
อาทิตย์ KU -แสง แหง่ความจริง

          การพิจารณา ไมโ่อ้อวด ทําใน รูปแบบที ดี ปริมาณ มาก ของความเป็นอิสระ ลกึ ที นา่สนใจ ที 

เราเห็น การทํางานร่วมกนั ของความคิด ที ดีมากซึ งสง่ผลให้ ขั *นตอนในการ บอกเลา่เรื องราว ที มี ศีลธรรม

ที มี คณุธรรมของเรื อง... เรื องนี * ประมาณสอง ม้าที ทําให้ การเดินทางผา่น โบราณ ญี ปุ่ นตั *งแต่ เวลา ของ

การค้นพบ,ลา สเีทา ถกูโหลด ด้วยเกลอื ภาระหนกั มากตดูดํา นําไป คาราวาน ปลายทางของคณุ เพราะ

เขามี ภาระ เบามาก เอา ฟองนํ *าขึ *น โอ้อวด โชคของเขา เป็น วิธีที หยาบคาย มากสเีทา ไมส่ามารถ ยืน

ได้ และ กําลงัจะ ตายเมื อ ความพยายาม สะดดุตกอยูใ่น บอ่ ขนาดใหญ่ ของ derretendo- นํ *า

ถ้า โหลดครึ งหนึ ง, ตดูดํา ตะลงึ ดคูู่ โชคดี อยา่งไมน่า่เชื อ วา่มี การยก ไป ผอ่นคลาย สละ สิ งที เหลอื

คา่ใช้จ่ายขบัเคลื อนด้วย ความหงึหวง โยน ลงไปในนํ *า หวงั ชะตากรรมเดียวกนั

ฟองนํ *า แช่ นํ *า ทําให้มนัเป็น ไปไมไ่ด้เกือบ เป็นสดีํา แม้ ยืนขึ *น แนน่อน ที สดุก็ จํานนตอ่ ความเมื อยล้า

และตาย

เรื องราวของ คณุปู่

ความรักก็เหมือน รุ้งไมไ่ด้เป็น ปัจจบุนัอยูเ่สมอ แตม่กัจะ ปรากฏ !ทฤษฎีความอลวน ยโูทเปีย สตูร 1 = 

1 + 1 = 2 : 2 = 1a ยโูทเปีย เรนโบว์ เกลยีว รัก multifactorial สิ *นสดุที 

นิติบคุคล อํานาจสงูสดุ ของรังสี บปุผา ในดวงอาทิตย์ - โลกหมดอายุ ดวงอาทิตย์ เป็นแรงบนัดาลใจ สี

เดียวกนัการวาด โลก - ฉนัหายใจ คณุ สร้างแรงบนัดาลใจ ในอากาศ เดียวกนั ของความรัก และฉนั ทกุสี

ในการวาด โลกของคณุ !สว่นหนึ งของ วิธีการที เรา รู้สกึ และสิ งที มีสิ งที รวมกนั อื น ๆ ที แยกจากกนั แต่

ความจริงไมไ่ด้ซอ่น ข้อเท็จจริงความทรงจํา ครั *งแรกของฉนั เพียงแค่ มี ความทรงจํา ในการที ดดูซมึได้ ข้อ
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ตกลง ในวนัที สดใส และเตรียมความพร้อม ฉนัด้วย พลงัของ แสง ออกมาจาก ความมืดและ จะกระจาย

อํานาจ และพลงังาน สาํหรับทั *ง ชมุชน constelarฉนัใสต่วัเอง ที จะคิดวา่ ถ้าวนัหนึ ง เป็น ระยะ

ทาง?ถ้าวนัหนึ ง เป็น ระยะพิฆาต จะ นา่กลวั เสยีงดงั หรือ เป็น อยา่งไมห่ยดุยั *ง ที สดใส สวยงาม สดใส

และมีพลงัเรย์ แตล่ะคนมีความ เป็น มนษุย์ ลกัษณะ ที แตกตา่งกนั , โหมดที แตกตา่ง ของการกระทํา แสง

ที แตกตา่ง คือ แตล่ะ ray / ไมซ่ํ *ากนั และพิเศษดี ถ้าวนัหนึ ง เป็น ระยะ เวลาอยา่งน้อย มนัก็เป็น ต้น

ฉบบัเรย์ แตล่ะคนมี รูปแบบของ การดําเนินการ ในขณะที ในเวลาใด คนหุ้น ครั *ง ที เกิดขึ *น เศษสว่นพวก

เราจะ ทําหน้าที บนคาน/ เป็น เราสามารถ เปลี ยนทิศทาง และปลายทางเกี ยวกบั สถานที ทอ่งเที ยวและ

ครั *งแรกที ผม จะเรียก ชื อ ของพระเจ้า วนัหนึ ง มา มีความเชื อ และศรัทธา การสนทนา กบัลกูศิษย์ อลักุ

รอาน ที บอกเลา่เรื องราว ตอ่ไปนี * ซึ งผม จะอธิบาย : คณุ เป็นเกมที ได้รับสาํหรับมือและ ดดุนั ขอ พระ

เจ้า ที จะ ทําให้คณุ มีคะแนน สงูสดุและ ซ้ายคณุ แช่งรักของฉนัเรื อง เดือดลง แตผู่้ ที ในที สดุก็ ปลอ่ย

ข้อมลู?แตน่อกเหนือจาก เรื องนี * ผมอยากจะบอก คณุ วา่เรามี การดําเนินการและ รัศมี / จะ ทําหน้าที 

กบัสภาพแวดล้อมแตล่ะ ม้วน ลกูเตา๋กบั พลงังานของคณุ / รูปร่าง / พฤติกรรมผมรู้วา่มนั จะเป็น หม้อ

แปลงและ วา่สิ งที กําลงัจะ มี ความสมดลุของ กองกําลงั สอ่งแสง ที จะ เปลี ยน ความเป็นจริงพลงังาน สด

ชื น และ ความไมพ่อใจ ที มีชีวิตอยู่ กบัความพงึพอใจ ที จะกลายเป็น ใน ทกุสี ในการวาด โลกของคณุผม

ตื นขึ *นมาใน ความเป็นจริง ที แตกตา่งกนั กวา่ปกติ และสาํรวจ การเขียน หลกัสตูร ผา่น หนงัสอืเลม่นี * จะ

ขยายตวั เป็น ของฉนัฉนั สะท้อนให้เห็นถึง วิธีการที จะ สง่ผา่น ความคิดและ ถือเอา มนัไปแสงและ

อํานาจของตนเราทกุคน คิดเกี ยวกบั หลายมมุมอง ต้องปฏิบตัิตามหว่งโซ่ และจิตวิญญาณมีช่วงเวลา ของ

การรบกวน วิธีที เรา มอง ไมเ่คย ไร้เดียงสา และ ขยาย พลงังานจิตใจ มีปัญหา กบั อาชญากรรม กําลงั

ชลุมนุ และ เสยีง ในเวลาเดียวกนั ดงักวา่ เสยีง หลายคําพดู การแสดงออกของ ศิลปะจากนี * จะมี แรง

บนัดาลใจการเต้นของ หวัใจที มี จงัหวะ ที ขยาย เส้นเลอืดการปราบปราม ทําให้ ตายเพราะทกุอยา่ง มีของ

คิวทั *งหมดที เรา คิดเกี ยวกบั ความชั วร้ายและ บางครั *ง ทําให้เรา หบุปาก "แต่ เราทกุคน คิดวา่" ความ

ทรงจําที ไมเ่คย บอกวา่ ในปัจจบุนัและ ความเกลยีดชงั pratiques ไมไ่ด้เพราะ มนัเป็นสิ งที ไมด่ีเรา

ทกุคนมี เสรีภาพในการแสดงออก แตไ่มท่ั *งหมด มีมนั ในเวลาที เหมาะสม และไมม่ีอะไร เที ยงตรง มากกวา่

ความจริงที เรามี รูปแบบตา่ง ๆ ในการแสดงออกและ การเป็น อยา่งดี คือการมี ความสมดลุยอดคงเหลอื

เป็น กิจวตัร วงจร เป็น ประสาท ไมส่มดลุคนรัก จะแสดงความคิดเห็นทกุคนมี ความรักที บริสทุธิ< สากล

begets ความเห็นอกเห็นใจดวงอาทิตย์เป็นแหลง่ พลงังานที ผิดปกติไมม่ีอะไรเกิดขึ *น คือ ทกุคน ลมื

เมื อพวกเขาต้องการ และ มีเสมอ หลายมมุมอง ความคิด หลาย ความเชื อมั น ไมกี่  ... มีสิ งที ไมส่ามารถ

แก้ไขได้ เพราะ อาจมีการ ความอยตุิธรรมความรักเป็น แหลง่ที มาของ ความสขุ และมกัจะ อยูค่นเดียวและ

ได้รับการป้องกนั: มีคนที ไมช่อบที จะ คิด แต่ การรับรู้ จะ เป็น ไฟฉาย ที เรา ชี *แจง
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มี ความชั วร้าย ที เราทกุคน บางครั *งอาจมี ความกลวัของ พวกเขา ทั *งหมด พดูและทํา สิ งที โง่ผมไมไ่ด้เขียน

ให้กบัทกุคน เราทกุคนมี สิ งที เราไม่ ต้องการที จะจํา แตม่นัเป็นเรื อง ที ดีที จะ รู้วา่เมื อ เรามีความ เศร้า และ

มกัจะ ยอมรับมนั และไม่ ซอ่นอะไร เพราะ เราทกุคนมี ช่องโหว่ เราทกุคนรู้สกึ ความสขุของ บางสิ ง

บางอยา่งและเมื อ โอกาสที สงิสถิตอยู่ เปิดประต.ูยงัมีความ รู้สกึ อื น ๆแต ่" ไมม่ีใคร เป็น ใคร " และ

เพื อให้ทกุคน มีสทิธิ ที จะสอ่งแสงมิตรภาพ มกัจะเป็น หลกัการ ที ดี ให้กบัเพื อนของตวัเอง อีกตาม

สญัชาตญาณของคณุ ที คณุเห็นในเชิงบวกเราทกุคนสามารถ ได้รับความรัก และความรัก ความรัก เป็น

เครื องกําเนิดไฟฟ้า แสง เมื อเรา มีความรัก เรา ต้องเคารพ ความรู้สกึ นี * รักกนั และเพิ ม อตัราการเกิด

เสมอกบั คําใน เกม แยก ไมต้่องสงสยัคํา ปฏิปักษ์ แตม่ี ตรรกะของคณุเพื อหลกีเลี ยง ความทกุข์

ทรมาน"สิ งที มีความเก่า ไมไ่ด้เป็น ภมูิปัญญา แต่ ความรอบคอบ " เพื อ ฟัง !ทกุคนรู้ ดีและความชั ว ?

เรามี อยูใ่นมือ ของเรา ตดัสนิใจ ที จะ ดีหรือชั ว บ้า สติ บาง ความรู้ เป็นสิ งที สาํคญั จริงๆ ! ?ถ้าเป็นไป

ได้ จะ จบการศกึษาจาก โรงเรียน ของชีวิต... ฉนัจะ เปิด ตวัเอง สาํหรับคณุ สาํหรับผม และสาํหรับผู้ ที 

รักฉนัเปลี ยนเป็น วิวฒันาการสายเคเบิลที ผา่นปัจจบุนั ที สดใสของ ความวิตกกงัวล ไฟฟ้า ร่างกาย ทํางาน

, เครื องให้อาหาร และความหวงั สาํหรับ สิ งใหมแ่ละ นา่ตื นตาตื นใจ ที จะทิ *งการเคลื อนไหว คงที แต่ ด้วย

ความคิด แขง่ และกงัวลการเคลื อนไหว เป็นอมัพาต ความตงึเครียด ที เพิ มขึ *น ใน กรอบ และมีการควบคมุ

จริง และการเคลื อนไหวของ วดั ลงบนัได ของความคิด ที เรา เชื อมตอ่กนันี คือ ความคิดของ บนัได ที เรา

จดัหมวดหมู่ พฤติกรรม ใบหน้า และการเคลื อนไหว ไม่ พอดีกบั เชื *อสายและ ขึ *น ในช่วงเวลาของชีวิต , 

ไฟ เลี *ยง ลูว่ิ งโดยไมห่ยดุ นํา คณุบ้า ความเป็นจริง ในศตวรรษนี *XXI , พลงังาน , มายากล, เครื อง

แตง่กาย ทั *งหมดที มี พระพทุธศาสนาที เห็นได้ชดั แตร่ะวงั บนัได ทกุคนจะไม่ บนัไดเลื อน ของชีวิต ที มี สิ ง

มีชีวิต ที ปีนบนัได ที สงูขึ *น และย้าย คน โดยเฉพาะอยา่งยิ ง และสนบัสนนุ ที จะเพียงพอ หรือจะคําถาม

ของความสมดลุ ?ความสมดลุของพลงังาน เป็นสิ งจําเป็นเพื อ ความสมดลุของการเคลื อนไหว ขึ *นและ ลงไป

ถึงระดบั ของการเป็น ทกุแตไ่ม่ ทกุคนสมควร ที จะไป ลงหรือ ให้การสนบัสนนุเรา ใน การปีนความ

พยายามและ ความขยนัหมั นเพียร เป็นกญุแจสาํคญั แล้วยก ตวัเองให้ จิตวิญญาณ ของการเสยีสละโดยไม่

ต้องการบาดเจ็บหรือการ หยดุ และเธอ จะพาคณุ ในแง่ของ ความคิดเป็นความสมดลุของ กองกําลงั ภาย

นอกที อาจจะทําให้ ไมม่ีขั *นตอน ที เป็นของแข็งและ เลี *ยงโดย สาย แหง่ความหวงั มาถึง สายไฟฟ้า วงจร

ที สาํคญัที สดุในชีวิตของ พลงังานที ฟีด โลกแผง ไฟฟ้า ของฉนั เป็นคนหนึ งที จะสั ง ตําแหนง่และ สถานที 

ของการใช้พลงังาน สากลมนัเป็นแสง พลงังานแสงอาทิตย์ ที จะ สอ่งสวา่งบาดาล มืดของ โลก ธรรมชาติสิ ง

ที เกิดขึ *น รู้สกึ เสยีใจ โดย รุ่งอรุณ หนึ ง ชดุสทู ที มาพร้อมกบั คํ า อาศยัอยู่ ฟื*นขึ *นมา และ เกิด am 

เขาดวงอาทิตย์ ที มีประสทิธิภาพ ( ดวงอาทิตย์ ) *แหลง่ สดใส ที ตก เหมือน หยด บนพื *น แหลง่ที มา

ของ ชีวิตและ แสงนี *ประภาคาร ของฉนั ซึ งพยายาม เคลื อนไหว pivotally อยา่งไมห่ยดุหยอ่น ของ
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ความผิดปกติเริ มรู้สกึไฟฟ้า ครั *งแรก และเส้นประสาท ที มีเสยีงดงั กระพริบตา กบั ไฟฟ้า หวัใจคลื นแมเ่หลก็

ไฟฟ้า ที มาและไป รูปคลื น ความคิดรอบวงกลม ของคลื นไฟฟ้า ไหลผา่น ร่างกายของฉนัปัจจบุนัที นําฉนั

ไป วงจร ของคลื นแรงกระตุ้น ไฟฟ้า ลงและ ฉนักําลงั สั น ชีพจร หมนุเวียนใน โหมด ไฟฟ้า มกัจะรู้วา่

ความจริง เมื อ ค้นพบโดย เรืองแสง แรงกระตุ้น มีผ้า และ หบุปากทรมานด้วย เสยีง สดใส ความรู้สกึ ของ

การเป็น ไฟ ขึ *นเทียน สวา่งอาการปวด สะสม ของขี *ผึ *ง ละลายประตู ไฟฟ้า เปิด เบา ๆ สมัผสั แต่ ปิด

ไมม่ีเวลา ที จะเปิดหว่งโซ่ เลื อยไฟฟ้า ตดั กบัราก ความเกลยีดชงั ที มีชีวิตชีวา สเีข้มไฟฟ้าดดู ควนั สดใส

ล้าง หนว่ยความจํา , ความวุน่วาย ทางแมเ่หลก็ไฟฟ้าใน จิตใจเต็มไป , 

electromagnetismos อนนัต์ ปั นป่วนขยาย เป็น รังสี ที ทําให้เป็นอมัพาต

electrifying ใจ, มีไฟ, electrifying สดีําของ กระพริบ ไฟกระพริบ ทําให้เกิดภยัพิบตัิ

ทางเดินของ ฉนัหว่งโซ่ ติดตอ่กนัไฟ สอ่งสวา่ง ทบึแสง เทพ เทศ ในแสงสลวัสาย วิ งผา่น ฉนั ร่างกาย ที 

สดใส เต็มไปด้วยพลงัSubo และความก้าวหน้า เป็น วงจร ที  10 และมีพละ ' ความล้มเหลว ไมเ่นา่

เปื อย แม้มืด มีการสญูเสยี พลงังานและการ ลดลง รถราง กบัคําพดูของ ความดีใจ และความรู้สกึสดใส

ตดั ที คมชดัและ เสยีงสะท้อน ที สดใส สอ่ง แสง โลภ ทําลาย เสยีง ฟ้าผา่ที มืด ปิดบงัสิ งมีชีวิตที หลงทาง

ด้วยการวาง ตามีการเรืองแสง และที ไม่ บาน และตก ฟ้าร้อง ในทกุทิศทาง และความหมาย คือ" 

ofusculência " และสิ งเหลา่นี * ฟ้าผา่ เจาะ อิทธิพลตอ่ ความรู้สกึ ความสขุ ของผู้ อื น และรูป

ลกัษณ์แสงไฟ และตดั โค้ง ลกึลงไปใน จิตวิญญาณของคณุ ที ถือ อะตอมแบบไดนามิกและ แรงกระแทก

ไส้ในฐานะที เป็น คําใบ้ ตอก ฉนั ไมล่งรอยกนั ของความรู้สกึที เรียกร้องให้แสง ที แข็งแกร่ง และมุง่มั น ใน

พลบคํ า ขาด ของฉนัที ขดตวั เบา ๆ ใน ไฟ สงูของ ความเป็นอยู่ ของฉนั และคอ่ยๆ มีความสขุ เช่น ฟ้า

ผา่มีแสง เป็นลางไมด่ี ขม่ขู่ ไฟ พกัฟื*น เหลา่นี *ที ทรมานพวกเรา และให้ ลว่งรู้ อนัตราย คืออะไร?มี หลอด

ไฟเป็น ไฟ ที มาพร้อมกบั คณุในการ เกี ยวกบัคนบ้านนอก และไมส่ามารถที จะเผชิญหน้ากบั ช่วงเวลาของ

intimidas คณุ ในความลบัมีแสงสแีดง ที รุนแรง และการปิดกั *น เส้นประสาท เป็น ตวัเร่งช็อต

Zarpares และ จิตใจของ สารปนเปื*อน โดยไมต้่อง แรงกระตุ้น เหยียดยาว ขึ *น , บริษัท แสง อร่าม

สิ งที ไม่ ได้รับและ ไมรู้่สกึวา่ บริษัท ของแสงฝน ฟ้าร้องและ เสยีง หิว สลาย ของความสขุไฟ ที มี

ประสทิธิภาพ ประณาม ชีวิตของ ผู้ อื นเพื อ การศกึษา โดย เสยีงวิธี ที มีประสทิธิภาพ และรังสี

lacerating วา่ ตดัความสมัพนัธ์ เป็นไปไมไ่ด้ ที จะผกูแสงสลวั ที บดบงั การรับรู้ ที เจาะ รวมกลุม่

ขนาดใหญ่อยา่งเข้มข้น หมอก สวา่งของแสง สดีําในจกัรวาล สดใสแหลม และ จกัรวาล ลกึที ช่วยบรรเทา

การหลงลมื ของจิตวิญญาณหนว่ย ฟ้าผา่และ มืด และจะกลายเป็น นิ ง และ เงียบ แต่ ช่วง และเสยีง

เมื อมนัเกิดขึ *น เป็น หอบ และครอบงํา ความโกรธ ที ติดเชื *อ จะมีชีวิตอยู่ และ จะอยู่ ในหมู่ ไฟอื น ๆ และ

illuminations หรือแม้กระทั ง ความมืด หายวบัไป ที เรียบง่าย แต่ โดดเดน่ ของการ ถอนหายใจ
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และแบง่เงียบ electrifying ที สดุฟ้าผา่ นี *ล้าง มโนธรรม คณุ ทําเครื องหมาย โดยการออก ฝีปาก

และ ครวญคราง ที ตกตะกอน การกระทํา ความรู้สกึ ถกูทอดทิ *ง ของทรัพย์สนิที เป็นโอกาส ในเวลา ลด

ลง ฟ้าผา่ อื น ในโลกนี *ผมจําได้วา่ ภาพ ที ถ่าย กบัพี ชาย ของฉนั (ตอนนี * แขวนอยูใ่น ห้องของฉนั ) และ

ฉนั ณ สถานที ที ผมมี ครอบครัวที โหดเหี *ยม ซึ งตอ่มา อ้างหลงัจากที แสงสเีทาขี *เถ้า เหลา่นี *ที ทําเครื อง

หมาย คณุใช้ความร้อนเตารีด ป่า และแข็งแรง เพียงซึ *ง ปนเปื*อน ด้วยแสง เถ้า ของ อดีตและอนาคต แพร่

หลาย ไมล่มืตดั เดือย ของช่วงเวลาและ แพร่กระจาย อยา่งช้าๆ wrenching และ พรั งพรู บอกคณุ

ควบคมุ คณุและ พน่คณุ เป็น อยา่งดี ของแสงที ฟันฟาง ในหนว่ยความจํา ของคํา ไมห่ยดุยั *ง และ เท

กระหาย สาํหรับแสงในความโกลาหล เป็น คุ ระอุ ของร่างกาย แมเ่หลก็ที นกหวีด และ กระพริบ ในหวัใจ

ของคณุ การเผาไหม้ ด้วยความปรารถนา สาํหรับ บางสิ งบางอยา่ง กํายํา และ ผู้ชาย หรือผู้หญิง และ

ตระการตา แล้ว นี * คูที่ ปรามาส วา่ ไมไ่ด้ให้ แม้กระทั ง ไปข้างหนึ ง หรืออื น ๆความร้อน เหลา่นี * สเีทาออ่น

สเีข้มและเลก็ ๆ น้อย ๆ และมีการ ป้องกนัความร้อน ใน ของพวกเขาจาก ฝนตกและ กิน ที แพร่กระจาย

ข้ามทวีป และพื *นที อมตะ ก้าวก่าย เรา และนําเสนอ ข้อมลูเชิงลกึ เรา หรูหราและ ทําให้เรามี ความสขุ

หลาย และตกตํ าเคมี ความวิตกกงัวล ความสขุ อยูป่ระจํา แตไ่ม่ ดื *อ แต่ พิมพ์ใน ใบหน้า ไร้เดียงสาลบ

เลอืนไป ตื นเต้นของ ความรู้สกึและความ เป็นอยูที่ รู้สกึ พราวและ สอ่งแสงและ บรรเทา การหด รู้สกึโดย

ตะกละ ตะกละ เช่นที เรา เปลี ยนเส้นทาง ไปอีกมิติ , พฒันา, ฟีดใน ยาเสพติด ไมไ่ด้ หนี ไม่ สั น หรือ

การปะทะกนั ในผม บ้าการปฏิเสธแสง ที ถกูสะกดจิต และ คล้าหา ประสบการณ์ ความรู้สกึ ความรู้สกึใน

ใบหน้าที สญัญาวา่จะ ยอมจํานนตอ่ ความปรารถนาที จะ นําเราไปสู่   ความคลอ่งตวัและ เชื อวา่มี เพราะมนั

เรา มีแนวโน้มที ไมม่ีเครดิต โดยไมม่ี หนี * นิ ง เป็นชีวิต ที ถกูสะกดจิต ของสิ งมีชีวิต เหนือธรรมชาติ ที มี

ชีวิตที แขวนอยูแ่หลง่ แห้ง เรียกเก็บ คลั ง ไร้ยางอาย คิ *ว และการพกัผอ่นที นําเราไปสู่   ความท้าทายใหม่ ๆ

ในความคิด เดียวกนั ในการตอบสนอง ที แตกตา่งกนั , ปฏิกิริยาเหลา่นี * บางครั *งก็ ไมม่ีเหตผุล ที เราต้อง

เผชิญ กบัความต้องการ ที จะมีความ บริสทุธิ< สามารถ เลี *ยงโดย เธอและ ไมไ่ด้ ดําเนินการเป็น ชิ *น หลวม

ของ ดิน ที มา ด้วยกนั เมื อถกูความร้อน

หนว่ยความจํา ที สองของฉนั เป็นอยา่งแมน่ยํา ภาพ ในชดุ ที ผมเป็นในเสื *อผ้า เดียวกนัจากภาพแรก ที 

ตอนนี *อยูใ่น ห้องของฉนั ฉนัอยูใ่น Açoreira เมื อ ผมจําได้วา่ รถ ล้มลง บนัได ของคณุยาย ของฉนั

ที มี เทป อยูใ่ช้ ที ทางเข้า แมลงวนัผมจําได้วา่ จะเรียก ที ดิน ของคณุยาย ของฉนัที ดิน ของแมลงวนั เป็น

ลา ปั นป่วน มากหรือ ม้าทํางาน อยา่งตอ่เนื องพอ่ของฉนั , ผู้ ที เป็นเจ้าของรถสฟ้ีา ที เกิด การเรียกคืน ที 

สองของฉนั เป็น datsun"เก่า" ของฉนั ที ใช้ในการ บอกเลา่เรื องราวประวตัิศาสตร์ ตามเขา ระหวา่ง

ยายของฉนั และลา ที ไม่ เชื อฟังเขา,หญิงชรา กดั หขูองเขาวนันี * หลงัจากที เรื องที จะอา่น คณุจะไม่ ลด

ลง ฟัน ใด ๆผมเห็น หน้าอก ของ ยายของฉนั เพียงครั *งเดียวและ อยูใ่น กระจกอยูใ่ต้ เตียง ของ พอ่แม่
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ของฉนัเป็นเรื องตลก ที ดีกวา่ที มี ในวยัเด็ก จนถึงเลวร้ายที สดุของ ฝันร้าย ฝันร้าย ที ฉนั เคยมีที แย่ ลงและ

กระแส ลงไปในหม้อคิดนี *อาจ จะเป็นสิ งที เลวร้ายที สดุ ที คณุ สามารถฝัน ของเด็ก และความตาย ในที สดุ

ไปสูค่วามตาย และเช่นเดียวกบั ก่อนที จะตาย หรือ เป็นอมตะ วา่แสง ซึ ง เป็นตวัแบง่แยกระหวา่ง การ

เคลื อนไหว ร่างกาย แปลก และ oscillates ระหวา่งสอง วิธีที ง่าย เพื อเพิ มความสวา่ง แตไ่ม่

ชีวิตsubsists ในความเศร้าโศก และ ความกลวั ของการสะกดจิต เป็นระบบ ที ช่วยบํารุง และพฒันา

สติ จึงเป็นที รุนแรงที จะดบั และมี แม้ จะถกูลบหนึ ง ข้าม ประสาทหลอน ความสมัพนัธ์ กนัใน เสยีงของ

ฟ้าร้องกล้าหาญ วา่การสนบัสนนุ และเสริมสร้าง ความผิดปกติที มาจาก ความจริงที วา่ เรา ได้รับความคุ้ม

ครอง ตลอด ฟ้าร้อง ประสาทหลอน นี *ดีที นี ทกุอยา่ง อยู่ ที สอดคล้องกนั โดยไมต้่อง มีอํานาจ หรือเครื อง

ชั ง โอนก็จะเป็นแค่ ข้ออ้างสาํหรับ ความผิดปกติ,ฟ้าร้อง สดีํา ขงั และสง่แปลก คําราม ลกึ ของ การดดู

กลนืแสง เหตผุล เพราะ มนัจะไป ออก ช่วงและ การเคลื อนไหวโดยไมต้่องน้อย ลบั ดเูหมือน โลกของไฟ

ประสาทหลอน ที ทรมาน ผู้ ที หลกีเลี ยง ได้ถ้าคณุต้องการ หรือเพลดิเพลนิกบั ความสขุ ได้ถกูย้าย อคติ

ย้อม ด้วยสี เฉียง นิ ง ไมเ่ต็มใจที จะ สร้างหรือ การปลอ่ยตวั เพียงตื *นตนัใจกบั จิตวิญญาณของ ความคิด

ของ ชิ *นสว่นของ ความเป็นจริง การแยกสว่นเป็นผู้ ที จินตนาการโลก อื น ออกไปจาก กบัระเบิด ที ทําให้

ระคายเคือง เราเป็น เมื อเรา เกา ตาหรือเพียงแค่ กระพริบตาการเคลื อนไหวครั *งนี * แปลก เคลื อนไหว อื น ๆ

เรืองแสง และสเปรย์ จิตใจ ที หา่งไกลและ ลมืความจริง ที เรียบง่าย ของการเป็น ไมว่า่งหรือ วณัโรคทนัเดอร์

เป็น ประสาทหลอน และ ขบัรถออกไป วิญญาณ โดยที พวกเขา จะแสดงให้เห็น และเหตผุลที ไมไ่ด้ มี

ความเป็นจริง คูข่นานของ ขา่วลอืและการ ดื *อแพง่ เป็น ฟัดและไมม่ีใคร ที นี กิน คนที มีบคุลกิ แปลก

ประหลาดและ นามแฝง ของ มาก่อน ถึงแม้จะมี แนน่อนดงันั *น สิ งที เป็นจริง มีเรื องราว ที ไร้กาลเวลา แต่

มีอะไรที กลวั กลวัวา่ deports ขอบฟ้า ใน 5 มิติ, polígonas และ เชิงเส้น แต่ ไมน่า่ หรือ

แม้กระทั ง อาจมีการ ลกัษณะ ใด ลกัษณะ นี *ก็คือ ซีกและถวายพระเกียรติ พ้น คิดไมม่ี ดอกไม้หรือ เติบโต

ใน ไส้ ของ ความคิดนามธรรม ทําไม ใช่ เกิด แรงกระตุ้น ของตวัละครที เคยเห็น การตกแตง่ เลยีนแบบ

การเคลื อนไหว และความเหมาะสม สาํหรับ ขณะนี * แต่ ทกุอยา่งที ทําให้ตระหนกั และ คํานวณ น้อยที สดุ

ไมม่ี การคํานวณ เป็นจริงและ คาดเดาไมไ่ด้ วา่มีความเป็น ธรรมชาติ ของแท้ที เป็นเรื องเหลวไหล ที จะ

คิดอะไรบด และบดหวั ของสมยัก่อน และ มี desvanecestes ในใบ เหลอืงและ กินโดย

bibliófagos ที ไมม่ี ความเพียร ขม่ขู่ หนว่ยความจํา ล้าสมยัและ ทํา ปลอมและ มาตรการ ของ

ล้อมรอบไปด้วย อปุกรณ์วดั พวกเขายินดีต้อนรับAbyssinians rotulantes และ หวัเราะ

เยาะ ฟ้าร้อง ของ Abyssinianเรียกร้องให้ ผู้ ที อาศยัอยู่ ในแสงไฟจาก อดีตที ผา่นมาผู้ ตายจาก

เกิน บกุ ดวงดาว ที โดดเดน่ ในความเป็นจริง ที เกิดขึ *นทนัทีแตท่ั *งหมด นี *เป็น เทคนิค ที รุนแรง มากขึ *นหรือ

น้อยลง แต่ มี รังสี พลงังาน ที ไมเ่ข้ากนั กบั อดีตที ผา่นมา แม้ ในขณะ ที ก่อนหน้านี *ความทรงจํา จึง
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ปลอ่ย รังสี ที เป็นอนัตราย แตไ่ม่ อิทธิพล ใด ๆ ที คิดวา่ถ้า คณุต้องการ ที จะสวา่งขึ *น ในช่วงเวลาใด โม

เมนตมั หรือ ช่วงเวลาสาํหรับที ผา่นมา ตดักบั ปัจจบุนั ขณะที โมเมนตมั ที สองหรือ สว่น แตไ่มไ่ด้ มี

อิทธิพลจึง อยูเ่สมอเวลาที แสง ที มีประสทิธิภาพ เป็น กระแส บริสทุธิ< ของความปีติยินดี ที ตดั เหมือนลม

ในใบหน้าบางสิ งบางอยา่ง จน ปล้น แล้ว ของเจตนาและการเคลื อนไหว รอบ ความสขุที จะ ทําหรือ จะเป็น

เพราะ สิ งที มีอยู่ และการ บญัชี ของการเป็น ของเราเป็น คลกิ ที โดยเพียงแค่ มองไปข้างหน้า กบัแสง

ของ เขาที ผา่นมาแสง ที รุนแรง มากหรือน้อย เหงื อออกตอน ชีวิตที ผา่นมา แตไ่ม่ แนะนํา หลกัการ ของการ

เคลื อนไหว เรียก แรงกระตุ้น ที เหลอื โดยไมต้่อง หน้ากาก,อาศยัอยู่ ที สองใน ช่วงเวลาไม่ เช่นนั *น ก็ รวบ

รวมข้อมลูรอบ ไฟ ในอดีตและ ยดึติดกบั อะไรดีวา่เป็น ความหมายเหมือนกนั กบั การปนเปื*อน รังสี ไม่

ขอบคณุ !ดงันั *น ไมม่ีอะไร ที แข็งแกร่งกวา่ แสง ในเวลานั *น และ จะ ตลอดเวลา ด้วยกําลงั ทั *งหมด ของ

เขา แต่ ไมม่ีใคร ดีกวา่ใคร ก็ เป็นเรื อง ของการตอ่สู้และไม่ มาหาฉนั ด้วยแสงไฟ โดยธรรมชาติ เหลา่นี *

เพราะ แตล่ะคน มีเบื อ จะและ จินตนาการและ การพฒันา พลงังานบริสทุธิ< และการสร้าง สี วิเศษ

สะท้อนให้เห็น ในดวงอาทิตย์ สเีหลอืงในความเป็นจริง ที มีอยูไ่ม่ มากแสง มี ยงัคง ดํารงอยู่ เดียวที เหลอื

อยู่ ของ การระบาดของโรค และวิธีการ ที สมดลุเพื อ ทําให้แลเห็น ซึ ง คณุ ไมส่ามารถมองเห็นจึงมีไม่ จริง

