

έργα στον τοµέα .

               Το 1990/91 παρακολούθησε το 7ºano στο γυµνάσιο 

Estarreja , ήταν καλά ενσωµατωµένη µε αυτό το σχολείο για να είναι 

επαναστατική και πέρασε την ιστορία ότι µια µέρα θα αυνανιστεί 

στην τάξη , που ονοµάστηκε από τον καθηγητή ιστορίας , όπως έχει 

πυραύλων Patriot - ότι κατά το χρόνοο πόλεµος στο Ιράκ , 

αναπόφευκτα αποδοκιµάζουν έτος 4 αρνητικό .Αυτό που µου κάνει 

κακό περισσότερο ήταν η πορτογαλική γιατί ήταν η πρώτη και µόνο 

στο σχολείο καριέρα µου .Αποφάσισε να επιστρέψει στην Brodick 

σχολείο όπου είχε το 5ο έτος .Μετά Brodick πρώτο έτος 1991-92 

ακαδηµαϊκό έτος 7 σχολείο c + s για να το παρατσούκλι " AIDS " 

µεταξύ των συναδέλφων , που έρχονται να έχουν απαράδεκτη 

συµπεριφορά φήµη , ωστόσο επιτυχίες σχολείο ήταν µου επιτρέπει 

προβιβάσιµο βαθµό , ήδη σεύψος όταν έρχονται αντιµέτωποι γιατί 

έχετε έρθει από Estarreja να Brodick λέγεται ότι έχουν αποβληθεί 

από το σχολείο Estarreja .∆ιαπέρασε το χαµηλής πυκνότητας 

δισκέτες για να διπλασιάσει την ικανότητα του ίδιου του γίνεται µε 

ένα τρυπάνι , ήρθε για να πάνε τα µαθήµατα Estarreja να Brodick για 

την " ποδήλατο " σκόπιµα πάει µετά µέχρι ωοθηκών , κλέβοντας 

τσίχλες και καραµέλες για την υπεραγορά .Το καλύτερο παιχνίδι που 

έχω κάνει στην καριέρα µου ήταν µετά από µια άµεση και ήταν 

ενάντια στην παραλία σύλλογο µέχρι το φορτηγό ήρθε να µε πάρεις 

στο σπίτι .Έβαλα µια µύγα στο σάντουιτς βούτυρο σε ένα φίλο που 
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ονοµάζεται « MINETE , " οι πρώτες ταινίες πορνό είδα µε εξέπληξε , 

µια γυναίκα είχε πούτσο και βυζιά ταυτόχρονα κάτι που του θύµισε , 

ήταν άλλο από φίδια και χέλια , σκηνές του πατέρα µου... Μεταξύ 

των Estarreja και Brodick ταξιδιωτικών είχε το σουτ από το CP να 

κάνει , αλλά ως τον εθισµό στο κάπνισµα άρχιζε να επιδεινώσουν την 

κατάσταση αντί να αγοράσει το πέρασµα ... ήµουν ήδη σε ένα στάδιο 

µόνο να κάνει ωτοστόπ να έχουν µικρή αλλαγή για τον καπνόκαι 

πήγε στο αρτοποιείο φάει µισό καρβέλι πιείτε µια µπύρα Litrada τις 

κάλτσες µε τους συναδέλφους .Στο σπίτι του παππού µου είχε 

πυροβοληθεί από ένα αεροβόλο και ο µόλυβδος εξοστρακίστηκε και 

χτύπησε σχεδόν µου και άκουσα την πολύβουη του βλήµατος 

.Κάποτε πήγα σε ένα πάρτι γενεθλίων , τώρα η τρέλα των 

ναρκωτικών έκαψε ένα κόµµι και µαυρίσει µετά από να κάνει την 

πίστη στο ίδιο του το κόµµα που ήταν χασίς .Πριν πάτε τρένο που 

ονοµάζεται σπίτι της φίλης µου και έκλεψε µπουκάλια σαµπάνιας 

στον πατέρα µου και ήπιε πριν την προπόνηση έρχεται πολλές φορές 

να αποβληθεί .Μια µέρα ένας φίλος του πήρε τέτοια µέθη που 

χρειάστηκε να νοσηλευτεί .Ο πατέρας του ήρθε να καλέσει την 

καταγγελία λήψης µου .Μέσα ο ποδοσφαιρικός σύλλογος είχε ειδική 

εκπαίδευση , αυτό ήταν επιλογή της οµάδας του αντιπάλου µας του 

Aveiro σε αναζήτηση νέων ταλέντων .∆ιενεργείται µια τροµερή 

προπόνηση και αυτό είναι όταν µε έβαλαν να εκπαιδεύσει στην 

επιλογή Aveiro και πήρε ακόµη µια τοποθέτηση .Αβέιρο σεζόν 91/92 

Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία έπαιξε ως επιθετικός , descaindo στην 

αριστερή πλευρά , ήταν ένα υποκατάστατο για έναν παίκτη που ήταν 

αργότερα να fcΠόρτο .11- 07-1992 στην επιλογή υπο -13 θα έχει 

συνάντηση µε τον οποίο αντιµετώπισαν την επιλογή του Aveiro µε 

την επιλογή της Leiria τελειώνει τη σεζόν 91-92 , ήταν εδώ σε αυτό 

το παιχνίδι είχα την ευκαιρία µου και πήγα στο δεύτερο 

µισόαναφέρθηκε από το περιοδικό Aveiro , την Τρίτη, 14 του Ιουλίου 

1992 - Αβέιρο , 2 - Λεϊρία , 1 " παιχνίδι στο αθλητικό συγκρότηµα 

του s πεδίου .Jacinto .« Σε αντάλλαγµα, τα λουτρά , η οµάδα του 

Aveiro πήρε το πεδίο µε άλλο προσδιορισµό .Σε αντίθεση µε το 

πρώτο µέρος όπου οι leirienses κυριαρχούν , Αβέιρο προχώρησε να 

λάβει υπόψη του παιχνιδιού και την καλύτερη αξιοποίηση της άµυνας 

του αντιπάλου, έδωσε ένα " για το πρόσωπο " µε το αποτέλεσµα 

.Επιτύχει το στόχο εξισορρόπησης, µέσω των Μαυριτανών Filipe που 

επέπλευσε µέσα στο παρασκήνιο Beacon " .∆εν ξέρω τι έκανα σε 

αυτό το παιχνίδι , Θυµάµαι ότι είχα πάει τόσο µακριά ώστε να είναι 

σε θέση να πιάσει τις µπάλες , ή ήταν πάρα πολύ αργά ή πολύ 
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γρήγορα , αλλά στο τέλος θα υπάρξει σκόραρε το 3ο γκολ της 

µουσταδιοδροµία ποδοσφαίρου , φέτος δεν υπήρχε τουρνουά µεταξύ 

των εθνικών οµάδων για οικονοµικούς λόγους , θα µπορούσαν να 

έχουν εξελιχθεί περισσότερο ;Ποτέ δεν ξέρεις .Ελάτε το ακαδηµαϊκό 

έτος 1992-1993 που παρακολούθησαν την 8η τάξη σε Brodick 

σχολείο C + S και ήδη καπνίσει όλα τα χρονικά διαστήµατα , ήταν 

ένας επαναστάτης µε αποκλίνουσα συµπεριφορά .Είπε ένα φίλο που 

ήταν σε στρατιωτική σχολή , πήρα να έρθει σε ένα γαλλικό τάξη 

στήριξης µε ένα κάθισµα τουαλέτας στο κεφάλι λέγοντας ότι ήταν 

εσείς τουαλέτα , δεν είχε το θάρρος να αντιµετωπίσει τα µάτια του 

πατέρα µου µέχρι την πρώτη νοσηλεία ,µασιέται βότανα πριν πάει 

στο σπίτι µετά την πρώτη προπόνηση ποδοσφαίρου και τελευταία 

φορά που πήρε µια ήττα , έπαιξε σε µια εκπαίδευση που ξεκίνησε , " 

πήρε " και του επιτέθηκαν και του είπε να περιµένει για µένα εκεί 

έξω που πήρε ακόµα περισσότερο , καιπερίµενε ... µέχρι το κεφάλι 

µου ήταν ενάντια στην πίσσα είχε το παρατσούκλι του " Pardilhó " 

.Έχω την πρώτη ντίσκο στην σοφίτα µου δίνετε το όνοµα ku * 

.Αυξήθηκαν κατά ένα φεγγίτη στην κορυφή του κτιρίου και ήρθε να 

έχουν κουβέρτες στην οροφή , µεταξύ άλλων , µε τους φίλους µου 

καπνίσει µαλλί αρκετές φορές , µε τον Nuno ένας φίλος µου µε πήρε 

στην άκρη των ορίων κοντά σε ένα τζάκι , άφησε µια κουκουβάγια 

ότιήµουν εκτός ισορροπίας και µου προκαλεί σχεδόν πέφτουν από 

την οροφή .Blue Ray Blue Ray εξόργισε εισβάλλει µου να καίγεται 

ενέργεια που ρέει στους βρώµικους πόρους προκαταλήψεις και 

δυσανεξίες που αυτό το µπλε αστραπή θα χτυπήσει .Το φως που 

παράγεται από όλα τα όντα τυλίγεται σε συσκευές χωρίς δύσκολη 

ντροπή του δεν είναι περίπλοκη αβλαβείς προσποίηση του .Αυτό το 

φως λέιζερ διεισδύει και αόρατα διεισδύει στο αόρατο και 

απαρατήρητα .Είναι ένα ψυχικό και master φως σε υποθέσεις που 

δεν σχετίζονται µε τις δικές του ψυχικές σταυροδρόµι .∆ιακριτικό και 

αβλαβές αιτίες µέσω δέσµης αναρρόφησης της δηλητηριώδη σκέψεις 

και προκαταλήψεις για το δικό τους δηλητήριο και αντίδοτο του .Φως 

οροφής , ο καπνός που διαπερνά το φως της µυστικής κουρέλια 

µυαλό µνήµες αναιρεθεί στο κεφάλι , χωρίς κατεύθυνση και δράση, 

δράση , αυτό το µοτέρ που δροσίζει το βήµα του ξέφρενη σκέψη 

αργή και ασυντόνιστη µυαλό massificadora .Piercing την ενθουσιώδη 

για το χρόνο αδράνειας είναι και διανέµει τον εγκέφαλο και 

συναρπαστική φώτα Deambulante ηλεκτρική διέγερση .Και 

εντείνεται στην µαγευτική και παραλυτική µάζας σώµατος , ως 

desencadeio ρίµες σε ασυναρτησίες .Αυτά τα φώτα οροφής έρχονται 
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σε κάθε κεφαλή µηχανικής τέλος ." Μερικοί άνθρωποι έχουν 

πιθήκους , άλλοι µόνο σοφίτες !"Άλλα φώτα που συσκοτίζουν την 

κύρια είσοδο , εύχοµαι διεισδυτικά σοφίτες µε αναµνήσεις , σκέψεις , 

σύντοµες ζωές έζησε χωρίς σηµαντικές αιτίες , αλλά µε πολλές 

αναµνήσεις .Μνήµες που είναι να φωτίσει το µυαλό για πάντα ανοίγει 

ή να κλείνει σε σεντούκια ... Ια αναζητούν κασέτες VHS , και δεν 

έχουν χρήµατα για να πληρώσουν το ενοίκιο µέχρι εξαπλώνεται στο 

χρόνο και να διαιρέσει την σπάνια αυξάνουν κοιµόταν σκεφτόµαστε 

τι ήταν .Έχω ακόµη και κασέτες µήνες για να συσσωρεύονται .Το 

1993 άρχισα να θέλουν να πάρουν τα χρήµατά µου και αποφάσισε 

µετά από µια πρόσκληση να εργαστεί για µια αίθουσα παιχνιδιών 

.Εκείνη την εποχή ήταν 15 ετών και είχε δει πολλά αρχή που 

κράτησε τάξης του χώρου και απαγορεύοντας εκείνες κάτω των 16 

ετών από την είσοδο.Ήρθε η πρώτη επαφή µε το χασίς και 

αποδείχθηκε αργότερα κατανάλωση πάνω από 17 χρόνια µετά .Σε 

αυτό το περιβάλλον να έρθω σε επαφή µε άλλες πραγµατικότητες , 

αλλά αρνήθηκε ποτέ και έχω αρνηθεί τη χρήση ηρωίνης και κοκαΐνης 

, ώστε να πω ότι έκανα όλη µου τη ζωή δεν ήταν σε τάξη ή σκοπός , 

δηλαδή εγώ µπορεί να έχουν " ναρκοθετηµένες ", αλλά ποτέ δεν 

καταναλώνουν.Είχε τις ανάρµοστες συµπεριφορές προς την 

κατανάλωση και ήδη ένα διάσηµο " καλλιτέχνης " είναι ο 

παρουσιαστής του στο τέλος του σχολικού έτους κόµµα του 9ου 

βαθµού φιναλίστ το 1993/1994 .

Γεννήτρια, ή αγάπη γεννήτρια αγαπούν αυτό καύσιµα αυτό δεν 

εικονική σαρκική επιθυµία , και αυτή η συναισθηµατική σύνδεση µε 

διαφάνεια φιλί και διψασµένοι για κάτι ζωτικής σηµασίας για την 

ανάπτυξη της συναισθηµατικής ενέργειας και ηλεκτρικών δεσµούς 

.Αυτή η γεννήτρια τροφοδοτεί εγώ και προσωπικότητες µε κρυµµένα 

πρόσωπα στην καθηµερινή παράσταση όπως στο να πάρετε το 

πρωινό ή το δείπνο , ή το νερό που τροφοδοτεί την ενέργεια της 

ηµέρας µέρα - να-να.∆εν µάσκες ή lacerating σκέψεις , µας 

enquadramo στην πραγµατικότητα η ενέργεια της αγάπης ή η αγάπη 

του ηλεκτρισµένη ενέργεια και απότοµη διάτρηση και αντιπρόσωπος 

φαίνεται αγάπη και τη µοναξιά που ζει τροφοδοτείται από ένα 

καλώδιο που ποτέ δεν κλείνει , ένα άφθαρτο δύναµη , αλλάαλήθεια , 

για πάντα !Πάντα διψασµένος ηλεκτρισµένη επιθυµία να δούµε και 

κάποια υποµονή εφηύρε την µονοτονία της ηµέρας και πλάγιες όψεις 

που αντιπροσωπεύουν τίποτα στην ηλεκτρική µέσο είναι χαλαρά 

καλώδια .Βγείτε στην φαντασία του έµφυτου κινητήρα και 

πρωτοστάτησε πραγµατικότητες , αλλά µε πνίξει τη στιγµιαία επαφή 
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.Επικοινωνήστε απαραίτητο για τη ζωή , µε κινητήρα , ότι η 

πραγµατικότητα συναίνεση της ζωής και δεν είναι παρόντες , αλλά 

αγνοεί άλλες πραγµατικότητες σχεδόν ανεπαίσθητη για την 

συνειδητή επιθυµία , αλλά είναι εκεί !Υπάρχει πάντα παρούσα µε την 

έννοια της άµεσης ευκαιρία , έτσι ώστε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

δεν µπορεί να είναι υδαρής , δεν διαφάνειες σε σκέψεις της 

γεννήτριας αγάπης µέσα και τους διαθέσιµους πόρους ?για την 

αγάπη της γεννήτριας είναι πάντα για κυνήγι και οποιοδήποτε άλλο 

µη εικονικό περιβάλλον και να ελέγχεται αυτή η ίδια η ύπαρξη του 

επιδίδεται , τότε δεν µπορεί να εκχωρήσει τον εαυτό του την 

ευχαρίστηση που δηµιουργεί , και πολλαπλασιάζεται σε αυτά τα 

πανταχού παρόντα πρόσωπα του κοµµατιού ψυχής που πάντα ήθελε 

να καταπνίξει.Επειδή δεν µπορεί να διαθέσει οποιοδήποτε κοµµάτι , 

όπως η ενέργεια είναι µία και πολυπολιτισµική αίσθηση της 

ικανοποίησης , η ικανοποίηση που αναπτύσσει διάφορες 

πραγµατικότητες , γιατί είναι εικονικά και φανταστικό , µόνο µε την 

παρουσία των άλλων ή τον εαυτό του στον καθρέφτη έκρυψε τη νέα 

κανονιστική εξουσία στο µυαλό τουνετρόνια , ότι αυτά είναι τα 

πραγµατικά ζώα του φωτός .Φωτεινό δράκους µπορούν να 

αναφλεγούν και το ρεύµα που ρέει µέσα µας και µας αναζωογονεί 

την καθηµερινή µας δίνει δύναµη και µίµος αστραφτερά όντα και 

περιπλανώµενος , ναι !Περιπατητές γιατί µπορεί να είναι η δύναµη 

του φωτός ή άρρωστος και αναρρωτήρια καταπίεση που 

προσβάλλουν την δυϊστικές και καταπιεστική πραγµατικότητα .∆εν 

µπορείτε abatas για αυτό σηµερινή αρνητική πόλους διεισδύοντας 

στο υποσυνείδητο και τη µείωση βαθύ πόνο της αντιπολιτευτικής 

κρίσιµη προσωπικότητα , που τροφοδοτείται µάλλον την υπερβατική 

πραγµατικότητα και θετικότητα αντι χηµικών ουσιών και τροφοδότη 

κυκλώµατα του το πνεύµα της καινοτοµίας και της επίτευγµα, 

επίτευγµα ότι αυτόδεν είναι µεταβιβάσιµα ως τροφοδότες ξέφρενη 

κούρσα προς καµία ευχαρίστηση , αλλά σέρνει το µυαλό να τα 

κύµατα της σκέψης και της µετάδοσης του αυτό .Η µετάδοση των 

σκέψεων είναι πραγµατική και αναπτύσσει κυκλώµατα και κανείς δεν 

µπορεί να αρνηθεί αυτά τα κυκλώµατα έχουν ρεύµα spreads στον 

διαχρονικό αέρα των αισθήσεων και απολαύσεων καταπιέζονται 

επειδή είµαστε όλοι αρχίζουν σε εξωτερικά ερεθίσµατα της βήτα -

αποκλειστές , αλλά ότι ενισχύουν τη δίψα µας για ζωή .Συνεπώς, 

αυτές οι ωθήσεις επηρεάζει τη σκέψη µας και µερικές φορές 

συµβαίνουν συγκρούσεις ή να αναπτύξουν στη σκέψη, αλλά ότι 

µπορεί να φέρει την ευτυχία , ότι ο ενθουσιασµός των πρωτονίων θα 
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οδηγήσει στην εξωτερική πραγµατικότητα .Μπλε φως προκάλεσε 

έντονα συναισθήµατα µπλε φως που περνά µέσα από γέφυρες και 

σκάλες και διεισδύει τη δύναµη των συναισθηµάτων που τροφοδοτεί 

πνευµατώδης αξιοποίηση αυτού του δυναµικού , που εκφράζει την 

ικανοποίησή του εξαιρετικά ευαίσθητου δοκάρια οµορφιά της 

διαφάνειας εύγλωττη φιλίας που ψάχνουν για λίγο " µπλε ", 

ισχυρότερη , πιο έντονο , και αναπτύσσεται σε εµάς αστερισµούς µε 

βαθιές προεκτάσεις αισθάνεστε και να αποξενωθεί ότι ερτζιανών 

κυµάτων .Αυτή η δύναµη επηρεάζει πλάγια µυαλά στερηµένοι από το 

αίσθηµα της ζωής , τυρκουάζ επηρεάζουν βαθιά και διαρκή φιλία , 

που µεταφέρει το ίδιο µαγικό δοκάρια της τρέλας και ενθουσιάσει 

τους λάτρεις της σπάνιας οµορφιάς και αναζωογονητικό .Τα νήµατα 

της έντασης του λυκόφωτος που αναπτύσσει και εκπέµπει ενέργεια 

και ζεστό προστασίας του κακού και απολαύσεις µε αγωνία και τη 

σιωπή , όχι, δεν είναι µια µάσκα που µας διαφεύγει και µας 

παρέπεµψαν στην αφηρηµένη σκέψη , είναι µάλλον ένα ισχυρό φως 

και την εντατικοποίηση της ευχαρίστησηςπραγµατικό και το 

φανταστικό , αλλά επηρεάζει και που την επηρεάζει πάντα να 

κινούνται και να τρέξει έξω όρια για την ενδογενή και µακροχρόνια 

φιλία .Ερωτεύεται και τον τρόπο που στερούνται λογικής , αλλά 

σερβίρουν φαγητό στο συναίσθηµα , έρχεται και φέρνει ευχαρίστηση 

και τη σφοδρή επιθυµία απολαύσεις , ότι η ευχαρίστηση είναι 

θερµίδες και εισβάλλει όλα σε µια φρενίτιδα ενθουσιασµού αυτό το 

βασικό χρώµα που βρίσκεται κάτω και ρολά abrocha τη 

συσσώρευσηενέργειες που είναι άδειο, µε το χρόνο , αλλά αυτό δεν 

εξαφανίζονται σε αυτό το µέλλον, δηλαδή είναι πάντα παρούσα , 

προστατευτικά , δεν µας αφήνει να εξελιχθεί το επίπεδο της 

ανεξέλεγκτης φωτεινό ευχαρίστηση .

               Το 1994 άρχισα να µαθαίνω ηλεκτρολόγο και ανακύπτει 

ένα ψευδώνυµο , όπως είµαι ακόµα γνωστό από µερικούς ως « 

Faíska " αυτό γιατί πήρα ένα σοκ σε ένα χαλαρό νήµα και στο τέλος 

δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύµα .Άρχισα να παρακολουθεί την νύχτα και 

στη συνέχεια, στην πρώτη επίσκεψη το 1994 σε ντίσκο έκλειψη , 

που έγινε το " catch- κούπες " Θυµάµαι ακόµα εκείνη την ηµέρα έχει 

γίνει ένα τεστ αναπνοής και το αποτέλεσµα πριν να θέσετε ξανά σε 

λειτουργία ήταν υψηλότερη από 2,0 .Απόψε ήταν φανταστικό , που 

µόλις άρπαξε το µπουκάλι όλη την ντίσκο και πρέπει να εκτελούνται 

από έναν από τους διαχειριστές το σπίτι µε το κεφάλι του έξω , και 

µε άφησε εκεί στο σπίτι , ήταν µια έκπληξη το γεγονός ότι το 

τελευταίο έτος του καλοκαιριού έκλειψη φτάσω στο τέλος , 
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όπωςµπάρµαν κάνει πλάνα και µπάρµεν να αντικαταστήσει τη µέση 

της νύχτας που δεν θα µπορούσε να σταθεί .Έφυγα πρόοδο και 

παίρνω ωοθηκών , εντάχθηκε στο ακαδηµαϊκό έτος 1994/95 σε 10 

έτη σχολικού αθλητισµού περιοχή Ιωσήφ Macedo fragateiro , ήταν 

πάντα το χειρότερο από πλευράς του ed .Φυσικές και αθλητικές 

ειδήσεις αυτή οφειλόταν επίσης σε κακή συµπεριφορά µου , έχω 

ακόµη ένα ιατρικό πιστοποιητικό , στην πράξη, κολύµπι ύψους 

αναφέρεται µια αλλεργική αντίδραση στο χλώριο , αλλά αυτό που 

δεν ήξερα ήταν το κολύµπι !Είχε µια ποδοσφαιρική οµάδα που 

ονοµάζεται "Les bufons » ή peidolas και ήρθε για να αντλήσει 

κεφάλαια στην εµπορική περιοχή της Estarreja .Με τη µέθη µε έκανε 

να περάσει µέσα από PJ στο Aveiro µε έναν άλλο φίλο , έκανε τα 

στάδια πριν από την παγκόσµια στοιχεία για δευτερογενή όπου " 

υποβρύχια " µπύρα και µείγµα κέικ έγινε στο αστείο .

Στο ταξίδι τους φιναλίστ στο Bayou φούστα σούπερ µάρκετ µε 

αγάπη γεννιέται από µπύρες που τον πήρε στο διαµέρισµα όπου 

συναντηθήκαµε - το υποσέλιδο της εν λόγω διαµέρισµα άδεια 

µπουκάλια .Με την ευκαιρία της επετείου της φίλη µου τη στιγµή 

µέθυσα furadouro µου , έτσι ώστε να καταλήξω να κοιµηθεί στο 

τραπέζι ακόµα είχε έρθει µόνο την σούπα και όταν ξύπνησα έριξε το 

τραπέζι µετά το δείπνο µου έδωσε µια βόλτα στο σπίτι και ήθελα να 

είναι ένα κόµµακαι όχι στο σπίτι .Για δεκαοχτώ µου είδα την ταινία 

Trainspotting βρέθηκε πάντα τεράστια αστείο , επειδή ο άνθρωπος σε 

µια τουαλέτα και να βυθίσει σε µια θάλασσα από turds και συχνά η 

συνοµιλία µε τη γιαγιά µου άρεσε να µιλήσω µε ό, τι βγαίνει από 

µένα είναι ότι η κουράδα που είναι µαλακίεςETA µου το δευτερεύον 

που έκανε ο εκφοβισµός και παλαιότερα είχαν ακόµη και τον 

εκφοβισµό στο κόµµα το γάµο του αδελφού µου µε 3 φιάλες ρούµι 

και πολλές βολές και άρπαξε τα blinds σήµερα το πρωί ρίχνοντας 

επάνω .Έγινα πρωταθλητής για την οµάδα ονοµάστηκε « Τσετσενίας 

» στο τουρνουά ποδοσφαίρου συνέχισε την πορεία µου και το 

1995/96 ήδη στο 11ο δηµοτικό σχολείο José Macedo Fragateiro θα 

µπορούσε να πάρει τη µετάβαση στην 12η τάξη , αλλά µε τα 

µαθηµατικά και τη φυσική χηµεία πίσω ,ποτέ δεν πήρα τα ανακτήσει 

.Πήδηξα έξω από την τάξη του παραθύρου και περπάτησαν µέσα από 

την πόρτα για να πει ότι είχε πάει στο µπάνιο δάσκαλος ο οποίος 

ήταν ο διευθυντής της οµάδας είπε ότι θα πει στους γονείς µου και 

εγώ επικαλέστηκε ότι είχε προβλήµατα στο σπίτι .Ωστόσο οδήγησε 

τρέξιµο και παραπονέθηκε πάρα πολύ ενός µυός και ότι αργότερα 

ήρθε να λειτουργεί σε περίπτωση κήλης στο έτος 1996/97 , έχουν 
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αποτύχει σε µία έτους διαφαινόµενη στρατιωτική θητεία για την 

οποία η στρατιωτική ελέγχου κρίνουν ακατάλληλο µου, µου 

παραπονέθηκε ότι δεν µπορούσε να τρέξει , διότι βλάπτει τα πόδια 

µου .Έκανε τα τρι - τουρµπίνες φίλους δηλαδή τις αρθρώσεις των 3   

φίλτρα .Προκαλείται καταστάσεις Bulling που επηρεάζουν την οµάδα 

«πίσω» από το σχολείο ήταν αυτοί που ονοµάστηκε ήτα .Προώθηση 

συναντήσεις µε 4 και 5 άτοµα στην πόλη των ωοθηκών µεσηµέρι , το 

πραγµατικό επιθέσεις κατά της ελευθερίας της έκφρασης και τους 

επισκέπτες που συγκεντρώθηκαν µε την καλύτερη Nuno σύµµαχος 

µου coagíamos τις συνήθεις οµάδες των δύο φύλων .∆ήλωση 

δηµαρχείο Estarreja , έχω µεταγράψει : υπηρέτησε ως µια οθόνη 

στην επαγγελµατική πρόγραµµα για τα παιδιά του 1ου κύκλου της 

βασικής εκπαίδευσης " δραστήριες διακοπές " κατά τους µήνες 

Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο του 1997. « Επιβεβαιώνω ότι οι 

παρεχόµενες υπηρεσίεςέχουν αναγνωριστεί ευρέως και εξήρε τόσο 

τις demostrados ενδιαφέρον και τη δέσµευση ή την αξία του έργου 

.Σε ΣΑΝΤΑΡΕΜ µετά λέγοντας ότι επρόκειτο για την έκθεση Expo 

πήγε στο σπίτι κάποιων φίλων που έρχονται για να δώσει µια κλανιά 

και να µου όλα θολώνει αφού πέταξαν έξω τους πυγµάχους 

παράθυρο επαναλαµβάνεται κατά το έτος 1997/1998 το 12ο έτος 

κατά το οποίο είµαι κατηγόρησαν για σφάλµατα αφοσίωσητου 

Συλλόγου Φοιτητών του ίδιου έτους ξεκίνησε την οδήγηση .Η 

αναµονή και ο ίδιος οδήγησε καλά επιθυµούν , θέλοντας άλµα , 

παρακάµπτοντας και το κάπνισµα ήταν το περπάτηµα χωρίς κύλιση 

άγχος προορισµό ποικίλλει ανάλογα µε την ηλικία , αν και πάντα που 

ζουν σε ansiosíssimo κατάσταση αναµονής για κάτι , θέλουµε πάντα 

κάτι , πάντα µέσα µας στέκεται ως Willχωρίς τη θέλησή τους εαυτό 

.Φέτος έχω ετοιµάσει την ακόλουθη πρόταση ψηφοφορία : είναι µε 

µεγάλη αποφασιστικότητα και αίσθηµα ευθύνης που candidatamos 

σε αυτές τις εκλογές ο σύλλογος των µαθητών του λυκείου José 

Macedo Fragateiro .Στόχος µας είναι να προωθήσει τις πολιτιστικές 

και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για να τιµώ αυτό το σχολείο , που 

χρειάζεται επειγόντως να επιβάλει εσωτερικά και εξωτερικά .Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου προτείνουµε : - υλοποίηση ενός 

finalistas- χορό προώθηση πολιτιστικών και αθλητικών ηµερών που 

διατίθεται στο σύνολο του πληθυσµού των σπουδαστών, 

συµπεριλαµβανοµένης µια εβδοµάδα για τη νεολαία , τουρνουά 

ποδοσφαίρου , µπάσκετ και βόλεϊ ( άνδρες / γυναίκες .. ) .Ετοιµάστε 

µηνιαία , προκειµένου να διαµορφώσει και να ενηµερώνει τους 

µαθητές των κοινωνία- τα προβλήµατα που ενθαρρύνουν τη 
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δηµιουργία ενός συζητήσεις σχολική εφηµερίδα - κατάρτιση 

associados- απόκτηση του ποδοσφαίρου τραπέζι µπιλιάρδου -

εβδοµάδα της νεολαίας τη µέρα σας µε διάφορες δραστηριότητες -

να έρθουν σε επαφήµε το " µέσο όρο" , προκειµένου να προωθήσει 

τις δραστηριότητες του σχολείου µας , και ιδίως πρωτοβουλίες του 

φοιτητικού συλλόγου του .« Βασιζόµαστε στην ψήφο σας " λίστα -

αυτή είναι η λίστα σύνδεσης σας - να δώσει ο τύπος για την 

εκστρατεία vocês.na διανοµή προφυλακτικών από τους φοιτητές και 

κράτησε επαφή µε το κέντρο υγείας για τις επικείµενες συζητήσεις 

που δεν έρχονται για να καταλάβετε γιατί ηκέντρο υγείας ήθελε οι 

µαθητές µένουν ιδιωτικά µαθήµατα για να παρακολουθήσουν .Με το 

σύνθηµα της εκστρατείας , "δίνουν τον άντρα για σένα ! " 

"Ακολουθεί τα βήµατά µας " , ακόµη και "παίζουν µουσική µας , " µε 

το Σοσιαλιστικό Κόµµα αφίσες που υποστήριξαν την εκστρατεία αυτή 

, παρέχοντας τα κεντρικά γραφεία ήθελαν µια συµβολή , ή να 

µαχητικήτο κόµµα , οι µαχητικές φύλλα διανέµονται , αλλά όχι µια 

µαχητική έχει κερδίσει αυτή την πολιτική δύναµη του συλλόγου µας 

.Όσο για τα άλλα έργα του εκτελεστικού συµβουλίου αγοράζουν 

τραπέζι µπιλιάρδου ποδόσφαιρο και παίρνει τα µισά από τα 20 

βλήµατα που κοστίζουν σε κάθε αγώνα .Την ηµέρα των εγκαινίων 

και παραθέτω : µετά την εκλογή πέρασε την τελευταία 14 Γενάρη 

1998 µεταξύ 10 και 20 ώρες.Συµµετείχε σε δύο καταλόγους , και β 

οι εκπρόσωποι των οποίων καθορίζονται κατά τη διαδικασία αίτησης , 

µε την εγγραφή ότι η πράξη έλαβε χώρα εντός των φυσιολογικών 

ορίων .Μετά το κλείσιµο της κάλπης , η οποία ψήφισε 740 φοιτητές , 

προχωρήσαµε στην καταµέτρηση των ψήφων .Έδωσαν τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα : δέκα λευκό - δεκαπέντε ψήφους ψήφους nulos-

πεντακόσιες επτά λίστα ψήφους α- διακόσια οκτώ ψήφους λίστα β -

σύµφωνα µε την ψήφο του καταλόγου έχει κερδίσει το νικητή στον 

πρώτο γύρο κατοχή χορηγήθηκε απόΣύνδεσµος ψήφισε πέρυσι ότι 

µετά παρέχει µια εκτίµηση του συνεταιρίζεσθαι σε σχέση µε το 

σχολικό έτος χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά .Μετά από αυτή την 

παρουσίαση δεν εµφανίζεται κανένα θετικό ισοζύγιο .Θα πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί ότι η προηγούµενη ένωση έχει την κληρονοµιά 

της ένα γραφείο , µια µεταλλική ντουλάπα , µια καρέκλα , ένα 

παγκάκι και δύο παιχνίδια σκάκι ( ηµιτελές) .και τίποτα άλλο να 

προσθέσω έκλεισε τη συνεδρίαση που τα πρακτικά αυτά 

καταρτίστηκανότι µετά διαβάζει και εγκρίνει θα υπογραφεί από τα 

παρευρισκόµενα µέλη .Ηµέρες µετά την εκστρατεία είναι µια 

ανώνυµη καταγγελία που κυκλοφορεί το σχολείο όπου ήταν το 
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παρατσούκλι The Lion King και τον Αλ Καπόνε , επειδή µερικές 

φορές µε έκανε να περάσουν οι χαρακτήρες στην τάξη , το θέµα 

είναι περίπλοκο στην πλευρά µου αυτό παρατηρήθηκε επίσης από το 

διοικητικό συµβούλιοως καταναλωτής χασίς και σύµφωνα µε σχολική 

ψυχολόγο του επικεφαλής.Στο τέλος του 1998, για να ωοθηκών PSP 

ανοίγει έρευνα και καµία αστυνοµική έρευνα φέρεται η ανώνυµη 

καταγγελία ήµουν ο γιος του προέδρου του Επιµελητηρίου Estarreja 

και ήταν ο επικεφαλής ενός δικτύου διακίνησης .Μόλις είχε καπνίσει 

ένα κοινό όταν µπήκα τις εγκαταστάσεις τους µπάτσους , αρνήθηκε 

την κατανάλωση και είχε δοκιµάσει και δεν του άρεσε , αφού δεν 

υπήρχε πλέον επαφή ή πληροφορίες σχετικά µε την ανάκριση µου 

στην εν λόγω οµάδα των ωοθηκών .Φέτος στο χορό κάτω από την 

υποψία και τις κατηγορίες της µη καταβολής του εν λόγω δείπνο , 

ανήθικη επειδή πληρώθηκε τις επόµενες ηµέρες µε το 1ο έργο του ο 

καλύτερος φίλος µου εκείνη την εποχή , ο κατάλογος που 

εφαρµόστηκε το επόµενο έτος φοβόταν ότι εµείς δεν 

κάνουµεπληρώσαµε το δείπνο , το οποίο έγινε , φήµες .Τον 

Ιανουάριο του 98 είµαι καλεσµένος για την εβδοµάδα της 

εκπαίδευσης , έφερε µνήµες της ΕΞΑ του .Jorge Sampaio ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µε την οποία χορηγήθηκε µια 

φωτογραφία µε την αφιέρωση " στην οµάδα του Aveiro , κυρίως 

προς και από το σχολείο José Macedo fragateiro , µε µια φιλική 

αγκαλιά " εβδοµάδα της εκπαίδευσης 24 Ιανουαρίου, 1998 - Ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας , είχε το µεσηµεριανό γεύµα στέκεταιστο 

µουσείο της ηλεκτρικής ενέργειας , όπου υποδέχτηκαν τον Πρόεδρο 

.Την ίδια χρονιά έρχεται η ευκαιρία να δουλέψω σε ντίσκο στο 

furadouro pildrinha , εκεί ως µπάρµαν διασκεδάσει τους επισκέπτες 

µε τα µπουκάλια και τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα που φέρνουν στο 

νου την ταινία «Κοκτέιλ» ήταν µια νύχτα , όταν όλοι µου καθάρισε 

και είχα την αίσθηση ότι η ντίσκοείχε έσβησε πιστεύοντας αυτό 

ακόµη και µετά ξύπνιος όταν είµαι όλοι θολή ρίξει τα εσώρουχα έξω 

από το παράθυρο , πέφτουν επάνω σε µια οµπρέλα ενός καφέ , 

ηµέρες αργότερα η µητέρα ενός φίλου του ορυχείου για να 

επιστρέψει το ήδη πλυθεί εσώρουχα λέγοντας ότιίσως είχε πέσει από 

πάνω .Ήταν κοινό να πίνετε 2 µπουκάλια χρυσό απεργία ένα αψέντι , 

µαζί µε τον σύντροφό µου .Μέχρι σε ένα πάρτι είµαι εξυπηρετούν 

έναν πελάτη µπροστά από το αφεντικό και αρχίζουν να γεµίζουν τα 

ποτήρια εξάπλωση του υγρού σε όλο τον πάγκο και ήταν αµέσως 

απολύθηκε .Εν ολίγοις ήταν ένας από τους µάνατζερ µε έναν πελάτη 

και υπηρέτησα τους δύο βολές εξάπλωση ό, τι ακριβώς είπε : Φύγε 
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από εδώ !και σε αυτήν την ηµέρα δεν µίλησε περισσότερο σε αυτόν 

τον άνθρωπο .Παρακολούθησα ένα γάµο ο καλύτερος φίλος του 

αδελφού µου , έχω καπνίσει ζιζανίων στο µπάνιο και µε πήρε 

µεθυσµένος έτσι ώστε να τεθούν επί τάπητος ένα παπούτσι και έκανε 

το κινητό τηλέφωνο .Η νύχτα πάντα συνοδεύεται από τα γυαλιά και 

την κατανάλωση χασίς χρησιµοποιείται για να γράψει τον τύπο του 

Αϊνστάιν στο σχολείο καλύπτει µπαρ 1998-1999 monho - µπάρµαν 

ήταν εδώ πριν από λίγους µήνες για να εξυπηρετήσει κύπελλα 

.Πραγµατοποίησε τελική 2ºperiodo κόµµα , ως συνήθως ταυτόχρονη 

ντίσκο Φοίνιξ χτύπησε 900 άτοµα κατά το πρώτο ντους monho 

χτύπησε τα 700 άτοµα κατά σχεδόν 200 άλλα άτοµα στο αντίπαλο 

κόµµα ήταν µια επιτυχία .Μετά το κόµµα πήρε όλη την ένωση των 

στοιχείων για φαγητό έξω πληρώνει ο ιδιοκτήτης του δείπνο monho 

δεν δίνει αυτό , όχι περισσότερα χρήµατα για το κόµµα .Φέτος, 

ξεκίνησε έκπτωση υπάλληλος µου ως Philips , βιοµηχανικός εργάτης 

, όπου εργάστηκα δύο µήνες για σχεδόν δύο εβδοµάδες από 

απουσίες .Μέχρι τότε πήρε µια θέση στο Uniteca / Quimigal .Πήγε 

µπάρµαν / ψυχαγωγίας µε ταχυδακτυλουργικά κόλπα µου στο 

dacasca ντίσκο ήταν εδώ που καταναλώνουν το πρώτο µου " δισκίο 

" έσπασε στα δύο και πήρε σε διαφορετικές ηµέρες µισά φαινόταν ότι 

τίποτα δεν έκανα ήταν να την ταχύτητα του σώµατος , 

π.χ.αποφυλλώ ένα ολόκληρο περιοδικό και να µην διαβάσει τίποτα ή 

να πάρει σπίτι και να βάλει τη µουσική και να πάρει για να κρατήσει 

το ρυθµό .Ήταν η πρώτη και µοναδική εµπειρία τους .Στο ντίσκο 

dacasca τις δηµόσιες σχέσεις και την ασφάλεια , όταν πήγα να 

ψάξουν για άλλη ηµέρα εργασίας µου είπε ότι εγώ χθες µε 

µπουκάλια και juggling µου είχε χτυπήσει το κεφάλι του πελάτη, ο 

οποίος είχε πάει στο νοσοκοµείο αφήνοντας την είδησηστην 

εφηµερίδα , µετά από όλα ήταν όλα ένα ψέµα και είχα πιστέψει .Για 

µια καθυστέρηση τριών ωρών ήµουν µε µια φίλη να πάρει εκεί και 

είµαι αντικαθίσταται από το να πάρει τα γυαλιά και καύση επί τόπου 

.Άνοιξε ένα νέο µπαρ στην Estarreja Έχω πάει κατά τα έτη 1998/99 

ως µπάρµαν / θυρωρός ήρωες του µπαρ , µια από εκείνες τις νύχτες 

δανείσει ένα βιβλίο σχετικά µε " τις πόρτες » και να πεθάνουµε 

"Αµερικάνικο" συλλέχθηκε µε τρένο του και το βιβλίο µου .Ήρθα να 

κάνω µια κατάθεση των $ 100 για να είναι σε θέση να αυξήσουν 

1.000 δολαρίων ... για δύο χρόνια ως επιστάτης και ακόµη και 

έκαψαν την πόρτα µε βενζίνη µοτοσικλέτα , αλλά ποτέ δεν πείραζαν 

ή εµπλέκονται µε κανέναν.Οργανώστε µία Παραµονή Πρωτοχρονιάς 

1998/1999 σε Ηρώων Bar \u0026 φίλους Faíska οργάνωση κλήση 
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όλους τους φίλους για την Πρωτοχρονιά .Μαντώ όλοι οι θαµώνες 

µπαρ φύγουν πριν τα µεσάνυχτα εγκαταλείψει τελικά το µπαρ και το 

Νέο Έτος .Πηγαίνω στα µπαρ των ωοθηκών πέτρες πού είµαι επίθεση 

διαφήµιση κατά την εγκατάσταση σε µια άλλη περίπτωση , κατέθεσε 

καταγγελία στην αστυνοµία και πάνε σε ένα µπαρ στο οποίο λένε ότι 

αποχώρησε από τασάκια µέσα , καθαρό ψέµα .Πρέπει να πάω στον 

εισαγγελέα , αλλά εγώ δεν έδωσε συνέχεια στην υπόθεση για την 

έλλειψη µαρτύρων .Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς 98/99 - ήρωες 

του µπαρ av .Salreu Estarreja υποκόµης οδήγησε ένα πρόγραµµα 

στο οποίο : τα 12 χτυπήµατα σε µια νύχτα [ και µέρα ] ... DJs για 

τον έλεγχο του resident DJ Σεργίου επισκεπτώνΒίκυ και 

ανώνυµα.Στη µέση του κόµµατος και για να ντύσει µου να πάει στο 

σπίτι στο κόµµα και τους φίλους µου δείξει, τίθεται όλους τους 

πελάτες του µπαρ όπου ήταν εκείνο το βράδυ porter στο τέλος του 

έτους .Στη σκέψη τεθεί υπό αµφισβήτηση η σειρά της αλφαβήτου και 

να έρθει να πιστεύω ότι η ΑΒ ή Abba ήταν πολύ µπροστά νοµίζω 

δηµιουργήσετε ένα σύστηµα ασφαλείας µεταξύ των ανδρών τύπο 

κλείνει το µάτι ή αφής και αισθάνονται ο ένας τον άλλον και να 

περπατήσετε σε όλα τα ταχύτητα για να δείτεότι ήταν κακό ή πόνο 

και βοήθεια .Παρακολουθήστε τηλεόραση και νοµίζω υποσέλιδα 

περιέχουν µηνύµατα στο µυαλό µου, βλέπω το κανάλι FTV και 

νοµίζω ότι η ηµέρα θα παραλάβει το βραβείο Νόµπελ .Έχω σκεφτεί 

µια φορά να τρώει ανθρώπινα όργανα και ήταν ένα κατάστηµα 

τροφίµων σε kilo εκείνη την ηµέρα την εντύπωση ότι το σπασµένο 

γυαλί στο δρόµο ήταν διαµάντια , παρακολουθούσε την ταινία αρασέ 

/ χοίρους και τα διαµάντια σε ταινία στο Aveiro , όταν νοµίζω ότι 

είναι ο ηθοποιός της ταινίας ,αρχίζουν να αφαιρέσετε τα παπούτσια 

τους και να πάρει µέσα και έξω από τον κινηµατογράφο , ήταν η 

ταινία µου .Στην Estarreja έτρεξε σε απόλυτη ελευθερία να δράσει 

κοντά στο ποτάµι και να σκεφτούµε αναρρίχηση στα δέντρα , µεθώ 

µισό σώµα στο ποτάµι και νοµίζω ότι είµαι µια ιδιοφυΐα και ότι ο κ 

.Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µε παρατηρείται , έχω επαφές µε 

αγελάδες που βόσκουν και να προσπαθήσουµε να επικοινωνούµε 

µαζί σας τις σκέψεις µου .Νοµίζω ότι είναι µου κλέβουν τις ιδέες και 

µε κάνουν να θέλω να κάνω κακό , αρχίζω να αισθάνοµαι περίεργα 

πράγµατα , να µε αποµονώσει , έκαναν πράγµατα όπως 

περιστρέφονται όλο το δωµάτιο , διαβάζοντας βιβλία ψυχολογίας για 

να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τι συνέβαινε σε µένα , άρχισα 

ναέξαλλος , παραληρητικές ιδέες καταδίωξης , ή ότι τον 

παρακολουθούσαν και ελέγχονται είτε από την τηλεόραση ή στις 
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εφηµερίδες της ηµέρας , έρχονται να σκεφτούµε ότι ο πατέρας µου 

θα µου αγοράσει ένα µπαρ , και ήταν η µεγαλύτερη στον κόσµο , 

µόνο παράξενα πράγµατα που οδηγούνοι γονείς µου να ανησυχούν 

σοβαρά σε αυτή τη γενική βαβούρα κάποιος καλεί GNR και οι 

πυροσβέστες εξακολουθούν να µου µεταφέρει στο νοσοκοµείο που 

έτρεξε παραπαίει ώρες περπάτηµα µέχρι να είµαι βρεθεί από τον 

στρατό της GNR που µου λένε , " ήµασταν απλά ψάχνουν για σας 

"Είµαι µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο σε Aveiro , µετά την ψυχιατρική 

έκτακτης ανάγκης Κοΐµπρα .Απόσπασµα από πυροσβέστες δεµένο σε 

ένα φορείο , µετά τη συνοµιλία σκέφτοµαι θα πάρω µια ένεση και θα 

έχω µε τα κορίτσια µετά από διαβούλευση µε τον επικεφαλής της 

ψυχιατρικής , αλλά πήρε µόνο την ένεση ... Όταν ξυπνάω είµαι σε 

ένα δωµάτιο του psych περιφέρεια ! ;Φύγετε , πήρα ένα ταξί και 

πήγε στην Κοΐµπρα , όπου ο Estarreja είπε ο οδηγός ταξί να 

περιµένει και πήγε να προειδοποιήσει τη µητέρα µου ... Η επόµενη 

µέρα τείνω να λαµβάνουν ένα χάπι που αποστέλλονται από τους 

ψυχιάτρους µη γνωρίζοντας ότι ήταν σκόπιµη για να αισθάνονται 

άσχηµα , ζητώνταςθα µε οδηγούσε στο νοσοκοµείο , έµεινε 

περισσότερο από 20 ηµέρες κάτω από φυσικό σύστηµα συγκράτησης 

που είναι δεµένο µε ζώνη στο κρεβάτι !Στην Estarreja 

καλωσορίζουµε η Intermarche µου φάνηκε µια πρόσκληση για να 

εισάγετε ένα γειτονικό σπίτι , ήρθα για να εισάγετε τον κήπο σκέψης 

τους ότι ήµουν ένας κλέφτης και ακόµη και κατάφερε να κάνει µια 

καταγγελία , αλλά µετά το GNR είπε ότι έψαχνε για µένα και µου 

πήρεστο νοσοκοµείο.

Υπάρχει αναχώρηση συγκρίνεται µε το σεισµό στην κοινωνική ζωή , 

να πάρει αποδυναµωθεί κατά τα επόµενα χρόνια , ήρθα για να έχουν 

φόβους , όπως : να πάει στο καφενείο , φοβούνται ότι το κύπελλο 

έπεσε και οι άνθρωποι σχολιάσει το όνοµά µου .

               Πώς 3ºescriturário το 1999 ήταν η διανοµή της 

αλληλογραφίας και την καταγραφή των αδειών κατά τα µαλλιά 

χρόνο descolorei , διανέµοντας το αυτοκίνητο ταχυδροµείου χωρίς 

καν επιστολή , εντός της περιµέτρου του εργοστασίου όπου ταξίδευε 

σε 30km / h ήθελε να αισθάνονται την πρώτη φορά που ένα 

αυτοκίνητονα πάρει για να έχουν ένα ατύχηµα αφήνοντας τον 

προφυλακτήρα και ακόµη και έπρεπε να δικαιολογήσει .

               ∆εν κοιµάµαι επειδή δεν θέλω να κοιµηθώ θέλω να ζήσω 
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εδώ µάλλον εµπόδιο που κρατά ξύπνια Θα το αντιµετωπίσουµε µε 

την αϋπνία .

               Γράφτηκα σε οικοτροφείο Luis de Camoes , οι Πορτογάλοι 

διέταξε µια ισοδυναµία των 11 τιµών και εντοπιστεί το δροµολόγιο 

µέσω πιστωτικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

.∆ήλωση Ipj , άσκησε πληροφορίες λειτουργίες εµψυχωτής , όπως 

υποτροφίες , από το 01 Μαρτίου 1999 προς 5 Φλεβάρη του 2000 

πήγε στο σχολείο για να διαφηµίσετε υγιείς συµπεριφορές για τη 

νεολαία .Αρχίζω να δείτε σε απευθείας σύνδεση πορνογραφία και να 

έχουν επαφή µε τις συνοµιλίες .« Κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους ενδιέφερε και δυναµική παιχνίδι πλήρως τα καθήκοντά τους , 

ιδίως , οι χρήστες των υπηρεσιών , η διάδοση των πληροφοριών που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους νέους , η ενηµέρωση του 

υποστήριξη , ενηµέρωση και επαφή µε την πορτογαλική Ινστιτούτο 

Νεολαίας" Aveiro , 09 Μαρτίου 2000. πήγα στην Τενερίφη και µόνο 

κατά τις τελευταίες ηµέρες να αρχίσουν να σκέφτονται για τη 

γυναίκα της ζωής µου και γράφω 3 κάρτες µε το όνοµα του Raquel 

Mamede - Bombarral Πορτογαλία και τελευταία µέρα λαµβάνω ένα 

τηλεφώνηµα στο Bayou της προσοµοιώνουν µια κακήδιατίθεται µαζί 

µε µια φίλη στο χρόνο θα έχω το διαµέρισµα να είναι µε τη Raquel 

και πέρασε µερικές ώρες βρω τον εαυτό µου µε την πρώην 

.Φιλενάδα να τεθεί ένα σταθερό κουτάλι στο κουδούνι και δείτε ένας 

φίλος µου πηδώντας από ένα µπαλκόνι στο άλλο προειδοποιώντας 

µου του πρώην .Από στιγµές από το παρελθόν πήδηξε πάρα πολύ και 

ήρθε σε µένα έτρεξα στο δωµάτιο του διαµερίσµατος και µου έκρυψε 

κάτω από τα φύλλα του ο καλύτερος φίλος µου εκείνη την εποχή και 

µε ρώτησε όπου ήταν ο Filipe και έφυγα από τα φύλλα και είπε 

she'm εδώεγκατέλειψαν το διαµέρισµα που κυνήγησαν στους 

δρόµους έρχονται να περνάτε ένα τέχνασµα για να πάρει για να την 

ηρεµήσει .Μπορώ να απολυτήριο λυκείου 1999/2000 ενάγουσα 

τελική βαθµολογία του 16 πόντους - ωοθηκών 11 ∆εκεµβρίου του 

2000 , είχε µια σάρωση στον διεπιστηµονικό τοµέα αριστερό µισό και 

στη συνέχεια πήγε έξω εδώ καταλήγει παραδώσει ένα άλλο δάσκαλο 

, πέρασε δύο µέρες περνούν σε σαςγραφείο ζητώντας συγνώµη για 

την απουσία του δασκάλου τιµιότητα κάνει περαιτέρω εξετάσεις και 

εκχωρεί σηµείωση 20 , η µέγιστη βαθµολογία για συνήθη δάσκαλος 

ήταν 16 πόντους .Πήρα τις σηµειώσεις από τις 11 έως τις 

Πορτογαλικά , Αγγλικά σε 15 , 15 σε Γαλλικά , 17 διεπιστηµονικό 

τοµέα , 18-18 φιλοσοφία και την επιστήµη των υπολογιστών , 

αντιγραφή σε εξετάσεις , ώστε να πάρει περάσει το µάθηµα 
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.Παράλληλα µε τις σπουδές εργάστηκε σε µισοφέγγαρο πήγε επίσηµο 

ξενοδοχείο µε την επαγγελµατική κατηγορία των "εκπαιδευόµενος 

υποδοχής 2ο έτος " από την ηµέρα 8η Φεβρουαρίου του 2000 µέχρι 

τις 31 του Μάη 2000 " γνώσεις που αποκτήθηκαν σε αυτό το 

ξενοδοχείο στα τµήµατα υποδοχής / θυρωρόςκαι µπαρ 

.Αποδεδειγµένη καθ 'όλη την περίοδο αυτή µεγάλη ικανότητα να 

µαθαίνουν , ασυνήθιστη αφοσίωση και αίσθηµα ευθύνης .∆οξάζουµε 

τη διαθεσιµότητά σας και τη σχέση σας µε όλους µας .Οβάρ 28/07 / 

00.aqui κοιµόταν στα δωµάτια του ξενοδοχείου είχε κοµµάτων σε 

µπαρ και πήγε στην πισίνα µε την απουσία των υπευθύνων .Είχε 

πειθαρχική διαδικασία για την επίθεση τους συναδέλφους πήχη γιατί 

αυτό µε έκανε να αισθάνονται µειωµένες, διότι ήξερε ότι είχε 

νοσηλευτεί σε ψυχιατρική .Στη συνέχεια πήγα στη Λισαβόνα και 

πήρε µια θέση µετρητή υπάλληλος σε ένα καφέ στο εµπορικό κέντρο 

ήταν η imaviz 2000 είχε τη συνήθεια να παρευρεθεί σε νυχτερινό 

κέντρο διασκέδασης στο εµπορικό κέντρο όπου χόρεψε µέχρι τις 

πρώτες πρωινές ώρες φανταζόµουν τον εαυτό µου το καλύτερο 

χορευτή κατά τη στιγµή είχα µαζί µου ένα µπουκάλιpopper'so η 

οποία εισπνέεται πριν από την είσοδο του δουλειά σαν µυρωδιά και 

να κοιτάξουµε τον ουρανό µπροστά από το ξενοδοχείο Sheraton , 

αυτό το µπουκάλι ήταν η 2η εµπειρία µου µε χηµικές ουσίες , αλλά 

πήγε πίσω για να το κάνει πλέον δοκίµασα αυτό στη ζωή 

µου.Συµµετείχε σε προσωπικό Estarreja Καρναβάλι 2001 -

Τυροφάγου ή τίποτα !Τυροφάγου ή τίποτα !∆ήλωση δηµαρχείο της 

ωοθήκης - διαίρεση του πολιτισµού , της βιβλιοθήκης και ιστορική 

κληρονοµιά .Είναι δήλωσε ότι κατείχε τη θέση του βοηθού διοίκησης 

, βάσει σύµβασης ορισµένου χρόνου , της 6ης Αυγούστου 2001 έως 

30 Μαΐου 2002, στην Εξυπηρέτηση Πελατών στην δηµοτική 

βιβλιοθήκη των ωοθηκών και Μουσείο Julio Dinis - ένα 

σπίτιOvarense " που έκανε µεγάλη αίσθηση ευθύνης και δέσµευσης » 

είχε έγγραφα της βιβλιοθήκης και έκανε εξαφανίζονται την 

καταχώριση των «απελπιστική περιπτώσεις» 2001 - GNR νοσοκοµείο 

µεταξύ Λεϊρία Λεϊρία και τη µάχη υπάρχει ένα παράπονο από το 

ραδιόφωνο ενός οδηγού φορτηγού που επρόκειτο να διαταράξει 

τηνδιαµετακόµιση , η BT καλείται στη σκηνή µετά την rebocarem 

αυτοκινήτων λένε ότι δεν υπάρχει καµία ποινή , ενισχύσεις κλήση και 

να οδηγήσει µου στο νοσοκοµείο στην Leiria χειροπέδες .Στην 

Κάλντας Ντα βασίλισσα σκέφτηκε δείτε ελεύθερους σκοπευτές και 

άνθρωποι που παρακολουθούσαν τα παράθυρα 26/11 έως 07/12 

2000 στο νοσοκοµείο βρέφος δ .Pedro 2001 - έχω καµία επιστολή 
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από τη Γ∆ V γυρισµό µε το όχηµα , αλλά δεν έχουν καµία επιστολή 

και να µην επιστρέψει ποτέ να οδηγήσει πάρει επιστολή από το 

δικαστήριο τιµωρεί µου µε µια πολύ σοβαρή παράβαση πρόστιµο ( 

δεν απαιτείται ελάχιστη ) περίοδο ακύρωσης των 30 ηµερών, να 

λάβει τοεπιστολή DGV που είναι µαζί της και λέει να πάρει άλλο, 

εξαιτίας της εν λόγω νοµοθεσίας να είναι αγώγιµα σε λιγότερο από 2 

χρόνια.Ι ακόµη και roll δωµάτιο και η σκέψη µου που είχε κάµερες 

µου µαγνητοσκόπηση και ότι αυτός ήταν που παρακολούθησαν από 

τους κατασκόπους .Στη Λεϊρία σκέφτονται Ιντερπόλ οδήγησε να 

συνεργαστεί µαζί µου , επειδή έβαλα 5.01 σεντ .Βενζίνη και 

πληρώνουν € 5 διαπιστώνοντας ότι είχε ανακαλύψει τον τύπο για να 

κερδίσει και να γίνει εκατοµµυριούχος .Σε εκείνες τις ηµέρες νόµιζα 

ότι είχα Ρώσους κατασκόπους κάτω από το αυτοκίνητο .Νοµίζω ότι 

είµαι µαγικό και είµαι έλεγχο του αυτοκινήτου µε το νου και τον 

εγκέφαλο κολληµένο στο µηχάνηµα το αυτοκίνητο σε ένα διαρκώς 

σταθερή περιστροφή που µε κάνει να βγείτε µια µέση του δρόµου µε 

τα εσώρουχα µε ένα γερός µπάλα να εµπλακούν σε αυτή τη σφαίρα 

ήτανξεκίνησε σε διαλύµατα δοκιµής βασίλισσα και να χτυπήσει το 

έδαφος µπροστά από το δικαστήριο και ανέβηκε στην οροφή του 

.Σταµάτησα µε εντολή ταξιαρχία GNR του Β5 θεωρούνται οι περιοχές 

της Κοΐµπρα και Αβέιρο αρχίζουν να έχουν επιδίωξη των ιδεών και 

αγκαλιά εφηµερίδες στο αυτοκίνητο ρυµουλκείται µε διάταξη της BT 

Λεϊρία .Liscont δήλωση - χειριστές Container συνεργαστεί µε την 

κατηγορία επαγγελµατία διοικητικά .Κατά το χρονικό διάστηµα που 

θα βρίσκονται στην τουαλέτα σε Liscont , είχα δύο µήνες χωρίς χασίς 

και όταν γύρισα να βλάψει το κεφάλι µου άρχισαν τα προβλήµατα µε 

µια πρόωρη έξοδο Liscont βαθιά αγάπη , η αγάπη που υπέστη έγινε 

αισθητή επίσης ξεχάσει το κάτω µισό έχασε µετανόησε και 

έζησε.Ταξίδεψαν κάτω από τα σύννεφα πέταξε κάτω από τον ουρανό 

ήταν σε πλανήτες Άρη και ∆ία στον Άρη , αποφάσισα να σ 'αγαπώ και 

ο ∆ίας έκανε έχετε εδώ είναι ύπαρξής µου , που πετούν από πλανήτη 

σε πλανήτη στυλό είχε δύναµη , είχε ενέργεια , η χαρά ήτανκάτι που 

µετέφερε την αγάπη σε σχήµα λουλουδιού .Είχε τη δύναµη του 

ήλιου , κινήθηκε όπως το ηλιέλαιο , είχε πρόθυµα στην αµείλικτη 

επιδίωξη της κάτι καύση ήταν ένα όνειρο , ένα επίτευγµα , ένα γκολ 

, όλα µε πάθος , χωρίς διάσταση ήταν µεγάλη , καταπληκτική µικρή 

πολύ τρυφερός .Κοίταξα έξω από το παράθυρο παρατήρησα στον 

ορίζοντα πέρασε σαρωθεί η παρτίδα κοίταξε µπροστά είδα αστέρι σας 

, ήταν λαµπρή shimmering κοίταξε ψηλά είδα το φεγγάρι ήταν δική 

µου και η δική σας , ήταν το τοπίο , ένα ταξίδι , µέσω µπορείτε να 
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ταξιδέψετε στη γη και κάτωθάλασσα , που ακολουθείται θα 

κατακτήσει ταξιδέψαµε πάνω από την ξηρά και κάτω από τη θάλασσα 

ήταν ακριβώς το φως του φεγγαριού .Είχε αυτή την λαχτάρα , που 

θέλουν , επιθυµώντας , την αγάπη , τη σκέψη , συναίσθηµα .Έχω 

χάσατε και θέλουν να σας έχουµε εδώ , επιθυµούν τη συνάντηση , σ 

'αγαπώ , πάντα σκέφτεται και να αισθανθείτε την παρουσία σας , 

όπου νοσταλγία και διαβίωσης χωρίς εσάς , σκέφτονται, θέλουν , 

νιώθεις και αγαπώ χωρίςδείτε εσείς , θέλετε µε τις 5 αισθήσεις : 

όραση που βλέπουµε χωρίς πόρτες , χωρίς µυρωδιά που µυρίζει , 

ακούτε κατορθώµατα χωρίς θόρυβο , γεύση χαρά µου χωρίς εσένα 

και την αφή σας αποδεικνύοντας χωρίς συγκινητικό.Μια υπενθύµιση 

ότι για εσάς που υπέστη , αισθάνθηκε , αγάπησε , έζησε , αγάπησε 

ποτέ ένα άλλο που φίλησε εν σοι , είδα, went're την αγάπη που θα 

θυµόµαστε για πάντα .30 Μαΐου, 2003 , η αγάπη γάµος Μαρτίου 

Μαυριτανών Filipe 2 Ιουν Λισαβόνας -... Αβάνα Μαδρίτη Μαδρίτη 

Μαδρίτη 09 Jun 10, Ιουν 2003 Λισαβόνας πάει στην Κούβα και 

Αβάνα αγοράσει 100 δολάρια µαριχουάνα που πραγµατικά χάλια 

.Ήµουν τέσσερις µήνες χωρίς το κάπνισµα πριν από την ένταξή 

αρθρώσεις , στη συνέχεια, τα καπνιστά και χτύπησε το κεφάλι µου 

ήταν η αρχή των ίντριγκες µε το αφεντικό και κατέληξα να πάρει 

χαµηλή και να πάει να αναζητήσει µια θέση εργασίας .Φιλοσοφική 

Σχολή κοιµόταν µέσα στην τάξη και καπνιστό αρθρώσεις µου 

.Λισαβόνας ∆ηµαρχείο Βιβλιοθήκη Ορλάντο Brook τροµοκρατηµένοι 

από την επαφή µε το νεότερο να δηµιουργήσει την φοβία του να 

κάνει τις δραστηριότητές τους , εργάστηκε ένα µήνα άδεια από µένα 

.Μετά θέλω να διευκρινίσω κάποιες αµφιβολίες µε ανώτερη τεχνική , 

δηλαδή µε σταµατήσουν και να παρουσιάσει αναρρωτική άδεια -

απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Isel µε τη διάκριση των 

συγκεκριµένων πραγµατικών περιστατικών δεν µπορεί να πάει στο 

µπάνιο και αφήστε το tosteira τυρί , αριστερά ... έγραψα ζωή 

δυσαρέσκεια µε ικανοποίηση σε µια καρτ ποστάλ του CTT και τον 

εαυτό µου έστειλε για να το παραλάβει .Αποστολή επιστολή προς τον 

πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας δίνει λογαριασµό της τα τελευταία 8 

χρόνια µου .Η ανεργία , επικοινωνήστε µε την κοινωνική ασφάλιση 

στη Λισαβόνα κατάστηµα πολίτης που µου λέει δεν έχω κανένα 

δικαίωµα σε παροχές ανεργίας όταν στην πραγµατικότητα έπρεπε να 

διαφωνήσει µε τη µητέρα και τη σύζυγό του και θα εκπαιδεύσει στη 

µύτη µε την ιδέα να πάει να πάρει το αεροπλάνο γιαΛουξεµβούργο 

για να µιλήσει µε τον Barroso, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου 

να µου δώσει αυτή τη δουλειά .Αποκορύφωµα µόνο µια στιγµή , µια 
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στιγµή από τη σκέψη σας ότι κατά πάσα πιθανότητα όλα υπάρχουν 

όχι µόνο ως ενάρετο εικόνα , αλλά λόγω της εµφάνισης ή ρυθµίζουν 

το µυαλό δεν πεθαίνουν κατά τη στιγµή του τερµατισµού όλων 

φυσική ύπαρξη και ξαφνικά όλα θα πάνε µακριά , ήµπορεί να 

οδηγήσει .

               Άκουσα φωνές που αναφέρουν ότι την εντολή για να 

αυτοκτονήσω , λίγο πριν είχε πει η γυναίκα µου ήταν ένα " χάκερ ", 

οι οποίοι είχαν το επάγγελµα , έγραψε ένα βιβλίο λέγοντας ότι µου 

άρεσε πάντα το σούπερ µάρκετ για να αγοράσει δύο φιάλες του 

πικραµύγδαλου και ήπιαµε όλοι µαζίµε διάφορα χάπια.Η γυναίκα µου 

όταν µπήκε µέσα και βρήκε τον εαυτό του αγκαλιάζει µε την 

κατάσταση που ονοµάζεται οι πυροσβέστες ΙΝΕΜ έφτασε λίγο µετά 

και µου έδωσε το πετρέλαιο όταν ξυπνάω είµαι πάνα στο νοσοκοµείο 

.Ηµέρες είπε αργότερα γείτονές µου που ήταν η αλληλεπίδραση 

φαρµάκων ήρθε σε µένα να πω ένα καφέ κοντά δεν θα ήταν τα 

καφενεία που πήρε 02/2007 1η απόπειρα αυτοκτονίας .

               Αν εξατµιστεί µου αν η ψυχή µου , τίποτα δεν θα 

παραµείνει µυστικό συν συντρίµµια , αδιαφορώντας για τη φαντασία 

.Προέκυψε από µια ανατροπή επιπλέει απραξία του άλλου στιγµή , 

ειδικότερα.Η απουσία εάν άγγιξε και είδε τον κόσµο σας , θα είναι 

ακάθαρτος , χωρίς σίγαση ευαισθησία αφής , τουλάχιστον πιστεύουν 

ότι κάποιος ξεπερνά την πραγµατικότητα µου .Θλίψη µου είναι απλό 

όπως όλα ευτυχία επιτεύξιµοι ως ανέφικτος .Με µαγεία , χωρίς 

ειρωνεία σε µια µέρα λέτε , αφή και την αίσθηση µου πώς µε κοιτάς 

και να δούµε ποιος είµαι και τι δεν ένιωσα ποτέ τόσο πολύ πόνο, που 

θέλουν τίποτα περισσότερο , Πεθαίνω για σένα µέσα µου για σένα 

έγραψε για , έτσι ώστευπέφερε και πέθανε ποτέ και ποτέ δεν θα 

χαθεί µόλις αισθάνθηκε δίπλα σας σε ένα αναµµένο σπίρτο καίει τον 

πόνο µέσα µου που τελειώνει όταν όλα καίγονται .Ποτέ δε θα σας 

πήρε , από τον τρόπο µε εσάς θα πουν ότι πάσχετε , γιατί ποτέ δεν 

έφυγες και να ξέρετε ότι σας αγαπούσε και πάντα θα σ 'αγαπώ .Είναι 

αντιµετωπίζεται στο νοσοκοµείο και Καµπράλ κάρυ που ήταν σε " 

κώµα " και έρχεται ξύπνιος και βλέπει µόνο µια πάνα , δεν θυµάµαι 

τη συζήτηση µε τον ψυχίατρο ο οποίος όµως µου δίνει 

απελευθερώσει σειρά, µετά την υπογραφή της απαλλαγής από την 

ευθύνη .- Σκέψη να πυροβολήσει τα ζώα από τα παράθυρα των 

ορόφων και είχε ιδέες για να καταστρέψει ή να σκοτώσει τους 

ανθρώπους αισθάνθηκε µεγάλη διαταραχές στις περικοπές του 

σώµατος και ρήξεις δηλώνει πολύ ενοχλητικό πνεύµα και 
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συναισθηµατικά αναδεύεται επιθυµία , προσεύχοµαι σοι µου δώσει 

ένα φιλί , σαν αυτά που ξέρεις;∆ώσε µου ένα φιλί κρύβεται , όπως 

αυτές surripiámos κάθε άλλη όταν η επιθυµία µεγάλωσε µου δίνει 

ένα φιλί , µαλακό , από αυτούς , ξέρετε .Γλυκό, γλυκό να ξέρεις .Θα 

σας δώσω ένα φιλί από µένα .Με όλο το σεβασµό , θα αφήσει εσάς 

και εµένα !Ποια είναι η γνώµη σας για µένα και εγώ από εσάς ;Έχω 

estou- ευγνώµων για το γεγονός ότι µου διαβάσει, κατανοήσει ίσως !

Περνώντας από τις εκτιµήσεις που έχουν ήδη διαβάσει µου πήρε ήδη 

εξάρσεις τους τουλάχιστον εύγλωττη ξετυλίξει το δώρο του νοµικού 

ώρα ήδη µάζα µεσάνυχτα ή παιχνίδι κόκορας που είναι η τροµερή 

ερώτηση ! ;Προβληµατισµός για την κατανοητή επικοινωνιακή 

έκσταση στο ελάχιστο και απλή σιωπή του ηχώ που µας χωρίζει 

πράξεις είναι λόγια του πόνου , ακόµη και σε µια απλή απόρριψη της 

καύσης .Ανυπέρβλητο εµπόδιο σωµατικά, αλλά όχι από τις ορµονικές 

και πνευµατικές χηµεία είναι φωτεινό .Ουράνια σώµατα µας εισβάλει 

για την άνθιση του πανσές .Σε αναζήτηση της αγάπης τριφύλλι , 

γιατί ο πλούτος συνίσταται στην κατανόηση των πολύπλευρων όντα 

και πάντα µε κάτι να προσθέσω σε αυτή την άποψη .Μια άλλη 

προσθήκη , µια περαιτέρω αύξηση , αυτή η επιθυµία για συµπόνια 

και τρυφερότητα που µας εξόρισε στον εκπρόσωπο αυτοεκτίµηση 

στα social media .∆είτε την προοπτική του εαυτού µία και αδιαίρετη , 

δεν αποξενώνουν καµία επιθυµία για περισσότερες ευχές που 

προκύπτουν στον κύκλο .Αυτός ο κύκλος του χρυσού , του τάγµατος 

της καλής πίστης και της αφοσίωσης και σεβασµού , κυρίως λόγω 

της δεν υπάρχει.Είµαστε αγνή και άγρια   στην πράξη έτσι , και τίποτα 

περισσότερο εγωιστές από µένα που µόνο να είναι έτσι πάντα 

εισβάλλει ένα άλλο µε την άποψή τους .Οξύνει το µυαλό ικανό απλή 

ανταλλαγή ιδεών , είναι επείγουσα έκκληση στην κοινή λογική .Όταν 

δίνουµε ή να φέρει το ίδιο µε το άλλο .Τίποτα πιο ασήµαντο 

απορρίψουν ό, τι δεν θέλουµε , αυτό είναι εύκολο .Η αγάπη και η 

αγάπη είναι µάλλον αισθάνονται την άλλη και όχι εγώ 

.Εποικοδοµητική στάση του συνδέσµου µεταξύ µας είναι .Τυπώθηκε 

στην ενστικτώδη συµπεριφορά σκέφτονται µόνο από µένα , τότε σε 

µένα , και τώρα έχω πάλι .Σύγκρουση γιατί το ένα είναι Γύρισα στο « 

εγώ » και ποτέ δεν ξέρεις πόσο καλά " εαυτό " πρέπει να δώσουµε 

υποστήριξη ο ένας στον άλλο .Είναι το είδος του έρχονται σε µας 

που είναι πάντα ανοιχτή .Προσοχή στη θέση "I " s δική του να είναι 

µε δική σας µάσκες και ο εγωισµός είναι αυτό το επίπεδο .Λοιπόν η 

πανοπλία ποτέ να είναι , ως εκ έτσι διακόπτεται από " της TU " που 

υπάρχουν και τα οποία είναι πιο " ΕΕ " ότι τα pop πανοπλία "της ΕΕ " 
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.Η αγάπη : η αγάπη κατακτά τα πάντα .Αύγουστος του 2007 διαζύγιο 

... αναβράζοντα Φως - πέφτει και µουρµουρίζω , αραιώνεται και 

επεκτείνεται σε κλάδους της απόρθητα επιθυµία , είναι ψευδαίσθηση 

, όπως όλα τα µάτια που τότε καταρρέει όταν βρίσκεται αντιµέτωπος 

µε την εξωτερική πραγµατικότητα .Προικισµένη µε κακία και πλαστά 

σποραδικές τρέλα αναβράζοντα επιθυµία όπως τα διαστέλλεται 

αγάπη και µολύνει , καταλαµβάνει όλες τις σκέψεις και αφήνεται να 

κυριαρχούν και να είναι αυταρχικός , είναι η ανταλλαγή 

αναζωογόνηση της ενέργειας , η φωτεινή περιεχόµενο είναι εκεί 

.Ανάβει ουρανό , τίποτα ισχυρότερη από την επιθυµία να επιτευχθεί 

η τέλεια ισορροπία του φωτεινό ουρανό , όπως είναι τα αστέρια που 

τους δίνουν ζωή και να προχωρήσουµε ιδέες ή γεγονότα σκέψεις , 

την επιθυµία να σκυρόδεµα , τίποτα πιο όµορφο από τον ουρανό που 

φωτίζεται από ενέργεια που constelaresαπαιτούν συνεχή 

αλληλεπίδραση µεταξύ των αστεριών , και η δύναµη των αστεριών 

είναι µοναδική .Με φοβίζει το πώς εξαφανίζονται ενέργειες στον 

καπνό χωρίς φλόγα , δηλαδή δεν θέλουν να ερµηνεύσει την κοσµική 

πραγµατικότητα .Είµαι απογοητευµένος , όταν η ζωτικότητα 

καταστέλλεται από κατάλυµα και κρυστάλλωση των συναισθηµάτων 

είναι αναµφίβολα µια µάσκα της πολιτικής ορθότητας .O ψυχή σας 

µετατρέπεται σε ένα µαγικό και πετά τα µυαλά που δεν έχουν καµία 

ώθηση ρεύµα των πραγµατικών γεγονότων και αλλαγή τα πράγµατα 

αλλάζουν βήµατα και κύκλους για την οποία όλοι περνούν και την 

ανάπτυξη , αλλά ποτέ στο δρόµο του φόβου και η ταλαιπωρία 

τωνσυναισθήµατα .Ελευθερώστε τον εαυτό σας και επεκτείνεται 

πάσχετε και ειδικά η µετάλλαξη της ζωής , αυτή την αλλαγή που µας 

οδηγεί .Φως της ζωής , βυθισµένος στην τρέλα του πάθους .Πώς κι 

έτσι;Ενστικτωδώς αγαπούν και θέλουν να αγαπηθούν , τα πάθη και 

τις απογοητεύσεις ανοίξει πολλές αυταπάτες .Παραπλανηµένοι και 

την αγάπη µου συγκεντρωθώ σε όλη τη µεθοδολογία της αγάπης της 

αλήθειας , που διαπερνά κάθε ψεύδος .Γυµνή στο να αγαπηθεί 

παίζοντας τοµέα έχουµε να κάνουµε µε την πραγµατική ταυτότητα 

της ύπαρξης , έτσι ώστε να αγαπηθεί απαιτεί από εµάς µια βαθιά 

επίγνωση του γιατί µε αγαπούν κι όµως υπάρχει µια απαραίτητη 

διχοτόµηση της καλής αρεσκείας ανταποδώσει και αγαπώ πάρα πολύ 

, ότι η διαλεκτική αυτή τεκµαίρεται1 + 1 = 1 , όταν λογικά δεν 

µπορεί κανείς να απολαύσει οτιδήποτε .Έτσι, λογικά 1 + 1 = 2 , 

σωστό , αλλά η συµπεριφορά δεν θα είναι αποδοτική εάν το 

αποτέλεσµα δεν είναι το τεχνικό δέστε τις στάσεις και τις αξίες και τη 

συµπεριφορά εν γένει , έτσι ώστε , στη συνέχεια, υπάρχει µια ενιαία 
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θέση στη µέση του έρωτα .Κατανοητό και είναι αλήθεια αυτό µόνο 

πηγή ευχαρίστησης , ή να είναι ατοµικιστική ή άλλη δράση σηµαίνει 

την ανάληψη δράσης ως την αληθινή ελευθερία .Λοιπόν , δεν έχω 

ζήσει αρκετά για να ξεπεραστούν τα παρακάτω βήµατα , λογικό ή 

παράλογο θα είναι το κριτήριο για πολλούς από εσάς , θέλω να είµαι 

απολύτως σίγουρος , γι 'αυτό µου φανταστώ τον κώλο από καιρό σε 

καιρό , και σήµερα δεν υπάρχει σχεδόν γαϊδούριαως εκ τούτου, 

υπάρχουν µάλλον τεχνητό γαϊδούρια , κοροϊδεύουµε που 

πραγµατικά ξεχωρίζει µερικές φορές αυτό το ρόλο , να λάβει τα δικά 

σας συµπεράσµατα .∆εν είµαι εδώ γι 'αυτό, παρεµπιπτόντως για 

τρέλες έχουν φόβους και τις συµπεριφορές που δεν κάνουν από το 

τρελό είναι µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις και όταν κρίνεται από 

τους άλλους , δηλαδή εξαρτάται συχνά από την « ενδιαίτηµα » 

.Εκτροπή µερικές από εκείνη την αιτιολογία τότε θέλω να πω ότι 

είµαι τρελός , υποθέτω ότι άρεσε πολλούς ανθρώπους και , ως εκ 

τούτου , είµαστε ποτέ ικανοποιηµένοι , θέλουµε περισσότερη αγάπη 

και όλο και περισσότερο γιατί είναι τόσο στοργικός φιλοδοξία , όπως 

έβαλα το ζήτηµα .Υποχώρηση λέγοντας το εξής , όλοι είναι ελεύθεροι 

να διαπράξουν τρέλες στην αγάπη , είµαστε ευάλωτοι και συχνά 

χειραγωγείται .Θέλουµε να πιστεύουµε ότι είναι αλήθεια ότι η αγάπη 

, γιατί , γιατί έχουµε αγαπηθεί , αυτό το συναίσθηµα που προκαλεί 

την αγάπη και ενεργοποιεί τη σοφία της ζωής

11/2007 2η απόπειρα αυτοκτονίας µε χάπια , µια κλιµάκωση στο 

νοσοκοµείο κάρυ και Καµπράλ µόλις περπατήσετε µέσα στο θάλαµο 

έχω προσεγγιστεί από νοσοκόµες "και στη συνέχεια προσπαθεί να 

σκοτώσει αυτή τη φορά µε βενζοδιαζεπίνες ; ! " , Μετά την ανάλυση 

είµαι ενδοφλέβια πυροβόλησε τη βελόνα καιαναβλύζει αίµα .

Ζώντας πεθαίνουν µεταξύ ζωής και θανάτου ;Ωχ !Συγχώρεση , 

τοποθετείται ;Εµφανή , ο οποίος ποτέ δεν σκότωσε ;Ο καθένας έχει 

φύγει για να ζήσει µια στιγµή χωρίς εξαίρεση όλα τα θανατηφόρα 

µόλις πιστεύω ότι θα πεθάνει σύντοµα και τότε ζούµε είναι τόσο 

αντιφατική του εµπαιγµού .Μετά τα γενέθλιά µου προσπαθώ να πάει 

" πέρα από " συµφωνία 20 ώρες µετά εντελώς παραµορφωµένο και 

ναρκωµένος , επέζησε για µια ακόµη φορά .Συµµετοχή σε µια 

ανοικτή procedure'm αξιολογούνται για ένα κύµα των διοικητικών 

τεχνικός από το ένα τρίτο ιατρική οµάδα και έχει µια σηµείωση 17.41 

valore λαµβάνοντας τη δεύτερη θέση στο διαγωνισµό , το βράδυ 

πριν δεν είχε κοιµηθεί και είχαν καπνίσει περισσότερο από 10 

αρθρώσεις , την συνέντευξηήταν το πρωί .Αυτή η ιατρική σχολή του 
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λιµανιού .Πού ηµέρες αργότερα πήρα να πάω γιατί ήταν µαζί µε 

αυτοκτονικές σκέψεις και όπου δεν ήµουν καν πληρούνται , περίµενα 

, αλλά έχω βαρεθεί να περιµένει .Το φως που µου έστειλε προς την 

κατεύθυνση της τρέχουσας έκσταση της καθηµερινής ζωής , 

φωτισµένη άρρωστο το µέλλον και παράλογο να τότε ναι , βροντή 

µέχρι τη σφαγή µου και αναβοσβήνει , όπως απογυµνώνεται 

Dynamite µοιραία ευχαρίστηση .Έτσι, ναι επουλωθεί αριστερά 

θερµιδική σπλάχνα της αυστηρότητας και ακρίβειας .∆εν ξέρω αν 

µπορώ να λαµπρύνει το παρελθόν , γιατί φοβάµαι ότι δεν έχει καµία 

εξουσία .Ως εκ τούτου , υπάρχουν δύο πόλοι , δύο άκρα και 

εντυπωσιάστηκα από τη θετική και την επούλωση και όχι το µαύρο 

και το κατατρύχει .Αυτό το φως προέρχεται από την καθαρότητα των 

συναισθηµάτων και ορθολογισµού της άµεσης σούρουπο και 

παρορµητική χωρίς µεταβατική περίοδο και αδιαφανή αισθήσεις , δεν 

ενσωµατώνονται συναισθήµατα ή καρφωµένα στον ενθουσιασµό , τη 

χαρά της ζωής και να απολαύσετε τη µέγιστη δύναµη που µας ωθεί 

στη γη και µας δίνει δύναµηόχι , πιάσε το ταλέντο που έχεις και τη 

δύναµη ως µια απότοµη blue ray και ventilaste των εξάψεων είναι 

έµπειροι και όχι κακόβουλα και διεισδυτική σκέψεις που µας 

κατατρέχουν σαν σκιές , πάντα έχει κίνηση , αλλά είναι παρούσα και 

πώς αποκαλύπτεται διεισδύει ηοι αισθήσεις της όρασης και µας 

δείχνει τη σαφήνεια της σκέψης µέσα από τη σιωπή των καιρών , και 

σιωπά ως προς σκληρύνει τη θέα και να απολαύσετε τις άδοξο 

αναπηρίες που άλλοι περνούν αρνητικές ή θετικές ενέργειες .Κατά 

την ταχύτητα της σκέψης , την άµεση , το δεύτερο , το κλάσµα του 

χρόνου , και ο χρόνος είναι στιγµιαία , ως εκ τούτου δεν θα 

υπάρξουν περικοπές στο πλαίσιο ή την πιο γελοία συµπεριφορά, 

επειδή ο καθένας έχει δικαιώµατα , είτε θετικό είτε αρνητικό 

αποτέλεσµα .Έχει ως αποτέλεσµα lacerating του µαύρου Faíska 

συµβαίνει στην ουδέτερη πόλο της λογικής και της τρέλας ασκεί την 

ζωντανή ενέργεια και πεινασµένοι για την ευχαρίστηση και φωτιστικό 

, γι 'αυτό συµβουλεύει να χρησιµοποιήσετε τη δική σας ενέργεια για 

να φτάσει από το φως και esbaterá ένα χαµόγελο καύση ως στάχτη 

,απογυµνώνονται από θερµότητα , αλλά ξέφρενη όταν αναδεύονται 

.Από άλλο τεταρτηµόριο έχουν Blue Ray µε αδιατάρακτη σκέψη των 

Χριστουγέννων και τόνισε δέντρο φώτα που µας οδηγούν στην 

απόσπαση της προσοχής .Είναι αυτή η µετάβαση που αντιµετωπίζουν 

οι διαχυτικός , αλλά δεν θα υπάρξει αποκλεισµός ρεαλιστικές 

ενέργειες που µας εµποδίζουν να ζουν το στιγµιότυπο , ο κεραυνός 

ταρακουνάει και επηρεάζει κυρίως το ηχητικό κύµα που παράγουν 
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υπερηχητικές ταχύτητες , αλλά όχι τόσο ισχυρό όσο καλά .Τι είναι 

πραγµατικό και φαίνεται εξωπραγµατικό .Η ζωή στην αιώνια 

κρατήσει πηγαίνει εκεί κάτω και , στη συνέχεια, δεν υπάρχει τρόπος 

να την καταπολεµήσουµε, γύρω από αυτό ή να χειριστείτε είναι ο 

τρόµος των διαφωνούντων µουρµουρίζω και κορυφώνεται σε ένα 

σηµείο να χτυπήσει το µυαλό του τη δηµιουργία , τη φαντασία ή 

απλά να ζωγραφίσει ένα ίχνοςάνθηση πράσινη απόχρωση και τη ζωή 

αρπάξει σε αυτό το ύφος της ζωής άνθηση, εδώ είναι η βαθµολογία 

που πάντα ήθελε να επισηµάνει , ζει έντονα .

01/2008 κάνει ένα τατουάζ µε τα γράµµατα

Darklightning και µια σπίθα στην ωµοπλάτη και η δύναµη του 

λέγοντας luz'08 µετά ότι ποτέ intentei τατουάζ κατά της ζωής

2007-11 / 2008-01 - Εµπορική γρήγορα phone'm το καλύτερο 

αφεντικό του ο πελάτης αγοράζει 5 κινητά τηλέφωνα στην εταιρεία , 

δεν προσέρχεται στην εργασία .Στην Estarreja στη βιβλιοθήκη στο 

χώρο για πάρκινγκ µε ειδικές ανάγκες κάθισε και ξάπλωσα στο 

υπαινικτική µέρος στη διαµαρτυρία µου για τον τρόπο που η ύπαρξη 

διαφορετικών δεν σηµαίνει ότι είναι διαφορετικό είναι ακριβώς στο 

µέγεθος του βιβλίου καταγγελία και άρχισε και 

ολοκληρώθηκεσυµπληρώθηκε αντέγραψε από ένα βιβλίο για «να 

είναι διαφορετικά " που ήταν στην είσοδο βιτρίνα που πέρασε µια 

µέρα ήταν γεµάτη από καλή εκπαίδευση και την εθιµοτυπία µε πάνω 

από 20 τόµους για το banner .Στην Estarreja 02/2008 Βιβλιοθήκη 

Περπατήστε µε µπλε έργα κράνος και ως υπάλληλος των δηµοσίων 

έργων , γράψτε τα ακόλουθα σχετικά µε την πόρτα : σε µένα 

βασιλεύει η σιωπή από τον πόνο .Απειλούν τον αδελφό του θανάτου 

και είµαι οδήγησαν αρχές βάσει της παρούσας χρέωση για 

ψυχιατρική αξιολόγηση .Θα µε δική της πρωτοβουλία να υποκόµης 

νοσοκοµείο Salreu όπου είµαι δεκτός ως ασθενή , δηµιουργεί µια 

συζήτηση όπου και να είσαι άρρωστος ή όχι , είναι ότι το σύστηµα 

του υπολογιστή παραδέχθηκε µόνο την είσοδο ως άρρωστος ; !

Προτείνω να πάει στο ψυχιατρικό νοσοκοµείο της Κοΐµπρα 

φτάνοντας έρθει µε τη στρατιωτική του GNR µου έδωσαν µια βόλτα 

στο σπίτι την επόµενη µέρα .Χτυπώ λόγια και είµαι άφωνος πάνω 

από 10 ώρες .Αγόρασα το φως συσκευές και ήχου µε ηχεία 100watts 

ενισχύεται το cd µε αντι Dantas µανιφέστο τοποθετήθηκε στη 

µέγιστη ένταση έξω από το παράθυρο του υπνοδωµατίου µου , πάνω 

στον José de Almada - σκλάβων , ποιητής Ορφέας d' φουτουριστικό 
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και τα πάντα .Huc - Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία της Κοΐµπρα δελτίο 

νοσοκοµείο - άνδρες ψυχιατρική υπηρεσία - ασθενής εισήχθη σε 

αυτό το νοσοκοµείο στις 2/2/2008 πήρε εξιτήριο 2008- 02-18 -

Κανονική ασθένεια , αλλαγή της πάνας στο συγκάτοικο , µια άλλη 

διαµάχη µεπήγε και µετά τα µέσα της θεραπείας .Led από τις αρχές 

για την hospital'm χειροπέδες and'm δεν είναι καν δει από τον 

ψυχίατρο που αναγκάζονται να ακολουθούν την αγωγή ενάντια στη 

θέλησή µου , δεµένο σε ένα φορείο και λαµβάνοντας µια ένεση 

.Πήρα τα βιβλία που είχε δανειστεί και τους έριξαν στο δηµαρχείο 

λίµνη πήρε το πουλόβερ που µέρα , µου έδειξε µπροστά από µια 

µάζα έξω από το τατουάζ µου που είχαν τη δύναµη του σχεδιασµού 

του φωτός , ήρθα να φύγει € 15 στην ποµπή .Ήρθα για να κλητευθεί 

από Estarreja σύµβουλος του πολιτισµού που δεν δίνουν τα βιβλία 

που λαµβάνονται από τη βιβλιοθήκη θα πρέπει να κινηθεί η ποινική 

διαδικασία το χειρότερο είναι το CD γδαρµένο µέχρι και την ηµέρα 

της ποµπής ρίχτηκαν βιβλία για την πηγή φωτός στην πλατεία της 

πόλης .

               Όταν ήµουν άφωνος λόγω ασθένειας συνέλαβε ένα σχέδιο 

, να κολλήσει µε ένα µυστικό πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων 

Νόµιζα ότι δεν θα πω γιατί δεν το κάνετε, θα είµαι χαζός , ο γιος µου 

µε ένα αραβικό βιβλίο χειρόγραφα από εµένα , θα έχει το 

µεγαλύτερο θησαυρό του κόσµου .

               Στο ρόλο του θαλάµου Κοΐµπρα διαγνώστηκε 

σχιζοφρενική ψύχωση ίσως µόνο ποτέ ότι είµαι σχιζοφρενής ... 

ακούσει τις συνοµιλίες κατά τη συνεδρίαση της νοσηλευτές, 

βοηθητικό πιο έξυπνη συνειδητοποίησα άκουγα συνεργάτες του λένε 

ότι ήταν η σειρά µου... είχε γράψει το ρεκόρ " ξεφύγει τον κίνδυνο " 

" κρατήσει πιτζάµες « Το βρίσκω γελοίο , πρόκειται ποτέ να τρέξει 

πιτζάµες ; !Για να βγείτε από αυτήν την υποχρεωτική π.µ. κράτησης 

απαιτείται να υπογράψουν ένα έγγραφο δικαστηρίου όπως έχω 

ακολουθήσει τη θεραπεία .Στην συνέντευξη είσοδο στο νοσοκοµείο 

σε Aveiro είπε ότι ήθελε να αντιµετωπίζονται µε ψευδώνυµο µου " 

του Κυρίου του Φωτός », η οποία θα φάτε πέσει µόνο οπωροφόρα 

δέντρα και αντιπαθούσε βούτυρο και µαρµελάδα φράουλα .Ποια 

ήταν τα συνήθη γεύµατα .Σκέφτηκε για τις µορφές αυτοκτονίας , 

όπως ρίψη µου το µοτίβο των ανακαλύψεων κλπ ...

               Live, αισθάνοµαι πόνο που µε εµποδίζει να δούµε , σαν να 

είναι πραγµατικό µε τη συµπεριφορά πάντα πιστοί, αλλά ως µια 
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θλιβερή clown'm ψεύτικο χαµόγελο , η χαρά του εσωτερικού , δεν 

είναι σύµφωνη προς τα έξω .Νιώθω ένα άρµα που µε κάνει έξω από 

την κανονική θέση , ταξίδια και διαµονή σε ένα σηµείο όπου είναι 

µακριά από το πολύ θέαµα .Νιώθω µια αβυσσαλέα διασκελισµό , 

αφύσικο φαινόµενο , αλλά ως ένα ζώο άγρια   αισθάνονται την 

αγριότητα και την ταχύτητα , αναποδιά στραγγαλίσει και να σκοτώσει 

όσο µια έµφυτη δύναµη προορισµένος να αποτύχει κατά τη χρονική 

στιγµή .Σε ένα ταξίδι χωρίς ίχνος είναι η εικόνα της αποκρουστικό , 

απεχθές και πραγµατικά αµαρτωλή , ιδού όρκο στο ύψος της 

θερµοκρασίας ουρανό , τα λουλούδια και µεγαλώνει βίαιο κύµα αυτό 

είναι απλά µια κακή στιγµή όλα κορυφώθηκε και βελτιωµένη 

αγριότητα εγώ ντυµένος ως κλόουν καιµε καπάκι του ITN - να 

ενηµερώνουν την Πορτογαλία στη Βενεζουέλα καφέ .CTT θα θέσω 

ένα γράµµα από το δικαστήριο , πείτε στον υπάλληλο ότι εξαιτίας της 

ασθένειάς µου , δεν µπορώ να υπογράψουν, να κάνει τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα µου , δηλαδή εγώ δεν έγραφα .Στην Κοΐµπρα , το 

νοσοκοµείο σαν ένα ξενοδοχείο από ένα χαρτί κάρτα από τις λαβές 

των θυρών λέγοντας , µην κάνετε τον κόπο !Μην ασχοληθείτε και 

περπάτησε µαζί του στον καρπό του χεριού από το νοσοκοµείο 

περίµετρο βρω τον εαυτό µου µαζεύοντας τα φύλλα στο δέντρο , τα 

φύλλα και η γύρη γίνουν τα τσιγάρα µε χαρτιά διέταξε να Τόµας το 

παρατσούκλι « αλεξιπτωτιστής » .

               Έφυγα από το νοσοκοµείο τελευταία µία εβδοµάδα έχω 

λάβει και πάλι στο νοσοκοµείο µε ιστορικό ψυχιατρικής αξιολόγησης 

υπό τη διοίκηση του GNR των ωοθηκών - σε Coimbra κάνει µια 

έκθεση µιας καρέκλας συγκράτησης µε το σύνταγµα που 

προσφέρονται από τη Βουλή και να ανοίξει την άµυνα τουαπουσία 

αρχής.Ανάβω και να µετατρέψει το φως λέγοντας ότι η δύναµη του 

φωτός τη διαγραφή του διακόπτες Νοσοκοµείο της Κοΐµπρα , να 

αγοράσει το σούπερ ενδιαφέρουσα και έχει ένα µεγάλο θέµα 

προσεγγίζεται σχετικά µε την προέλευση του διαβόλου " hashashin / 

εικόνα . "∆εδοµένου ότι η ψυχιατρική πτέρυγα αναµιγνύεται πήρε να 

έχει το στοµατικό σεξ µε έναν ασθενή στο µπάνιο των ανδρών και το 

υπνοδωµάτιο .Ήταν στο νοσοκοµείο του Aveiro και αναπνέουν µέσα 

από πέντε εκατοστά ανοιχτό παράθυρο .Και απλά ήθελε να 

αναπνεύσουν τον αέρα φυσάει και είδε τον κήπο και ανθρώπους να 

τρέχουν και να απολαύσετε και απλά ήθελε να αναπνεύσει ... Νιώστε 

την ελευθερία
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Συνεχίζεται BE : τρόπος ζωής

Αληθινή λογαριασµούς

Νέλσον Περέιρα σουτιέν

          Κάποιος που διακήρυξε , µε το οποίο εννοείται ... τρόπος 

ζωής , που είναι το µόνο που κληρονόµησαν από τους προγόνους 

µας , τότε έχουµε την αποστολή να τεκνοποιήσει όταν φτάσει στην 

ενηλικίωση , µια που διακηρύσσεται από τους νόµους της κοινωνίας , 

όπουζούµε σε µια δηµοκρατία .

Αυτό είναι το µόνο που µπορούµε να αποκτήσουµε τη γνώση , που 

είναι , ό, τι ψάχνουµε , όταν γνωρίζουµε τι χτίζουµε .

Πώς κι έτσι;

∆ιότι όταν ασχολείται µε την κοινωνία στην οποία λειτουργούµε µε 

τη δύναµη του λόγου , πρέπει πάντα να ζήσει για να είναι ένα 

αποδεκτό για µας να δούµε από την ίδια την κοινωνία ως κύριος , 

δεν µπορεί να είναι κακό είναι απλά πιο άξιος ότι µπορούµε να 

είµαστε ?αυτό είναι που ζούµε , γνωρίζουµε επίσης ότι πρέπει να 

υπάρχει µεταξύ της βοήθειας .

Πώς κι έτσι;

Επειδή είµαστε όντα να εξυπηρετήσει σε κάθε άλλη , γι 'αυτό το 

πρόβληµα υπάρχει απέκτησε , για να λέµε την αλήθεια , όταν τα 

κακά µου είναι υψηλότερες .

Πώς κι έτσι;

Επειδή µπορεί να είναι ένα κοινωνικό ον , αλλά µπορούµε να 

ζήσουµε µια είναι άγρια   .

Όταν δεν οδηγείται όντα ίσα .

Αλλά υπάρχει πάντα υπάρχει και αµφιβολία , δυσπιστία που µας 

στοιχειώνει πάντα , µε το οποίο διδάσκονται , µε την οποία µας 

έχουν µάθει και αυτό είναι που θα µε τα πόδια , ενώ είµαστε σίγουροι 

ότι µπορείτε πραγµατικά εµπιστοσύνη , τότε θα µας εξυπηρετήσει 

καλά, επειδή ασκούµαστε καλό .

Θέλουµε να ευχαριστήσει όλους τους αναγνώστες που µπορεί να 

διαβάσει τα βιβλία , τα βιβλία µου , µπορείτε να βρείτε σε 
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οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο όπου µπορούν να συναρπάσει τα θέµατα 

που θέλουν να ακούσουν και να διαβάσετε στο κρεβάτι σας .

Θα είναι µια καλή εταιρεία θα διαβάσει ποτέ και να δούµε αυτές τις 

ιστορίες , όπως ισχύει .

Επειδή αισθάνονται ότι αποδίδουν την πραγµατική εµπειρία όσων 

έχουν έσφαλε , αλλά ήξερε µε γιατρέψει από όλα τα κακά που µου 

στοιχειώσει .

Ποιο θα είναι το θέµα αυτής της έκδοσης;

Πετώντας εκθέσεων , µπορεί να είναι ένα θέµα το οποίο δεν θα είναι 

πάρα πολύ σοκαριστικό , δεν θέλουν να σοκάρει τον αναγνώστη , 

αλλά οι εκθέσεις είναι αλήθεια και παρουσιάζονται µε τρόπο που 

ζούσαν σε ένα νοµικό τρόπο .

Για ήµουν µια εµπειρία στο πλαίσιο του νόµου , να πιστεύουν , 

φανταστείτε χιλιάδες πράγµατα , αισθάνοµαι στο δέρµα την 

πραγµατική αίσθηση του ένστικτο των ζώων .

Θέλουµε να κερδίσουµε µε τη βία , και αισθανόµαστε ως τέτοια .

Outlaw , ότι δηλαδή όλοι µάθαµε ότι µπορούµε να βρούµε και το 

βάρος που έρχεται µε τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθούν για να 

ζήσουν, γιατί παρ 'όλες το κακό που κάνουµε , δεν µπορεί ποτέ να 

θεωρηθεί ως κακό .

Πιστεύω ότι θα υπάρξει µια µετενσάρκωση στο καθένα.

Φιλοδοξία για να ζήσουν , που θέλουµε είναι να ζούµε µε έναν τρόπο 

που βρίσκουµε εύκολο , αλλά δεν είναι εύκολο και αυτό είναι 

δύσκολο , όταν πέσαµε σε µπαρ δικαίου και όταν δεν έχουµε 

χρήµατα για να πληρώσει για καλούς δικηγόρους , δίνουµε µια 

υψηλότερη τιµή .

Πώς κι έτσι;

Αν εµείς δεν εµπίπτουν στη χάρη , δεν µπορούµε να είµαστε αστείο .
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Γιατί πάντα που γεννήθηκε µε µια κληρονοµιά της προόδου στη ζωή 

, µπορούµε επίσης να διδάξει και να µεταδώσουν µια πικρή εµπειρία 

της ζωής , και είµαι ακόµα να πληρώνουν για αυτό !

Γεννήθηκα στην Αφρική , είχε τρεις αδελφές : η Ελβίρα , candida και 

είναι .Ναι υπάρχει µια καλή αρχή , µια ιστορία που θα µπορούσε να 

είναι µια λαµπρή ιστορία , αλλά έτυχε να είναι µια λιγότερο καλή 

ιστορία της ζωής .

Εγώ δεν αισθάνοµαι πολύ κακό άνδρες που εκτελούν αυτή τη 

λειτουργία , τα λεγόµενα δεσµοφύλακες , κρίνεται πάντα τους 

εχθρούς για να µην θέλουν να δεχτούν ότι πραγµατικά θα µπορούσε 

να µου από το γάντζο για την απόφαση αυτή .

Υπέπεσε σε πολλά εγκλήµατα στο δρόµο µου καθώς περπατούσα στη 

ζωή .

Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται ήταν στην αργκό , µε τους οποίους 

ασχοληθήκαµε , ήταν µια µορφή της αργκό , ή µπορούµε επίσης να 

περπατήσει όρο .

Ήταν τα µέρη που ψάχναµε και ο τρόπος της ζωής που έφερε πάντα 

ήταν η προβλήτα , όπου υπήρχε βία ή δεν βρέθηκε βία δελεαστικό ή 

προκλητικά , γιατί πραγµατικά αισθάνονται καλά σε αυτό που 

κάνουµε .Είναι καλά θεωρείται στα µάτια της κοινωνίας , γιατί καµία 

κοινωνία δεν µπορεί να δεχθεί ότι οι άλλοι µπορούν να ζήσουν το 

έγκληµα , αν αυτό δεν θεωρείται ότι είναι απαραίτητη η κατανάλωση 

των ουσιών που µπορεί να φαίνονται τροµερά άσχηµα , αλλά 

υπάρχουν .
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Και ως εκ τούτου όλοι έχουµε κακίες , αλλά ως τέτοια παίρνουν 

πάντα το κακό όταν δεν µας αρέσει κάτι που ήταν πάντα 

ανεπαίσθητη , όπως το κακό , αλλά έχει ένα µεγάλο όραµα για το 

πού είµαστε όλοι δηµιουργούνται , είναι µέσα µας καισυνύπαρξη 

καθιστά την επιµόρφωση µας θέλουµε και να έχουν τη φιλοδοξία να 

ζουν καλά και να είναι καλύτερο από το άλλο .

Θα υπάρξουν πολλοί Picardias πώς τσαντισµένος δηµιουργία µου , 

αλλά στη µέση αυτών των καθάρµατα υπήρχε ένα κορίτσι , µου 

άρεσε πάντα από τότε που τη γνώρισα , έκανε το ίδιο γενέθλια µε 

µένα .

Όπως άρεσε πάντα από την ηµέρα που την γνώρισα , µου άρεσε 

πάντα , έζησε µαζί µου και έζησε πολύ µε τις αδελφές µου , είχε µια 

σχέση πάρα πολύ από αυτό , δεν ήταν έρωτας µε την πρώτη µατιά , 

πιστεύω και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ποτέ γυναίκαόπως αγάπησε 

ότι , η πρώτη φορά που σε φίλησα , ένιωσα την αληθινή λιοντάρι , 

όλοι µας θέλαµε να δούµε τους εαυτούς µας στη σαβάνα .

Αυτός που έχει το δικαίωµα σε µια ζωή ίση για όλους τους άνδρες να 

έχουν µια σύζυγο και µια οικογένεια .

Ακόµη κι αν δεχθούµε ότι µε τον τρόπο ζωής που έχω ζήσει και αυτή 

η αγάπη υπάρχει µόνο µια φορά στη ζωή , δεν αισθάνονται την σοφή 

, ούτε ποτέ τον εαυτό µου θεωρείται ως τέτοια , αλλά εγώ όλα αυτά 

πληρούνται , εντάχθηκαν σε ένα ή τον άλλο τρόπο , όλαπρέπει να 

στραφούµε , κατέβαλε ένα µεγάλο νοµοσχέδιο , αλλά όλα γιατί 

ήθελα να έχω µια καλή ζωή .

Ήταν καλός σε αυτό που έκανε , άρχισα να κάνω διαρρήξεις , κλοπές 

ξεκίνησαν µε τον απλούστερο , έκανε µερικές από την απειλή όπλου 

.Αλλά µετά degradei µου µε την υπερβολική κατανάλωση κοκαΐνης , 

ένιωθα καλά σχετικά µε το κάπνισµα και δεν ήθελε να φύγει .

Θα µου πάρει έξαλλος , αλλά ποτέ δεν επιτέθηκε κάποιος σε γύρους 

µου , αν δεν υπήρχε αντίδραση , δεν θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσει 

βία , όπου θα µπορούσαν να αµβλύνουν τις δικαστικές µπαρ .

Ξέρω που περπατάει στη βροχή βραχεί , απλά ήθελε να πάρει τα 

χρήµατα ή να πάρετε τις τιµές που έφερε .

Ποικίλες τοποθεσίες , µεγάλωσα στην άκρη , Λισαβόνα ήταν πάντα 

διασκεδαστικό για µένα , θεωρείται αυτή τη πόλη , όπως έχω ήδη 
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διαβάσει τα βιβλία της ιστορίας , της πόλης της ιστορικής και 

πολιτιστικής αξίας .

Είδα την εξέλιξη της έχει µια καλή ζωή , να είναι σε θέση να ζήσουν 

µια encordeirada ζωή ως τέτοια , δηλαδή ήθελε µόνο τα χρήµατα , 

ήξερα ότι ήταν µια χαρά , θα ήθελα απλώς τα χρήµατα και 

αισθάνθηκε άσχηµα αυτές τις πράξεις , το µόνο που ήθελε ήταν να 

ικανοποιήσει τοεθισµός µου και αισθάνοµαι την κοινωνική , το 

κοινωνικό περιβάλλον , να είναι καλά µε τους ανθρώπους και είναι 

κανονική , φυσιολογική στη µέση του που ζουν σε σχέση µε τους 

ανθρώπους .

Ένιωσα αυταρχική , µου κριθεί χαίτη λιονταριού στην επίτευξη του 

εδάφους της και καθιστικό .Έτσι θα αντιµετωπίσει τη ζωή του 

έχοντας µια γυναίκα !Λοιπόν ... πήρα αυτόν τον τρόπο της ζωής σε 

ένα θετικό τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να κάνει κακό σε 

ανθρώπους , ποτέ δεν έβλαψε κανέναν τρόπο να καταστρέψει ο ένας 

τον άλλον σε ένα βάναυσο τρόπο και τους αφήνουν µε τίποτα .

Πήρε µόνο πλεονέκτηµα των περιστάσεων της στιγµής και µόλις το 

έκανε για τα χρήµατα , για να παραδώσει γρήγορα να καπνίζουν 

κοκαΐνη , αλλά πάντα prolonguei αυτό ήταν αναπόφευκτο , η οποία 

είναι ό, τι δεν γεννιέται ένας άνθρωπος , ή ακόµα και ίσως µπορούµε 

να κληρονοµήσει την αιτία για τη µελέτηόπως είναι ο άνθρωπος που 

πίνει αλκοόλ και καπνίζει το φάρµακο αντιδρά στην αναπαραγωγή 

των γονιδίων σε κληρονοµικότητα που έχει αποµείνει από το 

αποτέλεσµα της γονιµοποίησης .

∆εν είµαι ο «ειδικός» σε αυτόν τον τοµέα, προκειµένου να 

αποκρυπτογραφήσουν όλα αυτά και να είναι σε θέση να µεταφέρει 

στον αναγνώστη αυτήν την παραβολή , ο τύπος για να µιλήσουµε γι 

'αυτό , γιατί είχα να µιλήσω γι' αυτό , οι τρόποι ζωής .Είναι µερικές 

φορές θεωρείται ως καλά , από την άλλη έχουν δει το κακό .

Πώς κι έτσι;

Επειδή ο τρόπος ζωής που µάθαµε ως έχουµε πάνω referenciei , δεν 

µπορείτε να ενεργείτε πάντα µε κακία , θα πρέπει να συγχωρεθεί , να 

είναι καλά αναγνωρισµένη !

Πώς κι έτσι;

Επειδή ζούµε , πρότυπα , ζωντανή αίσθηση και η ζωή εντολή 
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συναίσθηµα , είναι µια µορφή φιλοδοξία να είναι σε θέση να έχουν 

µια καλή ζωή .

Η σχέση που ξεκίνησε , ήµουν 22 , ενώθηκε στο στρατό , αλλά δεν 

ήθελε να πάει , αλλά ο νόµος ειπώθηκε έτσι .Και αυτό είναι , όταν 

είχα την αληθινή σχέση , το πάθος που ποτέ δεν θα έχουν την ίδια 

Χριστίνα, και εδώ ξεκίνησε η σχέση τους , που όλοι επιδιώκουµε , 

όλοι θέλουµε να βρούµε τον αληθινό σύντροφο ψυχής µας .

Έζησε έντονα , ένιωσα ότι ήταν µακριά από µένα , δεν νιώθω καλά , 

και αυτό είναι όπου ίσως πήρε να έχουν λίγο περισσότερη δύναµη 

πάνω µου .

Αγαπούσε το κορίτσι ήταν ζηλιάρης, αλλά δεν ήταν εξωφρενικά 

ζηλότυπος , ήταν µια υγιής ζήλια και ζήλια ότι δεν υπήρχε 

πραγµατική άρρωστος κακό που θα µπορούσε να µε πάρει για να 

αναγκάσει κάποιον να µείνει µαζί µου για την επιβολή µου .

Πώς κι έτσι;

Θα µου σκέψη και µόνο αν χάσει , θα χάσει τη γυναίκα της ζωής µου 

, αλλά αυτό συνέβη .Ήθελα να πάω στο Bairro Alto και εκείνη πάει 

σε µια ντίσκο στο µικρό πεδίο , θα συζητήσουµε και αυτό είναι όπου 

καταλήξαµε , ίσως δεν ήταν θέληµα της , ο µεγαλύτερος αδελφός 

ποτέ δεν αποδέχθηκε τη σχέση , καθώς και.Είχα µια µάχη µαζί του, 

αλλά ήταν πριν από την έναρξη για την αγάπη Τίνα , αλλά πέρασε 

ήταν µια στιγµή περίσταση , αλλά µου άρεσε , αλλά ο ίδιος δεν 

δέχθηκε τον τρόπο ζωής µου , ποτέ δεν µου είπε ναι, αλλά ποτέ δεν 

έδειξε ότι ήταν ηµου , γνωρίζοντας ότι ήµουν καλά .

Έβλαψε δεν είναι πολλά, αλλά ο ίδιος δεν δέχθηκε τη σχέση µου µε 

την αδελφή του .Έζησε µαζί µου µόνο και µόνο από το γεγονός της 

πλαίσιο, ζούσαν στην ίδια γειτονιά έτσι κρατήσαµε αυτή τη σχέση , 

αυτό της δηµιουργίας µας .

Η µητέρα της που προέρχονται από αυτούς , νοικοκυρά σύλληψη , ο 

πατέρας δεν ήξερε , αλλά ήταν καλό άρχοντας ο Ραούλ .

Μάθει να ζει µόνο σε βάρος των γυναικών , πήραµε ένα ύψος στη 

γειτονιά για να διακηρύξουν το φορολογεί η γειτονιά ήταν ένα παιδί , 

αλλά είχε την αίσθηση του χρόνου , ήδη σπούδαζε .

Και αυτή τη φορά είδε γρήγορα , παρά τη µικρή ηλικία είχε, θα 

έπρεπε να παλέψει για τη ζωή και για ό, τι είχε : ο πατέρας , η 
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µητέρα , το σπίτι , το φαγητό δεν µου έχει αποτύχει και ποτέ δεν 

µου έχει αποτύχει .Επειδή , παρά το χαµηλό µισθό που η µητέρα µου 

έλαβε , 11 ήταν ιστορίες που καταβάλλονται εισοδήµατος και 

υπάρχει ο πατέρας µου πλήρωσε µόνο το ενοίκιο , δεν υπάρχει , 

αλλά δεν έλειψαν ποτέ από τα τρόφιµα .

Γι 'αυτό ήταν η αρχή του τέλους , δηλαδή , η αφαίρεση µπορεί να 

οδηγήσει σε απώλεια µνήµης, νοµίζω ότι ήταν αυτός που είχε µε 

άφησε στη µάθηση , να χάσω τον πατέρα µου έπρεπε να 

αντιδράσουν µε τον ίδιο τρόπο όπως αυτόν .

Τον κοίταξα σαν ήρωας , γιος καταπολέµηση άνθρωπος της ταπεινοί 

άνθρωποι , γιαγιά , Ελβίρα , ήταν µε τον οποίο έζησε µέχρι την 

ηλικία των 6 , µέχρι που πήγε στο σχολείο , τι συµβαίνει ... 

συνήθισαη γιαγιά µου µε τον σχηµατισµό , ανεξάρτητα από την 

άµεση παρακολούθηση του πατέρα µου , αλλά εκείνη την εποχή είχε 

ακόµα τα µάτια του ορθάνοιχτα , αλλά είχε την αίσθηση του χρόνου 

.

Αν η έννοια του χρόνου .

Είναι τα πιο αγνά εκθέσεις που µπορεί να υπάρχουν στον κόσµο 

.Πώς κι έτσι;

Σήµερα ο καθένας µπορεί να έρθει στο προσκήνιο µε τον τρόπο ζωής 

τους , ανεξάρτητα από τη θέση που παίζει ή κοινωνική ιεραρχία .

Έτσι µέρος αυτό , η έννοια που πραγµατικά κανείς δεν µπορεί να 

κατηγορηθεί για τίποτα χωρίς συγκεκριµένες αποδείξεις , δηλαδή 

συγκεκριµένα .

Πώς κι έτσι;

Έτσι διέπεται νόµους και όλοι έχουν πρόσβαση , δεν θα πρέπει να 

σκοτώσει , να κλέψει και βιασµό .

Αλλά µπορούµε πίσω στην αυγή της ανθρωπότητας και τέτοια 

γεγονότα πέτυχε , επειδή η ιστορία είναι βασισµένη σε αυτό .

Εµείς συνέχεια , η συνέχεια που θα είναι πάντα συνεχής, αυτό που 

προορίζεται.

Και αυτό είναι απολύτως βέβαιο ότι ζούµε για µια αιτία , δεν είµαστε 

συνεχίζει να παραµένει και να υπάρχουν στη γη .
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∆εν ξέρω , θα µπορούσε να µεταβάλει το θέµα , αλλά θα µπορούσε 

να διαταράξει την ανάγνωση αναγνώστη , θα µπορούσε να 

αποσπάσει την προσοχή από την αληθινή ιστορία που συνέβη .

Αλλά αυτά είναι παραβολές που κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

βιβλίου , θα υπάρχουν πάντα , γιατί θα ορίσουµε καλύτερα και να 

κάνουµε να κατανοήσουν τις καταστάσεις που βιώνουν .

Πώς κι έτσι;

Για να δείτε ότι όλα ήταν µέσα σε µια κοινωνία όπου έχουν υπάρξει 

πάντα υγιή ζωή και την κατανόηση της κοινωνίας , καθώς τα µάτια 

των άλλων µπορεί ακόµη και να είναι ο Ιούδας , αλλά υπάρχει ένα 

πολύ σηµαντικό πράγµα στη ζωή , αυτό που σπέρνουν είναι ο 

καρπόςότι θα θερίσουµε .

Αλλά µπροστά , πρέπει να αντιµετωπίζονται καλά , να είναι 

υποδειγµατική , ο πατέρας µου µε είδε και πάντα ήθελε να δει πώς 

ένας βασιλιάς , αλλά εγώ είµαι ο βασιλιάς , ο πολεµιστής που δεν 

µπορούν πάντα να κερδίσει και να ξεκινήσει πολύ νέος .

Όταν ανέφερα ότι εύκολο δεν είναι εύκολο , αλλά δύσκολο , ότι 

όταν έχω βαπτιστεί το κυνήγι .

Μετά την επίθεση µε ένα χαστούκι στο πρόσωπο που ένιωσα ήταν ότι 

είχε χάσει , ένιωσα ακόµα και στα µάτια , που αργότερα προσπάθησε 

να επαναλάβει µαζί µου , αλλά µου αρνήθηκαν και ήταν εκεί που 

άρχισε η αληθινή ιστορία του εγκλήµατος , αλλά είχε ιστορία, είχε 

ήδη διαχωριστεί κατά την εκπλήρωση έξι µήνες σε στρατιωτική 

φυλακή στο Σανταρέµ, ήταν η στρατιωτική φυλακή .

Κατά το χρονικό διάστηµα καταδικάστηκε Arnaldo , ότι είναι η 

ιστορία του εν λόγω ατόµου ταιριάζει στο δρόµο µου µέσα στη 

φυλακή , στο βιβλίο της παράτασης ο αναγνώστης θα καταλάβει την 

πραγµατική κοινωνικό περιβάλλον , σε αυτή την περίπτωση φυλακή , 

ραβδί έξι µήνες δόθηκε συγχώρεση από τον Πάπα .

Ήταν το µόνο που µπορούσα να επενδύσει για να οδηγήσει µια καλή 

ζωή , µου είχε διαχωριστεί από την µπανιέρα .Και τι να κάνω 

;∆οκίµασα την τύχη τους .

Ακόµα πήρε για να εργαστούν στο υπόγειο άκρη ως υπηρέτης ενός 

ξυλουργού .Μαύροι µου φοβόταν , συνεργάστηκε µε µαύρο καλώδιο 

- πράσινο , καλοί άνθρωποι που ήθελαν µια καλύτερη ζωή που είχαν 
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στο σπίτι .

Η Πορτογαλία ζήτησε να έχουν µια καλύτερη ζωή στη χώρα τους δεν 

θα µπορούσε να έχει τόσο αναζήτηση που τους οδήγησε να 

µεταναστεύσουν της ίδιας της χώρας .

Θα ήταν πιο εύκολο να δούµε την Πορτογαλία από την εγγύτητα .

Άρχισα να αισθάνοµαι την εγγύτητα των αλιέων του Πράσινου 

Ακρωτηρίου , για να ζήσει µαζί τους , το Πράσινο Ακρωτήριο ήταν το 

παρατσούκλι άσχηµα επειδή έπρεπε να την καταπολέµηση της 

ανισότητας και όταν ήρθε εδώ στην Πορτογαλία ήταν όντα που δεν 

έγιναν δεκτές , δεδοµένου ότι είχε περάσει τον πόλεµοστο εξωτερικό 

και την εποχή εκείνη ήταν ακόµη νευριάσει , ήταν ένα Chavalito , 

ήταν ξύπνιος και ξεκίνησε τι κανείς δεν θέλει ένα παιδί , άρχισα να 

περιπλανηθεί , δεν ήµουν ποτέ vadiador , ήµουν ένας vagueador .

Είχα την σφαίρα της εµπειρίας που είχε στο παρελθόν , είδε το 

χωρισµό των γονιών µου σε ηλικία 8 , όπως ήταν τη µελέτη , και ως 

εκ τούτου έχει ήδη ήξερε ότι δεν θα µου φέρει κάτω πολύ καλά , 

ένιωσα την αποµάκρυνση του ανθρώπου που είχε έναν ήρωα.

Βλέποντας αυτό χάνεται ακόµη και σε νεαρή ηλικία συνειδητοποίησα 

ότι έπρεπε να βοηθήσω τη µητέρα µου , αλλά µου άρεσε πραγµατικά 

ο πατέρας µου .

Κάθε καλοκαίρι θα πάει κατευθείαν µε αυτό µέχρι τις 17 χρόνια 

αργότερα εξακολουθεί να συνεχίζεται όταν ήταν στο στρατό , αλλά 

στη συνέχεια άρχισε απόσταση η οποία είναι φυσική .

Εκείνη την εποχή ήταν στην συκιά το στόµα στην πράξη υπηρεσία 

µεταφοράς µαθητών όπου πέρασα τις διακοπές µαζί του.

Ο πατέρας µου ήταν ένας σκληρός άνθρωπος , είχε µια σκληρή 

παιδική ηλικία , έχασε τον πατέρα του com14 χρόνια ήταν η 

φιλοδοξία της γιαγιάς µου µεγαλώνουν στη ζωή , έχουν µεγαλύτερη 

υποστήριξη και να έχουν περισσότερα χρήµατα .

Ο πατέρας µου ανέφερε ότι η απόλυσή του ήταν αγαπώντας , ήταν 

επειδή του άρεσε ήταν µια βιαστική αποχαιρετιστήριο από το κόµµα , 

ποτέ δεν θα δει τον πατέρα του , αλλά µεγάλωσε σκληρά για να 

βοηθήσει τη µητέρα του , ήταν ο γιος ζούσαν πια στο σπίτιη µητέρα .

Έζησα έξι χρόνια µε τη γιαγιά µου , αλλά πόσο δύσκολο ήταν , είχε 
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από κάτω µεγάλωσε σκληρά , µην αφήνετε τα παιδιά λιµοκτονούν .

Εκείνη την εποχή ήταν ένας ανθρακωρύχος .Ψάχνετε για δουλειά 

µεταλλεύµατος , αλλά δεν λειτούργησε εκεί , ποδηλάτης ήταν επίσης 

κατά τη στιγµή που εντάχθηκε στο στρατό και συνέχισε την καριέρα 

του εκεί .

Έχει γίνει ένα φυσιολογικό άνθρωπο , ένωσε εκεί από ανάγκη της 

ζωής , όπως αυτό εξασφαλίζεται ότι όλοι πρέπει να εξασφαλιστεί η 

αυτάρκεια .

Αυτό συνέβη , καθώς ήταν ένας σκληρός άνθρωπος , φίλος του 

φίλου , ο φίλος των παιδιών , αλλά όχι πολλά λόγια , αλλά ήταν 

σεβαστό και τίµιο .

Αυτό είναι αυτό που πάντα ήθελε να φύγει , αλλά ήταν , είναι εκεί, 

ήταν ο διαχωρισµός , εγώ υποχωρήσαµε λίγο , δεν προχώρησε σε 

περαιτέρω παρακολούθηση του τρόπου της ύπαρξης και τον τρόπο 

ζωής , τις δυσκολίες για να ξεπεράσει το εµπόδιο και ηζωή 

διαβεβαίωσε µια δουλειά για να εξασφαλιστεί το µέλλον , 

προκειµένου να τεκνοποιήσει , είναι όλοι καλά παιδιά , είµαστε άξιοι 

να είναι τα παιδιά του , αλλά και υπήρχε έλλειψη κατανόησης και 

αφοσίωση από την πλευρά µου , έγινα ο απατεώνας είναι , όπως είπε 

.

Το ψυχολογικό χτύπηµα στο λαιµό της αίσθησης ήρθε µόνο να 

επιδεινωθεί , επειδή ποτέ δεν πήρε για να δείτε ότι καλό είναι να 

γίνει , αλλά έλαβε µόνο ως κακό , µε τον διαχωρισµό µόνο µου είχε 

σκέφτεται το κακό .

Και αυτό είναι το πώς όλα πήγε κάτω στην καταδίκη της πράξης 

.Άρχισε πού;

Ήταν ο διαχωρισµός , ήταν όταν άρχισα να συµµετάσχουν µε τη 

µοναξιά , αλλά ήταν τρόπος ζωής µου είχε περάσει και εκεί 

αισθάνθηκα ασφαλής από το άγχος της απογοήτευσης ότι είχε νιώσει 

, αλλά ορκίστηκε εκεί , θα µε αφήσει , ποτέθα δώσω περισσότερα .

Συνέχισα τον τρόπο ζωής µου έπινε και κλοπή και ότι όταν ακόµα 

έψαχνε αρκετές φορές και αυτό είναι όταν γύρισε να θέλουν να µε 

δεχτεί , δεν ξέρω να σας έκανε να υποφέρει , δεν θα θέλουν να 

επιστρέψουν για να έχουν αυτό το συναίσθηµαήταν οδυνηρή , αλλά 

πάντα έπρεπε να ζήσει και εξακολουθεί να έχει .
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Εξακολουθώ να έχω στο µυαλό µου ήταν γιατί έζησα τόσα χρόνια 

στη φυλακή πάντα πίστευα ότι έπρεπε πάντα να είναι παρόντες κατά 

τη γνώµη µου , έτσι έχω τόση εκτίµηση για αυτό το πάθος , που δεν 

έζησε άλλη ίσες .

Linhó , µετά από τρεις µήνες της προληπτικής εντάχθηκαν στην 

αλυσίδα Linhó καταδίκασε , η ιστορία µου αρχίζει γύρω από την 

ανδρεία του ένα περιορίζεται από την γενναιότητα , έτσι ώστε κατά 

την οποία θα πρέπει να ασχοληθεί µε τον κόσµο κάποιου άλλου , 

αυτό που συµβαίνει είναι αυτό , όπως ήξεραότι ο δρόµος θα 

µπορούσε να είναι πάρα πολύ καιρό στην αποµόνωση , µετατράπηκε 

σε πορεία ζούγκλα , ήταν ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθεί µε 

όσους διαπράττουν εγκλήµατα και εντός της αλυσίδας είναι ένας 

κόσµος όπου βασιλεύει ο νόµος της βλακείας , και όταν 

διαβάζουµεµε τα γαϊδούρια έχουν να αντιµετωπίσουν µαζί τους, αλλά 

αν είµαστε πάρα πολύ έξυπνος µπορεί να πέσει , έτσι και η ζωή εκεί 

η ζωή πρέπει να µην λαµβάνονται τόσο γειωµένη δεν είναι τόσο η 

θάλασσα , που ήταν η σωτηρία µου , ήταν η µέθοδος που επέλεξα 

για µέναέκανε τη νίκη , αλλά το ξεκίνηµά µου θα είναι µακρύς και 

ήταν µια ταραγµένη αρχή επειδή βρήκα τον εαυτό µου χωρίς µια 

γυναίκα χωρίς ελευθερία βρήκα τον εαυτό µου κολλήσει , έχασε και 

ήταν νέα , σκέφτηκα όλα αυτά που µπορεί να χρειαστεί να είναι σε 

αυτά τα χρόνια θα µπορούσε να περάσει εκεί .Λοιπόν, τι 

έκανα;Άρχισα να κερδίσει το σεβασµό , δεν είναι εύκολο , ακόµα δεν 

θέλει να µπει σε συγκρούσεις βίας , συµβαίνουν επειδή περνούν από 

µια ρουτίνα που αργότερα ήρθε να συνειδητοποιήσουµε , ότι η 

ρουτίνα αφού η έδρα είχε αηδιάσει να ζήσει , ποτέ δεν πίστευα 

όνταοι άνθρωποι θα µπορούσαν να το κάνουν πολύ κακό ο ένας 

στον άλλο , διότι κάθε πώληση ναρκωτικών , άλλοι είναι 

καταναλωτές , επειδή η ζωή µέσα στην αλυσίδα που περιστρέφεται 

γύρω από το µονοπώλιο είναι το φάρµακο , διότι αυτό είναι το πώς 

άρχισα το κάπνισµα ηρωίνης , όπως είχε ήδη εισέλθει στην 

αλυσίδααπό την υπερβολική κατανάλωση κοκαΐνης , ηρωίνης 

αποφάσισε να ξεκινήσει , αλλά µια µορφή παιχνιδιού , look'll ηρωίνη 

καπνού , αλλά όταν βρήκα τον εαυτό µου ήταν κρεµασµένα δεν 

µπορούσε να κάνει τίποτα , αλλά έχω µάθει να κάνω , αλλά θα 

αναφερθεί αργότερα , στη συνέχεια, ξεκινήστεΑυτό ήταν για να 

έχουν µια ζωή , παρά αλυσίδα πραγµατικότητα φυγή προς τις 

απολαύσεις , µόλις παραιτήθηκε την ηρωίνη για να ξέρω ότι θα 

αφηρηµένη ιδέα του σεξ , ήταν τροφοδοτείται από µια χηµική ουσία 

που δεν θα επιτρέψτε µου να το σκεφτούµε αυτό .Είχα πλατωνική 
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αγάπη ως νόµιµο και πήρε µεγάλες αγάπες , αλλά ένα πράγµα που 

είναι εγγυηµένο , αλλά όχι αρκετά για να δοκιµάσετε , δεν µπορείτε 

απλά θέλουν να καπνίζουν , υπάρχει πάντα το θέµα που θέλουµε να 

είναι οι ηγέτες του βλέπουν οι άλλοι σε µια ιεραρχία για να διοικήσει 

αυτόξέρετε ότι δεν µπορείτε, αυτό είναι οδυνηρό , είναι δύσκολο να 

σπάσει , αποφάσισα να µην λυπάµαι για κανέναν , γιατί ήταν επίσης 

εκεί , πλήρωνε ένα χρέος της δικαιοσύνης , αλλά η διαδροµή µου 

ήταν πολύ κακό , είχε µάθει αυτό το µάθηµα νωρίτερα, θα 

ήτανξυλοδαρµό και δεν είχε χάσει , διότι βγαίνουν στην µέση της 

πρότασης , αλλά η εικόνα µου κάηκε , ήταν αρκετά σηµεία 

αναφοράς, υπάρχει ένας λογαριασµός του πέρασµα µου όλα αυτά τα 

χρόνια στη φυλακή , ήταν η αρχή του τέλους µια δύσκολη αρχή , µε 

την οποία δεν µπορώ να µετανιώσετεέχω καπνίσει για χρόνια σε 

τέτοιο φάρµακο βοήθησε να απελευθερώσει µια µεγάλη ανάγκη όλοι 

αισθανόµαστε , είναι λογικό όρους µια χαρά , όσον αφορά την 

ελευθερία να περπατήσετε στην όµορφη γεύση , όλα αυτά τα χρόνια, 

µου αρέσει επίσης ότι χτίστηκε εκεί , αλλά ότιθα είναι για αργότερα , 

τώρα θα µιλήσω για το ταξίδι που είναι πάνω , δεν ξέρω πώς όλα 

αρχίζουν µε την είσοδο όταν κατάδικοι που ψάχνει για µια ευηµερία , 

ακόµα και κατά τη διάρκεια ζωής στην αποµόνωση , αλλά αυτό είναι 

όλο υποκειµενική , διότι στην ευηµερία µαςδεν µπορούν να 

προσφύγουν σε όποιον µας κοιτάζει , µπορεί να δυσαρεστήσει σε 

διάφορα σηµεία , το πρώτο µπορεί να κλαπεί , δεύτερο µπορεί να 

µετατρέψει σκλάβος , την εργασία , την αγάπη ή τρίτος µπορεί να 

µετατρέψει νοικοκυρά µε τη µέρα , υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία των 

ανδρών στο πλαίσιο της αλυσίδας που δεν µπορούν πάντα να 

είναιγνωρίζουν τι συµβαίνει στο εσωτερικό της ψυχής ή ότι αρέσει σε 

όλους , πολλοί επιλέγουν το δικαίωµα να µην ζηµιωθούν, αλλά πέρα 

από αυτό υπάρχει ένα πιο σηµαντικό σηµείο ακόµα , ποτέ, ποτέ , 

µπορείτε να αγοράσετε µια φιλία , ακόµη και αν έχει καταβληθεί 

εντός της αλυσίδας ,αντιπαράθεση είναι πολύ δύσκολο εντός της 

αλυσίδας , υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν τίποτα , η 

αντιπαράθεση στο εσωτερικό της αλυσίδας είναι χαλαρά , χαλαρά 

από τη µία πλευρά και είναι ισχυρή στο σύνολό της , θα 

δισεκατοµµύρια ή αναγκάστηκε να δώσει πίσω , να πάρει µαζί 

µουαλλά ήθελε να περπατήσει, ώστε θέλησε να περπατήσει το 

δύσκολο τρόπο , ήταν ο τρόπος που πάντα µου πάρει καιρό να το 

καταλάβω , µε την πλευρά µου ήταν πάντα περισσότερο ψυχολογικά 

.

Ήταν από ποτέ βρεθεί εκεί το δρόµο της καλοσύνης µέσα στην 
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αλυσίδα , δεν πιστεύουν στο καλό , µόνο είδε το κακό .Πώς κι 

έτσι;Επειδή ένιωσα αηδία για τον εαυτό µου , γιατί τα µάτια των 

άλλων ήταν απλά µια σκύλα , σκύλα είναι ένας όρος αργκό που 

χρησιµοποιήσαµε , που σηµαίνει τεµπέλης , αυτός που δεν θέλει να 

αφιερώσει σε οποιαδήποτε αιτία , εκτός από αυτό που παραιτήθηκε 

για νακάνει , πηγαίνει πάντα τον τρόπο αυτός που δίνει πάντα την 

θεία , η δύναµη είναι εκεί , η πεποίθηση της ελπίδας και της πίστης , 

και πάντα κουβαλούσα µέσα µου , είδα ανθρωποκτονίες εκεί .

Αλλά, όπως ήµουν marimbar για αυτό , και µου επέτρεψε να ζω , 

ποτέ δεν προσπάθησε να µε βλάψουν , να πούµε την αλήθεια , και 

αυτό ήταν ακριβώς πώς άρχισαν όλα , ήµουν πολύ ασταθής , 

απρόβλεπτη , και ο διευθυντής του σχολείου µου ενθαρρύνεινα 

συνεχίσει τις σπουδές του , αλλά ότι η πλήρης , απλά δεν είναι όλα η 

µελέτη , είχε την υποστήριξη της οικογένειας , εγγυηµένη 

υποστήριξη .

Αυτό υπάρχει πάντα , όταν είναι βέβαιο µε ένα δροσερό τρόπο για να 

ζήσουν και να είναι σε θέση να διεκδικήσει ό, τι είναι κακό , γιατί 

είναι αυτό που ονοµάζεται εγγυηµένη υποστήριξη , στα πλαίσια του 

νόµου είναι αυτές που µας δίνουν το κακό όταν ωθούνται και να 

ηττηθεί από το σύστηµα , διότι απόδεν έχει χρήµατα που ωθούνται 

σε ένα σύστηµα όπου υπάρχουν χρήµατα όλα πάνε καλά , έργα 

δικαιοσύνης , διότι αν δεν υπήρχε ήδη .

Όπως πιστεύουν σε σας , µπορούν να κάνουν τίποτα για να αλλάξει 

επειδή είναι εργαζόµενοι , και το µόνο που πρέπει να επικοινωνούν 

δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις προϋποθέσεις που ορίζονται για 

τη δικαιοσύνη , µε µια καταγγελία µε έρευνα της διαφάνειας , αλλά 

αν ήταν να ανοίξει έναέρευνα ήµουν πάντα από το γάντζο , επειδή 

ήξερε τα πόδια σε κίνηση εντός της αλυσίδας , ήξερε τα διεφθαρµένα 

φύλακες , εκείνοι που µεταφέρουν τα ναρκωτικά στη φυλακή , 

κάποιοι άλλοι πήραν µακριά , κατέληξαν στη φυλακή .

Ορισµένες από αυτές τις µπάτσοι ήξεραν ήδη τους φυλακισµένους , 

διακρίθηκε και είχε ένα επεισόδιο µε έναν από τους Alfredo ήταν 

ένας άνθρωπος της νύχτας , ο βασιλιάς της νύχτας , µεταβείτε σπίτι 

Explorer που είναι η αληθινή βασιλιάς της Μαφίας , αυτό αξίζει µια 

ζωήκαλύτερος ήταν ο πρώην αστυνοµία µόνο goe που ξεκίνησε για 

το έγκληµα ο τρόπος που είναι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω 

στο βιβλίο µου, γιατί έµαθα κάποια πράγµατα µαζί του , ακόµα κι αν 

ήταν µπάτσοι και είχαν λιγότερο θετική επεισόδιο στη ζωή µου µε 
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τον ίδιο,προσπάθησε να µε σκοτώσει στη φυλακή λινάρι , µόνο ο 

χρόνος ήταν ήδη ένας βετεράνος , ήταν πέντε συνάντησε εκεί 

.Ήξερε κάθε µέσο , και όλοι µε ήξεραν και αυτό το επεισόδιο 

αρρώστησε το σύνολο της αλυσίδας , που σχετίζονται µε 

κρατούµενους , επειδή ήταν ένα κίνητρο για όλα αυτά ήταν το 

παράδειγµα που είδαν σε µένα , εξασφαλίζει τη συνέχεια µέσα στο 

περίβληµα , γιατί είχαµε ναείναι εκεί , και όταν ανέφερα παραπάνω 

ότι το Πράσινο Ακρωτήριο θα είναι ο γάµος µου , δεν είναι λάθος , 

ήταν , στην πραγµατικότητα , ήθελαν να εκδικηθούν εκείνο το 

επεισόδιο , προσπάθησε να µε σκοτώσει , είχα προσκληθεί να είναι ο 

άνθρωπος µε το κεφάλι , αλλά όχι εµέναθέλησε να επιβάλει την 

ένωση ενός µόλις είδες ότι αν ήθελα θα ήταν νεκρός .