เป็นผลมาจากบางสิ งบางอยา่ง ที ช่วยให้เรา สร้างความตระหนกัแต่ สิ งที เป็น รังสี สติ ?จริงๆ คืออะไร สติ

หรือ สติ ?นี คือ อปุสรรค ที ไม่ เป็นรูปธรรม สาํหรับ ความรู้สกึมาก ที จะทําและ จะเข้าใจเราทกุคน ขบัรถ

ในขณะนั *นนี * จะนํา ปัญหาและอปุสรรคที อปุาทาน และกระแส บอกวา่ จะ ผา่นไมไ่ด้ ในเมื อความจริง มี

อปุสรรค ใน ความเป็นจริง ! ?ทกุอยา่งเพื อให้ จินตนาการ ทั *งหมด อาศยัอยูใ่นกระแส เดียวกนัของ

ภาพลวงตา ที นั งของ วิญญาณ อื น ๆ ที ไม่ สง่ผลกระทบตอ่ ความจริงเพราะมี จริงหรือไม่ มี อปุสรรค

ระหวา่งความปรารถนา ของ สติไม่ เสมอ อยูใ่น สติและ วา่เราขอสงวน กบัตวัเองความวา่งเปลา่ เทา่นั *น

ใช่ มี สิ งมีชีวิต บนท้องฟ้า จินตนาการ ที อาศยัอยู่ ตามที กลา่ว ในแง่ของ อดีตที ผา่นมา โดยสว่นใหญ่ ที 

ตดัสนิใจวา่มนั จะต้องมี นํ *าหนกัหรือ วดัแตแ่ล้วอีกครั *ง ที พวกเขา เข้าไปยุง่เกี ยวมนั เป็นที สงัเกต และ คือ

การ มองไปที การทําให้เปรอะเปื*อน จน มนัเป็น เพียงธรรมชาติที แสงนี * ชดัเจนวา่ เร็ว ๆ นี *เรา สอด

คล้องconformities , ความทกุข์ยาก ความขดัแย้ง ที ทําหน้าที เป็น เพียง หวานหู

Accumulator ทศันคติ และปัญหา ที ใสใ่จ แตไ่ม่ ลกึ ดงันั *นพวกเขาจึง เป็นธรรมชาติระหวา่ง

ธรรมชาติและ เหนือธรรมชาติ ที มี ผลกระทบน้อยที สดุ มี กวา่ปกติ หอ่หุ้ม เราและ ทําให้เรารู้สกึ สบาย

และ ทกุอยา่ง เป็นไปตามธรรมชาติ : อากาศ , ความสขุ ที ล้อมรอบเรา ที เคาะ และ หนีไป และ สมัผสั

โดยเฉพาะอยา่งยิ ง ให้สมัผสั ออ่นโยนตอ่คนที ชอบ พฟั ของความสวา่งการจดัการ พลงังาน ในแกนแหลง่ ที 

มีศกัยภาพ ในการปรับเปลี ยน แผก่ระจาย เรา เปลี ยนแปลง ทางด้านจิตใจ ให้เราพิจารณา ตี แล้วโดย

พลงังานนิวเคลยีร์ นี *นี * แสง สดใส เติบโต ใน ที ถกูคาดหวงัวา่ ในความเป็นจริง ไมป่ระสบ แตเ่ป็น นกยงู
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ที แทรกตวัเข้าไปใน แรงกระตุ้นยดึ และ นําเราไปสู่   การกระทํา ที จะกระทําหรือ ไมก่ระทํา , แรงกระตุ้น , 

การระเบิด แบบไดนามิกนี * และชดัเจนดงันั *น เรา จะใช้ประโยชน์จากสญัลกัษณ์ สงูสดุ ใน อานภุาพของ

พระองค์ เป็นตวัแทน ธรรมดาที แก้ไข เสา สลาย ไปไมไ่ด้ ที จะ ไมส่มดลุ มนัเป็น พลงัของ การเปลี ยน

แปลงและไมม่ีอะไรที แข็งแกร่งกวา่ที จะเปลี ยน การเปลี ยนแปลงนี * ใน สิ งที ยกระดบั และปกป้อง เราจาก

การปนเปื*อนผมจําได้วา่ ร้องไห้ และไมต้่องการ ที จะไป ก่อนวยัเรียน ในวนัแรก แต่ โดยเฉพาะอยา่งยิ ง มี

ความสขุ หลงัจากที เพื อนเลน่กบั เพื อนของฉนัเป็นปกติ ใน เด็ก ป่วย ที ทําให้เกิด ไข้ สงู ฝันร้าย ที 

กําหนดเอง หนึ งที ติดอยูก่บัโซแ่ละ ลงไปหม้อ เผาไหม้ แตม่ีความคิด คลั ง ฉนักําลงัจะไป นรก แตจู่่ ๆ ตื น

ขึ *นมาและ ได้รับการ บนัทกึไว้ใน การนบั สดุท้ายที เกิด.ฉนัรู้วา่ ตั *งแตผ่ม ยงัได้เรียนรู้ ที จะแยกแยะ ร้อน

จากความหนาวเย็น ตามที พี ชายของฉนั ที ใสม่ือบน เครื องทําความร้อน ตามเขา ใน สว่น ที หนาวเย็น

และเขาก็ เป็นสว่นหนึ ง ที ร้อนแรงที สดุ , ผล เพียงแค่ เผาข้อมือข้างขวา ที ทําให้ผมนกึถึง666 หรือ

เครื องหมายของสตัว์ร้ายจากความอยากรู้ โทรศพัท์ ลา่สดุของฉนั สิ *นสดุลงใน 666 - สิ งที จะ หยดุเรา

ถ้าเราต้องการ ที จะดําเนินการ แตทํ่าไม หยดุถ้า มนั คือการกระทํา ที แผอ่อก และสร้าง อารมณ์ ความรู้สกึ

และ สิ งเร้า เมื อมีคน ตอบสนอง และตอบสนอง ใน การกระทําของฉนัเพื อน, ความอดทน และสติปัญญา

ที จะเข้าใจ คนอื น ๆ ที ถกู คาดคั *นทําไมปลอ่ย พลงังานเชิงลบ เป็นอมัพาต เรา เช่นถ้า เราเป็นเด็ก ยงัไมไ่ด้

ตอบ ความกล้าหาญ ที รักของฉนั คําวา่ เป็นคําสั ง ผู้ ที จะ ได้รับการตดัสนิ และผู้ ที จะ เป็นผู้ พิพากษา ของ

เหตผุลที สามารถเป็นปกติ หรือ ผิดปกติ ทกุคน!เราทกุคนมี ความเชื อและ ฉนัมี fezada ให้ วา่ กรณี

ของความกงัวล ของ จะและ รอบรู้ และความปรารถนา นี * แตเ่ป็นพิณ ที  alludes และ พระเอก ง

เสยีง นางเงือก กบั ก้อง ประสาทหลอนไมม่ีอะไรมากไป กวา่ การพกัผอ่น ได้ยิน ฟัง สองเทา่ ที เราพดูคยุ

และความเงียบ คือการกระทํา และไม่ ไร้เดียงสา หรือ ไมส่ามารถควบคมุได้ ไมกี่ ตอ่ต้าน ความเงียบ และ

มี การ พยายามยงัสามารถเป็น torturous แต่ ตอบคําถาม อตันยัและวตัถปุระสงค์ หลายเงียบ คบ

หา เงียบ แตส่ามารถ ทํางานเป็นอาวธุ ที สมบรูณ์แบบ ที ไมส่ามารถควบคมุ ที พงึปรารถนาของ

impulsivity และกระหาย ผู้ ที ไมส่ามารถควบคมุได้สงบลงและ ฟัง รับฟังความเงียบ ในตวัคณุ

               ผมเคย จบั นกมดัเขา ลวด เหลก็ โต๊ะรีดผ้าจะทําให้เขามี อาหารนํ *า ... และ เสยีชีวิต

ในวนั ที ของเลน่ นั งเลน่ของฉนัเลน่เป็นครั *งแรก ของฉนั ที จะจบั เกม ผลเสยีที จะมี พี ชายของฉนั อยูข้่าง

หลงัผม ทําให้ฉนั ตกตะกอน หนึ ง " มมุ " ที แตก ศีรษะของเขา จนเนื *อเยื อ สขีาว เป็นเรื องเกี ยวกบัผม

เดินไป ประมาณ 4 กิโลเมตร จะไป ถึงภเูขาและ เคนตัBกกี * การสบูบหุรี ที จะ $ 12.50 การประชมุ

เหลา่นี * เพื อนของฉนั กิน โคมไฟ, ถ้วย ซึ งปรากฏ ละครที ผา่นมา เมื อเร็ว ๆ นี * ในหมูบ้่านปีแรก ของการขี 

จกัรยาน ของฉนั แสดงออก ได้มากขึ *น พี ชายของฉนั ทั *งสอง ล้มเหลว ที จะใช้จ่าย ไมกี่ ก้อนอิฐและนํา
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เพียงแค่ เขา ที โรงพยาบาล โปรเกือบจะ ในเวลาเดียวกนั เอาferradelaตวัเมีย ที ตั *งครรภ์ แล้วขโมย

หินออ่น ที ทําให้ผม เกี ยวข้องกบั พี ชายของฉนั ล้างแค้น ฉนั ladrãozito วา่ หลงัจากนั *นก็จะ เป็น

เพื อนของฉนั และฉนัมีพี ชาย craziest ของโลกเพื อนคนนี * ไมไ่ด้รับเชิญ กบัวนัเกิด ของฉนั แต่ ทําให้

แนใ่จวา่จะ ให้ฉนั เลโก้ ครั *งแรกของฉนั และไมซ่ํ *ากนั ในชีวิตวนัก่อน ร่วม 1 ไปกบัเพื อน ไปที ศนูย์ของ

ชมุชนท้องถิ นและขโมย เวเฟอร์ บาปมนัเป็น เพียงจดุเริ มต้นจากนั *นผมก็ เริ มที จะ เลน่ เอซ ที ซอ่นอยูแ่ละ

นั นคือวิธีที ฉนัซอ่น เพื อนที ดีที สดุ ของแมข่องฉนั ปลอ่ยให้เขา อยูค่นเดียวใน บ้านมารู้ทีหลงั วา่เขา กลวั

และ เรียกร้องให้ เรา มีเรา เปิดประตเูพื อน เลน่กบั จกัรยาน , รถยนต์, หินออ่น , และชอบ การผจญภยั

... สิ *นสดุที จะเกิดขึ *น วนัที ร้องเพลง janeirasกษัตริย์ และได้รับ เงิน โดยการใช้จ่าย มนัแล้ว ก็

อยา่ลมื นําเสนอ ไส้กรอก รมควนั และ อื น ๆเรา สงสยั ในชั *น ที  3 และ แม้วา่ ครูถกูแทนที สนามเด็ก

เลน่ โรงเรียน อยูใ่น ผลงาน ที มี เนินทราย และหลมุ แตผ่ม กล้า เมื อฉนั มาถึงห้องและเป็นครั *ง แรก

สาํหรับ ความกล้าหาญ ดงักลา่วจะ "นํา reguada" และ กล้าผมเอา มือก่อนที ครูตีผม ที สอง ใน

ด้านหน้าของ นกัศกึษาและ แกล้งทําเป็นวา่ อภยัใน ปีที  4ขาย เพื อนร่วมงาน คอลเลกชนั พอ่ ครอบคลมุ

เป็น อาหารเสริมเหลา่นี * ที ออกมา ในวนันี * ในหนงัสอืพิมพ์ผมจําได้วา่ ครั *งแรกที ตวัช่วยสร้าง ที จะนํา แม่

ของฉนั เอาฉนั และพอ่ของฉนั และพี ชาย ของฉนัและฉนั เห็น ตวัช่วยในการ สมัผสัพวกเขา ใน อวยัวะเพศ

กบัผม เขา ไมก่ล้า และโยน ความเกลยีดชงั ของเธอ เป็นครั *งแรก ที รังเกียจ ในตลอดชีวิตฉนันาตาล บวก

ลกูพี ลกูน้องของฉนั และพี ชาย ของฉนัและ เขาได้รับ คนแรก lpสชีมพฟูลอยด์ - ผนงั primaço 

เย็นโปรดจําไว้วา่การมีสว่นร่วม ที  1 ถึงเดือนพฤษภาคม ปี 1986 ใน คริสตจกัร ของเถ้า ดาบ สายรัด

ที มีอยูแ่ล้วเดิน รุนแรง กบั รองเท้าที คบัถึงเวลาที จะ ออกจากเขตเทศบาลเมือง Estarreja เพื อน

หลงัซ้าย และคนทั วๆไป   ได้ ที จะซอ่น การเดินทาง ของฉนั ทั *งหมดที มี ประโยชน์ในการ ออกจาก โรงเรียน

ก่อน ปี ปีที  4 ที ได้รับการ ชดเชย ด้วยตวัอกัษร ที ตามมา จากครู ที แสดงให้เห็นวา่ ได้รับการยกยอ่ง ด้วย

ความเงียบ ของฉนัเมื อ ฉนัได้ไป เขต Estarreja ฉนัย้ายไป Pardilhó ฉนัได้รับ ไมกี่ เดือนเริ ม

ต้น ที นี วนัตอ่ วนัของฉนั ฉนัรู้วา่ ในเวลาที สิ งที เราเรียก bulling ฉนั เป็นเหยื อและกลวักลวั แม้ใน

ขณะที การเดินทาง จากบ้านไปรถโรงเรียน มี เป็นคนหนึ งที มีความสขุที  " เปียก นํ *าซุป ! "งาน ที  1 

ที ผมจําได้วา่ ได้รับการ ล้างรถกบัพอ่ ของฉนัและ สง่บิล แล้ว เครื องพิมพ์ดีดและเขา จ่ายเงินให้ฉนัผมเข้า

ปีที  5 โดยได้รับอนญุาต เป็นพิเศษ เช่น การยกเว้น ความรับผิด ลงนามโดย ผู้ปกครอง หรือผู้ปกครอง

ของฉนั ที จะเข้าสู่ ปีที  5 ใน โรงเรียน C + S Brodick เพราะ ยงัไม่ ได้ อายขุั *นตํ าถึง เพียง

กระดาษชําระ ม้วน และ fumava- ถึง ต้องการให้โลก หยดุในเวลา สาํหรับผมที จะ ใช้ประโยชน์จาก

การ ปล้นธนาคารฯลฯ ... แตปี่นี * ผม ได้รับปริญญา ครั *งแรกของฉนั ในการที กลา่ววา่ นกัเรียนที เข้าร่วม
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ในการ ข้ามประเทศ1988-1989 โรงเรียน ได้รับใน 15ºlugar ไมม่ีอะไร ที ไมด่ี สาํหรับคนที 

ไมไ่ด้มี การเจริญเติบโตยงั ดงันั *นก็ มีความรู้สกึวา่ การเติบโต จะข้าม เครือขา่ยและไป ซื *อบหุรี เขาเดิน โดย

ไมต้่องเบรค จกัรยาน และใช้ พื *นของ รองเท้าผ้าใบ ใน การสบูบหุรี อยา่งจริงจงั ในช่วงต้น ของฉนั ฉนั

เป็นหนี *sg ยกัษ์ เพื อนบ้าน โรงเตีBยม ที ดีที สดุในช่วงต้น Estarreja ต้องการ บฟุเฟ่ต์และ ไมไ่ด้กิน

ในโรงอาหารผมจําได้วา่ พิธี ศพ ที  1 ผมได้เข้าร่วม เป็น ที นา่เสยีดาย นกแก้ว ของฉนั นี *ได้รับการ ตดั

ปีก ... เขา ไปเลน่ ในบ้านและปีนขึ *น Loquatเมื อ ฉนักระโดด ลงไปที พื *น ทบุ budgie!ที นี เริ ม

ต้น ตอ่ ของฉนั ;ผมหลบั แม้แต่ ร้องไห้ สาํหรับ การสญูเสยี สตัว์ที ผม จบลงด้วยการ ร่วมงานกบัโมเสค

และมี ทํา พิธีฝังศพ ของเขาทั *งหมด เป็นอยา่งดี ไมเ่ป็น แมว ในวนัถดัไป ค้นหามนั !ผล ของเรื องนี * จบลง

ด้วย สนุขัที ได้ ขอ ของขวญัวนัคริสต์มาส แต่ ก็พบวา่ หลงทาง ประตู บ้านของเรายินดีต้อนรับ นี * " 

Teko " และจบ ลงด้วยการถกู สั งให้ โจมตี แมว เป้าหมายเพียง Teko ของฉนั สาํหรับการฆา่

แมวฉนัก็ ตีด้วยหิน ด้านบนของที มีนํ *าหนกัเบา จากความอยากรู้ และ มนัยากจน

               ในวนั แรก ๆ ของการ ทํางาน ขบขนั ฉนัใน ขนม ที เขาทํางาน , ดุ วา่ ... เขา ได้

ใช้ หนงัสอืพิมพ์ห้องนํ *าเพื อ อา่นและ รมควนั หนึ งหรือสอง บหุรี แต่ ในเวลา ไมไ่ด้ ที จะถกูจบั โดยพี ชาย

ของฉนัและ ฉนัน้องสาว มาถึง ด้วยความกลวั ที จะโยน แพ็คเก็ตออกไปนอกหน้าตา่ง ในรถผม มี

ประสบการณ์กบั เงา หมาป่า: ก็หายไป แตก็่พบวา่การป้องกนั แต่ โดยทางเลอืกการให้อาหาร ของแข็ง

เคมี ความชํานาญ และนํ *า ที สาํคญัของคณุความบริสทุธิ< ของตวัเอง "เงา" ชั *น สาํหรับการผจญภยั และมี

การ เชื อมโยงไปถึง, Caricuao, Distrito Capitalในฐานะที เป็น หมาป่า ได้รับการคุ้ม

ครอง แต่ ทศันคติ คนเดียว แช่อยูใ่น ความเหงา ที เห็นได้ชดัวนันี * ที ผมเขียน หมาป่า Caricuao, 

Distrito Capital ผม ต้องเผชิญกบั โลกของคณุ และตีความ มนัเพื อน ที เป็นอิสระ ไมไ่ด้ อยูไ่ด้

โดยปราศจาก ป่าธรรมชาติ ของพวกเขา แตม่ือใหม่ ชีวิตจริง การกศุล ของตวัออ่น ใน Caricuao, 

Distrito Capital ที ผมจบการศกึษา มี เลอืด หนุม่ ซื อสตัย์, เที ยงตรง โดยเฉพาะอยา่งยิ ง ที มี

ลกัษณะ กล้าหาญ ที รุนแรงใน สาระสาํคญั แต่ ความยตุิธรรมและ เคารพของ เพื อนของคณุสหาย และ

เพื อนดงันั *น ผู้ ร่วมเดินทาง ซื อสตัย์และ คิด ตีความ เสมอ ด้วยความอบอุน่ และความเงียบผมอาศยัอยูเ่ลก็

ๆ น้อย ๆ พอที จะ ตอบสนองความ เงา ของ Caricuao, Distrito Capital "ถนน " 

และ บริษัทผมเห็น แต่ หมาป่า ความกล้าหาญและ เขาสร้าง การเชื อมโยง เพื อน สนิท ใบ้ และ ตาม

กฎหมาย สาํหรับ เสรีภาพของพวกเขาหากมี สิ งหนึ งที หมาป่ามี เสรีภาพ เป็น คนเดียว คนเดียว!และฟรี!

เงาหมาป่า พลงังาน extrahuman เรืองแสงใน ทางของพวกเขา ในการเป็นด้วยการ เหา่ ของเขา

กําหนดไว้ใน ความเป็นอิสระ ของพวกเขาป่า ของยีน ของธรรมชาติตดัสนิใจที จะแบง่ปัน หลอกลอ่ จิต

10



วิญญาณ ของพวกเขา เพียงอยา่งเดียว วนัคริสต์มาสอีฟ กบั หมาป่า หรือมากกวา่ เงา หมาป่า

Caricuao, Distrito Capital ในขณะที การเชื อมตอ่โดย หนึ งจาน ฟรี พร้อมเพรียง

fraternally ยงั ใช้งานร่วม กบัเครื องดื ม ของพวกเขาเราเป็น คนเดียว โดย เลอืก ?แนน่อน!เรา มี

อิสระที จะ คิดวา่ เป็น รูปทรง ในธรรมชาติมนัเป็น ของขวญัให้ฉนั คริสต์มาสนี *หมาป่า Caricuao, 

Distrito Capitalแตเ่ขา ป่า สาํหรับสภาพแวดล้อม ทางพนัธุกรรม โดยธรรมชาติ ถกูดงึ โดย

โครโมโซม ของพวกเขาให้ ความรู้สกึของ รัฐอิสระ ของความบริสทุธิ< ของธรรมชาติ ของเขาเองลกึลบั เป็นวิธี

ของชีวิตแต่ การผลกัดนัจาก ความต้องการทางเพศ สาํหรับชีวิตและ เพลดิเพลนิไปกบั มือ เหงา แต่ คณุฟรี

กบัการ จํากดั หรือ การจดัเก็บภาษี ใด ๆฉนั และ หมาป่า เงา เป็นเพื อน เป็น วิสยั ใน ทางของการ ทํา

หน้าที บงัคบั แหวกแนว ของ คนอื น ๆ เรามีอิสระ ที อยูใ่นมือ ของ ธรรมชาติและเพื อให้เรา เติบโตและ สิ ง

ที เรา เหนี ยวนําให้เกิด แทรกซมึ เรา

               

ผมได้ ให้มากขึ *นกวา่ 10 นาที especado มองไปที คนรัก พอ่ของฉนั และคิดวา่ คิด วา่อยา่งน้อย

เธอทํา เสยีงกําลงัจะ มีปัญหาบางอยา่ง

               ฉนัมกัจะชอบ พี ชายของฉนั แต่ ครั *งหนึ งเขาเคย เอาชนะ ผมด้วย กําปั *นของเขา และ

หลง ตวัตนของ พอ่ของฉนั เมื อเราหนี ในชดุนอน จาก ถนน Pardilhó มณฑล Estarreja 

และจบลง ในสนามหลงับ้าน ใกล้ หนามจนกระทั ง ผมต้อง ใส่ ในวนัอาทิตย์ที ออกเดินทาง ตามปกติ แตง่

หน้า เนื องจาก รอย บนใบหน้าของเขาเขาเดิน โดยไมต้่อง เบรก และใช้ รองเท้าผ้าใบ จะจบั ผมขาย

จกัรยาน ที คณุ ขี ม้า โดยไมต้่อง ยาง เทา่นั *นที มี ขอบ ให้ คณุปู่ ของฉนั และ ขายมนัให้ นํ *าหนกัที ฉนัทํา

$ 300 สาํหรับ มนัใน โรงเรียนนี * ผม จบด้วย สอง ลบ คณิตศาสตร์ ฝีมือ อีกคนหนึ ง ที ฉนัไมเ่คย รู้วา่

มนัเป็น ที ไมด่ี ดงันั *นในการ ใช้แรงงานที เกี ยวข้องกบั ธรรมชาติ ของสงัคม และ จารีตประเพณีของมนั เริ ม

ต้น ในปี 1989 เลน่ฟตุบอล จนกวา่จะสิ *นสดุ อาชีพนี * ในปี 1998 เป็น สโมสร กีฬา ของนกักีฬา

Estarreja เช่น การฝึกซ้อม ฟตุบอล เริ มเป็น ศนูย์ บมู ถึงเป้าหมาย ของ 3 ในอาชีพ ของฉนัยาว,

แตม่นัก็ ตรงกบั การฝึกอบรม กบั Ovarenseจากนั *น ขณะที พวกเขา ได้รับการ ขยายตวั ถอย ไป

ข้างหน้า อยูใ่นตําแหนง่ ตรงกลาง ผม เดินทางไป ไกล ซ้าย แล้วตรงกลาง ขวา แล้ว ศนูย์ เฉลี ย ที จะได้

รับ การคุ้มครอง ในภาคกลาง และปลอ่ย ตําแหนง่มนัเป็นที รู้จกั ในตอนท้ายของ อาชีพของฉนั เป็นนกักีฬา

ของการเลน่ ฉาวโฉ่ ตอ่ต้าน ยตุิธรรมยงัไม่ ลงทะเบียน2 เป้าหมาย คะแนนใน วนัที ฉนั ถาม โค้ชที จะเป็น

กปัตนัทีมและการเลน่ กองกลาง กลาง ทําประตใูนเกม นั *นสร้างความแตกตา่ง และขี ม้า ระยะทางจาก ตรง
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กลาง ไปยงัเป้าหมาย ของฝ่ายตรงข้ามโดยการ" cuequinha " ผู้ รักษาประตคูวามคิด ของการ ขา

สาํหรับ เกมฟตุบอล เพื อที จะทําให้ การเลน่ในสนาม

               ใน 1990-1991 เข้าร่วม 7ºano ในโรงเรียนมธัยม Estarrejaถกู

บรูณาการ ไมด่ี กบั โรงเรียน ในการเป็น กบฏ และผา่น เรื องที หนึ งวนั นี *ฉนั masturbated ใน

ห้องเรียน ถกู ขนานนาม โดย ศาสตราจารย์ ประวตัิศาสตร์ วา่มี ขีปนาวธุ ตอ่ต้านการก่อการร้าย - วา่ใน

ช่วงเวลาสงครามอิรัก ยอ่ม ไมเ่ห็นด้วย ของปี 4 เชิงลบสิ งที ทําให้ฉนัเจ็บ มากที สดุคือ ภาษาเพราะ มนั

เป็นครั *งแรก และที เดียวใน อาชีพของ โรงเรียนของฉนัตดัสนิใจที จะ กลบัไปที โรงเรียน Brodick ที มี ปี

ที  5หลงัจาก1991-1992 ปีการศกึษา 7 โรงเรียน C + S Brodick ปี แรกที ได้รับ ชื อ

เลน่วา่ " โรคเอดส์ " ในหมู่ เพื อนร่วมงาน มา ที จะมี ชื อเสยีง เรียบร้อย แต่ ความสาํเร็จของ โรงเรียน

เป็นฉนั ช่วยให้ คะแนนสอบผา่น แล้วในความสงู เมื อเผชิญหน้า เหตผุลที คณุ จะมาจาก Estarreja 

เพื อ Brodick บอกวา่จะต้อง ถกูไลอ่อก จากโรงเรียน Estarrejaเจาะหนาแนน่ตํ า ฟลอ็ปปี*ดิสก์

เป็นสองเทา่ ของ ความจุ เดียวกนั ทําให้เขา กบั สวา่น มือมา ที จะไป เรียน Estarreja เพื อ

Brodick ที  " จกัรยาน " จงใจ ไปหลงัจากที รังไข่ จน ขโมย หมากฝรั ง และ ขนม ที จะ

ไฮเปอร์มาร์เก็ตเกมที ดีที สดุ ที ผมทํา ในอาชีพของฉนั เกิดขึ *นหลงัจากโดยตรง และเป็น กบัสโมสร ริมชาย

หาดจน รถตู้ มาถึง เรียก ฉนักลบับ้านฉนัใสบิ่นใน แซนวิช เนย ให้เพื อน ชื อ " MINETE "ดหูนงัโป๊

ให แรกที ฉนัเห็น ฉนัประหลาดใจ ผู้หญิงคนหนึ ง มี กระเจีBยว และ หวันม ที บางสิ งบาง เวลาเดียวกนักบัที 

ทําให้เขานกึถึง เป็น อีกคนหนึ งของ งแูละ ปลาไหล ฉาก พอ่ของฉนั... ทา่มกลาง Estarreja และ

การเดินทาง Brodick มี การกวาดล้างโดย ซีพีที จะทําให้ แตเ่ป็น ติดยาเสพติด ยาสบู เป็นจดุเริ มต้น

ที จะ ทําให้รุนแรงขึ *น มากกวา่ที จะซื *อ ผา่น... ฉนั มีอยูแ่ล้ว ในขั *นตอนเดียวที จะ โบกรถ ที จะมี การ

เปลี ยนแปลง ขนาดเลก็สาํหรับ ยาสบูและเดินไปที เบเกอรี กิน ก้อน ครึ ง ดื มเบียร์Litrada ถงุเท้ากบั

เพื อนร่วมงานที บ้าน คณุปู่ ของฉนั ยิงออกมาจาก ปืนลมและนํา แฉลบ และเกือบ ตีฉนั และได้ยิน หึ ง ของ

กระสนุปืนผมเคย ไป งานเลี *ยงวนัเกิดตอนนี *ความนิยม ของยาเสพติด ที ถกูเผา หนึ ง เหงือกและ กลายเป็นสี

ดํา หลงัจากที ทํา เชื อมั นใน พรรคของตวัเอง วา่ เป็น กญัชาก่อนที จะไป รถไฟ ที เรียกวา่ บ้านเพื อน ของ

ฉนัและ ขโมย ขวด แชมเปญ กบัพอ่ ของฉนั และดื มนํ *า ก่อน การฝึกอบรม มา หลายครั *ง จะถกูไลอ่อกวนั

หนึ ง เพื อนคนหนึ งของ เขา เอา มนึเมา เช่นนั *น ต้องได้รับการ รักษาในโรงพยาบาลพอ่ของเขา มา เพื อ

เรียกร้อง ร้องเรียน การทํา ของฉนัภายใน สโมสรฟตุบอลมีการฝึกอบรม พิเศษ นี *คือ การเลอืกทีม ฝ่ายตรง

ข้าม ของเรา ของ Aveiro ในการค้นหา ความสามารถใหมด่ําเนินการออกกําลงักาย ที นา่กลวั และที วา่

เมื อ พวกเขาวางฉนั ในการฝึกอบรม ในการเลอืก Aveiro และมี แม้กระทั ง ตําแหนง่ฤด ูAveiro 
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91/92 สมาคมฟตุบอล เลน่เป็น กองหน้า, descaindo ไปทางด้านซ้าย เป็น แทน สาํหรับผู้ เลน่

ซึ งตอ่มา fcปอร์โต11- 07-1992 ยอ่ย 13 ตวัเลอืกจะมี การเผชิญหน้า ที พวกเขา ต้องเผชิญกบั

การเลอืก Aveiroกบัการเลอืก Leiria 91-92 สิ *นสดุ ฤดกูาลเป็น ที นี ใน เกมนี * ผมมีโอกาส

ของฉนั และเดินเข้าไปใน ช่วงครึ งหลงั เป็นรายงานโดยวารสาร Aveiro , องัคาร, กรกฎาคม 14, 

1992 - Aveiro 2 - Leiria , 1 " เกม ที ซบัซ้อน ของสนาม กีฬา Sจาคิน"ในการ กลบั

มา อาบนํ *า ทีม Aveiro เข้ามาในสนามด้วยความมุง่มั น อีกซึ งแตกตา่งจาก สว่นแรก ที 

leiriensesครอบงํา , Aveiro ดําเนินการ ที จะใช้ บญัชีเกม และดีกวา่ การใช้ประโยชน์จาก

การป้องกนั ของฝ่ายตรงข้ามให้" เกี ยวกบัใบหน้า " เพื อ ผลถึงเป้าหมาย อีควอไลผา่น Filipe มวัร์ ที 

ลอยอยู่ ในพื *นหลงั Beacon "ผมไมท่ราบวา่ สิ งที ผมทํา ในเกม ที ผมจําได้วา่ มีไป ให้ไกลที สดุเทา่ ที 

จะ ไมส่ามารถที จะ จบัลกูหรือ ช้า เกินไปหรือ เป็น ไปอยา่งรวดเร็วมาก แตใ่นท้ายที สดุจะมีการ ทําประตู

ที  3 ของ ฉนัฟตุบอลอาชีพ ในปีนี * มี การแขง่ขนั ระหวา่ง ทีมชาติ ด้วยเหตผุลทางการเงิน ไมค่ณุ อาจจะ

มีการพฒันา มากขึ *น?คณุไมเ่คยรู้มา ปีการศกึษา 1992-1993 ซึ ง เข้าร่วมใน เกรด 8 โรงเรียน

C + S Brodick และ รมควนั แล้ว ช่วงเวลา ทั *งหมดก็คือ กบฏ ที มี พฤติกรรมเบี ยงเบนเขา

บอกวา่ เพื อนที อยูใ่นโรงเรียน ทหารผมได้ เข้ามาสนบัสนนุ คลาส ฝรั งเศสกบัที นั งห้องนํ *า บนหวั บอกวา่

มนัเป็น ห้องนํ *า ที คณุมี ความกล้าหาญ ที จะเผชิญกบัสายตาของ พอ่ของฉนั จนรักษาในโรงพยาบาล ครั *ง

แรก ไมม่ีเคี *ยว สมนุไพร ก่อนที จะ กลบับ้านหลงัจากการฝึกอบรมฟตุบอล เป็นครั *งแรกและ ครั *งสดุท้ายที 

ผมเอา เต้นเลน่ ในการฝึกอบรมเริ มต้น "เอา" และ ทําร้าย เขาและ บอกให้เขา รอฉนั ออกมีที ยงัคง ใช้

เวลา มากขึ *นและเขารอ ... จนกระทั ง หวัของฉนั อยูก่บั นํ *ามนัดินเขามี ชื อเลน่ของ " Pardilhó 

"ฉนัมี ดิสโก้ ครั *งแรก ในห้องใต้หลงัคา ของฉนั ให้มนั ชื อ ku*เพิ มขึ *น โดยสกายไลท์ ที ด้านบนของ

อาคารและมาถึง มี ผ้าหม่ บนหลงัคา เหนือสิ งอื นใด ที มี เพื อนของฉนั รมควนั ขนสตัว์ หลายครั *ง

กบัNunoเพื อนของฉนั มีฉนั ไปที ขอบของ ข้อ จํากดัที อยูใ่กล้ เตาผิงซ้าย นกฮกูที ผมก็ ออกจากยอดเงิน

และ ทําให้ฉนั เกือบจะ ตกลงมาจาก หลงัคาบลู เรย์ ลเูรย์ โกรธ ก้าวก่าย ฉนั จะ เห็นได้ชดั พลงังาน ที 

ไหล ในอคติ รูขมุขน สกปรกและ intolerances วา่ ฟ้าผา่ สฟ้ีา นี *จะ นดัหยดุงานแสงที ผลติ โดย