Αλλά η ειρωνεία είναι κανένα από αυτά δεν συνέβη στην agrediram-

µόνο , δεν τον σκότωσε ο ίδιος εξαργυρώνονται και προσπάθησε να 

ενισχύσει τη φιλία µου µαζί του, αλλά ήξερε µέσα του ποτέ δεν θα 

ξεχάσω αυτό το επεισόδιο , τον συγχώρησε µόνο γιατί έχουµε την 

ταπεινότητακαι εξαπατώνται από αυτό που µιλήσαµε για µένα , όχι 

από τους κρατούµενους , αλλά και για την εξυπηρέτηση των 

φρουρών των φυλακών , καθώς και την κατεύθυνση γιατί ήξερε ότι 

δεν µπορούσε να µε νικήσει , θα πληρώσουν το τίµηµα του πρόωρου 

θανάτου , τότε κι εγώ να τον αφήσει να περπατήσεικαι όταν 

συνειδητοποίησα ότι ήταν ταπεινός µάθει να το σεβαστεί και να 

αποδεχθεί , γιατί δεν θα ήταν ζωντανός αν δεν τον θέλουν , αλλά 

δεν υπήρχε σηµείο , απλά ήταν µια υψηλή τιµή για να πληρώσει , 

εγώ επικρίθηκε από κοινούς κρατούµενους οι οποίοι µισούσαν τους 

µπάτσους ,έχω achincalhado .

- Νέλσον ως δέχεστε αυτός ο τύπος ;

Αποδέχτηκα γιατί πάνω απ 'όλα ήταν ένας επαγγελµατίας , κέρδισε 

ισχυρούς εχθρούς στο περιβάλλον που ζούσαν , µπάτσοι είναι , ήταν 

πολύ καλά , ήξερε πάνω από εµάς και ήξεραν ισχυροί άνθρωποι που 

θα µπορούσαν να βοηθήσουν , µε απείλησε να σταµατήσει να µιλά 

µεότι η ατοµική ή θα επέτρεπε να έχουν σεβασµό µας και το δικό µας 

, αλλά εγώ τον αφήσει ζωντανό , ήταν ένας ήταν ένα από τα δικά 

µας , αλιέων του Πράσινου Ακρωτηρίου που ανέφερα ήταν ο Νέλσον 

και ο Κάρλος έζησε ακριβώς στην περιοχή όπου µεγάλωσα ήταναυτοί 

ώµο µου εκδικηθεί και ξεσπάσµατα ήρθε µετά , και ήθελαν να δουν 

σκοτώθηκε αυτό το ένα τέτοιο άτοµο , αλλά έφυγα άφησα να πάω, 

θέλω τίποτα του ατόµου , αν και δεν έχω τίποτα εναντίον του , και η 
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ιστορία αυτών των αδελφών τουΚάρλος, πυροβολήθηκε και 

σκοτώθηκε από ένα PSP αξιωµατικός , ο ίδιος αναφέρθηκε , ήταν 

πολύ χτυπηµένο , έπαιξε σκάκι µαζί µου , ήταν ένας " ειδικός " στο 

πεδίο , µόνο ήξερε πώς να παίξει τα χρήµατα , σας είπα πάντα , δεν 

αξίζει τον κόπο , το παιχνίδιγια την αγάπη της , αλλά εκείνη τη 

στιγµή ήταν καλά , ήταν υπό την αιγίδα του Μανουήλ και Romão και 

την badona , ασχοληθήκαµε σαν αδέλφια , είχε την αµοιβαία βοήθεια 

, είχε όλους µας στη µέση , όπου το έγκληµα κρύβεται σε κάθε 

δευτερόλεπτο να χιλιοστό του δευτερολέπτουυπάρχουν πολλά και 

µερικές φορές µπορεί να πιαστεί στη µέση και όταν έχουµε κάνει 

αυτό , αποφάσισα να συνεχίσω το δρόµο µου , έκανα πολλές 

συνοδών στην αλυσίδα , δηλαδή , διαβεβαίωσε την ευηµερία 

κάποιων , και να κερδίσει µου , ότι είναι, το ένα χέρι πλένει το άλλο .

Ήταν το σύνθηµα , το σύνθηµα της αµοιβαίας βοήθειας , αλλά 

υπήρχε πάντα ο κίνδυνος metermos σε µια κατάσταση αν κληθήκαµε 

σε αυτό , υπήρχε µια δολοφονία στο λινό , ποτέ δεν το βάζουµε σε 

ερώτηση ήταν καλή και ευτυχισµένη µέρα , γιατί περπάτησε µέχρι 

την απόφαση αυτή ,δεν µπορούσα να κάνω , πάντα θεωρούσα τον 

εαυτό µου , δεν σκέφτηκα ποτέ σε άλλους .

Ήταν όλα πολύ γρήγορα τη µεταφορά µου στην κοιλάδα των 

Εβραίων µετά από οκτώ ετών που ολοκληρώθηκε το λινό , ποτέ δεν 

µε ήθελαν και µε δέχτηκαν καλά , ήθελαν να µε βλάψουν , αλλά 

σεβαστή µου , πάντα περίµενε για την απροσεξία µου , κάτι που ποτέ 

δεν τους έδωσε.Υπήρχε µια γυναίκα που ήταν υπάλληλος του 

νοµικού κλάδου ,   µου άρεσε και συγχώρησε της, αλλά συγχώρεσε 

αυτό µε µεράκι , από την ηµέρα που µου οδήγησε την παγίδα ήταν 

ακριβώς την ώρα που ήταν πιο ισχυρό από ποτέ , ποτέ δεν µίλησε 

πολύµε τους µε τους µπάτσους , ήταν ένας κίνδυνος , µπήκα έτοιµος 

για οτιδήποτε .

Ανεξάρτητα από το κακό , το κακό που θα µπορούσε να έρθει να µου 

περάσει , επειδή , έχοντας λάβει µία στο µέλλον µε βάση την 

εκπαίδευση και µε το να ζήσουν , είναι ένας ισχυρός παράγοντας για 

να είναι έτσι , και το έχουµε συνηθίσει και έχουµε λάβει την 

διδασκαλία ότι η ζωή είναι έτσι ,ζει για να πεθάνει εµείς απλά να 

πάρουν , αλλά όταν µεταφέρθηκε στο κοιλάδα των Εβραίων , αλλά 

όλα αυτά είναι πίσω µας ξεκίνησε ένα νέο κύκλο αυτό ήταν ο τρόπος 

της ζωής µου και ο τρόπος σκέψης δεν επιτρέπει κανενός είδους 

κακοποίηση , είχε τον χαρακτήρα µου ,σιγοβράζει σε λίγο νερό , και 
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όταν πήρα την κοιλάδα Εβραίοι , αποφάσισε να λάβει µια νέα 

κατεύθυνση , ήθελε να απαλλαγούµε από τους εφιάλτες του 

παρελθόντος , παρόλο που είχα το τελευταίο , είχε πραγµατικά τους 

ήταν ένας απλός τρόπος για να πούµε , τιπάω εκεί εκεί , αλλά όχι 

αρκετά , τι συµβαίνει εκεί , πηγαίνει εκεί ?µόνο να αφήσει να πάει , 

αφήστε τον εαυτό σας πακέτο στη φαντασία που πραγµατικά είναι 

ένα κυρίαρχο να δαπανηθούν και τον ιδιοκτήτη του σε ολόκληρο το 

γαλαξία , δηλαδή , όλα δυσλειτουργικό και τα πάντα είναι 

προετοιµασµένοι για αυτό , επειδή είναι οι εργοδότες και οι 

εργαζόµενοι δεν ελέγχουν τουςπεριπέτειες για να κλέψουν και να πω 

ότι είναι νοµιµοποιηµένη , είναι µια µορφή εξαπάτησης , µία από τις 

στιγµές που οι περισσότεροι δοξάσεις το λινό ήταν επίτευγµα µου 

καθώς και την εξασφάλιση όνοµά µου στην επιχείρηση .Είχε ένα 

ακόµη πράγµα, ήταν η ώρα του όλα ή τίποτα χωρίς νίκη εξάτµισης , 

ή να πεθάνουν , ήταν το σύνθηµα που είχε µέσα µου τη δύναµη για 

να ζήσουν και να απολαύσουν τη δύναµη που είχα ενώ ήµουν 

κλειστή , δεν έχει χρησιµοποιηθεί ποτέ σκηνές άσκοπης βίας σετους 

φίλους µου πήρε σχεδόν κλάµα δάκρυα , το κακό που είδα να 

µεταφέρονται από άλλους συντρόφους που κυριαρχούνταν από τη 

βία και ήταν ίσως αναγκαστεί να κάνει ό, τι ήθελαν οι διακινητές , 

αλλά εγώ δεν enveredei από ένα πιο δύσκολο µονοπάτι , αν καιµε 

συνέδεσαν µε την ηρωίνη, ορκίστηκα στον εαυτό µου ότι για να 

ζήσει εντός της αλυσίδας να είναι πρόθυµοι να σκοτώσουν και να 

ζήσουν σε µια αξιοπρεπή τρόπο που δεν θα µε ενοχλούσε να 

τελειώσει , το καλώδιο όλες τις αντιξοότητες της αυτή τη στιγµή είναι 

εκείνες µε τις οποίες όλοι πρέπει νασυµφωνία , αν και δεν ήταν η 

επιθυµία µου , να δηµιουργήσει εχθρούς όπου δύσκολα µε τα πόδια 

εκεί και εγώ , υπήρχαν εκείνοι που προσπάθησαν να µε βλάψουν , η 

κατεύθυνση δεν µου αρέσει , τότε αυτό είναι ό, τι έκαναν , έστειλε 

πληροφοριοδότες τους βρίσκονται ανά πάσα στιγµή σεότι ήταν 

ανοικτή για αν µπορούν να ενηµερώνουν καλύτερο από όλα όσα θα 

µπορούσε ποτέ να κάνει , είχαν µια ένοχη συνείδηση   , αλλά ένα 

πράγµα τράβηξε την προσοχή µου και µε έκανε να αλλάξει , µε 

basieie πολλά στους δασκάλους που είχα , ένιωσαπλατωνική αγάπη 

για µερικούς, και ήταν τότε που πήγαινε καλά , αλλά η βάρκα γύρισε 

έπειτα , µε άρπαξε και µε έβαλε στην κοιλάδα Εβραίοι ήταν δύσκολο 

µετά από οκτώ χρόνια φυλάκιση σε λινό , άφησε µια τεράστια 

ιστορία , το επίπεδοφυλακή , επειδή ήξερε ο καθένας και µε ήξεραν 

και γι 'αυτό ποτέ δεν ήθελα να µε τιµωρήσει εκατό τοις εκατό , 

ήµουν συχνά τιµωρούνται µε πειθαρχικές ποινές , µία για την 

55



επίθεση και άλλες λεκτική βία από τους φρουρούς και αυτό είναι το 

πώςκατάλαβα ότι πραγµατικά είχε να κάνει µε µια πιο ισχυρή µαφία 

από εµένα , αλλά στην πραγµατικότητα δεν ήταν πλέον είχα µόνο τα 

βιβλία και το δίπλωµα που γίνεται είναι διαφορετική από µένα , γιατί 

µετά από ήδη έπαιζαν το πολύΑντ 'αυτού η µπάλα , στο Λούνα µου , 

παρεµπιπτόντως έπαιξαν όλοι ήταν εκεί για να παίξει , έχω παίξει το 

µεγαλύτερο ατού , τι κι αν µπορούν να παίξουν, Ace of Spades , 

µερικοί άνθρωποι µου είπαν ότι µπορούσα να δω ότι θα έχουν την 

κακή τύχη µε αυτή την επιστολή , και diziam-µου ότι θα µπορούσε 

να έχει την κακή τύχη µε την επιστολή αυτή , οι καιροί αλλάζουν και 

αυτό είναι όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η ζωή δεν είναι εντός 

της αλυσίδας , αλλά έξω , αλλά ποτέ δεν ήθελε να εσωτερικεύουν , 

αλλά ήξερα ότι ήταν το δυνατό σηµείο µου?ξεκίνησε µια δραµατική 

ιστορία τελειώνει σε φόνο , ήταν τρία αδέρφια και όλοι 

καταναλώνονται ηρωίνη και η ηρωίνη γι 'αυτούς ήταν η ανάγκη της 

στιγµής , δηλαδή , ήταν εξαρτάται από το τι ήταν τοξικοµανείς .

Αλλά κατά βάθος , ήταν ταπεινοί άνθρωποι , είχε µια καλή καρδιά , 

επειδή έπρεπε να βοηθήσει , επειδή πήραν στη ζωή και εγώ επίσης 

πήρε , ήταν µια σκληρή ζωή , µπορούµε ακόµη να πούµε ότι ήταν 

µια σκλαβιά , ο τρόπος ζωής έγινε ,κάθε µέρα έπρεπε να καπνίζουν , 

αλλά εµείς θα επανασχεδιάσει .

Αλλά όλα αυτά είναι το αποτέλεσµα ενός τρόπου ζωής , µια που 

κινείται η αιτία γιατί να κάνω ακόµη και την ποίηση σε σχέση µε την 

εµπειρία και το πλαίσιο της κατάστασης , όλοι µου ζήτησε ένα ποίηµα 

, ήταν να γράψει στη φίλη του , ήταν σαν να ήτανζήτησε πάντα ένα 

ποίηµα , αλλά εγώ χάθηκα και ήταν κατά τη στιγµή της κατανάλωσης 

που έχουν υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο ζωής , ξέρω τι ξέρω και δεν 

είµαι πρόθυµος να διδάξει κανέναν γιατί είχε εµπειρία µε εκείνη του 

παρελθόντος , µου έκαναν ήρωα κάποιονείχε στα σκουπίδια και θα 

µπορούσε να αυξηθεί .

Όλα έβρασε κάτω σε αυτό , µέσω της εµπειρίας , ο τρόπος που ζούµε 

, ο τρόπος µε τον οποίο έπρεπε να πάρει το φάρµακο για το 

κάπνισµα, καθώς αν είχε προσφέρει και έχουν δοθεί δεν θα αγοράσει 

, έγινα για να κυριολεκτήσουµε µια εµπόρους ναρκωτικών νταβατζή 

να πουλήσει, έπρεπε να µε διαβεβαιώσει την καθηµερινή µου 

σερφάρετε µε σκόνη καπνίζω , ήταν τότε που έγινα νταβατζής των 

διακινητών , ονοµάστηκε έτσι που όλοι θα ήθελαν να µε βοηθήσει , 

να µου δώσει φάρµακα για να πουλήσει και έφαγα , είχα 
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τηνµεγαλύτερη αναψυχής που κάθε εξαρτηµένος µπορεί να έχει , 

είναι εθισµένος στα ναρκωτικά και το κάπνισµα .

Αλλά ήµουν γνωστός για το φίλαθλο πνεύµα µου , για την πρακτική 

µου στην εκπαίδευση , γιατί εκπαιδεύονται κάθε µέρα και 

ανακατεύονται άνθρωποι που µε είδαν και µε κοίταξε είχαν πάντα µια 

παράνοια , παράνοια που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο δυσπιστία 

και ότι είναι αµφίβολο ,όταν έκανε το κακό είµαστε πάντα πληγεί , θα 

είναι ότι το κακό θα συµβεί σε µένα .

Είναι πάντα η απροσδόκητη πρόβλεψη ειλικρινά µου habituei- σε 

αυτό τον τρόπο ζωής και ήταν δύσκολο να ενσωµατώσουµε µετά τη 

σύλληψη στο κοινωνικό περιβάλλον , γιατί είναι ένα µέσο που 

ξέρουµε , είναι ένα πολύ µικρό χώρο όπου καθηµερινής ζωής οδηγεί 

σεγνωρίζουµε τον εαυτό µας ο ένας στον άλλο , αλλά φυσικά .

Θέλουµε όλοι εντολή , επειδή θέλουµε να κερδίσουµε το δικαίωµα σε 

ένα χώρο που µας δίνει ασφάλεια στους εαυτούς µας να εισάγεται σε 

ένα µέσο στο οποίο πάντα έχουµε να κάνουµε µε το φόβο , αλλά 

αυτό δεν είναι ο φόβος , είναι απλά Σιγουρεµένος µας , µπορούµε να 

ξεπεράσουµε την κατάσταση γνωρίζοντας

Συµβαίνει µερικές φορές στη ζωή , να προκληθεί σε σφάλµατα , 

µοιραία , αυτό που είναι γραµµένο σωστά , επειδή είχε γραφτεί από 

την εµπειρία και τον τρόπο που οι νόµοι που έζησε και µεγάλωσε .

Πώς κι έτσι;

Η δύναµη της λογικής κερδίζει πάντα , και όλες οι αποφάσεις που 

µπορούν να κάνουν τη ζωή µπορεί µερικές φορές να µην είναι η πιο 

σωστή όλα ζυγίζει έναν παράγοντα : δυσφήµηση , η δεν είναι αστείο 

και να µην πέσει σε χάρη , να είναι ένα που όλοιθέλουν να 

περιφρονεί , να ταπεινώσει ?νιώθω καλά και έτσι όταν υπάρχει 

έλλειψη της οικονοµικής δύναµης είναι πάντοτε περιορισµένοι να 

παίξει, επειδή , επίσης, µέρος - αυτό είναι ένα παιχνίδι , δηλαδή, 

κάποιοι λένε ότι κάποιος πρέπει να ξέρει πώς να παίξει είναι λαϊκές 

παροιµίες για την τύχη σεµπορεί να µας νικήσει ίσως ένα καλό 

πράγµα , και ότι η τύχη µπορεί να µας δώσει αυτό που απαιτούµε , 

ευηµερία , είναι καλό για τον εαυτό σας , για να σας βοηθήσει γιατί 
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µάθαµε να πάρα πολύ , µοιράζονται µια κοινή ζωή µε µαςγονείς , 

αδελφούς, αδελφές , γιαγιάδες και οι παππούδες µας , γιατί δεν 

υπάρχει , αυτή είναι η γενιά µας , γιατί είµαστε το αποτέλεσµα της 

επέκτασης τους για να δουν δηµιουργούνται τα όντα του σπόρου του 

, δηλαδή , γνωρίζω ότι έχουµε τη δυνατότητα να γνωριστούν µεταξύ 

τους ,γνωρίζουµε ποιοι είναι µας και µας είναι πάντα µε το µέρος µας 

, αλλά ποτέ δεν ήθελα να εξετάσουµε , να έχουν ένα µέλος σε µια 

οικογένεια που δεν µπορεί να τους ευχαριστήσουν , έχουν µια εικόνα 

για τη διατήρηση της ζωής ήταν έτσι φτιαγµένο που την εξέλιξη της 

Ένωσης, την ευηµερία , κανείς δεν θέλει να έχει , ή να δείτε κάποιον 

που είναι της οικογένειας ή κάποιος κοντά µας , γιατί στο τέλος µας , 

στο τέλος είµαστε όλοι άνθρωποι , έχουµε να κάνουµε µε το άλλο 

και την οικογενειακή ατµόσφαιρα , µερικές φορέςείτε στον ξενιστή 

πάρα πολύ , αισθάνοµαι ιδιοκτήτες του τι παράγεται και κάνουν έναν 

τρόπο ζωής που είναι γραµµένο σε όλες τις θεολογικές αναγνώσεις 

που µπορεί να διαβάσει , δηλαδή µελέτη των θρησκειών .

Έχουµε λάβει όλα µε ηθικά διδάγµατα , είναι σωστό ότι όσοι 

αισθάνονται εγγύτητα τόσο πιστοί , οι οποίοι κάνουν τα πάντα γύρω 

να δει καλά, τους αγαπηµένους µας µας να δει καλά , der in der , και 

ποτέ δεν θέλουν να τους προκαλέσει βλάβηπριν από την εικόνα που 

διατηρούν και ότι έχουν διδαχθεί , οι τιµές που δεν αποκλείεται να 

τους επιτρέψει να δείχνουν καλά , σε µια κατάσταση που θα 

µπορούσε ίσως να επιλυθεί όχι µερικές φορές παρεξηγηθεί .Αυτό 

είναι όλα πολύ ωραία και τα µέσα ενηµέρωσης µεταδίδει επίσης έτσι 

ίση µε την πρόσοψη θα εµφανίσει µια όµορφη εικόνα , είναι επίσης 

πιέσεις από µια δύναµη που όλοι δεχόµαστε την διακυβέρνηση , 

πολύ δύσκολο θέµα , αλλά έχει να κάνει µε τα προαναφερθέντα 

προκύπτει ότιθα πρέπει να αναφέρονται εκεί , υπάρχουµε εµείς , θα 

συνεχίσουν να υπάρχουν , εκπαίδευση δίνεται επίσης σε όσους 

ισχυρίζονται ότι είναι ιδιοκτήτες της λογικής και µερικές φορές που 

µεταδίδουν και θέλουν διχόνοια , που όλες έχουν κοινό ένα πράγµα 

που πρέπει να τηρούν: ένα κέντρο ευεξίας, ένα καλά είναι ότι 

µπορούν να παρέχουν έναν τοµέα που όλοι µπορούν να 

προσβλέπουν και θέλουν ευηµερία για την κοινωνία , αλλά όλοι 

ζούσαν και µεγάλωσε µε ένα πατέρα και µια µητέρα , που δόθηκαν οι 

κατάλληλες συνθήκες γιανα είναι σε θέση να προχωρήσει σε µια 

καριέρα που έχει ως στόχο , αλλά αποτυγχάνουν , αλλά πάντα 

ξεχνάµε και διέπονται από την εικόνα ?Κράτησα αυτήν την οµιλία , 

διότι απεραντοσύνη µου είναι τεράστια σε αυτή τη ζωή , έµαθα 

πολλά , έχω αναπτύξει ό, τι είχα να αναπτύξουν κι αν ήταν στο λουρί 
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ποτέ δεν σκέφτηκε το τέλος , πάντα ambicionei να έχουν άµεση 

επαφή µε τους εργαζόµενους των εγκαταστάσεων όπου ήµουν , την 

καριέρα µουφυλακή µπορεί να το βαφτίσουν , το καλύτερο θα 

ερµηνευθεί από την άποψη της λέξης , καθώς , αλλά θα πρέπει να 

είναι , πρέπει να ερµηνευθεί ως έντιµα και ειλικρινά ότι υπάρχει στη 

ζωή .Σχετίζεται υπάρχουν διµερείς σχέσεις είναι σχέσεις που διέπουν 

όλα τα έθνη , είναι θέµατα κοινοτικού ενδιαφέροντος για τη 

διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων , έτσι ώστε να µπορεί να 

δώσει ένα κέντρο ευεξίας , έτσι ώστε δηµιουργήθηκε στον κόσµο , η 

ελευθερία το πιο δύσκολο θέµα για να µιλήσουµε ,µπορούµε να 

δώσουµε όλη την ελευθερία µας , πιο όµορφο πράγµα στον κόσµο , 

είναι η µεγαλύτερη ευχαρίστηση που µπορεί να έχει κανείς στη ζωή , 

είναι να είναι ελεύθερος , πρέπει να ξέρουµε είναι ξεπεραστούν όλα 

τα εµπόδια που έχουµε σε όλη τη ζωή και µπορεί να βρει .Υπάρχει 

µια τεράστια ποικιλία από αυτά , µπορώ να ξεκινήσω µε την κύρια : 

το κοινωνικό καλό , όλοι έχουµε ένα κοινό , όπως εµείς , µπορούµε 

να είµαστε άσχηµοι , όµορφη , δεν έχει σηµασία , να εξοικειωθούν µε 

τις συνθήκες διαβίωσης , εµφάνιση δεν είναι το παν ?µερικές φορές 

πίσω από µια καλή εµφάνιση µπορεί να βρει µια λιγότερο καλή 

πλευρά , αλλά αυτό ήταν το χέρι του Απόλλωνα , από την πλευρά 

της οµορφιάς , που περιγράφεται από τον Νίτσε που ακολούθησε την 

αυτοβιογραφία του , δεν υπάρχει κανένας λόγος για τους 

περισσότερους , από την πλευρά της οµορφιάς είναι ένα πουµας 

κάνει να ονειρευόµαστε , που µας κάνει να αγαπάµε , φέρνει όλα τα 

καλά , αλλά υπάρχει η καλά πηγαίνει χέρι-χέρι µε το κακό , όπως 

περιγράφεται Νίτσε υπήρξε η διονυσιακή πλευρά , δηλαδή , το καλό 

και το κακό ενσαρκωµένη στο ένστικτο της ύπαρξηςανθρώπινο , 

όταν µιλάµε για όλα τα όντα που υπάρχουν να προσγειωθεί πάνω 

όποιοι και αν είναι , είτε πολιτικά , είτε δικαστές είναι δήµαρχοι , 

πρόεδροι των ενώσεων είναι όλα µπορεί να είναι , παρουσιαστές 

τηλεόρασης να είναι το χάρισµα και µε ευγνωµοσύνηαλλά κανείς δεν 

µπορεί να συγχωρεθεί , η ίδια η λέξη , τη συγχώρεση όλοι έχουν 

λόγο και όταν τίθενται ζητήµατα πρέπει να λάβουν ό, τι κάνουµε για 

λογαριασµό των εν λόγω νόµων που διέπουν µια κοινωνία και η 

οποία µπορεί να διεκδικήσει το δίκαιο λέξη .Εκεί ήταν που πήρε το 

δικαίωµα να µην τιµωρούνται και να καθορίζονται από το νόµο , διότι 

όλες οι κρίσεις, υπάρχει κατάχρηση , υπήρχε και θα υπάρχει είναι ο 

πρόλογος .

Και ο πρόλογος προέρχεται από την υπερβατικότητα , µια µάθηση 

πέρα , όλοι ζούµε , γιατί γνωρίζουµε ότι η υπέρβαση είναι 
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περισσότερο από καλά , µπορεί να είναι , µπορεί να είναι , είναι να 

διδάξει , είναι να έχουµε τα πάντα , αλλά υπάρχει µια λέξη-κλειδί 

που ορίζει όλααυτό : η φιλοσοφία , τον τρόπο ζωής , την απόλαυση 

της ζωής είναι αυτό που κάνει έναν από τους παράγοντες υπέρβαση , 

θα µείνουν και να συνεχίσουν να ζουν µε τον ίδιο τρόπο , η εξέλιξη 

της ΒΕ έχουν δηµιουργηθεί , η εγκατάλειψη δεν κάνει ένα κακό 

ευλογηθείτο καλό που µπορούµε να ασκήσουµε είναι η θεία , ότι 

µαθαίνουµε , είναι το πεπρωµένο µας έµαθε τα πάντα µας άφησε µια 

κληρονοµιά µεγάλες αξίες , έτσι ώστε να εκθειάζουν τις λέξεις που 

γράφουν , αλλά αυτό είναι όλο εξύµνηση της διατήρησης της 

ενέργειας και νασε έξαρση , για όλα αυτά θα µπορούσε να είναι 

όµορφη , αν θέλουµε πραγµατικά όλοι εκπληρωθεί και είναι 

γραµµένο ήταν πολύ καλό .

Πώς κι έτσι;

Θα µπαίναµε την ευρύτερη πορεία της ανθρώπινης σήψης , οι 

σκλάβοι των νοµιµοποιηµένων δηµοκρατία , η χρήση της 

κατάστασης που πρέπει να επισυνάπτονται και να υποταχθεί σε 

αυστηρότερους κανόνες ?Μερικές φορές δεν αντιδρούν µε τον ίδιο 

τρόπο όπως µια κανονική κοµφορµιστική τρόπο , ονοµάζεται η 

υπέρβαση του όντος , η µεταµόρφωση στην πιο σκληρή πλευρά της 

ύπαρξης , αυτό είναι που ένιωσα , έµαθα από την εµπειρία ότι ο 

θυµός είναι µια ζωντανή υποστήριξηνα ζήσει και να επιβιώσει 

φαίνεται και so're αποδεικνύεται από τις αξίες της επιστήµης που 

δεσπόζει ως ένας ασφαλής τρόπος ζωής , όταν αυτό πρέπει να γίνει , 

δεν µπορούµε να αποφύγουµε την ερώτηση , χαρακτηριστικά που 

µας κάνουν είναι ποικίλα , αλλά όλα προέρχονται από τοίδιο , 

µυθοποίηση , όχι πιο τέλεια όντα από οποιονδήποτε , ο καθένας ξέρει 

ζουν για αυτή την ανάγκη των ασφαλισµένων και αξιόπιστη στήριξη 

σε ολόκληρο ον , συνεργάζονται , έχουµε µειωµένες έτσι ώστε οι 

άλλοι µπορούν να έχουν µια καλύτερη ζωή , την ανεργία , τη δίκαιη 

αιτίααυτή είναι µια εµπειρία που όλοι θα µοιραστείτε µαζί µου , 

κάλεσα αυτήν την ιστορία συνέχιση της ύπαρξης, είναι η επέκταση 

αυτού του ζητήµατος .

Όλα ξεκίνησαν µετά το χωρισµό από τους γονείς µου , έγινα δεκτός 

σε ένα µοναστήρι σχολείο του Hale ήταν το όνοµα του κολεγίου , 

στις διακοπές µε τον πατέρα µου ήταν εκεί κοντά , αλλά µετά το 

διαχωρισµό δεν αντιµετωπίζουν µια καλή σχέση µε τον πατέρα µου , 

καιαπό εκεί ξεκίνησαν όλα , η µητέρα µου είχε µετακόµισε στην άκρη 
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µετά τον διαχωρισµό , είχα περίπου 10 χρόνια , όταν έφτασα και 

πήγα στην άκρη , το σχολείο έτρεξε , δεν δέχθηκε αυτόν τον τρόπο 

ζωής , αλλά apanharam-ήµουν ένα αθώο , γνώριζε την ισχύ του 

νόµου υπήρχε , ο πατέρας µου ήταν στο στρατό µου τόλµησε τον 

τρόπο που οι ιστορίες που ο πατέρας µου µου είπε , να είναι ένας 

άνθρωπος που πρέπει να ενσωµατωθεί στο στρατό , υπηρετούν το 

έθνος , ένας σκληρός άνθρωποςόπως ανέφερα , αλλά αφήνει τον 

εαυτό του να παρασυρθεί από το πάθος τους για την αγάπη άλλη 

γυναίκα , ένα φυσικά ισχυρό καλός άνθρωπος , διανοητικά πολύ , 

αγαπάµε που έχουν κληρονοµήσει τα γονίδια τους , τον είχε σαν 

ήρωας , που ήταν όλη η µάθηση που αργότεραέρχονται να είναι .

Πώς κι έτσι;

Ο τοµέας ήξερα ότι µπορούσα να κάνω , από τη στιγµή του 

χωρισµού , όπως ήµουν µε τη µητέρα µου έγινε ανεξάρτητη , η 

µητέρα µου πήρε έναν εραστή , ένας άνδρας που εργαζόταν , 

εργάζεται στο ταχυδροµείο και τα έργα , είναι ένας άξιος άνθρωπος , 

άρχισε επίσηςέτσι , έπρεπε να βοηθήσω τη µητέρα µου και έγινε η 

κυρίαρχη αιτία ήταν όλα τα χειρίζεται καλά, µετανόησε , φώναξε , 

αλλά κέρδισα , νοµίζω ότι αυτό είναι το πιο κατάλληλο θέµα , τους 

αγάπησε , όπως ο καθένας , ευτυχώς είναι καλά ,έχουν µια ζωή , 

ήταν φυσιολογικό να έχουν συζητήσεις , αλλά είχαν πάντα λόγος 

είναι ότι ήµουν κοιµισµένος από την υπέρβαση του θέλουν 

περισσότερο , ήθελε να κάνει τίποτα , σκέφτηκε ότι ήταν εύκολο .

Ξεκίνησα να δουλεύω για να βοηθήσω τη µητέρα µου , αλλά 

σύντοµα συνειδητοποίησα ότι δεν επρόκειτο να κυριεύσει , άρχισα να 

δουλεύω ως Casqueiro δηλαδή ταπετσιέρης βοηθός , αυτό είναι που 

κάνει τη δοµή που θα διαµορφωθεί και παραγεµισµένο , εργάστηκε , 

ήταν ακόµηγειτονιά µου στην άκρη , εργάστηκε εκεί πριν από την 

Toninho αγόρι της γενιάς µου , είχε πολλά αδέλφια , αλλά ήµουν το 

φαβορί .

Ένα άτοµο που εργάστηκε ήταν εκεί Casqueiro άνθρωπος της δοµής 

, προκειµένου να ταπετσαρώ τον καναπέ , ήταν στιβαρή εµφάνιση , 

και εγώ δεν ήθελα πια να ανεχτούµε περισσότερο , επιθετική µορφή 

της οµιλίας που είχε ήδη περάσει από αυτό µε τον πατέρα µου , έτσι 

επέλεξααντιστρέφοντας την κατάσταση , ήµουν κρατώντας την 

εξέλιξη της ζωής , όχι εγώ ζυγίζονται , αλλά θα µπορούσε να µου 

ντροπιασµένος εκείνη την ηµέρα , ως ένα θέµα που θέλουν να µην 

τραυµατιστεί ή να τραυµατίσει , αλλά εγώ τον εαυτό µου διασφάλιση 
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έριξε µια πέτρατο µέγεθος του ενός χεριού , αλλά έριξα εκτρέπεται 

ήθελε να δώσει την προειδοποίηση .

Ωστόσο, µου έχει γίνει αποδεκτή , συνέχισα να εργάζοµαι µετά 

έφυγα από επιλογή , αλλά επίσης ο ιδιοκτήτης πέθανε 

καταναλώνεται από τον ιό HIV νόσο , µια κατάσταση που δεν ήταν 

όπως τον είδα να υποφέρουν από την ασθένεια , αλλά τον σεβόµουν 

πάντα , έχασα τη δουλειά µου , άρχισα σε περιουσιακά 

στοιχεία,∆ηλαδή , στην ορολογία που χρησιµοποιείται ως να 

καθοδηγείται , µη συσκευασµένα µε τα αφεντικά , θέλουν 

ανεξαρτησία , ήµουν ο γιος του ένα λιοντάρι , και ενήργησε ως 

τέτοια .

Τον Μάρτιο του 1996 που βρέθηκε στο µετρό Avenue , είχε µια σειρά 

από επιθέσεις στο µετρό , υπήρξαν καταγγελίες για εγκλήµατα που 

πήγαιναν εκεί και έγινε αφορµή πέρασε ένα PSP που ήρθε να ζητήσει 

την αναγνώριση , και αυτό γιατίείχε µια προγενέστερη , µια 

εβδοµάδα πριν είχε σε superesquadra benfica που κατηγορούνται για 

την κλοπή ενός αναγνώστη , αλλά το αγόρι που ήταν µαζί µου , 

Ρικάρντο , ήταν επιφυλακτική , άπειρος , είχε έρθει από την 

ωοθηκών δεν ξέρει την πόλη , αλλά ήταν γνωστό οδηγόήταν 

τοξικοµανής , και τη χρονική στιγµή που θα καταναλώνεται κοκαΐνη , 

βρήκε καλό να έχουµε ένα δεκανίκι της ασφάλειας , δηλαδή , εµένα 

και τη διασφάλιση για το µέλλον , ότι είναι να έχουµε µια δύναµη , 

µια ένωση για την πρόοδο .

Αλλά τώρα έρχεται εδώ η δοµή , ένας από τους κύριους παράγοντες 

της ικανότητας πίστη του καθενός , αρχίζει να περιπλανιέται , αυτό 

είναι το πώς ανακάλυψα αυτό που ήξερα ήδη ότι δεν µπορείτε να 

εµπιστευθείτε , αν δεν ξέρετε , αλλά η εµπειρία µου ήταν τεράστια , 

ήταντεράστια , ήταν σίγουρος για τον εαυτό µου , ήταν καλός σε 

αυτό που έκανε , είχε κάνει πολλές ένοπλες ληστείες , έχω επιλέξει 

έναν τρόπο για να µην βλάψουν κανέναν, απλά να πάρει τα χρήµατα 

.

Για ποιο λόγο;

Για να ζήσει , µπήκα σε αυτόν τον τρόπο ζωής και το Μάρτιο 1996, 

πιο συγκεκριµένα 28 είπαν εντάλµατος σύλληψης φέρεται να λυθεί 

µόνο προσθέτει τα ελλείποντα εισάγοντας αυτό το θέµα , µια 

εβδοµάδα πριν είχε συλληφθεί στο superesquadra της Μπενφίκα , 

ήµουννα κοιµούνται σε ένα αυτοκίνητο , ο ιδιοκτήτης της ήταν ένας 
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Πολεµική Αεροπορία υπολοχαγός συνταγµατάρχης , ένας άνθρωπος 

που είχε ήδη περάσει στο εξωτερικό , ήµουν αποκοιµηθώ µε 

εξοικείωση εκεί , αλλά εξακολουθεί να έχει το σπίτι στην άκρη , στην 

πραγµατικότητα εκείνο το βράδυ ήταν ηRicardo , και έκλεψε έναν 

αναγνώστη και αποκοιµήθηκε στο αυτοκίνητο , ήµασταν έκπληκτοι 

και συµφωνήθηκε από αξιωµατικούς PSP ανήκε στην superesquadra 

της Μπενφίκα , αλλά δεν µου είπε amedrontei και Ρικάρντο όχι να 

φοβίζει θα πρέπει να είναι ισχυρή και να πει όχι σετο τέλος , δεν 

υπήρχε καµία ένδειξη για το αντίθετο , αλλά µε προειδοποίησε ότι θα 

µπορούσαν να εµφανιστούν οι µπάτσοι , αλλά διαβεβαίωσε τον , του 

είπε ότι είναι εντάξει , ήπιαν πάρα πολύ ουίσκι και ήθελε να κοιµηθεί 

και δεν ήταν φανταχτερό να πάω σπίτι καιέζησαν στη γύρω περιοχή 

.Αυτό συνέβη , ήταν η χειρότερη αµφιβολία ότι ένας άνθρωπος 

µπορεί να αισθανθεί όταν διδάσκει και εκπαιδεύει η σηµερινή 

κατάσταση που µπορεί να συµβεί εκείνη την ηµέρα πήρε µακριά µαζί 

µου .Θα µπορούσε να υπακούουν τον κανόνα µου δεν έχει τίποτα να 

πει , αλλά δεν πείστηκαν και πήγαν να πάρουν όλα το αυτοκίνητο 

κλητήρες γύρω από το ξενοδοχείο για να δείτε αν ήξεραν κάθε 

επίθεσης , µπλε cd player , αλλά είχαµε ήδη δεσµευτεί πολλά 

εγκλήµατα πρινκαι όλοι ασχολούνται µε ληστείες και απαγωγές , 

πήγε να ερευνήσει το µετρό Avenue , η µοίρα στάθηκε στη σοφίτα 

Marquis , µητροπολιτικό σταθµό της Λισαβόνας , υποβλήθηκαν σε 

συνέντευξη , δεν είπα τίποτα , δεν ξέρω το Ricardo συνοµιλία , αλλά 

όπως ο ίδιος είχε µια ιστορία τουαφού περάσει από µια εβδοµάδα 

νωρίτερα σε µια παρόµοια κατάσταση , είχα εµπιστοσύνη .

Την ηµέρα εκείνη , φύγαµε από το σταθµό , δεν είχε τίποτα να πω , 

είχα εµπιστοσύνη στην κατάθεσή του για µένα θα µπορούσε να 

ξεφύγει , έπαιρνε κατά τον χρόνο της αδείας εργασίας , αλλά έχουν 

βρει τον εαυτό µου για να λάβετε το ταµείο ανεργίας , συνέχισε να 

λαµβάνει το γράµµαπήγα µε τον κώδικα, ήµουν ήδη στην οδήγηση , 

ένιωθα καλά , είχα µεγάλη διασκέδαση και ήταν κατά τη στιγµή που 

επιδόθηκε µε δικαστική πήρε το ένταλµα σύλληψης , ήταν να πάρω 

το σπίτι , είχε έρθει από το γυµναστήριο, εκπαιδεύονται περισσότερο 

από ένα µήνα , όταν µπήκα στο δικαστικό συνειδητοποίησε , όταν 

ρώτησα την οµάδα Marquis όταν ζήτησα από το σταθµό του Marquis 

de Pombal δεν είπα τίποτα , αλλά ο Ricardo όλοι µιλούσαν , συνέχισε 

τη δήλωση , κατά το στάδιο της έρευνας ήτανη έρευνα των 

δικαστικών , δεν είχε τίποτα να τους πω , τίποτα δεν είχε αποδειχθεί 

από την κραυγαλέα παράγοντα .Γιατί δεν θα µπορούσε να δεχθεί µια 

τέτοια απόφαση , θα ήταν σαν να µου δίνει , ίσως να ήταν καλύτερα 
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να είχε µια διαφορετική στάση , να είµαι ειλικρινής , είναι 

συνεργάσιµος , να µετανοήσουν , αλλά εγώ µου σκέφτηκα µε τη 

σοφία µου , ήθελε να παίξει µε τη δικαιοσύνη ,ο δικαστής που 

καταδίκασε µου ήταν ένας άνθρωπος που είχε προβλήµατα στη ζωή , 

µια από τις κόρες πέθαναν από υπερβολική δόση , και οι υπόλοιποι 

παιδιά περπάτησαν επίσης προσκόλληση στο φάρµακο , µου είπαν 

από τον δικηγόρο , ή λέει την αλήθεια ή θα είναι δύσκολο να σπάσει 

, αλλά είχα εµπιστοσύνηµου .

Εκείνη δεν µου υπερασπιστεί πώς να υπερασπιστεί , δεν είναι γνωστό 

ότι λειτουργούν νοµιµότητα των δασµών που πρέπει να πληρούν , 

ως εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου, από τη στιγµή που δεν είχε καµία 

προσωπική δικηγόρος και ποτέ δεν µου έχει δοθεί , θα έπρεπε να 

προσλάβει µετά τη σύλληψη , αφούκαταδικάστηκε µετά την καταδίκη 

προσέλαβε αυτός ο δικηγόρος , ήταν το µόνο που ήθελα να 

συσσωρεύουν ενέργεια , ήξερε ότι ήταν στο σταυροδρόµι µαρτυρία 

δεν ήθελε να λάβει , κατέβαλε υψηλό τίµηµα , η έλλειψη 

συνεργασίας και συνόψισε τα πάντα στο µεγάλο µουκαταδίκη ακόµη 

και σκέφτηκε ακόµα και να σκοτώσουν εµένα .

Ήταν µια θλιβερή µέρα για µένα ορκίστηκα στον εαυτό µου θα ήθελα 

να επιβιώσουν όλες τις αρνητικές καταστάσεις που θα µπορούσαν να 

εµφανιστούν σε µένα , ήταν η αρχή του τέλους µου για πάντα , 

έχασα την ελευθερία µου ήδη για κάποιο χρονικό διάστηµα , πήρε 

µια βαριά αλυσίδα και κατάφερε να επιβιώσει .

Ήταν καιρός να κερδίσει έµαθα την τέχνη της αυτοάµυνας µπορεί να 

αυξήσει µέσα µου , όλοι µου τηρούνται ακόµη και διοικητική εξουσία 

που εκτελεί τις λειτουργίες της φυλακής όπως είναι µε αυτό όταν 

έχουµε κάτι που έχουµε να αντιµετωπίσουµε , είναι ηιδιοκτήτες του 

κοµµατιού , δηλαδή , κατέχουν το έδαφος που κυριαρχούν , 

θεωρούν τους εαυτούς τους , έτσι ώστε να δίνεται η εντολή να κάνει 

ό, τι πρέπει να γίνει για να συνεχίσει την πορεία στην πίστη , 

ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να φαίνεται , µπορεί 

να είναι και ότι όλες οιθα είναι , αλλά υπάρχει µια υποταγή που είναι 

η έκπτωση , κατά την άσκηση αυτή τη θέση πιστεύουν ότι µπορεί να 

είναι οι κυρίαρχοι της κατάστασης , δεν παραιτήθηκε για να είναι 

απλούστερη και ποιος πρέπει να ζήσει , είναι η πρόγνωση του τι 

σπούδασε και καταστροφέςδεσµευτεί , δεν ήταν ένα, όχι δύο , όχι 

τέσσερα , ήταν πολλές , πολύ διαφορετικές τους βάφτισαν τη 

σταύρωση του πιο άθλια , αλλά σήκωσα το ηθικό µου, γιατί πάντα σε 
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άνοδο , όλα ξεκίνησαν στην είσοδο µου, όταν πήρα να ipΛίνο ήταν 

ένα άσχηµο , πολύ σκληρά , ήµουν γεµάτος θυµό και την επιθυµία 

να κερδίσει , ακόµη σκεφτεί τρέχει µακριά και αν είχε την ευκαιρία 

να το πράξουν , κατάφερα να µε κρατήσει , όλα επειδή θα µπορούσα 

να σέβονται για τους βετεράνους που ήταν IP , και ήτανοι αληθινοί 

πυλώνες για µένα να µάθουν τη ζωή στην αποµόνωση , guerreei , 

αγωνίστηκε , θα µπορούσα , αν δεν ήταν έτσι θα ξεχαστεί , όλα µου 

θυµίζουν , ο καθένας θέλει να µου θυµίζουν , ήµουν η εικόνα 

χαρακτηριστικό έγινε ένα σκοτεινό ηγέτης και κρύοδεν ήξερε την 

αγάπη και αυτό είναι το πώς θα κερδίσει δόξα στην αλυσίδα , ήταν 

κρύο πράξεις που έπρεπε να µάθουν να ζουν και να παραµείνει στην 

κορυφή της γης για να κερδίσει .Γρήγορα αποδείχθηκε 

εκπαιδευτικούς , τους εργαζόµενους , τους φρουρούς και απευθείας 

να µε βοηθήσει να κερδίσει τη δύσκολη µάχη , αισθάνθηκα την 

υποστήριξη µόλις κοίταξε την ώρα και περίσταση βοήθεια ήταν 

βάρβαρη , τι συνέβη δεν θα µπορούσε να συµβεί , γύρισα το 

διάβολοτον εαυτό µου , αλλά δεν επεδίωξε το πρόβληµα απλά ήθελε 

να ζήσει και να επιβιώσει , ήταν η ώρα της κατάστασης .

Isabel ήταν κύριο όνοµα του σχολείου στο οποίο διατηρούνται υγιή 

και ευχάριστη σεβασµό µου συνοδεύεται πάντα µε βοήθησε πάντα , 

αλλά αργότερα, ήρθε να γίνει µια οργή µέσα µου , αλλά πάντα 

σεβαστή .Και όλα αυτά ήταν λόγω της ισχυρής πίεσης που ασκείται 

από το διοικητικό σύστηµα του οποίου το όνοµα ήταν διευθυντής 

John G .Ο άνθρωπος που είχε έρθει από το εξωτερικό , πήρε µακριά 

όταν ο προσπάθησαν να σκοτώσουν , η ιστορία του είναι γνωστή , 

είχε πολλά χρόνια επικεφαλής στη διοίκηση του λιναριού µέχρι µετά 

τη µεταφορά µου , το ήξερα µέχρι που ήταν ένας άνθρωπος που θα 

µπορούσε να µιλήσειήταν πληροφοριοδότης άρχισε να ενδιαφέρεται 

για το θέµα , έπαιξε κακό µου ίσως το σφάλµα των βουλευτών , 

ήµουν καλά θεωρείται στον επαγγελµατικό κύκλο , το επίπεδο της 

συντροφικότητας µου όλα σεβαστή και αυτή η σκηνοθέτης ήθελε την 

κορυφή της σταδιοδροµίας , δηλαδή , είµαι εδώ για ναπλοίαρχος , 

είµαι εδώ για να κερδίσουµε πάση θυσία , θα είµαι µια χαρά , διότι 

αυτό ήταν ο σκοπός του , µεταξύ άλλων, θα µπορούσε να πει 

περισσότερα .Μία από τις αιτίες που προασπίστηκε είχε περισσότερο 

διακίνησης ναρκωτικών , που απολαµβάνουν βοηθώντας τους 

τοξικοµανείς , αλλά απαιτείται µια συναλλάγµατος , παίζοντας µε το 

νόµο , είχε µια δύναµη pushover να εκδικάσει την εφαρµογή της 

επισφαλούς και υπό όρους εκροών καιανοικτό καθεστώς , δεν ήταν 

κακός , ο οποίος πηγαίνει µόνο σε µη - εκφυλισµένη και επέλεξα το 
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σκληρό τρόπο τον τρόπο ότι κανείς δεν θέλει να ακολουθήσει , αλλά 

επέλεξε να ακολουθήσει , ακολουθήστε το µονοπάτι που ήταν 

προκαθορισµένο , όταν µιλώντας στον προορισµό τουφορές χτυπάµε 

, δεν περπατήσει πολύ µακριά από την πραγµατικότητα , είχε πολλά 

όνειρα σαν παιδί και τα όνειρα έγιναν ένας εφιάλτης , ένα πέρασµα 

στην έρηµο είχε προβλέψει , είχε δει το µέλλον µου , αλλά ήµουν 

όλα απεικονίζεται σε ένα όνειρο , ήρθα για να έχουνπαρακολούθηση 

από µάγισσες που ήταν το παρατσούκλι όπως , πέρασε µε όνειρα , 

επειδή έπρεπε να περάσει , η δύναµη των γυναικών ήταν µεγάλη , µε 

βοήθησε , αλλά η περιέργεια ξυπνά µετά τη σύλληψή µου , είχα 

διαφωνία µε τον αδελφό µου και ήθελεείναι καλύτερος από αυτόν , 

έναν υγιή ανταγωνισµό και ήθελε να είναι ακριβώς σαν κι εµένα 

.Εκείνη την εποχή , θα χρησιµοποιηθούν για να πάει για κυνήγι 

εναντίον νερόφιδα για να αποσκοπούν, θα παίξουν µπιλιάρδο 

αντιµετωπίζουν ενίοτε σκληρή αντιπάλους , αλλά έχουµε κερδίσει 

πάντα , ήξερα ότι ήταν καλό?σήµερα είναι στρατός υπολοχαγός .Ο 

πατέρας µου διαχειρίζεται την πιο άµεση υποστήριξη που θα 

µπορούσα να δώσω , τους έδωσε , τον βοήθησε στην εκπαίδευση , 

όλα αυτά επειδή το γεγονός ότι ένα separação.estamos στη µέση της 

εισόδου λινάρι µου , ήταν γενναίος , ακριβώς µέσα από τους 

φρουρούς quiseram-ξέρω ότι το υπόβαθρο , ήταν µια κανονική 

είσοδο , αν µιλάµε για το περιβάλλον που ζούσαν υπήρχε περιβάλλον 

της ζήτησης , και οι δύο φρουροί και οι κρατούµενοι ήθελαν να 

κερδίσουν , υπήρχε ένας καλός σκηνοθέτης , ο Μανουήλ , αλλά ήταν 

διεφθαρµένη , αλλά δεν έβλαψε κανένανπεριορίστηκε στη νίκη και 

να κάνει τη δουλειά του , αλλά και βοήθησαν για τρία χρόνια ήταν 

υπό τη δικαιοδοσία αυτού του σκηνοθέτη 1996-1999 , 

αποµακρύνθηκε από τη θέση του διευθυντή , αλλά πέρασε ο 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ενορίας , αλλά ποτέ ξανάθα µπορούσε 

να απαλλαγούµε από αυτό που τον είχε πάρει από λινό , ήταν ένας 

καλός άνθρωπος , ήθελε την ευηµερία του συνόλου και την ίδια 

στιγµή δεν έβλαψε κανέναν είχε ανάγκη να εργαστούµε για την 

πτέρυγα β θεωρείται η πτέρυγα δολοφόνος , ήταν το παρατσούκλι 

πτέρυγα δολοφόνοςγια όλες τις υποδοµές και να λαµβάνει µια 

επίσκεψη στο σαλόνι πτώση του νερού ήταν το αποτέλεσµα της 

έλλειψης της κλίµακας της υποδοµής έπρεπε να είναι ανοιχτή 

οµπρέλα , γιατί ζούσαµε σε ένα διεφθαρµένο µέσα στο σηµείο τουο 

διευθυντής δεχθεί µια γειωµένη πρόταση για τα χρήµατα που θα 

µπορούσαν να διερευνήσουν τη γενική κατεύθυνση της υπηρεσίας 

των φυλακών , πήρε µακριά καλά , η πρόταση βασίζεται στο έδαφος 

66



της κατάρτισης της συµφωνίας , ότι είναι , το γήπεδο ήταν 

λασπωµένο χωµατόδροµο , bue βαριάήταν το ψευδώνυµο που θα 

µπορούσε επίσης να σας καλέσει esguiça , αλλά ήταν πάρα πολύ 

καλή µπορούσε να περπατήσει , ήξερε πώς να χειριστεί το σύστηµα , 

έφερε πρόκληση της διαφθοράς είναι να χρησιµοποιήσετε το χρόνο 

που αποµένει για την µέση της θανατικής ποινής των 16 ετών , οκτώ 

συµµορφώνονται µε εµπιστοσύνηµυστικό , αλλά αυτό δεν θα 

τελειώσει µε τον καλύτερο τρόπο, διότι υπήρχαν εκείνοι που είχαν 

θιγεί , καθώς θα πρέπει να είναι µέρος του συστήµατος , το σύστηµα 

έχει ρυθµιστεί έτσι πρέπει να υπάρχει µια δικαιολογία , και µαζί µε 

αυτό έχει ανέβει άλλη µια χρονιά , ήταν ητρίτη χρονιά που ήµουν 

στην Linhó ήρθε το πραγµατικό δίληµµα των ναρκωτικών πώλησης 

διαφθοράς εγκριθεί από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη , όλα 

κινούνται µε τη χρήση της τρόφιµος της εµπιστοσύνης τους , ήταν 

ισχυρός έναν έµπορο ναρκωτικών ο οποίος είχε πεσµένος στη ζωή µε 

την πώληση των ναρκωτικών το όνοµατο Louis πύργους , έκανε 

ακόµη ένα παιδί µέσα στην αλυσίδα , υπήρχε µια πρόταση για να 

γίνει η εταιρεία παρακάµψετε και να γεµίσει τις σακούλες που 

καταβάλλονται ουσία , ήρθα να κληθούν να εργαστούν εκεί , δεν 

αποδεχθεί το γεγονός ότι οι άνδρες που ήταν να εκτελέσετε αυτή τη 

λειτουργία, ηεπιτρέπει την πληρωµή µε τα ναρκωτικά και ήταν µε τα 

χρήµατα που σύντοµα µεταφέρθηκε µέσω του υπολογιστή , ότι όταν 

συνέβη το πραγµατικό πρόβληµα manuel t .∆ιευθυντής µέχρι τότε ?

δεν υπήρχαν πολλά να κάνουµε , υπήρξε µια έρευνα των δικαστικών 

, υπήρξε σκόπιµη νόηµα µια αποστολή , θα καθαρίσει την εικόνα µας 

, αλλά απέτυχε να καθαρίσει όλα πήγαν στο δικαστήριο για το µπαρ, 

η έρευνα των δικαστικών κατηγορήθηκε , και ένα τεράστιο ποσό των 

αποδεικτικών στοιχείων ,αλλά δεν είχα δει , δεν είχε καν ζητούσε , 

επίσης, δεν θα πω πολλά , θα προστατεύσει µόνο το µωρό , ένιωσα 

ότι άξιζε περισσότερο manear την αιτία , θα µπορούσε να κερδίσει 

κάτι από αυτό να µε κρατήσει σιωπηλός , κακό ήξεραθα ήθελα να 

πληρώσει το τίµηµα δύσκολο να σπάσει .

Σπουργίτι φρουρά πήρε από σωφρονιστικές υπηρεσίες , ο 

επικεφαλής της Amorim έπρεπε να λάβουν πρόωρη συνταξιοδότηση 

, Manuel t .Ακόµα κατάφεραν να φτάσουν στην προεδρία της 

ενορίας .

Υπήρξε αλλαγή κατεύθυνσης , John G .Ήταν το επόµενο όνοµα που 

εφαρµόστηκαν για τη διαχείριση του ep Είχε µια φιλοδοξία πάρα 

πολύ µεγάλο , ακόµη και για το πλαίσιο , πώς ξεκίνησαν τα έργα στο 
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θάλαµο µε το β αναδιαµόρφωση των συνθηκών , το ήµισυ του 

θαλάµου ήταν κλειστό για έργα , ήµουν στο κελί µε τον Κάρλοςήταν 

ο γιος της µητέρας ενός καθηγητή πανεπιστηµίου , ήταν γραµµατέας 

του διευθυντή του σχολείου , αλλά ήταν τοξικοµανής , από καιρό σε 

καιρό , έκλεψε την τσάντα του δασκάλου , ώστε να έχουν χρήµατα 

για να καταναλώσει , ήταν µια χρόνια τοξικοµανής ένιωσα συµπόνια 

της ύπαρξής του , επειδήνα σας δω να κρατήσει χάνοντας , δεν θα 

µπορούσε να εξελιχθεί παραιτήθηκε στον καταναλωτή , αλλά ήταν 

έξυπνος , ήταν µια πονηρή πρόσωπο µόνο για διακίνηση µαύρη 

αγορά είναι ότι έστειλε , είχαν προβλήµατα µε αυτούς ήρθαν να 

ζητήσουν προστασία όταν ήµουν µαζί του στο κελί ,αλλά είναι αστείο 

κανείς δεν µου είπε ποτέ ή απαίτησαν τα χρήµατα , τα χρέη που είχε 

να πληρώσει τον υπερασπίστηκε ακόµη , αλλά προδόθηκε µου άφησε 

ένα χρέος ηρωίνης στον άνθρωπο που έχει τον τύπο ξυλοκοπήθηκε 

από τα χρέη , δέχτηκα και ήταν ηκαθήκον , δεν φοβήθηκε επειδή η 

ηρωίνη µε έκανε να άγρια   , απόλυτης κυριαρχίας , ήταν από εκεί που 

έπρεπε να πάρω µια σκληρή ζωή για να ραγίσει, ήταν το 

αποκορύφωµα της µανίας µου για να δει κάποιος υποφέρει επειδή 

όλοι µου έδωσε το λόγο , είχαδιάφορες µάχες σώµα µε σώµα µάχες, 

δεν θα µπορούσε να µου κάνει , απέκτησα την αιτία , το µόνο που 

χρειάζεται υποστήριξη µετά µου να εργαστώ και να πωλούν και να 

είναι καλά για τον εαυτό τους , είχαν το ελεύθερο ηρωίνη µε 

ικανοποιεί, διότι είχα θεαµατικές φιγούρες, ήταν σύντροφος , 

ήτανφίλος και υπερασπίστηκε την αιτία , αλλά είχε ένα πολύ γενναίο 

πράγµα που κανείς δεν διαψεύδεται µένα, ακόµη και να είναι σε 

χρήση ηρωίνης .Όλοι έµαθαν να µε σέβονται ήταν παιδιά στη ζωή 

του εγκλήµατος , όλοι γνώριζαν όπου είχαν τοποθετηθεί στη µέση , 

τηρήθηκαν οι ίδιοι µε µισούσαν , µου πρότειναν να πάω ηρωίνη 

µελέτη , ήταν ο µόνος τρόπος που νόµιζαν ότι είχαννα έχουν ένα 

υγιές κατοχή και να µάθουν , ήταν η συνέχιση του κύκλου της 

κατανάλωσης ήταν καλή αίσθηση , χρησιµοποιήθηκε και µου πήρε τη 

θέληση να µε ταΐζει και να κάνουν σεξ , ήταν ο ιδανικός τρόπος για 

να περνούν το χρόνο τους στην αποµόνωση , χωρίς εµένασυνοµιλία 

µε το πρόβληµα του σεξ και των ζωοτροφών .

Ήµουν µεταφέρθηκε στην κοιλάδα των Εβραίων το 1998 , έπαιρνα 

ένα ξυλουργός βέβαια , δεν είναι το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξα 

ύστερα από δέκα µήνες επέστρεψε στην Λινό .

Πήγα κατευθείαν στο καθεστώς τιµωρία κλήθηκε 111 το σκληρό 

καθεστώς , όπου αναµένουµε µια έρευνα η οποία µπορεί να δώσει σε 
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κυρώσεις ή πειθαρχικές συνέπειες , οι οποίες καταβάλλονται , 

πλήρωσε το τίµηµα για να διεκδικήσει ένα δικαίωµα που θα έπρεπε 

να ήταν η τηλεόραση , το ραδιόφωνοαλλά για µένα µου πήρε όλα 

αυτά , και ο καθένας ήξερε το όνοµα κάλεσε στην τηλεόραση µου , 

Σουζάνα είχε προσφερθεί να µου από τη µητέρα µου , ήταν φοβερό 

γιατί η τηλεόραση είχε πάντα κελί µου .Μερικές φορές εφευρέθηκε , 

πήρε αγωνίστηκαν σε αυτό , ενοικιαστής να καταναλώνει ενέργεια, 

στις ηµέρες όταν αισθάνθηκα αδύναµος , αλλά είχε µια απέραντη 

αγάπη της , θα ήταν πρόθυµοι να σκοτώσουν αν κάποιος χαλάσει 

µου , έκανα µερικές φορές δεν ένιωθακαλά .

Μπήκα 111 ακούστηκε από τον επικεφαλής της αλυσίδας , το 

Amorim επικεφαλής απόγονος της Μοζαµβίκης , αλλά πορτογαλική , 

µια ψηλή, λεπτή , αλλά δεν ήταν κακός απλά ήθελαν να έχουν 

κυριαρχήσει έδαφος , ήθελε ησυχία , αυτό είναι το πώς ο ίδιος µου 

είπε σταµατάµιλούν µε αυτόν τον τρόπο ή έχουµε βαρεθεί , είπα ναι 

θα µπορούσε να κατουρήσει ήταν προς αυτό , ήταν κατά τη στιγµή 

που έφυγα στην επικεφαλής του γραφείου , ή από το γραφείο σας , 

ήδη εξυπηρετεί πολλά χρόνια πριν , ο Πρόδροµος φρουρά ,έπινε 

πολύ , αλλά είµαι ειλικρινής , δεν είχε την πρόθεση το κακό κανείς 

δεν ήταν σαν το αφεντικό , ήθελε να έχει για την υγεία , ήµουν 

έκπληκτος από το φύλακα , προσπάθησαν να επιτεθούν µου απέτυχε 

, οι περισσότεροι είχαν κάποια φρουροί που βρίσκονταν εκεί επί 

τόπου , και είδε το τηλεφωνικό κέντροσύγχυση , rodearam-

προσπάθησε µου µε χτύπησε και πάλι , απέτυχαν , κράτησε λίγα 

λεπτά , αλλά η επιµονή τους ήταν η δύναµή µου στη συνέχεια ήρθε 

µια φρουρά ήδη στο σπίτι 50 χρόνια της ζωής του , η Σιδηρά 

Φρουρά , µίλησεµαζί µου , µου είπε να σταµατήσει και κανείς δεν θα 

µου κάνουν κακό , αλλά είχα ήδη κερδίσει τον Βαπτιστή φρουρά και 

ο επικεφαλής της αλυσίδας , η Amorim αφεντικό , δεν τους προκαλεί 

τεράστιο βαθούλωµα , ήξερα ότι επρόκειτο να χάσει , έτσι µου είπε , 

θα σαςχειροπέδες µε τη σηµαία της ασφάλειας , ήταν δεµένος µε 

χειροπέδες από την παρουσία του στο κεφάλι , αυτός διατάζει , 

διέταξε τη φρουρά σιδήρου και µε οδήγησε µε τη σηµαία της 

ασφάλειας , το αφεντικό µου είπε να βγάλω τις χειροπέδες και µου 

είπε να µπει στο κύτταρο , όπωςθα ήταν ασφαλές σύστηµα έως ότου 

η έρευνα ολοκληρωθεί .

Ειλικρινά , απέκτησα για τον άνθρωπο , ήταν ο άνθρωπος ήταν το 

αφεντικό , το παράδειγµα , όπως τους φορείς που εκπροσωπούν τις 

δυνάµεις καταστολής , πρέπει να ελέγχεται καλά σε όλους , έτσι 
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ώστε όλοι να αισθάνονται καλά .Για µένα ήταν η πιο ανθρώπινο 

κεφάλι γνώρισα , ραβδί τιµωρία , όπως θα ήταν λογικό , θα πρέπει 

να πληρώσουν για την ίδια την πράξη , αλλά κέρδισε επίσης το 

σεβασµό τους , αριστερά µέχρι να εισβάλλουν σε άµεση ζωή , 

έχοντας να επιβιώσουν ακόµη και εντός της αλυσίδαςζούµε , 

αποκάλεσε τον τόπο αφιλόξενο , είναι η ίδια πανοµοιότυπη φράση , 

σε ένα µέρος όπου δεν υπάρχει τίποτα , είµαστε ζωντανοί µόνο για 

να ζήσουν , αλλά εµείς πρέπει να πιστέψουµε , είχε ακούσει τη 

δολοφονία , ακολούθησαν αρκετές mareações , αυτόλέξη είναι 

αργκό για χρήση στο έγκληµα , δηλαδή ακριβώς δολοφονία , έτσι 

είχα διαπράξει κάποιες καταστάσεις που δύσκολα θα µπορούσε να 

πέσει µέσα στη φυλακή , µαζί µε το Rasta Ουγκώ, Rasta ψευδώνυµο 

εγγράφεται µε 16 χρόνια στην αλυσίδα, έζησε στην ουγγρική 

γειτονιά , τον γνώρισα σε µια εποχή όταν πληρούνται µια τιµωρία 

στην σηµαία της ασφάλειας , είδα ένας νεαρός άνδρας είχε ήδη 

µερικά χρόνια από λινό , και έπιασε µια επαφή µου δίνει ένα τσιγάρο 

, αλλά επαφίεται στηνδείτε γιατί ήµασταν muitashorasfechados , 

foiumconhecimentode περίσταση ήταν ένα χρόνο , αλλά τον είχε δει 

εκεί , ήταν εκεί στην πτέρυγα β, Α πτέρυγα θεωρείται φόνος , ήταν 

στο θάλαµο , µια ήσυχη πτέρυγα , το οποίο στεγάζεται κρατούµενοι 

οι οποίοι εργάστηκαν και ήθελεείναι ήρεµος στη φυλακή , αλλά 

υπήρχαν καταναλωτές , τους εµπόρους και υπήρχε ένα που 

εξακολουθεί να κολλήσει ως το όνοµα dauphin , µπορώ να εξηγήσω 

την ιστορία του , ήρθε σε µένα , γρήγορα είδε ότι η πρώτη φορά που 

τον συνάντησα , ήταν εξυπνάδα, chavalo καλό , αλλά είχε πάρει µια 

άγρια   παιδική ηλικία , επίσης , από τον τρόπο που οι γονείς έκαναν , 

χρονολογείται από το Κέιπ πράσινο , αναζητούν µου µια καλύτερη 

ζωή , οι ιστορικοί δεσµοί που υπάρχουν στη γνώση και θεωρείται ως 

τέτοιος είχε την σκληρότητα του έχοντας ζήσειδεν οδήγησε µια ζωή 

που ήταν πολύ εύκολο , έπρεπε να ζουν στην ουγγρική γειτονιά , µια 

γειτονιά µε τους ανθρώπους που προέρχονται κυρίως από το 

Πράσινο Πράσινο , η κατασκευή των σπιτιών δεν ήταν πολύ καλό , 

αλλά προσφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που δεν κοιµούνται 

στο δρόµο , έχουνανώτατο όριο , για περισσότερη δυστυχία που θα 

είχε η εκπαίδευση , τα σπίτια ήταν διατηρούνται καθαρά και είχαν τη 

δική τους υπηρέτρια που είχε µια πραγµατική παιδεία , αλλά υπάρχει 

, υπήρχε η κοινωνική ανισότητα , έπρεπε να δουλέψω σκληρά και 

αυτοί οι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι , άρεσε
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Αλλά ήρθε να διαρκέσουν για πολύ περισσότερο , συνεχίζεται σε 

αυτήν την ηµέρα , αλλά στη συνέχεια και ήδη καταναλωθεί ηρωίνη , 

και αυτό είναι όταν θυµήθηκα τον είχα δει στην επιµελητής , αν 

υπήρχαν σκούρο επιχείρηση , η µαύρη αγοράόλα είναι εντάξει , 

επειδή κανείς δεν βλάπτει κανέναν , ήταν µια τρελή στιγµή 

συνειδητοποίησα εκ πρώτης όψεως, ότι το αγόρι ήταν έξυπνη , είχε 

ψυχή , η εµφάνισή του είχε ένα µεγάλο Rasta , άγρια   αλλά και 

αντιµετωπίζονται , ότι ήταν η εικόναη πρώτη φορά που τον είδα , και 

συνειδητοποίησα ότι ήταν ένα αγόρι στα µάτια της κοινωνίας , 

θεωρήθηκε ως εκ τούτου, ο επικηρυγµένος , ο άνθρωπος που ζει στο 

περιθώριο της κοινωνίας , αλλά όλοι ήθελαν να έχουν ένα εγγυηµένο 

πρόνοιας για τουςµας µπορούµε να διασφαλίσουµε , για να 

µπορούµε να προφυλαχθεί πρόνοιας , ισότητα µεταξύ των 

ανθρώπων που είναι αντάξια του λέγοντας ότι όλοι ζούµε µε όλα 

αυτά που δηµιουργούµε , αλλά γνωρίζουµε επίσης ότι η καλά 

πηγαίνει χέρι-χέρι µε το κακό , οι ενέργειες πουµπορεί να 

προκύψουν εκεί να φέρει το σκληρό τρόπο για να ζήσει , είχε 

µεταφερθεί από την πτέρυγα κατά µήκος της πτέρυγας β, ήταν στο 

κελί δίπλα στο δικό µου , ήταν µε το µικροσκοπικό κοµµάτι στο 

κύτταρο , το άλλο του Πράσινου Ακρωτηρίου , θυµωµένος πάρα 

πολύ ήταν ήδη στο κελίκάποια στιγµή µετά την κάλυψη, ήξερε ότι 

ήταν στο κελί για πολύ καιρό ήδη , έπρεπε να έχουν διαφορετικές 

ιστορίες αργότερα αφηγούνται την ιστορία της µικροσκοπικό κοµµάτι 

εκείνο το πρωί , µετά τη νύχτα του γιώτα µεταφοράς επέστρεψε στο 

θάλαµο ,είχε κάνει µια συµφωνία µε την κατεύθυνση , να 

συνεργαστούν να µπουν στην άλλη το κεφάλι του ταύρου , είναι µια 

άλλη έκφραση χρησιµοποιείται επίσης στην αργκό που σηµαίνει ότι 

αφήνει τον άλλο κρέµεται , γι 'αυτόν να σώσει , δεν κάνει κακό είχε 

δει ήταν στη µέση και dávamo- µας καλάαλλά ο Hugo ήταν στην 

πτέρυγα β, εκείνο το βράδυ µιλήσαµε για Pudemo µας επαφή 

παραθύρου έτσι ήµασταν πολύ κοντά , και άκουσα πολύ θόρυβο στο 

κύτταρο , τράβηξε την προσοχή µου , στο πλαίσιο της αλυσίδας 

πρέπει να έχουν την αντίληψη του κινδύνου είναι ότιπου µας κάνει 

να ζούµε και ότι µας βοηθά να κερδίσουµε , µας φέρνει την ψυχή 

της έλλειψης όντος , η ψυχή που όλοι µας θέλαµε να ενσαρκώσει µια 

ισχυρή ψυχή γεµάτη θάρρος και την επιδεξιότητα και εξυπνάδα .