สิ งมีชีวิตทั *งหมด ม้วน ขึ *นมาใน อปุกรณ์โดยไมต้่อง ความอปัยศ ที ยากของการ ไมไ่ด้รับ ยศ อนัตราย ซบั

ซ้อน ของแสงเลเซอร์ นี *เป็น แหลมและ ลกูหลูกูตา ที มองไมเ่ห็น ที จะ แทรกซมึ และ ไมม่ีใครสงัเกตเห็นมนั

เป็นแสง กายสทิธิ< และปริญญาโท ใน สมมติฐานที เกี ยวข้องกบัการ แยกตวัเอง กายสทิธิ<สาเหตทีุ ไมเ่ดน่

และ ไมม่ีอนัตราย ผา่น การดดู ลาํแสง ของ ความคิด ที เป็นพิษ และความคิด อปุาทาน พิษ ของตวัเอง

และ ยาแก้พิษ ของมนัแสง หลงัคา, ควนั โจมตีไปที แสง ของจิตใจ ความทรงจํา ยาจก แอบแฝงยกเลกิ

ในหวั โดยไมม่ี ทิศทาง และการกระทํา , การกระทํา, ยานยนต์ที เย็น ขั *นตอน ของความคิด คลั ง ของจิต
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ใจ massificadora ช้าและ จงัหวะนี *เจาะกระตือรือร้นเกี ยวกบั เวลาวา่งขึ *น และจดัจําหนา่ยสมอง

และไฟ ที นา่ตื นเต้น Deambulante การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าทวีความรุนแรง ใน มวลกาย

mesmerizing และ อมัพาต เป็น desencadeio บ๊อง ใน ความหมายไฟหลงัคา เหลา่นี *

มา อยูที่ ปลาย หวั วิศวกรรม อยา่งใดอยา่งหนึ ง"บางคน มี ลงิ คนอื น ๆ เพียง ห้องใต้หลงัคา !" ไฟ อื น

ๆ ที ปิดบงัทางเข้าหลกั ฉนัต้องการ เจาะ ห้องใต้หลงัคา กบัความทรงจํา และความคิด ชีวิต สั *น อาศยัอยู่

โดยไมม่ี สาเหตหุลกั แตม่ี ความทรงจํามากมายความทรงจํา ที มี การสอน ใจ ตลอดไป เปิด หรือ ปิดใน

ทรวงอก... Ia แสวงหา เทป VHS และ ไมไ่ด้มี เงินที จะ จ่ายคา่เช่าขึ *น การแพร่กระจาย ในเวลาและ

การแบง่ ไมค่อ่ย เพิ มขึ *น นอนหลบั คิดเกี ยวกบั สิ งที เป็นฉนัยงัมี เดือน เทป ที จะสะสมในปี 1993 ผม

เริ มที จะ ต้องการที จะใช้ เงินของฉนั และตดัสนิใจ หลงัจากที โทรไปทํางานให้กบัห้องเลน่เกมส์ตอนที เขา อายุ

15 ปี และได้เห็นจํานวนมาก ของผู้มีอํานาจ ที เก็บ คําสั งของ พื *นที และ ห้ามไมใ่ห้ ผู้ ที อายตุํ ากวา่ 16 

จากการเข้าสูม่าติดตอ่ครั *งแรก กบักญัชา และจะเปิดออก การบริโภค ตอ่มา กวา่ 17 ปี ตอ่ไปนี *ในสภาพ

แวดล้อมนี * ฉนัจะติดตอ่ กบัความเป็นจริง อื น ๆ แต่ ปฏิเสธ ที เคยและ ผมปฏิเสธ การใช้ เฮโรอีนและ

โคเคนเป็น ที จะบอก วา่ผม ไมไ่ด้ทํา ตลอดชีวิต ของฉนั ไมไ่ด้อยูใ่น การสั งซื *อหรือ วตัถปุระสงค์ คือ ผม

อาจจะ ได้รับการ " ศีลธรรม " แตไ่มเ่คย กิน.มีทศันคติ ที ไมเ่หมาะสม ตอ่การบริโภค และมีอยูแ่ล้วที มีชื อ

เสยีง " ศิลปิน " เป็น พรีเซนเตอร์ของ ปลาย ของโรงเรียน งานเลี *ยงปี ของ ผู้ เข้ารอบสดุท้าย 9 ชั *นใน

1993/1994

เครื องกําเนิดไฟฟ้า เครื องกําเนิดไฟฟ้า หรือเครื องกําเนิด ความรัก รักในสิ งที เชื *อเพลงิ นี * ไม่ ปรารถนา

เสมือน ตณัหา และเชื อมโยง อารมณ์ นี * โปร่งใส จบู และ กระหายนํ *า สาํหรับสิ งที สาํคญัตอ่การ พฒันา

พลงังาน ทางอารมณ์ และความสมัพนัธ์ ไฟฟ้าเครื องกําเนิดไฟฟ้า นี *ให้ อตัตา และมีบคุลกิ ที มีใบหน้า ที 

ซอ่นอยูใ่น การแสดง ทกุวนั ในขณะที การ รับประทานอาหารเช้า หรือ อาหารเย็น หรือนํ *า ที ฟีด พลงังาน

ของวนัตอ่ วนัไมม่ี หน้ากาก หรือความคิด lacerating , enquadramo เรา ในความเป็น

จริง การใช้พลงังาน ของความรักหรือความรัก ของพลงังาน electrifyingและ เจาะ คมชดัและ มี

ลกัษณะ เป็นตวัแทน ความรักและ ความเหงา ที อาศยัอยู่ ที เลี *ยง ด้วยสายเคเบิลที ไมเ่คย ปิด ,อํานาจ ไม่

เนา่เปื อย แตค่วามจริง ตลอดไป!ความปรารถนา กระหาย เสมอ electrifying จะมองและ ความ

อดทนบาง คิดค้น ความนา่เบื อ ของวนัและ ใบหน้า เอียง ที เป็นตวัแทนของ อะไร ในสื อ ไฟฟ้า มี สาย

หลวมร่วมลงใน จินตนาการ ของมอเตอร์ โดยธรรมชาติและ เป็นหวัหอกใน ความเป็นจริง แตม่ีการ สาํลกั

ติดตอ่ ทนัทีติดตอ่ จําเป็นตอ่ชีวิต มอเตอร์ ที ความเป็นจริง ฉนัทามติของ ที อยูอ่าศยัและไม่ เป็น ปัจจบุนั

แต่ ลมื ของความเป็นจริง อื น ๆ เกือบจะ มองไมเ่ห็นความปรารถนา ที ใสใ่จ แตม่นัก็ มี!ยงัมีความเป็น อยู่
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ใน ความรู้สกึของ โอกาส ทนัทีดงันั *น สื อ ที ไมส่ามารถจะ นํ *า ไม่ สไลด์ ในความคิด ของเครื องกําเนิด

ไฟฟ้า หมายถึง ความรัก และ ทรัพยากรที มีอยู ่;เครื องกําเนิดไฟฟ้าที เกี ยวกบัความรัก อยูเ่สมอในการเดิน

ด้อม ๆ มองๆ และ สภาพแวดล้อมใด ๆ อื น ๆ ที ไมใ่ช่ เสมือนจริงและการ ควบคมุ อยา่งนี * เป็น ของ

ผอ่นคลาย แล้ว ไมส่ามารถ ปลด ตวัเอง ของความสขุ มนัสร้างและ proliferates ใน เหลา่นี * ใบ

หน้า ที เคยนําเสนอ ชิ *น จิตวิญญาณ ที คณุอยาก ที จะยบัยั *ง.เพราะคณุไมส่ามารถ ทิ *ง ชิ *นสว่น ใด ๆ ที 

เป็นพลงังาน เป็นหนึ ง และ ความหลากหลายทางวฒันธรรม ในความหมาย ของความพงึพอใจ และความ

พงึพอใจ ที พฒันา ความเป็นจริง ตา่ง ๆ เรามีความ เสมือนจริงและ จินตนาการ เพียง แตใ่น การปรากฏ

ตวัของ ผู้ อื นหรือ ตวัเอง ในกระจก ซอ่นอํานาจ กํากบัดแูล ใหม่ ในใจของนิวตรอน วา่สิ งเหลา่นี * เป็นสตัว์

ที แท้จริงของ แสงมงักร สดใส สามารถจดุติด และกระแสไฟฟ้าที ไหล ผา่นเรา และ ฟื*นฟู เรา ในชีวิตประจํา

วนั จะช่วยให้เรา แข็งแรงและ ละครใบ้ มนษุย์ แพรว และ หลง ใช่!วอล์กเกอร์ เพราะ มนัอาจจะเป็น แรง

ของแสงหรือ การกดขี ป่วยและ พกัฟื*น ที ดหูมิ นตอ่ความเป็นจริง สติค และ กดขี ไม ่ abatas คณุ

เกี ยวกบั เสา เชิงลบ นี * ปัจจบุนั แทรกซมึเข้าไปในจิตใต้สาํนกึ และ การลดความเจ็บปวด ลกึ ของ

บคุลกิภาพ ที สาํคญั ตรงข้าม เลี *ยง คณุคอ่นข้างเป็นจริง พ้น และ positivity ของการตอ่ต้าน สาร

เคมี และ สารเคมี วงจร ป้อน ของ จิตวิญญาณของนวตักรรม และความสาํเร็จความสาํเร็จ ที วา่นี *ไม่

สามารถโอน เป็น ป้อน การแขง่ขนั คลั ง ตอ่ ความสขุ ไมไ่ด้ แต่ ลาก ใจกบัคลื น ของความคิดและ การสง่

นี *การสง่ผา่น ความคิด ที เป็นจริงและ พฒันา วงจร และไมม่ีใคร สามารถปฏิเสธ วงจร เหลา่นี *มี สว่นตา่ง

ราคา ในปัจจบุนั อยูใ่นอากาศ เหนือกาลเวลา ของความรู้สกึ และความสขุ กดขี เพราะ เราทกุคน เริ มต้น

ตอ่สิ งเร้า ภายนอก ของเบต้า อพั แต่ ที ช่วยเพิ ม ความกระหาย ของเรา สาํหรับชีวิตแรงกระตุ้น เหลา่นี * จึง

สง่ผลกระทบตอ่ ความคิดของเรา และบางครั *ง ความขดัแย้ง เกิดขึ *นหรือการ พฒันา ในความคิด แตที่ 

สามารถนําความสขุ ที ความตื นเต้นของ โปรตอนจะนําไปสู่   ความเป็นจริง ภายนอกแสงสฟ้ีา เรียก อารมณ์

รุนแรง แสงสฟ้ีา ที ไหลผา่น สะพานและ บนัได และ แทรกตวัเข้าไปใน อํานาจ ของความรู้สกึที ฟีด ไหวพริบ

การพฒันา ที มีศกัยภาพ ซึ ง ยินดีต้อนรับ ความงาม คาน ที มีความสาํคญั เป็นพิเศษ ของความโปร่งใส

มิตรภาพ ฝีปาก ที มองหาอะไรที  " สฟ้ีา"แข็งแรง ที รุนแรง มากขึ *นและ พฒันาใน กลุม่ดาว เรา มีเครือ

ขา่ย ที มี ความรู้สกึ ที ลกึซึ *ง และ ถกู แปลก วา่ คลื น Hertzianพลงังานนี * มีผลตอ่จิตใจ เฉียง สญู

เสยี ของความรู้สกึ ของการใช้ชีวิต , สเีขียวขุน่ มีผลกระทบตอ่ มิตรภาพ ลกึและ ยั งยืน จะดําเนินการ เอง

คาน ที มีมนต์ขลงั ของความบ้า และคนรัก ความสขุของ ความงาม ที หายาก และชุ่มชื นหวัข้อ ของความ

รุนแรง สนธยา เธอ พฒันาและ สง่ พลงังาน และอบอุน่ ป้องกนั ความชั วร้ายและ ความสขุ กบั ความ

ทกุข์ทรมาน และความเงียบ ไมม่ีเลย หน้ากาก ที พระเอก เราและ เรียก เรา ไปสูก่ารคิด ที เป็นนามธรรม, 

มนัคอ่นข้างแสง ที แข็งแกร่ง และมีความสขุ ทวีความรุนแรงจริงและ จินตนาการ แตก็่ สง่ผลกระทบ และผู้ ที 
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มีผลกระทบตอ่ เธอ เสมอ ที จะย้าย และ วิ งออกไปจาก ข้อ จํากดั สาํหรับมิตรภาพ ที แท้จริง และ ยั งยืน

เธอ ตกหลมุรัก และวิธีการที สญูเสยีไป ของเหตผุล แต่ ที ให้บริการ อาหารให้ อารมณ์ มา และนํา ความ

สขุ ความสขุและ ความปรารถนา ความสขุ ที มี แคลอรี และ ก้าวก่าย ทั *งหมดใน ความตื นเต้น ของความ

ตื นเต้นสหีลกั ที อยู่ ลง และม้วน abrocha การสะสมของพลงังาน ที มี ที วา่งเปลา่ ที มีเวลา แตไ่มไ่ด้

หายไปใน อนาคต นี * คือ เป็นปัจจบุนั เสมอ ป้องกนั ไม่ ให้เรา พฒันาขึ *น ในระดบั ของความสขุ สดใส

ไมส่ามารถควบคมุได้

               ในปี 1994 ผมเริ ม เรียนรู้และ ไฟฟ้า มีเกิด ชื อเลน่ที ผม ยงัคง เป็นที รู้จกักนั โดย

บางสว่นเป็น" Faíska " นี *เพราะผม เอา ช็อตในหวัข้อ หลวม และในตอนท้ายไมม่ี กระแสไฟฟ้าผม

เริ ม เข้าร่วม คืนจากนั *นใน ครั *งแรก ในปี 1994 เพื อ คราส ดิสโก้ ผม กลายเป็น " จบั ถ้วย " ผม

ยงัจํา วนันั *น ได้ทํา การทดสอบลมหายใจและ ผลที ตามมา ก่อนที จะมี การดําเนินงาน สงูกวา่ 2.0คืนนี *

เป็นเรื องที มหศัจรรย์ ผมเพิ ง คว้า ขวด ทกุดิสโก้และ จะได้รับการ ดําเนินการโดย หนึ งในผู้จดัการบ้านกบั

ศีรษะของเขา ออกมา และมี เหลอืฉนั ที บ้าน มนัก็ นา่แปลกใจที ในปี สดุท้ายของฤดรู้อน คราสฉนัได้รับ

ไปยงัจดุสิ *นสดุ เป็นบาร์เทนเด ทํา นดัและ จากพนกังาน ที จะมาแทนที กลางดกึที ไม่ สามารถยืนผมออก

จาก ความคืบหน้า และ ฉนัจะได้รับ รังไข่ ร่วมปีการศกึษา 1994-1995 ที  10 ปี โรงเรียน พื *นที 

กีฬา joseph โด Fragateiro เป็น เสมอ ที เลวร้ายที สดุ ในแง่ของ เอ็ดทางกายภาพ และกีฬา

นี * ยงั เป็นผลมาจาก พฤติกรรมที ไมด่ี ของฉนัฉนั ยงัมีใบรับรองแพทย์ ในการปฏิบตัิ วา่ยนํ *า ของความสงู

หมายถึงอาการแพ้ คลอรีน แตส่ิ งที ฉนั ไมท่ราบได้ วา่ยนํ *า !มีทีมฟตุบอล ที ได้รับการ เรียกวา่ " les 

bufons " หรือ peidolas และ มา สาํหรับพวกเขา ที จะระดมทนุ ในพื *นที เชิงพาณิชย์ของ

Estarrejaด้วยความมนึเมา ทําให้ฉนั ผา่น pj ใน Aveiro กบั เพื อนอีกคนหนึ ง ทํา ขั *นตอน

ก่อนที จะมี หลกัฐาน ใน โลกรอง ที  " เรือดํานํ *า " เบียร์และ สว่นผสม เค้ก กลายเป็น ในความตลกขบ

ขนั

ในการเดินทางของ ผู้ผา่นเข้ารอบสดุท้าย ใน ซูเปอร์มาร์เก็ต กระโปรง ลาํธาร ด้วยความรักที เกิดจาก เบียร์

ที เรา พาเขาไปที อพาร์ทเม้น ที เราพบกนั ที สว่นท้าย ของการกลา่ววา่ ขวดเปลา่ อพาร์ทเม้นเนื องใน

โอกาส ครบรอบปี ของแฟนสาว ของฉนัในเวลาเมา Furadouro ฉนัเพื อที ฉนั จบลงด้วยการ นอน

หลบั ที โต๊ะ ยงัคง ได้ มาเฉพาะนํ *าซุป และเมื อ ฉนัตื น โยนขึ *น โต๊ะหลงัอาหารเย็น ให้ฉนันั ง ที บ้านและ ผม

อยาก ที จะเป็นฝ่ายและ ไมไ่ด้ อยูที่ บ้านแปด ของฉนั เห็นหนงัTrainspotting มกัจะพบวา่ เรื อง

ตลก อนัยิ งใหญ่ เพราะ คนที เข้ามาในห้องนํ *าและ กระโดดลงไปในทะเลของ turds และมกัจะ พดูคยุ

กบั คณุยายของฉนัชอบที จะ พดูคยุกบั สิ งที ออกมา ของ ฉนัก็คือ turd ที พลา่มการทางพิเศษแหง่

16



ประเทศไทย ของฉนัที สอง ที ทําให้ การขม่ขู่ แม้เก่า ที พวกเขาถกู ขม่ขู่ แม้กระทั ง ใน งานแตง่งาน พี ชาย

ของฉนั กบั 3 ขวด เหล้ารัม ของภาพ และหลาย และคว้า ผ้ามา่นเช้านี * ขว้างปาขึ *นผม กลายเป็นแชมป์

สาํหรับทีมขนานนามวา่ " เชเชน " ในการแขง่ขนั ฟตุบอลคืบหน้าของฉนั อยา่งตอ่เนื องและ ใน

1995-1996 อยูใ่นชั *นประถมศกึษาปี ที  11 โรงเรียน José โด Fragateiro จะได้รับ

การเปลี ยนแปลงไป 12 คะแนน แตม่ี วิชาคณิตศาสตร์และ เคมีกายภาพ กลบัพวกเขา ไมเ่คยได้รับ การกู้

คืนฉนั กระโดดออกมาจาก คลาส ของหน้าตา่งและ เดินผา่นประตู จะบอกวา่เขา ได้ไปห้องนํ *า ครู ที เป็นผู้

อํานวยการ ของกลุม่ที บอกวา่มนัจะ บอกพอ่แม่ ของฉนัและฉนั เรียก วา่ มีปัญหา ที บ้านอยา่งไรก็ตาม

การทํางานและการ ขี ม้า บน่ มากเกินไปของ กล้ามเนื *อและ ตอ่มา มีการดําเนินการ ในกรณีที ไส้เลื อน ใน

ปี 1996-1997มีการ ล้มเหลวใน หนึ งปี เป็น looming การรับราชการทหาร ที ตรวจสอบ

ทหาร พิจารณา ฉนั ไมเ่หมาะบน่ กบัผมวา่ ไมส่ามารถ ทํางานได้เนื องจาก เจ็บ ขาของฉนัมนัทําให้เพื อน

ไตร Turbos เช่น ข้อตอ่ของ 3 ตวักรองเกิด สถานการณ์ bulling ที มีอิทธิพลตอ่ กลุม่ " อยู่

เบื *องหลงั" โรงเรียน เป็นคนที ขนานนามวา่ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทยการสง่เสริมการ ประชมุเพื อ ที 

4 และ 5 คน ในเมือง กลางวนั รังไขโ่จมตี จริงเกี ยวกบั เสรีภาพในการแสดงออก และแขก ผู้ชมุนมุ กบั

Nuno พนัธมิตรที ดีที สดุ ของฉนั coagíamosกลุม่ เพศ ปกติประกาศ town hall 

Estarreja ผม ถอดความ : เขาทําหน้าที เป็น จอแสดงผลในโปรแกรม การประกอบอาชีพ สาํหรับ

เด็ก ของรอบ ที  1 ของ การศกึษาขั *นพื *นฐาน " วนัหยดุ " ในช่วงเดือน กรกฎาคมสงิหาคม และ

กนัยายน ปี 1997 "ผม ยืนยนัวา่ การให้บริการได้รับการยอมรับ อยา่งกว้างขวางและ ยกยอ่ง ทั *ง

ดอกเบี *ยและ ความมุง่มั น demostrados หรือ บญุ ของการทํางานใน santarém หลงัจาก

ที เขาบอกวา่เขา กําลงัจะไป งานแสดงสนิค้าไป ที บ้าน ของ เพื อนบางคน มา เพื อให้ผายลม และ จะ

เบลอ ฉนัทั *งหมด ที มีการ โยนออกมา นกัมวย หน้าตา่งซํ *าแล้วซํ *าอีก ในปี 1997/1998ปีที  12 ที 

ฉนั ดา่วา่เพราะ ความผิดพลาดของ การอทิุศตนสมาคม นกัเรียน ในปี ที เริ มต้น การขบัรถรอ เขาขี ม้า ดี ที 

ต้องการ อยาก กระโดด , กระโดด และการสบูบหุรี ได้เดิน โดยไมต้่องเลื อน ความวิตกกงัวล ปลายทางที 

แตกตา่งกนัไป ตามอายุ แม้วา่ มกัจะ อาศยัอยูใ่น โหมด ansiosíssimo รออะไรบางอยา่ง ที เรา

มกัจะ ต้องการสิ ง ทกุอยา่ง ในตวัเรา จะ ยืนเป็นโดยไมไ่ด้ตั *งใจ ของตวัเองปีนี *ผม จดัทําข้อเสนอ การลง

คะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี * : มนัเป็น ด้วยความมุง่มั น ที ดี และความรู้สกึของ ความรับผิดชอบที 

candidatamos ในการเลอืกตั *ง เหลา่นี *ความสมัพนัธ์ของ นกัเรียนมธัยม José โด

Fragateiroเรามีจดุมุง่หมาย ที จะสง่เสริม กิจกรรมทางวฒันธรรม และการพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื อทําให้

สง่างาม โรงเรียน นี *มนั ไมด่ีต้อง ที จะกําหนด ภายในและภายนอกเพื อให้บรรลเุป้าหมาย นี * เรานําเสนอ : 

17



- สาํนกึของพรหม finalistas- สง่เสริม วนั วฒันธรรม การกีฬาและการ จดัสรรให้กบันกัเรียน รวม

ทั *งสปัดาห์ เยาวชน ทวัร์นาเมนต์ ฟตุบอลบาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ( ชาย / หญิง .. )เตรียม

รายเดือน เพื อให้รูปแบบ และแจ้ง นกัเรียนsociety- ปัญหาที กระตุ้นให้เกิด การสร้าง การอภิปราย

หนงัสอืพิมพ์ของโรงเรียน- การฝึกอบรม การเข้าซื *อกิจการ ของฟตุบอล โต๊ะบิลเลยีดassociados-

- เยาวชน สปัดาห์ วนัที มี กิจกรรม ตา่งๆ - ติดตอ่กบั " คา่เฉลี ย" เพื อสง่เสริม กิจกรรม ของโรงเรียน

ของเราและ โดยเฉพาะอยา่งยิ ง ความคิดริเริ ม ของสมาคม นกัเรียน"เรา นบับน ลงคะแนนของคณุ " 

รายการ - นี * เป็นรายการที สมาคม ของคณุ - ให้ คนที แตง่ตวัประหลาด สาํหรับแคมเปญ

vocês.naแจกจ่าย ถงุยางอนามยั โดยนกัศกึษาและ เก็บไว้ ติดตอ่กบั ศนูย์สขุภาพสาํหรับ การ

อภิปราย ที กําลงัจะมา ที ไมไ่ด้ มารู้ วา่ทําไมศนูย์สขุภาพ นกัเรียน อยาก เรียน อยู่ ภาคเอกชน ที จะเข้า

ร่วมภายใต้สโลแกน หาเสยีง "ให้ คนที แตง่ตวัประหลาด สาํหรับคณุ! " "ไปตาม ขั *นตอน ของเรา " 

และแม้แต ่"เลน่ เพลงของเรา " กบัโปสเตอร์ พรรคสงัคมนิยม ที ได้รับการสนบัสนนุ แคมเปญนี * โดยการ

ให้ สาํนกังานใหญ่อยาก มีสว่นร่วมหรือ การ สงครามพรรค แผน่ สงครามกระจาย แตไ่ม่ ทําสงคราม ได้รับ

พลงันี * ทางการเมืองของ สมาคมของเราสาํหรับโครงการอื น ๆ ที คณะกรรมการบริหาร ซื *อ ฟตุบอล โต๊ะ

บิลเลยีด และได้รับ ครึ งหนึ งของ20 เปลอืกหอย ที คา่ใช้จ่าย การแขง่ขนัแตล่ะครั *งในวนัที เข้ารับตําแหนง่

และฉนั พดู : ตอ่ไปนี * การเลอืกตั *ง ที ผา่นมา เมื อวนั 14 มกราคม 1998 ระหวา่งวนัที  10 และ

20 ชั วโมงเข้าร่วมใน สองรายการ และ ข ซึ งมี ผู้แทน จะถกู กําหนดไว้ใน ขั *นตอนการสมคัร โดยการลง

ทะเบียน วา่การกระทํา ที เกิดขึ *น ภายในขอบเขต ปกติหลงัจากที ปิดการ เลอืกตั *งซึ ง ได้รับการโหวต 740 

นกัเรียน เรา ดําเนินการ นบัคะแนนผลผลติผล ตอ่ไปนี *: สบิ สขีาว สบิห้า โหวต โหวต nulos-

507 รายการ โหวต a- 208 รายการ ข โหวต ลงคะแนน ตามรายชื อได้รับรางวลั ผู้ชนะโดยรวม ใน

ครอบครอง รอบแรก ได้รับจากสมาคม การโหวต ปีที ผา่นมา วา่ ตอ่ไปนี * มีการประเมิน ของสมาคม ที เกี ยว

ข้องกบั โรงเรียนในปี1900 และ เก้าหมื นเจ็ดหลงัจากที นําเสนอ นี *ไมป่รากฏ ความสมดลุ ในเชิงบวก ใด

ๆก็ควรที จะ ตั *งข้อสงัเกตวา่ การเชื อมโยง ก่อนหน้านี * มีอยูใ่น มรดก โต๊ะเขียนหนงัสอื, ตู้ โลหะ, เก้าอี *,ม้า

นั ง และ สองเกม หมากรุก ( สมบรูณ์) .and ไมม่ีอะไรอื น ที จะเพิ ม สิ *นสดุวนัที เซสชั น ที นาที เหลา่

นี *ถกู ดงึขึ *นมาอา่นได้วา่ หลงัจากที ได้รับการอนมุตัิ และ จะได้รับการ ลงนามโดย สมาชิก ปัจจบุนัวนัหลงั

จาก การรณรงค์ เป็นเรื องร้องเรียน ที ไมร่ะบชืุ อ หมนุเวียน โรงเรียน ที ฉนั เป็นชื อเลน่ที สงิหราช และ อลั

คาโปน เพราะ บางครั *ง ฉนัไป ผา่น ตวัละคร ดงักลา่วใน ชั *นเรียน สิ งที มีความซบัซ้อน ไปด้านข้าง ของฉนั

มนั ก็เห็น โดย คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริโภค ของ กญัชา และเป็นไปตามโรงเรียน นกัจิตวิทยา หวัโจก

ในตอนท้าย ของปี 1998 เพื อ PSP รังไขเ่ปิด การสอบสวน และ สบืสวนของตํารวจ ไมม่ี รายงาน
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การร้องเรียน ไมร่ะบชืุ อ ผม เป็นบตุรชายของ ประธานาธิบดี ของห้อง Estarrejaและ เป็นหวัหน้า

ของ เครือขา่ย การค้ามนษุย์เพิ ง สบูบหุรี ร่วม เมื อ ผมเข้า ตํารวจ อํานวยความสะดวกปฏิเสธ นานและ ได้

พยายาม และ ไมช่อบ เนื องจากมี ไมไ่ด้ มีการติดตอ่ หรือข้อมลูเกี ยวกบั การสอบสวน ของฉนัใน รังไข่ ทีม

วา่ในปีนี * เมื อวนัที พรหม ภายใต้ความสงสยั และ ข้อกลา่วหาของ การไมชํ่าระเงิน ของอาหารคํ า ที ผิด

ศีลธรรม เพราะมนั ได้จ่าย ในวนัตอ่กบัการทํางาน ที  1 ของ เพื อนที ดีที สดุ ของฉนัในเวลารายการที นํามา

ใช้ ในปีตอ่ไป ก็กลวั วา่ เราทําไมไ่ด้เราจ่าย อาหารคํ าซึ งทําให้ ขา่วลอืเมื อวนัที  98 มกราคม ผม ได้รับ

เชิญ สาํหรับสปัดาห์ ของการศกึษานํา ความทรงจํา ของ เขา ExaJorge Sampaio 

ประธานาธิบดีแหง่สาธารณรัฐ ซึ ง จดัสรร ภาพด้วยความทุม่เท " ให้กบักลุม่ของ Aveiro โดยเฉพาะ

อยา่งยิ ง ไปและกลบัจาก โรงเรียน José โด Fragateiro กบักอด มิตร" สปัดาห์ ของการศกึษา

24 มกราคม 1998 - ประธานาธิบดีแหง่สาธารณรัฐ มี อาหารกลางวนั ยืนในพิพิธภณัฑ์ ไฟฟ้า ที 

ได้รับการต้อนรับ ประธานในปีเดียวกนันั *น มา โอกาสที จะทํางาน ที ดิสโก้ ใน Furadouro 

pildrinhaมี เป็น บาร์เทนเด ความบนัเทิง แก่ผู้ เข้าพกั ด้วยขวด และเทคนิค การเลน่กล ที นํามาให้

ใจ ภาพยนตร์เรื อง " ค๊อกเทล " เป็นคืนที เมื อทกุ เปื*อน ฉนัและฉนั มีความรู้สกึวา่ ดิสโก้ได้ flamed 

ขึ *น เชื อ นี *แม้หลงัจากที ตื นนอนในเมื อ ฉนัทั *งหมด เบลอ โยน กางเกงออกไปนอกหน้าตา่ง ตก อยูก่บั ร่ม

ของ ร้านกาแฟ, วนัตอ่มา เป็นแมข่อง เพื อนของฉนัจะกลบัมาล้าง ชดุชั *นใน แล้ว บอกวา่อาจจะ หลน่ลงมา

จากข้างบนมนัเป็นเรื องธรรมดา ที จะดื ม 2 ขวด ตี ทอง หนึ งใน แอ็บซิน พร้อมกบั คูข่องฉนัจนกระทั ง ใน

งานปาร์ตี * ที ฉนั ให้บริการลกูค้า ในด้านหน้าของเจ้านาย และเริ มที จะ เติม แวน่ตาแพร่กระจาย ของเหลวทั ว

เคาน์เตอร์และ ถกูไลอ่อก ทนัทีในระยะสั *น เป็นหนึ งใน ผู้จดัการ กบัลกูค้าและผม ทําหน้าที ให้ สองนดั แพร่

กระจาย ทกุอยา่ง เขาก็ กลา่ววา่ ได้รับการ ออกจากที นี  !และวนันี * ไมไ่ด้ พดูคยุกนั มากขึ *นในการ ที ชาย

คนนี *ผมได้เข้าร่วม งานแตง่งานของเพื อน ที ดีที สดุ ของ พี ชายของฉนัฉนั รมควนั วชัพืช ในห้องนํ *า และได้

เมา ฉนัเพื อที ฉนั วางบนโต๊ะรองเท้าและทําให้ โทรศพัท์มือถือคืน พร้อมเสมอโดย แวน่ตา และใช้ กญัชา ใช้

ในการเขียน สตูร ของ Einstein ใน โรงเรียน ครอบคลมุ แถบ 1998-1999 monho -

บาร์เทนเด อยูที่ นี ไมกี่ เดือน ที จะให้บริการ ถ้วยที เกิดขึ *นจริงของบคุคลที สดุท้าย 2ºperiodo เป็น

ดิสโก้ ฟีนิกซ์ พร้อมกนั ปกติ เขา หลง 900 คนในห้องอาบนํ *าฝักบวั monho แรก ตี700 คน

กบั เกือบ 200 คนอื น ๆ ใน พรรค คูแ่ขง่ ที ประสบความสาํเร็จหลงัจากงานเลี *ยงเอาทกุ สมาคม อาหาร

ขององค์ประกอบ การ จ่ายเงิน เจ้าของ อาหารคํ า monhoไมใ่ห้ นี * ไมม่ีเงิน มากขึ *นสาํหรับ งานปาร์ตี *

ปีนี * ผมเริ ม สว่นลด พนกังาน ของฉนัเป็น ฟิลปิส์, คนงานในโรงงาน ที ผมทํางาน สองเดือนที จะ เกือบ

สองสปัดาห์ ของการขาดจากนั *น มีงาน ใน Uniteca / Quimigalไป บาร์เทนเด / ร้อง ด้วย
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เทคนิค การเลน่กล ของฉนั ในดิสโก้ dacasca ที นี เป็นที กิน ครั *งแรกของฉนั " แท็บเลต็ " ยากจน

ในสอง และ เอาใน ครึ ง วนั ที แตกตา่งกนั ดเูหมือน วา่ไมม่ีอะไร ที ฉนัไมไ่ด้ อยูก่บัความเร็ว ของร่างกาย

เช่นร่วงนิตยสาร ทั *งหมดและ ไมไ่ด้อา่น อะไรหรือ ได้รับการบ้าน และการ ใสเ่พลง และได้รับ ให้ทนัมนัเป็น

ประสบการณ์ที แรกและที เดียว ของ พวกเขาที ดิสโก้dacascaการประชาสมัพนัธ์และ การรักษาความ

ปลอดภยั เมื อผมไป ที จะมองหา วนั ของการทํางาน อื น บอกผมวา่ผม เมื อวานนี * ด้วยขวด และ เลน่กล

ของฉนัได้ ตีหวัของ ลกูค้าที ได้ไป โรงพยาบาลที ออก ขา่วในหนงัสอืพิมพ์ หลงัจากทั *งหมด มนัเป็น เรื อง

โกหกทั *งหมด และผม เชื อวา่สาํหรับ ความลา่ช้าของ สามชั วโมง ผมก็อยูก่บัแฟนสาว ได้รับและมี ฉนักําลงั