Εκείνο το βράδυ που προηγείται το επόµενο πρωί µιλήσαµε µέσα από 

το παράθυρο , όπως άκουσα θόρυβο ρώτησε:
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- Ποιος είναι εκεί ;

Είχε ακούσει το θόρυβο που συνέβη , µου είπε :

-'m Hugo , είµαι εδώ περισσότερα γιώτα .

Ήταν ο τρόπος της κύρωσης , το γεγονός ότι είχαν διαπράξει εκείνη 

την ηµέρα που µεταφέρθηκαν στο θάλαµο Β, ρουτίνα Ήταν τότε που 

µου είπε όταν ανοίγουν τις πόρτες σε αυτή την περίπτωση τα 

κύτταρα να έρθει µαζί µου στο νοσοκοµείο , αλλά είπεµου να 

σιωπήσω , αλλά σκέφτηκα , αυτό ήταν το Hugo , ήταν το αστέρι , 

ήταν ο άνθρωπος της στιγµής , ήταν εθισµένος στην ηρωίνη 

διακινητές που απαιτείται για να παρέχει χωρίς χρήµατα των 

ναρκωτικών , ήταν ένας µούστος , αυτός απαίτησε , 

έναεπαναστατική αγόρι από µια τεράστια τρόπο , ότι όταν η επίθεση 

συνέβη , άφησα ανοιχτή την πόρτα δεν βγαίνουν , αλλά ήξερα ότι θα 

έρθει , ήξερα ότι είχε κάποια κάρβουνα στο φτερό , λέξη επίσης 

άνθρακα αργκό , η οποία µπορεί να θεωρηθεί ωςστη γλώσσα του 

εγκλήµατος µια ρουτίνα εκδήλωση του βόλτα στη βροχή βραχεί .

Μετά την αναχώρηση από το κύτταρο , έκανε την κανονική ρουτίνα 

µου να πάρετε πρωινό , τότε πάµε τρένο , να πάει στο σχολείο , να 

πάει στο σχολείο πρωινό που σήµερα το πρωί, περίεργο να µην τους 

δει επειδή η ρουτίνα µου ήταν αυτό ήταν η αναζήτησηπάρα πολύ , 

ήταν εθισµένος , αλλά δεν ήταν πραγµατικά εθισµένος , αλλά είχε 

ήδη κάνει µια ληστεία και είχε απέσπασε κάποια χρήµατα το πρωί 

ήρθε να µου πει , τα αγόρια που ήταν επίσης οι καταναλωτές 

κλήθηκαν πιράνχας , επιδιώκοντας τη ζωή µε έναν τρόποπιο 

ειλικρινείς , αλλά πάντα παραπλανητική , επειδή ο εθισµός τους 

οδήγησε επίσης σε αυτό , ο Hugo ήταν για τη σηµαία της ασφάλειας 

µε το µικροσκοπικό κοµµάτι , αλλά εµφανίστηκε µια άλλη µπάλα ΖΕ, 

Αγκόλα έζησε σε τσέλα ποτέ δεν είχε καλή «αίσθηση» µε αυτό, 

επειδή σαςέχουν δώσει µια φόρµα παντελόνι , το υψηλό γειτονιά του 

Emílio και ήθελε να κλέψει το Emílio , ήξερε ότι το παντελόνι του 

ήταν το δικό µου µου είχε προκάλεσε αρκετές φορές , αλλά ποτέ δεν 

ζήτησε , ποτέ δεν έδωσε σηµασία που είχε ένα µεγάλο αγώνα της 

γειτονιάς Emílioυψηλή µεγάλωσε ακόµη εκεί στην κορυφή γειτονιά 

ήταν πρόστυχο , ήταν το ίδιο δηµιουργία και ήθελε να υπερασπιστεί 

είτε ήταν δικό µου , ήθελε να υπερασπιστεί την τιµή του να είναι 

τοπικιστικές όρους σύνδεσης παιδική ηλικία , στη συνέχεια 

ακολουθείται από πολλές άλλες , ο προφήτης , και τουγειτονιά και 

εκεί ήταν που έδωσε µεγάλο αγώνα :. Ζε µπάλα ήταν ισχυρή ζύγιζε 
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περίπου 90 κιλά , Emílio ήταν ένα ξηρό άνθρωπος , αφρικανικό 

τυπικό , όπως ήταν λεπτότερο υπερασπίστηκε την τιµή , 

αντιµετώπισαν την κατάσταση , ZE wanted- µπάλαη αποστολή του 

3ου ορόφου , όπου δώσαµε τη συζήτηση , δεν ήταν εύκολο , αλλά 

και γνώριζε ότι είχε την εξυπνάδα για να ζήσουν και να επιβιώσουν 

από την ερώτηση .Μετά το ZE µπάλα έχουν λάβει την φόρµα 

παντελόνι και είναι µαζί τους στο χέρι , συζητήθηκε ?Ήξερα ότι ο 

Emílio θα κερδίσει , αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα καταλήξετε σαν 

η µπάλα billy ήθελε να τον στείλει τον 3ο όροφο , άρπαξε τα πόδια 

της , ο Emílio έκανε ό, τι έχετε µάθει , στην τελευταία περίπτωση , 

εγώ που µου έχουνεκτός , άρπαξε από το λαιµό του αναγκάστηκε να 

σπάσει , δηλαδή , τη στιγµή που θα αρπάξει το λαιµό και δεν είναι 

µεγάλο , είχε ένα πρόσωπα κουπαστή ή εισέρχεται στα κύτταρα , ό, 

τι είναι και δεν προσφέρουν µεγάλη ασφάλεια , στην περίπτωση 

αυτή,έγινε η απρόβλεπτη , από την πρώτη στιγµή σκέφτηκα ότι 

επρόκειτο να πέσει , ότι προβλέπεται να προβλέψει τη δράση , αλλά 

µετά σκέφτηκα και ακόµη είχε µερικά δευτερόλεπτα µετά από να δει 

και να προγραµµατιστεί και σκέφτηκα ότι δεν θα συµβεί , αλλά 

συνέβη , οEmílio άρπαξε το λαιµό και δεν του επιτρέπουν να πάει 

περισσότερο , και να αναγκάσει την µπάλα Joe έκανε, έχει συνδυάσει 

δύο µνηµειώδη δυνάµεις , δεν τρέχει µακριά όταν είναι σωστό , αυτό 

είναι πάντα η εκπαίδευση µας , έπεσε από τον 3ο όροφο για 

σκέψηζηµιά ήταν µεγαλύτερη , παρ 'όλο που ορισµένοι από αυτούς 

θα µπορούσε να πεθάνει σε αυτή την κατάσταση , αλλά ευτυχώς 

σώθηκαν , ο λόγος της δύναµης κερδίζει πάντα νοµίζω ότι είναι η 

ζωή , έτρεξα τώρα λίγο για το θέµα , προκειµένου να εξηγήσει όλα 

µε τον τρόπο που έγινεστο πλαίσιο αυτό που θα πληρούν πάντα τους 

ανθρώπους , ας κρατήσουµε τις επαφές επειδή είναι αυτό που µας 

βοηθούν να µιλήσουµε για να συζητήσουν τις καταστάσεις είναι όλα 

ωραία , αν δει και να κάνει αυτόν τον τρόπο , µπορούµε να έχουµε 

ακόµα µια ζωή που συνδέονται µε την τοξικοµανία , αλλά 

αισθανόµαστεκαλά , γιατί εξαρτώνται από το φάρµακο , αλλά είµαστε 

άνθρωποι οι οποίοι συζήτησαν θέµατα πολύ διαφορετικά θέµατα , 

από την πιο µπανάλ θέµα , από το πιο απλό , όπως το ποδόσφαιρο 

στην πιο επιστηµονικά , διαβάζουµε αρκετά ώστε να µπορέσουµε να 

συζητήσουµε αργότερα , ήταν πάντα ισχυρή µας είχε διαβάσει, τώρα 

και αριστερά πιο πριν εδώ ακριβώς ήθελε να δείξει γιατί το λέω εγώ 

ποτέ δεν είχε καλή «αίσθηση» µε τον Billy µπάλα , η µπάλα ze 

αριστερό χέρι , ο Emílio δεν συνέβη τίποτα , ήταν σώος , αλλά ότι 

ήταν η µέρα ύπνουστο νοσοκοµείο για την πρόληψη.Η µπάλα Ζε 
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ήταν ακόµη περίπου 3 εβδοµάδες στο νοσοκοµείο των φυλακών , 

τον έβαλαν στην πλατίνα βραχίονα , ήταν το πιο ασθένεια που είχε , 

ήµουν ειλικρινά ευτυχής που βλέπω ότι πήρε µακριά , σας 

συγχώρεσε τη δράση , αλλά ξέρω ότι πήρα πάντα µια 

µνησικακίαµένα , αλλά είναι έτοιµη , κατάλαβα την κατάσταση , ας 

τον να περπατήσει .

Αυτή ήταν η ηµέρα το πρωί , ίσως θα ήταν έντεκα επίσης Ζε µπάλα 

είχε φύγει µε τη σηµαία της ασφάλειας , ήξερα ότι Hugo ήταν µαζί 

του , τον είχε δει µερικές φορές , ήταν στο περίπτερο της ασφάλειας 

οδήγησαν σε κυρώσειςπιο σκληρή φυλακή σηµαίνει ονοµάζεται 

κουτσός , είναι η αποµόνωση , δεν πρέπει να έχει τίποτα του 

κυττάρου , εκτός εάν τα βασικά πράγµατα , teres µια πετσέτα , ένα 

ϊθγθβ φύλλα , teres ένα βιβλίο για να διαβάσει , δεν µπορείτε να 

έχετε αναπτήρες κυττάρων και θα είναι κλειστά23 ώρες την ηµέρα , 

είναι πάντα δύσκολο να ξεπεραστεί, αλλά µόνο και µόνο για να µας 

συνηθίσει σε αυτές τις κυρώσεις, διότι έχουµε περάσει αυτό πριν , 

που ζουν σε τιµωρία , η τιµωρία είναι η ζωντανή αυτή την κατάσταση 

, αλλά δεν ήθελα να ζήσω έτσι , γνωρίζαµεότι εκείνοι που περπατούν 

στη βροχή βραχεί .

Όλα κακό ήταν αυτό και έχοντας ολοκληρώσει την τιµωρία και τα 

πράγµατα θα παραµείνουν έτσι , αλλά όχι στην hugo επίθεση 

µαχαίρωσε δύο φορές στο στοµάχι η Dauphin , αντιµετωπίζεται µε 

τον κακό άνθρωπο , να κλέψουν λίγο , µερικά γραµµάρια ηρωίνηςκαι 

περίπου 30 ιστορίες , θα ήταν περίπου 10 γραµµάρια , ένας 

άνθρωπος που θα πληρώσουν το τίµηµα της dauphin παρατσούκλι 

τους , τα πόδια , τα πόδια , επειδή συνελήφθη για την επίθεση στο 

τρένο , έκανε ένα νεκρό , ήταν πολύ µίλησε για και γνωστή κατά το 

χρόνο , µια επίθεσηκορυφή , διότι εµπλέκονται πολλά χρήµατα , 

ήταν ένα υπέρογκο ποσό κατά τον χρόνο οι συνοδείες που 

µεταφέρουν τα χρήµατα από τις τράπεζες µεταξύ Σίντρα της 

Λισαβόνας .Η επίθεση συνέβη ακόµη και εκεί έξω από το τρένο της 

Λισαβόνας Sintra και υπήρξε ένας νεκρός άνθρωπος , αλλά ποτέ δεν 

θα µπορούσε να αποδειχθεί ότι ήταν αυτός που διέπραξε το φόνο 

του εγκλήµατος , δεν ήταν ποτέ σε θέση να αποδείξει ότι ήταν ο 

πραγµατικός ηγέτης της δολοφονίας , αλλά καταδικάστηκε και 

άνωταξίδι φυλακή του πήρε αρκετές επιδροµές µε την οποία ήρθε και 

έπιασε το φάρµακο , δεν είχε δώσει το φάρµακο για την νίκη ο 

καθένας , δηλαδή , πούλησε , συνέχισε το ίδιο το φάρµακο , 

κανόνισε χρηµατοκιβώτια µέσα στο κύτταρο , µόνο από chibadela 
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που θα µπορούσε να υπάρξειέρχονται , αλλά αυτό είναι για τώρα .

Όπως ο ίδιος είχε το παρατσούκλι του καβουριού δόθηκε ότι το 

ψευδώνυµο µε το να µην γυρίζοντας τίποτα σε κανέναν , δεν δίνει 

σε κανέναν , ξέρει ότι ένα χέρι να πλύνετε το άλλο , δηλαδή , θα 

µπορούσε να δώσει τη νίκη θα µπορούσε να βοηθήσει , ότανΟι 

άνθρωποι τον ρωτούσαν για βοήθεια και Hugo ήταν µια σκληρή 

αγόρι προσκόλληση .Ακολούθησε µια σειρά από αυτά τα γεγονότα , 

Dauphin µεταφέρθηκε σε Κοΐµπρα , µικροσκοπικό κοµµάτι αξίας των 

Εβραίων , όµως εγώ ?ήταν το 1998 η πιο σωστά 27 Ιουνίου µου είχε 

διαχωριστεί από Hugo ήταν σε άλλο κελί , υπήρχαν παράγοντες που 

οδήγησαν σ 'αυτό , άλλοι τις δικές τους συντρόφους που 

αναζητούσαν ήταν πιράνχας , γιατί κάθε µέρα έκλεψαν περίπου 3040 

γραµµάρια το κάπνισµα και την κατανάλωση , προσέλκυσε το πλήθος 

, επειδή είναι πάντοτε προσανατολισµένη , ονοµάζεται η ακολουθία 

του εθισµού στα ναρκωτικά και στη συνέχεια , όταν έφυγε από το 

κουτσό , αποφασίσαµε ότι θα παραµείνει στο ίδιο κελί , αλλά αυτά τα 

πιράνχας πάντα µιλούσε άσχηµα για µέναγιατί σ 'αυτούς ήµουν 

περισσότερο από ένα χτύπηµα στο δρόµο , τους είχε λάβει περιθώρια 

κουνάω , επειδή ήξερα ότι ήταν η πραγµατική σκύλα , προσέλκυσε 

τους φίλους µου επειδή ήξερε να µου δώσει το ζην.

Ήξερε να µου δώσει το πλαίσιο κατάσταση της κοινωνικότητας και 

ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν τέτοια περίσταση µαζί µου σε 

αυτή τη στιγµή , όπως είπαν κακό µου , µίλησε άσχηµα για µένα , 

όλα προκειµένου να πάρουν όφελος από ό, τι το παιδί που 

διοργανώνονται, ήθελε την προσοχήκαι ήθελαν να έχουν τα φώτα 

της δηµοσιότητας πάνω τους και έτσι θα µπορούσαν να είναι καλοί , 

δηλαδή, έχουν πάντα το surf , εγώ δεν ασχοληθείτε µε αυτό γνώριζε 

ότι η ζωή ήταν σαν ο καθένας θέλει να είναι καλά και να είµαστε 

ευγνώµονες για το εισόδηµά σας προς όφελόςδική , αλλά ήταν πάντα 

εκείνα που χρειαζόµουν ποτέ , µου χρειάζεται , επίσης , θα γίνει µια 

ενωµένη δύναµη , δηλαδή, οι ασφαλισµένοι εάν ήθελαν µερικοί θα 

επίθεση βοήθειά µας , αλλά θα πρέπει επίσης να πληρώσει και ήταν η 

ώραήµουν µεταφέρθηκε στο λάβει µια πορεία στην εβραϊκή κοιλάδα , 

που ήδη είχε δύο ή τρεις µήνες λειτουργίας όταν οι Rasta Hugo 

µεταφέρθηκε στην κοιλάδα των Εβραίων έφτασα τον δέχθηκε σαν 

αδελφός , για τη φιλία που ήδη είχε µαζί του , υπάρχουν τέσσερα 

φτεράκοιλάδα εβραϊκή φτερά α, β , γ, δ , εγώ βρέθηκα σε d, ήταν 

στην πτέρυγα µε την Dauphin είχε ήδη µεταφερθεί από την Coimbra 

για τους Εβραίους κοιλάδα και αυτό είναι όταν είπα στον Hugo αν 
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ήθελε να µείνει στο κελί µου ,ήθελε , αλλά υπήρχε ένα άλλο ζήτηµα 

που φοβόταν γιατί ήταν ήδη προσπαθεί να σκοτώσει την Dauphin σε 

λινό , πέραν του ότι του έδωσε δύο µαχαιριές ήθελε να στείλει τον 

άνδρα της στον 3ο όροφο κάτω εδώ και ο ξάδερφός του , Bento , 

εµπόδισενα το πράξουν , αλλά δεν θα µείνει µαζί µου στο κελί µου , 

όχι γιατί δεν ήθελε , αλλά φοβόταν την εκδίκηση του Dauphin , είχε 

ήδη κάνει πολλά πράγµατα στη φυλακή , είχε σχέση , ήταν ένας 

άνθρωπος που ήταν εύκολα εκδικήθηκε γνωστή ως τέτοια , αλλάείπα 

να ξεχάσει ότι ο άνθρωπος δεν θα πετύχει , κανείς δεν θα πάρει 

εκδίκηση , είχε µια καλή σχέση µε τον δελφίνο του είπε αρκετές 

φορές ότι δεν µου άρεσε αυτό που έκαναν σ 'αυτόν και ο ίδιος µου 

είχε πει ότι είχε ήδη ξεχάσει .

Έπαιρνα την πορεία , και οι µεταφορές αυτές προέρχονταν από ένα 

ιστιοπλοϊκό συνέβη στην Linhó Rasta Ουγκώ και οι ευέλπιδες είχαν 

κατηγορηθεί σε µια υπόθεση δολοφονίας που συνέβη σε υφάσµατα 

.Ήµασταν πολύ νέοι που είχαν έρθει λινάρι µπορούσα να αναφέρω 

τα ονόµατα όλων αυτών , αλλά εγώ όχι µόνο θα αναφέρουµε τα 

ονόµατα µερικών , το µικροσκοπικό κοµµάτι , ο Τζόνσον , ο 

πραγµατικός ποδοσφαιριστής , αντιπροσώπευε το σύνολο της 

αλυσίδας επιλογές όπου ήταν ή είχε περάσει , Toniγλάρος , είχαν 

µεταφερθεί από και έχοντας κάνει πολλές επιθέσεις σε Linhó τους 

διακινητές , επίσης Ze σε αυτά, αυτό που είχα ζήσει αρκετά µαζί του 

, δεν συνελήφθη , έζησε µαζί του κάτω από την ίδια στέγη , µε 

umasraparigas , chavalas είχαµου, αυτός του είχε .

Αλλά η περιέργεια αυτής της ιστορίας αντιστράφηκε για µένα , 

περπάτησε µε ένα κορίτσι που έτρωγαν άλογο και που εξέδιδε τον 

εαυτό της για το θέµα αυτό ήταν οι δύο πόρνες , δεν του άρεσε να 

µένει εξαρτάται από µια γυναίκα , αλλά µου άρεσε τόσο πολύ ώστε 

να ζούµε µε αυτό .Έχω καταναλώνεται µόνο κοκαΐνη εκείνη την 

εποχή, δεν είχε λάβει πολύ καλά ότι η ηρωίνη και η κοκαΐνη , αλλά 

κράτησε τη σχέση , άρεσε της και το ZE Προς και Ana ήταν επίσης 

τοξικοµανείς και το περίεργο αυτής της ιστορίας είναι ότι πάντα 

έλεγα να να Ζε για να φύγειτο άλογο , πάντα είπε ότι δεν θα 

χρησιµοποιήσει ηρωίνη , αργότερα µου ήρθε να επιδοθούν στην 

αλυσίδα και σε αυτό το διάστηµα ήµουν στην εβραϊκή κοιλάδα , ήταν 

εκεί ο Rasta , το µικροσκοπικό κοµµάτι ζήσει καλές στιγµές , υπήρχε 

άφθονο άφθονο υλικόαγορά , δηλαδή , υπήρχαν πολλά ναρκωτικά 

και Εβραίων Valley είναι ένα σεβαστό αλυσίδα , µέσω της οποίας 

πολλοί άνδρες καταδικάστηκαν σε µέγιστες ποινές και είχε πάντα τη 

76



φήµη ότι είναι µια επικίνδυνη αλυσίδα , πάντα υπήρχαν και εκεί 

συνέβη ανθρωποκτονία , γι 'αυτό ήταν µια αλυσίδα µεένα βαρύ φήµη 

.

Καθώς δεν υπήρχε πολύ υλικό στην αγορά όλοι θα ήθελαν να 

πουλήσουν πρέπει να παρέχονται µε περισσότερο υλικό , εκεί αρχίζει 

η διαφορά µεταξύ της Dauphin και το πραγµατικό Πινόκιο βρέθηκε 

συνελήφθη για το διεθνές εµπόριο ναρκωτικών , ήταν ο αρχηγός και 

ως ο άνθρωπος είχε ήδη ένα ρεκόρστα βόρεια αλυσίδες νότια της 

Πορτογαλίας , και ότι όταν ξεκίνησε και πάλι δεν θέλουν να δουν ή 

να γνωρίζουν .Ο Πινόκιο καταβληθεί προς τον Hugo πολλά φάρµακα 

για να νικήσει τον δελφίνο , εισήλθε ότι επιτέθηκε βίαια τον 

άνθρωπο στα αποδυτήρια , όλα για χάρη του φθόνου ?η Dauphin 

πούλησε τα µεγαλύτερα πακέτα και τους ήταν πιο αδύναµη, γι 'αυτό 

και ο Πινόκιο κατέβαλε για να νικήσει το Dauphin .

Ήταν ένα γεγονός που δεν ήταν πολύ ευχάριστο , αλλά έχει έρθει η 

ώρα , αλλά είχε επίσης µια εσωτερική µητρώο και είχε ήδη εκτίσει 

πολλές ποινές , άρχισα να έχω προβλήµατα , άρχισα να κυνηγηµένος 

από ένα ατοµικό marcão ψευδώνυµο , βρήκε τον εαυτό του 

παγιδευµένογια τη δολοφονία του αδελφού του , και πως χρειάζεται 

να καπνίζουν κάθε µέρα άρχισε να κάνει συλλογές και ήταν µία από 

αυτές τις συλλογές που marcão εµφανίστηκε , δεν ήθελε να µε 

αφήσει να πάρει τα χρήµατα , βρήκε το σωστό , όπως υπήρχε 

περισσότερο από χρόνιαθα µου οδήγησα τη γραµµή που ήθελε να µε 

αποφύγει να µην πάρει τα χρήµατα από τη συλλογή επειδή ήταν 

επίσης εκεί για να λάβουν χρήµατα .Είχαµε µια ανταλλαγή των 

λέξεων στο οποίο έδειξε τη φυσική δύναµη , αλλά δεν έγινε τίποτα 

βγήκα µε om έχω χρήµατα , απλά ότι ήταν η αρχή για να κάνει έναν 

εχθρό , ήρθα να κάνω ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου στο οποίο ενεπλάκη 

ένα όγκοκαπνού για την οµάδα που κέρδισε , ήταν στην αντίπαλη 

οµάδα βρήκα τον εαυτό µου να παίζει µε την οµάδα που είχε έρθει 

από το λινάρι , η δική µου έγινε από τον Toni γλάρος , Jorge , ο 

όµιλος Louis µε τον Joe και τους αθλητές και ξέραµε ότι ήταν και το 

παιχνίδι, θέλαµε να κερδίσουµε έστω και αν έπρεπε να υποτιµήσουµε 

τον αντίπαλο και αυτό είναι ό, τι συνέβη , χάσαµε , χάσαµε το 

παιχνίδι , γιατί ήταν ο επικεφαλής του στοιχήµατος , είχε εµπλακεί 

τηλεόραση µου σχετικά µε την απληστία για να κάνει έναν όγκο , 

που είχε διαπραχθεί σε Ραµόν ,ο τσιγγάνος , είχε µακρά εγγραφές 

ήταν ένας άνθρωπος χτύπησε στη µέση , καθώς δεν θέλουν να 

χάσουν είπε , δεν πληρώσει , θα chatearam είναι όλοι µου και 
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απαίτησε όγκος του καπνού, αλλά σώπασε , ήταν τότε που αυτός ο 

τύπος συνέχισε να marcãoήθελα να πω ότι ο όγκος και έγινε 

αποδεκτή , διότι δεν είχε κανένα λόγο είχε συνδυαστεί στο παιχνίδι , 

ήταν ένας αθλητής , πάντα αγωνιζόταν για το δικαίωµα και να 

αποφευχθούν τα προβλήµατα όταν έτσι έπρεπε να αποφευχθεί 

.Συνεχίζεται , αλλά αυτός ο τύπος συνέχισε πάντα µε την 

προσπάθεια να µε προκαλείς ?υπάρχει µια µέρα που ήµουν να πάω 

στο γήπεδο της ξυλουργικής , ήταν γιατί είχα πάει εκεί για να τους 

Εβραίους κοιλάδα , εκείνη την ηµέρα συνέβη το αναπόφευκτο , η 

φρουρά ήταν να ανοίξω το κύτταρο , ήταν σπάνιο να πάρω το 

κύτταρο ,αλλά εκείνη την ηµέρα ήταν απογοητευµένος , δεν είχαν 

καπνίσει αρκετά φάρµακο ήταν να αφήσει την διαβάθµιση να κατέβει 

στο γήπεδο και θα καλύψει µου φαίνεται marcão , µου έδωσε µια 

βιασύνη , διότι όπως ήταν απογοητευµένοι και καθώς δεν είχε γίνει 

µια ιστορία , προκλητική υπόκεινται σεµένα , εγώ δεν δίστασε desferi 

µια γροθιά και αυτός αντέδρασε , αλλά δεν είχε καµία τύχη είχε ήδη 

µελετηθεί , ήταν ένας µαχητής , αλλά ήταν απελπισµένοι για να 

προκαλέσει αυτό που συνέβη , ήταν συγκλονιστική , δηλαδή δεν 

πληρούν καµία τιµωρία επειδή ήταν εκεί εκείνη την ηµέρα 

ηεπικεφαλής της πτέρυγας , Εντουάρντο , ήταν το όνοµά του , ένας 

άνδρας περίπου έξι πόδια ψηλός , δυνατός σωµατικά , ήταν ένας 

έντιµος άνθρωπος , ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος και το άφησε σε 

αυτό .Συνέχισα την πορεία πάντα προσεκτικός σε κάθε επίθεση από 

την πλευρά του , επειδή γνώριζε ότι είχε πάρει κάποιο χρόνο για 

µένα και ως εκ τούτου να προκαλέσει , µε precavi , τι έχουµε όλοι 

ένστικτο , έκτη αίσθηση κοινής λογικής που ονοµάστηκε γυναικών , 

αλλάεπίσης, οι άνδρες έχουν .Η έκτη αίσθηση είναι το απροσδόκητο , 

ξέρει πώς να παίξει και να γνωρίζει και ο σεβασµός , τίποτα δεν 

συνέβη µετά από αυτό , προσπάθησα να ακολουθήσουν το 

παράδειγµα , αλλά δεν µπορούσε γιατί η καρδιά µου ήταν ισχυρή , 

δόθηκε η διαβεβαίωση από τον Hugo Rasta , ένας από τους πιο 

σεβαστούς άνδρες σεφορά που έζησα στην αποµόνωση , που 

θεωρείται η πρώτη , όχι µόνο επειδή η πρώτη, µπορώ ?ό, τι έµαθε , 

το θάρρος που επέδειξε , όπως είχα τη γενναιότητα και ήδη είχα 

περάσει , απορροφάται , απορρόφησε το θάρρος να γνωρίζεις ότι 

υπήρχε ένας πολεµιστής , ένας πιστός άνθρωπος , ένας ποιητής , 

ένας άνθρωπος που του άρεσε η ποίησηαλλά ακόµη και ότι ήµουν 

καλύτερος από αυτόν .Θα ήθελα να ακούσω , συνέθεσα πολλούς 

στίχους , ένας τους αφιερωµένο σε αυτόν , ήµουν ο καλύτερος , 

ήταν η χαρισµατική φιγούρα της εποχής κατά την οποία έτρεξε , 

78



ήταν εξυπνάδα , ήταν ισχυρή, ήταν ακατοίκητη , πήρε την εκδίκησή 

στη µέση , όπου ζούσε µε την υπόλοιπηπληθυσµό των φυλακών , 

έπιασε πολλούς , αλλά ήταν όλοι οι ειρηνικοί άνθρωποι , οι άνθρωποι 

που εργάστηκαν , αλλά όχι εµένα .Όταν σταµάτησα να δουλεύω και 

πήρε το µάθηµα , έγινα αυτό που δεν θέλουµε να γίνει το λιοντάρι 

του σκότους , επέστρεψα στα λευκά είδη , ότι όταν τα πάντα έχει 

προχωρήσει για µένα, γιατί είχα έρθει στο σπίτι όπου είχα και είχε 

κατακτηθεί ,υπήρξε επιβεβαίωση της ύπαρξής µου , την αναγέννηση 

της περιοχής που είχα ποτέ σε εκείνο το σπίτι , γιατί είχε κρατήσει το 

σεβασµό , θα ήταν δύσκολο να σπάσει , γι 'αυτό αποφάσισα να ψάξω 

για τους ευκολότερους τρόπους για να επιβιώσει το δύσκολο αυτό 

που βρήκα.

Πρόκειται για µια κεντρική αλυσίδα της Λισαβόνας , το οποίο 

στεγάζεται όλα τα είδη , motherfuckers που υπάρχουν στη ζωή , 

κάποιοι έχουν στραφεί στο έγκληµα κατά σύµπτωση , άλλοι έχουν 

φορέσει το έγκληµα από τη συνείδηση   , υπήρχε πάντα ο καλός 

παράγοντας και καλά , δεν φοβάµαι τίποτα , αλλά µουίδιο όπως είχε 

ήδη κάνει τα πάντα από το να είναι το καλό , ο φίλος , ο προστάτης , 

ο µεσολαβητής , που κατανοούν όλες τις περιπτώσεις , ήταν 

πικραµένος , που ειπώθηκαν από όλους εκείνους που µου 

desabafavam , για ένιωσα µεγάλη συµπόνια , είχεληφθεί την 

αίσθηση της ενότητας και δεν θα πάει στην απογοήτευση .Πήγα στο 

δρόµο µου για να πάρετε µια αίρεση , αλλά εξακολουθεί να έχει 

κάποιο χρόνο για να επωφεληθούν από την αίρεση , πήρα µια 

απόφαση δεν θα κάνω τίποτα που µε βλάπτει , αλλά εγώ θα εργαστεί 

για την ελευθερία , έγινε περίπλοκη επειδή όλοι µας αντιµέτωποι 

καλή γνώσηδοµηθεί από την κατεύθυνση , αλλά θα µπορούσα να 

είχα κερδίσει τα πάντα µε αυτή την κατεύθυνση .Εκείνη την εποχή 

δεν δέχθηκε ότι ο λόγος που λήφθηκε από αυτή την κατεύθυνση 

ήταν τόσο σκληρά , ήταν ένα αυταρχικό καθεστώς , γι 'αυτό δεν 

ήταν να αποδεχθεί τη ρύθµιση αυτή , που προορίζεται να ξεφορτωθεί 

πιο γρήγορα την αλυσίδα , αλλά έχει γίνει ακόµη πιο δύσκολη , αλλά 

αφήνωγια αργότερα αναγνώστες ώστε να µπορούν να καταλάβουν 

το σύνολο µια διαδροµή που δεν κουραστώ να επαναλαµβάνω , είναι 

δύσκολο να σπάσει , καθώς ήταν η εποχή της µετάβασης manuel τ . 

?Ο διευθυντής που είχα βρει , αντικαταστάθηκε από τον John G .Ο 

άνθρωπος που είχε έρθει από το Μακάο , πρώην επιθεωρητής της 

δικαστικής , ενός ανθρώπου που είχε ζήσει µια επίθεση από τη µαφία 

, που ιδρύθηκε το Μακάο , που ονοµάστηκε 24 καρατίων , υπήρχαν 

κάποιες νεκροί φρουροί στη δουλειά γιατί ανήκεη πορτογαλική 
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διοίκηση , τότε γιατί να στείλουν ενισχύσεις κοινό να υπηρετήσουν 

το έθνος µας .

Υπέστη την επίθεση , διέφυγε , αλλά σωµατοφύλακας του 

σκοτώθηκε , τριαντάφυλλο , ήρθε στη διοίκηση του λινό , όρθιος 

άνθρωπος , µου άρεσε όταν µε είδε , µου έστειλε ξέρει ότι είχε 

εµπιστοσύνη σε µένα , αλλά δεν µε ένοιαζε γιατί είχεέννοια της 

µετατροπής του υπό εξέταση ίδιος ο βασιλιάς σκορπιός , ένα που έχει 

δηλητήριο στο αίµα , τον κάλεσε και να µη λέµε , έχασα .

Άρχισε µια ελάχιστη τιµωρία στον τοµέα της στέγασης των κυττάρων 

, ήταν µια τιµωρία , δεν ήταν δύσκολο , θεωρήθηκε µια πολύ 

συνηθισµένη ποινή σε κοινωνικότητα ρυθµό κατά την αλυσίδα , αλλά 

για µένα αυτό έγινε ένας εφιάλτης , δεν δέχθηκε αυτήν την τιµωρία 

.Ο σκηνοθέτης John G .Πήγε στο κελί µου να µου µιλήσει , να µε 

βοηθήσει , δεν δέχονται τέτοια βοήθεια , δυσπιστία την πεποίθηση 

ότι είχε , όπως ήταν σωστό, απαίτησε σε αντάλλαγµα µια άµεση 

συνεργασία του τι ήθελε να ξέρει , δεν ήµουν πρόθυµος να το κάνει 

αυτόεπειδή δεν ήταν ποτέ µου συνεργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες 

, αλλά αυτό ήταν η δήλωση του πως ήταν ένας καλός άνθρωπος 

.Αυτή η τιµωρία , η χειρότερη , είχε λάβει δύο ψυχοτρόπων ήρθε , 

στο παράθυρό µου ήταν : ο κυνηγός , ο Chibanga και το πιράνχα , 

ήταν ο κυνηγός που µου έδωσε τα δύο ψυχοτρόπα φάρµακα , 

πέρασε ένα µεταπτυχιακό υπηρεσία , ήταν ο άνθρωπος που µου 

είχανπου λαµβάνονται για να είναι στο κελί τιµωρίας , Sampaio ήταν 

το όνοµά του .∆εδοµένου ότι η επίδραση των ψυχοτρόπων ήταν 

ακόµα µέσα µου , θύµωσε µε δει Sampaio µπάλα µπροστά από το 

κελί µου , έφυγα από το σύνολο των κυττάρων , πήρε φωτιά στο 

στρώµα , έφυγα , όταν οι φρουροί µε βοηθούν , έτρεξα µακριά , 

πήγα στην αυλή , τα οποία αλιεύονταιένα ραβδί και δύο πέτρες και 

είχε γράψει στο δεξί χέρι , εκδίκηση , σκληρή επιθυµία του .Εκείνη 

την ηµέρα ήταν πρόθυµος να σκοτώσει τους φρουρούς ή όποιος 

ήταν που πήρε µε τον τρόπο µου , αλλά ήταν έξυπνος όπως πάντα , 

έρχονται να µου µιλήσει , δεν είχαν καµία άλλη διέξοδο , επειδή 

ήξεραν ότι ήµουν εξοργισµένος και είχε µια ολόκληρη πτέρυγα για 

ναυπερασπιστώ τον εαυτό µου αν µπορώ έτσι διακήρυξε , αλλά δεν 

ήταν στον λογαριασµό µου , πώς δεν µπορούσε να αγωνιστεί χωρίς 

λόγο , µετά από µερικές ώρες αποδέχτηκα την εξαγορά , δηλαδή , η 

περίοδος που έληξε διαπραγµατεύσεις και γι 'αυτό πραγµατικά δεν 

πληρούνται ,δεκτό ότι µου έδωσε 20 ηµέρες σε πειθαρχικό κελί , ότι 

είναι κουτσός επειδή ήταν εκεί που γνώρισα Alfredo µ . , το PSP , η 
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πρώην goe , απατεώνας ήταν τοπικιστικά , πήρε το κράτος να ασκεί 

τα καθήκοντά του ως τέτοια , για να ξεκινήσει η λειτουργία του 

σεµαφία , ήταν ένας σκληρός άνθρωπος , επειδή είχε ήδη 

σταθµισµένο µέσο πρωταθλητής πυγµαχίας , ήξερε καλά , και αυτό 

είναι , όταν , όταν έπεσα στην πειθαρχική κελί , είχε ένα επεισόδιο 

που δεν θέλουν και ότι θα µπορούσε να λάβει τη ζωή του , όπωςείχε 

ιστορία µε τους µαύρους που είχαν έρθει να καλύψουν πειθαρχικές 

κυρώσεις , ήταν µια άγρια   φορά , ήξερα ήδη τι συνέβαινε για την 

επιτυχή και είπε φωναχτά ότι δεν θα Papar ο αριθµός αυτός 

ξυλοκοπήθηκε από τον ίδιο ,επειδή η κατεύθυνση ήταν αµφίβολο , 

έγινε η µαφία όλων των µαύρων που έπεσαν στην τιµωρία και είχαν 

διαπράξει ή λάβει κάποια τιµωρία λόγω ασέβεια τους φρουρούς ή 

υπηρεσίες , τους εργαζοµένους ή την κατεύθυνση , θα πληρώνουν 

από τον Alfredo µ . , είχε εκ-psp , πρώην αστυνοµικός , ήξερε πολλά 

από αυτά και εγώ τον γνώριζα ως τέτοια , αλλά να διακηρύξουµε 

δυνατά και να µιλήσει άµεσα στο ναυτικό , µου έδωσε το 

ζαχαροκάλαµο , έπεσα σε τιµωρία , ήξερα Alfredo µ .Θα µ 'έχεις, 

αλλά αυτό είναι όπου έκανα λάθος .Προσπάθησαν να µε σκοτώσουν , 

όταν πήγα στο σπα για κολύµβηση , απέτυχε , ήταν µαζί του δύο 

αστυνοµικοί για την προστασία που πήρε τίποτα εναντίον µου .Ήταν 

η στιγµή µου έδειξε τη θέληση του λόγου µου για τη ζωή , είχε 

εντυπώθηκαν από ένα θέµα που είναι τοπικιστικά , επειδή είχα ζήσει 

στη γειτονιά .

Νωρίς έχασε τον πατέρα µου , έγινα ενηλίκων νωρίτερα , ήρθε να 

αντανακλώνται στη ζωή που πήρε στη συνέχεια , υπάρχει η εµπειρία 

είναι υπέρβαση του µέλλοντος , που πέφτει στο δρόµο της ζωής της 

δηµιουργίας και όταν είναι δύσκολο , είµαστε υποχρεωµένοινα έχουν 

µια πιο σοβαρή εκπαίδευση , νωρίς πίσω ό, τι αποδεδειγµένα κανείς 

δεν θέλει να το επιθυµούν .

Αυτό είναι όταν είχα περάσει το στάδιο της marcão , ότι όταν άρχισα 

να θέλουν περισσότερο λόγο , έπρεπε να έχουν µια απόφαση για το 

επίπεδο και την κατεύθυνση εταίρο , αλλά ήξερα ότι η µέση 

παρεισφρήσει επιτήρησης, η οποία αποτελείταιαπό τους φρουρούς 

και τους διαχειριστές , το πήρα , πήρε για να πάρει και να 

εισβάλλουν άλλο ον , αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα περισσότερο από 

ένα ον σαν κι εµένα , µερικές φορές είναι ένα θέµα ευκαιριών , 

προσπάθησα , προσπαθώ και να προσπαθήσουµε να έχουµε την 

ψυχή των Πορτογάλων , είµαι κάτωη πορτογαλική φυλή των γενναία 

φυλή , διέταξε τον κόσµο , υπάρχει η κληρονοµικότητα είναι 
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προφανής .Μερικές φορές κάνουµε την εξής ερώτηση , γιατί 

υπάρχουµε , τι είµαστε , πού ζούµε , είναι τα θέµατα που φέρνουν 

αµφιβολία για να ζήσουν , αλλά ξέρουµε ότι πρέπει να κερδίσουµε , 

ήταν όλα έτοιµα για να είναι έτσι , πήγα στο δρόµο της φυλακής µου 

, αργότερα, µετάmarcão του αγώνα ακολούθησε η εµφάνιση των 

υπηρεσιών επιτήρησης οµάδα που αποτελείται ονοµάζονται 

δεσµοφύλακες , πήρα καλούς ανθρώπους , πήρα τα πάντα , αλλά 

ειλικρινά επίσης απλά ήθελε να ζήσει , ποτέ δεν ήθελε να µου κάνει 

κακό και θα ήθελα να αγνοήσει , δεν υπάρχει νωρίςδεν έµαθε ότι δεν 

µπορείτε πάντα να κερδίσει , ήταν ένα αφιλόξενο µέρος, ένα µέρος 

όπου η ζωή ήταν άνευ αξίας , δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για την 

αποτίµηση την αληθινή έννοια του ανθρώπου που δεν είναι το σερβίς 

.

Σερβίρετε , εξυπηρετούν µόνο που είχε να εξυπηρετήσει , ήµουν 

υπάκουος , ήξερα ότι στην πολιτική εξουσία , την κοινωνική δύναµη 

, η κατασταλτική δύναµη υπάρχει πάντα ένα πράγµα πρέπει να 

ξέρουµε πώς να συγχωρήσει .Θα µπορούσε να ήταν ένας ήρωας 

επευφηµείται από αυτούς, να επιστρέψει την αξία των Εβραίων να 

αποβληθεί από την πορεία , η επιστροφή των Εβραίων Valley , λινάρι 

βρήκε την ίδια ηγεσία επειδή ήταν αυτό που δεν θέλουν να βρουν , 

µου επαναστάτησε ενάντια σε όλες τις πιθανότητεςγια όλα όσα είχε 

περάσει , έγινε , έζησα µε όλα αυτά που θα µπορούσα να έχω να 

κάνω για να πρέπει να επιβιώσουν όλα όσα θα µπορούσαν να 

αντιµετωπίσουν , επειδή οι   εχθροί ήταν ισχυροί ήταν οι καταναλωτές 

όλων των µηχανών , έχουν βαπτιστεί τα πιράνχας , δηλαδή, έπρεπε 

να επιβιώσουν όλα , υπήρχε η διπλωµατική µέρος , η δηµιουργία 

σχέσεων , δηλαδή , έχουµε ένα δάσκαλο , έχει έναν βοηθό , έναν 

ψυχολόγο , γιατρό και έναν δικηγόρο , η οποία είναι για µας ότι αν 

δεν υπάρχει πραγµατικά τίποτα να πει .Απλά ζω τη στιγµή των 

περιστάσεων στιγµή είναι απλά άνθρωποι που είναι περιεκτικότητα 

κατά βούληση και αγαπώ , πλατωνική αγάπη που εισβάλλουν στη 

µέση του να είναι , σε αυτή την περίπτωση ένας άνδρας , είχε ήδη 

όλες τις απολαύσεις της ζωής , αγαπηµένου προσώπουγυναίκα 

παραµένει στο µυαλό µου στην ψυχή µου στη ζωή µου , ήταν ένα 

έντονο πάθος , οι πιο σταθερές σχέσεις που µπορεί να υπάρχουν , τα 

οποία επεκτείνονται .Αγάπη, διασκέδαση , αγάπη ον είναι η ανάγκη 

για την αγάπη είναι κατά βούληση για να επιβιώσουν .Η έκθεση είναι 

σωστό την τελευταία προϋπόθεση της ύπαρξης , όπως ο καθένας µε 

ήξερε , ήθελαν να µε βάλει σε δοκιµασία , αντιµετώπισα όλα όσα είχε 

να αντιµετωπίσει από τις χειρότερες εφιάλτες , µάθαµε πριν από το 

82



βραδινό ύπνο ιστορίες είπε είναι ο πατέρας και η µητέρα ,έτσι ώστε 

να µπορούµε να ζούµε σε αρµονία και την ευηµερία , προκειµένου 

να επικρατήσει η ευηµερία και τη δύναµη - να διατηρήσουµε τα 

δώρα της κληρονοµικότητας από τις πρώτες ηµέρες της ύπαρξης , αν 

και όλα απορροφάται από το µέγεθος , η απεραντοσύνη είναι 

τεράστια , αν µιλάµε για το γάµο , την ισότητα τωντα δικαιώµατα 

που είναι .Έχουµε όλοι έχουν χρεωθεί σε µια αποστολή , επιµένει , 

θα συνεχίσει να αυξάνεται , συνεχίζουν να παρακολουθήσετε αυξηθεί 

, µε νύχι , την ακρίβεια των στιγµές δράσης , γι 'αυτό πρέπει να έχει 

ακρίβεια .Είναι µε τη συγχώρεση , η ζωή συνεχίζεται δεδοµένου ότι 

έπρεπε να συνεχιστεί και πήρε έντιµοι άνθρωποι , αλήθεια , τα πάντα 

ήταν µεγάλη , πήρα άνθρωποι ικανός για τα πάντα , ήταν 

αποφασισµένοι να τα πάντα , γιατί ήταν γραφτό να ζήσει ως είχαν , 

αλλά ήθελαν να είναι πιο έξυπνοι, τους προσπέρασε καθόλου , 

ήµουν σε θέση να συνδυάσουν την εξυπνάδα τους σε µένα από τη 

σοφία µου , ήταν εξυπνάδα , αλλά πάντα ήθελε να είναι περισσότερο 

από ό, τι εγώ , αλλά εγώ conjuguei εξυπνάδα τους , έµαθε να παίζει , 

επίσης, έπαιξε µε τη γνώση τους µε µου.Συνέχισαν να ζουν σε 

αποµόνωση , κλειστό , ήταν µια δύσκολη στιγµή , δεν υπάρχει 

οµορφιά που θα µπορούσα να δω , δεν συµπόνια που θα έπρεπε να 

κάνω , ξέρετε ότι η διαδροµή ήταν άδεια .Ποτέ δεν ήθελα να 

πληγώσω κανέναν , απλά ήθελε να µε αφήσει να ζήσει , µετά πήγα 

στη µάχη που ήταν σταθερή , δεδοµένου ότι όλοι τους ήταν ισχυρή , 

ήταν όλα τα όντα , αλλά ήθελα να το ξέρω , ούτε είχε τίποτα να 

κάνει µε την υπόλοιπη ιστορία που θαπεράσει .Ήταν δύσκολο για 

τους συντρόφους µου , όλα αυτά , δεν επέλεξε κανέναν απλά ήθελε 

να διατηρήσει την ιεραρχία των φυλακών και διατηρούνται όλα µου 

υπάκουσε όπως ήθελα , αλλά θα ήθελα επίσης να τους αφήσουµε να 

ήταν ζωντανά στο δικό µου τρόπο, το φάρµακο για το κάπνισµα 

καιθα µπορούσε να περπατήσει καλά , µερικοί άνθρωποι κλαίνε µου 

να σταµατήσει, διότι ο δρόµος ήταν γενναίος , έναν σκληρό τρόπο 

για να κάνουµε µέσα στη φυλακή , δεν είχε άλλη επιλογή , δεν ήταν 

διαφυγή , να κερδίσει ή να πεθάνουν .Ήταν όλα γίνονται από την 

πεποίθηση που πήρα , θα µπορούσα παρ 'όλα αυτά , να βρουν τον 

δύσκολο τρόπο , ήξερα ότι θα µπορούσε να αφήσει στη µέση της 

πρότασης , θα γνωρίζουν ότι µπορεί επίσης να αποχωρήσει στο τέλος 

της φράσης, αντέστρεψε το σύνολο , ή δεν τον ένοιαζε ,επειδή ήταν 

καλός , είχε την αλυσίδα υπό τις διαταγές µου , ήταν όλοι τους 

συµπαίκτες µου , ότι όταν έχω εξοργιστεί µε περισσότερο από την 

αίσθηση της ύπαρξης , ήξερε ότι είχε συµµάχους .Πήγα στο δρόµο 
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του κακού , ερµηνεύθηκε ως τέτοια , εγώ µου σκέφτηκε το λιοντάρι 

, αλλά ήταν εθισµένος στην ηρωίνη , ένα σκληρό πράγµα που πρέπει 

να κάνουµε , για να καταναλώνουν .Πήγα στην πάλη , η πάλη ότι 

δεν υπάρχει ίση , έχω αντιµετωπίσει : οι δικαστές και τους 

δασκάλους και τους βοηθούς , φρουρούς κεφάλι , επωφελήθηκαν 

µερικές φορές µαζί τους , αλλά δεν υπήρχαν πολλά , αλλά δεν αρκεί 

να πούµε ότι είχε δίκιο , για το ζήτηµα παρακολούθησηςµου έφερε 

ένα πρόβληµα , το µεγαλύτερο πρόβληµα όλων είναι, είµαι ή δεν 

είµαι , θέλω ή δεν θέλω , δηλαδή, ό, τι µπορούµε να φιλοδοξούµε , 

ήταν η συνέχιση όλων , είχε µάθει , ακόµη καλύτερα , είχε ζήσει µια

Έγινα αυτό που είµαι , ένας ταπεινός , δεν αµφισβητείται ότι ξέρει να 

ζει , είµαι θεωρείται ένας τύπος , αυτός που περπατάει και έχει να 

θρέψει , έγινα η πραγµατική θηρίο , ποτέ δεν αντιµετώπισε την 

αλυσίδα µε τον ίδιο τρόπο , έγινα οτέλειος δολοφόνος κάθε 

κατάσταση όπως ήταν για να ζήσουν , και ήξεραν ότι ήµουν 

πρόθυµος να σκοτώσει για να ζήσει , όπως επέλεξε πάντοτε το 

πραγµατικό είδος , αυτό που κυριαρχεί σε όλες τις καταστάσεις , 

ορκίστηκα στον εαυτό µου δεν θα τους κάνει κακό , αν δεν το 

κάνουν εµένακάνουν κακό .Εµπρός λοιπόν, εξοργισµένος , πάντα 

προσεκτικός σε όλες τις κινήσεις , ή αντιδράσεις , είναι αυτοί οι 

οποίοι ήταν , παγκόσµιους εταίρους , προς το επίπεδο καλύπτει όλα 

το σύνολο της ύπαρξης στον κόσµο της δικαιοσύνης , για όλα αυτά 

που πλήρωσα ένα σκληρό τίµηµα γιαόλα αυτά ήταν όλα τίθενται σε 

περίπτωση µου , ο καθένας µε ήξερε και επίσης γνώριζα όλα , ήταν η 

τελειότητα του παιχνιδιού , ήταν η ένωση , η ένωση των ανθρώπων 

που ζουν και βρίσκεται σε καθηµερινή επαφή µε τον πληθυσµό , 

ανεξάρτητα από την κατάσταση ?Tiger όπως ήταν δεν µπορούσε να 

συγχωρήσει , φοβούνταν µου ήταν στην πραγµατικότητα σεβασµό 

για µένα , δεν ήταν τίποτα να κάνει , µιλάµε για µια φυλακή , µιλάµε 

για πολύ , περιλαµβάνει µια τιµή που είναι δύσκολο να κερδίσει , η 

ελευθερίαεκτός και αν δεν έχουµε να περάσουν από τις πιο δύσκολες 

καταστάσεις της ζωής viciações , habituations που µπορεί να φέρει 

υπερβολή όταν µιλάµε για καταναλωτισµού , καταναλωτικό Somo 

όντα ως τέτοια έγινε ο ανίκητος θηρίο µου autointitulei λιοντάρι , 

πάλεψε ίση θηρίαµου µε σοφία ακόµα πιο σκληρά , αλλά εγώ δεν θα 

µπορούσε να συγχωρήσει .

Ήξερε υπήρχαν πολλά παιδιά από τη µητέρα και την εµπειρία ζωής 
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ήταν διαφορετικό , σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν τα παιδιά των 

καλών ανθρώπων και άλλοι ήταν παιδιά φτωχών ανθρώπων , όπως 

όλα αυτά που επιβεβαιώνουν την παρουσία του όλα αυτά που 

προσφέρει η κοινωνία , αφήστε τα πόδιαπαρόµοιες καταστάσεις δεν 

κάνουν τίποτα , ο καθένας χρειάζεται ευηµερία , ζούµε σε µια 

κοινωνία όπου ο καθένας θέλει καλό , αλλά είναι η οµορφιά του να 

δει το επόµενο , εγγύτητα , αν έρχεστε από τα δεξιά, εγώ θα σας 

πάρει καλά , αν έρχεστε από το κακό, το κακό θα λάβετε και θα 

πάρετε µε τα πάντα, από όλα τα κακά µου να είναι , αλλά ξέρω 

επίσης ότι δεν έχω να περπατήσει , δεν µπορώ να είµαι τόσο σκληρά 

, είναι περισσότερο από ό, τι s µητέρες , είχα επίσης να σέβονται, να 

αναπτυχθεί ένα κανόνας για όλους είναιγνωρίζοντας καλά ότι το 

έγκληµα παραµένει και η ανάγκη είναι µεγάλη , έπεσα µε τα 

γεγονότα , έγινα το λεγόµενο τοξικοµανής , ο οποίος περιφρονεί όλα 

, αλλά είχε αξία και αναγνωρίστηκε , κανείς , κανείς δεν θα χάσετε 

µε σέβονται ανεξάρτηταη αδυναµία που ένιωθε εκείνη τη 

στιγµή.Μπορούν όλοι επευφηµούσαν και σεβαστή µου , ήθελε 

περισσότερο από µένα , θα πρέπει να είναι το παράδειγµα , θα πρέπει 

να είναι ευγενικοί , πιο απαλή και στοργική .

Πλήρωσα το τίµηµα της δεν τους δείχνει τι ήθελαν να µε δει , ήµουν 

σκληρός , ήµουν αγενής , ήµουν απολύτως υπέρ της απόφασής µου 

, θα µπορούσε να έχει περισσότερο κέρδος , θα µπορούσε ακόµη και 

να επωφεληθούν από περισσότερο σε όλα, όπως εγώ , chegavam-

µουνα µετρήσουν µέχρι τα όνειρα ενός ατόµου , αλλά έγινα θηρίο 

και ήθελε να είναι .Ήταν κάτω από την κατάσταση που έζησε , ο 

περίβολος , αποµόνωση , είχαν οι γυναίκες ήταν επίσης 

συγκλονισµένοι µε όλη την πλατωνική αγάπη , αγαπούσε τους , την 

αγάπη τους .

Ήταν όλα σχετικά µε τη ζωή στη στιγµή , είχα µεγάλη πλατωνική 

αγάπη και τα πάθη , επίσης, στο σηµείο επαφής , αλλά απέφυγα 

πάντα καταστρέψει τη ζωή κάποιου για µένα να πάρει την όµορφη 

ευχαρίστηση , βρήκα την ανάγκη , είχα κολλήσει , δενθα 

καταστρέψει τη ζωή κανενός και αν δεν είναι δικό µου χαλάσει 

.Συνεχίζεται η αγάπη , εξακολουθούσα να αγαπώ όπως µόνο αυτός 

θα µπορούσε να είναι , ήταν όλα , ανήκε στην αγάπη µου , επειδή 

αγαπούσε ειλικρινά µου σεβαστά , δεν ζω καλά , συνελήφθη , ήξερε 

ότι έπρεπε να αγωνιστούµε για να κερδίσουµε τα πάνταείχα χάσει 

την ελευθερία , αλλά αυτό είναι, όταν δεν ήξερε να σταµατήσει , τις 

κατευθύνσεις , τους εργαζόµενους , εκπαιδευτικούς , φύλακες ήθελε 
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να δαµάσει , θα έχουν καταλάβει , αλλά εγώ έπρεπε να σταµατήσει , 

να σταµατήσει τα πάντα , η κλοπή , η κατανάλωση , ηντροπιάσει τη 

ζωή του άλλου , αλλά ήµουν πάντα καλό , ποτέ δεν κακοποιούνται , 

ποτέ δεν δείρουν κανέναν αν δεν είχε κανένα λόγο να το πράξουν , 

ακόµη και αν είχε θα ήταν δύσκολο για µένα να κάνω , για την 

ανθρωπότητα η ίδια , πάντα έλαβε υπόψη τις ηθικές αξίες ,οι τιµές 

για κάθε σκηνή , επειδή είµαι επίσης είναι , αλλά ήξεραν ότι 

επρόκειτο να έχουν το µεγαλύτερο θηρίο που βρέθηκε ποτέ , αλλά 

ήταν όλα έτοιµα για µένα γιατί το ήθελε , τους άφησα στην αναµονή 

, ο φόβος του να έρθουννα χάσει .Ήταν όλα σκόπιµο , ήταν ένα 

τέχνασµα για να αυξήσει , να καταναλώνουν και να κυριαρχήσουν 

νωρίς συνειδητοποιήσει αυτό ακόµη και πριν από την είσοδο στην 

φυλακή , ήταν δύσκολες ώρες , µέρες που ποτέ δεν έχει περάσει , 

χρόνια που είχα να συναντήσω επειδή είχε κατακτηθεί ελέγχουη 

κατάσταση ερχόταν δίπλα , ήρθα για να παίξει , αλλά το αστείο 

έκανα πρόσωπο .Επειδή η µαϊµού να παίζει , το παιχνίδι ήταν ο 

πίθηκος µουνί στη µητέρα της , πέθαινα ένα αστείο , γιατί ήξερα 

πλοίαρχος .Ήταν η ηµέρα της άσκησης , ήθελε να εκπαιδεύσει ένα 

κοµµάτι και εγώ τον πρότεινε να έρθει το τρένο µαζί µου , ήταν ένα 

αδύναµο σχήµα , ήταν απλά για διασκέδαση , πιέζεται από το λαιµό 

του , έχασε τις αισθήσεις του , αλλά εκείνη τη στιγµή ένιωσα ένα 

σφίξιµο µέσα µου δενήθελε να κάνει , όπως θα έπρεπε να αποδειχθεί 

, έπαιξε , κοίταξε σηκώθηκε και περπάτησε µαζί µου , του είπα αν 

ήταν εντάξει , δεν υπήρχε απάντηση σε αντίθεση , αλλά όταν κοίταξα 

πήρα την αίσθηση ότι πραγµατικά είχεπαρελθόν κάτι , έχασε τις 

αισθήσεις του .Ήταν µια υπέρβαση της εµπιστοσύνης , δεν ήξερα τη 

δύναµή µου και άρχισε µια κόλαση που είχε , σηκώθηκα και τον 

κοίταξε και του είπε :

- Είσαι καλά ;Μου άφησε ανησυχούν .

Πάντα του έδειξε συµπόνια προς το παρόν , δεν είναι γραφτό να 

βλάψει , κοίταξα θέλησε να κατευνάσει όλο το κακό , είχε 

παρεξηγηθεί η εκπαίδευση υπερβολική από την πλευρά µου , 

κατέληξε να αυτοκτονήσει , ήταν όλα µε την ελπίδα µιας 

ηµέραςΕβραίοι κοιλάδα .

Ήλπιζα ότι οι Εβραίοι στην κοιλάδα θα ζήσει , ήταν µια απλή 

διασκέδαση για µένα , δηλαδή, ήταν µια πρακτική για την οποία δεν 

ήµουν έτοιµος , η δύναµή µου ήταν στο αποκορύφωµά της , 

κυριάρχησε , επειδή ήξερε πλοίαρχο , αλλά και στη ζωή έχειτιµή του 
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, θα πληρώσει υψηλό τίµηµα για το άλλο άτοµο στην αλυσίδα , για 

να κολλήσει 5/6 της ποινής , δηλαδή κάθε κρατούµενος από µια 

ποινή φυλάκισης άνω των έξι ετών µπορούν να κάνουν χρήση του 

5/6 , είναι ένας νόµος .

Έχουµε, όµως, στη µέση της ποινής , 2/3 και στη συνέχεια 

ακολουθεί το 5/6 .Βγήκα στις 5/6 ήταν όλα ένα πρόγραµµα γίνεται 

για τη βιογραφία µου στη ζωή της αποµόνωσης , που περικλείεται , 

ασχολήθηκε µε καλούς ανθρώπους , ανθρώπους µε τους οποίους 

ασχολήθηκα , ήταν µέρος της ηγεσίας , οι άνθρωποι µέχρι που θα 

µπορούσε να αγαπήσει , αν ήθελαν να , στη συνέχεια, απόκαπνού 

και δεν πέρασε εκεί ένιωσα ένα τεράστιο µίσος για τους ανθρώπους 

αυτούς .Ήταν οι άνθρωποι που µου είπε τίποτα , µόνο την ηγεσία 

διακριτικό ρόλο που έπαιξε .Υπήρξε αναπληρωτής ήµουν αγαπητός , 

ήταν η πρώτη γυναίκα που έχει την πρόκληση µου , ήµουν πιστός , 

αλλά µετά σκέφτηκα ότι ήταν λάθος ήταν ότι µου αρνήθηκε την 

πρώτη Επιµελητών 10 χρόνια στη φυλακή .∆εν µε εκτιµούν και 

ζητούµενη κατανάλωση µου δοκιµάσει τα ναρκωτικά , αλλά αυτό 

ήταν πολύ έξυπνο για να συνειδητοποιήσουµε ότι θα µείνει µε αυτόν 

τον τρόπο , ο Επιµελητών που χορηγήθηκε µετά από αίτηση που είχα 

κάνει να κρίνεις τον γιατρό .Μου έδωσε τέσσερις ηµέρες δοκιµασίας , 

µε την προϋπόθεση να ακουστεί από το κεφάλι, και διέταξαν , γιατρέ 

δικαστής του χορήγησε τέσσερις ηµέρες επισφαλής , επεκτάθηκε 

παράδοσης που προβλέπονται για την δοκιµή διαλογής φαρµάκων , 

δηλαδή ηελιγµών , έχουν πάντοτε , και εγώ επίσης υποτιµηθεί 

πολλές φορές , αλλά πάντα σεβαστή αυτόν γιατί άξιζε τον σεβασµό 

µου .Ήταν όντα που έπαιξε το καλύτερο ρόλο του , αλλά αυτό 

συνέβη , η δοκιµή δόθηκε θετική σε οπιούχα , δηλαδή ηρωίνη , 

κάνναβη , η κατανάλωση χασίς , αλλά έπαιξα προς όφελός µου όταν 

κόλλησε αίτησή µου, υποστήριξε όλα αυτά που έπρεπε να 

επικαλεστείεπειδή καταναλωτών είχε ζητήσει ένα φάρµακο να µου 

γιατρό ana στ . , επειδή ήταν κάτω ή πάνω από µια έντονη συζήτηση 

που ζήτησε τη βοήθειά του , για τα πάντα σε ό, τι είχε µε βοήθησε , 

τον ρώτησα το φάρµακο , που ονοµάζεται Tramalήταν η στιγµή που 

ένιωσα ότι είχα µια σύµµαχος ∆ρ Ana στ .Ή Tramal κατηγόρησε 

οπιούχων υπό τις περιστάσεις από τις ρουτίνες , αυτή ήταν η 

κατάσταση θα ήταν καθαρή .Είχε κατηγορηθεί οπιούχων σε δοκιµή 

διαλογής φαρµάκων , ότι όταν conjuguei 2 + 2 , δηλαδή εκκαθάριση 

της διαλογής φαρµάκων µέσω του γιατρού µου , µε βοήθησε , 

πέρασε το έγγραφο αίτηµα προς το ερώτηµα , τη διαλογή φαρµάκων 

, όπωςέχω άσκησε έφεση κατά της απόφασης που έγινε , το 
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δικαίωµά µου ήταν να καταφύγουν , γύρισα και έκανα αίτηση για 

µέγιστη ∆ρ παράδειγµα δικαστής του δικαστηρίου της καταδίκης , 

είναι το υψηλότερο επίπεδο για το ότι οι κρατούµενοι αποστέλλονται 

δωρεάν , µε το όφελος της χρήσηςη µέση της πένας 2/3 , 

δηµιουργήθηκε εκεί µια µάχη , σωµατικά επίθεση εναντίον ενός 

δεσµοφύλακα , δεν ήταν γιατί ήθελα να , ζήτησε φήµη µου ήταν 

µεγάλη η πληρότητα σε ένα περιβάλλον των φυλακών , σεβαστή , 

αλλά έχτισε επίσης την άποψη αυτή , ο σεβασµός, µε σεβασµό ήξερε 

ότι δεν µπορούσε να παίξει εναντίον του συστήµατος .Το σύστηµα 

επικρατεί στην µόνη της, επειδή πρέπει να υπάρχει κοινωνική , ό, τι 

µπορεί να θέλει , την ευηµερία , οι αποφάσεις ήταν διαφορετικές , 

είχα τα πάντα , ό, τι µπορώ για να πάρει όφελος από τη µέση του 

στυλό 2/3 , όπως ηφήµη µου ήταν µεγάλη µεταξύ των φρουρών και 

µεταξύ των συντρόφων , υπήρχαν φύλακες που θα ήθελα επίσης να 

αµφισβητήσει και όλο το ψυχολογικό επίπεδο , σωµατική και ό, τι 

άλλο µπορείτε να σκεφτείτε , γιατί ήξερα τι θα µπορούσε να συµβεί 

στα θεσµικά όργανα που έπρεπε να ακολουθήσουν , 

καλούνταιοντισιόν για τη µέση του στυλό 2/3 και 5/6 , επίσης , η 

αίτηση βασίστηκε στην καθαριότητα της έκθεσής µου την 

αντιµετώπιση του ζητήµατος της διαλογής για την κάνναβη ?Αυτή η 

εφαρµογή είπε ο δικαστής που ο γιατρός είχε κατηγορηθεί αναλύσεις 

Chamon ή χασίς , αλλά όπως είµαι ένα κοινωνικό ον , δεν έζησαν 

ποτέ στην προστασία εντός της αλυσίδας , δηλαδή µου είχε σχέση µε 

το υπόλοιπο του πληθυσµού των φυλακών και είπε στον δικαστή ότι 

ο Dr.δεν είχα φάει τίποτα εκείνη την εποχή , είχε ως αποτέλεσµα 

µόνο το χασίς, οπότε ήταν λογικό αν ακολούθησα µε τους 

ανθρώπους που έτρωγαν και ζούσαν - mos σε ένα περιορισµένο 

χώρο , ήταν συνηθισµένο να κατηγορούν χασίς από τότε που 

αναπνέουν στον αέρα .Έχω ανέβαλε την απόφαση της αναστολής 

εκτελέσεως, γιατί ήταν στην περίοδο των Χριστουγέννων , και ο 

γιατρός δικαστής θα βγαίνουν δύο εβδοµάδες, δηλαδή , τις διακοπές 

των Χριστουγέννων , αλλά µου έδωσε το λόγο και µου έδωσε τα 

επισφαλή σχεδόν δύο µήνες καιήµισυ , ήταν ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα από το πρόβληµα , γιατί η φιλοδοξία έξω επισφαλώς , 

επειδή ήµουν στα πολλά χρόνια , δέκα χρόνια .Αλλά πήγε πάνω και 

το βάζουµε µαζί µου και µέχρι την ηµέρα αφήνοντας φτωχούς , µου 

έδωσε τέσσερις ηµέρες παρατεταµένη κακή έξοδο , για την οποία ο 

υποψήφιος έχει εκπληρώσει µε επιτυχία .Αλλά θα ήταν ένα δύσκολο 

θέµα για µένα , θα πρέπει να είναι περισσότερο σεβασµό και να µην 

πάρει στο πρόβληµα , αλλά µόλις µπήκα , µετά από δύο µήνες µετά 
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την απολάµβανε την επισφαλή , θα υπάρχει κάποιος που θα ήθελα 

να κάνω τη ζωή και αυτό συνέβη .Έγινα συµµετέχουν σε έναν αγώνα 

στον οποίο το αγόρι πήρε λίγο άρρωστος αντιµετωπίζεται , αλλά 

ήταν τυχερός να είναι ένα άτοµο , είναι ένα άτοµο µε ένα ανθρώπινο 

ρεπερτόριο , έκλεισαν στα κύτταρα , η σειρά της έρευνας είναι ότι 

ακούσαµε , έστειλατον ένα χαρτί για να ζητήσει συγγνώµη για αυτό 

δεν µου entalasse , δεν υπήρχε ανάγκη .Έχουν ακουστεί , το 

αφεντικό που µας άκουσαν ήταν ο Γερµανικός Ποιµενικός , το 

παρατσούκλι του , κατά την πρώτη δεν ήθελε να ακούσει το αγόρι , 

επειδή είπε ότι δεν θα µπορούσε να είναι , δεν θα µπορούσε να ήταν 

ένα αστείο , γιατί είχε προσπαθήσει να µου δώσει µεένα µαχαίρι .Στη 

συνέχεια, θα µπορούσε να υπάρξει αποδεχθεί την έκδοση του 

αγοριού και κάλεσε εµένα και του είπα την ίδια έκδοση που ήταν µια 

προπόνηση , ένα παιχνίδι που θα µπορούσε να είχε τελειώσει άσχηµα 

, γιατί δεν δέχτηκε πολύ καλά την έκδοση του είχα πει, δηλαδή , 

όπως ο ίδιος ήταν ένας φρουρός ρυθµό , είχε πολλά έτη υπηρεσίας 

και να ασχοληθεί µε το " casdatrolas » , δηλαδή , είναι το όνοµα που 

δίνεται σε όσους έχουν ήδη εδώ και πολλά χρόνια στη φυλακή , 

τίποτα δεν συνέβη σε µένα , ούτε εγώ , ούτε νααγόρι , µας πήρε από 

την τιµωρία .

Πηγαίνετε σε µια φυσιολογική ζωή , άρχισα να αποφευχθούν 

περαιτέρω προβλήµατα , θα µπορούσα να απολαύσετε τέσσερις πιο 

επισφαλή εξόδους µε επιτυχία , και προέκυψε και πάλι , Μάρτιος 

2007 , µου λείπει 11 ηµέρες για να είναι σε θέση να απολαύσουν ένα 

άλλο Επιµελητών , το µήνα έναρξης Απρίλιοείχα λάθος ένα άτοµο µε 

τα ναρκωτικά, δηλαδή , του έδωσε άµµο αντί για την πραγµατική 

ουσία , ήρθε προς το φορτίο , δεν θα µπορούσα , αλλά βλάβη θα 

πρέπει να τιµωρούνται αυτή τη φορά , είχε ήδη προειδοποιήσει , εγώ 

ο ίδιος περιορίστηκε να υπερασπιστεί καιΤα πράγµατα έγιναν εκεί .

Αλλά ένα πρόβληµα ποτέ δεν έρχεται µόνη της , το έχασα , αυτό 

συνέβη σε έρχεται το λόγο αυτό , κρίθηκε ότι δεν µπορούσε να 

ξεδιπλώνεται , και πάλι ένα Ρήγα , αλλά αυτή τη φορά δεν θα µε 

πάρει µακριά , θα µειώσει τους φτωχούς και ήταντι συνέβη .Κάλεσα 

έναν άντρα στο κελί µου για να λάβει τις πληροφορίες , διότι αυτός ο 

τύπος , επίσης, δεν αρέσει ο τρόπος µου να είναι , και είχε ορκιστεί ο 

άνθρωπος που µου έδωσε την πληροφορία , ο τρελός Adan , ένας 

αληθινός πολεµιστής , και ο ίδιος απολάµβανε φτωχοί σαν και µένα , 

θα έπρεπεορκίστηκε από τον ανιψιό µου , εγώ δεν θα κάνω τίποτα , 

που απλά ήθελαν να γνωρίζουν το όνοµα , επέµεινε για µια 
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ολόκληρη µέρα µε την υπόσχεση ότι τίποτα δεν θα κάνει , ήταν 

σχεδόν στην ώρα του κλεισίµατος των κυττάρων , που ονοµάζεται ο 

τύπος στο κελί µου, τον ρώτησα ναλόγος που τα πόδια της οµιλίας 

του κάτι που δεν είχε δει , αρνήθηκε ήξερα το τρελό Nuno ποτέ δεν 

θα πω ψέµατα σε αυτή την κατάσταση , ήταν ένας από τους άνδρες 

που πάντα σεβαστή γιατί ήταν ένας αληθινός πολεµιστής , 

αισθάνθηκε οργή   του µουαρνούνται και να αντικρούσει την Nuno 

.Απεργία και ήταν κατά τη στιγµή της φρουράς έρχεται στο κελί µου 

και βλέπει το νεκρό άντρα στο έδαφος , τη γροθιά που τον desferi , 

αλλά ο φύλακας είδε τίποτα , είδε µόνο ο πεσµένος άνθρωπος δεν θα 

µπορούσε να πει κάτι χωρίς να έχει δει , αλλά αυτόάτοµο ήταν ένας 

καταδότης , αυτό είναι που θα περιέπλεκε την κατάσταση µου , αλλά 

ακόµα και τότε ήξερα ότι ήταν εκεί πηγαίνει µακριά µαζί µου πολύ 

καλά , γιατί ποτέ δεν είχα chibado κανέναν , και µου , η κατεύθυνση 

, η ηγεσία ήταν πρόθυµοι να µε τιµωρήσει µεόλα γιατί ποτέ δεν 

σκάσε ισχυρισµούς ότι οι κρατούµενοι ήταν να διεκδικήσει ό, τι ήταν 

.Ήµουν πάντα θεωρείται ως ένα τέτοιο κίνητρο για αυτές τις αιτίες ή 

τις µορφές του αγώνα και αυτό είναι που µου έδωσαν πέντε ηµερών 

από την τιµωρία , τους κάνει στο κελί , ήταν µια ελαφρότερη ποινή , 

υπερασπίστηκε τον εαυτό µου λέγοντας ότι το άτοµο είχε 

αισθάνθηκε άρρωστος καιέπεσε και είπε τη δική του εκδοχή για το τι 

πραγµατικά είχε υποστεί ξυλοδαρµό και αυτό συµβαίνει σε µια εποχή 

που σχεδόν να απολαµβάνουν µου 2/3 .Θα έχετε µια µεγάλη 

ευκαιρία για να πάρει εκεί έξω είναι τίποτα που µε έβλαψε , δηλαδή , 

χωρίς πειθαρχικά µέτρα στη µέση .Αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει να 

ζητήσει , κατά την αθωότητα ακούστηκε σε 2/3 , είπε ο γιατρός 

κυρία που ήταν αθώοι που δεν είχε γίνει καµία επιθετικότητα , να µη 

λάβει υπόψη το γεγονός αυτό , ένιωσα κακό από την κατάσταση , 

αλλά περίµενε την απόφασηκαι η απόφαση να κόψει ένα ενδεχόµενο 

αφήνω να πάει κατ 'ευθείαν 2/3 µπορούν να επωφεληθούν µόνο από 

την περαιτέρω εξέταση της εκτίµησης του µου 5/6 της ποινής , 

δηλαδή , θα βγει από την υποχρέωση σε 5/6 , διότι τότε ο νόµος 

ευνοεί , ευνοούνσε αυτή την περίπτωση , θα έρθει ούτως ή άλλως 

στο 5/6 , αλλά θα κοστίσει σχεδόν 3 ακόµα χρόνια στη φυλακή , αντί 

να αφήνει για την επιµονή του να ασκήσει προσφυγή να αναιρέσει 

την απόφαση του δικαστή να έχουν ∆ρ επανεξέταση πριν από 5/6 ,γι 

'αυτό θα πρέπει να περπατήσετε τουλάχιστον έξι µήνες ειρηνική .Η 

τιµωρία δόθηκε τον Μάρτιο, ακούστηκε Μάιο του ίδιου έτους για την 

εξέταση του λόγου , δεν είχαν ακόµη κοπεί απόφαση των 2/3 , αυτό 

είναι όταν η ζωή µου θα µπορούσε να ήταν ακόµη πιο περίπλοκη , 
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Ένιωθεµου στενοχωρηµένος , λυπηµένος , αλλά ήξερα ότι είχε ήδη 

περάσει το µεγαλύτερο µέρος της καταδίκης µου .Ήταν όταν αυτό 

συνέβη σε µια κατάσταση , αυτή τη φορά µε µια φρουρά , θα 

µπορούσε να είναι µια κατάσταση που θα µπορούσε να πάει , αν όχι 

για το γεγονός ότι η φρουρά έχω µιλήσει για ένα τραχύ και σκληρό , 

δεν acatei την παραγγελία του , µπορείτε desferi µια γροθιά 

στοπρόσωπο , ήταν µόνος µαζί µου , αλλά ένας άλλος φρουρός 

εµφανίστηκε , ένωσε πολύ γρήγορα στη συνάδελφο και εντάχθηκε 

µου να µου επιτεθεί , δεν είναι πλέον desferi σας πιο γροθιά όχι, 

επίσης, γρήγορα σταµάτησαν µε την προσπάθεια να µου επιτεθεί , 

απλάµου ζητήθηκε να πάει στην αίθουσα αναµονής των αρχηγών 

πτέρυγα ήρθε να µε δει , να ρωτήσω τι είχε συµβεί , τους είπα ότι 

δεν συνέβη τίποτε , µόνο ότι δεν είχε συµµορφωθεί µε την εντολή , 

επειδή η φρουρά ήταν ακόµα αιµορραγία από το στόµαήξερε ότι 

ήταν µια επίθεση ήταν πώς ήταν , µια απλή επίθεση ή τυχαία 

κατάσταση και αυτό είναι που τους είπα , δεν είχε κανένα λόγο να 

επιτεθούν στο προστατευτικό µέχρι µίλησε καλά µαζί του , τους είπε 

επίσης ότι είχεήταν ένα ατύχηµα και ήταν για το θέµα αυτό το οποίο 

εγώ πάντοτε υπέρ της εµβάθυνσης .

Βάζουν µου κλειστά περιµένουν για την έρευνα , που ονοµάζεται το 

τµήµα ασφαλείας των Εβραίων Valley , καλέστε την εισαγωγή .Αλλά 

ήταν πρόθυµος να πάει µαζί µε τη διατριβή µου , που πραγµατικά 

ήταν ένα ατύχηµα , δεν θα µπορούσε να παραδεχτώ ότι ήταν µια 

ακούσια πράξη , θα είχε χάσει .Γι 'αυτό έπρεπε να βασισθώ µε την 

έννοια ότι ήθελαν να προωθήσει αυτή τη θέση , έπρεπε να είναι µια 

αντίφαση µεταξύ τους φρουρούς εκεί .Ο φρουρός επιτέθηκε γάλα , 

αλλά και ο ίδιος δεν έγραψε ποτέ ότι εγώ πραγµατικά να σας 

χτυπήσει , ο οποίος υπογράµµισε ότι η συµµετοχή ήταν ο άλλος 

φύλακας , που είχε πάρει εκεί ένα αγόρι που ήταν στην προστασία , 

είχε πάει στο ιατρείο και είναι ρουτίνα ,είναι η µοναχικός προστασίας 

, πρέπει να συνοδεύεται από τους φρουρούς , στην πραγµατικότητα 

ξέρω είδε τι έκανα , γιατί είδε τα πάντα , γι 'αυτό ήταν αυτός που 

µου έκανε την συµµετοχή να είναι µια πειθαρχική κύρωση που µε 

πήρε στο δικαστήριο επίσης.

Αλλά από την ηµέρα που ακούστηκε στο δηµόσιο υπουργείο , έχω 

πληροφορηθεί ότι είχε διωχθεί ποινικά για µια υποτιθέµενη επίθεση 

σε επιφυλακή γάλα , αλλά που µε συνόδευε εκείνη την ηµέρα ήταν ο 

φύλακας της ελιάς , η ιστορία αυτής της φύλαξέ µε , ήταν µια φιλία 

πουδηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της αλυσίδας , παρακολούθησε ένα 
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µάθηµα σε εφαρµογές γραφείου από την πλευρά της πληροφορικής , 

είχαν µια οθόνη που ονοµάζεται Λίνα, ερωτεύτηκα µε το λάθος και 

αυτό φρουρά , η ελιά , της άρεσε, επίσης, και πήρε τη µείωση αυτή 

.Ήξερε µου άρεσε και µου άρεσε , οπότε άρχισε εκεί ισοπαλία , 

κέρδισε µε φιλία , θα µπορούσε να µιλήσει άσχηµα για µένα , ώστε 

να θέλουν να κολλήσει µε αυτό , άρχισε να µου µιλάει πια , και 

αυτός ακούειδηλώσεις µου στο δηµόσιο υπουργείο , και έγραψε 

κάτω ό, τι είχε πει , κράτησε τη θέση ότι ήταν ένα ατύχηµα , γιατί 

ποτέ δεν θα το φανταζόταν αυτό θα µε βοηθήσει να προφυλαχθεί , 

πήρε να µου αρέσει µετά από αυτό ήταν στάση της Monsanto, µια 

αλυσίδα που ανακαινίστηκε µια κοινή φυλακή για µια φυλακή 

υψίστης ασφαλείας , υπήρχε Μάιος 2007 ότι η αλυσίδα 

εγκαινιάστηκε , ωστόσο πήγε στη Monsanto µε το να περιµένει για τη 

διαδικασία , µια περίπλοκη αλυσίδα έγινε τροµοκράτες σπίτι, πιο 

βίαιο έγκληµα , εγκληµατικές οργανώσεις, είµαστε πάντα 

παρακολουθούσε συνεχώς , επειδή ζούµε σε ένα αυστηρότερο 

καθεστώς , δηλαδή η αρχή κρατούµενοι όλα χειροπέδες για να βγει 

από το κελί είχε µόνο ένα χρόνο παιχνιδιού την ηµέρα .Αλλά εγώ 

απλά πήγε εκεί τον Μάιο του 2008 , έλαβε επίσης µε αυτό το 

καθεστώς πρέπει να έχει κλείσει από καιρό στο κελί , αλλά δεν έχω 

πλέον πάρει τις χειροπέδες ήδη πάρει ένα καθεστώς που δεν είναι 

ανοιχτό , αλλά είχαµε άλλα επαγγέλµατα , είχαµε το ποδόσφαιρο 

,χάντµπολ και το γυµναστήριο , θα µπορούσαµε να επισκεφθείτε την 

βιβλιοθήκη , καθώς και , αλλά ήταν συνυφασµένη , δεν είναι όλα 

ήταν την ίδια ηµέρα .

Απαντώ και πήγε πίσω για να υπερασπιστεί την ίδια θέση , αλλά όταν 

βγήκα από το φορτηγό για να µε το αυτοκίνητο από την αίθουσα του 

δικαστηρίου , βλέπω ότι η φρουρά του γάλακτος , το θύµα 

συνοδευόταν από φρουρά της ελιάς και ήταν µακριά από το να 

φαντάζεται ότι θα έχει µία υπέροχη έκπληξη όταν άρχισαακούσουν 

τη µαρτυρία φρουρά του γάλακτος , να ακούσουµε τη θέση ότι είχα 

υπερασπιστεί όταν ρώτησα τον εισαγγελέα και αυτό είναι όταν 

ένιωσα το προστατευτικό της ελιάς µε είχε βοηθήσει .Το δικαστήριο 

ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν ήταν πεπεισµένος ότι ήταν πραγµατικά 

ένα ατύχηµα , αλλά έκανε ό, τι ήταν υποχρεωµένη να , ενώ δεν 

υπάρχουν στοιχεία για το αντίθετο , κανείς δεν µπορεί να 

καταδικαστεί .Έχω αθωώθηκε και ο δικηγόρος µου ήταν επίσης 

εξαιρετική, όπως είχε εν αναµονή της δίκης σε υψηλής ασφαλείας 

φυλακή της Monsanto , µου έκανε µια ανασκόπηση , µου έλειπε 

ακριβώς δύο µήνες για να πάει δωρεάν και µε µετέφεραν στο IPΑπό 
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Alcoentre , είχε εκεί την τελευταία στην αλυσίδα αυτή , είχε µια 

αποστολή που µετά από αρκετές αξιώσεις που είχα κάνει στην 

αλυσίδα είναι µια αλυσίδα ανοιχτό σύστηµα που ονοµάζεται αποικία 

φυλακή µου λείπουν δύο µήνες µου έστειλαν πίσω στοεκεί , να 

βγούµε έξω στο δρόµο , έφυγα .

Όπως θα µου ήταν µεγάλη για να είναι σε µια ανοικτή αλυσίδα 

φυλακή , γιατί µου πήρε ένα έτος και ένα µισό της Monsanto και 

περισσότερα επαγγέλµατα που έχουµε ότι υπάρχει ένα πολύ κλειστό 

σύστηµα .

∆ύσκολο να ξεπεραστεί , ακόµα κι εγώ που είχαν µεγάλη εµπειρία 

µέσα σε αυτές τις φυλακές σπίτια και στη συνέχεια έριξα στη 

Monsanto ηρωίνης , ήταν αδύνατο να πάει εκεί επειδή το φάρµακο 

δεν είχε τεθεί προµήθειες τροφίµων ή οτιδήποτε που ήταν έξω από 

την επίσκεψη είχε ένα ποτήρι που δενεπιτρέπεται η σωµατική επαφή 

, αλλά µου είπε πάντα από όλα τα κακά που µου συνέβη ήταν προς 

όφελος σταµατήσουν τη χρήση ηρωίνης .

*** *** Λήξη

Pink Floyd - εµάς και τους

" Εµείς και αυτοί

Και µετά από όλα είµαστε µόνο απλοί άνδρες

Εγώ κι εσύ

Ο Θεός ξέρει µόνο

∆εν είναι αυτό που θα επιλέξουν να διαβιβάσει το φώναξε από το 

πίσω και το µπροστινό κατάταξη πέθανε

Και η γενική κάθισε και οι γραµµές στο χάρτη µετακινηθεί από 

πλευρά σε πλευρά µαύρο και µπλε

Και ποιος ξέρει ποιο είναι ποιο και ποιος είναι ποιος

Πάνω και κάτω

Και στο τέλος είναι µόνο γύρο 'n γύρο δεν έχετε ακούσει ότι είναι µια 

µάχη των λέξεων ο κοµιστής αφίσα φώναξε

Ακούστε γιος , είπε ο άνθρωπος µε το όπλο
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Υπάρχει χώρος για σένα µέσα

"Θέλω να πω , δεν είστε gonna ya σκοτώσει, έτσι ώστε αν δώσετε" 

em µια γρήγορη σύντοµη , απότοµη , σοκ , δεν θα το κάνω ξανά 

.Σκάψτε αυτό;Θέλω να πω ότι κατεβείτε ελαφρά , γιατί θα ήθελα να 

έχω δώσει µια αλώνισµα - Τον χτύπησε µόνο µια φορά !Ήταν µόνο 

µια διαφορά

Από τη γνώµη , αλλά πραγµατικά ... Θέλω να πω καλή σχέση 

κόστους τρόπους του , δεν είναι τίποτα να κάνει αυτά , ρε ; "

Κάτω και έξω

∆εν µπορεί να βοηθήσει que υπάρχει πολύ από αυτό για

Με , χωρίς

Και ποιος θα αρνηθεί ότι είναι ό, τι οι µάχες είναι όλα αυτά;

Έξω από το δρόµο

Είναι µια κουραστική µέρα

Έχω πράγµατα στο µυαλό µου για το θέλουν της τιµής του τσαγιού 

και µια φέτα "

Ο γέρος πέθανε

Copyright © Pink Floyd

Κοµµάτια

θραύσµατα i

Κλειστοί και εκτίθενται στο παγωµένο βορρά ένα παλιό φύλλο 

περιµένει να κάµπτεται Ένα καµένο πορτοκαλί αποχρώσεις φως µια 

θερµαινόµενη κουβέρτα ως ξεχάσει ψυχή που απαιτεί και ανέχεται 

κρύο ηλεκτρισµένη µια χαλαρή µνήµη , όχι στο φανταστικό και 

υπαρξιακή , τα ο ήχος διαδίδεταιτο ζεστό χαλαρά στον εαυτό σας 

χρόνο ρυθµό εισβάλει µου και να εξερευνήσετε χωρίς θέρµανση ένα 

ζεστό κόσµο ψύξη , η ατµόσφαιρα δεν ήταν η ίδια µπάλα κυλά σε µια 

γωνιά µια λοξή σηµείο κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού , µέσα 

στο καυτό µάγµα στην ζούγκλαεξερεύνησης και εντυπωσιάστε την 

εκπληκτική αναψυχής και δεν έχουν άλλο τρόπο να πω ότι είναι 

λόγια, λόγια ζεστό ή πολύ κρύο , όπως πραγµατικά κρύο ζοφερή 

πτώµα , αιώνια κρύο ένα καυτό όνειρο ενός ελατηρίου και µια 
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κοιλάδα , ένα ποτάµι χωρίς γέλιο είναι η ελπίδαακρωτηριασµένα 

περιµένει να βρει και να δείξει τι διαφεύγει και υπαινίσσεται να 

δηµιουργήσει σιγά-σιγά και να δείξει ότι µόνο φανταστεί χωρίς 

απόσταση και µε την κατάλληλη εξίσωση συζητά όλο το καυτό καυτό 

θέµα , ακόµη και καυτό τον ήχο της κιθάρας που δονείται κάθισµαµια 

κουλτούρα που γεννιέται φρούτα και περισσότερο ή λιγότερο 

καλλιτεχνικό χωρίς ανατροπή επιλύσει την κατάσταση τώρα 

υπαρξιακά σταµατήσει , επηρεάζονται από τη νοσηρότητα των 

λέξεων που µεταφέρουν την κώφωση της σιωπής , δήλωσε 

περισσότερη φροντίδα στη φροντίδα που εγείρει την υποψία του 

ανείπωτου , αλλάαποτελεσµατικά µεταδίδεται κατεύθυνση και το 

γράψιµο .Όλη η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αλήθεια ανάµεσα στη 

σκέψη και ο τρόπος δράσης για να βρείτε µέσα από τις συµπεριφορές 

που δηµιουργούν τεχνάσµατα και ελιγµούς στον οδηγό τον εαυτό 

του , και να δούµε παραδόθηκε στην ψευδαίσθηση του νοήµατος 

λέξη, αλλά σωστά είπατε, αλλά είναι απίστευτο όλαη µορφή έχει µια 

υποκείµενη πράξη σε καθαρή ατυχία άκαιρη δείτε αναπτυχθούν και 

να ξέρετε τι να κάνετε µια κατάσταση που δεν έχει κανένα νόηµα 

από τη δική του περιγραφή , όραση ή αίσθηση , συνηθίζουµε να λέµε 

ότι δεν σκεφτόµαστε και να δούµε τι είναι η τεχνογνωσία και να 

µάθουν απόκαι άλλα σηµεία του ίδιου ή παρόµοιων ή υπό τη µορφή 

προσθήκης εδώ είναι ένα παράδειγµα της αποστολής κάθε 

αφηρηµένη έννοια της µορφής δεν ήταν ρεαλιστική της αλήθειας 

παρόν ως µονάδα, αλλά ενωµένη κατακερµατισµός ενός κόσµου που 

είναι παρόµοια και όπως πάντα έχουµε την οµοιότητααλλά δεν του 

ίσες µπορεί να υπάρχει ένας λόγος φόντο και χάνονται στη δική 

αποξένωση του , εδώ είναι ένας χαρακτήρας µε τον τρόπο του να 

είναι και να αισθάνονται εξάψεις που προέρχονται από την ίδια µέσα 

µπορεί να φαίνεται σαν ένα ζωγράφο του το σχήµα του πλαισίου όσο 

πιο ευθείααρχιτέκτονας , όχι η απόλυτη τελική λόγο ότι σε 

οποιαδήποτε υποταγή ή ανατροπή της φαντασίας ενός απλού 

πραγµατικότητας που βγήκε φυσικά εξυπνάδα και διεισδυτικότητα 

ασήµαντα , που µεταφέρονται από το µέλλον ότι τα πάντα πρέπει να 

καθαρίσει , και η πραγµατικότητα ενός σκληρού παρελθόντος 

ασυνείδητακαι σε µεγάλο βαθµό ασκείται στην αγριότητα της την 

εµπειρία µιας λέξης που φαντάζεται πάντα µια έρηµη εικόνα εδώ 

είναι µια στιγµή που συνέλαβε την προσοχή παρέχονται θραύσµατα 

ιδού ενώνει το συνειδητό σε αυτό προσβάλλει µου να γράφει , 

παντοδύναµος , δεν είναι σαφές όσο πιο ευθείαγραµµές του ορίζοντα 

, όπου ο ήλιος δύει και κρύβει πολυεπίπεδη κοιµάται και βρέθηκε 
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χτυπηµένο , αλλά ποτέ συγγνώµη για εκεί να αναγεννηθούν και να 

είναι τόσο φωτεινά όπως θα ήταν ο µόνος , ο ήλιος θα κρατήσει τα 

φωτεινά και ενεργητικός εµπειρία , ώστε ανθέτει σε κίνηση όπου όλα 

τα στοιχεία που περιγράφονται στην ελάχιστη ευαισθησία µόνο για 

να συµβεί αυτό και να αποµνηµονεύσει κάθε λέξη µε το νόηµά της 

και διατηρείται στη σιωπή της υποµονής σας , ένα σκοτεινό διόραση , 

δεν προβλέπεται , αλλά δεν µειώνεται κάθε ορθολογικό ένστικτο , 

εκτός ανinvades'm όχι το εγώ η ίδια είναι χτισµένο και διατήρηση 

των πυλώνων ως Αχιλλέας , πάντα παρούσα στο φανταστικό κόσµο 

στον οποίο βρίσκεται , χωρίς κανείς να λάβει σοβαρά υπόψη αυτά τα 

κατασκόπους µένα είναι επαίνους µου της δηµοσιότητας , η σκληρή 

πραγµατικότητα µόνο θερµότηταοι ατµοµηχανή κινητήρες που 

κάνουν αυτό το πολύ τρελό και βαθύ ταξίδι στη σήραγγα , δεν 

µπορείτε ποτέ να δείτε το εσωτερικό του τόσο σκοτεινό σας µε την 

έξοδο της εικόνας και ένα λαµπρό τέλος , περιµένει µόνο για ένα 

τέλος τι µας παρακινεί καιµας και µια άρρηκτη κάτι δύναµη ωθεί ως 

fascináveis   ως τίποτα αξιόπιστο , είναι δύσκολο να γνωρίζουµε και 

δεν µαθαίνουν ποτέ ήταν µια τοποθεσία web που έχει σπάσει , αλλά , 

επιστρέφοντας για να σχηµατίσουν το διαδίκτυο , ήταν σκληρή και 

ως ατύχηµα στην ιστορία , υπήρξε µια βαθιά πυροβολισµόπου τον 

σκότωσε σε νεαρή ηλικία , την υποκείµενη µίσος , αλλά ποτέ 

αδιάφορη σε κάποιον ή το µυαλό σας ή οποιαδήποτε άτοµα , έτσι 

ώστε σε ένα έξυπνο τρόπο είπε σε όλους ότι είµαστε όλοι άθροισµα 

µας , και έρχεται πιο διαφορετικά και ίσες άνθρωποι ,για τον αρχικό 

του χαρακτήρα , στην πραγµατικότητα υπάρχει µια µαριονέτα 

οποιασδήποτε πράξης και το τµήµα που αντιπροσωπεύει ένα ταξίδι 

χαθεί στο διάστηµα τα γράµµατα η τέχνη της δηµιουργίας χώρου θα 

κατέχει το θάνατο από οποιαδήποτε τελικό σηµείο , το αποκορύφωµα 

ήταν ποτέ το τέλος , ο κύβος γιαεµείς ποτέ δεν συµβαίνει ακριβώς 

συµβαίνει σε όσους µας γνωρίζουν πότε θα πεθάνουµε και ποτέ δεν 

ξέρεις ότι ήταν µια λέξη που δεν είχε τέλος, αλλά απλό και έξυπνο 

λίγο δύσκολο, όπως η αλεπού που θέλει να τροφοδοτήσει από µια 

τεράστια πείνα από µαθαίνει , και θέλουν πάντα να µάθετε 

περισσότερα ,τότε αυτή η πηγή της µακροζωίας , ποτέ δεν ξέρεις τι 

θα συµβεί , αν και τελευταία ορειβάτης διασώθηκε και µεταφέρθηκε 

την πίστη του βουνού του , καθώς και τα όρια είναι µόνο η αρχή 

ενός γκρεµού µια στάση της νεολαίας , είναι µεγαλύτερο από 

οποιοδήποτε υψόµετρο και όταν κατεβήκαµεκαι βλέπουµε πόσο 

έχουµε ήδη επιτύχει να κερδίσει µόνο που ξέρω είναι λίγο 

περισσότερο για να είναι και ποτέ δεν θέλουν να χάσουν και το µόνο 
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που µπορεί να πετάξει σε οποιοδήποτε σηµείο πέσει ποτέ , επειδή 

µαθαίνουν να πετούν και να φανταστεί κανείς τα πάντα , αλλά όλα 

τα κοµµάτια είναι λέξεις , ιδέες ,και σκέψεις .Βαθιά νερά τόσο βαθιά 

τις τέχνες της παραπλάνησης αναφερόµενος σε ένα θέµα που δεν 

είστε σίγουροι για το θαλασσινό αέρα και εµφανίζεται ως δια µαγείας 

ενέργεια της ελαφρότητας και συναισθηµατική embebecido και 

ternurento λίγο περισσότερο µια προσθήκη που προέρχεται από ένα 

αλάνθαστο στιγµή και ποτέ ανίκητος επειδήνίκη του ήταν πάντα ήττα 

του και ως πιο µάθει ακριβώς για να είναι ένας ηττηµένος ένα ακόµα 

µάχη στην οποία τίποτα δεν λέει και αισθάνεται την ολίσθηση γεύση 

από αυτόν που έδωσε τη νίκη , για αυτό είναι αρκετό για να µάθουν 

και να µάθουµε να ζούµε µε όλα αυτά που µας απορρίπτουν.

ii θραύσµατα

Πολυεπίπεδη , βυθίστηκε στο βάθος ενός κλιµακοστασίου gnash το 

µέταλλο βήµατα ένα κουρέλι καθαρισµού , έναν κουβά στο πάτωµα , 

τετράγωνο µάρµαρο , οι τοίχοι µαζί σε τέσσερις , µία σταγόνα - από -

σταγόνα πέφτει και βαθιά , ελαφρά , κάποιος σαλεύειόροφος αµυδρό 

φως , ανήµπορος , ένας φράξει στην επιφάνεια µια ακτίνα φωτός µε 

τη σκιά αποτέλεσµα , reflecti- του γυαλιού ένα πρόσωπο , µια µατιά 

στο σκλήθρα , ένα καταδύσεις , ναυάγιο , αναδυόµενες σηµαδούρα 

που µε έσωσε από πνιγµό , τρελό ,δραπέτευσε και χάνεται ανάµεσα 

στα άστρα και το κενό άβυσσο της αρετής όσον αφορά τη στάση , µε 

το πλήρωµα του πόνου και να είναι , πριν από τον φόβο , τότε από 

το πιάνο στο δρόµο καθόδου πετά πίσσα το πιάνο ήταν στο πάτωµα 

και στη συνέχεια σε επαφή µε το πρώτο άκουσµα ,η πρώτη εικόνα ο 

ήχος της βαθιάς απηχούν την κενότητα του πτερυγίου κολύµπι στο 

νερό , τελικά το άλµα κίνηση οµολόγων mo και όλα αυτά που 

αναπνέουν και σέρνεται για µια ψευδαίσθηση desvaneceste , ήταν 

διαφορετική για µια στιγµή σ 'έναν ωκεανό profundez ,υγρό και το 

αλάτι εγγράφως χωρίς χρώµα µολύβι , ήταν ηθοποιός στην 

παράσταση κορυφώνεται κόµµα ένα δώρο που µε κάνει ευτυχισµένη 

, πιτζάµες στο κρεβάτι , ένα κρεβάτι χύνεται ανθρακούχα και 

διαφορετικό, ήταν µια εικόνα χωρίς σκηνικά , τα πάντα εισπνοή , 

αλλαγήτης αντίληψης , και η µεταστοιχείωση ήταν εµφανής , κανένα 

δάκρυ , δεν υπάρχουν γραµµές , δεν υπάρχουν κανόνες χωρίς κάτι 

λείπει όλα σε όλους , µια ιστορία που δεν αναπτύσσεται , δεν 

φαίνεται , δύσκολα λέει και δεσµεύονται , αλήθεια , αλυσίδες και 

κλειδαριές σε όλες τις πλευρέςµια σφεντόνα , ένα στόχο και είναι 

µέχρι έκπληκτος ως ένα βέλος χωρίς πεδίο , δέστε έναν κόµπο 
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γραπτή χυθεί , ακράτεια , µια θολή γραφή , ποτέ µακριά , όλα είδε 

ήθελε και ο οποίος έχει πάντα ήθελε να έχει , και στο παρασκήνιο , 

δεν θαενός όντος , την κοπή έλασης και τραχιά γένια , ένα µουστάκι 

, τα µαλλιά , ένα συν ένα για κάθε πρόσωπο , ένα άγγιγµα του κάθε 

αφερεγγυότητας αµαρτία του , διαχρονικότητα του µέχρι σήµερα και 

ιδού µόνο και µόνο ένα πανί σύνολα

η συνέχεια επεκτάθηκε στην άµµο , γη είδε και έζησε , ήδη από την 

εποχή της κατάδυσης , όλα υπερηφάνεια λάµπει και κατέβηκε στον 

πάτο του κόσµου να δει ένα απλό τραγούδι , το κάνουν µε 

ικανοποίηση µια ξαφνική ένα χτύπηµα , ένα όραµα, όλοι ζούµε την 

πραγµατικότητα ενός άλλου προαίσθηµα κάτι θα συµβεί και θα 

πετύχει σπασµός απελευθερωθεί και ξύπνιοι να αισθάνεται και µια 

επιστολή από ποτέ τέλειο σονέτο του έναν αποσπασµένο 

οµοιοκαταληξία , έτρεξε µια φράση αυτή η φάση , έτσιόπου δεν θα 

βγούµε έξω και όταν ήµασταν χωρίς την εισαγωγή , σύµφωνα µε τη 

µυστηριώδη εξαφάνιση µια σκόνη στο χώµα ένα πραγµατικό σηµείο 

σε όλα τα ψευδαίσθηση φαντασία στη συνέχεια να εκραγεί τον 

κοµήτη , και αυτός ο πλανήτης ζει δεν είναι πάντα µαλακίες µε 

υποψία βάση ίντριγκα είχε τοποθετηθείτο σχέδιο δεν µαταίωση 

συνέχεια απορροφάται ακούω µια φωνή , και το ουρλιαχτό του 

λύκου επιστολή είναι η ιστορία , η καταστροφή τελειότητα περιέχεται 

σε µια παραλιακή πυραύλων αστέρι τόσο παράξενο αυτό που είχε πει 

και να αρχίσει κάτω από τις σκάλες στο δρόµοη κενή µία σταγόνα 

από ένα βήµα , τότε το µεταλλικό κιγκλίδωµα ήταν αυτόµατο και 

µόνο το ένα πόδι στις όχθες του ποταµού , ξυπόλυτος και το κρύο , 

το µόνο που δεν φαίνεται να είναι είναι πάντα εξαφανίζεται και 

χάνεται .Όλα είναι καθολική , όπως είναι, τότε µόνο µία γλώσσα , 

ένα στόµα άνοιξε µε διψασµένος χαρά να βλέπω φιλί φιλήσω και την 

επιθυµία , µια µπουκιά από το βλέµµα σας όταν στο ταξίδι του 

σκάφους σας τραβήξει πάνω και να κάνει µε πραγµατικά ένα πράγµα 

που δεν το κάνειείναι εξωπραγµατικό , αλλά µια εικασία , τη µύτη 

σας petiz ένα ζεστό αίσθηση , και πετά και να κατακτήσει τον 

Πλούτωνα , η καρδιά της µια πέτρα στη λίµνη µια ξεχωριστή ζωή ένα 

πορτρέτο δεν είναι πάντα φωτογραφήθηκε Ιδού η τρέλα θα έχει µια 

λογική ήταν στο σηµείο όπουόλα δηµιουργήθηκαν και µια χαλαρή 

φιλί περιµένει να κατέχει , µε δύναµη από µόνο υπάρχουν µε µια 

καταδικαστική απόφαση , πάντα συνδεδεµένη µε την καρδιά του , 

µια προθυµία για την άντληση και µια ροή φαντάζεται το ρεύµα στο 
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κλουβί ήταν τέσσερις τοίχους καιµια µατιά ενός νήµατος χωρίς λόγο 

να περιµένει για να φωτίσει τη δύναµη , που δεν φοβάται , δεν 

κερδίζει ή χάνει , είναι η επιθυµία να δηµιουργήσουν και αόριστη 

θάλασσα µε µια βούρτσα για να ζωγραφίσει ολόκληρο το αλφάβητο 

µε κάθε χρώµα , συλλαβή της λέξης καιδύναµη , µε αποκορύφωµα 

τη διάθεση να πάει και πάει και αφήστε τον εαυτό σας να πάει , 

ειδικά για να οικοδοµήσουµε ένα κάστρο στην πέτρα κάτω από τον 

καταρράκτη και το ποτάµι της αλυσίδας λαµβάνουν πάντα µπροστά , 

πάνω είχε κάτι στο µυαλό , πολύ διαφορετική από την ίση και µια 

απλή ιστορία του ταξιδιού, ο ήχος του δεξιοτεχνία που δεν έχει δει, 

αλλά spreads τότε ανέβηκε άλλο ένα σκαλί µέχρι τη σκάλα ακόµα 

περπάτησε πίσω πριν από ένα βήµα και µια µετεωρίζονται και µόνο 

το ένα προσπαθεί να αναρριχηθεί σε κάθε βήµα για την εταιρεία σας 

και πεπεισµένοι αέρα φανταστείτε το πιάνο ότιαριστερά στο πάτωµα 

άσφαλτο είχε µόνο ένα κλειδί , και αυτό δεν ήταν κρίµα ούτε 

κατηγορούµενος ήταν να έχουµε πίστη στο ένα πάντα πιστεύουµε 

αποκαλύπτουν διαβίωσης και να πάρει µόνο µια στιγµή αρωµατικά 

ζεστό τοπίο στην θάλασσα λάµψη σας δούµε για την αγάπη σε 

βουτιά µου ,ήταν άρµα µου βάρκα µου βυθίζεται στο πλυµένο πανί 

που καθαρίζει το πιάνο τοποθετηµένα σε ένα καθιστικό, όπου κανείς 

δεν ήθελε να είναι και θα ήθελα απλώς εκεί , στη συνέχεια, 

εισαγάγετε την πόρτα ήταν από πάντα και ποτέ φανταστείτε την 

εµβάθυνση , ήταν η επιθυµίανα έχετε σε ένα βρόχο την καρδιά και 

το ζευγάρι σας , όλα άντληση και , στη συνέχεια, η ταραγµένη , είναι 

λιγότερο λογική και στο βοµβαρδισµό της πράξης ήταν ήδη γεγονός 

του πολέµου για την ειρήνη πάντα µαζί µε διάφορα αίσθηση ενός 

από εν κινήσει και να επεκτείνει αυτό που αποδείχθηκε καιµετά το 

κελάηδισµα των πουλιών και απολαύσεις µάθει µόνο σήµερα τη 

µουσική του σε στίχους , όλα ταξινοµηµένα χωρίς συντονισµένες η 

αποστολή ήταν να φέρει και το τέλος του φόβου δεν πιστεύουν και 

τελικά να µην επιστρέψει αυτό το ταξίδι σε όλη τη διαδροµή ήταν 

ήδη βαθιά πτώση στην οροφή , το παράθυροµισάνοιχτη και το κρύο , 

στο σκοτάδι µιας πράξης ενός γεγονότος , δεν συνέβη ποτέ , αλλά 

αναφέρθηκε και υποτίθεται ότι πρέπει να εφευρεθεί σκέψη που 

προέκυψε ήταν µόνο διέξοδος ότι το νερό ήταν µόνο έδρα της το 

φιλί σου επιθυµία µόνο για εσάς και παίξτε το µέρος του πιάνου 

ήτανένα σχέδιο για να αγγίξει µπορείτε να σηµειώσετε ότι θα 

αποκτήσουν µια αίσθηση για επισήµανε ένα αµβλύ λεπίδα ήταν µια 

ισχυρή γραφής που δεν χτυπήσει ήδη αισθάνθηκε µια ισοπαλία στο 

χαλαρό αστέρια τη νύχτα ένα ταξίδι για το µέλλον που δεν θα έρθει , 

99



διαφορετικό από το παρελθόν και το παρόνήταν το πραξικόπηµα , 

ήταν απλά µια ιστορία που όλοι βεβήλωσαν και στο τέλος ό, τι είχε 

αποµείνει από τον Πλούτωνα να γράψετε µόνο την αγάπη του µια 

καρδιά ανάµεσα σε δύο τοίχους αδύνατο να πηδήξει , όπου για 

τίποτα µακριά σε έναν ανοιχτό κύκλο , ένα τετράγωνοορθογώνιο 

αυτό που σύσφιξη κόµπο , αποτινάξει τη σκόνη και να δείτε το πιάνο 

αγγίξει µόνο οίκτο σας και σκοτεινό δωµάτιο ενός φωτογραφηµένο 

εικόνα , ταινία ρολό , µικρές εικόνες σε αποχρώσεις του θραύσµατα 

δείτε ότι εσύ αντανακλάται σε ένα κοµµάτι όπου τα πάνταενώνει 

γιατί θέλετε , αντανακλάται στην εικόνα µου , είσαι ο µόνος πλαίσιο 

καθρέφτη .

Η κοινή

Πώς να βγούµε από αυτόν τον πόνο που βυθίζει και οξύνει τον πόνο 

από µια επώδυνη και µόνο .Αυτό ήταν αρκετό για ένα βλέµµα χωρίς 

να σκοτώνει , να συζητήσουν και κάθε δάκρυ είναι ανακάλυψη του 

µια πολυεπίπεδη καρδιά και στη συνέχεια βεβήλωσαν προκύπτει 

ρεύµα µε τρελαίνει και τους καρπούς και τις αλυσίδες µου γύρω από 

την παρόρµηση να καταδικαστεί σε άρρωστο ψυχή και σκοτεινό 

σκόνης που εµείςbob - διαλείµµατα από τις αισθήσεις και σωµατικά 

πιο πανταχού παρούσα ατµού της ταραχώδους ρίζα αποξένωση ψυχή 

βρίσκεται σε ένα λαβύρινθο , ο εαυτός σας να σύρονται από το 

σηµερινό βυθισµένη απάθεια της µια άλλη ηµέρα , έσπασαν την 

αλυσίδα που µε δένει µε την απελευθέρωσησχεδόν σε επείγουσες 

στιγµή , ο καθένας αναµένει ότι η αλληγορία της ζωής , 

µεταφέρονται βουκολικό στιγµές .

Η καύση σε πυρσό , fulminará , εδώ είναι µια λάµψη και ανάβει τη 

φλόγα που καίει για εσάς φτωχή καρδιά µου , ένα χαλαρό άλογο 

περιµένει να δαµάσει απολαύσετε όλα αυτά που νιώθω , γιατί 

αισθάνεστε σαν να αισθάνονται , σε αυτό το άπειρο χρόνοη οποία 

διασταυρώνεται µε τον περιβάλλοντα παρελθόν και η οποία 

σηµατοδοτεί κάθε ζωή για να ζήσει .

Επανένωση αλώνισµα µας στη µαγεία που είναι ακριβώς το βλέµµα 

σας και δείτε το πρόσωπό της µητέρας σας , την αίσθηση της 

ζεστασιάς και τρυφερότητα όλη την πίκρα απλά χρειάζεται να 

αυξήσει µόνο να ζήσω και πάντα να σας δω να πεθαίνουν µε καυτό 

κίνηση των χειλιώναισθησιασµό , ένα διαφανές ευτυχία ως µια έννοια 

αγκαλιά που περιµένει να ζήσει αυτό- µιας ισχυρής Ένωσης, ιδίως 

καλά να σας ευχηθώ , φιλοδοξούν να είναι τόσο χαρούµενος σαν 
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petiz µία ρίζα που σπέρνονται , καλλιεργούνται και να ενισχυθεί η 

φιλία είναι η ευγενέστερη της αγάπηςκάνει την καρδιά µου κτύπησε 

το ρυθµό σας .

Ο πατέρας ήταν ένας πατέρας al η µαγική στιγµή της µεγαλύτερης 

µάθησης ποτέ να ελπίζει σε µεγαλύτερη αγάπη για να έχουν 

µεγαλύτερο παιδί αγάπη µόνο αγάπη του παιδιού η µητέρα είναι 

γιγαντιαία πάντα προσεκτικός και έξυπνο πατέρας και ο γιος του γιου 

µου εκρήγνυται µε αίσθηση χαράς ,συγκίνηση , τρυφερότητα, αγάπη 

και στοργή , είναι µια δύναµη που µας παραπέµπει για την αιώνια 

χαρά , τη θέληση της αγάπης , την ανταλλαγή , τη διδασκαλία του 

µαθήµατος και τόσο λόγω της ξεχειλίζουν από ευτυχία µε αυτό που 

φιλοδοξούµε να είναι πάντα νεαρός µαθητευόµενος σε αρχάριους 

πατέρα.Θέλατε να αγαπώ, να νιώθεις , όπως κάθε στιγµή του άγχους 

µια ερώτηση και µόλις λίγο γιατί fascinas .Φωτεινότητα σας είναι για 

µένα πάντα µια εκστατική εικόνα σε ένα πλαίσιο όπου οι δύο 

cabemos , αλλά θα είναι πάντα η πιο όµορφη .Μακριά ήρθε η απλή 

ανατολή του ηλίου µόνο να σκεφτείτε να συµπληρώσετε σαν εµένα 

εµπλουτίσουν , είσαι τρελός αληθινή τρυφερότητα

σχίσιµο

Μια µέρα είχε ένα δάκρυ θα καταθέσει στο πρόσωπό σας για όχι 

περισσότερο chorares

Όνειρο ήθελε έντονα βουτιά ξύπνησε στη µέση της θάλασσας από 

έναν ύπνο που θα διαρκέσει χρόνια τα καλώδια , ο υπνοβάτης 

ονειροπόλος , µια νύχτα της ψυχής ότι το σούρουπο η εικόνα της 

σκιάς εισβάλλει και ξυπνά το σκοτάδι της καθαρής και πρώτων 

ψευδαίσθηση , η πιο αιώνια αφύπνισηςκαι να δούµε τι βαθύ ύπνο 

µίας ηµέρας εκεί - για να ξυπνήσει και να πιστεύουν στο µύθο της 

πάντα το όνειρο να φτάσει και να επιτύχει ακριβώς ένα άλλο κοµµάτι 

, είναι µια άπειρη γραµµή µε το ταµπλό σας ...

ζευγάρι

Ήθελαν ένα φιλί έναν ήσυχο ύπνο που µας και την επιθυµία 

µουδιάζει για περισσότερο ίσως δεν θέλετε να ξέρετε το γλυκό σε 

εσάς και λέτε καλά λόγια και να ανανεώσετε την ήττα του ένα 

κούνηµα της καρδιάς νοµίζετε ότι σφιχτά , αλληλένδετες και ποτέ µη 

συνδεδεµένηείµαι ένα ρεύµα στις φλέβες που η καρδιά σας pumps'm 

µια ανάσα αέρα µε ελαφρότητα και σαφήνεια ποτέ ρυθµικά πάσχουν 

ή κακό beating'm όπως το νερό της βροχής και πέτρα στα δικά σας 
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sand'm , µια που δεν αποσπώνται εύκολα και θα απολαµβάνετε 

χωρίς εσάςαποδειχθεί εδώ είµαι µισό σε αναζήτηση από την τσέπη 

του µια πολυεπίπεδη εκκίνησης µη συνδεδεµένης περιµένουν να 

δέσουν και µια γραβάτα που ποτέ δεν αναιρέσετε επειδή είστε το 

παπούτσι του ζεύγους µου έχω σαν αγάπη .

διάρκεια ζωής

Στην αιώνια κρατήσει πηγαίνει εκεί κάτω και , στη συνέχεια, δεν 

υπάρχει τρόπος να την καταπολεµήσουµε, γύρω από αυτό ή να 

χειριστείτε είναι ο τρόµος των διαφωνούντων µουρµουρίζω και 

κορυφώνεται σε ένα σηµείο να χτυπήσει το µυαλό του τη δηµιουργία 

, τη φαντασία ή απλά να ζωγραφίσει µια ανθηρή ίχνος πρασίνουτόνο 

και ότι ο τόνος αρπάξει τη ζωή για να ζήσει και να ευηµερήσει , εδώ 

είναι η βαθµολογία που πάντα ήθελε να επισηµάνει , ζει έντονα

αγάπη

Ιδού γρήγορα βρίσκει την επιθυµία να κερδίσει αυτό που πηγαίνει και 

συντρίβεται στην αλµυρή θάλασσα πέτρες και επιχρυσωµένο βάθος 

και πολυεπίπεδη ιδού περίπτερα

Το κρύο που εισέρχεται στην ειρηνική κολύµπι και αποδελτιώνονται 

βρήκα τον εαυτό µου ασχολούνται µε την πηγή του νερού για να 

φτάσουν στο δυτικό πέρασµα στην άλλη πλευρά τίποτα δεν είναι 

δύσκολο απλά ποτέ πατήσει το ίδιο βήµα και πριν κάνει την καρδιά 

της µουσικής του παιχνιδιού σας , που σας καλεί να περατωθεί, της 

θάλασσας και της γης για να κερδίσει αρκετά για την αγάπη .

τοίχος

Αν αυτό συνέβαινε , δεν θα ξέρουν χτυπήµατα κρύο , αφρώδη 

διατηρηµένα µε απλή ψύξη βεβήλωσαν το µυαλό και την ψυχή 

πωλείται , το καθαρό όπλο χωρίς συναισθηµατισµούς τρόπο , δεµένα 

σε ένα σώµα που θα παραισθήσεις και που ποτέ δεν έρχεται, γιατί η 

ψυχή δεν απογοητεύει , το ενδιαφέρον superiorizaαλλά είναι καθαρό 

τότε εκθέτει ότι περίοπτη θέση ένα κλειστό κύκλο , µισάνοιχτη µέσα 

µε ότι µε την υποταγή και η ψευδαίσθηση προκύπτει από τον 

κεραυνό απεραντοσύνη και πάντα σταµατούν όταν η φωτεινότητα 

του αποτελέσµατος , αλλά η ασθένεια του πνεύµατος αυτές ανάγκες 

του σώµατος καισυνειδητά µας βυθίζει στην άβυσσο της δικής του 

ύπαρξης και Λευίτης του , και παραµένει ως παράρτηµα, το οποίο 

διαταράσσει τις διαθέσεις και την ασθένεια του πνεύµατος είναι ένας 
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όγκος υποµείνει τον πόνο και πώς αµέλεια ότι το αποτέλεσµα και τις 

επιπτώσεις για το ποιος είναι µέτρα µακριά και τα πόδια είναι 

ησυνάντηση της ψυχής , το πνεύµα , το σώµα οµαδοποιούνται σε 

ζωντανό όπου τα πάντα παράγοντες αποσταθεροποίησης ή επειδή το 

σώµα δεν µπορεί να αντέξει να τυλίγεται ηλικία ή τις ασθένειες των 

ασθενειών και , στη συνέχεια, αυτό το πνεύµα του εαυτού και του 

εγωισµού έρχονται µε τη θέλησή µας , αλλά διαταράσσειψυχή και σε 

αυτό το αποκορύφωµα του νοµίζοντας ότι οι ενέργειες στο πνεύµα 

κατεστραµµένο και υπέρβαση καθαρή , ισχυρή σκληρά όσο ένας 

τοίχος δεν µπορεί να πηδήξει .

νοµίζω

Ένα υγρό χύνεται φαντασία , ένα εγκεφαλικό επεισόδιο της γοητείας 

ένα βυθισµένο τρέλα και βαθιά υποστηρίζει φιλικά µέσω της 

αρµονίας δοκάρια και ένα µαγικό εισβάλλει στο σώµα και διαπερνά 

το ασυνείδητο συνειδητό του κόσµου των φαινοµένων ιδού 

διαβίωσης γίνεται η οµορφιά µιας καθαρής αναπνοής καιάπειρο 

γίνεται ορατό σύνορο µεταξύ των λέξεων και επεκτείνει τα 

συναισθήµατα και να ενεργούν χωρίς να σκέφτεται να τροποποιήσει 

την αιτία σας να σκεφτεί και να φανταστεί ποτέ αναρωτηθεί 

superiorize το ον , σκέφτεται και να δρα για να αλλάξει .

φιλία

Λυκόφως στο σούρουπο δείτε όλα συµβαίνουν στο καταφύγιο µακριά 

από το φανταστικό εχθρό , η µάχη θα διασχίσει µια ανακωχή µε την 

ειρήνη του µυαλού , µετατρέποντας την ηρεµία , η νύχτα πέφτει, και 

άρχισα να αισθάνοµαι ότι η αφή που αισθάνεται το µαλακό δέρµακαι 

αγέραστος ενέργεια αγνή φιλία ισχυρότερη χειρονοµία αγάπης από 

οποιοδήποτε πάθος ή την αγάπη και ό, τι η φωλιά απλά µε το πάτηµα 

ενός αντίχειρα και φανταστείτε τι αισθάνθηκε όπως και πέρασε την 

αλυσίδα της συνολικής ενέργειας .

µαθαίνω

Θαµπωµένος και γοητευµένος µε το υλικό που χύθηκε χυµό , 

παρεµπιπτόντως πράγµατι ζοφερό ή affronted αλλά κάθεται σε 

κατάσταση συναγερµού , χωρίς την παραµικρή αίσθηση του ιδού 

µινιµαλισµού τροχών , όλη την πόλη , τόσο συγκεχυµένη ή 

παρεξηγηµένη δεν ξέρω αν αποφασίστηκε , αλλά όλα νόηµα σεόταν 

η απλή ευχαρίστηση να γράψω σε σας για να µην απαίτησης , όταν 

αυτό συµβεί παραµένει εξαφανίζεται και τα πάντα αισθητή και είδα , 
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αλλά µόλις δούµε , διαβάζουν και να γράφουν ερµηνεύσει , να 

αφοµοιώσει τη µάθηση και τη διδασκαλία των µεταφορών , ιδού η 

αναπνοή µεγαλώνει µε τον άνεµο ,και στη συνέχεια εξαφανίζονται , 

που φέρουν 7 θάλασσες poisando δήλωσε από την εν λόγω ιδού 

βύθισε , ήταν βάθυνε , κάθε φίλος του φίλου ότι ο φίλος και 

αδιαίρετη , αλλά δεν είναι ορατά ήταν µια προειδοποίηση , µια σκέψη 

του ταλέντου που πετάει τρέχει , τρέχει και φανταστείτε να µην 

υπάρξειαλλά πάντα παρατηρούµε είναι αναγεννηµένοι µία ηµέρα 

κάθε ένας σκέφτεται µόνο επειδή ήδη σήµερα , τώρα είναι το µέλλον 

και η σκληρή γραφή από το να απολαµβάνουν ένα απλό ζέσταµα και 

πάνω απ 'όλα να δηµιουργήσουν και να φανταστεί κανείς και να 

αναδηµιουργήσει πάλι και πάλι σε θέση από την οποία δενείχε 

αφήσει , αλλά από τη στιγµή εκεί , ήδη εξετάσει το ρολόι κατά 

προτίµηση υποβάλει εγκαίρως και µάρτυρες γεγονότων , 

εξυπηρετούνται και µια µοναδική αίσθηση ευχαρίστησης που έρχεται 

µε την τήξη και τόσο φυσιολογικό σκούρο χρώµα τόσο κοινός τόπος 

, και µόλις τονωρίς και η αφύπνιση και η σκοτεινή και η φωτεινή 

µαγική νύχτα και πραγµατισµό ήταν µετεωρίζονται και κωπηλασία 

µια βάρκα µε βόρεια , έναν διαπεραστικό και shimmering πορεία 

ήταν , ότι ένα σηµείο , µε την επιστροφή και µια θάλασσα τόσο 

δύσκολο να φανταστεί κανείς ήταν τεράστιακαι την τεράστια µανία 

των ωκεανών , έτσι ώστε αυτό αντιµετωπίζει το παράνοµο ταξίδι 

χωρίς τον ξενοδόχο, ήταν µια εξαιρετική πάσα ένα τρίγωνο 

αντιστραφεί ως µια πυραµίδα σαρκοφάγου του µυαλού αδιαπέραστο 

ψυχή ... σαν ένα ξεχασµένο διαβίωσης , πηγαίνει στην περιοχή µια 

εικόνα ενός φύλλου που δεν έχει στεγνώσει, η προσφορά του στην 

πένα και τη συγγραφή του πλανήτη µας κάθε κεραία , δορυφορικά ή 

µόνο νήµα που διατηρεί επαφή µε τον άλλο πλανήτη και ταξίδεψε ως 

δέντρα που γεννιούνται κλαδιά και λουλούδια Κηπουρός λάµπει όλη 

µέρα είναι σαν µια λάµψη στοMoonlight επρόκειτο να συµβεί και στη 

συνέχεια ένα άλλο άλµα , συν ένα άλµα για να δείτε ένα παιδί που 

γεννήθηκε και ειδικά βλέποντας τον αναπτυχθούν και να µάθουν και 

να µάθουν ό, τι βλέπετε και να µετατραπεί πράξη , ότι η γλώσσα του 

παιδιού είναι µαλακό υπεροχή του δέρµατος των παιδιών σε σχέση 

µεγονείς και τη διδασκαλία λόγω του διπλού συνενοχή παρατηρητή 

της µάθησης και να µάθουν και να γνωρίζουν ως ένα δίδυµο που έχει 

ένα ζευγάρι στο οποίο η αµοιβαία µάθηση είναι πολύ ορυχείο και 

πρόκληση σας θα αυξηθεί και θα µπορείτε πάντα να µάθουν και να 

γνωρίζουν πολύ ζωντανή .

Νιώθω ένα πόνο που µου επιτρέπει να δούµε σαν να είναι 
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πραγµατικό µε καλή συµπεριφορά, αλλά πάντα ως µια θλιβερή 

clown'm ψεύτικο χαµόγελο , µέσα η χαρά δεν συµµορφώνεται προς 

τα έξω αισθάνονται ένα άρµα που µε κάνει έξω από το συνήθη τόπο 

θα είναι τα ταξίδια και διαµονή σε ένα σηµείοόπου DISTA δική του 

άποψη του αισθάνονται µια αβυσσαλέα διασκελισµό , αφύσικο 

φαινόµενο αλλά ως ένα ζώο αισθάνεται την άγρια   αγριότητα και την 

ταχύτητα , ξεκινά στραγγαλίζει και σκοτώνει σαν µια έµφυτη δύναµη 

του προορισµένος να αποτύχει κατά τη χρονική στιγµή και εκ των 

προτέρων και σε ένα ταξίδι χωρίς ίχνος είναιεικόνα αποκρουστικό , 

απεχθές και αµαρτωλή πράγµατι ιδού όρκο στον ουρανό ύψος της 

θερµοκρασίας , έρχεται η χαρούµενη και γαλήνια φρέσκο   κατιφέ που 

λέει να σταµατήσει , ευδοκιµεί και µεγαλώνει , αυτή η βίαιη κύµα 

είναι απλά µια κακή στιγµή όλη η αγριότητα που πρέπει να 

βελτιωθούν και κορυφώθηκεξαφνικά αφήσει τίποτα ή τίποτα δεν 

ενοχλεί και καθαρότερη ορµή λέει σας κάνει το θόρυβο του αέρα και 

να σας βάλει να πιστεύω ότι θα τα κερδίσει όλα χωρίς φόβο , χωρίς 

ποτέ να µάθουν να µην ζουν µε την παγίδα που µισούν ότι δεν 

έχουνπου , σε ανθρώπινο εαυτό σας βλέπετε ότι οι καλές πράξεις θα 

σας κάνει να πρωταγωνιστήσει στη γη για να πέσει η σφουγγαρίστρα 

να ζητήσει που αγγίζουν το πιάνο , επειδή έχω ένα σχέδιο που ποτέ 

δεν θα φτάσουµε στην αρχική εµποδίζει σου επιδόσεις και πετά 

επίπεδη και πετά πάνω από το thundercloud είναιµια 

πολυπαραγοντική πάθηση που µας κάνει στη βροχή σπαρακτική 

προσφορά και υγρό χώµα ανάγνωση γαλήνιο πρόσωπο φαίνεται να 

έχει µια εικασία χωρίς µηχανική αρχιτεκτονική στην εξουσία του , 

παραπέµπει το φανταστικό , το ρεαλιστικό ανέφικτο , γιατί έχουµε 

όλες τις εξουσίες που πιστεύουµε ότι , πάνω απ 'όλα είχεένα 

σκοτεινό γύρω από το γυαλί , αλλά απολύτως διαφανής σκούρες 

αποχρώσεις τιµές είναι σαν τα λουλούδια πρέπει να τους το νερό 

συνεχώς και τι είναι ο σπόρος µεγαλώνει στο µυαλό είναι 

διαφορετική από την ίδια , όπως όλοι έχουµε ένστικτα και την 

αγριότητα την ίδια την ψυχή του ανθρώπου εκτός από τις 

κατάλληλες φίλτροµαγεία είναι η απότοµη σήραγγα στην οποία 

βλέπει κανείς την είσοδο ένα ελαφρύ και του οποίου το άκρο είναι ο 

εκτροχιασµός του ένα απύθµενο πηγάδι όλοι έχουµε καθαρό 

κατασχέθηκαν και εκτελέστηκαν .

Ιδού , κανείς δεν κερδίζει στον κόσµο τους η σήραγγα διέρχεται 

ζωντανή εισόδου φωτός και φωτίζει το δρόµο σας , γιατί αυτό που 

έχουµε είναι η γραµµή της ζωής και ότι πρόκειται να διεξαχθεί .
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Αγάπη υπέστη βαθιά αγάπη έγινε αισθητή επίσης ξεχάσει το κάτω 

µισό έχασε µετανόησε και έζησε .

Μάσκα που ζουν στο τέλος πώς να τελειώσει όλα και στο τέλος , ιδού 

, σίγουρα τίποτα ως σίγουρος ότι δεν είχε τίποτα περισσότερο 

αβέβαιη ένθετο ένα µικρό και συνεχής γραµµή ενός ορίου που δεν 

προβλέπει το άπειρο , έτσι ώστε οι γραµµές έχουν δύο σηµείαη 

ανατολή του ηλίου και το µόνο απείρως µόνο το πρόσωπο του 

θανάτου έρχεται σιγά-σιγά ως µια ανάσα πάντα αισθητή , µόνο και 

µόνο επειδή δεν είδαν ποτέ ένα άλλο πρόσωπο, αλλά την εντολή να 

συγκαλύψουν το σκοτάδι .

µνήµη

Για εσάς που υπέστη για αισθανθήκατε σου αγαπούσε µαζί σας ζήσει 

ποτέ αγαπούσε ένα άλλο που φίλησε στο είδατε στο έρχεστε στην 

αγάπη που πάντα θα θυµάµαι ποτέ δεν ένιωσα τόσο πολύ 

υποφέρουν τίποτα περισσότερο πρόθυµοι να πεθάνουν για σας µέσα 

από µένα για εσάς έγραψε για έτσι ώστε να µπορώ υπέφερε και 

πέθανε και ποτέγια εσάς πάντα απλά ένιωσα χαµένος .

Εραστής σε µια δεδοµένη στιγµή φάνηκε στιγµής µόνο µία ηµέρα 

µακριά από την αγάπη κάποιου ήδη εραστή .

Σκέψεις

Αναµονή για κάτι που γεννήθηκαν στον καθρέφτη είναι µου και τον 

προβληµατισµό µου αντανακλούν ακριβώς πόσο καλό και όχι µόνο 

την εικόνα της και αυτή η απλή αντανάκλαση χωρίς καθρέφτη 

µεταδόθηκε .

Σαφή νύχτα σε µια σκοτεινή νύχτα τόσο σαφής όσο η αυγή όπου 

γωνίες από τη γοητεία σας να γίνει σαν την αληθινή σφύριγµα πουλί 

που πετάει και όλοι επιδιώκουµε την ελευθερία .

γραφή

Εγώ ... και το µεγαλύτερο αγαθό που µπορεί να έχουν ένα ρόλο και 

ένα στυλό ακαταµάχητη ειδικά προσβλέπουν µόνο στη σκέψη

περνώντας

Πέθανε !Ναι , ήταν η αρχή του τέλους για την αρχή του µεταστροφή 

, χωρίς πικρία , αλλά χωρίς τρυφερότητα ήταν το ταξίδι δεν έκανε 

καµία εικόνα , και χωρίς θάρρος απέναντι το χαµηλότερο και από τον 
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υψηλότερο ήταν ώρα να φύγει ή να µείνει στο µέρος αυτό , να 

φαντάζονται τα πάντα και τίποταπεριστασιακά αναχώρησε και πήγε 

στο τέρµα κάτω που λέει δεν φοβούνται ούτε τρέµουν το ταξίδι έχει 

επιστρέψει αυτόν τον κόσµο βυθισµένο στο βάθος της οµορφιάς που 

το µόνο που έχω , είναι όλοι και όλα , δεν θέλω τίποτα , για το πότε 

θα αφήσει τίποτα δεν θα λάβει, αυτό είναι ό, τι νόµιζα .

Abyss'm έναν γκρεµό όπου το χάσµα είναι το τέλος .

Περιµένετε και ο ίδιος οδήγησε καλά , που επιθυµούν και θέλουν το 

άλµα , παρακάµπτοντας και το κάπνισµα ήταν το περπάτηµα χωρίς 

κύλιση άγχος προορισµό ποικίλλει ανάλογα µε την ηλικία , αν και 

πάντα που ζουν σε ansiosíssimo κατάσταση αναµονής για κάτι , 

θέλουµε πάντα κάτι , πάντα µέσα µας στέκεται ως πρόθυµα τη 

θέλησή.

σκάλα

Έχω equacionei κάθισε , αλλά το αποτέλεσµα δεν ήταν κοντά στο 

αναµενόµενο , κάτω από τις σκάλες και το ασανσέρ µεταξύ φωτός 

και του σκότους και σύσφιξη ιδού πρόθυµα δεύτερο ελιγµών εκεί 

που πήγε µέχρι και αργά κατέβηκε ποτέ δεν πέφτουν .

Κεντρικά Γραφεία

Ένα δάκρυ , µια διαίσθηση ή την καταστροφή , ότι η σκέψη είναι 

όµορφο ένα ποτό από το ψυγείο καντίνα και να φέρει στο τοπικό 

αρχηγείο και πάντα παίρνει χόρτασε και υπέροχη ύπαρξη .

Απρόθυµοι να τελειώσει , τελειώνει έτσι είναι να ακούσετε τα λόγια 

πέρα είδε αυτό τροµακτικό ως ο νικητής και πάλι δεν θέλουν να πάνε 

και , ως εκ τούτου , είµαι και εγώ είµαι σύντοµη

σολ

Τι συνέβαινε αισθάνθηκε λυπηµένος από την αυγή ένα κοστούµι που 

ήρθε µε το σούρουπο έζησε , αναβίωσε και ξαναγεννιέται είµαι αυτός 

ο ισχυρός ήλιο.