ถกูแทนที โดยการเลอืก แวน่ตา และยิง ในจดุที เปิดบาร์ ใหมใ่น Estarreja ฉนัได้รับในปี 1998-

1999 เป็น บาร์เทนเด / วีรบรุุษ คนเฝ้าประตู ของบาร์ ซึ งเป็นหนึ งใน ผู้ ให้ยืม คืน หนงัสอืเกี ยวกบั " 

ประต"ู และตาย " อเมริกนั " ถกู เก็บรวบรวมโดย ฝึกให้เขา และ หนงัสอืของฉนัฉนัมาที จะทําการฝาก

เงิน $ 100 เพื อให้สามารถ ที จะยกระดบั $ 1000 ... สาํหรับ สองปีในฐานะภารโรง และแม้

กระทั งการ เผา ประตู กบัรถจกัรยานยนต์ นํ *ามนัเบนซินแตไ่มเ่คย แกล้ง หรือ มีสว่นร่วม กบัทกุคนจดั

ระเบียบ หนึ ง วนัสง่ท้ายปีเก่า 1998/1999 ใน วีรบรุุษ บาร์ และเพื อน โทร องค์กร Faíska 

เพื อน ๆ ทกุคน สาํหรับปีใหมM่ando ทั *งหมดอปุถมัภ์ บาร์ ออก ก่อนเที ยงคืน ในที สดุก็ ออกจาก บาร์

และปีใหมฉ่นัไปที หิน รังไข่ บาร์ที ฉนักําลงั ทําร้าย โดยการโฆษณา ภายใน สถานประกอบการที จะมี

เหตกุารณ์ อื น ร้องเรียน กบัตํารวจและพวกเขาไป บาร์ ที พวกเขา จะบอกวา่ เดิน จาก ที เขี ยบหุรี ภายใน

โกหก บริสทุธิ<ผมได้ ไปที อยัการแตผ่มไมไ่ด้ ติดตาม กรณี การขาด พยานใน วนัสง่ท้ายปีเก่า 98/99 

- วีรบรุุษ ของแถบ AvSalreu Estarreja นายอําเภอ ขี โปรแกรมที  :12 ตีระฆงั ในคืน

หนึ ง [ วนั ] ... ดีเจ ใน ถิ นที อยูใ่น การควบคมุของ เซอร์จิอสุ ของผู้ เข้าพกั ดีเจวิกกี * และ ไมร่ะบตุวั

ตนในช่วงกลาง ของพรรค และเพื อที จะ แตง่ตวั ฉนั กลบับ้านไปงานปาร์ตี * และเพื อนของฉนั ปรากฏขึ *น ใส่

ออก ลกูค้าทั *งหมด ของแถบ ที เขา เป็นผู้ เฝ้า คืน สิ *นปี ที ในความคิด ใสล่งไปใน คําถาม คําสั งของ ตวั

อกัษรและมา คิดวา่ AB หรือ Abba มี มาก ข้างหน้า ผมคิดวา่ การสร้างระบบรักษาความปลอดภยั

ในหมูม่นษุย์ ประเภท ขยิบตา หรือ สมัผสั และความรู้สกึ แตล่ะอื น ๆ และ เดินไปใน ความเร็ว ทกุคนได้

เห็นที ชั วร้าย หรือความทกุข์ทรมาน และ ความช่วยเหลอืดทีูวี และฉนัคิดวา่ ท้ายกระดาษ มี ข้อความ ใน

ใจของฉนั ฉนัเห็นช่อง FTV และฉนัคิดวา่ วนันั *น จะได้รับ รางวลัโนเบลฉนั เคยคิดวา่ จะกิน อวยัวะ

มนษุย์ และเป็น ร้านขายอาหาร เพื อ กิโล วนันั *น คิดวา่เศษแก้ว ในถนน เป็น เพชรที ได้รับการ ดู

ภาพยนตร์ ฉก / หมแูละ เพชร ในภาพยนตร์ ใน Aveiro เมื อฉนั คิดวา่เป็น นกัแสดง ของ

ภาพยนตร์เรื องนี *เริ มต้นที จะ ถอดรองเท้า ของพวกเขา และได้รับการ เข้าและออกจาก โรงหนงั ก็คือ หนงั

ของฉนัใน Estarreja วิ งเข้าไปใน เสรีภาพ ที ดีที สดุ ที จะทําหน้าที ใกล้แมนํ่ *า และคิดวา่ ปีน ต้นไม้, 
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ร่างกาย ครึ ง metho ใน แมนํ่ *าและ ฉนัคิดวา่ฉนั เป็นอจัฉริยะ และ วา่นายประธานาธิบดีแหง่

สาธารณรัฐ เป็นที สงัเกต ผม ได้ติดตอ่ กบัววั ถกู แทะเลม็ และพยายามที จะ สื อสารกบั คณุ ความคิดของ

ฉนัผมคิดวา่ พวกเขาเป็น ฉนั ขโมย ความคิดและ ทําให้ฉนั ต้องการที จะ ทําอนัตราย ผม เริ มที จะรู้สกึ สิ ง

ที แปลก ที จะแยก ฉนั ทํา สิ งที ต้องการ หมนุเวียน ทั *งห้องอา่นหนงัสอื จิตวิทยา การพยายามที จะ เข้าใจ

สิ งที เกิดขึ *น กบัผมผม เริ มที จะเพ้อ หลงผิด ของการประหตัประหาร หรือ วา่เขากําลงั ถกูจบัตามอง และมี

การควบคมุ ทั *งโดย โทรทศัน์หรือ ในหนงัสอืพิมพ์ ของวนัที มาคิด วา่พอ่ ของฉนัจะ ซื *อฉนั บาร์และมนัก็

ใหญ่ที สดุในโลกเทา่นั *นที ทําสิ งที แปลกประหลาด ชั *นนําพอ่แมข่องฉนั จะเป็น กงัวลอยา่งจริงจงั ใน เสยีง

ขรม คน ทั วไป เรียก GNR และ นกัดบัเพลงิ ยงัคง ขนสง่ ฉนั ไปที โรงพยาบาล ที วิ ง ชั วโมง ลอย เดิน

จนกวา่ ฉนักําลงั พบโดย ทหารของ GNR ที บอกฉนั วา่ " เราได้ เพียงแคม่องหา คณุ "ฉนักําลงั นํา

สง่โรงพยาบาล ใน Aveiroภายหลงัการฉกุเฉิน จิตเวช Coimbraถ่ายโดย นกัดบัเพลงิ ที ติดอยู่

เกอร์นีย์ หลงัจาก การสนทนา ฉนัคิดวา่ ฉนัจะใช้เวลาการฉีด และฉนั จะมี กบัสาวหลงัจากการปรึกษา

หารือ กบัหวัของ จิตเวชแต่ ใช้เวลาเพียง ฉีด... เมื อฉนั ตื นขึ *นมา ผมอยูใ่น ห้องพกั ของผู้ ป่วย โรคจิต! 

?หนี ผมเอารถแท็กซี และไป Coimbra ที  Estarrejaกลา่ววา่ คนขบัรถแท็กซี ที จะรอ และไป

เตือน แมข่องฉนั ...ในวนัถดัไป ผม อยากจะ ใช้ยา ที สง่มาจาก จิตแพทย์ ไมท่ราบวา่ มนัเป็น จดุมุง่

หมาย ที จะรู้สกึ ไมด่ี ขอให้จะทําให้ฉนั ไปที โรงพยาบาล อยู่ มากกวา่ 20 วนั ภายใต้ระบบ ความยบัยั *ง

ชั งใจ ทางกายภาพที ถกูมดัอยูก่บั เข็มขดัที เตียง !ใน Estarreja ต้อนรับ Intermarche ดู

เหมือนจะให้ฉนั คําเชิญ ที จะเข้าบ้าน ที อยูใ่กล้เคียงฉนัมา ที จะเข้าสู่ สวน พวกเขา คิด วา่ผมเป็นขโมยและ

แม้กระทั งการจดัการ ที จะทําให้ การร้องเรียนแตห่ลงัจาก GNRกลา่ววา่เขาได้ แม้ มองหา ฉนัและ พาฉนั

ไปที โรงพยาบาล

มี การเดินทาง เปรียบเทียบ การเกิดแผน่ดินไหว ในชีวิต ทางสงัคมที ได้รับการ ลดลง ใน ปีที ผา่นมา ฉนัมา

ที จะมี ความกลวั เช่น ไปร้านกาแฟ, กลวัวา่ ถ้วยลดลง และคนที แสดงความคิดเห็นใน นามของเรา

               วิธี 3ºescriturário ในปี 1999 คือ การกระจายของ อีเมล และการลง

ทะเบียน ของใบอนญุาต ในเวลาที ผม descoloreiจําหนา่ย รถ อีเมลโดยไมต้่องมี ตวัอกัษร ที อยูใ่น

ปริมณฑลของโรงงาน ที ได้รับการ เดินทางที  30 กม / ชมอยากจะ รู้สกึวา่ เป็นครั *งแรกที รถได้รับ ที จะมี

การเกิดอบุตัิเหตุ ออกจาก กนัชนและ ยงัมีการ แสดงให้เห็นถึง

               ฉนั นอนไมห่ลบั เพราะ ไมต้่องการที จะ นอนหลบั ฉนั ต้องการที จะอยู่ ที นี คอ่นข้าง
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เป็นอปุสรรค ที ทําให้ฉนั ตื นขึ *นมา ฉนัจะ ต้องเผชิญ กบั การนอนไมห่ลบั

               ฉนั เข้าเรียนใน โรงเรียนประจํา ลอิูสเดอ Camoes โปรตเุกส สั งให้ เทา่เทียมกนั

จาก 11 คา่และ ย้อน เส้นทาง โดยหนว่ยงาน ของ เครดิต การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาคําสั ง IPJ , 

ฟังก์ชั น การใช้สทิธิ เคลื อนไหว ข้อมลูดงักลา่วเป็น ทนุการศกึษา จาก 1 มีนาคม 1999 เพื อ 5 

กมุภาพนัธ์ 2000 ไป โรงเรียน ในการโฆษณา พฤติกรรมสขุภาพ สาํหรับเด็กและเยาวชนผม เริ มเห็น

ภาพลามกอนาจาร ออนไลน์ และ มีการติดตอ่กบั การสนทนา" ในการปฏิบตัิหน้าที ของพวกเขาคือ การ

เลน่ ที สนใจ และมีชีวิตชีวา อยา่งเต็มที งานของพวกเขาโดยเฉพาะอยา่งยิ งผู้ใช้ บริการ เผยแพร่ข้อมลู ที 

สนใจของ คนหนุม่สาว, การปรับปรุง ข้อมลูการสนบัสนนุและการติดตอ่กบัสถาบนั ภาษาโปรตเุกส

เยาวชน" Aveiro , 9 มีนาคม 2000 ผมไป Tenerife คนเดียวใน วนัที ผา่นมา เริ มคิด

เกี ยวกบั ผู้หญิงคนหนึ ง ในชีวิตของฉนัและฉนั เขียน 3 ใบ ที มีชื อของ ราเค Mamede-

Bombarral โปรตเุกส และในวนั สดุท้ายที ผม ได้รับโทรศพัท์ ใน ลาํธาร ของเธอ จําลองที ไมด่ีที มี

อยู่ พร้อมกบั แฟนสาว ในเวลาที ฉนั จะมี พาร์ทเมนท์ที จะอยูก่บั ราเคล และใช้เวลา ไมกี่ ชั วโมงฉนัพบตวั

เอง กบัอดีตแฟน จะใสช้่อน แก้ไขใน ระฆงั และดเูพื อนของฉนั กระโดดจากที หนึ ง ไปยงั ระเบียงฉนั เตือน

อื น ๆ ของ อดีตตั *งแต่ ช่วงเวลาที ผา่นมา และ เธอกระโดด เกินไป มาให้ฉนั ฉนัวิ ง ไปที ห้องพกั ของ

อพาร์ทเม้นและซอ่นตวั ฉนั ภายใต้ แผน่ ของ เพื อนที ดีที สดุ ของฉนัในเวลาและเธอก็ ถามวา่ เป็น

Filipeและ ผมออกจาก แผน่ และกลา่ววา่ she'm ที นี หนี พาร์ทเมนท์ ที ผม ไล่ ผา่นถนนที จะผา่น

มา คณุ จะได้รับ เคลด็ลบั เพื อความสงบ ของเธอลงฉนัสามารถ ประกาศนียบตัรมธัยมปลาย

1999/2000 ผู้สมคัร ที มีคะแนน สดุท้ายของ 16 คะแนน - รังไข ่11 ธนัวาคม 2000 มี

การสแกน ในพื *นที สหวิทยาการที เหลอื ครึ งหนึ ง และ จากนั *นก็เดิน ออกจากที นี สรุป สง่ ครู อีก ใช้เวลา

สองวนั ไปที สาํนกังาน ขอโทษ สาํหรับการขาด ครู ซื อสตัย์ทําให้ การตรวจสอบ ตอ่ไปและ กําหนด ทราบ

20 คะแนนสงูสดุ สาํหรับ ครู ปกติ เป็น 16 คะแนนผมได้รับการ บนัทกึจาก 11 ถึง โปรตเุกส , 

องักฤษ ถึง 15 , 15 ฝรั งเศส , 17 พื *นที สหวิทยาการ 18-18 ปรัชญา และวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ , การคดัลอก ในการสอบ เพื อรับ ผา่น การเรียนการสอนในขณะที การศกึษา ทํางานใน ครึ ง

ดวงจนัทร์ ไป โรงแรม อยา่งเป็นทางการกบัประเภท มืออาชีพของ "ต้อนรับ Trainee ปีที  2 " 

ตั *งแต่ วนัที  8 กมุภาพนัธ์2000 จนถึงวนัที  31 พฤษภาคม 2000 "ความรู้ ที ได้มาใน โรงแรม

พนกังานต้อนรับ ในสว่น นี * / พนกังานต้อนรับและบาร์แสดงให้เห็น ตลอดช่วงเวลานี * กําลงัการผลติ ที ดีใน

การ เรียนรู้ การอทิุศตน ที ผิดปกติและ ความรับผิดชอบเราสรรเสริญ ความพร้อมของคณุ และ ความ

สมัพนัธ์ของคณุ กบั พวกเราทกุคนOvar 28/07 / 00.aqui นอนอยูใ่น ห้องพกัของโรงแรมมี

22



บคุคลหรือกิจการ ที บาร์และ เดินไปที สระวา่ยนํ *าในกรณีที ไมม่ี ผู้มีหน้าที รับผิดชอบมี การดําเนินการ ทาง

วินยั สาํหรับการโจมตี บนแถบ เพื อน เพราะนี ทําให้ผม รู้สกึวา่ ลดลง เพราะเขา รู้วา่ เขาได้รับการ รักษา

ในโรงพยาบาล จิตเวชแล้วผมไป ลสิบอน และ ได้งาน ของพนกังาน ที เคาน์เตอร์ ในร้านกาแฟ ในศนูย์การ

ค้าเป็น imaviz 2000 มีนิสยั ของการเข้าร่วม ไนท์คลบั ในใจกลาง แหลง่ช้อปปิ*งที เธอ เต้น จน

กระจ้อยร่อยชั วโมง จินตนาการ ตวัเองนกัเต้น ที ดีที สดุ ในเวลาที มีกบั ฉนัขวดpopper'so ซึ ง สดูดม

ก่อนที จะเข้า งานเช่น กลิ น และมองไปที ท้องฟ้าใน ด้านหน้าของโรงแรม Sheratonขวด นี * เป็น

ประสบการณ์ 2 ของฉนั กบัสารเคมี แต่ กลบั ไป ใน ที จะทํามนั ไมม่าก ฉนัพยายามนี * ในชีวิตของฉนั.

เข้าร่วมใน พนกังาน Estarreja Carnival 2001 - Shrovetide หรือ อะไร!

Shrovetide หรือ อะไร!ประกาศ ศาลากลาง ของ รังไข่ - สว่นหนึ งของ วฒันธรรม ห้องสมดุ

และ มรดกทางประวตัิศาสตร์มนัเป็นเรื องที บอกวา่ ทา่นเคยดํารงตําแหนง่ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารบนพื *นฐาน

สญัญาระยะ คงที  6 สงิหาคม 2001 to 30 พฤษภาคม 2002 ในการให้บริการ การบริการ

ลกูค้า ที ห้องสมดุ เทศบาล รังไขแ่ละ พิพิธภณัฑ์ Julio Dinis - บ้านOvarense " ซึ งทําให้

ความรู้สกึที ดี ของความรับผิดชอบ และความมุง่มั น " มี เอกสาร ห้องสมดุ และทําให้ หายไป การลง

ทะเบียน ของ " กรณีที สิ *นหวงั " 2001 - โรงพยาบาล GNR ระหวา่ง Leiria Leiria 

และการตอ่สู้ มี การร้องเรียน จาก วิทยุ ของ คนขบัรถบรรทกุที กําลงัจะไป รบกวนการขนสง่ บาท เรียกวา่

ฉาก หลงั rebocarem รถวา่มี โทษ ไมม่ี การเพิ มกําลงั การโทรและ นําฉนั ไปที โรงพยาบาล ใน

Leiria ใสก่ญุแจมือสมเด็จพระราชินี ใน Caldas da คิด ดู การซุม่ยิง และผู้คน ที เฝ้าดหูน้าตา่ง

26/11 เพื อ 12/07 2000 ในโรงพยาบาล ง ทารกโดร 2001 - ฉนัได้รับ จดหมาย กลบั

บ้าน DGV กบัรถแต่ ไมม่ี ตวัอกัษรและ ไมก่ลบัไป นํา ได้รับ จดหมายจากศาล ลงโทษ ฉนัด้วยดี การ

ละเมิด ที ร้ายแรงมาก ( ตํ าสดุ ) ระยะเวลาการยกเลกิ 30 วนั ใช้จดหมาย DGV ที อยูก่บั เธอ และ

บอกวา่ จะใช้ อื น ๆ เพราะ กฎหมายที จะเป็น สื อกระแสไฟฟ้า ให้น้อยกวา่ 2 ปีฉนัยงั ม้วน ห้องของฉนั

และความคิด ที มี กล้อง ถ่ายทํา ผม และบอกวา่เขา กําลงัถกู จบัตามองจาก สายลบัใน Leiria คิดวา่

ตํารวจสากล ขี ม้าไป ทํางานกบัผม ตั *งแตผ่ม ใส ่5.01 ร้อยเบนซิน และการจ่ายเงิน 5 € พบวา่ เขา

ได้ค้นพบ สตูรที จะชนะและ กลายเป็นเศรษฐีในวนันั *น ผมคิดวา่ผม มี สายลบั รัสเซีย ใต้ท้องรถฉนัคิดวา่ฉนั

มีมนต์ขลงั และฉนั ควบคมุ รถที มีจิตใจและสมอง ติดกาว กบัเครื อง รถจะหมนุ คง เคย ที ทําให้ฉนั กล้าที 

กลางถนนในชดุชั *นใน ที มีลกูใหญ่ ที จะร่วม เป็นลกู นี *คือเปิดตวัใน สมเด็จพระราชินี ทดสอบ โซลชูั นและ

กระแทกพื *น ในด้านหน้าของ ศาลและเดิน ขึ *นไปบนหลงัคา ของเขาฉนัหยดุ โดย คําสั ง กองพล GNR 

ของ b5 ถือวา่เป็น ภมูิภาคของ Coimbra และ Aveiro เริ มมี การแสวงหา ความคิด และ
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หนงัสอืพิมพ์ ตกั ในรถ ถกูลาก ตามคําสั งของ BT Leiriaคําสั ง Liscont - ผู้ประกอบการ

คอนเทนเนอร์ ทํางานกบั ประเภท ผู้ประกอบการ ดําเนินการในช่วงเวลา ที ฉนั จะนอน ในห้องนํ *า ใน

Liscont, ฉนัมีสอง เดือนโดยไมต้่อง สบูบหุรี กญัชา และเมื อฉนั กลบัมา เจ็บ หวัของฉนั เริ ม มี

ปัญหากบัการออกจากต้น Liscont รัก ความรัก เป็นความรู้สกึที ได้รับความเดือดร้อน ยงั ลมื ครึ งลา่ง

หายไป สาํนกึผิด และอาศยัอยู.่เดินทาง ภายใต้เมฆ บินภายใต้ สวรรค์ รับใน ดาวเคราะห์ ดาวองัคาร

และดาวพฤหสับดี อยูบ่นดาวองัคาร ผมตดัสนิใจที จะ รักคณุ และดาวพฤหสับดี ไม่ ได้แล้วที นี จะถกู ฉนั

บิน จากดาวเคราะห์ไปยงั ดาวเคราะห์ ปากกา มี ความแข็งแรง มีพลงังาน , ความสขุ คือสิ งที ถ่ายทอด

ความรักในรูปทรง ดอกไม้มี ความแข็งแรง ของดวงอาทิตย์ย้าย เช่น ดอกทานตะวนั มี ความเต็มใจ ในการ

แสวงหา อยา่งไมห่ยดุยั *ง ของ สิ งที เผาไหม้ เป็นความฝัน, ความสาํเร็จเป้าหมายทกุอยา่ง ด้วยความรัก

โดยไมต้่อง มิติ ได้ดี ที นา่ตื นตาตื นใจ สั *น รัก มากผมมอง ออกไปนอกหน้าตา่ง ผมสงัเกตเห็น บนขอบฟ้า

ที ใช้ สแกน จํานวนมากมอง ไปข้างหน้า ผมเห็น ดาวของคณุ เป็น สอ่งแสง สดใส เงยหน้าขึ *นมอง ผมเห็น

ดวงจนัทร์ เป็น เหมืองและคณุ เป็น ภมูิทศัน์ที เดินทางผา่นทาง คณุ จะเดินทาง บนบกและ ใต้ทะเล ตาม

ที คณุ พิชิต เราเดินทาง ทั วแผน่ดิน และ ใต้ทะเล เป็นเพียง แสงจนัทร์มี ความปรารถนา ที อยาก รัก , 

ความรัก , ความคิด ความรู้สกึฉนัได้พลาด คณุ และมี ความต้องการที จะ มีคณุ ที นี หวงัวา่ การประชมุ

รักคณุ มกัจะคิด ของ คณุ และความรู้สกึ แสดงตนของคณุ ที คิดถึงบ้าน และการใช้ชีวิต โดยที คณุไม่ คิด

ต้องการ รู้สกึวา่คณุ และ รักคณุ โดยไมต้่องเห็นคณุ หวงัวา่คณุ กบั5 ความรู้สกึ สายตา เห็นคณุ โดยไม่

ต้อง ประตู ไมม่ีกลิ น กลิ น คณุ ได้ยินคณุ กระทํา โดยไมม่ีเสยีงรบกวน , ลิ *มรส ความสขุของ ฉนั โดยไม่

ต้อง พิสจูน์ คณุ และสมัผสั คณุ โดยไมต้่องสมัผสัเตือนวา่ ให้คณุ ประสบความ รู้สกึ รัก อาศยัอยู ่, ไม่

เคยรัก อีกคนที จบู ในพระองค์และ ผมเห็น ผม went're ความรักที มกัจะจํา30 พฤษภาคม

2003 ,ความรัก การแตง่งาน มีนาคม มวัร์ Filipe 2 มิถนุายน ลสิบอน -... ฮาวานา มาดริด

มาดริด 9 มิถนุายน 10 มิถนุายน 2003 ลสิบอน ไป คิวบาและ ฮาวานา่ ซื *อ $ 100 ของ

กญัชา ที จริงๆ ครับผมเป็น สี เดือนโดยไมต้่อง สบูบหุรี รอยตอ่ ก่อนเข้าร่วม แล้ว รมควนั และได้รับบาด

เจ็บ หวัของฉนั คือจดุเริ มต้น ของ แผนการกบัเจ้านายและ จบลงด้วยการ ได้รับ ตํ า และไป มองหางาน

คณะ จดหมาย นอนใน ห้องเรียนและ รมควนั ข้อตอ่ ของฉนัลสิบอน ทาวน์ ฮอลล์ ห้องสมดุ ออร์แลนโด

บรู กลวั โดย การติดตอ่กบัใหมล่า่สดุ สร้าง ความหวาดกลวั ในการทํา กิจกรรม กบัพวกเขาทํางาน ออก

จาก หนึ งเดือน ของ ฉนัตอ่ไปนี * ต้องการที จะ ชี *แจงข้อสงสยั บางอยา่งกบั เทคนิค ที เหนือกวา่ บอกวา่ ฉนั

เลกิและ นําเสนอ การลาป่วย - สง่จดหมายไปยงั ประธาน Iselกบั การเลอืกปฏิบตัิ ของข้อเท็จจริง โดย

เฉพาะอยา่งยิ งไมส่ามารถไป ในห้องนํ *า และปลอ่ยให้ tosteira ชีสซ้าย ... ผมเขียน ชีวิต ความไม่

พอใจกบั ความพงึพอใจ ในโปสการ์ด ของ CTTและสง่ ตวัเองที จะ ได้รับมนัสง่จดหมายถึง
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ประธานาธิบดีแหง่สาธารณรัฐ ให้ บญัชี ของ 8 ปีที ผา่นมา ของฉนัการวา่งงาน ติดตอ่ประกนัสงัคม ในการ

จดัเก็บ พลเมือง ลสิบอน ที บอกวา่ ฉนัมี สทิธิ<ที จะ ได้รับประโยชน์ การวา่งงาน เมื อ ในความเป็นจริง มี

การ โต้เถียงกบั แมแ่ละ ภรรยาของเขาและ ผม จะฝึก จมกู ด้วยความคิดที จะไป จบั เครื องบินไปลกัเซ

มเบิร์ก จะพดูคยุกบั บาร์โร ในสหภาพยโุรป เพื อ ให้ฉนั งานนี *สดุยอด เพียงแค่ ช่วงเวลาช่วงเวลา จาก

ความคิด ของคณุที อาจจะ ทั *งหมดที มีอยู่ ไมเ่พียง แต่ ภาพ คณุงามความดี เป็น แต่ เนื องจากลกัษณะ

หรือ สภาพ จิตใจไมต่าย ในเวลา ของการสิ *นสดุ ของการดํารงอยู่ ทางกายภาพ ทั *งหมดและทกุอยา่ง

กระทนัหนั ไปปิดหรืออาจนําไปสู่

               ผมได้ยิน เสยีง ที กลา่ววา่ คําสั ง ที จะฆา่ ตวัเอง ในช่วงเวลา ก่อนที จะ บอก ภรรยาของ

ฉนั มนัเป็น " แฮ็กเกอร์ " ที มี อาชีพ เขียนกระดาษ บอกวา่ฉนั รักเสมอ ซูเปอร์มาร์เก็ต ที จะซื *อ สองขวด

อลัมอนด์ ขม และดื ม ทั *งหมดเข้าด้วยกนักบัยา ตา่งๆภรรยาของผม เมื อตอนที เขา เข้ามา และ พบวา่ตวั

เอง กอด กบัสถานการณ์ ที เรียกวา่นกัดบัเพลงิ INEM มาถึง ในไมช้่าหลงัจาก และให้ฉนั นํ *ามนั เมื อ

ฉนั ตื น ฉนั ผ้าอ้อม ในโรงพยาบาลวนัตอ่มา บอก เพื อนบ้านของฉนั ที ได้รับ การปฏิสมัพนัธ์ ยาเสพติดมา

ให้ฉนั จะบอกวา่ที ร้าน ใกล้มนั จะไมเ่ป็น ร้านกาแฟ ที เกิด 02/2007 พยายามฆา่ตวัตาย 1

               ถ้า ระเหย ฉนัถ้า จิตวิญญาณของฉนั ไมม่ีอะไร จะยงัคงเป็น ความลบั บวก เศษ ลบ

เลอืนไป จินตนาการโผลอ่อกมาจากการโคน่ล้ม ลอย เกียจคร้าน ของช่วงเวลา อื น โดยเฉพาะอยา่งยิ งขาด

ถ้าเขา สมัผสั และเห็น โลกของคณุ จะ เป็นมลทิน โดยไมไ่วสมัผสั ใบ้ อยา่งน้อย เชื อวา่ คน เกินกวา่

ความเป็นจริง ของฉนัความโศกเศร้า ของฉนั เป็นเรื องง่าย กบัทกุ ความสขุ สาํเร็จได้ เช่น ไมส่ามารถบรรลุ

ได้โดย มายากล โดยไมต้่อง ประชด ในวนัที คณุจะพดูวา่ สมัผสั และความรู้สกึที ฉนัวา่คณุ มองมาที ฉนั

และดู วา่ฉนัเป็นใคร และ ไมใ่ช่สิ งที ฉนั ไมเ่คย รู้สกึ ทกุข์ มาก ต้องการ อะไรมากไป ตาย สาํหรับคณุ

ผา่นฉนั สาํหรับคณุ เขียน เพื อให้ได้รับความเดือดร้อน และไมเ่คย ตาย และคณุไมเ่คย จะหายไป เพียงแค่

รู้สกึ ไปกบัคณุ ในการแขง่ขนั การเผาไหม้ อาการปวดแสบปวดร้อน ในตวัผม ที จะสิ *นสดุลงเมื อ การเผา

ไหม้ ทั *งหมดไมเ่คย เอาคณุ โดยวิธีการ ในการ ที คณุจะบอกวา่คณุ ต้องทนทกุข์ทรมาน เพราะคณุ ไมเ่คย

ทิ *ง และรู้วา่คณุ รักและ จะรักคณุตลอดมนัเป็นเรื องที ได้รับการรักษา ในโรงพยาบาล และ แกง รัล ซึ งอยู่

ใน " โคมา่ " และมา ตื นตวั และเห็น เพียง ผ้าอ้อม, จําไมไ่ด้ พดูคยุกบั จิตแพทย์ที แต่ ให้ฉนั ปลอ่ย

สั งซื *อหลงัจาก การลงนาม สละสทิธิ< รับผิด- คิดวา่ การถ่ายภาพ สตัว์จากหน้าตา่ง ของชั *นและ มีความคิด

ที จะทําลาย หรือฆา่ ผู้คน รู้สกึวา่ รบกวน ที ดีในการตดั ตอ่ร่างกายและ จิตวิญญาณ แผล ระบุ รบกวน

มาก และอารมณ์ กวน ปรารถนาขอจง ให้ฉนั จบู เหมือนพวก คณุรู้ หรือไม?่ให้ฉนั จบูที ซอ่นอยู่ เช่น

surripiámos ผู้ ที แตล่ะ อื น ๆ เมื อ ความปรารถนาที จะ เติบโต ให้ฉนั จบูนุม่ ของผู้ ที คณุรู้วา่
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หวาน หวาน ที ได้รู้จกัคณุผมให้คณุ จบูจากฉนัด้วยความเคารพจาก ทั *งหมดให้ คณุ คณุและฉนั !คณุ คิด

ยงัไงกบั ผมและผม ของ คณุ ?ฉนั estou- ขอบคณุ ที ยงัมีผม อา่นเข้าใจ บางที !ผา่น การพิจารณา

แล้ว ผมอา่น แล้ว เอา elations ของพวกเขาอยา่งน้อย ของขวญั ที อยาก พดูเก่ง ถึงหนึ งชั วโมง

ตามกฎหมาย ที มีอยูแ่ล้ว มวล เที ยงคืน หรือ ไก่ เกม ที เป็นคําถาม ที นา่กลวั! ?สะท้อนให้เห็นถึง ความ

ปีติยินดี ที จะสื อสาร เข้าใจ ให้น้อยที สดุและ เงียบ เพียงการ สะท้อน ที แยก การกระทําที เรา เป็นคํา ของ

ความเจ็บปวด แม้ในการปฏิเสธ ที เรียบง่าย ของการเผาไหม้อปุสรรคผา่นไมไ่ด้ ร่างกาย แต่ ไมไ่ด้โดย เคมี

ฮอร์โมน และจิตวิญญาณ จะสดใสดวงดาว บกุ เราสาํหรับ การออกดอกของ กะเทยในการค้นหาของ ไม้

จําพวกถั ว รักเพราะ ความมั งคั ง ประกอบด้วย ในการทําความเข้าใจสิ งมีชีวิต หลายแง่มมุ และ เสมอกบั

บางสิ งบางอยา่ง เพื อเพิ ม มมุมองนี *นอกจากนี * อีกเพิ มขึ *นตอ่ ความปรารถนา นี * สาํหรับ ความเห็นอกเห็นใจ

และความออ่นโยน ที ถกูเนรเทศ เราที จะเป็นตวัแทน ภาคภมูิใจในตนเอง ในสื อสงัคมออนไลน์ดู มมุมองของ

ตนเอง และ แบง่แยก ไมไ่ด้ กลายเป็น ความปรารถนา ใด ๆ สาํหรับ ความปรารถนา อื น ๆ ที เกิดขึ *นใน

วงกลมวงกลม สทีอง นี * กิลด์ ของ ความเชื อที ดี และความจงรักภกัดี และความเคารพ ซึ งสว่นใหญ่ เกิด

จากการ ไมไ่ด้อยูเ่รามีความ บริสทุธิ<และ ป่า ในการกระทํา เช่นนั *นและ ไมม่ีอะไรมากไป กวา่ผม เห็นแก่ตวั

คนเดียว ที จะให้ เสมอ ก้าวก่าย อื นที มี มมุมองของอกัเสบใจ ความสามารถในการแลกเปลี ยน ความคิด ที 

เรียบง่ายของ มนัเป็น อทุธรณ์ เร่งดว่นที จะ สามญัสาํนกึเมื อเรา ให้หรือ นํา ตวัเองกบัคนอื น ๆไมม่ีอะไร ที 

นา่รําคาญ มากขึ *น ปฏิเสธ สิ งที เรา ไมต้่องการให้ มนัเป็นเรื องง่ายความรักและ ความรัก คอ่นข้าง รู้สกึอื น

ๆ และ ไมใ่ช่ผมทศันคติ ที สร้างสรรค์ ของการเชื อมโยง ระหวา่งเรา เป็นพิมพ์ใน พฤติกรรม สญัชาตญาณ

เพียง คิด ของ ฉนัแล้ว ที ฉนัและ ตอนนี *ฉนัมี อีกครั *งความขดัแย้ง เพราะหนึ ง คือผม กลายเป็น "ฉนั" 

และ คณุไมเ่คยรู้ วิธีการที ดี " ตวั " เราจะต้อง ให้การสนบัสนนุ ซึ งกนัและกนัมนัเป็น ชนิดของ มาให้เรา

ซึ ง เปิดอยูเ่สมอให้ความสนใจกบั "ฉนั" ของตวัเอง ที จะอยูก่บั คณุเป็นเจ้าของ มาสก์ และความเห็นแก่ตวั

ที ระดบัดี เกราะ ที ผม เคยได้รับการ รองเพื อขอแบง่ หกั ได้โดย " ตู น" ที มีอยู่ และ ที  " อีย ู " 

มากกวา่ " อีย ู" ที เกราะ ป๊อปความรัก : ความรัก เอาชนะ ทกุสงิหาคม 2007 การหยา่ร้าง ... 