Αναγεννηµένος στη παραπέτασµα καπνού ιδού , εκεί γεννιέται χωρίς 

εκδήλωση περγαµηνή ιδού , ήταν στιγµιαία και η πλάκα 

αποµακρύνεται και µόνο απλά για να ζήσουν µια άλλη ζωή για µια 

εικόνα είναι απλά δείτε κάθε στιγµή στην εικόνα του και 

ξαναγεννιέται
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Ψάχνετε άρωµα , η µυρωδιά της παραφροσύνης , τρέλα 

βασανιστήρια της σκέψης χωρίς όλο το αδέσµευτο σχέση , µια 

καρδιά ορφανό , ο πόνος µιας αγάπης µε τόσους άλλους που πονάει 

το βλέµµα και σκοτώνει την επιθυµία και την λαχτάρα να οδηγήσει 

µόνο µια στιγµή µιααυτή τη φορά από τη σκέψη σας , κατά πάσα 

πιθανότητα όλα υπάρχουν όχι µόνο ως ενάρετο εικόνα , αλλά λόγω 

της εµφάνισης ή ρυθµίζουν το µυαλό δεν πεθαίνουν κατά τη στιγµή 

της κάθε φυσική ύπαρξη και ξαφνικά όλα θα πάνε µακριά , ή µπορεί 

να οδηγήσει .

Ζώντας πεθαίνει

Μεταξύ ζωής και θανάτου ;Ωχ !Συγχώρεση , τοποθετείται ;Εµφανή , 

ο οποίος ποτέ δεν σκότωσε ;Ο καθένας έχει φύγει για να ζήσει µια 

στιγµή .Όλοι χωρίς εξαίρεση το συντοµότερο θανατηφόρα πιστεύω 

ότι θα πεθάνει σύντοµα και τότε ζούµε είναι έτσι , ο κατ 'αντιµωλία 

γελοίο

Leaver

Αγαπητέ φίλε ... Γράφω πολύ µακριά ... έφυγες ... λίγο µου φίλος ... 

απόψε την ψυχή µου φωνάζει για σένα ... !Πάρτε την καρδιά µου µια 

ευκαιρία ... συγχωρέστε µε το φίλο µου ... ελευθερία µου µακριά ... 

χάνεται στον ουρανό ... Μπορείτε ελήφθησαν ... return'sa 

ευχαρίστηση ... τόσο ήσυχα ... Σιωπή , ο χρόνος-way για το ποιος 

πέθανε ... συγχωρέθηκαν ... τελευταία λέξη ...

Σπασµένα

Αν µου εξατµιστεί η ψυχή µου , τίποτα δεν θα παραµείνει µυστικό 

συν συντρίµµια , αδιαφορώντας για τη φαντασία .Προέκυψε από µια 

ανατροπή επιπλέει απραξία του άλλου στιγµή , ειδικότερα.

είναι

Ένας ήχος , µια καρδιά στο στόµα , ένα απαλό άγγιγµα , ένα χρώµα 

ένα όνειρο να χαρούν για µια στιγµή , απελπισµένος µοναδική και 

εµπνευσµένη από µια οξύτητα χωρίς απόσταση χωρίς όριο κοπής 

αγώνα , πέρα από τη φαντασία ότι η εικόνα γκόµενα αίµατοςκόκκινο 

και φλεγµονή µε πόνο έννοια, δεν έχει ένα παζλ , αλλά µια 

πραγµατικότητα , ένα όραµα .Όταν ο άλλος πήρε µαζί και 

πιστεύουµε ως υπεύθυνος έγκρισης και ενθάρρυνση εµφάνιση µιας 

ύπαρξης , νοθευµένα , αντιστρέφεται και καθρέφτη .
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Από όλο το κακό νιώθω ότι ανήκω σε κάποιον χωρίς φόβο συµπόνια 

, τρελός , απαθής και καθαρή ψυχή , χωρίς τρέχοντα κόµβο , αλλά 

αλληλένδετες , και ενωµένη , µε ένα τρόπο , µια τελευταία διαθήκη 

και να έχει , καιστο τέλος τίποτα δεν είναι ...

απουσία

Αν αγγίξουµε και να δούµε τον κόσµο σας , θα είναι ακάθαρτος , 

χωρίς σίγαση ευαισθησία αφής , τουλάχιστον πιστεύουν ότι κάποιος 

ξεπερνά την πραγµατικότητα µου .Θλίψη µου είναι απλό όπως όλα 

ευτυχία επιτεύξιµοι ως ανέφικτος .Με µαγεία , χωρίς ειρωνεία σε µια 

µέρα λέτε , αγγίξτε να νιώσω , πώς µε κοιτάς και να δούµε ποιος 

είµαι και τι δεν θα είµαι δίπλα σας .Ένα αναµµένο σπίρτο καίει τον 

πόνο µέσα µου που τελειώνει όταν όλα καίγονται .Ποτέ δε θα σας 

πήρε , από τον τρόπο µε εσάς θα πουν ότι πάσχετε γιατί ποτέ δεν 

τον άφησε και να ξέρετε ότι σας αγαπούσε και πάντα θα σ 'αγαπώ ...

 ο αριθµός

Σ 'αγαπώ πιο συχνά από ό, τι εκείνους που η καρδιά µου µπορεί να 

νικήσει ...

Αναπνέω έξω | θα σας εµπνεύσει | τον ίδιο αέρα | για την αγάπη

Είµαι όλα τα χρώµατα να ζωγραφίσει τον κόσµο σας ...

  Για µένα , για σένα και για εκείνους που µου αρέσει

Μια µέρα

Φυτεύονται µια ρίζα στην καρδιά µου σήµερα , αυτό το δέντρο

Αυτό λέγεται αγάπη για πάντα τη ζωή µπορεί να σχιστεί επειδή ζει 

µέσα µου

µετασχηµατιστής

Γυαλιστερό ισορροπία δυνάµεων που µετατρέπουν την 

πραγµατικότητα .

Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχει τις θέσεις και τους προορισµούς της 

καθολικής ισχύος .

ηλιακό φως

Ανάβει τα σπλάχνα
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Επισκιάζει τη γήινη φύση .

Η πηγή φωτός πέφτει σαν σταγόνες για τον λόγο ότι η πηγή της 

ζωής και του φωτός .

φάρος

Συνεχώς αναζητούν περιστροφικά κίνηση της ανωµαλίας .

ηλεκτροπληξία

Θορυβώδης νεύρα αναλαµπή µε την καρδιά ηλεκτροπληξία .

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα

Ελάτε και να πάει τις κυµατοµορφές σκέψεις γύρω από τον κύκλο 

των κυµάτων .

ηλεκτρισµός

∆ιαπερνά το κορµί µου αυτό το ρεύµα που µου φέρνει στο κύµα 

κύκλωµα

ηλεκτρικός παλµός

Είµαι κλονιστεί από ηλεκτρικές ωθήσεις λειτουργία κυκλοφορούν .

Το φως της αλήθειας

Έντονα λάµπει η αλήθεια , όταν ανακαλύφθηκε από παρόρµηση .

συσκότιση

Callan είναι η βασανίζεται από τις φωνές φωτεινό συναίσθηµα της 

ύπαρξης .

το φως των κεριών

Ανάβει στον πόνο

Συσσωρευµένες το λιωµένο κερί .

Ηλεκτρικές πόρτες

Ανοίξτε αγγίζοντας απαλά , αλλά το κλείσιµο καθόλου χρόνο για να 

ανοίξει .

Αλυσοπρίονο Μοτοσικλέτα
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Κόψτε µε ζωντανή ρίζες του µίσους της σκοτεινής ενέργειας .

ηλεκτροπληξία

Ηλεκτροπληξία σε φωτεινά καπνός καθαρίζει τη µνήµη .

Ηλεκτροµαγνητική αναταράξεις

Κατακλύζουν την ταραχώδη άπειρο electromagnetismos µυαλά .

ray ηλεκτρισµένο

Ως µια ηλεκτρισµένη δέσµη ενέργειας που παραλύει το µυαλό .

διαβολική φώτα

Κάθε ον έχει ένα διαβολικό ηλεκτρισµένη φως αναβοσβήνει .

Αναβοσβήνει

Αναβοσβήνουν τα φώτα µου µαστίζει

Το πέρασµα του αδιάσπαστη αλυσίδα .

αµυδρό φως

Αδιαφανείς φώτα φωτίζουν αλλόκοτα όντα στο αµυδρό φως .

ηλεκτρικό καλώδιο

Περάστε τα καλώδια µέσα µου το σώµα ζωντανή ενέργεια .

10 ηλεκτρικό κύκλωµα

Subo και εξέλιξη στον 10ο κύκλωµα και υπάρχει ένα άφθαρτο 

διακοπή ρεύµατος .

Ηλεκτρική πτώση

Ηλεκτρικά έπεσε τα λόγια του έκσταση και τα συναισθήµατα .

Φως κοµµένα

Sharp και φωτεινά ηχώ ,

Φωτεινό φως αρπάζοντας φωνή σπάσιµο .

Αστραπές Σκούρο

Αναβοσβήνει επισκιάζει τις περιπλανώµενες όντα µε οφθαλµική 
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προσανατολισµό .

φθορισµός

Bloom και να πέσει ούτε κεραυνός σε όλες τις κατευθύνσεις και τις 

έννοιες .

" Ofusculência "

Piercing αστραπή επισκιάζουν µια άλλη αίσθηση για την ευχαρίστηση 

και την εµφάνιση .

φωτοβολία

∆ιασταυρώνοντας τόξα βαθιά στην ψυχή σας που συγκρατούν το 

ηλεκτρόδιο - δυναµική και πυρακτώσεως σοκ .

Electrocutáveis

Ως έναν υπαινιγµό σφυρηλάτηση µε τις δυσαρµονίες των 

συναισθηµάτων που καλούν για µια ισχυρή και αποφασιστική φως .

Λυκόφως απουσία

Τυλίξτε µου απαλά σε υψηλά φώτα της ύπαρξής µου απαλά 

ενθουσιάσει µε την αστραπή .

ανάµνηση

Απορροφώµενη συµφωνία σχετικά µε µια φωτεινή ηµέρα , είµαι 

ετοιµάζεται να βγει από το σκοτάδι και τη δύναµη του φωτός , θα 

διανείµει δύναµη και ενέργεια για όλη την constelar κοινότητα .

Απειλητική φως

Απειλούν αυτά τα φώτα φάση ανάρρωσης που µας βασανίζουν και να 

προβλέψει τον κίνδυνο .

Νύχτα φως

Αυτό το φως που σας συνοδεύει σε βουκολικό στιγµές και αδυνατεί 

να αντιµετωπίσει σας εκφοβίζει µε µυστικότητα .

Κόκκινο φως

Το έντονο κόκκινο φως και το κλείδωµα των νεύρων επιταχυντή .
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σοκ

Zarpares σοκ και προσµείξεις µυαλά χωρίς παρορµήσεις ευρέως 

διαδεδοµένη .

Εταιρεία Φως

Φωτεινές τι δεν συµβαίνει και καµία εταιρεία δεν αισθάνεται το φως .

βροντή

Thunder αλέσει και να συντρίψει πεινασµένοι ήχους ευχαρίστησης .

Ισχυρό φως

Ισχυρό φώτα καταδικάζουν τους άλλους τη ζωή στην εκπαίδευση 

από τις φωνές

Ακτίνες

Πόσο ισχυρό και lacerating ακτίνες που κόβουν δεσµούς αδύνατο να 

δέσει .

αµυδρό φως

Επισκιασµένη ευαισθητοποίησης που διαπερνούν ογκώδη ακτίνες 

φωτός .

Έντονο φως

Έντονα φωτίζουν τα βάθη των µαύρο φως

Κοσµική φως

Ως διεισδυτική και βαθιά Κόσµο που ανακουφίζει λήθη της ψυχής .

∆ύναµη του φωτός

Η θεραπευτική δύναµη του φωτός µου φωτίζεται ο λόγος νήµατα 

στην ακροβυστία της απελπισίας , είµαι ευγνώµων .Αυτό το φως 

καθοδηγείται µου προς την κατεύθυνση της τρέχουσας έκσταση της 

καθηµερινής ζωής , φωτισµένη άρρωστο το µέλλον και παράλογο να 

µου τότε ναι βροντή µέχρι τη σφαγή και αναβοσβήνει , όπως 

απογυµνώνεται Dynamite µοιραία ευχαρίστηση .

Έτσι, ναι θεραπευτεί από το φως και την κίνηση µου θεραπευτεί και 

άφησε θερµιδική σπλάχνα της αυστηρότητας και ακρίβειας .∆εν ξέρω 
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αν αυτό το φως θα ανάψει µου τελευταία , γιατί φοβάµαι ότι δεν έχει 

φως τρέχει ενέργειας .Ως εκ τούτου , υπάρχουν δύο πόλοι , δύο 

άκρα της ενέργειας .Και εξεπλάγην από τη θετική και την επούλωση 

και όχι το µαύρο και το κατατρύχει .Αυτό το φως προέρχεται από την 

καθαρότητα των συναισθηµάτων και ορθολογισµού της άµεσης και 

παρορµητική λυκόφως , χωρίς µεταβατική περίοδο και αδιαφανή 

αισθήσεις , δεν ενσωµατώνονται συναισθήµατα ή καρφωµένα .Το 

φως είναι ισχυρή , έντονη και να κάψει όλα ακτίνες του σχετικά µε 

το ποιος διαφωνεί , ενταχθεί το φως , µε τις αισθήσεις .

∆εν θα υπάρξει καµία παρορµητική ενέργεια και δύναµη , πιάσε το 

ταλέντο που έχεις και τη δύναµη ως µια απότοµη blue ray και 

ventilaste των εξάψεων είναι έµπειροι και όχι κακόβουλα και 

διεισδυτική σκέψεις που µας κατατρέχουν σαν σκιές χωρίς φως που 

τροφοδοτούν .Γι 'αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει φως µέσα σου και 

υπάρχει βροντή , καταιγίδες , ενέργειας και φωτός , ουσιαστικά 

καθαρό φως , και καθαρό στην πιο πρωτόγονη µορφή της, η 

πυρκαγιά που φωτιάς που µας διαπερνά και µας τροφοδοτεί και 

µερικές φορές µας καίει , έτσι είναι η ζωή γίνεταιµεταβατική και οι 

αντίπαλοι φώτα ενάντια στην ίδια την αιτία ή την αίσθηση της 

ενέργειας που µας δίνουν τη δύναµη και τη ζωτικότητα να αντέξει 

λιποθυµίας σοκ και χωρίς δύναµη που κατηγορείτε και να βρει 

δικαιολογίες αιτίες της συµµετοχής τους τους , δεν υπάρχει φως 

χωρίς ενέργεια και ό, τι έχει ενέργεια ,ό, τι έχει φως και την κίνηση 

και το ρεύµα του , είναι ο ίδιος που είναι , εκφοβισµό και συχνά µας 

φέρνει αντιµέτωπους µε παράξενα χρεώσεις που δεν καταλαβαίνουν 

γιατί δεν είναι diriment δεν τολµούν σύγκρουση µε άλλα ενεργειακά 

, αλλά να προσπαθήσουµε να σβήσει το φως σας , αλλάείναι 

παρούσα και πώς αποκαλύπτεται διεισδύει τις αισθήσεις της όρασης 

και µας δείχνει τη σαφήνεια της σκέψης µέσα από τη σιωπή των 

καιρών , και σιωπά ως προς σκληρύνει τη θέα και να απολαύσετε τις 

άδοξο αναπηρίες που άλλοι περνούν αρνητικές ή θετικές 

ενέργειες.Αλλά είναι γεγονός ότι η γαλάζια ακτίνα εκφοβιστικό , 

αλλά αποδέχεται ότι η ενέργεια που , αν θέλετε να κάνετε και ότι η 

ταχύτητα του φωτός , την άµεση , το δεύτερο , το κλάσµα του 

χρόνου , και ο χρόνος είναι στιγµιαία , ως εκ τούτου δεν θα 

υπάρξουν περικοπές σεπλαισίου , ούτε η πιο γελοία συµπεριφορά, 

επειδή ο καθένας έχει το δικαίωµα στην ενέργεια , είτε θετικό είτε 

αρνητικό αποτέλεσµα .Έχει ως αποτέλεσµα lacerating του µαύρου 

Faíska συµβαίνει στην ουδέτερη πόλο της λογικής και της τρέλας 

ασκεί την ζωντανή ενέργεια και πεινασµένοι για την ευχαρίστηση και 
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φωτιστικό , γι 'αυτό συµβουλεύει να χρησιµοποιήσετε τη δική σας 

ενέργεια για να φτάσει από το φως και esbaterá ένα χαµόγελο 

καύση ως στάχτη ,απογυµνώνονται από θερµότητα , αλλά ξέφρενη 

όταν αναδεύονται .Από άλλο τεταρτηµόριο έχουν Blue Ray µε 

αδιατάρακτη σκέψη των Χριστουγέννων και τόνισε δέντρο φώτα που 

µας οδηγούν στην απόσπαση της προσοχής .Blue Ray ξέρει τον 

τρόπο , την κατεύθυνση , την καθοδήγησή του και την κρίση πρέπει 

να πλαισιώσει την ενέργεια και τα φωτόνια , πιθανά 

βραχυκυκλώµατα , αλλά ζωντανό και παρορµητική ταξιδεύει πάντα 

µε την ταχύτητα του φωτός , αλλά δεν blue ray .Είναι αυτή η 

ενέργεια µετάβασης που αντιµετωπίζουν οι ρεαλιστική ενέργεια , 

αλλά δεν διαχυτικός αποφρακτική που µας εµποδίζουν να ζουν το 

στιγµιότυπο , το σάλο βροντές και επηρεάζει κυρίως το ηχητικό κύµα 

που παράγουν υπερηχητικές ταχύτητες , αλλά όχι τόσο ισχυρό .Ως 

άµεση αντιπαράθεση και συγκλονισµένοι από έξυπνοι άνθρωποι 

πυκνώσει τις αδιαφανείς φώτα που στρεβλώνουν τι είναι πραγµατικό 

και φαίνεται εξωπραγµατικό , αλλά υπάρχουν φανταστικά φώτα , 

επίσης, είναι η δύναµη του φωτός φαντασίας .

 blue Ray

Οργισµένος Blue Ray εισβάλλει µου να καίγεται ενέργεια που ρέει 

στους βρώµικους πόρους προκαταλήψεις και δυσανεξίες που αυτό το 

µπλε αστραπή θα χτυπήσει .

φωτός λέιζερ

Αυτό το φως λέιζερ διεισδύει και αόρατα διεισδύει στο αόρατο και 

απαρατήρητα .Είναι ένα ψυχικό και master φως σε υποθέσεις που 

δεν σχετίζονται µε τις δικές του ψυχικές σταυροδρόµι .∆ιακριτικό και 

αβλαβές αιτίες µέσω δέσµης αναρρόφησης του σκέψεις και τις 

προκαταλήψεις µε δηλητήριο για να αγοράσω δηλητήριο και 

αντίδοτο του .

Φως οροφής

Αυτός ο καπνός διαπερνά το φως της µυστικής κουρέλια µυαλό 

µνήµες αναιρεθεί σε χαλαρές κεφαλές της κατεύθυνση και δράση , 

δράση που κινητήρα που δροσίζει το βήµα του ξέφρενη σκέψη αργή 

και ασυντόνιστη massificador ously .Piercing στον ελεύθερο χρόνο 

είναι ενθουσιώδης και διανέµει τον εγκέφαλο και συναρπαστική 

φώτα Deambulante δικτύου ερεθίσµατα .
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Αυτές οι µνήµες που φωτίζουν τη σοφίτα για πάντα και κάποιοι είναι 

πάντα ανοιχτές ή κλειστές σε σεντούκια .

αστραπή

Θερµότητας και σκουραίνει και γίνεται ακίνητος και σιωπηλός , αλλά 

το φάσµα και του θορύβου , όταν αυτό συµβεί είναι κοµµένη την 

ανάσα και συντριπτική που µολύνει την οργή για να ζήσει και να 

είναι παρούσα µεταξύ άλλων φώτα και φωταγώγηση ή ακόµη και 

απλή αλλά εντυπωσιακή φευγαλέα σκοτάδι των στεναγµών και σπάει 

τοπιο ηλεκτρισµένη σιωπές .Αυτή η αστραπή καθαρίζει τη συνείδησή 

σας σηµαδεύτηκε από την έκδοση εύγλωττη και στεναγµοί που 

επισπεύσουµε τη δράση negligenciador αίσθηση της ιδιοκτησίας είναι 

ευκαιρία κατά τη στιγµή έπεσε κεραυνός άλλο σε αυτόν τον κόσµο 

.Ανοιχτό γκρι τέφρα που αυτές σηµατοδοτούν θερµαίνουν τα άγρια   

και ισχυρή σίδερα µόνο µια κακοποιηµένη έχετε προσβληθεί από το 

τελευταίο φως γκρι και πανταχού παρούσα µέλλον που δεν ξεχνά και 

ότι εξέγερση σας .Κόψτε την παρόρµηση της στιγµής και διαδίδεται 

σιγά-σιγά να στρέψει και διάχυτα λέει εσείς ελέγχει , και σας ρίχνει 

σε ένα πηγάδι του φωτός που πνίγει στη µνήµη της ακράτειας λέξεις 

και ρίχνει τη δίψα σας για το φως .Σε µια αναταραχή είναι οι 

σιγοκαίει κάρβουνα ενός µαγνητικού σώµατος που σφυρίχτρες και 

αναβοσβήνει στην καρδιά σου καίει µε την επιθυµία για κάτι , 

αρρενωπός και αρσενικό ή θηλυκό και αισθησιακό , στη συνέχεια , 

αυτή η διπλή προσβολή σας χαρακτήρα ως µια διπλή προσωπικότητα 

, που δεν ενδίδει ακόµη και σε µία πλευρά ήσε ένα άλλο.Αυτά 

ανοιχτό γκρι θερµότητα το σκοτάδι και η επιπόλαια και έχουν 

θερµική προστασία τους από τη βροχή και καταβρόχθισε που 

εξαπλώνονται σε όλη ηπείρους και διαχρονικό χώρο .

Υπό το φως της ηδονής

Αυτό το φως που εισβάλλει και µας δίνει ιδέες πολυτελή και µας 

οδηγεί στην αµέτρητες απολαύσεις καταθλιπτικό και το άγχος χηµεία 

καθιστική ευχαρίστηση , αλλά δεν κακότροπος , αλλά τυπωµένο σε 

αφελείς ξένα πρόσωπα της ευχαρίστησης που φωτίζουν την ύπαρξη 

ή συναίσθηµα ή συγκίνηση.Συναίσθηµα που νιώθεις ευχαρίστηση 

εκθαµβωτική και λαµπερό και ανακουφίζει από συσπάσεις αισθητή 

από την περίσσεια της ευχαρίστησης , η υπέρβαση αυτή που µας 

ανακατευθύνει σε άλλες αισθήσεις και απολαύσεις .Η γέννηση της 
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ευχαρίστησης αναπτύσσεται και τρέφεται µε εθισµό που δεν θα 

συρρικνωθεί και δεν κινούνται και συγκρούονται σε τρελό µαλλιά 

άρνηση ευχαρίστηση .

Υπνωτικό φως

Ψαχούλεµα αισθητός στο πρόσωπο του φωτός υπνωτικό 

συναισθήµατα µάρτυρας που υπόσχονται την επιθυµία του εθισµού 

ότι το φως που µας οδηγεί σε εξορθολογισµό και πιστεύω ότι 

υπάρχει φως .Για αυτό είµαστε κλίση χωρίς πίστωση και χωρίς χρέος 

, στάσιµη ως υπνωτικό ζωή των υπερβατικών όντων που επιδίδονται 

σε υπνωτικό πηγές ευχαρίστησης .Ελαττώµατα που αυτά τα rave 

µαλλιά και τα φρύδια φορτωµένο σεµνότητα και την απραξία 

.Υπερβατική αυτό το φως που µας οδηγεί σε νέες προκλήσεις στην 

ίδια σκέψη σε διαφορετική αντίδραση , αυτές οι παράφρονες και 

καθαρό αντιδράσεις που αντιµετωπίζει η καθαρή επιθυµία να έχει το 

φως στη δύναµή του να τρέφονται από αυτό και οδηγείται από τις 

χαλαρές πέτρες που έρχονται µαζί σαν τον πηλό σεθέρµανση.

Έντονο φως

Έντονα ότι το φως κατανέµεται µεταξύ αλλοτριωµένη όργανα 

κίνησης και ταλαντεύεται µεταξύ δύο εύκολους τρόπους για να 

φωτίζουν , αλλά χωρίς καµία παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος , είναι 

αυτοτελής και παραµένει στη θλίψη και την απογοήτευσή της 

συστηµατικής ύπνωση που τρέφει και αναπτύσσει .Αλλά συνειδητά 

είναι ένα έντονο φως σβήνει και αυτο µεταδίδει ίδιες εξουσίες µακριά 

.

psychedelic βροντή

Psychedelic µπλέκονται σε θόρυβο της βροντής γενναία ότι η 

στήριξη και να ενισχύσει την ανωµαλία που προέρχεται από το 

γεγονός ότι είµαστε καλυµµένοι από αυτό trovoa- την ψυχεδελική 

.Καλά εδώ ακτινοβολεί συνεκτικό φως χωρίς αρµοδιότητες ή τις 

κλίµακες , που θα ήταν µόνο ένα πρόσχηµα για την ανωµαλία του 

Black Thunder , ότι εγκλωβισµού και γρυλίσµατα στο πιο παράξενο 

και βαθιά αίσθηση της λογικής απορρόφησης επειδή πηγαίνει µακριά 

, το εύρος και τις κινήσειςχωρίς την παραµικρή µυστικοπαθείς , 

φαινοµενικά κόσµο ψυχεδελικών φώτα πλήττουν τους οποίους , αν 

θέλετε να ξεγελάσει ή να απολαύσουν απολαύσεις κλιµακώνονται 

βαµµένος θίγονται από πλάγια χρώµατα στάσιµη , δεν επιθυµεί να 

δηµιουργήσει ή απλή απόλαυση .∆ιαποτισµένη µε το πνεύµα της 
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σκέψης των θραυσµάτων της κατακερµατισµένης γεγονός είναι 

εκείνοι που φαντάζονται έναν άλλο κόσµο , µακριά από τις 

διαταραχές που µας ενοχλούν , όπως όταν το µηδέν το µάτι , ή απλά 

να αναβοσβήνει .Αυτή η κίνηση αποξενωµένοι άλλη κίνηση , ανάβει 

και ψεκάστε τα µακρινά και αγνοεί τα µυαλά στο απλό γεγονός ότι 

είναι µια πολυσύχναστη ή ταραχώδης.Thunder είναι ψυχεδελικό και 

διώχνει πνεύµατα χωρίς αυτά να εκδηλωθούν , καθώς υπάρχουν , 

είναι µια παράλληλη πραγµατικότητα των φηµών και αδιαλλαξία ως 

µπαµπούλας , και κανείς δεν τρώει εδώ περίεργες προσωπικότητες 

και τα ψευδώνυµα του προϋπάρχοντος αν υπάρχει πράγµατι .Ως εκ 

τούτου, όλα αυτά είναι εξωπραγµατικό έχει διαχρονική ιστορία , αλλά 

έχει τίποτα , φοβούνται , φοβούνται ότι απελαύνει σε χρονικό 

ορίζοντα 5 διαστάσεις , polígonas και γραµµική , αλλά δεν είναι 

πιθανό ή ακόµη και µε την επιφύλαξη τυχόν χαρακτηριστικό , αυτό 

το χαρακτηριστικό είναι ότι τα ηµισφαίριακαι η υπερβατική αποθέωση 

σκέφτηκε .∆εν λουλούδια ή µεγαλώνει σε νηµάτια των αφηρηµένων 

ιδεών γιατί , ναι οι χαρακτήρες που γεννήθηκαν όσπρια δει ποτέ , και 

διακοσµηµένα , κινήσεις µίµησης και την καταλληλότητα για την ώρα 

, αλλά όλα γνωρίζουν και ελάχιστα υπολογίζεται .∆εν υπολογισµοί 

βροντή είναι πραγµατική και απρόβλεπτη ότι υπάρχει µια πραγµατική 

αυθορµητισµό που είναι παράλογο να σκεφτώ καµία άλλη πηγή 

ενέργειας ψυχεδελικό .Αλέστε και να αλέσει τα κεφάλια του 

παρελθόντος και έχει desvanecestes σε κίτρινα φύλλα και τρώγονται 

από bibliófagos , και χωρίς επιµονή εκφοβίσει παρωχηµένες µνήµη 

και έκανε πλαστά και µέτρο.Περιτριγυρισµένο από τη συσκευή 

µέτρησης Χαιρετίζουν τις rotulantes Abyssinians και γελάµε µε τον 

κεραυνό του αβυσσινιακού .Υπό το πρίσµα του παρελθόντος 

προτρέπουν σε όσους ζουν υπό το πρίσµα του παρελθόντος , άτοµα 

που πεθαίνουν από πέρα εισβάλλουν εξέχουσα ουράνια σώµατα 

συµβούν στην πραγµατικότητα , την άµεση .Αλλά όλα είναι φωτεινά 

ερωτήσεις , περισσότερο ή λιγότερο λαµπερά φώτα , αλλά είναι η 

ενέργεια της ακτινοβολίας που δεν είναι συµβατά µε το παρελθόν , 

ακόµη και η προηγούµενη κι- ΜΕΝΤ .Παρελθόν φώτα , εποµένως, 

εκπέµπουν επιβλαβείς ακτινοβολίες , αλλά δεν επισκιάζει 

οποιαδήποτε φωτεινή και λαµπερή φως που θέλει να αναφλεγούν 

ανά πάσα στιγµή , δυναµική ή τη στιγµή .Για το παρελθόν 

διασταυρώνεται µε την παρούσα , αυτή τη στιγµή , ορµή , τη 

δεύτερη ή κλάσµα , αλλά δεν επηρεάζει την ενεργειακή ισχύς του ή 

η φωτεινότητά του .Είµαστε , συνεπώς, πάντα στην ώρα για τον 

ισχυρό και καθαρό φως του ρεύµατος έκσταση που κόβει τον αέρα 
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στις απολαύσεις πρόσωπο µέχρι τότε απογυµνωθεί από περιστροφές 

γύρω από τις προθέσεις του την ευχαρίστηση του να κάνει το φως ή 

φωτισµένο ον , διότι αυτό που µετράει είναι βέβαιο είναι η δύναµη 

ήτάσης έντονο ρεύµα που ενεργοποιεί την ηλεκτρική ώθηση ότι απλά 

µε ανυποµονησία να το φως του παρελθόντος του , λιγότερο έντονο 

φως , ακτινοβολία από τις προηγούµενες ζωές , αλλά ότι δεν 

καθοδηγούν την αρχή του φωτός προκάλεσε το φως παλµική κίνηση 

ακάλυπτη , έζησε οδεύτερο στιγµιότυπο , µόνο ένα απλό κλικ και 

έτοιµα µέχρι το πικρό φως και να δούµε επικίνδυνη και κάψιµο 

µατιές του φθόνου και του µίσους που απλά σέρνεται γύρω από τα 

φώτα του παρελθόντος και να προσκολλώνται σε ουράνια σώµατα µε 

ακτινοβολία .Καλά ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία και αυτό είναι 

µόλυνση , έτσι ώστε τίποτα ισχυρότερο από το φως φως σας τη 

στιγµή , ανά πάσα στιγµή, µε όλα τα τρέχοντα χωρίς ακτινοβολία , 

επειδή δεν υπάρχει φως είναι ισχυρότερη από ό, τι άλλο , αυτό είναι 

ένα θέµα της ακτινοβολίαςκαι δεν έρχονται σε µένα µε αυτές τις 

έµφυτες φώτα , γιατί ο καθένας έχει καθαρό φως του , διψασµένος 

θέληση και φαντασία και καθαρή ενεργειακή ανάπτυξη και τη 

δηµιουργία .Φως µαγεία που έχει τα χρώµατα υπό το φως του , η 

οποία αντικατοπτρίζεται σε αποχρώσεις του κίτρινου ήλιου ενέργειας 

.Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει πολύ φως , υπάρχει µόνο 

αποµεινάρι και ισορροπηµένη ύπαρξη εστιών για να 

συγκεκριµενοποιήσουµε τι δεν ευθύνεται για την προβολή .Έτσι, δεν 

υπάρχει πραγµατική , είναι ο καρπός των ισχυρών ακτίνων που 

παραπέµπει µας γνωρίζει .Αλλά ακτίνες τι είναι συνείδηση   ;Τι είναι 

πραγµατικά συνειδητή ή ασυνείδητη ιδού ένα εµπόδιο που δεν είναι 

πιθανό να υλοποιηθεί για ένα πολύ λογικό να κάνει και να 

κατανοήσουν ότι όλα κατευθύνθηκε προς το παρόν .Αυτή η 

διάσπαση υλοποιηθούν προκαταλήψεις εµπόδιο και λένε ότι είναι 

ανυπέρβλητα ρεύµατα , όταν στην πραγµατικότητα κανένα 

πραγµατικό εµπόδιο .Τα πάντα είναι τόσο φανταστικό και πραγµατικό 

ή εξωπραγµατικό όλοι ζούµε στον ίδιο ρεύµα των ψευδαισθήσεων , 

έδρα των άλλων αλκοολούχων ποτών που δεν µας επηρεάζει στην 

αλήθεια , επειδή δεν υπάρχει , ή όντως δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο 

ανάµεσα στην επιθυµία και το φως του ασυνείδητου πάντα παρούσα 

στο συνειδητό καιτι - διατηρούµε στους εαυτούς µας γιατί 

πιστεύουµε στις αλυσίδες , αλλά και εδώ δεν υπάρχουν ρεύµατα ή 

παρορµήσεις , αλλά υπάρχουν φανταστικά αεροδιαστηµικής ουράνια 

πλάσµατα που ζουν , όπως λέει , υπό το πρίσµα του παρελθόντος , 

µε την πλειοψηφία που αποφάσισε ότι το φως έπρεπε να έχουν τη 

119



δύναµηή µέτρο , αλλά στη συνέχεια και πάλι ποιος είναι να 

παρεµβαίνει µε το φως , το φως δεν αναπαράγει νότες στο φως και 

είναι να κοιτάξουµε στο off της .

Το φυσικό φως

Είναι φυσικό ότι αυτή η σαφής και φυσικό φως , είναι φυσικό να 

συµµορφώνονται .Συµµόρφωσης, τις αντιξοότητες , η σύγκρουση , 

που υπηρετούν ως απλοί συγχωροχάρτια συσσωρευτή συµπεριφορές 

και προβλήµατα συνειδητή , αλλά δεν είναι τόσο βαθιά όσο είναι 

φυσικά .Μεταξύ φυσικό φως και υπάρχει ελάχιστη σοκ , στη 

συνέχεια, ότι η φυσική µας περιβάλλει και µας κάνει να 

αισθανόµαστε άνετα και ήσυχα , γιατί τα πάντα είναι φυσιολογικό και 

φυσικό .Air , φυσικά χαρά που µας περιβάλλει, η οποία χτυπά και 

φεύγει και ιδιαίτερα συγκινητικό , απαλό άγγιγµα για εκείνους που 

τους αρέσει ρουφηξιές της ελαφρότητας .

Πυρηνική δύναµη φως

Ισχυροί πηγή ενέργειας ακτινοβολεί µας αλλάζει , ψυχολογικές 

αλλαγές , οι οποίες στη συνέχεια να εξετάσει το θετικό αποτέλεσµα 

αυτής της πυρηνικής ενέργειας .Αυτή η ζωντανή ενέργεια του φωτός 

αυξάνεται φωτεινό επίδραση του υπερβατικού όντος των 

µεταλλάξεων και ότι στην πραγµατικότητα δεν υφίστανται , αλλά ως 

ένα παγώνι µας διαρρέει παρορµήσεις των κατασχεθέντων και ότι 

µας οδηγούν να δράσουν .Ενισχύστε τη δυναµική αυτή και σαφή 

εκρηκτική ακτινοβολία .Ως εκ τούτου, έχουµε την κορύφωση στην 

ενεργειακή τους δύναµη , θα είναι πυρηνικούς παράγοντες που 

διορθώνουν και να καταρρεύσει το φως αδύνατο να διαταράξουν την 

ισορροπία , διότι είναι η επιτοµή του µετασχηµατισµού της δύναµης 

.Και τίποτα ισχυρότερο από τη σειρά , αυτή η αλλαγή που µας θέτει 

και να ενισχύσει µας σχετικά µε την ακτινοβολία .

ψυχοτρόπων φώτα

Ως δια µαγείας ή αρµονία που προσγειώνονται και να επιπλέουν και 

να νικήσει αυτές τις ψυχοτρόπες φώτα φτερά που µας συναρπάζουν 

και να ανταλλάξουν την πραγµατικότητα να είναι µια καλή επιθυµία , 

αλλά υπάρχει η ελπίδα για έναν κακό οιωνό , όταν γυρίσαµε τον 

κόσµο , όπου η µηχανή του χρόνου µας παίρνει µακριάη πραγµατική 

διάσταση και µας µεταφέρει σε έναν κόσµο της φαντασίας , 

εξωπραγµατικό ή απολαύσεις .Ως εκ τούτου, υπάρχει και µια τρίτη 

διάσταση της αισθητηριακής δραστηριότητας και της σκοτεινής 
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ενέργειας , όταν το βλέπουµε από τη σκοπιά των άλλων τρελό 

δυσοίωνη πραγµατικότητα για την οξυγόνωση και τη ροή 

ψυχοτρόπων φώτα κερδίζουν έδαφος σε διαφορετικές προοπτικές 

και ηδονικός διαστάσεις και ότι υπερέχουν εκείνοι που διατηρούν σε 

σποραδικές επεισόδια .Τίποτα αντιθέσεις µεταξύ παγκόσµιες 

πραγµατικότητες ή φώτα ή επειδή η ίδια η φύση είναι τα φώτα .

βροντή

Ως µια πικρή ρήξη και λαµπερό , εξοργίζει τον κεραυνό που 

τροφοδοτεί τη γη των επιζώντων του amórfica και διαφανή φως 

.Πρόσφυγες στην ουράνια σώµατα πίκρα αποδεικνύονται 

ανεξέλεγκτη οργή   ενισχύεται από αυτό το πρίσµα λάβα και δύναµη 

.Εγκαύµατα και τροφοδοτεί το φως της ύπαρξης , που σας δίνει τη 

δυνατότητα να εισβάλουν από αυτές τις ανεπιθύµητες διακοπές 

ρεύµατος στο σκοτάδι απουσιάζει από το φως και ύπουλος δύναµη 

και ότι αφήνει acalorar από το µάγµα ενέργειας βροντές και ενισχύει 

την ευτυχία του φωτός .Η ευτυχία των φωτεινών ακτίνων των όντων 

είναι ασυνήθιστη .

γεννήτρια

Αγάπη γεννήτρια, ή αγάπη !

Τι τα καύσιµα αυτό δεν εικονική σαρκική επιθυµία , και αυτή η 

συναισθηµατική σύνδεση µε διαφάνεια φιλί και διψασµένοι για κάτι 

ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη της συναισθηµατικής ενέργειας 

και ηλεκτρικών δεσµούς .Αυτή η γεννήτρια τροφοδοτεί εγώ και 

προσωπικότητες µε κρυµµένα πρόσωπα στην καθηµερινή παράσταση 

όπως στο να πάρετε το πρωινό ή το δείπνο , ή το νερό που 

τροφοδοτεί την ενέργεια της ηµέρας µέρα - να-να.∆εν µάσκες ή 

lacerating σκέψεις , µας enquadramo στην πραγµατικότητα η 

ενέργεια της αγάπης ή η αγάπη του ηλεκτρισµένη ενέργεια και 

απότοµη διάτρηση και αντιπρόσωπος φαίνεται αγάπη και τη µοναξιά 

που ζει τροφοδοτείται από ένα καλώδιο που ποτέ δεν κλείνει , ένα 

άφθαρτο δύναµη , αλλάαλήθεια , για πάντα !Πάντα ηλεκτρίζει την 

επιθυµία να δούµε διψασµένος και λίγη υποµονή εφηύρε την 

µονοτονία της ηµέρας και πλάγιες όψεις που αντιπροσωπεύουν 

τίποτα στην ηλεκτρική µέσο είναι χαλαρά καλώδια .Βγείτε στην 

φαντασία του έµφυτου κινητήρα και πρωτοστάτησε πραγµατικότητες 

, αλλά µε πνίξει τη στιγµιαία επαφή .Επικοινωνία απαραίτητο για τη 

ζωή , µε κινητήρα αυτό είναι πραγµατικότητα συναίνεση και όχι να 
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είναι παρούσα , αλλά αγνοεί άλλες πραγµατικότητες σχεδόν 

ανεπαίσθητη για την συνειδητή επιθυµία , αλλά είναι εκεί !Υπάρχει 

πάντα παρούσα µε την έννοια της άµεσης ευκαιρία , έτσι ώστε τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν µπορεί να είναι υδαρής , αλλά 

διαφάνειες στις σκέψεις γεννήτρια αγάπη των µέσων ενηµέρωσης και 

των διαθέσιµων πόρων ?για την αγάπη της γεννήτριας είναι πάντα 

για κυνήγι και οποιοδήποτε άλλο µη εικονικό περιβάλλον και να 

ελέγχεται αυτή η ίδια η ύπαρξη του επιδίδεται , τότε δεν µπορεί να 

εκχωρήσει τον εαυτό του την ευχαρίστηση που δηµιουργεί , και 

πολλαπλασιάζεται σε αυτά τα πανταχού παρόντα πρόσωπα του 

κοµµατιού ψυχής που πάντα ήθελε να καταπνίξει.Για αυτό δεν 

µπορεί να πωλήσει οποιοδήποτε κοµµάτι της ενέργειας , όπως η 

ενέργεια είναι µία και πολυπολιτισµική αίσθηση της ικανοποίησης , η 

ικανοποίηση που αναπτύσσει διάφορες πραγµατικότητες , γιατί είναι 

εικονικά και φανταστικό , µόνο µε την παρουσία των άλλων ή στον 

καθρέφτη έκρυψε το νέο κανονιστικό ενέργειαςπνεύµα της ενέργειας 

των νετρονίων , ότι αυτά είναι τα πραγµατικά ζώα του φωτός 

.∆ράκοι φως µπορεί να φωτίσει !

ηλεκτρισµός

Αυτό το ρεύµα που ρέει µέσα µας και αναζωογονεί την καθηµερινή 

µας δίνει δύναµη και µίµος αστραφτερά και περιπλανώµενος όντα , 

ναι !Περιπατητές γιατί µπορεί να είναι η δύναµη του φωτός ή 

άρρωστος και αναρρωτήρια καταπίεση που προσβάλλουν την 

δυϊστικές και καταπιεστική πραγµατικότητα .∆εν µπορείτε abatas για 

αυτό σηµερινή αρνητική πόλους διεισδύοντας στο υποσυνείδητο και 

τη µείωση βαθύ πόνο των κρίσιµων και αντιθετική προσωπικότητα , 

που τρέφεται µάλλον την υπερβατική πραγµατικότητα και θετικότητα 

αντι χηµικών ουσιών και τροφοδότη κυκλώµατα του το πνεύµα της 

καινοτοµίας και της επίτευγµα, επίτευγµα αυτής τηςη οποία δεν είναι 

µεταβιβάσιµη ως αντίστοιχο Ridas ξέφρενη τροφοδότες καµία 

ευχαρίστηση , αλλά σέρνει το µυαλό να τα µαγνητικά κύµατα της 

σκέψης και της µετάδοσης του αυτό .Η µετάδοση των σκέψεων είναι 

πραγµατική και µαγνητίζοντας και αναπτύσσει κυκλώµατα και κανείς 

δεν µπορεί να αρνηθεί αυτά τα κυκλώµατα έχουν ρεύµα spreads 

στον διαχρονικό αέρα των αισθήσεων και απολαύσεων καταπιέζονται 

επειδή είµαστε όλοι αρχίζουν να βήτα -αναστολείς εξωτερικές πηγές 

ενέργειας , αλλά και να αυξάνει τη δίψα µας για ζωή .Συνεπώς, 

αυτές οι ωθήσεις επηρεάζει τη σκέψη µας και µερικές φορές να 

συµβεί ή να αναπτύξουν τις συγκρούσεις στη σκέψη, αλλά ότι µπορεί 
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να φέρει την ηλεκτρική ευτυχία , ότι ο ενθουσιασµός των πυλών , θα 

οδηγήσει σε εξωτερική πραγµατικότητα .

Μπλε φως

∆ιέγερση έντονα συναισθήµατα µπλε φως διασχίζει γέφυρες και 

σκάλες και διεισδύει τη δύναµη των συναισθηµάτων που τρέφει και 

αναπτύσσει αυτό το δυναµικό πνευµατώδης .Χαιρετίζει την 

εξαιρετικά ευαίσθητη δοκάρια οµορφιά της διαφάνειας εύγλωττη 

φιλίας που ψάχνουν για λίγο περισσότερο µπλε , πιο ισχυρή , πιο 

έντονο , και αναπτύσσεται σε εµάς αστερισµούς µε βαθιές 

προεκτάσεις αίσθηµα και αποξενώνεται σε αυτό το επίγειο κύµα 

.Αυτή η δύναµη επηρεάζει πλάγια µυαλά στερηµένοι από αίσθηση της 

διαβίωσης σε αποχρώσεις του µπλε , τυρκουάζ επηρεάζουν βαθιά και 

διαρκή φιλία , που µεταφέρει το ίδιο µαγικό δοκάρια της τρέλας και 

τους λάτρεις απόλαυση σπάνιας οµορφιάς και τόνωση µπλε .Τα 

νήµατα της έντασης του λυκόφωτος που αναπτύσσει και εκπέµπει 

ενέργεια και ζεστό προστασίας του κακού και απολαύσεις µε αγωνία 

και τη σιωπή , όχι, δεν είναι µια µάσκα που διαφεύγει και µας 

παραπέµπει σε αφηρηµένη σκέψη , είναι µάλλον ένα ισχυρό µπλε 

φως και ενίσχυσηςπραγµατικό και το φανταστικό ευχαρίστηση , αλλά 

επηρεάζει και που την επηρεάζει πάντα να κινούνται και να τρέξει 

έξω όρια για την ενδογενή και διαρκή φιλία .Ερωτεύεται και τον 

τρόπο που στερείται της λογικής , αλλά σερβίρουν φαγητό στο 

συναίσθηµα , έρχεται και φέρνει ευχαρίστηση και τη σφοδρή 

επιθυµία απολαύσεις , ότι η ευχαρίστηση είναι θερµίδες και εισβάλλει 

στα πάντα και είναι µια φρενίτιδα ενθουσιασµού µε αυτό το µπλε 

φως που βρίσκεται κάτω και ρολά abrochaη συσσώρευση των 

ενεργειών που καταστρέφουν µε το χρόνο , αλλά αυτό δεν 

εξαφανίζονται σε αυτό το µέλλον, δηλαδή έχει παρουσιάσει πάντα 

αυτό το προστατευτικό φως που δεν µας αφήνει να εξελιχθεί το 

επίπεδο της ανεξέλεγκτης φωτεινό ευχαρίστηση .

καλώδιο ρεύµατος

Vibrant υπόγειο ρεύµα του άγχους διατρέχει φορείς µέσω των 

ηλεκτρικών καλωδίων τροφοδότες ελπίδα και κάτι νέο και 

εκπληκτικό το γεγονός ότι αφήνει τις στατικές κινήσεις , αλλά µε 

γρήγορο και ευσεβείς πόθοι .Παράλυτο κίνηση , η ένταση ανεβαίνει 

στη χάραξη και στην πραγµατικότητα ελέγχονται και µετρώνται 

κινήσεις κάτω από τις σκάλες της σκέψης που µας δένει µε το άλλο 

.Είναι αυτή η σκάλα σκέψεις που θα κατηγοριοποιήσει τις 
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συµπεριφορές , τα πρόσωπα και τις κινήσεις και το πλαίσιο εµείς 

στην καθόδου και ανόδου των στιγµών της ζωής , το φως 

τροφοδοτεί την κυλιόµενη σκάλα χωρίς στάση θα βρεθείτε στην 

τρέλα της πραγµατικότητας που επικρατεί σε δευτερόλεπτα .XXI, 

ενέργεια , µαγεία , κοστούµια , όλα µε εµφανή αρµονίες , αλλά 

προσέξτε τις σκάλες , όχι ο καθένας θα την κυλιόµενη σκάλα της 

ζωής , υπάρχουν όντα που ανεβαίνουν σκάλες που ανεβαίνουν και 

ειδικά κάποιος υποστηρίζει , είναι ότι αρκετά ή είναι ένα 

θέµαισορροπία .Υπόλοιπο της εξουσίας είναι απαραίτητη για την 

ισορροπία του κινήµατος και πέφτει και ανεβαίνει στο επίπεδο του 

κάθε όντος , αλλά δεν είναι όλοι αξίζουν να πάνε προς τα κάτω ή να 

µας υποστηρίξει στην ανάβαση , προσπάθεια και επιµονή είναι το 

κλειδί , στη συνέχεια, να αυξήσει τον εαυτό σας µε το πνεύµα της 

θυσίας ,χωρίς τραυµατισµό ή στάσεις και αυτή θα σας µεταφέρει στο 

φως της σκέψης όντος .∆εν ισοζύγιο των εξωτερικών δυνάµεων που 

µπορεί να δώσει , τα βήµατα είναι στερεά και τροφοδοτείται από τα 

καλώδια της ελπίδας έρθει στο σηµαντικότερο ηλεκτρικό καλώδιο 

τον κύκλο της ζωής , την ενέργεια που τροφοδοτεί τη γη .

Αναβράζοντα φως

Cai και µουρµουρίζω , αραιώνεται και επεκτείνεται σε ένα ελαφρύ 

διακλάδωση απόρθητο επιθυµία , είναι ψευδαίσθηση αναβράζοντα 

µοιάζει µε όλο το φως το οποίο στη συνέχεια καταρρέουν όταν 

έρχονται αντιµέτωπα µε την εξωτερική πραγµατικότητα .Προικισµένη 

µε κακία και πλαστά σποραδικές τρέλα αναβράζοντα επιθυµία όπως 

τα διαστέλλεται αγάπη και µολύνει , καταλαµβάνει όλες τις σκέψεις 

και αφήνεται να κυριαρχούν και να είναι αυταρχικός , είναι η 

ανταλλαγή αναζωογόνηση της ενέργειας , αναβρασµός αυχένα που 

πηγαίνει, η φωτεινή περιεχόµενο είναι εκεί.

Lit ουρανό

Τίποτα ισχυρότερη από την επιθυµία να επιτευχθεί η τέλεια 

ισορροπία του φωτεινό ουρανό , όπως είναι τα αστέρια που θα δώσει 

ζωή και να µετακινήσετε τις σκέψεις και τις ιδέες ή ακόµη και την 

επιθυµία για σκυρόδεµα .Τίποτα πιο όµορφο από τον ουρανό που 

φωτίζεται από constelares ενέργεια που απευθύνονται σε ένα συνεχή 

αλληλεπίδραση µεταξύ των αστεριών , και τη δύναµη των άστρων 

είναι µοναδική , όπως λέω τίποτα ισχυρότερη από ό, τι µια ψυχή µε 

φωτιζόµενο ουρανό θέληση και την επιθυµία για αλλαγή και την 
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αλληλεπίδραση και την αφήΗθοποιοί µαγνητίζουν σκέψεις .

∆ιαρροή ενέργειας

Με φοβίζει το πώς εξαφανίζονται ενέργειες στον καπνό χωρίς φλόγα 

, δηλαδή δεν θέλουν να ερµηνεύσει την πραγµατικότητα µαρµαρυγία 

COS .Είµαι απογοητευµένος όταν οι ζωτικές ενέργειες 

καταστέλλονται από κατάλυµα και κρυστάλλωση των συναισθηµάτων 

είναι αναµφίβολα µια µάσκα της πολιτικής ορθότητας .O ψυχή της 

καθαρής ενέργειας που µετατρέπεται σε ένα µαγικό και πετά τα 

µυαλά που δεν έχουν καµία ώθηση ρεύµα των πραγµατικών 

γεγονότων και αλλαγή τα πράγµατα αλλάζουν βήµατα και κύκλους 

για την οποία όλοι περνούν και την ανάπτυξη , αλλά ποτέ στο δρόµο 

του φόβου καιοι sofridão συναισθήµατα .Ελευθερώστε τον εαυτό σας 

και επεκτείνεται πάσχετε και ειδικά η µετάλλαξη της ζωής , αυτή την 

αλλαγή που µας οδηγεί .

Φως της ζωής

Βυθισµένος την τρέλα του πάθους .Γιατί ενστικτωδώς αγαπούν και 

θέλουν να αγαπηθούν τα πάθη και τις απογοητεύσεις ανοίξει πολλές 

αυταπάτες .Παραπλανηµένοι και την αγάπη µου συγκεντρωθώ σε 

όλη τη µεθοδολογία της αγάπης της αλήθειας , που διαπερνά κάθε 

ψεύδος .Γυµνή στον αγωνιστικό χώρο του αγαπηµένου βρισκόµαστε 

αντιµέτωποι µε την πραγµατική ταυτότητα της ύπαρξης , έτσι ώστε 

να αγαπηθούν απαιτεί από εµάς µια βαθιά συνείδησης γιατί να σε 

αγαπούν και όµως υπάρχει µια απαραίτητη διχοτόµηση της καλής 

αρεσκείας ανταποδίδουν και αγαπώ πάρα πολύ , ότι η διαλεκτική 

αυτή τεκµαίρεται1 + 1 = 1 , όταν λογικά δεν µπορεί κανείς να 

απολαύσει οτιδήποτε .Έτσι, λογικά 1 + 1 = 2 , σωστό , αλλά η 

συµπεριφορά δεν θα είναι αποδοτική εάν το αποτέλεσµα δεν είναι το 

τεχνικό δέστε τις στάσεις και τις αξίες και τη συµπεριφορά εν γένει , 

έτσι ώστε , στη συνέχεια, υπάρχει µια ενιαία θέση στη µέση του 

έρωτα .Κατανοητό και είναι αλήθεια αυτό µόνο πηγή ευχαρίστησης , 

ή να είναι ατοµικιστική ή άλλη δράση σηµαίνει την ανάληψη δράσης 

ως την αληθινή ελευθερία .Λοιπόν , δεν έχω ζήσει αρκετά για να 

ξεπεραστούν τα παρακάτω βήµατα , λογικό ή παράλογο θα είναι το 

κριτήριο για πολλούς από εσάς , θέλω να είµαι απολύτως σίγουρος , 

γι 'αυτό µου φανταστώ τον κώλο από καιρό σε καιρό , και σήµερα 

δεν υπάρχει σχεδόν γαϊδούριαως εκ τούτου, υπάρχουν µάλλον 

τεχνητό γαϊδουράκια , που εξαπατούν , αλλά που πραγµατικά το 

µυαλό προκύπτει µερικές φορές σε αυτό το ρόλο , να λάβει τα δικά 
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σας συµπεράσµατα .∆εν είµαι εδώ γι 'αυτό, παρεµπιπτόντως για 

τρέλες έχουν φόβους και τις συµπεριφορές που δεν κάνουν από το 

τρελό είναι µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις και όταν κρίνεται από 

τους άλλους , δηλαδή εξαρτάται συχνά από την « ενδιαίτηµα » 

.Εκτροπή µερικές από εκείνη την αιτιολογία τότε θέλω να πω ότι 

είµαι τρελός , υποθέτω ότι άρεσε πολλούς ανθρώπους και , ως εκ 

τούτου , δεν είµαστε ποτέ ικανοποιηµένοι , θέλουµε περισσότερη 

αγάπη και όλο και περισσότερο ... γιατί τόση αγάπη φιλοδοξία , όπως 

έβαλα το ζήτηµα .Υποχώρηση λέγοντας το εξής , όλοι είναι ελεύθεροι 

να διαπράξουν τρέλες στην αγάπη , είµαστε ευάλωτοι και συχνά 

χειραγωγείται .Θέλουµε να πιστεύουµε ότι είναι αλήθεια ότι η αγάπη 

, γιατί , γιατί έχουµε αγαπηθεί , αυτό το συναίσθηµα που προκαλεί 

την αγάπη και ενεργοποιεί τη σοφία της ζωής , η πράξη αγάπης και 

µεταδίδουν ότι η αγάπη σαφώς και αυθόρµητα , θέλω να πω , επειδή 

έχω το δικαίωµα να αγαπηθείγιατί τότε αγαπούν ο ένας τον άλλο και 

να δώσει φως στη ζωή µέσω µιας προσπάθειας και την κατεύθυνση 

σε µια διαδροµή χωρίς δάκρυα ή πόνο .Απολαύστε ένα υπέροχο ον 

που σας παρουσιάζει τη µέγιστη ενέργεια γονέα .Το φως παίζει σε 

δέσµες που φωτίζουν το ηλιακό µας σύστηµα το ίδιο , πιστέψτε µε 

.Ποτέ στο µακρινό ορίζοντα συλλαµβάνει το φως της αγάπης , διότι 

εξαπλώνεται µε επαφή , αναζωογόνηση τόνωση αυτές τις ενέργειες 

.Και δεν µεγαλώνουν και η εξίσωση είναι 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = συν 

άπειρο .Λοιπόν η αγαπηµένη πεδίο για µαγνητικές δυνάµεις , 

σαγηνευτική δύναµη και να προσελκύσει την επιθυµία να γνωρίζουν 

, και να ικανοποιήσει την επιθυµία ή απλά να απολαύσετε .

ενώσεις Ενέργειας

Φως : θερµότητα : ήλιος : Ισχύς: διαχωρισµός : το σάλιο : φιλί : 

επιµερισµού : το συναίσθηµα : χαρά : κόµµατος : γενέθλια : 

Γενέθλια : Ηλικία : Ηλικία: υποµονή : επιµονή : Conquest : θυσία : 

Πόνος : Θεραπεία : Ιατρική : Υγεία : Ζωτικότητα : Ενέργεια :ισχύς : 

ανικανότητα : απογοήτευση , θλίψη : απώλεια : ίλιγγος : ζάλη : 

τρελό : τρελό : νοσοκοµείο : το νοσοκοµείο : στέρηση : επιθυµία : 

την επιθυµία : θέλετε : win : win : µάχη : πόλεµος : ο θάνατος , η 

απώλεια Εξαφάνιση : όχι : µοναξιά : σκέψης :δηµιουργία : εφεύρεση 

: ψέµα : σκληρότητα : ανήθικο : τιµωρία : την τιµωρία : επίπληξη , 

πρόστιµο : Αστυνοµία : προστασία : Ασφάλεια : σταθερότητα : 

ισορροπία : ανισορροπία : µη φυσιολογικές : ασθένεια : ψυχιατρική : 

Βοήθεια : θεραπεία : κλινικές : ένεση : νοσοκόµα : µορφίνη : 

ναρκωτικά :ψευδαίσθηση : απογοήτευση : το άγχος νευρικότητα : 

126



Τάση: αγώνα : αγώνα : Fighter : Νικητής : φυλή : ανταγωνισµός : 

αδρεναλίνη : ο φόβος : ο φόβος : αµφιβολία : ερώτηση : Ερώτηση : 

Απάντηση : ερώτηση : περιέργεια, το ενδιαφέρον ?ικανοποίηση , 

ευχαρίστηση : Οργασµού : συναίσθηµα : συνείδησης : λογοδοσίας : 

ένοχος : ένοχος : αθώος : ∆ωρεάν : Ελευθερία : ∆ικαιοσύνη : 

ειλικρίνεια : αλήθεια , ειλικρίνεια , διαφάνεια : Αόρατο: Unreal : 

ανύπαρκτη : φαντασία : η δηµιουργικότητα , το όνειρο : τον ύπνο : 

υπόλοιπο : την ειρήνη :ηρεµήσει : Κλείστε : να σταµατήσει : sign: 

σύµβολο: Σχέδιο: Μολύβι : καουτσούκ : Ελαστικά : ∆ρόµος: Ταξίδια 

: Μεταφορές : Τρένο : γραµµή : βελόνα : pin : ραπτικής : 

Λειτουργία : Παρέµβαση : αλλαγή : Μετάβαση : βήµα : κλιµάκωση: 

Κατάταξη : ∆είκτης :όροι : λέξεις , φράσεις : διάλογος : επικοινωνία 

: έκφραση : Επίδειξη : παρουσίαση : εισαγωγή : προοίµιο : 

εισαγωγή: Βιβλίο : Φύλλο : ∆έντρο : φύση : Άνεµος : Air : Θάλασσα 

: φωτιά : γη , ηλιακό σύστηµα : ενέργεια : φως : ισχύς: 

ακτίνωνµπλε :)

ανακαινίσεις Ενέργειας

Ζει δυσαρέσκεια µε ικανοποίηση

Ευηµερία του Φωτός

Είµαι όλα τα χρώµατα να ζωγραφίσει τον κόσµο σας

παραλυτική φως

Κάτι θα µας σταµατήσει αν θέλουµε να συνεχίσουµε , αλλά γιατί να 

σταµατήσουµε , αν αυτό είναι η δράση που εκτυλίσσεται και 

δηµιουργεί συναισθήµατα , τις αισθήσεις και τα ερεθίσµατα , διότι 

όταν κάποιος απαντήσει σε εµάς και αντιδρά δράση τους φίλους µου 

, την υποµονή και την ευφυΐα για να καταλάβει το άλλο που 

αντιµετωπίζει τον πόνο .Αυτό είναι το ερώτηµα γιατί η ελεύθερη 

ενέργεια που µας παραλύει σαν να ήµασταν παιδιά αναπάντητα 

.Θάρρος αγαπητέ µου λέξη είναι µια εντολή που πρέπει να κριθεί και 

ο οποίος θα είναι ο κριτής του λόγο, ο οποίος µπορεί να είναι 

φυσιολογική και µη φυσιολογική ... κανέναν!Όλοι έχουµε πίστη και 

έχω πίστη σε όσους έχουν την πίστη ότι δίνουν περιπτώσεις 

ανησυχίας της θέλησης και παντογνώστης και αυτή την επιθυµία , 

αλλά ως µια άρπα που παραπέµπει και διαφεύγει µεταδίδει ήχους 

γοργόνα µε παραισθησιογόνες ηχώ .Τίποτα περισσότερο από ό, τι να 

χαλαρώσετε και να ακούσετε έχουµε δύο αυτιά και ένα στόµα για να 

ακούσει δύο φορές όσο µιλάµε και η σιωπή είναι δράση και όχι 
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αφελής ή ανεξέλεγκτη , λίγοι αντιστέκονται θα προσπαθήσουµε 

σιωπή µπορεί ακόµη και να είναι βασανιστική αλλά απαντήσει σε 

πολλές υποκειµενικές θέµατακαι γλυκοµίλητος σιωπή είναι σιωπηλή , 

αλλά µπορεί να λειτουργήσει ως το τέλειο όπλο επιθυµώντας 

παρορµητικότητα και ανεξέλεγκτη επιθυµία , ώστε να ηρεµήσει και 

να ακούσετε ακούγοντας σιωπή µέσα σου !

Αν µια µέρα να είναι µια απόσταση

Αν µια µέρα να είναι µια απόσταση , θα καταστροφέας , τροµακτικό , 

θορυβώδη , ή ήταν αµείλικτη φωτεινή, όµορφη , λαµπερή και 

ενεργητικός ... Κάθε ακτίνα έχει ως άνθρωποι διαφορετικά 

χαρακτηριστικά , διαφορετικούς τρόπους δράσης , διαφορετικό φως 

, δηλαδή κάθε ακτίνα /είναι µοναδική και αποκλειστική .Λοιπόν, αν 

µια µέρα να είναι σε απόσταση τουλάχιστον αυτή ήταν η αρχική 

.Κάθε ακτίνα έχει τη µορφή της δράσης , καθώς ανά πάσα στιγµή οι 

άνθρωποι που µοιράζονται κατά καιρούς προκύπτει κλάσµατα 

.Μήπως εµείς που ενεργούν πάνω στη δοκό / να , θα µπορούσε να 

αλλάξει την κατεύθυνση και τον προορισµό .Όσον αφορά τους 

προορισµούς και την πρώτη φορά που θα επικαλεστεί το όνοµα του 

Θεού , µια µέρα φάνηκε να έχει µια συνοµιλία πεποιθήσεις και την 

πίστη µε έναν οπαδό Κοράνι ο οποίος µου είπε την ακόλουθη ιστορία 

που θα σας περιγράψω : είσαι παιχνίδι για ένα δεδοµένοτα χέρια και 

σφοδρή ζητήσουµε από τον Θεό να σας αφήσει τη µέγιστη 

βαθµολογία και να σας αφήσει µια δεκάρα .Αγαπητέ µου η ιστορία 

βράζει κάτω, αλλά που τελικά κυκλοφόρησε την πληροφορία ;Πέρα 

όµως από αυτή την ιστορία που θέλω να σας πω ότι έχουµε ενέργεια 

και ακτίνα / να ενεργεί µε το περιβάλλον και το καθένα ρίχνει τα 

ζάρια µε ενέργεια / σχήµα / συµπεριφορά σας .

∆ιδαχές µεταπτυχιακός πατέρα υπό το φως της ζωής

Ευχαριστώ τον πατέρα µου αυτή η συµβολή στις διδασκαλίες µου , 

καθώς και ... λίγο από όλα ... αυτό είναι το πώς εµείς ... εµείς 

σχηµατίζονται όταν είµαστε προσεκτικοί στη ζωή ... Γύρω µας ... µε 

ευαισθησία σε όλα

ανακλώµενο φως

Έχω reflect'm απλά τρελό

φωτεινό πρωί
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Πόσο καλά µέχρι να ξυπνήσει στον κόσµο µου , µε το καναρίνι για 

να τραγουδήσει , τα ψάρια να κολυµπούν και δέντρο 

οξυγόνωσης.Σας προσφέρουµε συνεργοί µου : οι Κανάριοι ποτήρια 

µαγεύει µε το τραγούδι της .Τα ψάρια κολύµπι και διαφάνειες 

smartie πάνω από το νερό .Και το µπονσάι Αµαζόνες που αναπνέει 

και να εµπνέει .Σε αυτό τρία λαµπερά όντα και εµπνευσµένη από τον 

κόσµο µου , κρατώ περισσότερο µια υδρόγειο σφαίρα κόσµο στο 

παράθυρο που ανέρχεται τον κόσµο όπως ήταν πριν από 20 χρόνια , 

µόνο ένα παράδειγµα της ένωσης υπήρχε ακόµα ύφασµα .Σοβιετική 

Σοσιαλιστική .Έχω, επίσης, δύο τριαντάφυλλα της ερήµου , που 

αποτελείται τόσο από τη στιγµή κόκκο άµµου της ερήµου , που µε 

κάνει να οραµατίζονται ένα ενωµένο κόσµο , στον κόσµο είναι αυτά 

τα τριαντάφυλλα ένα στο αρχικό του χρώµα κάτι που για µένα 

σηµαίνει επιµονή και άλλο βαµµένα σε ισχυρή πράσινες 

αποχρώσειςσυµβολίζει την ελπίδα για µένα .Στον κόσµο γραφή µου , 

νοµίζω , και νιώθω σαν να ανενόχλητοι .Σε ένα ιδανικό ζεστό 

περιβάλλον και το φωτεινό πρωί για να γράψετε κάποιο αγαπηµένη 

ψυχή εδώ που θέλω να φανταστώ το ρόδο της υποτροφίας .

200 ηµέρες µε την «χυδαία» Μαυριτανών Filipe

Ξύπνησα σε µια διαφορετική πραγµατικότητα από το συνηθισµένο 

και να διερευνηθούν RAR µαθήµατα γραφής µέσα από αυτό το βιβλίο 

θα επεκτείνει την ύπαρξή µου .

Σκέφτοµαι για το πώς να τη µετάδοση της σκέψης και εξισώνουν µε 

φως και τη δύναµή της .

Όπως όλοι σκεφτόµαστε πολλαπλές προοπτικές πρέπει να 

ακολουθήσει µια αλυσίδα .

Η ψυχή έχει ανησυχητικές στιγµές .Ο τρόπος που βλέπουµε τον 

εαυτό µας δεν είναι πάντα αφελής .

Η ενέργεια επεκτείνεται .Οι Ταραγµένα µυαλά µε πληµµελήµατα 

διαιωνίζεται .

Οι φωνές από κοινού να ακούγεται πιο δυνατά από ό, τι µια φωνή .

Τα λόγια είναι µια έκφραση της τέχνης .

Από αυτό το σηµείο θα υπάρξει έµπνευση .Η ήττα της καρδιάς έχει το 

ρυθµό της , που διευρύνει τις φλέβες .
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Η καταστολή γίνεται στα κρυφά .

Όλα έχουν q τους .Όλοι σκεφτόµαστε για το κακό .Μερικές φορές 

µας κάνουν να κλείσει το στόµα .

Όλοι σκέφτονται .Οι αναµνήσεις δεν είναι πάντα παρόντες .

∆εν Pratiques µίσος γιατί είναι κακό .∆εν είναι όλοι οι φορές η 

ευκαιρία στο σωστό χρόνο .

Μερικές φορές, µόνο και µόνο επειδή εµείς υποφέρουµε.Όλοι έχουµε 

την ελευθερία της έκφρασης .

Τίποτα περισσότερο ειλικρινής από την αλήθεια .Έχω διάφορες 

µορφές έκφρασης .

Όντας καλά είναι να έχουµε ισορροπία .

Η ισορροπία είναι µια ρουτίνα κύκλου .Όντας νευρικό είναι µια 

ανισορροπία .Οι άνθρωποι αγαπούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους .

Όλοι έχουµε καθαρότητα .Ο ήλιος είναι µια πηγή ενέργειας.

Η καθολική αγάπη γεννά τον οίκτο .Η ανώµαλη είναι δεν συµβαίνει 

τίποτα .Όλα τα ξεχνάµε όταν θέλουµε .Υπάρχουν πάντα πολλές 

προοπτικές .Πολύ λίγες ιδέες καταδίκες .

Υπάρχουν ανεπανόρθωτη πράγµατα .Όλα υπόκεινται σε αδικία .

Η αγάπη είναι µια πηγή ευχαρίστησης .

Πάντα µόνος και να προστατεύεται.Υπάρχουν άνθρωποι που δεν 

τους αρέσει να σκέφτονται .

Η συνειδητοποίηση είναι ένας φακός που µας διευκρινίζει .

Όλοι έχουµε ελαττώµατα .Μερικές φορές έχουµε φόβους .Όλοι λένε 

ηλίθια πράγµατα .∆εν γράφω για κανέναν.

Όλοι έχουµε κάτι που δεν θέλουµε να θυµόµαστε , αλλά είναι καλό 

να γνωρίζουµε όταν είµαστε λυπηµένοι και να παραδεχτεί και να µην 

κρύψει τίποτα .

Όλοι έχουµε τα τρωτά σηµεία .Όλοι νιώθουν την ευχαρίστηση από 

κάτι .
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Όταν η ευκαιρία κρύβεται ανοίγει την πόρτα για αυτόν .Αισθάνεται 

Υπάρχει µια αίσθηση σε σχέση µε το άλλο.Κανείς δεν είναι κανείς και 

έτσι έχουν όλα τα δικαιώµατα για να λάµψει .

Η φιλία είναι πάντα µια καλή αρχή ένας φίλος είναι ένας άλλος 

εαυτός .

Ακολουθήστε το ένστικτό σας βλέπετε το θετικό .

Μπορούµε όλοι να αγαπηθούν και να αγαπήσουν αγαπάµε είναι 

γεννήτρια φωτός .

Όταν είµαστε αγαπούσε θα πρέπει να σεβαστεί το συναίσθηµα .

Είναι η αγάπη και την αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων .Πάντα 

µε τις λέξεις σε σταυροδρόµι παιχνίδια .

αντικατοπτρίζουν !Σύλληψη µαθαίνει !Πιάστε είναι αλήθεια !

Εκτελέστε τον εαυτό !

Είµαι , είσαι , είναι , είµαστε , αυτά είναι !Είµαστε όλοι µου !

Και εγώ τους !Και είναι µαζί µας !

Και µετά από όλα που είµαστε;Είµαστε γιατί υπάρχουµε !

Υπάρχουµε γιατί δηµιουργήθηκαν !

∆ηµιουργία µέσω του σχεδιασµού !Φως της ζωής !

Φως υποδείγµαταΦαντασία και πραγµατικότητα !

Ο δυϊσµός µεταξύ του τι θέλουµε και τι είναι στην πραγµατικότητα !

Τα γεγονότα ερµηνεύοντας την πραγµατικότητα !

Η πραγµατικότητα γύρω µας !Habitat όπου δηµιουργήθηκαν !

Σηµαίνει ότι µας µεταµορφώνει !Μετασχηµατισµός / µετάλλαξη !

Καινοτοµίας και της αλλαγής !Αλλαγή κύκλους βήµατα!Μεταβατική 

φάση !

Μετάβαση εµπόδια !
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Ξεπερνώντας κύκλους και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες !

∆ηµιουργήθηκε και φανταστικά δυσκολίες ή πραγµατικότητα !

∆υσκολίες / προβλήµατα αλληλεπίδρασης µεταξύ του υποσυνείδητο 

και συνειδητή !

Συνειδητή και επίτευγµα!Ασυνείδητο και προβολή !Σχεδιασµός µου !

Ύπαρξη !

Υπάρχω σύντοµα θα υπάρχουν !Είµαστε µια µένα !

Ένας κόσµος !

Ένας κόσµος , ένα άνοιξα µας !∆ρούµε σε αυτόν τον κόσµο και µας !

Θα ενεργούν σύµφωνα µε το µέρος σας !

Μπορείτε ρεύµα πάνω τους !

Είναι ο κόσµος !

Όντα κόσµο!

Όντα που είναι ή όχι !Είτε ζουν ή άψυχα !Παράγουν φως φως 

σύλληψη !Η φωτεινή ενέργεια !

Ενέργεια δύναµη !∆ύναµη είναι η επιθυµία !Επιθυµία είναι που 

θέλουν !Θέλοντας είναι πραγµατικό!

Όλοι µπορούµε να επιτύχουµε πραγµατική !Ρεάλ είναι τα γεγονότα 

και οι συµπεριφορές !Συµπεριφορές είναι δράση !

∆ράση είναι µια απάντηση στον κόσµο !Κόσµος σε ∆ράση είναι 

µεταµόρφωση!Ο µετασχηµατισµός είναι η αλλαγή !

Η αλλαγή είναι πραγµατική !Η αλλαγή είναι µια σταθερή επιθυµία !

Μόνιµα είµαστε σε EnCalcE από µια ευχή !

Επιθυµίες µπορούν να καταπιέζονται !∆εν είναι ό, τι θέλουµε στον 

κόσµο !∆υσαρέσκεια !

Από ό, τι έχουµε και δεν υπάρχει !Κανένα εξωπραγµατικό !∆εν είναι 

πραγµατικά σκέψης !Όχι πραγµατικά δεν εφικτός !Η απελπισία δεν 

είναι εφικτός !Απελπισία υποφέρουν !
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Υποφέρουν έτσι δεν υπάρχει !

Τι υπάρχει δεν προσελκύουν την επιθυµία !

Αν θέλουµε ό, τι δεν είναι εκεί !Εµείς δεν θα επιτύχει την ευτυχία !

Ευτυχία εκπλήρωση επιθυµία !

Unfulfillment δυστυχία ανέφικτων επιθυµιών !

Μη εφικτή !

Παράγει κατάθλιψη !

Κατάθλιψη ψυχολογική κατάσταση που δεν γίνεται .

∆εν γίνεται , δεν είναι πραγµατικά εξωπραγµατικό !

Στον κόσµο υπάρχουν εξωπραγµατικό γεγονότα εκεί έξω !∆υνάµεις 

και τα γεγονότα τα οποία θεωρούνται κόσµο ότι δεν είναι εφικτός !

∆εν µπορεί να επιτευχθεί είναι πνευµατικός !Πνευµατική είναι ένας 

τρόπος για να νιώσω !Όλοι ζούµε στο πνεύµα !Πνεύµα / προδιάθεση

Κίνητρα κάτι που µας οδηγεί !

Παρόρµηση να δράσει !

∆ράση για τους άλλους !Πράξη , ∆ράση !

Άλλοι τους , έρχονται !Εγώ εναντίον τους ( κόσµο ) !Κοινωνική 

κόσµο !

Μαθαίνοντας συµπεριφορές !Κατάσχεση της γνώσης !Η γνώση των 

πραγµατικών γεγονότων !Όπλο της γνώσης της γνώσης !Η µετάδοση 

της γνώσης !Ανάµεσά τους έχω κόσµο !Γνωρίστε τον κόσµο είναι να 

είναι σε αυτό !

Είµαστε είναι ο κόσµος της γνώσης !

Όλοι έχουµε κάποια γνώση !

Μοιραστείτε τη γνώση είναι να µάθουν !

Η µάθηση είναι ζωντανή !Live είναι να επικοινωνούν !Έκθεσης είναι 

να αφορούν !Σχέση είναι να αλληλεπιδρούν !

Interact είναι να ενεργεί για τον κόσµο !
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Ενεργώντας βάσει του κόσµου στροφή !Μεταµορφώστε τον κόσµο 

µέσα από τη γνώση εξελίσσεται !

Εξελίσσονται είναι να είναι γνώστες !

Η γνώση είναι το να γνωρίζεις τη σειρά !Η µετατροπή της γνώσης σε 

έναν κόσµο !Πολυπολιτισµική σοφία !

Απέραντη σοφία !

Άπειρο άπιαστος !

Όντας σοφός είναι ουτοπία !Ουτοπικό είναι µια επιθυµία να επιτύχει !

Θα !

Θέληση είναι η εσωτερική δύναµη !

Εσωτερική δύναµη είναι εγώ !Το έχω µετατρέψει τον κόσµο !

Ο κόσµος µετασχηµατίζεται από αυτούς.Είναι µεταβαλλόµενο κόσµο !

Ποιοι είµαστε µεταµορφώσει τον κόσµο !Μέσω λόγο!Αιτιολογία της 

δικαιοσύνης !

∆ικαιοσύνη ίσα δικαιώµατα !∆ικαιώµατα µόνο επειδή θα είµαι εγώ !

Καθήκον τους !

Θα πρέπει να είµαστε δίκαιοι µε τον κόσµο !

Πράξη µε τη συνείδηση   και την πραγµατική βάση !

Αποφασίζοντας µε τη συνειδητοποίηση µε εξωπραγµατικό γεγονότα !

Unreal γεγονότα φαντασία

Σχέδια ΦαντασίαΤι δεν υπάρχει δηµιουργείται !∆ηµιουργία δύναµη 

της φαντασίας !Να είσαι σε θέση να δηµιουργήσει είναι να είναι 

δωρεάν !Ελευθερία είναι να ξέρεις !Για να µάθετε είναι να παίξετε !

Για να ερµηνεύσει είναι να πάρετε!Πάρτε είναι η δέσµευση !

∆έσµευση είναι η διαθήκη !Σύµφωνο είναι ορκίζοµαι !

Jura είναι η πίστη !

Η πίστη είναι αλήθεια !

Η αλήθεια είναι µία !
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Uno είµαι εγώ !

Είµαστε ένας κόσµος !

Είµαστε τους ΕΣΑΣ .Όντα .

Η ανάπτυξη είναι .Όντος είναι εκεί .

Υπάρχει ένα πραγµατικό γεγονός .

Είναι πραγµατικότητα ότι υπάρχουµε και εµείς είµαστε ο κόσµος !

Κόσµος διαβίωσης και άψυχα όντα !

Ο κόσµος γίνεται για µένα και για σένα και για αυτούς .

Ο κόσµος εξελίσσεται !

Εξελίσσονται είναι να είναι πιο γνώστες !

Το να είσαι ενηµερωµένος είναι να έχουµε γνώση !

Η γνώση είναι γνώση !

Η γνώση είναι εµπειρία !∆οκιµάστε αισθάνεται !Συναίσθηµα είναι να 

γνωρίζουµε !

Μόνο αισθανόµαστε όταν το ζήσουµε!

Μόνο αν προσπαθήσαµε !

Επιλογή ελευθερία να ζήσετε ό, τι θέλουµε!

∆εξιά , ο φόρος που πρέπει να τηρούνται !

∆εν θέλουµε , δεν ξέρω !

∆εν ξέρουµε δεν µετατρέψουµε σε !Κεκτηµένα γνώση !

Οι διάφορες εαυτό στον κόσµο !

∆εν ξέρω, θέλετε να δοκιµάσετε ένα άλλο ερώτηµα µου !

Εξάρσεις του αντλώντας από την εµπειρία του εαυτού και αυτά!

Υπάρχουν λανθασµένα πράγµατα που αναχωρούν άλλοι έχουν βιώσει 

!

Και είναι κοινή λογική ότι δεν είναι καλό!Η κοινή λογική σοφία της 
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ζωής !Σοφία της ζωής !

Κοινόχρηστο εµπειρίες !

Κεκτηµένα γνώση !Μέσω της αλληλεπίδρασης , αλληλεπιδρούν 

µετασχηµατισµού είναι !

Ο κόσµος είναι η αλληλεπίδραση !

Είµαστε ο κόσµος !Ο κόσµος είµαι, εσείς , εµείς , εσείς , τους !

Sharing , φιλία !

Φιλία συνενοχή !

Οι κοινές αξίες !

Το ίδιο µου σε πολλαπλούς κόµβους .Η κοινωνία µας .Όλοι έχουµε 

ένα φίλο !Μεταξύ µας µπορούµε να δράσουµε !

Ενεργώντας µεταξύ µας εµείς θα επηρεάσει !

Αυτός ο κόσµος !Κατανοµή του κόσµου !Μετασχηµατισµός !

Νέος µετασχηµατισµός Ι, εµείς , αυτοί , εσείς !Ένας νέος κόσµος 

.Νέα πραγµατικότητα .

επιθυµία

∆ώσε µου ένα φιλί ... ακριβώς σαν αυτά που ξέρεις; !∆ώσε µου ένα 

φιλί κρυµµένο , σαν αυτές που έχουµε surripiá- ο ένας τον άλλο , 

όταν η επιθυµία µεγάλωσε µου δίνει ένα απαλό φιλί εκείνα ξέρετε !!

Γλυκό γλυκό να ξέρετε !Θα σας δώσω ένα φιλί µου

αϋπνία

∆εν κοιµάµαι επειδή δεν θέλουν να κοιµηθούν , εγώ δεν θέλω να 

ζήσω .Εδώ είναι ένα εµπόδιο που µε κρατά ξύπνιο .Θα το 

αντιµετωπίσουµε µε την αϋπνία

Σκιά Wolf Caricuao σκιά λύκος χάθηκε , αλλά βρέθηκε 

.Προστατεύονται, αλλά µόνο από την επιλογή.Σίτιση επιδεξιότητα 

σας χηµικές στερεά και τυπωµένα σχάσιµων H20 .Η καθαρότητα και 

τη σκιά βουτά για την περιπέτεια και είχε µια προσγείωση , Caricuao 

.Όπως λύκος προστατεύεται , αλλά µε τη στάση και µόνο , 

βυθισµένο σε προφανή µοναξιά .Σήµερα γράφω µε Caricuao λύκος 

αντιµετωπίζει τον κόσµο του και να ερµηνεύσει .Φίλο ανεξάρτητη 
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δεν ζουν χωρίς την άγρια   φύση τους , αλλά ένας πραγµατικός 

αρχάριος φιλανθρωπικές ζωή , εµβρύων Caricuao όπου αποφοίτησα 

έχει πιστούς νέο αίµα , ειλικρινής ειδικά ένας ατρόµητος φύση , 

άγρια   στην ουσιαστική του αλλά δίκαιη και σεβασµό του φίλου 

σαςσύντροφος και φίλος .Έτσι, πιστός σύντροφος στα ταξίδια και 

συνενοχή πάντα ερµηνεύονται µε τη ζεστασιά και τη σιωπή .Έζησα 

µια αρκετά µικρή για να γνωρίζουν τις σκιές στους δρόµους και 

Caricuao Cª .Αλλά είδα τον λύκο θάρρος και ίδρυσε άλαλος και του 

νόµου σύνδεσµο φίλος έµπιστος για την ελευθερία τους .Αν υπάρχει 

ένα πράγµα που ο λύκος είχε ήταν η ελευθερία , αλλά ήταν µόνος , 

µόνος του !Και δωρεάν !Σκιά Wolf extrahuman λαµπερό ενέργεια µε 

τον τρόπο τους να είναι .Με γάβγισµα του επέβαλε την ανεξαρτησία 

άγρια   θηράµατα του για τη φύση των γονιδίων .Αποφάσισε να 

µοιραστεί γάδου και πνευµατικά και µόνο την παραµονή των 

Χριστουγέννων µε τον λύκο ή µάλλον Caricuao λύκος σκιά 

ταυτόχρονα ελεύθερη από κοινού αδελφικά συνδέεται µε ένα πιάτο 

και ποτό τους .Είµαστε µόνο µε την επιλογή ;Κλάρος είναι ελεύθεροι 

να σκέφτονται όπως ο τρόπος της φύσης .Ήταν δώρο για µένα αυτά 

τα Χριστούγεννα ο λύκος Caricuao , αλλά άγρια   για την έµφυτη 

γενετική περιβάλλον σας τραβά χρωµοσώµατα τους στην ελεύθερη 

κατάσταση της καθαρότητας του αισθήµατος στη δική τους φύση 

.Αινιγµατικός , όπως ο τρόπος ζωής , αλλά τροφοδοτούνται από τη 

σφοδρή επιθυµία για τη ζωή και να απολαύσετε µοναξιά , αλλά το 

ελεύθερο χέρι σας σε οποιοδήποτε περιορισµό ή επιβολή .

Εγώ και η σκιά λύκος είναι φίλοι , αλλά ασυνήθιστη στο δρόµο της 

που εργάζονται σε ένα αντισυµβατικό τρόπο των άλλων 

εξαναγκασµού, είναι ελεύθεροι από τη µητέρα φύση και έτσι 

µεγαλώνουµε και αυτό που προκαλείται από διεισδύσουν µας .Το 

Havana Club βρίσκεται στην καρδιά της τρέλας την ίδια δίψα για την 

επανάσταση και θα λαµβάνει υπόψη της ύπαρξής µας , εδώ είναι µια 

ελεύθερη, αλλά µοναχική σύµφωνο µε κυνικός ένστικτο για 

συνεργασία .

Με όλο το σεβασµό , θα αφήσει εσάς και εµένα !Ποια είναι η γνώµη 

σας για µένα και εγώ από εσάς ;Είµαι ευγνώµων για έχοντας µου να 

διαβάσω , ίσως κατανοητή !

Περνώντας από τις εκτιµήσεις που έχουν ήδη διαβάσει µου πήρε ήδη 

εξάρσεις τους τουλάχιστον εύγλωττη ξετυλίξει το δώρο του νοµικού 

ώρα ήδη µάζα µεσάνυχτα ή παιχνίδι κόκορας που είναι η τροµερή 
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ερώτηση ! ;

Προβληµατισµός για την κατανοητή επικοινωνιακή έκσταση στο 

ελάχιστο και απλή σιωπή του ηχώ που µας χωρίζει .Οι πράξεις είναι ο 

πόνος των λέξεων ακόµη και σε µια απλή απόρριψη της καύσης 

.Ανυπέρβλητο εµπόδιο σωµατικά, αλλά όχι από τις ορµονικές και 

πνευµατικές χηµεία είναι φωτεινό .Ουράνια σώµατα µας εισβάλει για 

την άνθιση του πανσές .Σε αναζήτηση της αγάπης τριφύλλι , γιατί ο 

πλούτος συνίσταται στην κατανόηση των πολύπλευρων όντα και 

πάντα µε κάτι να προσθέσω σε αυτή την άποψη .Μια άλλη προσθήκη 

, µια περαιτέρω αύξηση αυτής της επιθυµίας για συµπόνια και 

τρυφερότητα που µας εξόρισε στον εκπρόσωπο αυτοεκτίµηση στα 

social media .∆είτε την προοπτική του εαυτού µία και αδιαίρετη , δεν 

alie- σε οποιαδήποτε βούληση για περισσότερες ευχές που 

προκύπτουν στον κύκλο .Αυτός ο κύκλος του χρυσού , του τάγµατος 

της καλής πίστης και της αφοσίωσης και σεβασµού , κυρίως λόγω 

της δεν υπάρχει.Είµαστε αγνή και άγρια   στην πράξη έτσι , και τίποτα 

περισσότερο εγωιστές από µένα που µόνο να είναι έτσι πάντα 

εισβάλλει ένα άλλο µε την άποψή τους .Οξύνει το µυαλό ικανό απλή 

ανταλλαγή ιδεών , είναι επείγουσα έκκληση στην κοινή λογική .Όταν 

δίνουµε ή να φέρει το ίδιο µε το άλλο .Τίποτα πιο ασήµαντο 

απορρίψουν ό, τι δεν θέλουµε , αυτό είναι εύκολο .Η αγάπη και η 

αγάπη είναι µάλλον αισθάνονται την άλλη και όχι εγώ 

.Εποικοδοµητική στάση του συνδέσµου µεταξύ µας όντα , πάσχει από 

µια αρµονία ότι ζώντας µαζί µε άλλα όντα .Τυπώθηκε στην 

ενστικτώδη συµπεριφορά σκέφτονται µόνο από µένα , τότε σε µένα , 

και τώρα έχω πάλι .Σύγκρουση επειδή κάποιος µετατρέπεται σε 

εαυτούς και εγώ ποτέ δεν ξέρεις πόσα εαυτό και εµείς πρέπει να 

υποµείνουν για να δώσει στο άλλο .Είναι το είδος του έρχονται σε 

µας που είναι πάντα ανοιχτή .Η προσοχή της ΕΕ για το ίδιο µε αυτό 

που το ίδιο πλήκτρο εσείς και τι επίπεδο του εγωισµού είναι .Λοιπόν 

η πανοπλία που έχω ποτέ εκεί , είναι τόσο ότι- κραυγές από TU ότι 

υπάρχουν και που είναι πιο εε εε κλικ στο πανοπλία .Και τότε πώς 

έρχονται πρόσωπο στον καθρέφτη και να αντικατοπτρίζεται µόνο τον 

εαυτό που υπάρχει , διότι όλα ΕΕ ήταν ότι- φωνάζει pelo της ΕΕ τον 

κόσµο .Για µόνοι µας , και στη συνέχεια , όταν θέλαµε να ζητηθεί 

Συντηρητικούς µόνο λόγω του εγωισµού του αρκετές χώρες της ΕΕ 

κατά της ΕΕ.Η µοναξιά αυτή η λέξη είναι πολύ αυτο - αγάπη έχει , 

αλλά ότι δεν δηµιουργούν πια σ 'αγαπώ .Αγάπη : Εγώ και εσύ omnia 

vincit amor αγάπη κατακτά τα πάντα .
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Ω , αν ξέρατε ότι ήθελε και εκεί που ξέρετε και γιατί δεν πρέπει ποτέ 

αυτό το σπάταλο άγχος γιατί είναι σοβαρό και λαχτάρα έρθει από 

τότε δεν βλέπω ή να δώσει ως ιδανικό θα ήταν ένας άθλος που 

ήρθατε και να σας φέρει trouxesses δεν δείχνουν ακόµη και µέχρι 

Oπόνο και δεν θέλουν την εξουσία, αλλά δεν µπορείτε να θέλετε 

εύχοµαι στην συνάντηση ένα ζήτηµα λοιπόν είναι το πολύ 

πολύχρωµη ζωή έχει πολλά χρώµατα που µε έβαλε ένα ποτήρια δεν 

πρέπει να είναι εδώ δίπλα µου , δεν µπορώ να δω τα τριαντάφυλλα 

στον κήπο ανθίζουν και να πέσει λευκά πέταλα πάροδο λαχτάρα 

καιεπιθυµία ποτέ µόνοι , αλλά χωµατερή είµαι εδώ είσαι εκεί και εγώ 

που ήθελε εδώ και όµορφα καστανά µάτια σου είναι σαν τη θάλασσα 

ελιές τους µόνο όταν σκέφτοµαι σας υπενθυµίσω µου ξύπνησε , 

ξύπνησα µείνει χωρίς σκοτάδι βρήκα τον εαυτό µου και 

λαχτάραΤυλιγµένο επιθυµία πάθος σε όλα αυτά που είδα και 

θυµήθηκα ισχυρή φιλιά , αγκαλιές ισχυρή όλες σας έδωσε και έλαβε 

και ζήτησε να µην προκύψει αναγέννηση της ύπαρξης , και δεν 

έχουν ζητήσει να είναι στην αγάπη χωρίς πόνο δει , ήθελα είχα 

θυµόµαστε πάντα καιτι µου έδωσε ήταν όλα αυτά δεν θα µπορούσε 

πλέον επέµεινε δόθηκε την αγάπη , τη φροντίδα , τη συµπόνια , το 

πάθος για όλα όσα λέξη δεν λέει ποτέ όχι σε µια ελεύθερη καρδιά και 

περιµένει εκεί για να δώσει αυτό που ζητείται ή δωρεά αλήθεια είναι 

εκεί για να δώσει , χωρίςή δεν ζητήσει αν δεν ακούσετε ένα µη µέρη 

, δίνει αναζήτησης για να βρείτε το φτυάρι ελιξίριο και το θησαυρό 

που έχει κανέναν ίσο , µόνο ένα θησαυρό που δεν είναι χρυσός είναι 

µόνιµη αγάπη και ήξερα τι ήθελα , αλλά δεν είχα να σας πω 

είδεςυπήρχε κάτι βαθύτερο , κάτι που είδε , αλλά δεν µεταφράζονται 

ήταν µια δύναµη χωρίς να γεννήθηκε , χωρίς να δει µεγάλωσε µέσα 

µου να µου αρέσει και που γράψατε , και δεν βλέπω τι µεγάλωνε 

µέσα µου ήταν η αγάπη , ήτανκάτι που ήθελε , αλλά δεν είχε , αλλά 

δηλώνει ότι επιθυµεί πράγµατι αγαπούσε όπως του άρεσε να το δω 

να µεγαλώνει µέχρι το βράδυ όλα συµβαίνουν χωρίς φόβο , χωρίς να 

τρέµει χωρίς φόβο κοιµηθεί, για να ζεσταθεί µοναξιά ως ένα χέρι 

κάτω από την καρδιά υπήρχαν από το παράθυρο δεν είδεςαλλά 

συνάντησε , ένιωσα το άρωµα ήταν µια µυρωδιά από σανταλόξυλο 

και γιασεµί ακούσει , αλλά δεν ακούω όµως συνειδητοποίησα δεν 

υπήρχε και αναγνώρισα χθες ήταν η ίδια , αλλά σήµερα ήταν 

διαφορετική πριόνι , µύριζε και άκουσα ήταν πρόσωπο µε πρόσωπο 

ήταν κάτι το µοναδικόΕιδική κακό µου και ήταν απαραίτητο ανέπνεε 

και εισπνοή αναπνοή σας , δεν βλέπετε , δεν πρέπει να αισθάνθηκε 

και δεν ήταν το τέλος , γιατί ήταν εκεί , πολύ µακριά, αλλά αυτό 
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ζήτησε από έναν µοναχό να δείχνουν προς τα εµπρός , το µέλλον και 

φανταζόταν ότιυπήρχαν στο παρασκήνιο , στο παράθυρο να κοιτάει 

χωρίς να βλέπει σας , χωρίς να σας δώσει τον εαυτό σας που 

ασχολούνται µε αέρα µεταφέρονται στη θάλασσα που έδωσε να 

ξέρετε τη µυρωδιά της θάλασσας υγρή αναπνοή και η χαρά ήταν 

αυτό που έβλεπε τη θάλασσα , την άµµο, η υγρασία , ο αέρας , αλλά 

η αναπνοή σας .

Ανάβω ένα τσιγάρο προσεκτικά και να απολαύσετε την αρµονία 

µεταξύ της ύπαρξης και σκέψης θέµα µε κάνει να περιπλανηθεί 

µεταξύ των σειρών και ρέει στον τρόπο σκέψης ιδέες και τους 

στόχους αλληλεπιδράσεις µεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη 

διαβάσει ποτέ σύρµα να συγχωνεύονται , τι έγραψα , ότι περίεργο , 

αλλά ξέρω κάποιονδιαβάσετε γιατί αρέσει , θα φτάσει αυτό που θέλω 

να µεταφέρω ή να είναι αόριστη τσιγάρο βγήκε και νοµίζω ότι για 

µένα θα είναι ; !∆εν ξέρω , αλλά έχω γράψει ως µια µορφή 

πνευµατικής και πνευµατική απελευθέρωση µε κάνει να επιθυµούν οι 

αναγνώστες µου είναι το περιεχόµενο και καλά επέλεξα ένα άλλο 

είδος γραφής, τον τελευταίο καιρό περισσότερο concrete'm όχι τόσο 

πολύ φως και ενέργεια , αλλά από την αγάπη και την κατανόηση 

προορισµούς , το µυαλόαγάπη κραυγαλέα καλά λόγια για κάποιον 

που θέλει να διαβάσει κάτι πιο τρυφερός , σοφός και είµαι µε 

ανοιχτές αγκάλες για την αγάπη , την εµπιστοσύνη , χωρίς 

συγκρούσεις και χωρίς να θέλω να είναι αµφίσηµη στα λόγια µου 

είµαι πιο άµεσος και συγκεκριµένος θέλετε να έχετε την αίσθηση ότι 

το αίσθηµα που ενώνειως εκ τούτου, αναγνώστη για τις συγγένειες 

συγγραφέας θέλει να είναι ό, τι έχω πάντα αυθόρµητη , αλλά 

ελκυστικό για τους φίλους των λέξεων συµφωνίας µεταξύ των 

γραµµάτων που έρχονται µαζί και ποινές µορφή πάντα σύνδεση , και 

πολύ ρεαλιστική ελπίδα σκέψης λόγια , συγγνώµη διαλογισµού 

φράσεις αν πιστεύω , αλλά είναι καλό να σκεφτούµεέστω και µόνο 

για το παράλογο , δεδοµένου ότι είναι κάτι που υπάρχει µόνο για να 

πω ότι υπάρχουν επίσης σε αυτό το απλό τρόπο ή µορφή µέσω ενός 

κοινού Μαυριτανών Filipe για όλα τα ασυνήθιστα ανάγνωση µένα δεν 

είναι τόσο κοινή απάθεια να διαβάσουν αυτά που γράφω και εγώ 

οµολογώ ,διάβασα λίγο, αλλά όταν το κάνω να µου κάνει επίσης να 

σκεφτώ αυτή είναι η πρόκλησή µου να διαβάζει και να συνεχίσουν να 

διαβάζουν και να σκεφτούµε .Είµαι ευγνώµων και χαρούµενος 

περισσότερο από ό, τι να σκεφτεί κανείς ότι κάποιος άλλος σκέφτεται 

τις σκέψεις !Ίσως δεν αισθάνονται νιώθω σαν βροχή επάνω η πέτρα 

εισέρχεται οι οπές πεζοδρόµιο ενωµένοι κάτω από την άµµο και χώµα 
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δύσκολη και απαιτητική σύνδεση καµία θέση , δεν υπάρχει χώρος ή 

µια άλλη πέτρα ιδού µια αποτελεσµατική σχέση πέτρα , χώµα, άµµο 

περπάτησε πάνω τους και έτσι είναιαλληλεπίδραση των σχέσεων 

µεταξύ κρύες πέτρες µε ή χωρίς άµµο ή χώµα , αλλά ενωµένοι από 

το χέρι του χτίστη που προσχώρησαν και τελειοποιηθεί η αγάπη σε 

όλη τη γη πρέπει να είναι ενωµένη ως λιθόστρωτα Mason είναι ο 

άνθρωπος που συνδέει διάφορες πέτρες και να µην κάνουµε τις 

καρδιέςπέτρα, αλλά τα συναισθήµατα αποτυπώσιµος σε οποιοδήποτε 

άλλο κοµµάτι θα πρέπει να είναι µια σειρά από κοµµάτια που µαζί το 

κάθε βάρος ή φθορά του χρόνου τολµά να καταστρέψει την 

περιοδεία που περπατάµε , έτσι είναι οι άνθρωποι υποφέρουν 

περισσότερο φορτίο σταθεί , αλλά αν προσχώρησε ο αντίκτυπος είναι 

µικρότερος του σκάφους-t το άλλο κοµµάτι µε αγάπη αγάπη θα είναι 

η άµµος και χώµα που µας ενώνει , χωρίς αδυναµίες , φορούν µόνο 

ελαχιστοποιηθεί αν είναι όλα τα κοµµάτια µαζί και καλά πλακόστρωτα 

άνθρωπος τελειοποιεί τη δική του πέτρα και συνδέεται µε τους 

υπόλοιπους µαζί είναι ισχυρή και είναι έναµακρινό και σταθερή τρόπο 

σε όλο τον κόσµο είναι κάτι που µας ενώνει τύπου lego ιδού ένα 

αδιάσπαστο φρούριο όλοι ενωµένοι και άψογη αν κάθε πέτρα 

υποφέρει φορούν τίποτα, αλλά άµµο για να θέσει σε εφαρµογή τις 

πέτρες οι άνδρες έχουν διάρκεια ζωής ωςπέτρες άνθρωπος 

αντικαθίσταται λόγω φθοράς και διάρκεια ζωής υπάρχουν µικρές 

πέτρες , µεγάλες και έτσι ώστε αυτά που ταιριάζουν φυσικά άλλοι 

που είναι απαραίτητες επιγραµµατικό είναι ένας άνθρωπος πάνω στη 

γη θα - φορµαρισµένο για να ταιριάζει µόνο στη σωστή θέσηδείτε µε 

ένα παζλ , όπου όλα τα κοµµάτια ταιριάζουν µεταξύ τους έτσι ώστε ο 

καθένας έχει µια θέση και δεν είναι λιγότερο σηµαντική από τους 

άλλους να είναι ένα παζλ χωρίς µια εικόνα είναι παραµορφωµένη 

µέρη όλες τις απαραίτητες στον κόσµο πλανήτη γη χρειάζεται όλοι οι 

άνδρες καιγυναίκες κανείς δεν είναι τίποτα , πάντα έχει έναν τρόπο 

πώς να ζουν και να συνδεθούν µεταξύ τους εδώ είναι ένα τεράστιο 

παζλ γη που ζούµε και συνδέονται µεταξύ τους χωρίς να γνωρίζουν , 

αλλά όλα παίζουν ένα τέλος στο παζλ περισσότερα δικαιώµατα , άλλα 

στραβόαλλά είναι φυσικό ότι όλα ταιριάζει µετά από όλα αυτά που 

θέλουµε ένα µονοπάτι πεζοδρόµιο είναι αρµονία µεταξύ των όντων 

που εργαστούµε όλοι µαζί για τον ίδιο σκοπό, η αγάπη και η σύνδεση 

µεταξύ συνοµηλίκων , όπως µπορούµε να καθορίζουµε οι ίδιοι αν οι 

άλλοι δεν δείχνουν αίσθηση και δεν λένε την αλήθειααίσθηση είναι 

ότι υπάρχει κάτι να µοιραστείτε και αν πονάει να ζήσουν επίσης να 

µοιραστεί το κόστος, αλλά επειδή δεν λύνει τα πάντα οµαλά , διότι 
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αν το µυαλό και είµαστε κοστούµια συναισθήµατα είναι το πρόσωπό 

µας το πρόσωπό µας και όταν σας αρέσει κάποιος πρέπει να δείξει το 

πρόσωπο , όπωςκαι τι είναι σαν να λυπάµαι που είµαι , αλλά έχω 

δείξει πώς είµαι και να δείξουµε το πρόσωπο και το πρόσωπό µου δεν 

είναι για πώληση, δεν είναι πάρα πολύ ακριβά, διότι ποτέ τα χρήµατα 

που µου αγόρασε ή θέλω να είναι προς πώληση , πόσο µάλλον να 

αγοράσει ένα, αλλά ένα πράγµαείναι βέβαιο ότι είµαι εναντίον του 

ευρώ υπέρ της κόµης που ο τύπος δεν λέει να αγοράσει όλα αυτά 

επειδή δεν είµαι βασιλιάς και στέµµα δεν θέλουν δεν θέλουν τα 

παιδιά µε τα συναισθήµατα που υποφέρουν , επειδή δεν υποφέρουν 

εκεί και αν δεν έχουν πουλήσει αγοράστηκε είναι ευτυχισµένοςεπειδή 

τα χρήµατα δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπο δείχνει τα πάντα και 

παίρνει chutzpah να τους πάρει για µένα ό, τι είµαστε , γιατί δεν 

είναι καλό κανείς δεν είναι αρκετά καλό, γιατί µια µέρα το στέµµα 

αντικατέστησε το ακριβό και θα αντιµετωπίσει εστεµµένος τον ίδιο 

πόνοίδιο πάθος ήταν η αγάπη πάθος ήταν η φαντασία µας 

φανταστικό µεταφορά µας από το πραγµατικό είµαι πιστός στο πάθος 

, την αγάπη της καύσης και ακόµη και τον πόνο που υπάρχουν 

µεγαλείο σας και είµαι ηθοποιός στον κόσµο µας είναι σιωπηλή ταινία 

ηθοποιός αλλάπέρασµα µας είναι µια ροµαντική γυρίσµατα της 

ταινίας που τραγουδάει ένα τραγούδι " αυτό είναι η αγάπη µας καύση 

χωρίς πόνο " θα µπορούσε να είναι θα είµαι τότε είστε είµαστε τόσο 

εξετάσουµε και να δούµε την ίδια προοπτική την ίδια πορεία το ίδιο 

το µέλλον µας η γωνίαίδιο χώρο που ταιριάζει σε όλους παίρνει all'm 

προβάλλοντας να εξιδανικεύει τελικά εργάζονται µε τον ίδιο τρόπο 

από την ίδια διαδροµή και αναπνέουν σας αναστενάζουν πάντα 

αναστεναγµό που ήταν φοβούνται για το µέλλον ήταν δύσκολο να 

δούµε πάσχετε χωρίς πόνο γιατί δεν τυλίχθηκαν ήταν η ζωή ξέρει ότι 

ναιδεν ξέρω αν ναι , γιατί φαντάζοµαι και η φαντασία είναι 

αναξιόπιστες , αλλά ξέρω ότι είµαστε ξεχωριστά , αλλά µαζί, ακόµη 

και απλά να είναι εδώ επικοινωνώ σας απαντήσει ξέρετε όπου ποτέ 

δεν ξέρεις αν θα το κάνω , αλλά εγώ βρίσκοµαι εδώ και εκεί είµαι 

πάντα εκεί µαζί σαςακόµα δεν ξέρω γιατί µόνο να φανταστούµε , 

αλλά φαντάζοµαι ότι όλοι οι καλοί σύνορα δεν αποτελούν εµπόδια 

εγώ και εσείς και οι δύο πάντα εδώ µαζί ή χώρια συνδέονται , εγώ θα 

πρέπει να έχετε και εσείς µε πράξη που θα αντιδράσει γελάτε 

χαµογελώ µιλάτεσας εγκρίνει κοιτάς σας βλέπω βλέπεις εγώ 

συµφωνώ είµαστε πάντα σε αρµονία όπως θέλετε, θέλετε µόνο για 

ένα φιλί ταξιδεύω τρέχω σκοντάψει πτήση, αλλά δεν είναι πάντα 

πέφτουν ή aleijo µου είσαι η θεραπεία για την επιθυµία υπόσχεση 
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µου θα το κάνω για να σας γνωρίσουµε και ναθα βρείτε τα πάντα και 

δεν ξέρω τίποτα γιατί δεν είχα φανταστεί ότι θα ήταν σαν το µέλλον 

που είδε και την αίσθηση που µου αισθάνθηκε , όπως επίσης 

µπορείτε να διαβάσετε τι έγραψα και αυτό που ένιωσα ήταν σε θέλω 

κοντά πάντα µαζί µου ξεπεράσει την ταραχή , αλλά όχιµάχη είναι 

disculpa το κοράκι κανείς δεν φταίει , γιατί θέλετε να δείτε ακόµα και 

χωρίς να κοιτάξει ξέρω , φαντάζοµαι ότι βλέπετε είναι πραγµατική 

αυτοκρατορική κατάκτηση και δεν ήταν η φαντασία ήταν µατιά χωρίς 

δόλο .

Η ακυρότητα ή µηδενική ιδού , κανείς δεν εγκαταλείψει το παιχνίδι, 

όταν κάποιος επιτυγχάνει ό, τι θέλετε να καθίσετε κατέχονται 

προσωρινά χαρούµενος γιατί η φιλοδοξία είναι να κερδίσουµε και 

στη συνέχεια να κερδίσει το περισσότερο τόσο χαρούµενος για την 

επίτευξη απογοητευµένοι επειδή έφτασε και θέλουν περισσότερη 

πάντα περισσότερο κάθε coisita αν θέλετε και να έχουντώρα είµαι 

χαρούµενος, αλλά following've σκέφτηκε µια άλλη επιθυµία τώρα 

στη συνέχεια ο κ .Genius µου χορηγήσει τρεις ευχές , αλλά όχι ένα 

Arem επιθυµίες και ακόµα και τώρα ο κ .Genie δεν εξαφανίζεται 

νιώθω σαν ένα µικρό κάτι περισσότερο πίσω από την οµορφιά είναι ο 

χαρακτήρας αυτή τη δύναµη που µας οδηγεί στο να ακολουθείτε 

πάντα , εποµένως, µια προσωπική και πρακτική ιδεαλισµός 

υπερασπίζεται ένα ιδανικό συµπεριφοράς και κοινωνική ατοµικότητα 

, αγαπητέ µου, αυτή η διαφορά που χαρακτηρίζει τη στάση της 

υποκριτικήςκαι υλοποιηθεί ως µια ιδέα , µια σκέψη ένας τρόπος για 

να συµµορφωθεί ως εκ τούτου ζητούν ή να φθάσει υπερηφάνεια ότι 

η δύναµη της φύσης που µας επιτρέπει να είµαστε αυτό που είµαστε 

µοναδικά όντα και γεννήτριες της ίδιας λόγο σε ό, τι οποιοσδήποτε 

από εµάς φιλοδοξούµε να είναι ειδική aiδεν σε πιστεύω ήδη από µια 

µέρα προβλήτα θα αντέξει ανεχτούµε αλλά και την αγάπη και την 

καταπολέµηση στέκεται στην πίστη πτώση χωρίς να θέλει να πάει 

χωρίς αλεξίπτωτο πέφτει σε όλα τα σπασµένα ενοχή χωρίς 

δικαιολογία δικαιολογία και upa !Πράσινο , καφέ γοητεία πριγκίπισσα 

σας την ψυχή σας σας είναι για σας θέλω , όπως ο καθένας που ζει , 

αναπνέει χαρούµενα χρώµατα κατιφέ σας θεραπεύσει τους πόνους 

µου φωτεινότητα σας είναι γοητεία µου και όµορφα όµορφα µαλλιά 

σας χτυπήσει δηµιουργήσει σύνδεση ανάµεσα στη ρίζα της 

καρδιάςγια να σκοτώσει τη µοναξιά χαιρετίζω την ευγνωµοσύνη για 

αυτό το πάθος που το χέρι του αγγίγµατος , αυτό το χαµόγελο που 

µου παίρνει στον παράδεισο
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Είδα που αναζητήσατε παρατήρησα κοίταξα πάλι επέστρεψε στην 

επισκευή άρεσε απόλαυσαν αγαπούσε ήταν µια χειρονοµία αγάπης .

Θα ήταν έτσι κι έτσι και είπε έτσι για να µου είδα ότι δεν ήταν όπως 

εγώ σας ρώτησα πώς ήσασταν και εσείς σχεδόν choravas ένιωσα 

λυπηµένος και σας ζήτησα έτσι δεν είναι σαν να µου ζήτησε είναι 

χαρούµενος εγώ δεν σας αρέσει, αν µια µέρα θα βρείτε τον εαυτό 

σαςΞεχάσατε σκέφτονται για µένα ως αφετηρία πιστεύουν ότι η ζωή 

είναι ένας χάρτης και ότι θα βρείτε και είπα να σας καλωσορίσω εδώ 

ξεκινά το ταξίδι και ότι τίποτα δεν έχετε ήδη λογαριασµό µαζί µου και 

να µου κρυψώνα σας τόπο µου δίνειένα beijito και τα πάντα είναι 

όµορφα .

Φανταστείτε χωρίς να δηµιουργεί εγγραφής χωρίς να διαβάσετε 

ακρόαση χωρίς να ακούει µελέτη χωρίς διακόσµηση ιδού ένα 

σύνθηµα έχει ένα θέµα δείτε και να αισθανθείτε και να αφεθείτε στις 

επιστολές µε τα λόγια των ποινών στις ποιήµατα µαζί µου όλα τα 

θέµατα σήµερα νιώθω τώρα εκσυγχρονιστεί χωρίς παρελθόν, ενώ 

υπενθυµίζοντάς µου ξεχάσωκαι να το κάνουµε ξανά σε αυτή την 

αίσθηση κατανόηση της αλήθειας στο µάτι αισθάνονται το παλιό 

πρόσωπο στα µάτια και σας βλέπω και χωρίς ειρωνεία ή 

demagoguery'm αυθόρµητη είµαι ακριβής και να παρέχεται 

τεκµηριωµένη σήµερα ήταν τόσο ξεχνάµε ότι είναι σαν να µην 

υπήρχε κανένα προηγούµενο χρόνοπροέρχεται από το εσωτερικό 

µάτι το εξωτερικό θυµάµαι υπάρχω και εγώ βρίσκοµαι τώρα η στιγµή 

είχε ήταν τώρα παραµένει για µένα να εξετάσουµε αυτό το πρόσωπο 

τη στιγµή που αυτή τη στιγµή η εκδήλωση όχι µία, αλλά τώρα 

εµφανίστηκε σχεδόν προέκυψε ότι η λέξη της πράξης του έναµόνο 

ότι ελλείψει µιας θα διαρκέσει µια χαρά απλά να γράψω κάτι είπε , 

αλλά αντιστοιχούσε στο όραµα του εκείνη την ηµέρα και γεννήθηκε 

η δύναµη γραπτώς τη χαρά ενός ανθρώπου που ζει µέρα µε την 

ηµέρα άρµατα του και σχεδόν χάνεται το νερόσαφείς και γαλήνια 

ταξιδεύει το πρόσωπο του διαγωνισµού είναι τα δάκρυα τρέχουν στο 

πρόσωπό γυναίκα κυρία κορίτσι σας που παίρνει µερικές φορές 

χάνονται και δεν είναι σίγουρος τι θέλει , αλλά έχει ως στόχο να είναι 

όσο γλυκό κεράσι είναι τα γράµµατα είναι µερικές φορές οι λέξεις ως 

ανόητο και άλλατο φως που προέρχεται από το εσωτερικό µε λάµψη 

δεν ξέρω αν οργή   , αλλά αισθάνοµαι κάψιµο ενός τραύµατος από µια 

επιστροφή από ένα ταξίδι προς τον εαυτό σου γυρίζει ένα πέρασµα 

στον κόσµο σας και τον βλέπω µε βαθιά µατιά ξέρουν πώς 

αισθάνεστε ξέρω τι φόβοξέρω τι ξέρετε τις επιθυµίες σας σε αυτά τα 
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απογεύµατα σε αυτά τα µοναχικά βράδια υπάρχει πάθος υπάρχει η 

επιθυµία να κλείσετε τα µάτια σας να αισθανθεί φόβο και θέλω να 

σκεφτώ χαρούµενο και πρόθυµοι να αντέξει κάποιος χαµόγελο 

περιµένει να λάβει κλέψει εισβάλουν , αλλά µην πάρετε τον εαυτό 

που είναισας το όνειρό µας συνάντηση µας στην όχθη ενός ποταµού 

Χαµογελώ σας ξεγελάσουν γύρω µε µια πέτρα στο νερό που κινείται 

και κινείται η πέτρα είναι σκληρό , αλλά εσείς και το νερό είναι 

καθαρό σύζυγοι των πιο τρελά πράγµατα, αν κάθοµαι σκέφτοµαι 

εγγραφής µεταξύ των γραµµών σεφανταστικό ψάρι είδος στο 

ενυδρείο όπου τίποτα και τίποτα, αλλά τίποτα δεν µπορεί να πάρει 

αρκετό αναπνοή οξυγονώνει να αναζητήσει την ελευθερία µιας 

ηµέρας κολύµπι χωρίς ενυδρείο αυτό το δώρο και έτσι ναι όνειρο 

γεια σας βλέπω ότι είστε εκεί ρωτήστε πώς είσαι , είµαι περισσότερο 

ή λιγότερο λέτε ακούωκαι νοµίζω ότι όσο περισσότερο βλέπω τα 

δεινά του σας λιγότερο υπερβολικά ποτέ δεν βλέπουν λιγότερο 

ορατές και αισθητές τι σας ανησυχεί και δεν εκκενώσουν θετικό και 

δηµιουργικό µυαλό σας, αλλά ποτέ αρνητικό ήταν εποικοδοµητικό να 

απολαύσετε τον καφέ χάνουν την πίστη κάποιος αρπάζει νιώσω το 

νύχιπροστατεύει µε κάποιον που ποτέ δεν ξεχνά και µου λέει τότε ναι 

θέλω να σας ευτυχισµένη και χαρούµενος χαρούµενος όπως όλοι οι 

άλλοι είναι ό, τι θέλω αυτός ο πληθυσµός εξελίσσεται έτσι υπάρχει 

πάθος κοίταξε µπροστά σε είδα αυτό ήταν το γοητευτικό µαγεία ήταν 

όλα αυτάπου ήθελε ήταν το µόνο που έχετε µόνο εσείς και εγώ 

ήµασταν ευχαριστηµένοι όπως είδα την πτώση βροχής και υγρό 

ενωµένοι και παθιασµένοι είµαστε όλοι πληµµυρίζουν µε αυτά τα 

σταγόνες της µαγείας και το µόνο που µετέφερε χαρά κάθε φορά 

που νιώθω κάθε φορά που γράφω είναι κάτι που βλέπωθυµάµαι και 

βλέπετε ευθεία µπροστά στο µέλλον και σε αυτό θέλω να 

σκεφτόµαστε πάντα όταν σας βλέπω µαζί µου διανύουν σε οµφαλό 

χείλη µε χείλη σώµα µε συνηµµένο σώµα περισσότερο από ό, τι οι 

φίλοι ήταν πάντα κάτι που είδε και δεν είπε ήταν κάτιήθελαν και 

ένιωσα κάτι ισχυρό χωρίς σύνδεση αγωνία σας βάλει στη φαντασία 

µου δηµιουργούσε κάτι όµορφο σε αποχρώσεις του κίτρινου , καθώς 

ο ήλιος που ποτέ δεν σβήνει και εκπέµπει ενέργεια όλη την ηµέρα να 

αποδειχθεί ότι το φως όταν πέφτει το σκοτάδι , επισκιάζουν εισάγετε 

αυτή τη διάσταση εκείένας λόγος σκοτάδι δεν υπάρχει κίνητρο 

φαντασία του πουθενά κενών δεν µπορείτε να δείτε όλα τα έργα στο 

σκοτάδι φαντάζεται ένα τείχος πέφτει στο χειρότερο πλοκάµια 

εµποδίων ξεκινά η παράσταση ανάβω το φως το πανί µέχρι πότε

Θα ονειρεύεται σκέψης , αλλά δεν νοµίζω ότι ακριβώς όπως τίποτα 
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δεν είναι σαν το µυαλό σκέφτεται διαφορετικά από τους ανθρώπους 

για τους ανθρώπους σας να σκεφτώ πάρα πολύ καλά !Εµείς 

σκεφτόµαστε και ενεργούµε πάντα µόνο ένα να συµβαίνει, όπως 

βλέπω το darkness'm ένας επιβάτης όχι για να µειώσω την αγάπη 

πώς αισθάνοµαι όλα τα µέρη του σώµατος νάρκη συναισθήµατα 

σπάσει από τον ήχο κλήσης που µου λέει να χαλαρώσετε τόνισε και 

απορροφάται από το επανεµφανίζονται ear'mνα µην κοιµούνται , 

αλλά θα ήταν καλύτερα να ξεχάσετε τίποτα για να ανακουφίσει την 

ένταση Pulse'm στέκεται κερκοποιήθηκε προσαρµοσµένη, ίσως, την 

τελευταία µου έχουν απελευθερωθεί και εγώ είµαι ήσυχη, αλλά 

υπάρχει πάντα λύση στο ζήτηµα δεν αντιδρούν , αλλά ενεργούν 

αναλάβει τη φροντίδα του κατάσταση εδώ είναι µια καλή 

στιγµήπυροβολήθηκε από το sofridão .

Νόµιζα ότι ονειρεύτηκα ξύπνησα είδα σε ένα όνειρο που έµοιαζε µια 

ιστορία που ήταν αυτός που είχε περισσότερη γοητεία περισσότερο 

πριγκίπισσα αέρα οµορφιά ήταν η έµπνευσή µου δεν ήταν φαντασία 

ήταν ιππότης πολεµιστής σας για να σας είχα καµία αθωράκιστων 

δράση για την προστασία της καρδιάς υπνηλία ανοίξατενα κοιµηθείτε 

το στόµα σας σκέφτηκα εσάς στο πλευρό σας ακουµπά που βρίσκεται 

ρώτησε για ένα φιλί του απένειµε επιθυµία ήθελε να είναι µαζί σας 

βρήκα τον εαυτό µου όνειρα σας βλέπω σας εγγυάται γαλήνιες κρίνο 

πέταλο άρωµα σας σαγηνεύει µου µε οδηγεί να σας γνωρίσουµε 

ζαλίζοµαι ταράχτηκεείµαστε σε στέγη σας για να δείτε τα αστέρια 

εαυτό µου πίσω σε σας και σε µένα να σας κάνει να χαµογελώ χαθεί 

σας κάνει να νιώσω τόσο καλά επιτρέψτε µου να πάω πέρα κανείς 

δεν είναι τόσο ήπια ένα από πάνω από χίλια ή καλύτερα συν άπειρο 

είναι τόσο όµορφονιώθω για σένα είναι αδύνατο να αισθάνονται 

περισσότερο είναι επιτρέψτε µου να πάω για εσάς δια µαγείας σας για 

τη χαρά σας .

Είσαι ένα χαριτωµένο είστε ένα µωρό που είναι γύρω µε τα πόδια 

είναι τόσο αγαπητός είναι πολύ φίλος σας θέλω µαζί µου είναι η 

διασκέδαση είναι το καλύτερο είναι η most're όλα όσα ήθελα και 

ήθελε ένα χαριτωµένο παιδί είναι πολύ στοργικός είναι πολύ 

smiling're µια συµπάθεια είναιη µεγαλύτερη χαρά είναι ο γιος µου 

είναι ενοχλητικά κόσµο άτακτο αγόρι µου είσαι ο James κουτάβι µου 

είναι το παιδί µου και το παιδί µου στροφή πολύ δροσερό είναι όλη 

την ηµέρα το χαµόγελό σας , η χαρά σας είναι συναρπαστικές 

ενέργειες κάτι καθαρό άλµα τα χάπια τοίχο για ναγια acercas από 

µένα , λόγω της γλυκιά έρθει και να µου δώσει πουτίγκα σας για 
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µένα είσαι τόσο γλυκιά τόσο δροσερό όλη µέρα Tas πάντα 

χαµογελαστός και έτοιµος να πάει στο δρόµο , ο κήπος είναι ένα 

αγόρι ένας κακός σαν εσένα καιθέλετε θέλω να ξέρεις θέλω πάντα 

δίπλα µου

Ταξίδεψαν κάτω από τα σύννεφα πέταξε κάτω από τον ουρανό ήταν 

σε πλανήτες Άρη και του ∆ία στο στον Άρη αποφάσισε να σ 'αγαπώ 

και ο ∆ίας έκανε έχετε εδώ είναι µου να πετούν από πλανήτη σε 

πλανήτη στυλό είχε δύναµη είχε εξουσία υπήρχε χαρά ήταν κάτι που 

µεταφέρονταιήταν η αγάπη στην άνθιση έτσι είχε την δύναµη του 

ήλιου κινείται όπως το ηλιέλαιο είχε πρόθυµα στην αµείλικτη 

επιδίωξη της κάτι καύση ήταν ένα όνειρο ήταν ένα επίτευγµα ήταν 

µια αντικειµενική πάντα µε πάθος αδιάστατη ήταν µεγάλη ήταν 

εκπληκτική τελικά φαινόταν πολύ αγάπη απόπαράθυρο παρατήρησα 

στον ορίζοντα πέρασε σαρωθεί η παρτίδα κοίταξε µπροστά είδα 

αστέρι σας ήταν λαµπρή shimmering κοίταξε ψηλά είδα το φεγγάρι 

ήταν µου και την εποχή σας τοπίο ήταν ένα ταξίδι που σε είδα να 

ταξιδέψει στη γη και κάτω από τη θάλασσα συνέχειαταξίδεψε 

Κερδίζοντας τα χέρια στη γη και κάτω από τη θάλασσα ήταν µόνο το 

φως του φεγγαριού .

Saudade είναι που θέλουν είναι να επιθυµεί είναι να αγαπάς είναι να 

σκεφτεί είναι να αισθάνοµαι ότι λείπει η ανάγκη σας είναι να έχετε 

εδώ είναι να ευχηθώ η συνάντηση είναι να αγαπάς τον εαυτό σου 

είναι πάντα σκέφτεται για εσάς είναι να αισθάνονται την παρουσία 

σας είναι χαµένη είναι χωρίς εσάς και σκέφτονται και θέλουν και να 

αισθάνονται-t και αγαπώ χωρίς να σας δούµε και να σας ευχηθώ µε 

τις 5 αισθήσεις : όραση που βλέπουµε χωρίς πόρτες , χωρίς µυρωδιά 

που όσφρηση, ακοή σας ακούω να κατορθώµατα χωρίς θόρυβο , 

γεύση χαρά µου χωρίς εσένα και την αφή σας αποδεικνύοντας 

χωρίςαγγίζετε τίποτα καλύτερο να θυµόµαστε και να νιώσετε την 

νοσταλγία .

∆ηµιουργήστε κάτι ιδιαίτερο αλλά είναι πολύ ασαφής φανταστείτε να 

δηµιουργήσει και να µετατρέψει εγγραφής σε κάποιον που 

διαβάστηκαν δεν ξέρω τι, αλλά ξέρω γιατί , αλλά η έλλειψη 

έµπνευσης που έχω να πάρει θέση για να αντιµετωπίσει αυτή την 

κατάσταση για να γράψει και έχουν κάτι να διαβάσει αρχίσει να 

σκέφτοµαι ότι θα προσπαθήσει να ρίξειπαραιτηθεί , επειδή δεν είναι 

εύκολο να πάρει .

Αν µια µέρα εκεί για να πει περιπέτειες ή περιπέτειες σε µία µόνο 
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µέρα ή ένα χρόνο περασµένο έτος µπορώ να δω 50 ηµέρες 365 

ηµέρες το χρόνο , 7 ηµέρες την εβδοµάδα 24 ώρες την ηµέρα εδώ 

είναι ένα κοµµάτι από µια φορές 50 ηµερών για αυτά τα 365 

ανάέτους, ορισµένες καθηµερινές και 60 λεπτά για 24 ώρες 

σύντοµους χρόνους , ζω για τη στιγµή !

νίκη Erer χωρίς φόβο ήταν το φως του φεγγαριού από τη θάλασσα 

ήµουν ο καπετάνιος είχε τα πάντα µε το χέρι πάνω το ταξίδι ήρθαν οι 

νίκες εικόνα µάχη ήταν ένας άθλος .

Αν µια µέρα πηγαίνει - O χαρά ότι κάποιος θα κλειδώσει τις πόρτες , 

τα ανοιχτά παράθυρα και ατρόµητος πτήση κάτω από τον ουρανό 

δεν υπάρχει κανένας που πράττει κρίση ασυνείδητα µε διαρκή 

αµοιβαία συµφωνία για χαλαρά σηµειώσεις , ένα περιβάλλον σε ένα 

πολύ ζεστό χώρο εκεί κρίνα , κατιφέδες πρινδεν µαραίνονται υγρό 

χώµα , υγρό στη στέγη , καλυµµένη λάµπα και ανήµπορος ασφαλές 

µέχρι λόγο νήµατα αυξάνεται ένταση εκεί επίπονη ακόµη και 

δύσκολες στιγµές , αλλά κανείς δεν εννοώ κανείς δεν ήξερε τι ένα 

κατανοητό και αντιληπτό ως µόνος στο πλήθοςαλλά εδώ είναι ένα 

ζωντανό χωρίς την ύπαρξη και πάνω απ 'όλα πολύ απρόθυµοι 

χαµόγελα σύντοµα φώναξε για θρήνους έγραψε αυτό που δεν 

κατάλαβα , αλλά ιδιαίτερα αισθητή είδα τα πάντα και τίποτα δεν 

έµοιαζε για τότε φώναξε µόνο και µόνο επειδή µου έδωσε και ποτέ 

να σας ενηµερώσουµε αλλά τίποτα εδώ είναι το άρωµα που 

επεκτάθηκεκαι άναψε ο νευρικός πάθος του πόνου ήταν η ώρα να 

πούµε κάτι , στη συνέχεια, όχι µόνο επειδή υπήρχε κάτι κινείται στις 

φλέβες έτρεχαν τα αίµατα µερικές φορές µακριά από µια καρδιά που 

δεν αντλεί ήταν µόνο για να πάρετε µια ιδέα για να χτυπήσει το 

ισχυρό πάθος και ισχυρή ακόµη και στην ψυχήάπορος ήταν κυρίως 

άτοµα και είχε το µυαλό , γιατί φοβούνται κάτι που αισθάνεται τελικά 

υπάρχει πάντα ένα τέλος και µια αρχή νοµίζω ότι αξίζουν δεν είναι 

για µένα ή για σένα είναι τόσο επειδή αγαπάµε και επίσης 

απορρίπτουν κάτι που απλά κάτι που γεννιέται και ανθίζειµεγαλώνει 

πάντα µία ηµέρα και υπήρχε µια δεύτερη εξαφανίστηκε ήταν έτσι όλα 

όσα συνέβησαν , όχι µόνο γιατί κάποιος θα ήθελε να ζήσει µια µέρα 
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και για µια στιγµή χωρίς να είναι άστατος πάντα πολύ σηµαντική 

ήταν ένας χρόνος ήταν ένας χρόνος οπισθοδρόµηση ήταν και δεν 

ήταν πλέον αρκετά µερικές φορέςπιστεύουµε ότι θα ξαναγεννηθεί ως 

κοιτάζω και δεν φαντάζεται ήταν η αλήθεια σε µικρή ηλικία τι είναι 

αλήθεια αποδεικνύεται στην πράξη µία δράση για να κερδίσουν µια 

καρδιά ήταν η σύνδεση πνευµατικό τέκνο χωρίς τίποτα και κανέναν 

να µην πω τι συνέβη ήταν κάτι που φοβότανόλα αυτά ανακίνηση δεν 

ήταν µάταια ήταν πέρασε το χέρι του µε µια σφουγγαρίστρα υπάρχει 

πάντα πλευρά κάποιου επειδή τότε δεν είναι να πούµε εκεί ναι, 

ακόµη και να σκεφτόµαστε δεν έχουν αυτό δεν είναι λόγος , αλλά 

ναι , δεν είναι πάντα έτσι και ποτέ δεν θέλουναλλά µερικές φορές 

κάνει µια µάλλον µετατράπηκε σε µη πάλη ιδού ειλικρίνεια για την 

ελευθερία της πράξης κάποιος δεν είναι αλήθεια και όχι ένα ναι , 

γιατί δεν είµαι και δεν θέλουν απλά να είναι ζωντανός , γιατί υπάρχω 

και όταν είχε ήδη σκεφτεί να διαβάσετε για να επεκτείνουν και να 

γράφουννα κοιµηθεί , όπως ο ίδιος περπάτησε και έτρεξε στάθηκε 

ήταν σε εξέλιξη καρπός της ελεύθερης και έξυπνη σκέψη γνώριζε 

κίνηση περπάτησε και περπάτησε µόνο και µόνο επειδή µου άρεσε 

ακόµη και αν δεν είναι για αυτόν τον κόσµο η αγάπη δεν πιστεύουν 

σε δεισιδαιµονίες πιστεύουν στον άνθρωπο και τις εφευρέσεις του 

ερωτήσεις υποθέσεις φαντασία ψευδαισθήσεις είναιµε ιόντα ή 

πρωτόνια για τη δηµιουργία ρουκέτες φως είναι ενέργεια και αυτό 

δεν θα µπορούσε να δει, αλλά δεν προκάλεσε οδηγός θα µπορούσε 

και ήταν ο άνθρωπος ήταν τόσο χυδαία ήταν µόνο φανταστούµε και 

να δηµιουργήσουµε αισθητές όχι την έκτη αίσθηση , όπως λεγόταν , 

αλλά ήταν τόσο πραγµατικό που συνέβηόποτε θέλαµε .

Αν ζούσαµε για λίγο από τις στιγµές , είτε εύγλωττη ή ακόµα ζεστό , 

κανείς δεν θα πει ότι η αγάπη ήταν ο πόνος που πονάει φανταστείτε 

την αγάπη χωρίς πόνο είναι να παίρνει ό, τι η καύση λάµψη µε µια 

ανάσα περισσότερο από ό, τι θα µπορούσατε να φανταστείτε η 

αλήθεια είναιαγάπης και της παραχώρησης, ακόµη και υποφέρουν το 

ίδιο , αλλά δεν βλέπουµε ιδιαίτερα αισθάνονται και να προκαλέσουν 

πόνο να αγαπούν ακόµα δεν βλέπουµε , αλλά µάλλον θέλει να 

προστατεύσει από τον πόνο σχέση αγάπης σας δηµιουργεί προστασία 

από λάθος συναίσθηµα αγάπης , γιατί τότε ο πόνος προέρχεται από 

την καρδιά σαςκοιτάξουµε βλέπουµε τη θάλασσα που είµαι απλά 

ψάχνουν να αγαπούν το χτύπηµα τις βλεφαρίδες στον άνεµο άµµο 

δάκρυα τα κύµατα βλέπω µια παραλία µε κοχύλια σκοντάψει στα 

αστέρια µια κραυγή , οπότε ένας κόκκος τροφοδοτεί την καρδιά µου 
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Αν υπέφερα ήταν επειδή δεν είχα δει ή δεν κατάλαβαν τι έζησε 

χαµογελώντας ηλιέλαιο χαίρεται και οµορφαίνει µε ακτίνες του ήλιου 

ελευθερώσετε τον εαυτό σας και να δείξει την οµορφιά σας που 

πνίγουν ότι τρελό φόβοι όλα έχουν ένα µικρό κάτι που µετακινήθηκε 

δεν είδαόπως αυτό που συνέβη ήταν ένα µαρτύριο για µεγάλο στιγµή 

που θα µπορούσε να αντιµετωπίσει ένας ψίθυρος τώρα δεν γελούν 

επειδή κάποιος είδε έναν άνδρα ο οποίος λίγο δίστασε µόνο επειδή 

κοίταξε και άφησε εκεί κανείς δεν πρόσεξε γιατί υπέφερα ήταν 

σιωπηλός για κάτι που έζησε και υπέστη τσόχαη νύχτα ήταν κρύο 

επέστρεψα κάτω από το δρόµο µε τα πάντα και τίποτα, ένα ο 

καθένας ποτέ χώρια , αλλά ως κάποιος ήταν µικρή στα µάτια σας είδε 

σίγουρος ενήργησε σαφώς και είχε τη θλίψη του δεξιότητα τώρα ότι 

τα αβέβαια δεν Αγιάς , εσφαλµένη ηλικίεςστη συνέχεια κοίταξε το 

ταβάνι και όλα έδειχναν να ερηµώνουν O Me O πόνος που θλιβερό 

θέαµα και πρόθυµοι ταινία µου ένδοξο από τη στιγµή που θα πάω 

στο πάτωµα µόνο επειδή πέφτει και κάτω στην ταπεινότητα του ό, τι 

είναι στην ανθρωπότητα φιµώσει την ενοχλητική φωνή 

τηςενοχλητική σιωπή του κάποιον που δεν το πω έτσι γίνεται 

ευτυχισµένος ξύπνησε µια µέρα, όταν έχασε µου είπε ότι δεν ήταν η 

χαρά που ένιωσα και όλα σε µια µέρα να βελτιώσει αύριο ήταν αυτό 

που ήθελε µόνο και µόνο επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος είναι 

λυπηµένος

Στη µοναξιά του σκότους φτάνει να µην πείτε όχι σε έναν αδελφό , 

δεν πρόκειται να παίζετε στην καρδιά αν ήταν απλά να είναι µόνη της 

δεν είχε κανένα έλεος

Αυτές οι πέτρες κάθοµαι και γράφω για να σας ό, τι δεν έχω ξεχάσει 

το χαµόγελό σας εταιρεία σας ήταν κάτι που πάντα ένιωθα όταν ήταν 

µόνος του , από καιρό σε καιρό σκέψη σας µετά από αυτό και 

αισθάνθηκα µόλις το θυµηθείτε.

Κάθε φορά που το όνειρο ξυπνήσει και να κοιτάξουµε να 

αναρωτιέµαι αν θα εξακολουθεί να είναι όπως το φαντάστηκαν ή 

σκέψη ή απλά ταξίδεψε το όνειρο χτίζει τίποτα δεν αλλάζει τίποτα 

δεν είναι µια λανθασµένη αντίληψη τόσο σπάνια όνειρο είναι 

απογοητευτικό να ξυπνήσει και τα πάντα σε αυτό χωρίς τροποποίηση 

, τελικά το όνειρόή δεν ονειρεύονται όλα είναι ίδια .