แสง ฟู่ - ตก และ burble เจือจาง และขยาย เข้าไปใน สาขาของความปรารถนาที ไมม่ีใครเอาชนะ

มนั เป็นภาพลวงตา เป็นตา ทั *งหมด ซึ งก็ แตกสลาย เมื อต้องเผชิญ กบัความเป็นจริง ภายนอกกอปรด้วย

ความอาฆาตพยาบาท และ ปลอม บ้า ประปราย ปรารถนา ฟู่ เป็น ขยาย ความรักและการ ปนเปื*อน ตรง

ทกุความคิด และได้รับอนญุาต ไปครอง และ ครอบงํา ก็ คือการแลกเปลี ยน ฟื*นฟู พลงังานที เนื *อหา จะมี

การสอ่งสวา่งท้องฟ้า สวา่ง ไมม่ีอะไร ที แข็งแกร่งกวา่ ความปรารถนาที จะ บรรลคุวาม สมดลุที สมบรูณ์แบบ

ของท้องฟ้า สดใส ที พวกเขาเป็น ดาวที ให้ พวกเขามีชีวิต และ ย้าย ความคิด หรือความคิด ข้อเท็จจริง

ความปรารถนาที จะ เป็นรูปธรรม ไมม่ีอะไร สวยงามกวา่ ท้องฟ้าแสงไฟจาก พลงังานที 
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constelaresเรียกร้องให้มี การทํางานร่วมกนั อยา่งตอ่เนื องระหวา่ง ดาวและพลงัของ ดาวจะไมซ่ํ *า

กนัมนั ทําให้ฉนักลวั วา่ พลงังาน หายไป ในควนั โดยไมม่ี เปลวไฟ คือไม่ ต้องการ ที จะตีความความเป็น

จริง ของจกัรวาลผมผิดหวงั เมื อ พลงั ที ถกู ระงบัโดย ที พกั และการตกผลกึ ของความรู้สกึ คือไมต้่องสงสยั

หน้ากาก ของ ความถกูต้อง ทางการเมืองจิตวิญญาณ O จะเปลี ยนคณุ เป็น มายากล และบิน จิตใจ ที 

ไมม่ี แรงกระตุ้น ในปัจจบุนัของ ข้อเท็จจริง ที แท้จริง และการเปลี ยนแปลงของ สิ งที มีการเปลี ยนแปลง ขั *น

ตอน และรอบ ที ผา่น ทั *งหมด และพฒันา แตไ่มเ่คย อยูใ่นทางของ ความกลวั และความทกุข์ทรมาน ของ

ความรู้สกึฟรีตวัเอง และขยาย คณุประสบ และ โดยเฉพาะอยา่งยิ ง การกลายพนัธ์ุ ของสิ งมีชีวิต, การ

เปลี ยนแปลงที ผลกัดนัให้เรา นี *แสง ของสิ งมีชีวิต จมอยูใ่ต้นํ *า ความบ้าคลั งของ ความรักวิธี มา?

สญัชาตญาณ รัก และต้องการที จะ ได้รับความรัก , ความรัก และความผิดหวงั เปิด ภาพลวงตา หลายลม

ๆ แล้ง ๆ และ รักฉนั โฟกสัและ มีสมาธิ ตลอดทั *ง วิธีการ ของความรัก ของความเป็นจริงที ทะลุ เท็จใด

ๆเปลอืยกายใน ความรัก เลน่ สนาม เราจะจดัการกบัตวัตนที แท้จริง ของการเป็น เพื อให้ ได้รับความรัก

ต้องการให้เรารับรู้ ลกึ วา่ทําไม ได้รับความรัก และยงั มีความเป็น ขั *ว ที จําเป็นในการ ตอบสนอง ความชื น

ชอบ ที ดี และความรัก เกินไป ตรรกวิทยา นี * ขึ *นอยูก่บัสถานการณ์1 + 1 = 1 เมื อ เหตผุล หนึ งไม่

สามารถ เพลดิเพลนิไปกบั อะไรดงันั *น เหตผุลที  1 + 1 = 2 ที ถกูต้อง แต่ การดําเนินการ จะไมไ่ด้

มีประสทิธิผล ถ้า ผลที ได้คือ ไมไ่ด้ทางเทคนิค ผกู ทศันคติและ คา่นิยมและ พฤติกรรม โดยทั วไป เพื อให้

แล้วมีตําแหนง่ สหรัฐ ในช่วงกลางของ การเกี *ยวพาราสเีข้าใจ และ เป็นแหลง่ที มา เพียงแคนี่ * ความจริง

ของความสขุ หรือ จะ ดําเนินการ เฉพาะราย หรืออื น ๆ ที มีความหมาย การกระทํา เป็น อิสรภาพที แท้

จริงดีฉนั ไมไ่ด้อยู่ พอที จะเอาชนะ ขั *นตอนตอ่ไป ตรรกะ หรือ เหตผุล จะเป็น เกณฑ์สาํหรับ หลายทา่น ที 

ผม ต้องการให้แนใ่จวา่ อยา่ง ดงันั *น ผมคิดวา่ ผม ลา จากเวลา และ วนันี *มี แทบจะไม่ ลาเป็นเช่นนี * มี

คอ่นข้าง ลา เทียม หลอกลวง ที แท้จริง ยืน บางครั *ง บทบาท นี *ให้ใช้ ข้อสรุปของคณุ เองฉนัไมที่ นี เพื อที 

บงัเอิญ เกี ยวกบั โง่เขลา มี ความกลวั และทศันคติที ไมไ่ด้ทํา ตั *งแต่ บ้า เป็นเพียง ในบางสถานการณ์

และเมื อ ตดัสนิโดย คนอื น ๆ กลา่วคือ มกัจะ ขึ *นอยูก่บั" ที อยูอ่าศยั "โอน บางสว่นของ เหตผุล ที แล้ว

ผมอยากจะ บอกวา่ฉนั บ้า ฉนัคิดวา่ ชอบ คนจํานวนมาก และด้วยเหตนีุ * เรา จะไมพ่อใจ ที เราต้องการ

ความรักมากขึ *น และ มากขึ *นเรื อย ๆ วา่ทําไม ความทะเยอทะยาน รัก เพื อที ฉนัใส่ คําถามRetreat 

บอกวา่ ตอ่ไปนี * ทกุคน มีอิสระในการ กระทํา โง่เขลา ในความรัก เรา มีความเสี ยง และจดัการ มกัจะเรา

ต้องการที จะ เชื อวา่มนัเป็น ความรักที แท้จริง วา่ ทําไม เพราะ เราได้รับ ความรัก เป็นความรู้สกึที มกั รัก

และเรียก ภมูิปัญญาของ ชีวิตที 

11/2007 พยายามฆา่ตวัตาย 2 กบัยา ,การเพิ ม ในโรงพยาบาล และ แกง รั แทบจะ เดินเข้าไป

ใน หอผู้ ป่วยฉนักําลงั เดินเข้ามาใกล้ โดยพยาบาล " จากนั *นก็พยายาม ที จะฆา่ เวลา นี *กบั เบนโซ ? !" 
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หลงัจากการวิเคราะห์ผม ยิง เข็ม ฉีดยาเข้าเส้นเลอืดดําและเลอืด พุง่

ที อาศยัอยู่ ตาย ระหวา่งชีวิตและ ความตาย?อุ๊ย !การให้อภยั มนัถกูวางไว้ ?ที เห็นได้ชดั ที ไมเ่คย ฆา่ ?

ทกุคนมี เหลอือยู่ สกัครู่ โดยไมม่ีข้อยกเว้น ทั *งหมด เสยีชีวิต ทนัที คิดวา่เรา จะตาย เร็ว ๆ นี *และ จากนั *น

เราอยู่ ดงันั *นแย้ง ของการเยาะเย้ยหลงัจาก วนัเกิดของฉนั ฉนั พยายามที จะไป " เกิน " ข้อตกลง 20 

ชั วโมงหลงัจาก เสยีโฉม อยา่งสมบรูณ์และ ผอ่นคลาย รอดชีวิต อีกครั *งมีสว่นร่วมในการประเมิน

procedure'm เปิด สาํหรับ คลื นของช่างเทคนิค การบริหาร โดยทีมแพทย์ ที สามและ มีบนัทกึ

การ Valore 17.41 สถานที ที สอง ในการแขง่ขนัในคืนก่อนที จะ ไมไ่ด้นอน และมีการ รมควนั

มากกวา่ 10 ข้อตอ่ , การสมัภาษณ์คือ ในตอนเช้านี * โรงเรียนแพทย์ ของพอร์ตในกรณีที วนั ตอ่มาผม

ได้ไป เพราะเขาเป็นคน ที มีความ คิดฆา่ตวัตาย และสถานที ที ฉนัไมไ่ด้ พบ แม้แต่ ฉนัรอ แตฉ่นัมี เพียงพอ

กบัการรอคอยแสงสง่ฉนั ไปในทิศทางของ ความปีติยินดี ในปัจจบุนัของ ชีวิตประจําวนั, พทุธะ ฉนั ป่วยใน

อนาคตและ ไมม่ีเหตผุลที จะ แล้วใช่ ลั น ขึ *นมา ฆา่ ฉนัและ กะพริบ เป็น ปล้น ความสขุ ร้ายแรง ระเบิด

ดงันั *นใช่ หาย ซ้าย บาดาล แคลอรี ของความรุนแรง และความถกูต้องผมไม่ ทราบวา่ผม สดใส ที ผา่นมา

เพราะผม กลวัวา่ เธอ ไมม่ีอํานาจจึงมี สองขั *ว สอง ขั *ว และฉนัก็ หลงโดยบวก และการรักษา และไมด่ํา

และ หลอนแสง นี *มาจาก ความชดัเจนของ อารมณ์และ เหตผุลของ พลบคํ า ทนัทีและ หนุหนัพลนัแลน่

โดยไมต้่อง เปลี ยนแปลงและ ความรู้สกึ ทบึแสง , ความรู้สกึที ไมไ่ด้ ฝังตวั หรือ ตอก ตื นเต้น, ความสขุ

ของการใช้ชีวิตและเพลดิเพลนิไปกบั แรง สงูสดุที ย้ายเรา บนโลก และช่วยให้ เรามีพลงัไมไ่ด้ คว้า ความ

สามารถ ที คณุมีและ ความแข็งแรง เป็น บลเูรย์ ที คมชดัและ ventilaste ร้อนวบูวาบ ประสบการณ์

และ ความคิดที ไม่ เป็นอนัตราย และแพร่หลาย วา่ เป็นเหยื อ เรา เช่นเงา ทกุอยา่งมี การเคลื อนไหว แต่

มนัเป็น ปัจจบุนัและ วิธีการที จะ เปิดเผย แทรกตวัเข้าไปความรู้สกึ ของสายตา และ แสดงให้เราเห็น

ชดัเจนของความคิด ผา่น ความเงียบ ของเวลา และ เป็นไปอยา่งเงียบ เป็น มมุมอง ที จะแข็งและเพลดิ

เพลนิกบั ความพิการ เกียรติ วา่คนอื น ๆ ผา่น พลงังานเชิงลบ หรือบวกที ความเร็ว ของความคิด,ทนัที ที 

สอง สว่นของเวลาและเวลา ทนัที ด้วยเหตนีุ * จะมี การปรับลด ใน กรอบหรือพฤติกรรมที ไร้สาระที สดุ

เพราะทกุคน มี สทิธิในการ ไมว่า่จะเป็น ผลบวก หรือเชิงลบมีผล lacerating ของ Faíska สี

ดํา ที เกิดขึ *นใน เสา เป็นกลาง ของ สติ และความบ้าคลั ง ดําเนินการเกี ยวกบัพลงังาน ที สดใสและ หิว

สาํหรับ ความสขุและ แสงสวา่ง ดงันั *น ผมแนะนําให้คณุ ใช้ พลงังานของตวัเอง ของคณุจะ เข้าถึงได้ด้วย

แสงและ esbateráรอยยิ *ม การเผาไหม้ เป็น ขี *เถ้าปลดออกจาก ความร้อน แต่ คลั ง เมื อ ขยบัของ

วอด อื น มี บลู เรย์ ที มี ความคิด ที ไมถ่กูรบกวน ของ คริสมาสต์ และเน้น ไฟ ต้นไม้ที นําเราไปสู่   สิ งที ทํา

ให้ไขว้เขวมนัคือ การเปลี ยนแปลงนี * ต้องเผชิญกบั พรั งพรูออกมา แตไ่ม่ อดุกั *น พลงังาน ในทางปฏิบตัิ ที 

ป้องกนัไมใ่ห้ เราออกจาก ที อยูอ่าศยั ภาพรวมฟ้าร้องสั น ขึ *นและ สง่ผลกระทบตอ่ ผงาด คลื นเสยีงที ผลติ
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ความเร็วเหนือเสยีง แต่ ไมไ่ด้มีประสทิธิภาพ เทา่ที ดีอะไรคือสิ งที จริงและ ดเูหมือนวา่ไมจ่ริงชีวิตในนิรันดร์

ให้มนัมี ลงไป แล้ว ไมม่ีทางที จะ ตอ่สู้กบัมนั ไม่ รอบ หรือจดัการกบั มนัเป็น ความหวาดกลวั ของ

burble ที ไมเ่ห็นด้วยและ culminates ใน จดุหนึ ง ตี ใจ ของการสร้างจินตนาการ หรือเพียงแค่

วาด ร่องรอยความเจริญรุ่งเรือง สี เขียว และคว้า ชีวิต ในนํ *าเสยีง ของที อยูอ่าศยั อวด วา่ นี คือ คะแนน

ที คณุอยาก จะชี *ให้เห็น ชีวิต อยา่งเข้มข้น

01/2008 ทําให้ รอยสกั ด้วยตวัอกัษร

Darklightning และ จดุประกาย ใน สะบกัและพลงัของ คําพดู luz'08 หลงัจาก ที ไมเ่คย

intentei สกั ตอ่ชีวิต

2007-11 / 2008-01 - phone'm รวดเร็ว พาณิชย์เจ้านาย ที ดีที สดุ ของลกูค้า ซื *อ

5 โทรศพัท์มือถือ ให้กบั บริษัท ฯ ล้มเหลวที จะ ปรากฏ ในที ทํางานใน Estarreja ในห้องสมดุ ใน

พื *นที ในการจอดรถ คนพิการ นั ง และ วาง ในสถานที ที เป็นเชิงการ ประท้วง ของฉนัเกี ยวกบั วิธีการที 

ความแตกตา่งกนั ไมไ่ด้หมายความถึง ความแตกตา่ง ที เป็นเพียง ในขนาดของ หนงัสอื ร้องเรียนและมนัก็

เริ มต้น และเสร็จสมบรูณ์เต็มไป ลอกเลยีน มาจากหนงัสอื เกี ยวกบั " ความแตกตา่ง " ที อยูใ่น รายการ

การแสดง ที ใช้เวลาทั *งวนัที เต็มไปด้วย การศกึษาที ดี และมารยาท ที มีมากกวา่ 20 เลม่ ที แบนเนอร์ใน

Estarreja 02/2008 ห้องสมดุ เดิน กบัผลงาน หมวกกนัน็อก สฟ้ีาและ เป็นลกูจ้างของ

ประชาชน เขียนตอ่ไปนี *บน ประต:ู ในตวัผม รัชกาล เงียบ โดย ความทกุข์ทรมานขู่ พี ชาย ของการเสยีชีวิต

และผม เจ้าหน้าที นํา ภายใต้การดแูล นี * สาํหรับการประเมินผล จิตเวชผมจะ อยูก่บั ความคิดริเริ ม ของตวั

เองเพื อ Salreu โรงพยาบาล นายอําเภอ ที ฉนักําลงั เข้ารับการรักษา เป็นผู้ ป่วยสร้าง การสนทนา ที 

และเกี ยวกบั การป่วย หรือไมก็่คือระบบคอมพิวเตอร์ เพียง ยอมรับ การป้อนข้อมลูที เป็นป่วย ? !ผมเสนอ

ไปที โรงพยาบาลจิตเวช ใน Coimbra เอื *อม มาพร้อมกบั ทหาร ของ GNRพวกเขาให้ฉนันั ง ที 

บ้าน ในวนัรุ่งขึ *นฉนั ตี คําพดู และฉนั พดู มานานกวา่ 10 ชั วโมงฉนัซื *อ อปุกรณ์ แสงสเีสยีง พร้อม

ลาํโพง 100Watts ขยาย cd กบั แถลงการณ์ ตอ่ต้าน Dantasถกูวางไว้ใน ปริมาณสงูสดุ

ออกจากหน้าตา่ง ห้องนอนของฉนั ใน Joséเดอ อลั ทาส กวี ออร์ฟัส d' อนาคต และทกุอยา่งHuc 

- โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั Coimbra ขา่ว โรงพยาบาล - ผู้ชาย บริการ จิตเวช - ผู้ ป่วย เข้ารับ

การรักษา ที โรงพยาบาล เมื อวนัที  2008/02/02 ถกูปลด 2008- นี * 02-18 - โรค ปกติ

เปลี ยน ผ้าอ้อมใน เพื อนร่วมห้องของความขดัแย้ง กบัคนอื นเขา เดินตามหลงั ตรงกลาง ของการรักษานํา

โดย เจ้าหน้าที เพื อ hospital'mใสก่ญุแจมือ and'm ไมเ่ห็น แม้โดย จิตแพทย์ถกูบงัคบัให้ เป็น
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ไปตาม การรักษา กบัความประสงค์ ของฉนั ผกูติดอยูก่บัเปล และ การ ฉีดผมเอา หนงัสอื ที เขาได้ ยืม

และโยน พวกเขาเข้าไปใน ศาลากลาง ทะเลสาบเอา เสื *อกนัหนาววนัที ผม แสดงให้เห็นวา่ ข้างหน้าของ

มวล นอก รอยสกั ของฉนัที มีอํานาจ ของการออกแบบ ของแสงที ฉนัมา ที จะออกจาก 15 € ในขบวน

แหฉ่นัมา ที จะ เรียก สมาชิกสภา วฒันธรรม Estarreja ที ไมไ่ด้ให้ หนงัสอื ที นํามาจากห้องสมดุ

จะได้รับการ ริเริ ม การดําเนินคดีอาญา ที เลวร้ายที สดุ คือ cdรอยขีดขว่น และ วนัที ขบวนถกูโยน หนงัสอื

สาํหรับแหลง่กําเนิดแสง ของ จตัรัุสกลางเมือง

               เมื อตอนที ผม พดู เพราะความเจ็บป่วย คิด แผนติดกบัความลบั multimillion 

ดอลลาร์ ฉนัคิดวา่ฉนั จะไมพ่ดู เพราะฉนัไมไ่ด้ ฉนัจะเป็น ใบ้ ลกูชาย ของฉนักบัหนงัสอื ภาษาอาหรับ

เขียนด้วยลายมือ โดยผม จะมีสมบตัิ ที ยิ งใหญ่ที สดุ ในโลก

               ในบทบาทของ วอร์ด Coimbraฉนัถกูวินิจฉยั โรคจิต จิตเภท อาจจะ เคย คิดวา่

ฉนั ... จิตเภท ได้ฟัง การสนทนาในที ประชมุของ พยาบาล, เสริม ตระหนกัถึงความ ชาญฉลาด ผมฟัง

เพื อนร่วมงาน บอกวา่ ได้มีการเปิด ของฉนั... เขา ได้เขียน บนัทกึ" อนัตราย หนี " "ให้ ชดุนอน " 

ฉนัคิดวา่มนั ไร้สาระ ที เคย ไปทํางาน ชดุนอน ? !ในการออกจาก การคมุขงั น นี * บงัคบั ต้องลงนามใน

เอกสาร ของศาล เป็น ที ฉนัติดตาม การรักษาในการสมัภาษณ์ ทางเข้า ที โรงพยาบาล ใน Aveiro

กลา่ววา่เขาต้องการ ที จะ รับการรักษาด้วย นามแฝง ของฉนั "พระเจ้า ของแสง " ซึ ง จะ กิน ผลไม้ ลด

ลง และ ไมช่อบ เนย และแยม สตรอเบอร์รี สิ งที เป็น อาหาร ตามปกติเขาคิดเกี ยวกบั รูปแบบ การฆา่ตวั

ตาย เช่น การขว้างปา ผม รูปแบบ ของการค้นพบ ฯลฯ...

               มีชีวิตอยู่ ผมรู้สกึทกุข์ ที ป้องกนัไมใ่ห้ ฉนัจากการ เห็น ชอบ เป็น จริงกบั การปฏิบตัิ ที 

เคย ซื อสตัย์ แตเ่ป็นรอยยิ *ม เศร้า clown'm ปลอม , ความสขุ ของการตกแตง่ภายในที ไมเ่ป็นไป

ตาม ที อยูน่อกฉนัรู้สกึ ลอย ที ทําให้ผม ออกมาจาก สถานที ที ปกติ การเดินทางและ เข้าพกัที จดุที มนั

หา่งไกล จากสายตา มากผมรู้สกึวา่กางเกง สดุซึ *ง ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ แตเ่ป็นสตัว์ ดรุ้าย รู้สกึ ดรุ้าย

และความเร็ว รัดคอ ผกูปม และฆา่ เป็นpredestinate แรง ธรรมชาติ ที จะล้มเหลว ในเวลาใน

การเดินทาง อยา่งไร้ร่องรอย เป็น ภาพของ นา่รังเกียจเกลยีดชงั และ บาป อยา่งแท้จริงดเูถิดคําสาบาน ใน

ความสงู อณุหภมูิ สวรรค์ , ดอกไม้ และเติบโต กระชาก รุนแรง นี *เป็นเพียง ช่วงเวลาที เลวร้าย ทั *งหมด

culminated และการปรับปรุง ความดรุ้าย ผม แตง่ตวัเป็น ตวัตลก และมีฝา ของ ไอที- แจ้ง

โปรตเุกส ในกาแฟ เวเนซุเอลาCTT จะเพิ ม จดหมายจาก ศาลบอก พนกังานวา่เป็นเพราะ ความเจ็บป่วย

ของฉนั ฉนัไมส่ามารถเข้า ทํา ลายนิ *วมือ ของฉนั คือ ฉนัไมไ่ด้ เขียนใน Coimbra โรงพยาบาลเช่น
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โรงแรม กบักระดาษ การ์ดโดย จบั ของประตบูอกวา่ ไมรํ่าคาญ !ไมรํ่าคาญ และเดิน กบัเขา บนข้อมือ

ของโรงพยาบาล ปริมณฑล ฉนัพบตวัเอง หยิบขึ *นมา ใบบนต้นไม้ ใบและ เกสร ทําให้ การสบูบหุรี กบั

เอกสาร ได้รับคําสั งให้ โทมสั ฉายา " พล "

               ผม ออกจากโรงพยาบาลที ผา่นมา หนึ งสปัดาห์ ฉนักําลงั นําตวัไปที โรงพยาบาล อีกครั *ง

กบั ประวตัิความเป็นมา ของการประเมินผล จิตเวช ภายใต้คําสั งของGNR ของ รังไข่ - ใน

Coimbra ใสนิ่ทรรศการ ของเก้าอี * ยบัยั *งชั งใจกบั รัฐธรรมนญู ที เสนอโดย สภาและเปิด การป้องกนั

ในกรณีที ไมม่ี ผู้มีอํานาจผม สวา่งขึ *นและ เปิดออก แสงบอกวา่ พลงัของ แสง ลบโรงพยาบาล สวิทช์ ของ

Coimbra, ซื *อซูเปอร์ ที นา่สนใจและ มีรูปแบบที ดี เข้าหา เกี ยวกบัต้นกําเนิดของมาร " 

hashashin / รูป . "ในฐานะที เป็น ผู้ ป่วย จิตเวชที มีการผสม จะต้องมี เพศสมัพนัธ์ทางปาก กบั

ผู้ ป่วย ในห้องนํ *า ของผู้ชาย และห้องนอนอยูใ่นโรงพยาบาล ของ Aveiroและ สดูลมหายใจ ผา่น 5 

ซม หน้าตา่งที เปิดอยูแ่ละเพียงแค่ ต้องการที จะ หายใจ เป่าลม และเห็น สวนและ คนทํางาน และสนกุ

และเพียงแค่ ต้องการที จะ หายใจ ... รู้สกึ เสรีภาพ

อยา่งตอ่เนื อง เป็น: วิถีการดําเนินชีวิต

บญัชี ที แท้จริงของ

ยกทรง เนลสนั Pereira

          เป็นผู้หนึ งที ได้รับการ ประกาศ โดยที มีความหมาย ... วิถี ชีวิต ที เป็นสิ งที สบืทอดมา

จาก บรรพบรุุษของเรา แล้วเรามี ภารกิจที จะ ให้กําเนิด เมื อเรา ถึงวยั หนึ งที มีการ ประกาศ ตาม

กฎหมายของ สงัคม ที เราอยู่ ในระบอบประชาธิปไตย

นี คือทั *งหมด ที เราสามารถ ได้รับความรู้ที เป็น ทกุสิ งที เรา มองหาเมื อ เรารู้วา่สิ ง ที เราสร้าง

มาได้อยา่งไร ?

เพราะ เมื อต้องรับมือ ในสงัคม ที เราดําเนินธุรกิจ โดยการบงัคบั ของเหตผุลที เรามกัจะ ต้องมีชีวิตอยู่ เพื อ

ให้เป็นที ยอมรับ สาํหรับเรา ที จะเห็น สงัคมที ตวัเอง เป็นหลกั ไมส่ามารถ เป็นความชั วร้าย เป็นเพียง ที คุ้ม

คา่ มากขึ *น วา่เรา สามารถ;นั นคือสิ งที เรามีชีวิตอยู่ เรายงั รู้วา่มี มี ระหวา่ง ความช่วยเหลอื

มาได้อยา่งไร ?
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เพราะเรา เป็นสิ งมีชีวิต ที จะให้บริการ ในแตล่ะอื น ๆ ที วา่ทําไม ปัญหามีอยู่ ที ได้มา จะพดูความจริงเมื อ

ความชั วร้าย ฉนั จะสงูขึ *น

มาได้อยา่งไร ?

เพราะเรา สามารถที จะเป็น สงัคม แต่ เรา สามารถมีชีวิตอยูใ่นป่า เป็น

เมื อไมไ่ด้ สิ งมีชีวิตที ขบัเคลื อน เทา่กบั

แตม่ี อยูเ่สมอ และ ข้อสงสยั คลางแคลงใจ ที มกั หลอกหลอน เรา โดยที เรา ได้รับการสอน โดยที เรา ได้

รับการสอน และนั นคือ ที ที เรา เดิน ในขณะที เรา แนใ่จวา่คณุ ไว้วางใจ จริงๆ แล้วเรา ให้บริการเรา ดี

เพราะ เราปฏิบตัิ ที ดี

เราต้องการที จะ เอาใจ ผู้อา่น ทกุคนที สามารถอา่นหนงัสอื , หนงัสอืของฉนั เหลา่นี *คณุสามารถ พบได้ใน

ร้านหนงัสอืใด ๆ ที พวกเขาสามารถ ตรึงใจ หวัข้อ ที พวกเขาต้องการ ที จะได้ยิน และอา่น ใน เตียงของคณุ

มนัจะเป็น บริษัท ที ดี จะเคยอา่น และดู เรื องราวเหลา่นี * เป็น จริง

เพราะพวกเขารู้สกึ วา่การให้ประสบการณ์ จริง ของผู้ ที ได้ ผิดพลาด แต่ รู้วา่ ฉนั หายจาก ความชั วร้าย

ทั *งหมดที หลอกหลอน ฉนั

อะไรที จะเป็น รูปแบบของ รุ่น นี *หรือไม?่

รายงาน บิน, มนัอาจจะเป็น ปัญหาที จะไมเ่ป็น ที นา่ตกใจ เกินไป, ไมต้่องการที จะ ช็อต ผู้อา่น แต่

รายงานเป็นจริง และ จะมีการรายงาน ในทางที ถกู ที อาศยัอยูใ่นทางกฎหมาย

เพราะเรา เป็นประสบการณ์ ภายใน กฎหมาย ที จะเชื อวา่ จินตนาการพนั สิ งที รู้สกึวา่ ผิวรู้สกึ ที แท้จริง

ของ สญัชาตญาณ สตัว์

เรา ต้องการที จะชนะ ด้วยกําลงั และเรารู้สกึ วา่เป็นเช่นนั *น

อาชญากร วา่การ ที เราทกุคน ได้เรียนรู้วา่ เราสามารถหา และนํ *าหนกั ที มาพร้อม วิธีการที เราใช้ในการ มี

ชีวิตอยูเ่พราะ แม้จะมี ความชั วร้ายทั *งหมด ที เรา ทําก็ ไมส่ามารถ ถือเป็น ความชั วร้าย

ผมคิดวา่ จะมี การเกิดใหม่ ใน แตล่ะ

ความใฝ่ฝันที จะมีชีวิตอยู่ ที เราต้องการคือ การมีชีวิตอยู่ ในทางที เราจะหา ง่าย แต่ มนัไมไ่ด้เป็น เรื องง่าย
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และ มนัเป็นเรื องยาก เมื อเรา ลดลง ในแถบ กฎหมาย และเมื อเรา มีเงิน ที จะจ่ายสาํหรับ ทนายความ ที ดี

ไมม่ีเรา จ่ายราคาที สงูขึ *น

มาได้อยา่งไร ?

ถ้าเราไมไ่ด้ ตกอยู่ ในพระคณุ ที เราไมส่ามารถ จะตลก

ทําไม เกิด เสมอกบั มรดกของ ความคืบหน้า ในชีวิตของเรา ยงัสามารถ ที จะสอน และ บอกประสบการณ์

ชีวิต ขม และ ฉนัยงัคง จ่ายเงินสาํหรับมนั !

ผมเกิด ในแอฟริกา มี น้องสาวสามคน :เอลวิรา Candida และใช่ มีเริ มต้นที ดี เรื อง ที อาจจะ เป็น

เรื องที ยอดเยี ยมแตม่นัเกิดขึ *น จะเป็น เรื องราว ชีวิตที ดี น้อย

ผมไมไ่ด้รู้สกึ คนชั ว มาก ที ปฏิบตัิหน้าที นี *เจ้าหน้าที เรือนจํา ที เรียกวา่ ตดัสนิ เสมอ เขาเป็นศตัรู ไมต้่อง

การ ที จะยอมรับวา่ จริงๆอาจ มีฉนั ออกจากเบ็ด ในการตดัสนิ วา่

ก่ออาชญากรรม หลาย ตามเส้นทาง ของฉนัเป็นฉนั เดินเข้ามาใน ชีวิต

เขาใช้ คํานี * อยูใ่น คําสแลง กบัผู้ ที เรา จดัการ เป็น รูปแบบของ คําสแลงหรือเรา ยงัสามารถ เดิน ระยะ
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เป็น สถานที ที เรากําลงัมองหา และวิถีชีวิต ที นํา มกัจะ ได้รับการ ทา่เรือ ที มี ความรุนแรงหรือ ไมพ่บ

ความรุนแรง ที ดงึดดู หรือ ยั ว เพราะเรา รู้สกึ ดี ใน สิ งที เราทํามนั ได้รับการยกยอ่ง เป็นอยา่งดี ในสายตา

ของสงัคม เพราะสงัคม ไม่ สามารถยอมรับวา่ คนอื นอาจจะ มีชีวิตอยู่ อาชญากรรมถ้ามนั ไมไ่ด้รู้สกึวา่ จะ

ต้องมี การบริโภค ที จําเป็นของ สาร ที อาจจะดเูหมือน ไมด่ี ชะมดั แตพ่วกเขา มีอยู่

และเป็นเช่นนี * เราทกุคนมี ความชั วร้าย แต่ เป็นเช่นนี * มกัจะใช้เวลาไมด่ีเมื อ เราไมช่อบ สิ งที เรา มองไมเ่ห็น

อยู่ เสมอเป็น ความชั วร้าย แตก็่ มีวิสยัทศัน์ที ดีของการ ที เราจะ สร้างขึ *นทั *งหมด เป็น วิธีการ ของเราและ

การอยูร่่วมกนั ทําให้ การฝึกอบรม ของเราที เรา ต้องการและมี ความใฝ่ฝันที จะมีชีวิต ที ดีและ จะดีขึ *น กวา่

ที อื น ๆ

จะมี หลาย วิธี Picardias โกรธ สร้าง ของฉนั แต่ ในช่วงกลางของ ไอ้ เหลา่นี * มี หญิงสาวคนหนึ ง

ที ผม มกัจะชอบ เธอตั *งแต่ ฉนัได้พบกบั เธอ ได้ ในวนัเกิด เช่นเดียวกบั ฉนั

ในฐานะที เป็น มกัจะชอบ เธอตั *งแต่ วนัที ฉนั ได้พบกบัเธอ , ฉนัมกัจะชอบ เธอ อาศยัอยูก่บั ฉนัและ

อาศยัอยู่ อยา่งมากกบั น้องสาว ของฉนั มีความสมัพนัธ์มากเกินไปของ มนั ไมไ่ด้ รัก ตั *งแตแ่รกเห็น

ศรัทธาและ เชื อวา่ จะไมม่ี ผู้หญิงเป็น รักวา่ เป็นครั *ง แรกที ผม จบู คณุ ผมก็รู้สกึวา่ สงิโต จริงเราทกุคน

ต้องการที จะเห็น ตวัเองใน สะวนันา

ผู้ ที มี สทิธิในชีวิตเทา่เทียมกบัผู้ชาย ทกุคนมีภรรยา และครอบครัว

แม้ ยอมรับ วิถีชีวิตฉนัมีชีวิตอยู่ และความรัก นี * มีอยูเ่พียง ครั *งเดียวใน ชีวิตที ไมรู้่สกึวา่ ฉลาด หรือ ไม่

เคยคิดวา่ ตวัเอง เป็นเช่นนี *แต่ ผมได้พบกบั พวกเขาทั *งหมด ถกู รวมอยูใ่น หรืออีกวิธีหนึ ง ทั *งหมดเราได้

เปิดให้ ชําระเงินเรียกเก็บเงิน ขนาดใหญ่ แตท่ั *งหมด เพราะผมอยาก ที จะมีชีวิตที ดี

เขาเป็นคนดี ในสิ งที เขาทํา ผมเริ มทํา หวัขโมย ขโมย เริ มต้นขึ *นใน ที ง่าย ได้ บางสว่นของ ปืนจ่อหวัแต่

หลงัจากที ฉนั degradei กบัการบริโภค ที มากเกินไปของ โคเคน ฉนัรู้สกึดี เกี ยวกบั การสบูบหุรี 

และไมต้่องการ ที จะออกจาก

เขา จะพาฉนั เพ้อ แตไ่มเ่คย ทําร้าย ใครใน รอบ ของฉนั ถ้ามี ไมม่ีปฏิกิริยา จะ ไมจํ่าเป็นต้องใช้ ความ

รุนแรง ที จะ บรรเทา บาร์ ศาล

ฉนัรู้วา่ ที เดิน ในสายฝน เปียก แคอ่ยาก จะได้รับเงินหรือได้รับ คา่ที นํามา

สถานที ที แตกตา่งกนั ผม เติบโตขึ *นมาบน ปลาย ลสิบอน ได้ สนกุ ได้เสมอ สาํหรับผมที ได้รับการยกยอ่ง
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เมืองนี * ตามที ผม ได้อา่น แล้ว หนงัสอืประวตัิศาสตร์ เมือง มีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม

ผมเห็น ความก้าวหน้า ของการมีชีวิตที ดีเพื อให้สามารถ ที จะอยู ่encordeirada ชีวิตดงักลา่ว คือ

เพียง ต้องการเงินผมรู้วา่ผม ได้รับการ ปรับ , ฉนัแคอ่ยาก เงินและ ความรู้สกึ ที ไมด่ี การกระทําเหลา่นี *

เพียง ต้องการก็คือ เพื อตอบสนองความติดยาเสพติด ของฉนั และความรู้สกึ ทางสงัคมสภาพแวดล้อมทาง

สงัคม ที จะ ดี กบัผู้คนและ รู้สกึปกติ ปกติ ใน ช่วงกลางของการ มีชีวิตอยูใ่น ความสมัพนัธ์กบั ผู้คน

ผมรู้สกึ ครอบงํา เธอ ตดัสนิ ฉนั แผงคอ สงิโต ใน ความสาํเร็จของ ดินแดน และ บริเวณนั งเลน่ดงันั *นผม

จึง ต้องเผชิญกบั ชีวิต ของการมี ผู้หญิง!ดี ... ฉนัเอา วิถีชีวิต นี * ในทางบวก ในการที จะทํา ชั ว กบัคน

ที ไมเ่คย ทําร้าย ใคร ในทางที จะ ทําลาย ซึ งกนัและกนั ในทางที โหดร้าย และ ปลอ่ยให้พวกเขา มีอะไร

เพียง ใช้ประโยชน์จาก สถานการณ์ ในขณะนี *และเพียงแค่ ไมไ่ด้ สาํหรับ เงิน ที จะสง่มอบ ได้อยา่งรวดเร็ว

เพื อ สบู โคเคน แตม่กัจะ prolonguei สิ งที หลกีเลี ยงไมไ่ด้ ซึ งเป็น สิ งที ไมไ่ด้เกิดมา คน  หรือแม้

กระทั ง บางทีเรา สามารถสบืทอด สาเหตทีุ จะศกึษาเป็น คน ที ดื ม เครื องดื มแอลกอฮอล์และ สบูบหุรี ตอบ

สนอง ยาเสพติดใน การให้กําเนิด ของยีนใน การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมที เหลอือยู่ โดย ผลจากการ ปฏิสนธิ

ผมไมไ่ด้"ผู้ เชี ยวชาญ " ในฟิลด์ นี *เพื อที จะ ถอดรหสั ทั *งหมดนี * และสามารถที จะ ถ่ายทอดให้กบั ผู้อา่น

คําอปุมานี * ประเภท ที จะพดูคยุ เกี ยวกบัเรื องนี * เพราะผมมี ที จะพดูคยุ เกี ยวกบัมนั เป็น วิถีชีวิตพวกเขา

บางครั *งจะเห็น เช่นเดียวกบั ที อื น ๆ จะเห็น ความชั วร้าย

มาได้อยา่งไร ?

เพราะ วิถีชีวิต ที เราได้เรียนรู้ ที เรามี เหนือ referenciei คณุ ไมส่ามารถ ทําหน้าที ด้วยความมุง่

ร้าย นั *นจะต้อง ได้รับการอภยั ที จะ ได้รับรางวลั ด้วย!

มาได้อยา่งไร ?

เพราะเรา อยูม่นั มาตรฐาน ความรู้สกึ สด และชีวิต คําสั ง ความรู้สกึ เป็นรูปแบบของ ความใฝ่ฝันที จะ

สามารถ ที จะมีชีวิตที ดี

ความสมัพนัธ์ที เริ มต้น ผมอยู่ ที  22 ได้เข้าร่วม ในกองทพัแตไ่มไ่ด้ ต้องการที จะไป แต่ กฎหมายก็ กลา่ว

วา่ดงันั *นและเมื อ ผมมีความสมัพนัธ์ที แท้จริง , ความรักที ฉนั ไมเ่คยจะมี Cristina เดียวกนัและ ที นี 

เริ มมีความสมัพนัธ์ ที เราทกุคน ปรารถนาที จะ เราทกุคนต้องการ ที จะหาคู่ จิตวิญญาณ ที แท้จริงของเรา

เขาอาศยัอยู่ อยา่งเข้มข้น , ฉนัรู้สกึ วา่เธอ ไปจากฉนั ไมไ่ด้รู้สกึ ดีและ นั นคือสิ งที เธออาจจะ เอาไป มี
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อํานาจมากขึ *นน้อยกวา่ ฉนั

เขารัก สาวอิจฉา แตม่นัก็ ไมไ่ด้ อิจฉา เมามนั เป็น ความหงึหวง ที มีสขุภาพดี และ ความหงึหวง วา่ไมม่ี

ความชั วร้าย ป่วย จริงที จะ พาฉนัไป บงัคบัให้ คนที จะ อยูก่บัฉนั สาํหรับ การจดัเก็บภาษี ของฉนั

มาได้อยา่งไร ?

ฉนัคิดวา่ ฉนัและ เฉพาะในกรณีที หายไป จะสญูเสยี ผู้หญิง ในชีวิตของฉนัแตม่นัเกิดขึ *นผม อยากจะไป

Bairro Alto และเธอ ไปดิสโก้ ในสาขา ขนาดเลก็ ที เรา หารือและ นั นคือสิ งที เราสิ *นสดุ บางทีมนั

อาจจะ ไมไ่ด้เป็น ความประสงค์ ของเธอพี ชาย ไมเ่คยยอมรับ ความสมัพนัธ์ ได้เป็นอยา่งดีฉนัมี การตอ่สู้กบั

เขา แต่ มนัเป็น ก่อนที จะเริ ม รัก tina แตใ่ช้เวลา เป็นช่วงเวลา ของ สถานการณ์แตฉ่นัชอบ เขา แต่

เขาไมย่อมรับ วิธีการ ของชีวิตของฉนั ไมเ่คย บอกผม อยา่งนั *น แต่ ไมเ่คย แสดงให้เห็นวา่ มนัเป็นฉนั รู้วา่

ฉนั เป็นอยา่งดี

อนัตราย ไมม่าก แต่ เขาไมย่อมรับ ความสมัพนัธ์ของฉนั กบัน้องสาว ของเขาเขาอาศยัอยูก่บั ฉนั เพียงแค่

ความเป็นจริง ของ บริบท ที เรา อาศยัอยู่ ในยา่น เดียวกนั ดงันั *นเราจึง เก็บไว้เป็น ความสมัพนัธ์ที วา่

ของการสร้าง ของเรา

แมข่องเธอ ได้มา จากพวกเขา คิด แมบ้่าน พอ่ไมท่ราบ แตม่นัก็เป็น เจ้านาย ที ดี raul

เรียนรู้ที จะ มีชีวิตอยู่ เพียง คา่ใช้จ่ายของ ผู้หญิงเรา มีความสงู ในพื *นที ใกล้เคียง ที จะประกาศ มนั ภาษี

ใกล้เคียง ยงัเป็นเด็กแต่ มีความรู้สกึ ของเวลา แล้ว กําลงัเรียน

และในครั *ง นี *ได้อยา่งรวดเร็ว เห็น แม้จะอายุ ขนาดเลก็ ที เขามี เขาจะต้อง ตอ่สู้เพื อชีวิต และสิ งที เขามี

พอ่ แม่ ที บ้าน อาหาร ไมไ่ด้ล้มเหลว ฉนัและ ฉนั ไมเ่คยล้มเหลวเพราะ แม้จะมีเงินเดือน ตํ าที แมข่องฉนั

ได้รับ 11 เป็น นิทาน ที จ่ายเงิน รายได้และ มีความเป็น พอ่ ของฉนัเทา่นั *น จ่ายคา่เช่า ที มี แตไ่มเ่คย

ขาด อาหาร

ดงันั *นมนัจึงเป็น จดุเริ มต้น ของการสิ *นสดุ, ที อยู,่ การกําจดัสามารถนําไปสู่   การหลงลมื ฉนัคิดวา่มนั เป็น

คนหนึ งที ถกูทิ *ง ฉนัใน การเรียนรู้ ที จะสญูเสยี พอ่ของฉนั มีการ ตอบสนองใน ลกัษณะเดียวกบั เขา

ผมมอง วา่เขาเป็น พระเอกคน ตอ่สู้ ลกูชาย ของคนที ออ่นน้อมถ่อมตน , ยาย , Elvira เป็น กบัผู้ ที 

ฉนั อาศยัอยู่ จนอาย ุ6จนกวา่เขาจะ ไปโรงเรียน จะเกิดอะไรขึ *น ... ฉนั ได้ใช้ยายของฉนั กําลงัจะจดัตั *ง

ฉนั โดยไมค่ํานงึถึง การตรวจสอบ โดยตรงของ พอ่ของฉนั แตใ่นขณะที ยงัคง มีตา ของเขาเปิด กว้าง แต่
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มีความรู้สกึ ของเวลา

มี ความเชื อในเรื อง ของเวลา

มีรายงาน บริสทุธิ< ที อาจมีอยู่ ในโลกมาได้อยา่งไร ?

ปัจจบุนั ทกุคนสามารถ มาก่อน โดย วิถีชีวิต ของพวกเขา โดยไมค่ํานงึถึง ตําแหนง่ที เขา เลน่ หรือ ลาํดบั

ชั *นทางสงัคม

ดงันั *น สว่นหนึ งของ ความคิด ที วา่ จริงๆ ไมม่ีใครสามารถ ถกูกลา่วหาวา่ อะไรที ไมม่ีหลกัฐาน ที เป็น

รูปธรรม คือ รูปธรรม

มาได้อยา่งไร ?

กฎหมาย ควบคมุ ดงันั *น และเราทกุคน มีการเข้าถึง เราไมค่วร ฆา่ , ขโมย และ ขม่ขืน

แตเ่ราสามารถ กลบัไป เริ มต้นของ มนษุย์และ เหตกุารณ์ดงักลา่ว ประสบความสาํเร็จเพราะ เรื องนี * ขึ *นอยู่

กบั วา่

เรา ตอ่เนื อง ตอ่เนื อง ที มกั จะได้รับการ อยา่งตอ่เนื อง นั *น ซึ งมีวตัถปุระสงค์

และมนัเป็น บางอยา่งที เราอาศยัอยู่ สาํหรับสาเหตุ ที เรา ยงัไมไ่ด้ ดําเนินการตอ่ไป ยงัคงอยูแ่ละ มีอยู่ บน

โลก

ผมไมท่ราบวา่ อาจจะ แตกตา่งกนัไป ในรูปแบบ แตม่นัอาจจะ รบกวน การอา่น ผู้อา่นที จะ เบี ยงเบน

ความสนใจ จากเรื องจริง ที เกิดขึ *น

แตเ่หลา่นี *เป็น คําอปุมา วา่ในช่วง หนงัสอืทั *งเลม่มกัจะอยู่ เพราะเราจะ ระบุ ดีขึ *นและ จะเข้าใจ

สถานการณ์ ที มีประสบการณ์

มาได้อยา่งไร ?

เพื อที จะได้ เห็นวา่มนั คือทั *งหมด ที อยูใ่นสงัคมที มีได้เสมอ ชีวิต ที มีสขุภาพดี และความเข้าใจ ของสงัคม

เพราะ สายตาของคนอื นยงัสามารถเป็น คนทรยศ แตม่ีสิ งที สาํคญั มากในชีวิต สิ งที เรา หวา่น เป็นผลไม้ที 

เรา จะเก็บเกี ยว

แต่ ด้านหน้า จะต้อง ได้รับการปฏิบตัิ อยา่งดีเพื อ เป็น แบบอยา่ง พอ่ของฉนั มกัจะ เห็นฉนั และต้องการ
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ที จะเห็นวา่พระมหากษัตริย์ แตผ่ม กษัตริย์นกัรบ ที ไมเ่คย ชนะและ เริ มต้น เลก็มาก

เมื อผม บอกวา่ ง่าย ไมใ่ช่เรื องง่าย แตย่าก ที เมื อ ฉนัได้ ขนานนาม ลา่

หลงัจาก เจ้าพนกังาน กบั ตบหน้าที ฉนัรู้สกึ ได้วา่เขา ได้สญูเสยีผมก็รู้สกึวา่ แม้จะอยูใ่น สายตาของเธอ

ตอ่มา พยายามที จะ กลบัมาทํางาน กบั ผม แตผ่ม ปฏิเสธ และมนัก็ มีที เริ มเรื องจริงของ ความผิดทาง

อาญา แต่ มีประวตัิถกู แยกออกมา แล้ว เมื อ การตอบสนอง หก เดือนในคกุ ทหารใน santarém 

เป็นคกุ ทหาร

ในขณะที ถกูประณาม นลัโด้ ที เป็นเรื องราวของ บคุคลที เหมาะกบั วิธีการของฉนั ที อยูใ่น คกุ ในหนงัสอื

ขยายผู้อา่นจะ เข้าใจ สภาพแวดล้อมทางสงัคมที แท้จริง ในคกุ กรณีนี * ติด หกเดือน ได้รับ การให้อภยั โดย

สมเด็จพระสนัตะปาปา

มนัเป็น ทั *งหมดที ฉนัสามารถ ลงทนุเพื อ นําไปสู ่ ชีวิตที ดี ได้แยก ฉนัจาก อา่งและสิ งที ผม จะทําอยา่งไรฉนั

พยายาม โชคของพวกเขา

ยงัคง มีการทํางาน ที ปลาย ใต้ดิน เป็นคนรับใช้ ของช่างไม้คนผิวดํา กลวั ฉนั ทํางานร่วมกบั สดีํา สาย สี

เขียว คนดีที ต้องการ ชีวิตที ดีขึ *น วา่พวกเขา อยูที่ บ้าน

โปรตเุกส พยายามที จะ มี ชีวิตที ดีขึ *น ใน ประเทศของพวกเขา ไมส่ามารถมี การค้นหา เพื อให้ นําพวกเขา

จะอพยพ ในประเทศ ของตวัเอง

มนัเป็น เรื องง่ายที จะ มอง โปรตเุกส โดยใกล้ชิด

ผมเริ ม ที จะรู้สกึ ใกล้ชิดของ เคป Verdeansจะ อยูก่บัพวกเขา , เคปเวิร์ด เป็นชื อเลน่ ที ไมด่ีเพราะ

พวกเขาต้อง ตอ่สู้กบั ความไมเ่ทา่เทียมกนั และเมื อ มาถึง ที นี โปรตเุกส เป็น สิ งมีชีวิต ที ไมไ่ด้ รับการยอม

รับ เป็นอยา่งดี ในขณะที มนั ได้ใช้เวลา สงครามในตา่งประเทศ และในเวลา ที โกรธ ยงัคง เป็น

Chavalito เป็น ตื นตวัและ เริ มต้น สิ งที ไมม่ีใครอยาก เป็นเด็ก ผมเริ มที จะ เดิน ผม ก็ไมเ่คย

vadiador , ผมเป็นคนหนึ ง vagueador

ผมมี ขอบเขตของ ประสบการณ์ ที มี ใน อดีตที ผา่นมา ได้เห็น การแยก ของพอ่แม่ ตอนอาย ุ8เช่น การ

ศกึษา และเป็นเช่น รู้ อยูแ่ล้ว วา่มนัจะไม่ ให้เราลง ได้เป็นอยา่งดี ผมก็รู้สกึวา่ การกําจดัของ ผู้ชายคนหนึ ง

ที มี พระเอก.

เห็นนี * หายไป แม้ ในวยัหนุม่สาว ฉนัตระหนกัฉนั ต้อง ช่วยแม่ ของฉนั แตฉ่นั อยา่งแท้จริง รัก พอ่ของฉนั
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ทกุฤดรู้อน จะ ผา่นมนัไป จนถึงวนัที  17 ปีตอ่มา ก็ยงัคง ตอ่เนื อง เมื อเขาอยูใ่น กองทพั แต่ จากนั *นก็

เริ ม ระยะหา่ง ที เป็นไปตามธรรมชาติ

ในช่วงเวลาที เขาอยูใ่น ต้นมะเดื อปาก ใน โรงเรียน ให้บริการ การขนสง่ การปฏิบตัิ ที ผมใช้เวลา วนัหยดุ

กบัเขา

พอ่ของฉนั เป็นคน ยาก มีวยัเด็กที ยาก สญูเสยีพอ่ ของเขา ปี com14 เป็น ความใฝ่ฝัน ของคณุ

ยาย ของฉนัเติบโต ในชีวิต ได้รับการสนบัสนนุ มากขึ *นและ มีเงินมากขึ *น

พอ่ของฉนั รายงานวา่ การถกูไลอ่อก ของเขาได้รับ ความรัก มนัเป็นเพราะ เขาชอบ ก็อําลา เร่งดว่น จาก

บคุคลที ไมเ่คยเห็น พอ่ของเขา แตเ่ติบโต อยา่งหนกัเพื อช่วย แมข่องเขา เป็นบตุรชาย อีกตอ่ไป อาศยัอยู่

ที บ้านแม่

ผมอาศยัอยู่ หกปี กบัคณุยาย ของฉนั แต่ วิธีการที ยาก มนัก็ มี จากด้านลา่ง เติบโต อยา่งหนกั ไมเ่คย

ปลอ่ยให้ เด็กอดมื *อกินมื *อ

ในขณะที เขาเป็น คนงานเหมืองมองหาธุรกิจ แร่ แตไ่มไ่ด้ ทํางานที นั น ก็ยงัเป็น นกัปั นจกัรยาน ในเวลา ที 

เขา เข้าร่วมในกองทพั และ ตอ่อาชีพ ของเขามี

ได้กลายเป็น คน ปกติ เขา เข้าร่วมโดยมี ความจําเป็นของ ชีวิต ตามที มนั ทําให้มั นใจได้วา่ เราทกุคนมี

เพื อให้แนใ่จวา่ การพึ งตวัเอง

มนัเกิดขึ *น ในขณะที เขา เป็นคน ยาก , เพื อนของเพื อน เพื อนของ เด็กแตไ่มไ่ด้ ของหลาย คํา แตม่นัก็

เคารพ และซื อสตัย์

นั นคือสิ งที เขา อยาก ให้ฉนัไป แตม่นัก็ มีความ เป็น แยก ที ฉนั ถอย นิด ไม่ ได้ดําเนินการ ตรวจสอบ

ตอ่ไปของ วิธีการ เป็นอยูแ่ละ วิถีชีวิตความยากลาํบาก ที จะเอาชนะ อปุสรรค และชีวิต มั นใจงาน เพื อให้

แนใ่จวา่ในอนาคต เพื อที จะ ให้กําเนิด มีทั *งหมด เด็ก ดีเรา มีความคุ้มคา่ ที จะเป็น ลกูของเขา แตย่งั มี

การขาดความเข้าใจ และความจงรักภกัดี ในสว่นของฉนัฉนักลายเป็นคนโกง จะเป็น เขากลา่ววา่

แส้ ทางจิตวิทยาของ ความรู้สกึที เลวลง มา เพียง เพราะ ไมเ่คยได้ เห็นวา่ ที ดีคือการ จะทํา แตไ่ด้รับ

เพียง แตเ่ป็น ความชั วร้าย โดยการแยก มีเพียง ฉนัคิด ชั วร้าย

และนั นคือวิธี มนัทั *งหมด ลงไป การลงโทษ ของการกระทําเริ ม ที ไหน

จะได้รับ การแยกเป็น เมื อผมเริ ม ที จะเข้าร่วม โดย ความเหงา แตม่นัก็เป็น วิธีการของฉนั มี ชีวิต ในอดีต
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และ มีฉนั รู้สกึปลอดภยั จากความวิตกกงัวล ของความผิดหวงั ที เขามีความรู้สกึ แต่ สาบานวา่ มีคณุ ทิ *ง

ฉนั ไมเ่คยฉนัจะให้ มากขึ *น

ฉนัยงัคง วิธี ชีวิตของฉนั ได้รับการ ดื ม และการขโมย และที วา่เมื อ ยงัคง ค้นหาและค้นหา มนัหลายครั *ง

และเมื อ เธอหนัไป ต้องการที จะยอมรับ ผม ไมท่ราบวา่คณุ ทําให้ฉนั ต้องทนทกุข์ทรมาน ฉนั จะไมต้่องการ

ที จะกลบัไป มีความรู้สกึวา่เป็นความเจ็บปวด แตม่กัจะ ต้องมีชีวิตอยู่ และยงัคง มีมนั

ฉนัยงั มีมนัอยูใ่น ใจของฉนั คือเหตผุลที ผมอาศยัอยู่ เป็นเวลาหลายปี ดงันั *นใน คกุ มกัจะคิดวา่ มนั มกั

จะมี ที จะนําเสนอ ในสว่น ของฉนัฉนัมี ความชื นชม มากสาํหรับ ความรัก นี * ไมไ่ด้อาศยัอยู่ ที เทา่กนั อีก

Linhó หลงัจาก สามเดือนของการ ป้องกนั เข้าร่วมใน หว่งโซ ่Linhó ประณาม เรื อง ของฉนั เริ ม

ต้น รอบ ความกล้าหาญของถกู จํากดั โดย ความกล้าหาญเพื อที วา่ ในการที เราต้องจดัการ กบัคนอื น ใน

โลก สิ งที เกิดขึ *น คือ ที ผม รู้วา่วา่เส้นทางอาจจะ ยาวเกินไป ในความโดดเดี ยว กลายเป็น วิ ง ป่ามนัเป็น

วิธีที ง่ายที สดุ ในการจดัการกบั ผู้ ที กระทําผิด และ อยูใ่น หว่งโซเ่ป็น โลกที ครองราชย์ กฎหมาย ของ

ความโง่เขลาและเมื อ เราอา่นกบั ลา ต้องจดัการกบั พวกเขา แต่ ถ้าเรามี สมาร์ท ก็สามารถ ลดลง เพื อให้

ชีวิต มี ชีวิตที จะต้องดําเนินการ ไมไ่ด้ ตอ่สายดิน มาก ไมม่าก ทะเล ที ได้รับ ความรอดของเรา เป็น วิธี

การที ฉนัเลอืกที จะ ฉนันี *ไม่ ชนะ แต่ จดุเริ มต้น ของฉนัจะ มีความยาวและ เป็น จดุเริ มต้นที มีความสขุ

เพราะผม พบวา่ตวัเอง ได้โดยไมต้่อง ผู้หญิงคนหนึ ง โดยไมต้่อง เสรีภาพ ฉนั พบวา่ตวัเอง ติดอยู่ หายไป

และเป็น ใหมผ่ม คิดวา่ ทั *งหมดที อาจ จะต้องมี ในปีที จะผา่น มีดงันั *นสิ งที ผม จะทําอยา่งไรผมเริ ม ที จะได้

รับ ความเคารพ มนัไมง่่าย แม้ ไมอ่ยากที จะ ได้รับใน ความขดัแย้ง ของความรุนแรง ที จะเกิดขึ *น เพราะ

พวกเขา ผา่นไปประจําที แล้ว ตอ่มา ที จะตระหนกัถึง กิจวตัรประจําวนัวา่หลงัจากที เห็น ได้ รังเกียจ ที จะ

มีชีวิตอยู่ ไมเ่คยคิดวา่ สิ งมีชีวิตมนษุย์สามารถที จะ ทําอนัตราย มากเพื อให้ แตล่ะอื น ๆ เพราะแตล่ะ ยา

เสพติด การขาย อื น ๆ เป็นผู้บริโภค เพราะชีวิต ภายในหว่งโซที่ หมนุรอบ ผกูขาดเป็นยาเพราะ นั นคือวิธีที 

ผมเริ ม สบูบหุรี ยาเสพติด ดงัที เคย ป้อนไว้แล้ว หว่งโซจ่ากการบริโภค ที มากเกินไปของ โคเคน เฮโรอีน

ตดัสนิใจที จะ เริ มต้น แตรู่ปแบบ ของการเลน่ เฮโรอีน ควนั look'llแตเ่มื อผม พบวา่ตวัเอง ถกู ยดึติด

ไมส่ามารถทําอะไร แต่ ผมได้เรียนรู้ ที จะทํา แตก็่ จะมีการรายงาน ตอ่มา จากนั *นเริ มต้นนี *คือการ มี ชีวิต

ในความเป็นจริง ทั *งๆที มี หว่งโซ่ หนี เพื อ ความสขุเพียงแค่ ลาออกไป เฮโรอีนที จะรู้วา่ ฉนัจะ เป็น

นามธรรม ความคิด ของการมี เพศสมัพนัธ์ ที ถกูขบัเคลื อน โดยใช้สารเคมี ที จะไมใ่ห้ฉนั คิด เกี ยวกบัเรื อง

นี *ผมมี ความรัก สงบ ถกูต้องตามกฎหมาย และมี ความรัก ที ดี แต่ สิ งหนึ งที มีการประกนั แตไ่มเ่พียงพอ

ที จะลอง คณุไมเ่พียงแค่ ต้องการที จะ สบูบหุรี ยงัมี แง่มมุ ที เราต้องการ ที จะเป็นผู้ นํา ของการได้เห็น คน

อื น ๆ ใน ลาํดบัชั *นที จะสั ง อะไรคณุรู้วา่คณุ ไมส่ามารถ จะเจ็บปวด มนัเป็นเรื องยาก ที จะแตก ผม ตดัสนิ
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ใจที จะไม่ รู้สกึเสยีใจ สาํหรับทกุคน เพราะ ผมยงั มี จ่าย หนี * ของความยตุิธรรมแต่ เส้นทาง ของฉนัคือ

ไมด่ีมาก ได้เรียนรู้ บทเรียนนี * ก่อนหน้านี * จะพา่ยแพ้ และไมไ่ด้ หายไปเพราะ ออกมาใน ช่วงกลางของ

ประโยคแตภ่าพ ของฉนั ถกูเผา ถกู อ้างอิง คอ่นข้าง มี บญัชี ของทาง ของฉนัผา่น ปีนี * อยูใ่นคกุเป็น จดุ

เริ มต้น ของการสิ *นสดุหลกัการ อยา่งหนกัโดยที ฉนัไมส่ามารถ เสยีใจฉนั รมควนั สาํหรับปี ยาเสพติด ดงั

กลา่ว ช่วยให้ฉนั ปลอ่ย ความจําเป็นอยา่งยิ ง ที เรา ทกุคนรู้สกึ มนัเป็น แง่ ตรรกะ ความสขุเงื อนไข อิสระ

ในการ เดินไปยงั รสชาติ สวยงาม ทกุปีเหลา่นี * ฉนัยงั รักที ฉนั สร้างขึ *น มี แต่ ที ก็จะเป็น ตอ่มา ตอนนี *ฉนั

จะพดูคยุ เกี ยวกบัการเดินทาง ที มีมากกวา่ ไมท่ราบวา่ วิธีการทั *งหมด เริ มต้นด้วย รายการเมื อ นกัโทษ ที 

กําลงัมองหาเป็นอยูที่ ดี แม้จะอยูใ่น ชีวิต อยูอ่ยา่งสนัโดษแตที่ อตันยั ทั *งหมด เพราะใน ความเป็นอยู่ ของ

เราไมส่ามารถ ดงึดดูความสนใจของ ทกุคนที มีลกัษณะที เรา อาจ ไมเ่ห็นชอบ ตามจดุตา่ง ๆ เป็นครั *งแรก

ที สามารถถกูขโมย ที สอง สามารถเปิด ทาส การทํางาน ความรัก หรือ ที สาม สามารถเปิด แมบ้่าน โดย

วนั มีจํานวนมาก ของความหลากหลายของ คน ที อยูใ่น หว่งโซ่ ที ไมเ่คย เป็นรู้วา่ สิ งที จะไป ภายใน จิต

วิญญาณหรือ วา่ ชอบ หลายคนเลอืก สทิธิที จะไม่ ได้รับอนัตราย แต่ นอกเหนือจากที มีจดุ สาํคญัมากขึ *น

ยงัคง เคยเคย คณุสามารถซื *อ มิตรภาพถึงแม้วา่มนัจะ เป็นคา่ใช้จ่าย ภายในหว่งโซ,่การเผชิญหน้า เป็น

เรื องยากมาก ที อยูใ่น หว่งโซ่ ที มี ผู้ ที มี อะไร เผชิญหน้า ภายในหว่งโซห่ลวม หลวม บนมือข้างหนึ ง และ

มีความแข็งแรง โดยรวม ก็จะ พนัล้านบาทหรือ เธอต้อง ให้กลบั ไป รับไปกบั ฉนัแตอ่ยาก ที จะเดิน เพื อ

ต้องการ ที จะเดินไป ด้วยความยากลาํบาก มนัเป็น วิธีการที ฉนัมกัจะ พาฉนั ยาว ที จะเข้าใจ อยูเ่คียงข้าง

ฉนั เสมอ จิตวิทยา มากขึ *น

มนัเป็น จากที นั น ไมเ่คยพบ เส้นทางของ ความดี ที อยูใ่น หว่งโซที่ ไมเ่ชื อใน ความดีเทา่นั *นที เห็น ความ

ชั วร้ายมาได้อยา่งไร ?เพราะผมรู้สกึ เบื อหนา่ยกบั ตวัเองเพราะสายตาของคนอื น เป็นเพียง สนุขั, สนุขัตวั

เมีย เป็นคํา สแลง ที เรา เราใช้ ซึ งหมายความวา่ คนขี *เกียจ , คนที ไมต้่องการที จะ อทิุศให้กบั สาเหตุ

อื นใดนอกเหนือจาก สิ งที ลาออกไปทํา เสมอไปวิธีหนึ ง ที มกัจะ ให้ พระเจ้าพลงังานจะมี ความเชื อ ความ

หวงัและ ความเชื อและ เสมอ ผมดําเนินการ ภายในฉนั ฉนัเห็น คดีฆาตกรรม ในนั *น

แตใ่นฐานะที ผมเป็น marimbar สาํหรับ นี *และ อนญุาตให้ฉนั จะมีชีวิตอยู่ ไมเ่คยพยายาม ที จะทํา

ร้าย ฉนั จะบอกความจริง และมนัก็ วา่วิธีการ นี *เริ มต้น ทั *งหมด ผม ไมเ่สถียร คาดเดาไมไ่ด้ และ ครูใหญ่

ของโรงเรียนให้กําลงัใจผมเพื อดําเนินการตอ่ การศกึษาของเขา แตที่ สมบรูณ์ เพียง ไมท่ั *งหมด การศกึษา

ได้รับการสนบัสนนุ ครอบครัว รับประกนั การสนบัสนนุ

นี * มกัจะ เกิดขึ *นเมื อ มนั จะมั นใจ กบัวิธีที เย็น จะมีชีวิตอยู่ และสามารถที จะ เรียกร้อง สิ งที เป็น ความชั ว

ร้าย ทําไมมนั เรียกวา่ รับประกนั การสนบัสนนุ ในทางกฎหมายเป็นผู้ ที ทําให้เราไมด่ี เมื อเรากําลงั ผลกัดนั
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และ จะพา่ยแพ้ โดยระบบ เพราะ โดยไมไ่ด้มี เงินที เรา จะผลกัให้ ระบบที มีเงิน ทกุอยา่งไป งาน ยตุิธรรม

เพราะ ถ้ามี ไมไ่ด้อยูแ่ล้ว

ขณะที พวกเขา เชื อในตวัคณุ พวกเขาสามารถทํา อะไรที จะ เปลี ยนแปลง เพราะพวกเขาเป็น พนกังานและ

พวกเขาก็ มีการสื อสาร ไมส่ามารถทําหน้าที ได้โดยไม่ ต้องการที กําหนดไว้ เพื อความยตุิธรรม กบัการร้อง

เรียน การสาํรวจ ของการเปิดกว้างแต่ ถ้าพวกเขาจะ เปิดสอบสวน ฉนัถกูเสมอ ปิดเบ็ด เพราะเขารู้วา่ การ

เดิน ในการเคลื อนไหว ภายในหว่งโซรู้่ ยาม เสยีหายผู้ ถือ ยาเสพติด ติดคกุ บางคนอื น ๆ ได้ไป ลงเอย

อยูใ่นคกุ

บางสว่นของ ตํารวจ เหลา่นี * ก็รู้แล้ววา่ นกัโทษ เก่ง และมีความตอน หนึ ง ของ อลัเฟรเป็นคนของคืน

กษัตริย์ ของคืนสลบั สาํรวจ บ้าน ที มีพระมหากษัตริย์ ที แท้จริงของ มาเฟียนี * สมควรได้รับ ชีวิตที ดีที สดุคือ

อดีตตํารวจ เพียง GOE ที ลงมือ สาํหรับอาชญากรรม ทาง ที ฉนั จะมีความสขุ ที จะ พดูถึงมนั ใน

หนงัสอื ของฉนัเพราะฉนั ได้เรียนรู้ บางสิ งบางอยา่ง กบัเขา แม้วา่เขาจะ ได้รับการ ตํารวจ และมีตอน บวก

น้อย ในชีวิตของฉนั กบัเขา พวกเขาพยายามจะฆา่ ฉนัใน ปอ คกุ เพียง ในเวลาที มีอยูแ่ล้ว มีประสบการณ์

เป็นที ห้า พบกนัที นั นเขารู้วา่ ตวัแทน ทกุคนและ ทกุคนรู้วา่ ผมและ ตอน นี * ล้มป่วยลง หว่งโซท่ั *งหมด ที 

เกี ยวข้องกบั นกัโทษ เพราะผมเป็นแรงจงูใจ สาํหรับพวกเขาทั *งหมด เป็น ตวัอยา่ง ที พวกเขาเห็น ในตวัผม

เพื อให้แนใ่จ ตอ่เนื อง ภายใน กรง เพราะเรา มีการจะมีและ เมื อ ผมกลา่วข้างต้น ที เคปเวิร์ด จะ แตง่งาน

ของฉนั ไมผิ่ด ถกู ในความเป็นจริง พวกเขาต้องการ ที จะแก้แค้น ตอน ที พยายามจะฆา่ ฉนัฉนั ได้รับเชิญ

ให้ เป็นคน ที ศีรษะแตไ่ม่ ฉนัต้องการที จะ บงัคบัใช้ สหภาพของ หนึ ง เพียงแค่ คณุไมเ่ห็นวา่ถ้า ผมต้องการ

ที เขาจะ ตาย

แต่ ประชดก็ไมเ่ป็นของ ที เกิดขึ *นใน agrediram- เทา่นั *นไม่ ฆา่เขา ทรงไถ่ ตวัเอง และพยายามที 

จะ เสริมสร้าง มิตรภาพ ของฉนั กบัเขา แต่ เขารู้วา่ ตวัเขา จะไม่ ลมื ตอน นี *จะมีเพียง ยกโทษให้เขา

เพราะเขา มี ความออ่นน้อมถ่อมตนและ ถกูหลอก โดยสิ งที เราได้พดูคยุ เกี ยวกบัตวัฉนั ไมใ่ช่ นกัโทษแต่

สาํหรับ การให้บริการของ เจ้าหน้าที เรือนจําและทิศทาง เพราะเขารู้วา่ เขาไมส่ามารถ เอาชนะ ฉนั จะจ่าย

ราคาของ ตายเร็วแล้ว ก็ เพื อให้ฉนั ปลอ่ยให้เขา เดินและเมื อฉนั ตระหนกัวา่เขา เป็น ออ่นน้อมถ่อมตน

เรียนรู้ที จะ เคารพมนั และยอมรับ เพราะเขา จะไมไ่ด้ มีชีวิตอยู่ ถ้าฉนัไมไ่ด้ ต้องการให้เขา แตก็่มี จดุที ไม่

เพียง ราคา สงูจ่าย ผม ถกูวิพากษ์วิจารณ์จาก นกัโทษ ธรรมดาที เกลยีด ตํารวจฉนั

achincalhado

- เนลสนั ที คณุ ยอมรับ ผู้ชายคนนี * ?