Σε µια θλιβερή νυχτερινή ζωή και ήσυχο και πολύ σκυθρωπός 
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µισάνθρωπος ήσυχο , αλλά υπάρχει ένα λαµπρό αστέρι , ένα φως 

του φεγγαριού να φωτίζει ακόµη και την πιο άγρια   και αποτρόπαια 

περιβάλλον υπάρχει ελπίδα κάποιος αξιόπιστος είναι ότι µας 

εµψυχώνει και να τραβήξει ένα φίλο , ακόµη και πραγµατικό 

σύντροφοανά πάσα στιγµή, είτε πρόκειται για το απόλυτο κάποιον 

που µας κοιτάζει µε αδιαφορία , χωρίς πίστη δεν µοιάζει µε την 

αγάπη µας προκαλεί πόνο κατά κάποιο τρόπο δεν πιστεύουν στην 

ύπαρξη τους φίλους και ψάχνει µόνο για τον οµφαλό σας , επίσης, 

ότι ποτέ αισθανθείτε τη διαφορά του ποιος είναι φίλοςφίλος και 

νιώθει την πίστη της αγάπης , ακόµη και τον πόνο του χρόνου που 

ένας άνθρωπος την ηµέρα θα ήταν κανείς δεν µπορούσε να πει αν 

ειπώθηκε χωρίς να γνωρίζει γιατί ο άνθρωπος κάνει πάντα κάτι άλλο 

συµβεί είχε τις ρίζες του στον δρόµο της ζωής τους από τη στιγµή 

της γέννησηςµεγαλώνουν και τελικά πεθαίνουν πάντα ο άνθρωπος 

έκανε κάποιος ήξερε προεπισκόπηση και δεν γνωρίζουν καν γιατί το 

έκανε αυτό είναι ο άνθρωπος και η ύπαρξή του .

Είδα στα µάτια σας µια ορισµένη λάµψη κάτι έκανε σκανδάλη ήταν 

έντονη και είχε µια αιτία για την αγάπη Κοίταξα πάλι συνέχισε να 

λάµψει το βλέµµα ήταν να κερδίσω έλαµψε σαν ένα αφρώδες και 

ισχυρή αστέρι έπεσε στην αντίληψή µου ήταν µια όµορφη αίσθηση 

τουτο πάθος όταν βλέπεις όπου θέλω να είµαι θέλω να πας µαζί µου 

µε τον ίδιο τρόπο που είναι γραµµένο µέσα στο βιβλίο που είναι στον 

ώµο µου να κλαίει για κάποιον να θέλουν να είναι πάντα και είµαι 

πάντα θέλουν αυτό το µέρος που θα κερδίσει µε φεγγαρόφωτο µας 

και το ίδιο αστέρι λάµπει πάντα.

∆εν καταλαβαίνω ή δεν καταλαβαίνουν έτσι ώστε ακόµη και απλά 

δεν ξέρω αρκετή κατανόηση για να συνειδητοποιήσουµε να 

γνωρίζουν οπότε ναι θα µπορούσε να ισχυριστεί ενηµερώθηκε για 

την εκδήλωση ήταν πέρα   από αυτό που συνέβη απλά ήθελε να ξέρει 

από πού ξεκίνησε και τελείωσε τελικά θέλουν να ξέρεις ότι παρά τα 

όσα µπορεί να συµβούν τα οποίατέλος δεν µπορεί να προβλέψει ότι 

δεν θα ξεχάσετε και ότι µπορείτε πάντα να βασίζεστε στην αγάπη µας 

σε οποιαδήποτε κατάσταση , διότι δεν είναι µόνο το πάθος κοίταξα 

στο σκοτάδι είδα το βάθος της νύχτας ήρθε η ώρα για να 

χαλαρώσετε ενισχύσει τη µουσική στο ραδιόφωνο και επιτρέψτε µου 

να οδηγήσουνη νύχτα είναι ένας σύντροφος µπορεί να µοιραστεί τα 

πιο ευαίσθητα συναισθήµατα , γιατί κρατάει µυστικά και τα παρόµοια 

µε αποκαλούν σιωπηλή νύχτα έχει πάντα καλό αυτί , αλλά λέει λίγα 
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αν και πάντα κάνει τα στραβά µάτια και έτσι είµαι χαρούµενος .

Πώς να ζήσει κρατούµενος όλου του κόσµου µια µυρουδιά της 

ελευθερίας να ανακουφίσει το άγχος ότι το συναίσθηµα της 

φυλάκισης αυξάνει τα νεύρα τάσης αναβοσβήνει χωρίς να δουν οι 

άλλοι , ιδού , τα οµόλογα που έχουν κυκλοφορήσει σε εµάς που 

θέλαµε να λύσει είναι δωρεάν και φυσικά για κάτι πιο κοινότυποή 

σέξι ή φαντάστηκα πώς λειτούργησε ήταν να γράψει και έχουν κάτι 

φανταστεί και εκπροσωπείται ύπαρξή µου χυδαία σταθεί η αίσθηση 

και να δείτε γράφω όλα αυτά που πέρασε από το µυαλό χαιρόταν 

που ελπίζουµε να διαβάσετε επίσης .

Αυτό το επιµέρους µοναχική θέση και άσκοπα αυτό 

αποπροσανατολισµό που µας ωθεί στη λήθη σε ολική απώλεια της 

αισθάνεται την ανάγκη να αναπνεύσει ότι αυτό είναι αυτό που 

αντιµετωπίζει , ενώ ζει µια µατιά ένας καπνός αναστεναγµός τσιγάρο 

επεκτείνει µια ανάσα µετά το άλλο µάτι την ανάσανα 

παρακολουθήσετε τα λεπτά περνούν τα καψίµατα από τσιγάρο αργά 

για κάτι που συνεχώς αναζητούν από τώρα µια άλλη πνοή , µια λέξη 

πριν από το πέρασµα του χρόνου ελπίδα αυτός ο εθισµός πάει µακριά 

µια µέρα συνέβη εκείνη την προσπάθεια να περάσει επιµονή φρούτα 

µαγεία της θετικής στάσης ήτανκάτι καλό ή ακόµα και εξαιρετική 

πρωτότυπο θα ήταν αν προκύπτουν από τη φύση της και θέλουν να 

είναι καλύτερα και περισσότερο από αυτό !Νικητής και τελικά να 

συντρίψει την πρωινή κατακτητή στη σιωπηλή νύχτα όλα στο χέρι 

µου χωρίς υποδοχή για όλα ψευδαίσθηση µε την εξής προϋπόθεση 

να είναι ικανοποιηµένοι ή πολύ ικανοποιηµένοι µόνο και µόνο επειδή 

ήθελε

Και όπως όλα µέρος του πώς αισθανόµαστε τα πράγµατα σήµερα, σε 

αυτήν την ηµέρα κάθε century'm προδιάθεση για ευτυχία να ζω δεν 

έζησε για να ακούσει τι έχω ακούσει και δεν είναι όταν δεν έχω , 

καθώς και ξαναγεννιέται για να ζήσουν κάνουν το συνηθισµένο σε 

κάτι διακριτικά ασυνήθιστο ήδηείναι παρούσα στο ασυνείδητο κάτι 

που εµείς δεν πειράζει θα πάω µπροστά µε βεβαιότητα γνωρίζει κάτι 

που κάνω κάθε µέρα ζει πάντα µε την πίστη ό, τι µπορούµε να 

φανταστούµε είναι ένα πραγµατικό επίτευγµα αν είµαστε δούλοι 

κάποιου αντιπρόεδρος ή αρετή µπορεί να περιβάλλει και 

αφήνειάλµατα τρέχει µύγες στη φαντασία των αισθήσεων κάνει την 

καρδιά λίρα για µια φορά να φτάσει την απόλυτη ελευθερία ενός 

προσώπου που δεν κρίνουµε από τις πράξεις τους να είναι να ζουν 
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ελεύθεροι .

Μια µέρα πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε να χάσει µου 

στάθηκε ξανά σύντοµα επαναλαµβάνεται µε την ανάσα του ελέγχου 

και την εµπιστοσύνη της ανάκαµψης και επέµεινε ζήσει σαν να µην 

υπήρχε άλλος πυροβόλησε πήρε µια αργή αλλά σταθερή και σίγουρη 

βήµα επέστρεψε στο πιο τρελό αγώνα του κόσµουφυλή λέγεται ζωή 

ήταν γι 'αυτήν ότι έχω παλέψει και επιτύχει το στόχο της να είναι 

στην ευχάριστη θέση να είναι καλά τοποθετηµένη στην πορεία ... 

µέσω αγωνίζεται µόνος του είναι απαραίτητη ελευθερία και αυτή 

είναι η αδελφή της µοναξιάς , καθώς και αναχωρούν πάντα τόνισε 

µόνο την πρώτη καιΤέλος, µπορείτε να τον εαυτό σας µόνο το πρώτο 

και το τελευταίο τρέξιµο και µόνο όταν αυτό ήταν το µαχητικό 

πνεύµα , αλλά ποτέ δεν είµαστε οι µόνοι που έχουν τη ζωή µπροστά 

και ότι τρέχει για να ζήσει και να είναι η πρώτη και η τελευταία , 

όταν αρχίζουµε ένα κύκλο είναι φυσικό ότιαναχωρήσει επιτέλους 

αλλά υπάρχουν σηµεία όπου κερδίζουµε είναι λοιπόν η πρώτη ζωή σε 

ένα µέρος και ένα άλλο τελευταίο , αλλά δεν σταµατούν ποτέ έτσι 

δεν δροµέας στην κούρσα της ζωής µας κερδίζουν πάντα και 

ταυτόχρονα να χάσουν και αυτό είναι που πολεµήσουν και να 

πετύχει στη ζωή !

Powered by αναψυχής διαλογιζόταν equacionei και τελικά πήρε µια 

δράση πάρτι για τον άνθρωπο ανησυχία γίνεται δυσαρεστηµένος, 

όταν δεν ζει µόνο όταν δεν µπορούν να αντέξουν να είναι ήσυχο 

είναι αναγκαίο να αναζητήσουµε την ευτυχία που έρχεται από µέσα , 

γιατί επιδιώκουµε κάτι ανυπόµονα από το εξωτερικόκαθώς και η 

ανησυχία αυτή µας κάνει να λυπηµένος αντέξει τη µοναξιά και να 

σταµατήσει ενισχύει µας να επιτευχθεί ζούµε µε τους εαυτούς µας 

έφτασε το πλήρωµα ευτυχής αυτός που επιδιώκει τίποτα , επειδή 

διαπιστώθηκε ότι δεν σκέφτοµαι µε ένα αυτιστικό τρόπο ζωής , αλλά 

η µεγαλύτερη ευτυχίαείναι µέσα µας .

6tar εκεί ... 6tar εκεί όταν δεν ρωτήσω ... 6tar όταν δεν υπάρχει 

ανάγκη να ... 6tar εκεί όταν θέλετε ... 6tar εκεί ακόµα κι αν δεν ... 

6tar εκεί όταν εγώ δεν αισθάνοµαι ... 6tar εκεί όταν µουφλόγες ... 

6tar εκεί όταν σκέφτεστε για µένα ... εκεί 6tar pro ό, τι έρχεται ... 

6tar εκεί όταν το έχετε φανταστεί ... 6tar υπάρχει ακόµη και δεν 

θέλουν ... 6tar εκεί µόνο και µόνο επειδή ναι ... 6tar εκεί όταν 

µουαγάπη ... 6tar εκεί επειδή υπάρχεις ... 6tar εκεί γιατί το όνειρο 

µαζί µου ... 6tar εκεί είναι εδώ ... 6tar πάντα εκεί ... Αυτό που 
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νοµίζω ότι 6tar εκεί ...

Αν δείτε ποτέ , και να πω ότι φαινόταν ενδιαφέρουσα κορίτσι κορίτσι 

, είχατε κάτι σε έντονο βλέµµα χαρούµενο και αφρώδη χαµόγελο 

ήταν µια γυναίκα για όσους θέλουν όµορφη και αισθησιακή εποχές 

τέτοιες που µε αποπλάνησε και ποτέ ακριβώς ήθελε τόσο αισθητή 

gostas-σας µαγεία ;∆εν ήταν η µέρα µε την ηµέρα µου .

Μια µέρα σκέφτηκα όλα αυτά µόνο και µόνο επειδή είναι , δεν ξέρω 

τι θα πω και στη συνέχεια να συντάξετε ήταν διαφορετική ήταν 

ακόµα φοβούνται ότι το όνειρο της ύπαρξης και µη γνωρίζοντας τι 

επρόκειτο να συµβεί , προσπάθησα να εξηγήσω τι θα δείτε ποτέ εδώ 

τελείωσε ένα ταξίδι σε ένα από τον κόσµοσιωπή που υπήρχε και ότι 

κάποιος που υπέστη νοµίζω ότι κάποιος πρέπει να κάνει απλά για να 

κάνουµε ό, τι άλλοι δεν χάνουν το κουράγιο τους δεν δράσουµε, 

αλλά ξέρουν πώς να αγνοήσει την ευηµερία του κάποιον που δεν 

ξέρει πώς να εξετάσουµε και να δούµε σταµατήσουν και να 

σκεφτείτε!∆ιαγράψτε το τσιγάρο , η σύγκρουση ξεκινά ως το 

υπόλοιπο επούλωση επιθυµία .

Θα γράψω για να ξορκίσει και να δηµιουργήσουν .Ξοδεύουν δύο 

λεπτά αρχίζει η αλήθεια της εγγραφής και κάτι άλλο δεν είστε εσείς 

.Νιώθω ότι δεν µπορώ , από την άλλη πλευρά αισθάνοµαι έναν 

πολεµιστή που έχει το πιο αληθινό , τη νίκη .Είναι 16 λεπτά από το 

διαγράψετε ένα τσιγάρο , µεγαλώνει την επιθυµία να ξανανάψει 

.Όλα πάνε όταν αισθάνεστε τι συµβαίνει .

Σκέφτοµαι έτσι θα πρέπει να περιµένουµε .Αδυναµία της επιθυµίας 

παρόρµηση να κερδίσει τα πάντα θα έρθει ως τη δύση του ηλίου 

.Υπάρχουν σε συνεχή επαφή µε την επιθυµία .Νοµίζω ότι η µισή ώρα 

µετά την τελευταία φορά που βλέπω τον εαυτό µου και αισθάνοµαι 

όταν προσπέρασε το χρόνο .Το ταξίδι σε δευτερόλεπτα , µέσα σε 

λίγα λεπτά είναι σαν ρουκέτες για να γιορτάσουν κάθε εκ των 

προτέρων .Νιώθω λίγο , σκέφτεται πώς θα φτάσετε στην εκ των 

προτέρων .Υπάρχει µια οπισθοδρόµηση , γιατί υπάρχει πρόσβαση 

τσιγάρο .35 λεπτά ιδού η πράξη που θέλετε να ακυρώσετε .

∆εν σκεφτόµουν , ενεργούσε µηχανικών και διαδικαστική λειτουργία 

.

Είχα αυτή την πρόσβαση κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας εξάλειψης 

της κατάστασης .
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Recoloco µου φευγαλέα , η αυθόρµητη δηµιουργία .Οι λέξεις , 

φράσεις µε τη δράση και τη σύνδεση.Ακούω στο ραδιόφωνο ότι το 

σχέδιο µπορεί να εγκαταλείψετε , σκέφτοµαι και αισθάνοµαι µε 

βόρεια .45 λεπτά ακόµα και ιδού άλλο ένα τσιγάρο , νοµίζω , φυσικά 

!Όλα σχεδόν τα πάντα , αλλά µε κάνει να πιστεύω ότι και εµείς 

πρέπει να αντιµετωπίσουµε .

Πρόκειται για µια ώρα µε αποτέλεσµα 20 ετών από 30 έχω .

Ζούµε το 66 % της ζωής σκεφτόµαστε το 100 % ότι το 33 % µπορεί 

να µας δώσει .Ήταν περίπλοκη , αλλά εξήγησε .

Αν πραγµατικά πρέπει να αγωνιστούµε και τη φιλοδοξία να 

µελετήσουν ένα µέσο για να ενεργήσει

∆εν είναι εύκολο , δεν είναι δύσκολο να επιστρέψει µε το κάπνισµα 

"µόνο" τσιγάρο .Εµφανίζεται σε µια στιγµή , και να ακολουθήσει µια 

διαδροµή που δεν προεξέχει .

Φυσικά , εγώ καπνίζω σχετικά µε την κατάσταση .Φύση µου έπρεπε 

να περιέχει καθαρότητα .

Πέρασαν δύο ώρες 03 λεπτά και στη συνέχεια σκέφτηκε esfumacei .

Θα σας αναδύονται , κάτι που θα sortir .Άρχισα να χαµόγελο , 

νοµίζοντας ότι κάτι επρόκειτο να πάρει .

Ο ευκολότερος ήταν να παραιτηθεί, αλλά θα ήθελα να επιµείνω .

Ενισχυµένες και σκέφτηκε µόνο να πω ότι κέρδισε .

Αφύσικο κάτι ήταν ανώµαλη .Όπως αντανακλούν , ο καλύτερος 

τύπος προσποιείται να κοιµηθεί .

Η βούληση είναι να έρθει , αλλά εγώ δεν θα τρέξει µακριά .∆εν είµαι 

το φως , αλλά η ενέργεια δεν θα χάσετε ποτέ .

Νιώθω µια δύναµη αστραπή που ποτέ δεν επισκιάζουν µου .Θα 

αλλάξει , αυτό δεν θα διστάσει να µετατρέψει τα πάντα .

Και θα ξέρω γιατί θα το κάνω .

Μια ήρεµη και µπανάλ τσιγάρο , κάπως διστακτικοί από ενοχλητικό .

Όταν µια µέρα ένας γλάρος come'll σας ζητήσει να φέρει πίσω είχατε 

τι δεν έκανε τίποτα όταν ήθελε όλα χαθεί , όπως θα κάνω χωρίς 
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εσένα συνίστατο στην περιγραφή που είχε πάθος ένα γιγαντιαίο 

αγάπη και πάντα καταλαβαίνω όταν σκεφτόµαστε από εσάς , µέσω 

της οποίαςέχασα εδώ, εκεί που ήθελα να είναι ένα ηφαίστειο ήθελα 

να σας προκαλέσω την καρδιά σας ότι γιγαντιαία αγάπη , πάντα 

θριαµβευτική οπουδήποτε αισθάνθηκα µια βαθιά επιθυµία που 

προέρχεται από τον κόσµο µου που πάντα θέλατε , ειδικά όταν 

γελάτε το βλέµµα της ευτυχίας ήτανισχυρότερη από ό, τι το σύνολο 

της ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω του οποίου όλα τα τρέχοντα ότι µας 

δεσµεύει και ποτέ δεν µας χωρίζει δεν είχε ποτέ την πρόθεση του µια 

τυχαία συνάντηση φανταστείτε τη γέφυρα πάνω από τον ποταµό , 

όπου το πεζοδρόµιο ήδη σήµαινε τίποτα είδε την εικόνα και έτρεξε 

και κρύφτηκεδιάβασα σε µια εφηµερίδα γλυκά λόγια , όπως 

επιστολές µέλι δεν ήταν µαλακίες είχε νόηµα και θάφτηκαν στο 

παρελθόν κάτι που ο άνεµος φυσούσε και πίστευαν ότι το πρόσωπο 

που βάφονται µε πινέλο σε αντιπαθή πλαίσιο που ήταν µέρος της 

προκύπτουσας τέχνης ζωγραφισµένα στην οθόνη , ήταν ηόπως 

γερνά .

ο αριθµός

Φύγετε , έτρεξε αλλά µε άρπαξε και µε τράβηξε , µε πήρε µαζί του .

Καταραµένος εικόνα που δεν βλέπουµε , αλλά αυτό διαδίδεται .Είναι 

αγνώριστος σχήµα ενός παραµυθένια εµπειρία εµφάνιση 

.Μουρµούρισε την εικόνα : είστε φοβισµένοι ενός ανθρώπου χωρίς 

πρόσωπο !

Ναι - µου απάντησε µε κάποιο φόβο .Μην φοβάστε γιατί υπάρχω 

µόνο µε την παρουσία του φωτός .

Έχω µιλήσει του φωτός και της ενέργειας , αλλά ποτέ από έναν 

άνθρωπο του οποίου το πρόσωπο εµφανίζεται σε άγνοια και 

voluptuously και να τρέξει φυγή χωρίς να επιτύχει τη φυσική σας .

Το ποσοστό αυτό είναι ένα ον του σκότους, που δεν µπορούν να 

ζήσουν χωρίς το φως .Περίεργο είναι µια σκιά που κρύβονται στο 

σκοτάδι και τη σιωπή .Αλλά τα κύµατα του φωτός και µε αυτό 

ostentas καπέλο απρόσωπη , µαύρο .Θα ανέβει στον ουρανό , 

µεγεθύνει µε την παραµόρφωση του βλέµµα σας και µεταµορφωµένα 

φως .Μαζί τους ουρανούς του ποταµού , όπως ο καθένας ποταµού µε 

Σουλτάνου αέρα απογοήτευσης και να ανταποκριθεί µε την ταχύτητα 

του µαύρου ουρανού και densifico µου να ρίξει το κρύσταλλο και 

νευρικός βροχή .Αλλά για έναν άνθρωπο χωρίς νερό το πρόσωπο 
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τρυπάει το σώµα µου και τη δική µου µεγάλες καµπαρντίνα δεν 

απορροφούν .Είναι κατασκευασµένο από σκιά .Αυτά τα φανταστικά 

στοιχεία αυτά αναδηµιουργείται από εµένα στους νεκρούς της νύχτας 

, κυνηγητό που προσπαθούν να ξεφύγουν από το σκοτάδι και το 

φως της ζήτησης .

Είµαι φίλος του ατυχία σκιά .

Όλα κακό είναι η εικόνα δεν υπάρχει .

Είναι ένα λείπει εµφάνιση.

Η κραυγή ως µια µορφή της δια βίου ευχαρίστηση προκύπτει από 

την σκοτεινή ψυχή ,

Η αίσθηση της προστασίας για τους άλλους και το τροµερό βουητό 

ψυχή .

Τι αυξάνεται ούτε πέφτει , αλλά πάντα ανεβαίνει στην σκατά απάτη .

Αυτό που βλέπετε είναι πραγµατικά υψηλή και όχι η πτώση του 

γκρεµού .

Σχετικά µε το ύψος των κυµάτων , όπου το πράσινο και το µπλε 

ψέµατα εξασθενίζει .

Surge κόκκινου συναγερµού , καθώς οι αρχές των άλλων .

Η σκοτεινή , ζοφερή , επιπόλαιος δεν είναι πάντα παρούσα , καθώς 

βαθαίνει η απόγνωση ενός δυνατού και σιωπηλή κραυγή .

Σύµφωνα µε τα λόγια αναφέρεται στην κάλυψη των υπερφυσική 

µαγεία που απαιτεί πάθος .

Χωρίς αλιευµάτων , επιστολή µε επιστολή χτίζει ένα λογοτεχνικό 

τείχος των λέξεων έρχεται µια αναπόφευκτη πραγµατικότητα ... 

όπου ρέει γραφή και τα δάκρυα της άρρηκτης ικανοποίηση του 

οποίου η ύπαρξη δεν έχει αντίρρηση , αλλά όπως γίνεται 

αναζωογονηµένη και φαίνεται να οφείλεται σε ένα διάλειµµαο πάγος 

της Ανταρκτικής που απωθεί τη δική του µαγεία του να είσαι µεταξύ 

των εκθαµβωτική όντα και πώς αυτό εξασθενίζει σε κάψιµο φωτιά 

της επιθυµίας να προφέρει το µακρύ ανακοινωθεί.Γράφει και 

µεταφράζει την ψυχή του ξεχείλισµα της µηχανής δηµιουργίας 

.Μεταξύ των γραµµών και τα λόγια εδώ είναι αυτό που σκέφτεται και 
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άλλα σχόλια .

ίλιγγος

Μια αρχή , µια βράχο , γιατί ο χρόνος δεν είναι εφήµερη .Η 

παράλληλη πτώση σε ένα κακό ξεκίνηµα , arrefeço .Σε µύτες των 

ποδιών µου ισορροπία και εγώ άλµα , βουτιά .∆εν µε µαταίωση , 

πήδηξε και φανταστεί ίλιγγος .Γρήγορη καρδιά τρόµαξε από κάτι που 

φαντάζοµαι ταξίδια .Στο µπροστινό µέρος , είδα µια ζωή σε ένα 

δευτερόλεπτο για να γλιστρήσει πέρα από τον αέρα .Ήταν η 

ελεύθερη πτώση χτύπησε αυτό το φθινόπωρο για το έδαφος ... το 

βρεγµένο δρόµο πίσσα λάµπει στο παρασκήνιο εξαέρωσης είναι κρύο 

!Η υγρή άσφαλτο αισθάνονται το φρέσκο   νερό που λάµπει στο 

σκοτάδι θυµούνται το φωτεινό και εντυπωσιακό ουρανό και ήταν 

τόσο ισχυρή που το έδαφος , να επηρεάσουν έντονα αυτό θα 

καταστρέψει ό, τι ερχόταν .Το ρολόι έχει σταµατήσει και 

απαθανάτισε τη στιγµή της σκέψης του .Σε ταχύτητες πάνω από τον 

άνεµο ήρθε σε δίνη και περιέλιξη στράφηκε και τριαντάφυλλο , 

τριαντάφυλλο , επέστρεψε στην προηγούµενη στιγµή να είναι το 

αργότερο την αποκαλούν έτσι αύξηση της πτώσης , όταν έπεσε στα 

ύψη .

Το καµάρι του νιώθω σαν να βλέπω άλλους υπέστη κάποιον που 

αισθάνθηκε και ποτέ δεν είδε ο ένας τον άλλον στο δέρµα των 

άλλων ελπίδα ποτέ sofrais υψώνεται το πνεύµα της βοήθειας και την 

αµοιβαία βοήθεια των τρόποι υπάρχουν ογκόλιθοι αυτά τα εµπόδια 

που θέτουν υπερηφάνεια που γεννήθηκαν µε αυτόν τον τρόπο 

στηνέχω την πεποίθηση , γιατί ο κόσµος ήρθε να πολεµήσει µέχρι το 

τέλος και θα διασφαλίζει και να είναι τελικά και να φτάσει στο 

κατώτατο σηµείο για να γνωριστούν µεταξύ τους και τον κόσµο 

περίφραξη τους στην τέχνη του φράχτη εκεί για να προκαλέσουν 

χτυπήµατα όλα πάνε µέσα από µια αίσθηση από ένα χτύπηµα από το 

τέλος τουσπαθί αγωνίζονται µια υποφέρουν ακούσια µετάδοση 

δύναµη για να κερδίσουν και να λάµπει είναι ο νικητής και ηττηµένος 

όταν πέφτουν , αισθάνονται τον πόνο, αλλά ανεβαίνει και πέφτει 

λόγω είναι ένας µαχητής που κερδίζει ο πόνος είναι φανταστείυψηλή 

η τελευταία πράξη και εµείς εικάζουν για τη δόξα του νικητή και 

ηττηµένο όλοι οι µαχητές αξίζουν την επιθυµητή νίκη .

Εκείνο το πρωί

Ήταν µια επιπόλαια και οδυνηρές δάκρυα αυγή που δεν απέχει πολύ 
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από ένα υπερβολικό κλάµα που έκανε αίσθηση στο πρόσωπο του 

µπαγιάτικο υγρό πρωί ήδη η νύχτα είχε προηγηθεί είχε παρέλθει 

χρονικό διάστηµα ήρθε µια κραυγή και είπε να προσέξετε για τον 

ήλιο για να έρθει και να εξατµίζεται δάκρυατρέχει προς τα κάτω και ο 

κόσµος µε τα σύννεφα απλό χαµόγελο εν λόγω κατέπληξε 

αποφάσισε να αποφασίσουν για το τι επρόκειτο να συµβεί , θα 

ελέγχει και αυτή η δοκιµή πραγµατικά την απόφαση δεν έγινε 

εµφανίστηκε από το πουθενά θα αναδύονται αίσθηση ότι το ταµείο 

είχε αίσθηση του λεπτόσυνήθειες από περίπου θάρρος και επιµονή 

τρέφονται µε ελπίδα το χάσµα και αποσαφηνίζεται η οµίχλη και 

ύπουλη άνεµος ήρθε η επιθυµία να επιτύχουµε κάτι που θα 

µπορούσε να επιτύχει .

Τύχη θα ξεκινήσει χρόνο για τον εαυτό µου και την πρόοδο αγάπη 

στους αγώνες και µάχες άψογη βολή ήταν ακριβή για τις επόµενες 

ηµέρες χτύπησε ο δείκτης διαβάστε τις ώρες, τα λεπτά και τα 

δευτερόλεπτα και απελευθέρωσε µου , ως δια µαγείας ήταν εκείνη 

την ηµέραχαρά και αγαλλίαση είδε περισσότερα από ό, τι οι 

περισσότεροι άνθρωποι ήταν διαφορετικό µυαλό αµπέλου είναι 

βέβαιο ότι θα συµβεί θα ήταν απλά surtir .

Το web

Κοίταξα γύρω µου σοβαρά είδε το τοπίο και δεν είναι άσχηµο κοίταξε 

στην κοινωνία είδε µια ιστοσελίδα όπου όλα είναι συνδεδεµένα και τα 

πάντα, αλλά σκέφτηκα ότι η αράχνη ήταν µια συνοµωσία ένας 

θάνατος πραγµατικό δράµα ήταν η επίσκεψη της αράχνης και το 

διαδίκτυο ήταν ένα τηςείδος δείπνο πήρε την αράχνη που επλήγησαν 

περισσότερο και λιγότερο έπλεξε τσιµπήσει ανθρώπους και τον τρόπο 

που αποκοιµήθηκε αυτό το αδηφάγο calhava όλοι έχουν ονειρευτεί 

ότι εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους σε ιστό της αράχνης του ήταν ο 

άσχηµος θάνατος έπαψε να υφίσταται και η θνησιµότητα θα 

υποκύψει αυτό ήταντο όνειρο του να είσαι αθάνατος , χωρίς το φόβο 

της στο διαδίκτυο, η αράχνη και τη ζωή όλων υποκύψει , αλλά είναι 

στο χέρι µας να σχηµατίσουν έναν ιστό και µπορεί να είναι καλό για 

τη ζωή δεν πάρει άσχηµο έχουν τη θέληση να ζήσει και να µην 

κοιτάξει την αράχνη ως το τέλος, αλλάαλλά ένα τέλος ενός κύκλου 

µιας εταιρείας / web που είναι πάντα υπό κατασκευή κτίριο ο ιστός 

εξελίσσεται και η αράχνη δεν είναι λύση διαδίκτυο, το άσχηµο 

αράχνη και τη φαντασία µου .

Φώτα σβηστά καφέ τσιγάρο µεταξύ του κακού και καβουρδισµένου 
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καφέ πάρετε αυτό αυτός ο χώρος είναι ένα ευάερο , µε µεγάλη 

συµµετοχή , όπου οι άνθρωποι έρχονται από παντού βλέπω τον 

εαυτό µου στο µέλλον για να δηµιουργήσετε ένα βρόχο σε αυτό το 

χώρο όπου γράφω και στη συνέχεια να έχουν µια 

αντικειµενικήΕλπίζω φθάσει σε περίπου 2.000 ώρες εκ των οποίων 

περίπου ένα ανά ηµέρα αφοσιωθώ σε αυτό το χώρο που ονοµάζεται 

ειδικά φώτα καφέ όπου ελπίζω να φωτίσει τις γραµµές µεταξύ µέρα 

µε την ηµέρα µου να αισθάνονται χαλαρή ενέργεια , ακόµη και για 

instant'll κρατήσει µια καθηµερινή διαδικασίαγια να γράψετε µια 

σταθερή δηµιουργούν , να περιπλανηθεί , σκέψης και γραφής είναι 

κάτι που βρίσκω συναρπαστικό και προκλητικό θάλασσα φανταστώ 

τον εαυτό µου στον κόσµο των θαλασσών µου ανάµεσα στο κάτω 

µέρος υπάρχει ζωή !Κολυµπήστε στον ωκεανό της γραφής όπου 

βλέπω τη ροή της µελάνης να δηµιουργήσουν όµορφες γραµµές 

ανάµεσα στα κείµενα , φράσεις , ποιήµατα ή ακόµη και απλές 

σκέψεις , χωρίς ιδιαίτερη προσοχή ή καθίζηση , ακόµα και ένταση 

δεν υπάρχουν προθέσεις του ωκεανού µου κυνήγι µέχρι επιστολές µε 

καµάκια να επιτευχθεί στο παρασκήνιοκαρδιές που νιώθουν 

διαφορετικά συναισθήµατα , αισθήσεις , αλλά αυτό που έχει σηµασία 

είναι να βουτήξετε στην θάλασσα και µας αγαπούν ιδιαίτερα τις 

διάφορες θάλασσες .

Ανάβω το φανάρι φανάρι δύναµη στην ενεργειακή ιδού διαγράφει το 

φωτισµένο κενό , συµπληρώστε το συναίσθηµα ξυπνά µέσα µου η 

επιθυµία ατελείωτες συµβαίνει ότι η φωτεινή φλόγα φωτίζει ένα 

απόγευµα κυλάει αργά , πολύ τεµπέλης είναι ένα φως ξυπνά ένα 

φωτεινό βλέµµα και πώςότι έρχεται µια αύξηση στην παρουσία µιας 

γνώσης είναι εκπέµποντας ένα πυκνό άρωµα , έντονο και µεταδοτική 

ιδού ένα άρωµα που αισθάνεται χαρά να εισπνεύσει και πόσο καλή 

είναι κάθε µέρα ποτέ δεν αναπνέουµε τον ίδιο αέρα το χαµόγελο το 

χαµόγελο δεν είναι πάντα ακριβή , αλλά τι σας κάνει όµορφηοικεία 

µικρό χαµόγελο , ένα σηµάδι της χαράς και αντιµετωπίζει ως µια 

γοητεία µια πολύ φυσική και χαλαρή διαχρονική χαρά όταν λογικά 

χαµόγελο µε χτύπησε µια λάµψη που πονηρά δεν πειράζει και όταν µ 

'αγγίζεις είναι διαφορετική stunning'm ελαφρώς βαθιά σκέψη για µια 

στιγµή όπως η ευτυχίαεµφανίζεται στην πραγµατικότητα της 

δυαδικότητας του ένα χαρούµενο χαµόγελο σε ένα βλέµµα πολύ 

φωτεινό όσο έχω δει πολλές φορές .

Fado φάντο έναν προορισµό που σηµατοδοτεί τη νοσταλγία χωρίς 

ηλικία µακρινή έρηµο , αλλά πολύ κοντά στα κεντρικά γραφεία για 
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να δείτε επιθυµείτε µια θέλουν µόνο αισθάνεστε ότι δεν ανήκουν όλα 

όσα γράφω , αλλά νιώθω ό, τι γράφω .

Εδώ είναι ένα απλό , αλλά δεν µείωσε τη λέξη που την καρδιά µου 

ακούγοντας τον άνεµο στο αναθέτουν άνεµο να σας πάρει µερικές 

λέξεις έγραψε µε τη βροχή που µε µια θέση , θα σας πω ότι θα γίνει 

µια µελέτη ήλιο µε τις ακτίνες του και εσείςθα έλεγα ότι είστε 

ενέργειά µου και για εσάς ήλιος µου θα λάµψει πάντα , ακόµη και τις 

ηµέρες όταν το χιόνι ήταν αυτός ο τρόπος σκέψης που ο άνεµος θα 

φυσά πάντα .

Σκεφτείτε , προβληµατισθούν και να ενεργήσουν ή να µην ενεργήσει 

δεν εκφράζεται αισθάνεται και πόσο δύσκολο είναι να αισθάνονται 

και να µην εκφράζει µόνο µερικές φορές αρκετά απλά για να 

υπάρχουν, αλλά αντανακλούν πριν από την αντίδραση σαν µια 

διαδικασία συναίσθηµα και να υποκρινόµαστε σαν πράξη ελέγχου της 

σκέψης ή όχιπράξη τώρα ιδού η σοφότερη στη συνέχεια να 

υποκρινόµαστε .

Είναι µια αίσθηση µετά από τότε αντανακλούν µάλλον µια αντίδραση 

που δεν µπορεί να αισθανθεί µπορεί επίσης να κολλάει µερικές φορές 

από τη σιωπή ενός προβληµατισµού και απλά µείνετε µε την 

παρουσία που σηµαίνει ότι είναι .

Το εµπόδιο δεν είναι το εµπόδιο για να κερδίσει την ίδια την 

παράσταση χωρίς φόβο µερικές φορές αισθάνονται µια πράττων , 

αλλά το ενδιαφέρον είναι να ζήσουν και να παλέψουν για εµάς να 

αναπτύξουµε αυτό µερικές φορές είναι να αναπτυχθούν και να 

µάθουν στον αγώνα για τη ζωή πρέπει πάντα να αντιδράσει στην 

απώλεια , ατυχία να ξεπεραστούν τα εµπόδια είναιµεγιστοποιώντας 

το έχω ξεπεράσει είναι η µέγιστη ευχαρίστηση να κερδίσει και να µας 

δώσει την κατάλληλη τιµή για να µας ξεπεράσουν και να αποκτήσουν 

αξία στο να µαθαίνουν από τις ήττες και τελικά να κερδίσει είναι η 

ουσία της ζωής .

Θαλάσσιες στροβιλίζονται νερό τροχαίο στη θάλασσα , η άµµος 

κλώση στάγδην κόκκους δηµητριακών µε ένα αεράκι τροχαίο στο 

πάτωµα , πιάσε µε το ένα χέρι ο ωκεανός πέφτει µε άλλο άµµος της 

θάλασσας και µια σειρά βουτηγµένα σε χαλαρό χέρι τον εαυτό σας 

,ελευθερώνεται επεκτείνει την αίσθηση του που είχε τα πάντα στα 

χέρια τους, αλλά όχι πάντα, δεν έχει πάντα επιτυγχάνεται µερικές 

φορές ξεφεύγει από τα χέρια ανάµεσα σε αυτό που αισθανόµαστε 
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στις καρδιές και τα χέρια όλων µας να έχουν µια συγκίνηση και µια 

σύλληψη που αναδύεται σχηµατίζοντας έναανεµοστρόβιλος .

Όχι ό, τι να σας πω είναι αλήθεια , αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο 

ψέµα !

Η φλεγόµενη πόνο της απώλειας .Όταν, όµως πού είσαι ;Τι έκανα ;

∆εν είχα όνειρο γιατί είµαι ξύπνια αναµονής .

Θα έρθει , θα µε σώσει από αυτό το φύσηµα ρίγος µου , αναίρεση 

µου , να σπάσει µου και διαφθείρει και λέει ότι δεν είσαι !Πού είµαι , 

θέλω περισσότερα , δεν µπορώ να κρατήσω µόνο ζωής και της 

αναπνοής .

∆ιαδροµή µέσα από τα µέτωπα και ιδού κάτι που µου συνεχίζει να 

κινείται προς τα εµπρός .

Επειδή η υποχώρηση και να πάρετε πίσω στο σηµείο όπου δεν είµαι 

καν σκέφτονται ή να είναι .

Θέλω να τρέξω µακριά , µακριά από το τσιγάρο , συγκρούονται πάνω 

στα βράχια και Κροτικά .

Η καρδιά µου είναι σαν αυτό το τσιγάρο που βγαίνει από την 

επιθυµία να αναζωπυρώσει θα είναι αυτός που µου και έναν κόµπο 

λύνει ωθεί .∆εν θα , δεν θέλω να είναι ένα χαλαρό νήµα που δένει 

φτάνει λαβές .

∆εν θέλετε να είναι αυτό που λέτε ή να πω για µένα , θέλω να είναι 

αυτό που αισθάνοµαι .

Αυτό κόµπος , δεν βλέπω ότι στραγγαλίζει και σφίγγει και 

καταστρέφει .

Αυτή η ισοπαλία θα πρέπει να σπάσει .

Τα πάντα πίσω στο µηδέν .Θέλω µόνο να είναι 0 χωρίς καµία λογική 

συνέχεια , δεν θέλουν να είναι θετική ή αρνητική , αλλά επιµένουν 

ότι θα πρέπει να κάνουµε και να συµβεί .

Επιτρέψτε µου .

Γιατί κλαίνε;

∆εν ξέρω , αλλά πάντα ξέρω γιατί δάκρυ πέφτει και χαλαρά , 
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γνωρίζω επίσης , επειδή µερικές φορές τρέχω στα λάθη των άλλων 

και επειδή κρατώ στα χέρια .

Θέλω να κλάψω , θέλω να µου πέσει .Αυτή η πίκρα του συναίσθηµα 

που µου αφήνει µε ένα ζεστό κρύο ρίγος που , αλλά αξίζει τα δάκρυά 

σου , και να γελούν και να αισθάνονται .Το τέλος θα φροντίσει τέλος 

έφτασε µε ένα δάκρυ δεν έξωση , αλλά πάντα παραµονεύουν και 

εκτελείται στο πρόσωπο των δακρύων αδιαφορία .

Σκεφτόµουν , όπως είστε .Έτσι, κοινός , έτσι όπως αυτό που νοµίζετε 

, είναι ένα πρότυπο .

∆εν µε νοιάζει τι παραµύθι , θέλω να δω τι δεν µπορείς να µου 

δώσεις ό, τι χρειάζοµαι και όχι εσείς.

Θέλετε µένα .Για να σας Σας θέλω , όπως έχετε πάντα , ό, τι 

σκέφτηκε ήταν ό, τι ήταν ή όπου δεν ήταν , έκανες όπως κάνετε .

Είµαι εγώ .

∆εν ξέρω πώς άρχισα αυτήν την ιστορία νοµίζω ότι λίγοι θα φτάσει , 

αλλά να µην έχουν ούτε το βέλος τόξο , πόσο µάλλον στόχος .

∆εν έχω σκοπό να χτυπήσει , δεν ξέρω ούτε καν σταθµισµένη taria , 

αισθάνοµαι ότι έχω επιτύχει είναι ο ίδιος , το βέλος οδηγείται στην 

καρδιά , έτσι τον πόνο µου .Μια µοναχική καρδιά , που 

χαρακτηρίζεται από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο από αναζωογονεί , ο 

πόνος είναι πολύ ισχυρή η βούληση να αντλήσει .

∆εν είµαι ελεύθερος .Ποτέ δεν θα είναι εντελώς δωρεάν , αγαπούν 

την ελευθερία µου , αλλά αισθάνοµαι δεσµεύονται από το ποιος έχει 

την αγάπη για µένα .

Επειδή µ 'αγαπάς ;

Θα µου άρεσε πολύ .Θέλουν να είναι ελεύθεροι και να συνδέονται µε 

κάποιον .Θέλετε να νιώθω µόνος και απαρατήρητος .

∆εν θέλω να καταλαβαίνουν τίποτα , δεν θέλω να σκέφτοµαι τίποτα , 

γιατί εισβάλλουν , θέλω µακριά από την πλησιάζει .

∆εν θέλω την αγάπη λέγεται ότι είναι η ελευθερία .Θέλω µόνο να 

ρίξει ό, τι είναι µέσα µου .

Η αγωνία , απώλεια .Ήταν και δεν είναι πλέον .
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Ήρθε η στιγµή , χωρίς να αισθάνεται αριστερά .

Αυτή η φύση να κάνει και να αναιρέσετε και περισσότερο , για να πω 

τι θα κάνουµε .

∆εν θέλω να κάνω τίποτα , δεν θέλουν να πάνε µακριά , θέλω να 

πάω όπου δεν παίρνω .

Να φύγει και τίποτα δεν θα φέρει .

Μην κλαις , µην γελάτε , δεν νοµίζω , δεν φαίνονται και να 

αισθάνονται σαν δεν είµαι νεκρός .

Τι τραγωδία !

Και θα πρέπει να πάµε µια µέρα θα υποκύψει επίσης .

Πώς κι έτσι;Ναι , αναρωτιέµαι γιατί αυτό , γιατί αυτό , αλλά δεν θέλω 

να σκεφτώ τι έχει µεταδοθεί .

∆εν θέλω να πολεµήσει, δεν θέλουν να είναι όσο κάποιος που ποτέ 

δεν ήταν .

Η φωνή στέκια που θρηνεί .

Hang On .

Θα ταξιδέψω , έρχοµαι και πάω υποµονετικά .

Τι να πω , δεν έχω , δεν έχω πολύ και άλλο τόσο µου λείπει .

Παραβιάζει µου να µου λέει να µην το θέλει.∆εν θέλω .

∆εν θέλω να πάω πίσω , θέλω να είµαι εδώ όταν η µουσική παίζει και 

τα φυσάει ο άνεµος .

∆εν θέλετε να είναι ο διάβολος , δεν θέλουν να είναι άγγελος , δεν 

θέλουν τον ουρανό ή την κόλαση .Θέλω τη γη όπου υπάρχει πάντα .

∆εν θέλω να φύγω, θα µείνω εκεί που είµαι , θέλω όλοι εκεί , µόλις 

µου χώρο για να αναπνεύσει και να σκεφτούµε πάνω σε αυτό.

Φανταστείτε και δηµιουργήστε τη δική µου ύπαρξη .

Θέλω µόνο αέρα για να αναπνεύσουν .Θέλετε µου χαλαρά ως το 

αέρα που αναπνέουµε .
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Έγραφα τι θα διαφαίνεται µετά την ανάγνωση ό, τι είναι µου θέλει να 

µεταδώσει .

Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο .Νοµίζω ότι πολλοί δεν θα ειπωθεί , πολύ 

και αυτό που δεν θα γίνει κατανοητό .

Απορρίπτω .

Σφοδρή θέλουν να απορρίψουν ό, τι µου φτωχαίνει .

Τα ασήµαντα πράγµατα δεν έχουν καµία θέση στην καρδιά υπάρχει 

πολλή συγκίνηση .

Αυτό που βλέπουµε µε µια µατιά µπορείτε να επισηµάνετε στην 

καρδιά σας .

∆εν µπορείτε να το πάρετε , δεν θέλουν να δουν , αλλά αισθάνοµαι 

τι τα µάτια σας βλέπουν.

Ποτέ µην ανοίγετε τα µάτια της καρδιάς , γιατί δεν µπορεί να δει και 

να υποφέρει .

Είµαι εδώ .

Να µε βλέπεις ;∆εν το πιστεύω !Μπορείτε να νιώσω ;Επίσης, εγώ δεν 

το πιστεύω !Τι βλέπετε σε µένα ;

Εµ, ήµουν εδώ µήπως εσύ µου esquecesses , δεν µπορεί να σταθεί , 

δεν έχετε , επειδή ό, τι µας ενώνει µερικές φορές µας χωρίζει , αλλά 

µπορώ να σας πω ότι είµαι εδώ .
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∆εν θα προσποιηθώ

Θα γράψω και αφήστε το να ρέει.

Αυτά που γράφω είναι αναµφίβολα ένα δάκρυ .

Όπως έγραψα ένα δάκρυ , όπως είναι , λυπηµένος , µόνος , υγρό , 

χαλαρά .

Επιτρέψτε µου να σκουπίσει τα δάκρυα σας , ο πόνος σας , τη θλίψη 

σου , τη µοναξιά σας , ότι η ασφυξία που είναι να είναι µόνος .

Επιτρέψτε µου να γλείφουν τα δάκρυά σου , πίνω τον πόνο που 

αισθάνεστε

Μόνο , µόνος .Εµένα , αυτό είναι εγώ , µόνο εγώ !

Πώς είµαι;Απλά µου .

Η αίσθηση επεκτείνεται για να αισθανθεί πραγµατικά τον πόνο .

Πώς αισθάνεται ότι είµαστε .Σκέφτοµαι πηγαίνει πέρα από αυτό που 

προέρχεται από το εξωτερικό .

Εσωτερικό ξέρω ότι υπάρχω , να υπάρχει για τους άλλους απλά 

κοιτάξτε µας , αλλά ποτέ δεν βλέπουν το ίδιο που έχω χάσει σελίδες 

, και µόνο φύλλα , χαλαρά ποινές , χαλαρά σελίδες , και µόνο φύλλα 

, φράσεις χαλαρά , θέλουν πάντα να βγει , δεν θέλουνσώσει τίποτα , 

εγώ αδειάσει , ακριβώς έτσι evoluirei ότι όλα όσα γράφω , τα πάντα 

evaporize , esvaísse στην επιστολή της ποινής περισσότερο πόνο , 

κάθε λέξη του πόνου σας , γράφω για να µε ελευθερώσει .∆εν 

θέλετε να υποφέρουν .

Μια άλλη µέρα το πρωί , ο καθαρός αέρας πρωί , θορυβώδης πάρα 

πολύ .Θέλω η νύχτα , σιωπηλή νύχτα , όπου βλέπω στο σκοτάδι το 

φως που φέρετε µαζί σας .

Ας ενώσουµε τη σιωπή και το σκοτάδι .

Ας κάνουµε το φως συσκότισης .Πλευρές , γωνίες , γοητεύει , ξόρκια 

, ποιήµατα , φράσεις .

Θέλω να είµαι το φως σας στο σκοτάδι της νύχτας .

Όπως άφησα τον εαυτό µου να πάει στις γωνίες των βαθιών 

παλίρροιες παίξει το άρπες υψηλής γοργόνα .Θέλω να µείνω και να 
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σε κοιτάζουν χωρίς να σας πω τι θα γράψω .

Για να µην ξεχάσετε .

Τίποτα !Μήπως τίποτα

Ο στόχος µε αυτά τα λόγια είναι άκυρη .∆εν θέλω να διαβάσετε , δεν 

θέλουµε πλέον να γράψουν µια ηµέρα θέλω να σας πω .

Τώρα, όµως, ήθελε απλά ένα κοµµάτι του τίποτα .

∆εν ξέρω αν θα διαβάσετε , πολύ λιγότεροι καταλαβαίνουν τι έχω να 

σας πω .

Τι θέλετε µπορείτε να παρατηρήσετε είναι ότι entendas και όλα , 

αλλά αντιπροσωπεύει για µένα και εκεί µπορείτε να υπολογίζετε σε 

µένα .Αλλά µην το πεις σε κανέναν .

Θα περιµένω για το θάνατο decepe µένα .

Θάνατος ;∆εν υπάρχει θάνατος !

Και αυτό είναι πάντα παρούσα.∆εν φοβάµαι το θάνατο , αλλά την 

απώλεια σας .

Όχι ότι κάτι µου κάνει κακό , αλλά η εµπειρία του έχει και δεν έχει 

είναι η διαφορά του να είσαι , πώς µπορεί αυτό να είναι έτσι ;

∆εν θέλω τίποτε , για λίγο και πολύ οτιδήποτε θέλω , δεν θέλω 

τίποτα επαναλαµβάνω , είχα τα πάντα, όταν δεν ήξερα και τώρα 

ξέρω τι θέλω τίποτα , απορρίπτοντας ό, τι είναι και δεν είναι , θα 

είµαι ελεύθερος , χωρίς πάντα για µέναδεσµούς και θα µου πέσει 

πικρία , ότι είναι να έχουµε .

Απλά , θέλω να είµαι !

Μπορώ µόνο να είµαι εγώ ;Ναι µου και όλα , αυτό δεν είναι τίποτα 

δεν θέλω ."Timeless "

Hit , και άρχισε να χτυπάει ασταµάτητα χτύπησε µε µια άνευ 

προηγουµένου ροή µιας ανωµαλίας ή τραυµατίστηκαν τότε, µια µέρα 

όχι περισσότερο άνοιξε έρχονται πίσω για να κάνουµε ήταν η ανοιχτή 

και αµέσως κοντά όπως θα προφέρει , ήταν δικό µου , αλλά πάντα 

µουπαραγγελία σας είναι , εσείς και εγώ σε µια λέξη , στη συνέχεια, 

την καρδιά !Η βαθιά θλίψη της ύπαρξης
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∆εν είναι γνωστό να είναι ενήµεροι και να µάθουµε να ζούµε µε 

οικεία ιδού σας , η διαφορά είναι αµελητέα και να ανήκουν είναι κάτι 

που εξασθενίζει πάντα σαν σε παραίτηση , δεν είναι απροθυµία στην 

ουσία το µόνο που θέλουν είναι να είναι από τον εαυτόµπορείτε να 

δείτε στο παρασκήνιο εσωτερικό µας και εκεί θα δούµε ότι δεν 

υπάρχει τίποτα τόσο κατώτερες ώστε να εκδηλώνουν υψηλότερα 

ιδού µια πρόδηλη σκέψης , δεν αφήνετε να εκφράσω πόσο πολύ 

χαµηλότερο είναι το επίπεδο στο οποίο θα θέσουµε τους εαυτούς µας 

θα δούµε πώς τον ανώτερο εαυτό µας ,είναι όλο και πιο κοντά στο 

απειροελάχιστο πάντα αναρωτιόταν ουτοπική ιδού να γεννηθεί , ζουν 

και µαθαίνουν και όταν πραγµατικά συνειδητοποιείς ότι γνωρίζει 

πολύ περπάτησε µακριά από τα πάντα και ξέρει τον εαυτό σας τι έχει 

αλλάξει ;

Τα πάντα στο σιωπηλό κόσµο µου !Πώς κι έτσι;

Επειδή είµαι πρόθυµος να αλλάξει και να αντιµετωπίσει όλα, αλλά 

σχεδόν όλα προέρχονται από τον κόσµο µου ο κόσµος µου 

σιωπηλός;Είναι η διάνοια που µου λέει να κάνει το σωστό πράγµα 

έτσι !Φανταστείτε ; !Μια διάσταση της στρατόσφαιρας χωρίς όρια 

επέκταση εισέρχεται στην απογοήτευση της µαγείας διαχρονικά έξω 

στο επίπεδο του ίδιου πάντα µε τη σκοτεινή όψη της αληθινής 

ψευδαίσθηση της λέξης ήδη µιλήσει απογοήτευση ψευδαίσθηση ?

Ντόρα γενιά των εσωτερικών συγκρούσεων του απλού αγωνία που 

χτυπάει κάθε αρµονία .

Αινιγµατικός , ευαίσθητες και ότι είναι η µη δεσµευτική επιστολή της 

ενέργειας πολύ περισσότερα γράµµατα ή επιστολή µικρή λέξη .

Εδώ είναι ένα µενίρ που θα καθιζάνουν, και γράφει πολύ σε λίγα 

λέγονται .

Μάταια πράγµατα που θα έρθουν πολλοί θα είναι εκείνοι που θα 

φύγουν , άλλοι δεν θα σταθεί .Για να σας πω ότι το µεγαλύτερο για 

ένα σκληρός µαχητής , αλλά εσείς "χρήση" που λίγοι θα σταθεί , 

αλλά εκείνες που εµπίπτουν στο εσωτερικό µικρότερη έχουν την αξία 

που µόνο εσείς µπορείτε να πάρετε .Live, µεγαλώνουν , να µάθουν , 

και στο βάθος πάντα το λίγο ουτοπικό τεχνογνωσία .

Εδώ είναι µια µέρα για λίγο , θέλουν απλά µια άλλη µάθουν ότι η 

γραφή ήταν να ενοποιήσει το γνώστης της τακτικής γνώση των 

επιστηµονικών γνώσεων , οι δύο εξηγούν µόνο µε τη βαθιά σοφία 
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που διαβάζεται +

Θα ξεκινήσω από εκεί που θέλω να τελειώσω .

Ο καπνός επεκτείνει το εσωτερικό του δωµατίου µου .Για εσωτερική 

µου επίσης , αυτό παραβιάζεται .Θέλω να σπάσει µαζί σας και µε τους 

άλλους .

Θα πάρω ;

∆ύναµη , αντοχή και δύναµη που µε στοιχειώνει και µου λέει να 

προχωρήσουµε µπροστά χωρίς φόβο !

Θα τελειώσει πριν µέρες µου .

Όλα εξωτερικό θα απορρίψει , όπως θα νιώθω ... δεν ξέρω , αλλά 

εδώ αφήνω µικρή ιστορία µου είναι σε αυτή τη σελίδα , θέσατε την 

περιέργειά µου µικρή ιστορία .

Αυτό που θα σας πω σε αυτές τις σελίδες είναι για µένα να βρω τον 

αληθινό εαυτό που κατοικεί µέσα µου , χωρίς εξωτερικό κόσµο .

Πώς είναι αυτό δυνατόν , θα δούµε πώς θα περιγράψει την ιστορία 

µου .

∆εν είναι πλέον εκ των προτέρων , υποχώρηση πράγµατι έτοιµα να 

ξεκινήσουν .Το κάπνισµα συνεχίζει να βασιλεύει αυτό το χώρο .

Αυτή η ιστορία αρχίζει όταν θα τελειώσει .

Αυτό που µπορώ να σας πω είναι να καταπολεµήσει τα πάντα .Ας 

δούµε αν µπορώ να πάρω στο τέλος και να πω έκανα τα πάντα και 

τίποτα , καθώς η µεγιστοποίηση του εσωτερικού εαυτού .

Έχει φτάσει εδώ σε συντοµία στα τσιγάρα ισοφάρισε ο αριθµός των 

σελίδων που διαβάζονται γιατί .

Ας πάρουµε τον αγώνα , αυτό θα έχει το χρονικό διάστηµα

Sopra σε ώρες , µέσα σε λίγα λεπτά , σε δευτερόλεπτα .Είναι πάνω !

Θα ξεκινήσω από εκεί κατέληξα .

Είµαι έτοιµη το κάπνισµα τρυπάει το παράθυρο και απελευθερώνει 

στον αέρα , θέλω να είµαι ο καπνός υπάρχει µόνο αέρας .
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Θέλω απλά να αναπνέουν τον αέρα

Θέλω να επιπλέουν και φανταστείτε τι θα πει εδώ .Αυτό που δεν 

θέλω να κάνω , να αρχίσει τελικά να κάνει πάντα τα ίδια λάθη .

Η µάχη είναι πολύ από το να είναι κλειδωµένα.

Αυτό που θέλω να µεταφέρω είναι τα συναισθήµατα , καταστάσεις 

και συγκρούσεις .

Και ο αγώνας είναι για τη νίκη του όντος που ήµουν .Θέλω να είµαι 

το άλλο , η εικόνα κυνηγούν εµένα .

Η δική µου συνείδηση   που µε ειδοποιεί και µου λέει : αναδύονται 

κερδίζει

Εδώ στέκοµαι , αλλά αγωνίζονται εναντίον του κινήµατος που δεν 

κυνηγούν .

Ο ταγµατάρχης µου , πρόκειται για τον εαυτό µου .Απελευθέρωσε 

τον εαυτό σου , να επεκτείνουν τον εαυτό σας , επιτρέψτε µου να 

σας είναι µέσα µου .

Ξεκίνησε εδώ τι θα είναι .Ποιες είναι οι ερωτήσεις , να προχωρήσει 

χωρίς να δειλιάζουν , ιδού µια εικόνα που µε στοιχειώνει .

Μήπως , συµβεί ξανά και ξαναγεννιέται για να ζήσουν και να 

αισθάνονται .∆εν δηµαγωγία και αυταπάτες , ζουν ό, τι δεν µπορείτε 

να δείτε .

∆ιότι µόνο τότε θα σας πρόοδο , να σηκωθεί και να πει .

Θέλω να γίνω αυτό που είµαι , είµαι εγώ .

Όντας ότι ήµουν και ότι το ποσοστό αυτό θα είναι .

Θα είναι όπως φαντάζοµαι .Όταν κυνηγούν εγώ θα σας πω εκ των 

προτέρων .

Αντιµετωπίζοντας µου και να απελευθερώσουν µου .Τέλος ακόµη 

ξεκινήσει .

Όλη αυτή η σκέψη .Προσοχή αυτό είναι εσείς και το τέλος 

κυνηγώντας µε το καλώδιο είστε φίλοι .

∆εν υπάρχει πλέον συγνώµη για αυτή τη στιγµή .Έφτασε το τέλος 
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του µαρτυρίου , µε άγγιξε και µου ψιθύρισε , είσαι εκεί ;

Τώρα είναι το τέλος από την αρχή ότι θα υποβάλει έκθεση εδώ .

Για τώρα µπορώ να πω , µόλις έρθει σε µένα και µου ενσωµατώνει τη 

νίκη .

Σηµαντικές σε µένα µετατρέψει σε σένα .∆ιαθέτουν µου !

Θα είναι η τελευταία φορά µυρωδιά µου .Ναι , θα πάω .

Μην δείξε µου λυπηµένος µε την αναχώρησή σας .Με τον τρόπο 

Ψάχνω στο δρόµο σας .

Πηγαίνετε όπως ήρθες , για το πώς ήρθε .∆εν θέλετε, είναι 

περισσότερο µια πεζοπορία ατυχία .Η παρουσία σας είναι µια 

προσβολή .

Ξέρω ότι για σας , ποτέ δεν κέρδισε , έχασε µόνο .

Είσαι σαν φίλος κάπνισµα της νόσου .

Μέρος και πάµε, πάµε συµβαίνει ότι κατά την άφιξη δεν θα είναι εκεί 

.Όπως είπα , Emano να οσµή σας ότι µόνο µε τη ... IRES να 

αποκτήσουν µια άλλη γεύση και άρωµα .

Ίσως δεν µπορείτε να ξέρετε , κανένας δεν είναι εσύ στο µυαλό σας 

τι provocas .

Επειδή ξέρω ότι θυµάστε πριν από λίγα χρόνια .Φτάνει τώρα ότι εδώ 

βρίσκεται η επιθυµία να συνεχίσουν µαζί σας .

Θα γκρίνια στην παρουσία σας σκέφτηκε αρχικά , αλλά οιωνός για 

ήσσονος σηµασίας ασθένειες .

Είναι θέµα και µπορώ να δηµιουργήσω σύνδεση , ωστόσο 

καταστροφική και απατηλή χαρά µας να τις συνθήκες διαβίωσης λίγο 

αδύναµη .Τολµώ µε στέρηση .∆ιότι µόνο τότε να είναι ελαφρύ και 

φυσικό , έτσι ώστε να µου feeds .

Cool , γαλήνια , ζεστή και αρµονική θα είναι η αποζηµίωση

Φυσικό άνεµος ρέει ως χρόνος αισθάνθηκε πάντα µε βόρεια .Air 

ρεύµατα bafejado εναντίον µας θα είναι καταιγίδες που 

αντιµετωπίζουµε , είναι φυσικό ότι ο καπνός από την ίδια την αέρα .

Στην οποία βρίσκουµε στη φύση έξω και µέσα στην αρµονία των 
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ελεύθερων ρεύµατα .

Λουλούδια , µεγαλώνει και εδραιώνει την ίδια τη ρίζα της 

απελευθέρωσης .∆ιαθήκες σαφή συνάντηση µας είναι η ίδια η ροζ 

από τους χρόνους άµµο της ερήµου που κυµαίνονται σύσφιξη λόγο 

.Το ανεβαίνουν την απελευθέρωση της ανθρώπινης χυδαίο εικόνα , 

µε την εκκεντρικότητα της στενής σχέσης που µας χωρίζει .Είµαστε 

διαφορετικοί , είµαι φυσικά και οργανικά είσαι τεχνητά και συνθετικά 

και ως εκ τούτου δεν exprimas χωρίς εµένα .Χωρίς την πράξη που 

θα εξουδετερώσει , θα µε κάνει ευτυχισµένη .

Θα ανοίξει την πόρτα για να έρθει να µου µιλήσει .Αλλά εγώ θα 

αφήσει το µισάνοιχτη για να βγούµε αµέσως µετά .Εικόνα γνωρίζετε 

εξάπλωσης σας , µου consomes υποµονή της αναταραχής .Είστε και 

θα είστε λίγο πολύ σηµασία .

Όλοι έχουµε αυτά τα ηλίθια στάδια , συνήθως σε παιδιά .

Αλλά αν µας πουν σε ενήλικες για να απελευθερώσει το παιδί που 

έχουµε µέσα µας , τότε που είχα µαζί σου µια κακή φάση .Πάω πίσω 

στην ηρεµία του ασθενούς .

Μπορείτε να πάτε κλειδώνω την πόρτα .Αρκετά ξέρω γιατί ήρθες , 

αλλά επίσης ξέρει πού πηγαίνεις εσύ .

Το χάσµα είναι µεγάλο , µεγαλύτερο σκέφτηκε να σας πέσει .

Φύγετε , χωρίς εµένα , εσείς και εκρήγνυται περικλείει .Από την 

πρώτη µέρα που σας λέξη ήταν η φράση µου , αλλά µην µου πείτε 

πότε η επόµενη θα µου πείτε , γειά σου , είµαι εδώ , αλλά σίγουρα το 

ταξίδι σας θα είναι µια επιστροφή στο σκληρό αλλά αρµονική 

πραγµατικότητα , έτσι ώστε να είναι είτε ας εισβάλει ,έχουµε αυτό 

που επιδιώκουµε;Έτσι, µόνο µια λέξη από εσάς , αυτό είναι αντίο .

Και ήρθε πηγαίνει µακριά ξεκινώντας ...

Ήταν η τελευταία φορά ... χάσετε έρχονται να φύγει .Ένα δάκρυ 

έπεσε και έσβησε την κραυγή .

Το σχοινί που µε δεσµεύει , δεν είναι το ίδιο που µου ασφυκτιά .Ο 

κόµβος του λαιµού , που κρέµονται από µια κλωστή .

Estrangulas το µυαλό και sufocas συνείδηση   .

Αυτό που προσφέρουµε είναι ένα αργό θάνατο ανανεωθείτε και το 
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περπάτηµα µε αυτόν τον τρόπο και να µιλήσει , όπως έχουµε κάνει 

.Ποτέ δεν θα σβήσει τον πόνο έντονα από ένα χτύπηµα έκοψε τη 

βραχνή ζωντανή laminate .

Στην κορυφή της οδυνηρή µνήµη και πνευµατικός χτύπηµα 

.∆ιχοτοµήθηκε παρουσία σας ανάµεσα στο να είναι και δεν είναι .Η 

ζωή που καλύπτονται σε φωτογραφικές στιγµές που όλα τα 

καταστήµατα και αµέσως χύνεται .Επειδή ζείτε σε µένα από µένα 

.∆ιαγράφει το πεπρωµένο σας και να ζήσουν το κλάσµα .

Αυτή η διαχρονική αίσθηση εξάπλωση των ακόλουθων στιγµές .Πώς 

να πετούν χωρίς σηκωθείτε από την καρέκλα σας .

Αυτή τη φορά δεν σταµατά επειδή αναπνέει και µπορεί να σας 

σταµατήσει ποτέ , ό, τι σας κάνει να αναπνέετε .

Living είναι τόσο ισχυρή όσο η παρόρµηση να αναπνεύσει .Αλλά 

ακριβώς αναπνοή δεν ζει .

Όταν σας αφήσει να ζήσουν , δεν θα σταµατήσει να αναπνέει .

Ως εκ τούτου , ό, τι είναι αυτό που προκύπτει σε ένα αβοήθητο 

εικόνα .

Χωρίς όρια ή των συνεπειών , το επόµενο βήµα .Αυτό που αναδύεται 

από ένα άλλο είναι κάθε στιγµή µας σαρώνει ό, τι πραγµατικά είναι , 

η ψευδαίσθηση της αυτοµαστίγωση γκρεµό είναι να ζήσει , ενώ 

είµαστε ζωντανοί , τι κινήσεις µας είναι η φύση που µας περιβάλλει 

συνεχώς και µόνο να µας αποσπά την προσοχή , θέλω να πω ότι 

όλοιχρόνος απορρόφησης πΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ µόνο απατηλό µυαλό από 

τη φύση αντικατοπτρίζει όλα τα καρέ τυχαία και υπερθετικά 

ξεπερνώντας κάθε στιγµή του µορφή ανθρώπινης κίνησης .

Ό, τι παράγεται γύρω από τη φιγούρα του εαυτού είναι έξω από αυτό 

µεγεθύνει το εσωτερικό , αλλά µόνο να συλλάβει το συναίσθηµα της 

απόσπασης της προσοχής είναι η µεγαλύτερη ευηµερία που µας 

κινείται προς τη µητέρα φύση .Αν σε οποιαδήποτε στιγµή , ενάρετος 

, αντιφατικές εισβάλλει που αφοµοιώνεται κατά τη στιγµή του 

µυαλού οι καταχωρήσεις αυτές δεν µπορεί να ταιριάξει µε τη µάθηση 

και την έξοδο από οποιαδήποτε ορµή .

Ευτυχώς κύµατα , την τεράστια και µακρινό σκέψης .

Θα ήθελα να µιλήσω για ... Εσείς αποφασίζετε , πάντα manobraste .
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Αντιστροφή των ρόλων , λέει σιωπούν .

Η πτήση της λέξης είναι µια πράξη .Όπως µπορείτε να αγνοήσετε και 

να πάρετε από .

Είστε πετούν γύρω στη σκιά του ανέµου .Επειδή έχετε κρύψει , 

εµφανίζονται έτσι όταν το θέλετε .

Μην βλέπετε ;

∆ώστε τον εαυτό σου άλλο , θα έχετε ένα άλλο φίλο που δεν είναι 

απλή ατυχία σας .

Προκύπτει ατµό επάνω .

Ήταν, λοιπόν, ότι η καταµέτρηση σε δέκα , συνειδητοποίησα πόσο 

vislumbramento στιγµιότυπο στιγµή της µελλοντικής παράθυρο ήταν 

ανοιχτό και δείτε µόνο το τελευταίο καπνός διαστέλλεται και όπως το 

κλικ του µέλλοντος γίνεται µεγάλη και συντριπτική .
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