ผม ยอมรับ มนั เพราะเขา เหนือสิ ง ที เขาเป็นมืออาชีพที ได้รับรางวลั ศตัรู ที มีประสทิธิภาพ ในสภาพแวด
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ล้อมที พวกเขาอาศยัอยู่ เป็น ตํารวจ เป็น ความรู้มาก รู้วา่ ด้านบนของ เราและ รู้วา่ คน ที มีประสทิธิภาพ

ที สามารถช่วย ขู่ ฉนัหยดุ พดูคยุกบัที บคุคลหรือ จะ อนญุาตให้ มีความเคารพ ของเรา และพวกเขา ของ

เรา แต่ ผมปลอ่ยให้ เขามีชีวิตอยู่ มนัก็เป็นหนึ ง ของเรา , เคป Verdeans ผมกลา่วถึง เป็น เนล

สนัและ คาร์ลออาศยัอยู่ ตรง บริเวณที ผมเติบโตขึ *นมา เป็นพวกเขา ไหล่ เพื อล้างแค้นให้กบั ผมและ

ระเบิด มาหลงัจากที เขาและพวกเขา ต้องการ ที จะเห็นการ ฆา่ นี * บคุคลดงักลา่ว แต่ ฉนัทิ *ง ฉนั ให้เขา

ไปผม ต้องการอะไร ของแตล่ะบคุคล แต่ ผมไมม่ีอะไรกบั เขาและ เรื องราวของ พี น้อง เหลา่นี *คาร์ลอ ถกู

ยิงตาย โดยเจ้าหน้าที  PSP, เขาได้รับการ อ้างถึง เป็นฝ่ายพา่ยแพ้ มาก เลน่ หมากรุกกบัผม เขาเป็น"ผู้

เชี ยวชาญ " ในฟิลด์เพียง รู้ วิธีการเลน่ เงินที ฉนั มกัจะบอก คณุ ไมคุ่้มคา่ การเลน่สาํหรับความรักของแต่

ในเวลา ที ดี เขาได้ รับการสนบัสนนุ โดย มานเูอล และ Romãoและ badonaเรา จดัการ เป็น

พี น้อง มี การช่วยเหลอืซึ งกนัและกนั มี พวกเราทกุคน ที อยูต่รงกลาง ที อาชญากรรม สงิสถิตอยู่ ที สอง

ใด ๆ เพื อ มิลลวิินาทีมีมาก และบางครั *ง เราอาจจะ ได้รับการติด อยูต่รงกลาง และเมื อเรา ได้กระทํานี * ฉนั

ตดัสนิใจที จะ ดําเนินการตอ่ไป ทางของฉนั ฉนัทํา พี เลี *ยง หลายคน ในหว่งโซค่ือ มั นใจ สวสัดิการของ บาง

สว่นและ จะชนะ ฉนัที เป็นมือข้างหนึ ง ล้างอื น ๆ

เป็น คําขวญั คําขวญัของ ช่วยเหลอืซึ งกนัและกนัแตม่ี ความเสี ยง ของ metermos ในสถานการณ์

ถ้าเรา ถกูเรียกตวัไปนี * มี การฆาตกรรม ใน ผ้าลนิินไมเ่คย ใสไ่ว้ใน คําถาม ได้ดี และวนัที มีความสขุ

เพราะผม เดินขึ *นไปยงั การตดัสนิใจครั *งนี *ฉนัไมส่ามารถ ทํา มกัจะคิดวา่ ของ ตวัเองผม ไมเ่คยคิดวา่ คน

อื น ๆ

มนัเป็น ทกุ อยา่งรวดเร็วมาก ในการถ่ายโอน ของฉนัไปที หบุเขา ของชาวยิวหลงัจากแปด ปี แล้วเสร็จใน

ผ้าลนิิน พวกเขาไมเ่คย ต้องการให้ผม และเป็นที ยอมรับ ฉนั ดีที พวกเขา ต้องการที จะ เป็นอนัตรายตอ่ ผม

แต่ ความเคารพนบัถือฉนั รอ เสมอสาํหรับ ความประมาท ของฉนั บางสิ งบางอยา่ง ที ไมเ่คย ทําให้พวก

เขา.มี ผู้หญิงคนหนึ งที เป็น อยา่งเป็นทางการใน อตุสาหกรรมตามกฎหมายคือ เธอชอบ ฉนัและ ยกโทษให้

เธอ แต่ ให้อภยั นี *กบั รสชาติ ในวนัที เขา ขี ม้า ฉนั กบัดกัเป็นสิ ง ที ฉนัเป็น เวลา ที มีประสทิธิภาพ มาก

ขึ *นกวา่เดิมไมเ่คย พดูคยุกนัมากกบัพวกเขา กบั ตํารวจเป็น อนัตรายฉนัเดิน พร้อมสาํหรับอะไร

โดยไมค่ํานงึถึง ความชั วร้าย ความชั วร้ายที จะ มาถึง ผมเพราะ ต้องเอา หนึ ง ในอนาคต การศกึษา ตาม

และมนั จะมีชีวิตอยู่ เป็นปัจจยั ที แข็งแกร่ง ที จะให้ และเรา จะใช้ในการ และเราจะ สอนวา่ชีวิต เป็นเช่น

นั *นมีชีวิตอยู่ จะตาย เราก็ ใช้เวลา แตเ่มื อฉนั ถกูย้ายไปอยู่ ในหบุเขา ของชาวยิว แต่ ทั *งหมดนี * อยูข้่าง

หลงัเรา เริ มรอบใหม่ นี *คือ วิธีการของฉนั ชีวิตและ วิธีคิด ไมอ่นญุาตให้มี ประเภทของ การละเมิด ใด ๆ ที 

มี ตวัละคร ของฉนัเคี ยว ในนํ *า เลก็ ๆ น้อย ๆและเมื อ ผมได้รับ หบุเขา ชาวยิว ตดัสนิใจที จะใช้ทิศทาง
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ใหม่ เขาต้องการ ที จะกําจดัของ ฝันร้าย ที ผา่นมาถึงแม้วา่ ผมมีสดุท้าย จริงๆ มีพวกเขา เป็นวิธีที ง่าย ใน

การพดู สิ งที มี ไปที นั น แตไ่มม่าก สิ งที มี ไปมี ไป ;เพียง แต่ ปลอ่ยให้ไป ปลอ่ยให้ตวัเอง แพ็คใน

จินตนาการ ที เราเป็นจริงครอบครอง ต้องใช้เวลา และเจ้าของ ของดาราจกัร ทั *งหมดนั นคือ ทั *งหมด ที ผิด

ปกติ และทกุอยา่ง ที เตรียมไว้ สาํหรับมนั เพราะพวกเขาเป็น นายจ้างและลกูจ้าง ไมไ่ด้ควบคมุ ของพวกเขา

การผจญภยั ที จะขโมย และ จะบอกวา่ เป็น legalized คือรูปแบบ ของการโกง ซึ งเป็นหนึ งใน ช่วง

เวลาที วา่สว่นใหญ่ เชิดชู ฉนัใน ผ้าลนิินเป็น ความสาํเร็จ ของฉนั เช่นเดียวกบัการ สร้างความมั นใจใน ชื อ

ของฉนั ในการดําเนินธุรกิจมี สิ งหนึ งที มากขึ *นก็ เป็นช่วงเวลาของ ทั *งหมดหรือไมม่ีอะไร โดยไมต้่อง ชนะ

ไอเสยี หรือตาย เป็น คําขวญัที มี ความแข็งแรง ภายในฉนัจะมีชีวิตอยู่ และสนกุกบั อํานาจที ผมมี ในขณะ

ที ฉนั ถกู ปิดล้อม ไมเ่คยใช้ ความรุนแรง เพื อ ให้เปลา่เพื อน ของฉนัได้ นํ *าตา เกือบ ร้องไห้ ความชั วร้ายที 

ผมเห็น ถกูดําเนินการโดย สหาย คนอื น ๆ ที ถกูครอบงํา โดย ความรุนแรงและการ ถกูบงัคบั อาจ จะทํา

สิ งที อยาก ค้าแต่ ฉนัไม ่enveredei โดย เส้นทางที ยาก แม้วา่ฉนั ได้ ติดยาเสพติด เฮโรอีน ผม

สาบาน กบัตวัเองวา่ จะมีชีวิตอยู่ ภายในหว่งโซม่ีความตั *งใจที จะฆา่ และ จะมีชีวิตอยู่ ในลกัษณะที สง่า

งาม ที จะไม่ รําคาญฉนั จะเสร็จสิ *น , สายเคเบิล ที มี ความทกุข์ยาก ของช่วงเวลาที ทกุคน เป็นผู้ ที มี ที 

ทกุคนต้องจดัการ แม้วา่มนัจะ ไมไ่ด้เป็น ความปรารถนา ของฉนั สร้าง ศตัรู ที มี แทบจะไม่ เดิน และตวั

ผมเอง ก็มี คนที พยายาม ที จะทําร้าย ฉนั ทิศทางที ไมช่อบ ฉนัแล้ว วา่เป็นสิ งที พวกเขาได้ สง่ ข้อมลู

ของ พวกเขา ที มีอยู่ ตลอดเวลา ในที เปิดให้ ถ้าพวกเขา สามารถแจ้งให้ ที ดีที สดุ ของทกุอยา่งที ฉนั เคย

ได้ ทําพวกเขา มีความรู้สกึผิด แตส่ิ งหนึ งที ดงึดดูความสนใจ ของฉนัและ ทําให้ฉนั เปลี ยน basieie 

ฉนัมาก ใน ครู ที ฉนัมี ผมก็รู้สกึวา่รัก สงบ สาํหรับบาง และมนัก็ แล้ววา่ เป็นไปด้วยดี แต่ เรือแล้ว หนัไป

คว้าตวัฉนั และ วางฉนัใน หบุเขา ชาวยิว เป็นเรื องยาก หลงัจากแปด ปีของการ จําคกุ ใน ผ้าลนิิน ซ้าย

ประวตัิศาสตร์ มากมาย ระดบัคกุ เพราะเขารู้วา่ ทกุคนและ พวกเขารู้วา่ ผมและ นั นคือ เหตผุลที ผม ไม่

เคยต้องการ ที จะลงโทษ ฉนัหนึ ง ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผม ถกูลงโทษ มกัจะมี การลงโทษ ทางวินยั อยา่งใด

อยา่งหนึ ง สาํหรับการโจมตี และ การละเมิดทางวาจา อื น ๆ โดยเจ้าหน้าที และนั นคือ วิธีการที ฉนัฉนั

ตระหนกัวา่ จริงๆ จดัการกบัมาเฟีย มีประสทิธิภาพมากขึ *น กวา่ที ฉนั แต่ ในความเป็นจริง มี ไมม่าก ฉนั

เพิ งมี หนงัสอืและ ประกาศนียบตัร ที ทําให้แตกตา่งจาก ฉนัเพราะหลงัจากที กําลงัเลน่ อยูแ่ล้วมากแทน ลกู

จะ สนกุ ของฉนั บงัเอิญ เลน่ ทั *งหมดที มี คือการเลน่ ผมเลน่คนที กล้าหาญ มากที สดุ สิ งที เคย คณุ

สามารถเลน่ เอซ โพดํา บางคน บอกฉนัวา่ฉนั จะได้เห็นวา่ จะ มีโชคร้าย ด้วยตวัอกัษร นี *และ

diziam-ผมวา่ อาจจะมี ความโชคร้าย ด้วยตวัอกัษร นี * การเปลี ยนแปลงครั *ง และที วา่เมื อ ฉนัเริ ม

ตระหนกั วา่ชีวิต ไมไ่ด้อยูใ่น หว่งโซแ่ต่ ด้านนอก แตไ่มเ่คย ต้องการที จะ internalize แตฉ่นั รู้วา่

เป็น จดุที แข็งแกร่ง ของฉนั ;เริ มเรื อง ละคร กําลงัจะจบสิ *น ในคดีฆาตกรรม เป็น พี ชายสามคน และพวก
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เขาทั *งหมด บริโภค เฮโรอีนและ ยาเสพติด สาํหรับพวกเขา เป็น ความต้องการของ ช่วงเวลา, ที อยู,่ ถกู

ขึ *นอยูก่บั สิ งที เป็น ติดยาเสพติด

แต่ ลกึลงไป เป็นคน ออ่นน้อมถ่อมตน มีหวัใจ ที ดีเพราะ พวกเขาจําเป็นต้อง ได้รับความช่วยเหลอื เพราะ

พวกเขา ใช้เวลา ในชีวิตและ ผมก็ เอา มนัเป็นชีวิตที ยาก เรา ก็สามารถพดูได้ วา่มนัเป็น ทาสชีวิต วิธีการ

ที ถกูสร้างขึ *นทกุวนั เรามีการ สบูบหุรี แตเ่รา จะ วาด

แตท่ั *งหมดนี * เป็นผลมาจาก วิถีชีวิตของคน คนหนึ ง ที ย้าย สาเหตเุพราะผม ได้ทํา บทกวี ที เกี ยวข้องกบั

ประสบการณ์และ บริบท ของสถานการณ์ที พวกเขาทั *งหมด ถามฉนั บทกวีก็จะ เขียนถึง แฟนสาวของเขา

เป็น เหมือนพวกเขามกัจะ ถามวา่ บทกวีแต่ ฉนัได้สญูเสยี ตวัเองและ เป็นช่วงเวลา ของการบริโภค ที ได้นํา

วิถีชีวิต นี * ฉนัรู้วา่ สิ งที ฉนัรู้ และฉนั ไมเ่ต็มใจที จะ สอนให้ ทกุคน เพราะเขามี ประสบการณ์ในการ ที อดีต

ที ผา่นมา ทําให้ฉนัเป็น คนที พระเอกมี อยูใ่นถงัขยะ และ อาจจะเพิ มขึ *น

ทกุอยา่งถกู ต้ม ลงไปนี * โดยวิธีการ ของประสบการณ์ วิธีที เราอาศยั วิธีการที เราได้รับ ยาเสพติดกบัการสบู

บหุรี เช่นถ้า เขา ได้เสนอ และได้รับ จะไมซ่ื *อ ผม กลายเป็นที พดูอยา่งเคร่งครัดค้ายาเสพติด แมงดา ที จะ

ขายต้อง มั นใจ ฉนั ทอ่ง ประจําวนัของฉนั ด้วยผง ฉนัสบูบหุรี ก็ ถกูแล้วที ฉนั กลายเป็น แมงดา ค้าได้รับ

การ ขนานนามวา่ ดงันั *นพวกเขาทั *งหมด ต้องการที จะช่วยให้ฉนั ให้ ฉนั ยาเสพติด ที จะขาย และ ฉนักิน

ฉนัมีที เดินทางมาพกัผอ่น ที ใหญ่ที สดุ ที ติดยาเสพติด ใด ๆ ที สามารถ มี ได้รับการ ติดยาเสพติด และการ

สบูบหุรี 

แตผ่ม เป็นที รู้จกั สาํหรับ นกักีฬา ของฉนั สาํหรับ การปฏิบตัิของฉนั ในการฝึกอบรม เพราะ ผา่นการฝึก

อบรม ทกุวนัและ สบั คนที เห็นฉนั และ มองที ผม ที พวกเขา มกัจะมี ความหวาดระแวงหวาดระแวง ที 

ผมกลา่วถึงใน หนงัสอืเลม่นี * ไมไ่ว้วางใจ และที เป็น หนี *สงสยัจะสญูเมื อ กระทําความชั วร้าย ที เรากําลงั

ทกุข์ เสมอจะเป็น ความชั วร้าย ที จะ เกิดขึ *นกบัฉนั

มนัก็มกัจะคาดการณ์ ที ไมค่าดคิด ด้วยความจริงใจ habituei- ให้ฉนั ด้วยวิธีนี * ของชีวิต และเป็น

เรื องยากที จะ บรูณาการ หลงัจากการจบักมุ ในสภาพแวดล้อมทางสงัคมเพราะมนัเป็น สื อที เรารู้วา่ เป็น

พื *นที ขนาดเลก็มาก ที ในชีวิตประจําวนั จะนําไปสู ่ รู้จกัตวัเอง ทั *งหมด ให้กบัแตล่ะ อื น ๆ แต่ ทางร่างกาย

เราต้องการให้ คําสั ง ทั *งหมด เพราะเรา ต้องการที จะชนะ ที เหมาะสมใน พื *นที ที จะช่วยให้เรา รักษาความ

ปลอดภยั ตวัเอง ที จะถกู แทรก ในสื อ ที เรามกัจะ จดัการกบั ความกลวัแต่ มนัไมไ่ด้เป็น ความกลวั เป็น

เพียงการ ทําให้แนใ่จวา่ เรา สามารถเอาชนะ สถานการณ์ที รู้
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บางครั *งมนัก็ เกิดขึ *นในชีวิต ได้รับการ เหนี ยวนําให้เกิด ข้อผิดพลาด ร้ายแรง หนึ งที ถกูเขียน อยา่งถกูต้อง

เพราะมนั ถกูเขียนขึ *น จากประสบการณ์และ วิธีการที กฎหมายที อาศยัอยู่ และเติบโต

มาได้อยา่งไร ?

พลงัแหง่ เหตผุลเสมอชนะ และการตดัสนิ ทั *งหมดที อาจ ทําให้ชีวิต บางครั *ง ไมส่ามารถที ถกูต้อง มากที สดุ

นํ *าหนกัปัจจยั : หมิ นประมาทไมต่ลก และไม่ ตกอยูใ่น พระคณุ เป็นหนึ งที ทกุต้องการที จะ ดถูกู เพื อ ฉีก

หน้า ;รู้สกึดีและ ดงันั *นเมื อ มีการขาด ของ อํานาจทางเศรษฐกิจ จะถกู จํากดั เสมอที จะ เลน่เพราะ ยงั

เป็นสว่นหนึ ง นี * เป็นเกมที เป็น บางคนบอกวา่ ที หนึ งจะต้อง รู้วิธีการเลน่ จะมี คําพดู ที เป็นที นิยม สาํหรับ

โชคดีในสามารถ เอาชนะเรา อาจจะ เป็นสิ งที ดี และโชค ที สามารถให้ ในสิ งที เรา เรียกร้อง ความเป็นอยู่

จะดี เกี ยวกบัตวัเอง ที จะช่วย เพราะเรา ถกูสอนให้ มนัเกินไป แบง่ปันชีวิตร่วมกนั กบั เราพอ่แม่ พี น้องของ

เรา น้องสาว ยาย และ ปู่ เพราะไมม่ี นี *เป็น รุ่นของเรา เพราะเรา เป็นผลมาจาก การขยาย ของพวกเขา

ที จะเห็น สิ งมีชีวิต ที สร้าง เชื *อสายของเขา ซึ งก็คือ รู้วา่เรามี ความสามารถในการ รู้ ซึ งกนัและกนัรู้วา่ใคร

จะ เป็น ของเราและ ของเรา เสมอในด้าน ของเรา แต่ ไม่ ชอบที จะ ดู วา่จะมี สมาชิก ใน ครอบครัว ที 

ไมส่ามารถ ให้เขาพอใจที พวกเขามี ภาพ ที จะรักษา ชีวิต ได้ทํา จึง ก้าวหน้าของ สหภาพสวสัดิการ ไมม่ี

ใคร ชอบที จะมี หรือ ที จะเห็น คนที อยู่ ในครอบครัว หรือคนที เรา ใกล้เคียงกบัเรา เพราะใน ท้ายที สดุ ใน

ตอนท้าย เราเป็นมนษุย์ ทั *งหมดที เรา ต้องจดัการกบั แตล่ะอื น ๆ และ บรรยากาศครอบครัวบางครั *งทั *ง บน

โฮสต์ เกินไป รู้สกึ เป็นเจ้าของ ในสิ งที สร้างขึ *นและ ทําให้มนัเป็น วิถีชีวิต ที เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน การ

อา่น เทววิทยา ทั *งหมด ที สามารถอา่น คือ การศกึษา ของศาสนา

เราทกุคน ใช้เวลากบั บทเรียน ทางศีลธรรม มนัเป็น ที เหมาะสมที ผู้ ที รู้สกึใกล้ชิด ซื อสตัย์ เพื อ ที จะทํา

ทกุสิ งรอบ ๆ เห็น ของเรา ที ดี คนที รักเรา เห็นพวกเขา ดี เดอร์ เดอร์ ใน และไมเ่คย ต้องการที จะ เป็น

อนัตรายตอ่ พวกเขาก่อนที ภาพ ที รักษาและ การที พวกเขา ได้รับการสอน คา่ ที พวกเขา ปกครอง ไม่

อนญุาตให้พวกเขา ดดูี กบัสถานการณ์ที อาจจะ ได้รับการแก้ไข ที ไมไ่ด้ เข้าใจผิด บางครั *งทั *งหมดนี *เป็น

สิ งที ดีมาก และสื อยงัสง่ เทา่กนั จึง ซุ้มจะแสดงภาพ ที สวยงาม จะ ยงั กดดนั ด้วยพลงั ที เราทกุคน ยอม

รับ การกํากบัหวัข้อ ที ยากมาก แตก็่มี จะทําอยา่งไรกบั ทั *งหมดนี * วา่จะได้รับการ รายงานวา่มี เรา อยูเ่รา

จะยงัคงอยู ่, การศกึษา จะได้รับยงั ให้ผู้ ที อ้างวา่เป็น เจ้าของ ของเหตผุล และ บางครั *งพวกเขา สง่ และ

ต้องการ การแตกแยก , พวกเขาทั *งหมดมี สิ งหนึ ง ที พบบอ่ย ในการเก็บ : สขุภาพ,เป็นอยูที่ ดี ที พวกเขา

สามารถให้ โดเมน ของทั *งหมดที สามารถหวงั และต้องการ สวสัดิการสงัคม แตพ่วกเขาทั *งหมด อาศยัและ
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ขึ *นกบั พอ่และแมข่อง พวกเขาได้รับ เงื อนไขที เหมาะสมสาํหรับสามารถ ที จะก้าวหน้า ในอาชีพ ที มีจดุมุง่

หมายแตย่งั ล้มเหลว แต่ มกัจะลมื และ ถกูควบคมุโดย ภาพ;ฉนัเก็บ คําพดู นี *เพราะ ความกว้างใหญ่

ของฉนั เป็นอยา่งมาก ในชีวิตนี * ได้เรียนรู้มาก ผมพฒันา สิ งที ฉนั มีการพฒันา แม้วา่เขาจะเป็น ใน การขม่

ไมเ่คยคิดวา่ ท้ายที สดุ เสมอ ambicionei ที จะ มีการติดตอ่โดยตรง กบัพนกังาน ของสถาน

ประกอบการ ที ผม เป็น อาชีพของฉนัคกุ สามารถทําสาํเนา มนั จะถกูตีความ ดีที สดุในแง่ ของคําเช่นกนั

แต่ จะต้อง ที จะ ตีความวา่เป็น ความซื อสตัย์สจุริต และ ความจริงใจ ที มีอยูใ่น ชีวิตที เกี ยวข้อง มี ความ

สมัพนัธ์ทวิภาคี จะ ความสมัพนัธ์ ที ควบคมุ ทกุประเทศ เป็น เรื อง ที นา่สนใจ ของชมุชนในการ ป้องกนั

ทรัพย์สนิเพื อให้พวกเขา สามารถให้ การดแูลสขุภาพเพื อให้ เป็นที ยอมรับ ในโลก เสรีภาพ หวัข้อ ที ยากที สดุ

ที จะพดูคยุเราสามารถให้ ทกุ อิสรภาพของเรา สิ ง ที สวยงามที สดุ ในโลกที เป็นความสขุที ยิ งใหญ่ที สดุที 

หนึ งสามารถมี ในชีวิต คือการ เป็นอิสระ เราจะต้อง รู้วา่ จะ เอาชนะอปุสรรคทั *งหมด ที เรามี ตลอดชีวิต

และ สามารถหามีความหลากหลาย มากของ พวกเขา คือผม สามารถเริ มต้นด้วยหลกัทางสงัคมที ดี เราทกุ

คนมี สิ ง หนึ งที เหมือนกนั เช่นเดียวกบั ตวัเราเองเรา สามารถ จะนา่เกลยีด สวยงาม ไมส่าํคญั กลายเป็นที 

คุ้นเคย กบัการใช้ชีวิต , รูปลกัษณ์ที ไมไ่ด้ ทกุอยา่งบางครั *ง ที อยูเ่บื *องหลงัดี สามารถหาด้านที ดี น้อย แต่

มนัก็เป็น มือ อพอลโล ด้าน ของความงามอธิบายโดย นิท ผมทําตาม อตัชีวประวตัิของเขามีเหตผุล มากที 

สดุ ไมม่ี ด้าน ของความงามเป็นสิ งหนึ งที ทําให้เรา ฝัน ที ทําให้เรา รัก นํา ที ดี แตม่ี ดี ที จะไป จบัมือกบั

ความชั วร้าย เป็น นิท อธิบาย ตวัตน ด้าน Dionysian , ที อยู,่ อวตาร ที ดีและ ความชั วร้ายใน

สญัชาตญาณ ของการเป็นมนษุย์ เมื อเรา พดูคยุเกี ยวกบั สิ งมีชีวิตทั *งหมดที มีอยู่ ไปยงัดินแดน บน ใครก็

ตามที พวกเขาจะ ไมว่า่จะเป็น ทางการเมือง ไมว่า่จะเป็น ผู้ พิพากษา เป็น นายกเทศมนตรี ประธาน ของ

สมาคม ทั *งหมด สามารถ พิธีกรโทรทศัน์ จะเป็น ความสามารถพิเศษ และมี ความกตญัGแูต่ ไมม่ีใคร

สามารถ ได้รับการอภยั ตวัเอง คําวา่ ให้อภยั ทกุคนมี เหตผุลและเมื อเรา จะนํา ประเด็นที จะต้อง ใช้

ทกุอยา่ง ที เราทํา ในนามของ กลา่ววา่ กฎหมายวา่ด้วยสงัคม และที อาจเรียกร้อง กฎหมาย คําวา่มนัอยูที่ 

นั น มี สทิธิที จะไม่ ถกูลงโทษ และ ถกูกําหนดโดย กฎหมาย เพราะมนั เหมาะกบัทกุคน ที มีอยู่ การละเมิด

ที มีอยู่ และจะ มีอยู่ เป็น อารัมภบท

และ เปิดฉากมาจาก การมีชยั ,การเรียนรู้ ที นอกเหนือจาก เราทกุคน อาศยัอยู่ เพราะเรารู้วา่ การมีชยั

เป็นมากกวา่ ดีก็ อาจจะเป็น มนัอาจจะ คือการสอน คือการ มีทกุอยา่ง แตม่ี คํา designating 

ทั *งหมดนี * ปรัชญา วิถีชีวิต , ความสขุของ ชีวิต เป็นสิ งที ทําให้ ขึ *น หนึ งในปัจจยัที อยูเ่หนือเรา ยงัคงอยู่

และ ยงัคง มีชีวิตอยู่ แบบเดียวกบัที วิวฒันาการของ พ.ศ. ที ได้รับการ สร้างขึ *น ถกูทอดทิ *ง ไมไ่ด้ทําให้

ความชั วร้าย ความสขุดีที เรา สามารถฝึก เป็น พระเจ้าที เราได้เรียนรู้ เป็น โชคชะตาของเรา ได้เรียนรู้

ทกุอยา่ง ที เหลอื เรา เป็นมรดก คา่ ที ดี เพื อให้พวกเขา ยกยอ่ง คําที พวกเขา เขียน แตที่ เชิดชู ทั *งหมด
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ของการรักษา อํานาจและ เป็นใน การยกระดบั สาํหรับทกุ นี *อาจจะ สวยงาม ถ้าเรา ทกุคน ปฏิบตัิตาม

และ ถกูเขียน ได้ดีมาก

มาได้อยา่งไร ?

เราก็จะมี เข้ามาใน เส้นทาง ที กว้างที สดุของ เนา่ ของมนษุย์ จะ เป็นทาส ของระบอบประชาธิปไตย

legalized การใช้ สถานการณ์ที จะ ล้อมรอบและ มีการ ปราบปราม กฎ เข้มงวด ;บางครั *งไมไ่ด้

ตอบสนอง ในลกัษณะเดียวกนัตามปกติวิธี ลงรอยกนั จะเรียกวา่ วิชชา ของการเป็นการเปลี ยนแปลง ไป

ทางด้าน ที โหดร้าย ที สดุ ของการเป็นวา่เป็นสิ งที ผมรู้สกึวา่ ผมได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ที ความโกรธ

คือการสนบัสนนุอยูจ่ะมีชีวิตอยู่ รอดก็คือความ เห็นและ so're พิสจูน์โดย คา่ ของวิทยาศาสตร์ที มี

ความโดดเดน่ เป็น วิธีที ปลอดภยั ของการใช้ชีวิต เมื อนี * จะต้องมี ที เราไมส่ามารถ หลบเลี ยง คําถาม

ลกัษณะ ของเรา ที ทําให้เรา มีความหลากหลาย แต่ ทั *งหมดมาจากเดียวกนั ลกึลบั ไมม่ี สิ งมีชีวิตที 

สมบรูณ์แบบมากขึ *น กวา่คน ทกุคนรู้ อยูเ่พื อ ความต้องการนี * ของการสนบัสนนุ การรักษาความปลอดภยั

และ ความนา่เชื อถือ ที จะเป็น ทั *ง ทํางานร่วม เรา ลด เพื อให้ผู้ อื น สามารถมี ชีวิตที ดีขึ *น , การวา่งงาน

เป็นสาเหตุ เพียงนี คือ ประสบการณ์ ที คณุจะ ร่วมกบั ผมตลอดผม เรียกวา่ ความตอ่เนื อง ในเรื องของ

ความเป็นอยู่ เป็น สว่นหนึ งของ ปัญหานี *

ทกุอยา่งเริ มต้น หลงัจากที แยก จากพอ่แม่ ของฉนัฉนั ก็ต้องยอมรับกบัโรงเรียน คอนแวนต์ กระปรี *กระเปร่า

เป็นชื อ ของวิทยาลยัในวนัหยดุ กบัพอ่ ของฉนั อยูใ่กล้ ๆ มี แต่ หลงัจากที แยก ไม่ ต้องเผชิญกบั ความ

สมัพนัธ์ที ดี กบัพอ่ ของฉนัและคือ จากที นั น วา่มนั ทั *งหมดที แมข่องฉนั ได้ ย้ายเข้ามาอยู่ ที ปลายหลงัจาก

แยกผมมี ประมาณ 10 ปีที ผา่นมา เมื อฉนัมาถึง และฉนัไป ปลายโรงเรียนวิ ง ไมย่อมรับ วิถีชีวิตของคน

นั *น แต ่apanharam-ผมเป็นผู้บริสทุธิ< รู้ บงัคบัของกฎหมาย ที มีอยู่ พอ่ ของฉนัอยูใ่น ทหารกล้าที 

ฉนัวิธี เรื องราวที พอ่ของฉนั บอกฉนั จะเป็นคน ที จะต้อง บรูณาการ ในการทหาร, การให้บริการ ประเทศที 

คน ยากที ผมกลา่วถึง แต่ ปลอ่ยให้ตวัเอง ได้รับการ ดําเนินการไปตาม ความรัก ของพวกเขา ที จะรัก

ผู้หญิงอีกคนหนึ ง เป็นคนดี ที มีประสทิธิภาพ ทางร่างกาย สติปัญญา เกินไป หวงแหน ที ได้รับการถ่ายทอด

ยีน ของพวกเขา มี เขาเป็น พระเอก นั นคือทั *งหมดที เรียนรู้ในภายหลงัวา่มาเป็น

มาได้อยา่งไร ?

โดเมนผมรู้วา่ผม สามารถทํา จากเวลา ของการแยก เราอยูก่บั แมข่องฉนั กลายเป็นอิสระ แม่ ของฉนัมี

คนรัก เป็นคน ทํางาน ที ทํางานใน สาํนกังาน การโพสต์ และผลงาน เป็น คนที สมควร ก็เริ มดงันั *นผม จํา

เป็นที จะช่วย แมข่องฉนั และกลายเป็นสาเหตุ ที โดดเดน่ ได้รับการ จดัการทั *งหมด ดีฉนั สาํนกึผิด ร้องไห้
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แต่ ผมชนะ ผมคิดวา่นี เป็นรูปแบบ ที เหมาะสมที สดุ รักพวกเขา เป็นคน โชคดีที พวกเขาเป็น อยา่งดีมี

ชีวิตมนัเป็น ปกติที จะมี การอภิปราย แตพ่วกเขา ได้เคยมี เหตผุลก็คือ วา่ผม ได้นอนหลบัโดย มีชยัของที 

ต้องการ มากขึ *น อยากจะทํา อะไรที คิด วา่มนั เป็นเรื องง่าย

ผมเริ มทํางาน ที จะช่วยให้ แมข่องฉนั แต่ ไมช้่าก็ตระหนกั วา่ฉนัไมไ่ด้ ที จะจม ผม เริ มทํางานเป็น ช่างทํา

เบาะ Casqueiro คือ ผู้ช่วย ที เป็นสิ งที ทําให้ โครงสร้าง ที จะ มีรูปร่างและ เบาะ ทํางาน ได้แม้

พื *นที ใกล้เคียง ของฉนัเกี ยวกบั เคลด็ลบัที ทํางานอยูที่ นั น ก่อนที เด็ก Toninho รุ่นผม มี พี น้อง หลาย

แตผ่มก็ ชื นชอบ

บคุคลที ทํางานอยูที่ นั น เป็นคน Casqueiro ของโครงสร้าง เพื อ หุ้ม โซฟาที เป็น ลกัษณะ ที แข็ง

แกร่ง และผม ไม่ ต้องการ อีกตอ่ไป ที จะนํา ขึ *น รูปแบบ ก้าวร้าวของ คําพดูที ได้ไปแล้ว ผา่นทางนี * กบั

พอ่ ของฉนัดงันั *น ฉนัเลอืกโดยการกลบั สถานการณ์ที ผมถือ ขึ *น ความก้าวหน้าของ ชีวิต ไมไ่ด้ ชั งนํ *าหนกั

ผม แต่ อาจมี ศกัดิ<ศรี ฉนั วนันั *น เป็นเรื องของ ความต้องการที จะ ไมไ่ด้รับบาดเจ็บ หรือ ได้รับบาดเจ็บแต่

จะรักษา ตวัเอง โยน หินขนาดของ มือแตผ่ม ยิง หกัเห อยากจะให้ คําเตือน

แต่ ได้รับการยอมรับ ฉนัไปที นั น ฉนัยงัคง ทํางานหลงัจากที ผมออก โดยทางเลอืก แต่ ยงัเป็นเจ้าของตาย

บริโภคโดย โรค เอชไอวี , สถานการณ์ที ไมไ่ด้เหมือนที ผมเห็นเขา ประสบ โรคแต่ เคารพ เสมอ เขาฉนั

สญูเสยีงาน ของฉนัฉนั เริ มต้นใน สนิทรัพย์นั นคือ ในศพัท์แสง ที ใช้เป็น ได้รับคําแนะนํา ไม่ ทนกบั ผู้บงัคบั

บญัชาที ต้องการ ความเป็นอิสระของ ผม เป็นบตุรชายของ สงิโตและ ทําหน้าที ดงักลา่ว

ใน มีนาคม 1996 ผมได้ พบในสถานีรถไฟใต้ดิน อเวนิว ได้มี ชดุของ การถกูทําร้ายร่างกาย ที สถานี

รถไฟใต้ดิน ที มี การกลา่วหา วา่ก่ออาชญากรรม ที กําลงัจะ เกิดขึ *น และ มี โอกาส ใช้เวลา PSP ที มา

เพื อขอ บตัรประจําตวัและ นั นเป็นเพราะมีมาก่อน , สปัดาห์ก่อนที จะ ได้รับในการ

superesquadra เบนฟิกา กลา่วหาวา่ขโมย ของผู้อา่นแตเ่ด็ก ที อยูก่บั ฉนั, ริคาร์โด้ เป็น ระมดั

ระวงั ประสบการณ์ ที เขาได้ มาจาก รังไข่ ไมไ่ด้รู้วา่ เมือง แต่ มนัเป็นที รู้จกั แนะนําเป็น ติดยาเสพติด ยา

เสพติดและในเวลา เทา่ที ผม บริโภค โคเคน พบวา่มนั ดีที จะมี ไม้เท้า ความปลอดภยั, ที อยู,่ ผมและ

ป้องกนั สาํหรับอนาคต ที จะ มีผลบงัคบัใช้สาํหรับ สหภาพ ก้าวหน้า

แตต่อนนี * มา ที นี โครงสร้างซึ งเป็นหนึ งใน ปัจจยัหลกั ของความจุ ความจงรักภกัดี ของแตล่ะ เริ ม หลง วา่

เป็นวิธีที ผมค้นพบ สิ งที ฉนั รู้แล้ววา่ คณุ ไมส่ามารถไว้วางใจ ถ้า คณุไมท่ราบ แตป่ระสบการณ์ ของฉนั

เป็น ใหญ่ เป็นใหญ่ เขาก็ แนใ่จวา่ ตวัเอง เป็นสิ งที ดี ในสิ งที เขา ไม่ เคยทํามา ปล้นอาวธุ หลาย ฉนัเลอืก

หาวิธี ที จะไม่ เป็นอนัตรายตอ่ ทกุคนเพียงแค่ ได้รับเงิน
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สาํหรับ สิ งที ?

จะมีชีวิตอยู่ ผมได้เข้าร่วม วิถีชีวิต และ มีนาคม 1996 นี * โดยเฉพาะอยา่งยิ ง 28 ก็บอกวา่ ของหมาย

จบั ที ถกูกลา่วหาวา่ ยกเลกิ เพียง แตเ่พิ ม หายไป แนะนํา รูปแบบนี * สปัดาห์ก่อน เคยถกูจบักมุ ใน

superesquadra ของ เบนฟิกา ผมเพื อการนอนหลบั อยูใ่นรถเจ้าของ มนัเป็นผู้พนั กองทพั

อากาศคนที ได้รับ แล้วผา่น ตา่งประเทศผมก็ หลบั โดย ทําให้เกิดความเคยชิน มี แต่ ยงัคงมี บ้านอยูบ่น

ปลายจริง ในคืนนั *น คือริคาร์โด้ และขโมยอา่น และ ผลอ็ยหลบัไป ในรถของเรามีความ ประหลาดใจและ

ความเห็นชอบจาก เจ้าหน้าที  PSP เป็น superesquadra ของ เบนฟิกา , แตฉ่นัไม่

amedrontei ผมและบอก ริคาร์โด้ ไมไ่ด้ ขู่ จะต้อง มีความแข็งแรงและ บอกวา่ไมม่ีการท้ายที สดุ

มีหลกัฐาน ไปในทางตรงกนัข้าม ไมม่ี แต่ เขาเตือน ผมวา่ ตํารวจจะ ปรากฏ แต่ มั นใจ เขา บอกเขา วา่

ไมเ่ป็นไร ดื ม วิสกี * มากเกินไปและ ต้องการที จะ นอนหลบั และไม่ แฟนซี ฉนัไป ที บ้านและอาศยัอยูใ่กล้

ๆเรื องนี *เกิดขึ *น มนัเป็น ข้อสงสยั ที เลวร้ายที สดุ ที มนษุย์สามารถ รู้สกึเมื อ เขาสอน และ ฝึก สถานการณ์

ปัจจบุนั ที สามารถเกิดขึ *น ในวนันั *น หนีไป กบัฉนัเขาจะ ปฏิบตัิตาม กฎ ของฉนั ไมไ่ด้มี อะไร ที จะพดู แต่

พวกเขาไม่ เชื อ และเดินไปที ได้รับทั *งหมดรถ พา ที ใกล้เคียง เพื อดวูา่ พวกเขารู้ ของการโจมตี ใด ๆเครื อง

เลน่ซีดี สฟ้ีา แตเ่รา มีความมุง่มั น แล้ว หลายคดี ก่อนและ ทกุคน มีสว่นร่วมใน การปล้น และ การลกัพา

ตวั ไป สาํรวจสถานีรถไฟใต้ดิน ถนนฝงูบิน ยืนอยูใ่น ห้องใต้หลงัคามาร์ควิส สถานี นครบาล ลสิบอน ถกู

สมัภาษณ์ ผม พดูอะไร ไมท่ราบวา่ ริคาร์โด้ สนทนาแต่ ในขณะที เขา มีประวตัิของผา่นไปแล้ว สปัดาห์ก่อน

หน้านี * ในสถานการณ์ที คล้าย ผม เชื อถือได้

ในวนันั *น เราออกจาก สถานี ก็ไมม่ีอะไร ที จะบอกวา่ ผม ไว้ใจใน คําเบิกความของเขา ให้ฉนั ได้รับไป ได้

รับ การ อนญุาตให้ใช้สทิธิ ในเวลาที กําลงัทํางานอยู่ แตย่งั พบวา่ตวัเอง จะได้รับ กองทนุประกนัการวา่ง

งานยงัคง ที จะใช้ ตวัอกัษรผมไป รหสั ที ฉนั มีอยูแ่ล้วใน การขบัรถ ฉนัรู้สกึดี ผมก็มี ความสนกุที ดี และมนั

เป็นช่วงเวลา ที ฉนัถกู เสร์ิฟพร้อมกบัการพิจารณาคดี เอา หมายจบัเป็น ฉนัได้รับบ้าน ได้ มาจาก โรงยิม

ผา่นการฝึกอบรม มากกวา่เดือนเมื อผม เข้ามาใน การพิจารณาคดี ตระหนกั เมื อฉนัถามทีม มาร์ควิส เมื อ

ฉนัถามสถานี กีส์เดอ ปอม ผมบอกวา่ ไมม่ีอะไร แตริ่คาร์โด้ ทั *งหมด พดู ตอ่ คําสั ง ในระหวา่งขั *นตอน

การตรวจสอบคือการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของ การพิจารณาคดี ก็ไมม่ีอะไรจะ พดูกบัพวกเขา ไมม่ีอะไร ที 

ได้รับการ พิสจูน์โดยปัจจยั ที เห็นได้ชดัทําไมไม่ สามารถที จะยอมรับ การตดัสนิใจ ดงักลา่วก็จะ เป็นเหมือน

การสง่ ฉนั บางทีมนัอาจจะ ดีกวา่ที จะ ได้รับการ มีทศันคติที แตกตา่ง , ความซื อสตัย์ เป็น สหกรณ์ กลบั

ใจ แต่ ฉนัคิดวา่ ฉนัโดย ภมูิปัญญา ของฉนั อยากจะเลน่ ด้วยความยตุิธรรมผู้ พิพากษา ที ตดัสนิ ฉนัเป็น

คนที มี ปัญหา ในชีวิตหนึ งของ ลกูสาวเสยีชีวิตจากการ ใช้ยาเกินขนาด และเด็ก อื น ๆ ที เหลอื ยงั เดิน

ยดึมั นกบั ยาเสพติด ที ฉนั ได้รับการ บอกเลา่จาก ทนายความหรือ บอกความจริงหรือมนัจะ เป็นเรื องยาก
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ที จะแตก แตผ่ม เชื อถือได้ฉนั

เธอไมไ่ด้ ปกป้อง ฉนัวิธีการ ได้รับการปกป้อง ไม่ รู้จกัที จะ ดําเนินงานใน ความถกูต้องของ การปฏิบตัิ

หน้าที ที จะต้อง ตอบสนองความ เป็นตวัแทน ของกฎหมาย ในเวลานั *นไมม่ี ทนายความ สว่นตวั และไม่

เคย ได้รับ ฉนัฉนั ต้อง จ้าง หลงัจากการจบักมุหลงัจากที ถกูถกูตดัสนิจําคกุ หลงัจากที ถกู ตดัสนิวา่กระทํา

ผิด ได้รับการวา่จ้าง ทนายความ นี * ได้ ทั *งหมดที ฉนัต้องการ ที จะสะสม พลงังานที รู้วา่เขา อยูที่ พยาน

หลกัฐาน ทางแยก ที ไมไ่ด้ ต้องการที จะใช้ จ่าย ในราคาที สงู ขาดการ ทํางานร่วมกนัและ สรุป ทกุอยา่ง

เพื อ ที ดีของฉนัการลงโทษ แม้คิดวา่ แม้กระทั งฆา่ ฉนั

มนัเป็นวนัที นา่เศร้า สาํหรับฉนั ฉนั สาบาน กบัตวัเองวา่ ผมจะ อยูร่อดได้ ทกุสถานการณ์ ที ไมพ่งึประสงค์

ที อาจ ปรากฏ ให้ฉนั เป็นจดุเริ มต้น ของการสิ *นสดุ ของฉนัสาํหรับ ทกุอยา่งที ผมหายไป เสรีภาพ ของฉนั

อยูแ่ล้ว บางครั *ง เอาโซ่ หนกั และการบริหารจดัการ เพื อความอยูร่อด

มนัเป็น เวลาที จะชนะ ผมได้เรียนรู้ ศิลปะการ ป้องกนัตวัเองสามารถยก ผา่นฉนั ทกุคน เคารพนบัถือฉนั

แม้ อํานาจบริหาร ที มีประสทิธิภาพ การทํางานของ คกุมนัเป็นกบัเรื องนี * เมื อเราได้รับ สิ งที เรา ต้องจดัการ

เป็นเจ้าของ ชิ *น นั นคือพวกเขา เป็นเจ้าของ ดินแดน ที ครอง คิดวา่ ตวัเอง เพื อให้พวกเขา ได้รับบญัชาให้

ทําในสิ งที มีการกระทํา ที จะดําเนินการ เส้นทางที อยูบ่น ความจงรักภกัดี โดยไมค่ํานงึถึง วิธีการที มนัอาจ

จะดเูหมือนสามารถ และ วา่ทั *งหมดแต่ จะ มีการปราบปราม ซึ งเป็น ที ถกูตดัสทิธิ เมื อออกกําลงักาย

ตําแหนง่นี * คิดวา่ อาจจะเป็น ต้นแบบของ สถานการณ์ที ไมไ่ด้ ลาออกไป จะง่าย และผู้ ที มี ชีวิตอยู่ คือ

การพยากรณ์โรค ของสิ งที พวกเขาศกึษา และภยัพิบตัิความมุง่มั นที มี ไมห่นึ ง ไมส่อง สี ไม่ ได้ เป็น

จํานวนมาก ที แตกตา่ง กนัอยา่งแพร่หลาย ขนานนาม พวกเขาถกูตรึงกางเขน ของอนาถ มากที สดุ แต่ ผม

ยก กําลงัใจในการทํางาน ของฉนัเพราะ เสมอ ที เพิ มขึ *น มนั ทั *งหมดเริ มต้นใน รายการ ของฉนัเมื อ ฉนัได้

ไป ipปอ เป็นคนหนึ ง ที นา่รังเกียจ อยา่งหนกั ผม ก็เต็มไปด้วย ความโกรธและ ความปรารถนาที จะ ชนะ

แม้แตค่ิด เกี ยวกบัการทํางาน ออกไป ถ้าเขา มีโอกาสที จะ ทําเช่นนั *น ฉนัจดัการเพื อ ให้ ฉนั เพราะ ฉนัจะ

เคารพ สาํหรับทหารผา่นศกึ ที อยู ่ IP, และพวกเขาเสาหลกั ที แท้จริง สาํหรับผมที จะ เรียนรู้วิถีชีวิตใน

ความโดดเดี ยว , guerreei พยายามที ผม สามารถทําได้ ถ้ามนั ไมไ่ด้ เช่นนั *นจะ ถกูลมื ทกุ เตือน

ฉนั ทกุคน ชอบที จะ เตือนฉนั ฉนัถกู รูปภาพคณุลกัษณะกลายเป็น ผู้ นํา ที มืด และเย็นไมไ่ด้รู้วา่ ความรัก

และ นั นคือวิธีที ฉนัได้รับรางวลั ความรุ่งโรจน์ ในหว่งโซม่ี การกระทํา เย็น ที ต้อง เรียนรู้ที จะ มีชีวิตอยู่

และ ยงัคงอยูที่ ด้านบน ที ดิน ที จะชนะได้อยา่งรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึง การศกึษา แรงงาน ยามและตรง

จะช่วยให้ฉนั ชนะการตอ่สู้ ขึ *นเขา ผมก็รู้สกึวา่ การสนบัสนนุ เพียงแค่ มองไปที ความช่วยเหลอื เวลาและ

สถานการณ์ที เป็น ป่าเถื อน สิ งที เกิดขึ *น ไมไ่ด้ เกิดขึ *นผม หนั มารในตวัเอง แต่ ก็หาไมเ่จอ ปัญหาแคอ่ยาก
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จะ มีชีวิตอยู่ และอยูร่อด เป็น เวลา ของเงื อนไข

อิซาเบล เป็นชื อ ครูใหญ่ของโรงเรียนที ผมเก็บไว้ เคารพ มีสขุภาพดี และสนกุสนาน ไปกบัข้าพเจ้า เสมอ

ช่วยให้ฉนั เสมอ แต่ ตอ่มา กลายเป็นความโกรธในตวัผม แต่ เคารพ เสมอและทั *งหมดนี * เป็นผลมาจากแรง

กดดนั ที ถกู กระทําโดยระบบการบริหาร ที มีชื อ เป็นผู้ อํานวยการ john กรัมคนที มา จากตา่งประเทศ

ได้ ออกไปเมื อพยายามจะฆา่ , เรื องราวของเขา เป็นที รู้จกักนั มี หลายปี ในคา่ใช้จ่าย ในการบริหารงาน

ของ ปอจนกระทั งหลงัจาก การถ่ายโอน ของฉนัฉนั รู้วา่มนั จนกวา่มนัจะ เป็นคนที สามารถพดูคยุเป็น สื อ

สารที เริ มให้ความสนใจ ใน เรื องที เลน่ ทําร้ายฉนั อาจจะ เป็นความผิด ของเจ้าหน้าที ที ผม เป็นอยูที่ ดี ได้

รับการยกยอ่ง ในวงจร มืออาชีพ ระดบัของ มิตรภาพ ทกุ ความเคารพนบัถือฉนั และผู้ อํานวยการ นี *ต้อง

การ จดุสงูสดุ ในอาชีพที เป็น ฉนัอยูที่ นี เพื อโท นี ฉนัจะ ชนะที คา่ใช้จ่ายทั *งหมด ที ผม จะปรับ เพราะนั น

คือ จดุมุง่หมายของเขา ในสิ งอื น ๆ จะพดู มากขึ *นหนึ งในสาเหตุ ที เขา ได้รับการ ปกป้อง ค้ายาเสพติด

มากขึ *น เขามีความสขุ ช่วยให้ ติดยาเสพติด แต่ จําเป็นต้อง แลกเปลี ยนเงินตราตา่งประเทศ, การเลน่กบั

กฎหมายที มีเสนห์่ดงึดดู พลงั ที จะได้ยิน และ ตรวจสอบวา่โปรแกรม ของผล ลอ่แหลม และ มีเงื อนไขและ

ระบอบการปกครอง ที เปิด ไมไ่ด้เป็น คนเลว ที ไป เทา่นั *นที จะ ไม่ เลว และ ผมเลอืก วิธีที ยาก วิธีการที 

ไมม่ีใครชอบ ที จะปฏิบตัิตาม แต่ ผมเลอืก ที จะปฏิบตัิตาม ตามเส้นทาง ที ผม ตั *งไว้ เมื อ พดู ที ปลายทาง

โดยครั *งที เรา ตี ไมเ่ดิน ไกลมาก จากความเป็นจริง มีความฝัน หลาย เป็นเด็ก และความฝัน ได้ทํา ฝันร้าย

ทางเดิน ในทะเลทรายได้ ทํานาย ได้เห็น อนาคตของฉนั แตฉ่นั ทกุ ภาพ ในความฝันฉนัมา ที จะมีตรวจ

สอบ โดย แมม่ด ที ได้ ฉายา ดงักลา่ว ผา่นไป ฉนั ฝัน เพราะพวกเขา ต้องผา่น อํานาจ ของผู้หญิงได้ดี

ช่วยให้ฉนั แต่ อยากรู้ ตื นขึ *น ตอ่ไปนี * การจบักมุ ของฉนัฉนัมี ข้อพิพาท ที สาํคญักบั พี ชายของฉนั และ

ต้องการจะดีกวา่ เขามีสขุภาพดีและ การแขง่ขนัที เขาอยากจะเป็น เช่นเดียวกบัฉนัในขณะที เราใช้ในการ

ไปลา่สตัว์ กบั งู นํ *าเพื อ จดุมุง่หมายที เรา จะเลน่ สนุ๊กเกอร์ บางครั *ง ต้องเผชิญกบั ฝ่ายตรงข้าม ที ยาก

แต่ เราชนะ เสมอ ผมรู้วา่ เขาเป็นคนดี ;วนันี *เป็นวนั รองผู้วา่ กองทพัพอ่ของฉนั ได้รับการจดัการการสนบั

สนนุโดยตรง มากกวา่ที ฉนัจะให้ ให้ พวกเขา ช่วยให้เขา ในการฝึกอบรม ทั *งหมดนี * เพราะใน

ที separação.estamos ในช่วงกลางของ ผ้าลนิิน รายการ ของฉนัเป็น ผู้กล้าหาญ เพียงภาย

ใน ยามquiseram-ฉนัรู้วา่ พื *นหลงัเป็น รายการ ปกติ ถ้าเรา พดูคยุกบั สภาพแวดล้อมที พวกเขา

อาศยัอยู่ มี สภาพแวดล้อมที มีความต้องการยาม และ นกัโทษ ต้องการที จะชนะ มี ตวัตนผู้ อํานวยการ ดี

, มานเูอล แตก็่ เสยีหาย แตไ่มไ่ด้ ทําร้ายใครถกู จํากดั ให้ รางวลัและ การทํางานของเขา และ ยงัช่วย

เป็นเวลาสามปี อยูภ่ายใต้ อํานาจของ ผู้ อํานวยการ จาก ปี 1996 นี *เพื อ 1999 เขาถกู ปลดออก

จากตําแหนง่ ของกรรมการแตใ่ช้เวลา ตําบล ประธาน สภาแตไ่มเ่คย อีกครั *งจะได้รับ การกําจดั ของสิ งที 

ได้นํา เขาออกจาก ผ้าลนิิน เป็นคนดี อยาก สวสัดิการ ของทั *งหมดและ ในเวลาเดียวกนั ไมไ่ด้ เป็น
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อนัตรายตอ่ ใครมี ต้องทํางานใน ข ปีกถือวา่ ปีก นกัฆา่ที มีชื อเลน่วา่ ปีก นกัฆา่สาํหรับ โครงสร้างพื *นฐาน

ทั *งหมดและ ได้รับ การเยี ยมชม ในห้องนั งเลน่ นํ *า ที ลดลงเป็นผลมาจาก การขาดการ ขนาดของ โครงสร้าง

พื *นฐานที จะต้อง เปิด ร่ม เพราะเรา อาศยัอยูใ่นวิธีการที เสยีหาย ไปยงัจดุผู้ อํานวยการยอมรับข้อเสนอ ตอ่

สายดิน สาํหรับ เงินที จะ สาํรวจ ทิศทางทั วไป ของการบริการ คกุ หนีไป ได้ดี ข้อเสนออยูบ่นพื *นฐานของ

การฝึกอบรม การจดัวา่เป็น สนามฟตุบอล ที ถกู ติดตามสิ งสกปรก เต็มไปด้วยโคลน Bue หนกัเป็นชื อ

เลน่มนั ยงัให้คณุ สามารถโทร esguiça แตม่นัก็ ดดูีเกินไปที จะเดิน เขา รู้วิธีที จะ จดัการกบั ระบบที 

ได้นํา ความท้าทาย การทจุริต คือการใช้ เวลาที เหลอื ไปตรงกลาง ของการลงโทษ ของประโยค 16 ปี

แปด ปฏิบตัิตาม ความเชื อมั นของความลบั แต่ นี *จะไม่ จบลงใน วิธีที ดีที สดุ เพราะมี ผู้ ที ถกูทําร้าย เช่น

กนั จะต้อง เป็นสว่นหนึ งของ ระบบระบบจะตั *งขึ *น จึงต้องมี เหตผุลและมี มนัได้หายไป ขึ *น อีกปีหนึ ง ก็คือ

ปีที สาม ที ผมอยูใ่น Linhó มาขึ *นเขียง ที แท้จริงของ การทจุริต ในการขาย ยาเสพติด ได้รับอนญุาต

จาก ผู้บริหารระดบัสงู ทกุ บงัคบั ใช้ นกัโทษ ของความไว้วางใจ ของพวกเขาเป็น ที มีประสทิธิภาพพอ่ค้ายา

เสพติด ที ได้ นอนเหยียดยาว ในชีวิต กบัการขาย ยาเสพติดชื อมนั อาคาร หลยุส์ ทําแม้กระทั ง เด็กที อยูใ่น

หว่งโซม่ี ข้อเสนอที จะ ทําให้ บริษัท ข้าม และกรอก ถงุ ที จ่าย ปมผมมาถึง ได้รับเชิญไป ทํางานที นั น ไม่

ยอมรับ ความจริงที วา่ คนที อยู่ ในการดําเนินการ ฟังก์ชั น นี *อนมุตัิการชําระเงิน ใน ยาเสพติด และพวกเขา

ก็ มีเงินที ถกูถ่ายโอน เร็ว ๆ นี * ผา่นทางคอมพิวเตอร์ ที เมื อปัญหาที แท้จริง เกิดขึ *น มานเูอล ตนัผู้ อํานวยการ

จนแล้ว ;มีไม่ มากที จะทํา มี การสาํรวจของ การพิจารณาคดีมี ความหมายที มุง่ การจดัสง่เรา จะทํา

ความสะอาด ภาพ ของเรา แต่ ล้มเหลวที จะ ล้าง ทั *งหมด เดินเข้าไปใน ศาล ของแถบการสอบสวน ของ

การพิจารณาคดีถกูกลา่วหา และ เป็นจํานวนมากมายของ หลกัฐานแตผ่มไมไ่ด้ เป็นพยาน ไมไ่ด้ เรียกวา่แม้

มนั จะยงั ไมพ่ดู มาก เทา่นั *นที จะ ปกป้องลกูน้อยผมก็รู้สกึวา่ ผมก็ คุ้มคา่มากขึ *น manear สาเหตทีุ 

จะได้รับ บางสิ งบางอยา่ง จากมนั เพื อให้ฉนั เงียบ ชั วร้าย ที ฉนัรู้ฉนั จะจ่าย ในราคาที ยากที จะแตก

ยาม กระจอก ได้ออกจาก คกุ บริการ ,หวัหน้า Amorim ต้องใช้เวลา การเกษียณอายกุ่อนกําหนด , 

มานเูอล ตนัการจดัการยงัคง ที จะไปถึง ประธานาธิบดี ของตําบล

มี การเปลี ยนแปลง ของทิศทาง เป็น จอห์น กรัมมนัเป็นชื อ ถดัไปที ตามมา ในการบริหารงานของ EP 

เขามีความทะเยอทะยาน ใหญ่เกินไป แม้ บริบทวิธีที พวกเขา เริ มต้น งาน ในหอผู้ ป่วย ไปที  b เปลี ยน

แปลงของ สภาวะครึ งหนึ งของ ผู้ ป่วย ที ถกูปิด การทํางาน ผมอยูใ่น มือถือที มี คาร์ลอเป็นบตุรชายของ

มารดาของ อาจารย์มหาวิทยาลยัที เป็นเลขานกุาร ของ ครูใหญ่โรงเรียนแตม่นัก็ ติดยาเสพติด ยาเสพติด

เมื อเวลาผา่นไป ขโมย กระเป๋า ของครู เพื อให้มี เงินที จะ กิน เป็น ติดยาเสพติด ยาเสพติด เรื *อรัง ผมรู้สกึ

เห็นอกเห็นใจ ของการเป็น ของเขาเพราะที จะเห็นคณุ ให้ สญูเสยี ไมส่ามารถ วิวฒันาการ ได้รับการ ลา
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ออก ให้กบัผู้บริโภคแตม่นัก็ ฉลาด เป็นคนที ฉลาด เฉพาะใน การค้า ตลาดสดีํา ที พวกเขา สง่ไป มีปัญหา

กบัพวกเขา มาถาม สาํหรับการป้องกนั เมื อฉนั อยูก่บัเขา ในเซลล์แตม่นัเป็นเรื อง ตลก ที ไมม่ีใคร เคยบอก

ฉนัหรือ เรียกร้องเงิน หนี * ที เขาจะต้อง จ่าย ปกป้อง แม้ เขา แต่ ถกูหกัหลงั ทิ *งฉนั หนี * เฮโรอีนของคนที มี

ประเภท ตีโดย หนี *ที ฉนั ได้รับการยอมรับ และเป็นหน้าที ไม่ กลวั เพราะ เฮโรอีนทําให้ฉนัเป็น ป่า การ

ปกครอง ทั *งหมด มนัเป็น จากที นั น ที ฉนัได้ใช้ชีวิต ยากที จะแตก เป็น จดุสดุยอดของ ความพิโรธของเรา

ที จะ เห็นใครบางคน ทนทกุข์เพราะ พวกเขาทั *งหมด ให้ฉนั เหตผุลที ผมมีชลุมนุ ตอ่สู้ ตา่ง ๆ ไมส่ามารถ

ทําให้ฉนั , ฉนัได้รับ สาเหตทุั *งหมดที พวกเขา จําเป็นต้องมี การสนบัสนนุหลงัการ ของฉนัไปทํางาน และ

ขาย เป็นสิ งที ดี เกี ยวกบัตวัเอง มีเฮโรอีน ฟรี ตอบสนอง ผมเพราะผม มี ตวัเลข ที งดงาม เป็น คู่ เป็น

เพื อน และ ปกป้อง สาเหตแุต่ มีสิ งที กล้าหาญ มากที ไมม่ีใคร แย้ง ฉนัแม้ อยูใ่น การใช้ ยาเสพติดพวก

เขาทกุคน เรียนรู้ที จะ เคารพฉนั เป็นผู้ชาย ในชีวิต ของอาชญากรรม ที ทกุคน รู้วา่ เราถกู วางอยูก่ลางได้

รับการเคารพ ตวัเอง เกลยีด ฉนั ให้ฉนั ยาเสพติด ที จะไป ศกึษา เป็นวิธีเดียว ที พวกเขา คิดวา่ฉนัมีที จะมี

อาชีพ ที ดีตอ่สขุภาพ และ การเรียนรู้ เป็น ความตอ่เนื อง ของวงจร การบริโภคได้รับ ความรู้สกึที ดี ถกูนํา

มาใช้ และ เอาฉนั จะ ให้อาหาร ผมและ มีเซ็กซ์ มนัเป็นวิธีที เหมาะ ที จะใช้เวลา ในความโดดเดี ยว ไมม่ี

ฉนัแชท กบัปัญหาของการ มีเพศสมัพนัธ์ และอาหาร

ผม ถกูย้ายไป ชาวยิว วลัเลย์ ในปี 1998 ผมได้รับ การ ช่างไม้ แนน่อนไม่ ได้ข้อสรุป ที ผม มาถึงหลงั

จาก สบิเดือน กลบัไป ลนิิน

ฉนั เดินตรงไปยงั ระบอบการปกครอง ลงโทษถกูเรียก 111ระบอบการปกครอง ยาก ที เรา คาดหวงัวา่

การตรวจสอบ ที อาจจะ ให้ใน การลงโทษ หรือผลกระทบ ทางวินยัจ่าย , จ่ายราคาเพื อเรียกร้อง สทิธิที วา่

ผมต้อง เป็น ที จะมี โทรทศัน์วิทยแุตฉ่นั เอาฉนั ทั *งหมดนี * และทกุคน รู้วา่ ชื อที เขาเรียกวา่ โทรทศัน์ ของฉนั

ซูซา ได้ รับการเสนอ ให้ฉนัโดย แมข่องฉนั มนัก็ นา่กลวัเพราะ โทรทศัน์ มกัจะมี มือถือของฉนัคิดค้น บาง

ครั *ง พยายามที จะ เอา มนั ไปให้ เช่า ใช้พลงังาน ในวนั ที ผมรู้สกึ ออ่นแอ แต่ มีความรัก ที ไมม่ีที สิ *นสดุ

ของเธอ จะมีความตั *งใจ ที จะฆา่ ถ้าใคร เสยี ฉนั ฉนัไมไ่ด้ ไมกี่ ครั *งผมไมไ่ด้รู้สกึดี

ผมเข้า 111 ก็ได้ยินเสยีง จาก หวั ของหว่งโซห่วั Amorim ลกูหลานของ โมซมับิกแต่ โปรตเุกส,

สงู , บาง แตม่นัไมเ่ป็น คนเลว แคอ่ยากจะ มี ดินแดน ครอบงํา , อยากให้มนั เงียบสงบ วา่เป็นวิธีที 

เขาบอกผม หยดุวิธีการที พดูคยุ หรือเรา ได้รับเบื อ ผม บอกวา่ใช่ อาจ ปัสสาวะ เพิ มขึ *น สาํหรับมนั เป็น

ช่วงเวลา ที ฉนั เหลอือยูใ่น หวัหน้าของ สาํนกังานหรือ จาก โต๊ะทํางานของคณุ ได้รับการ บริการ แล้ว

หลาย ปีที ผา่นมา ยาม ติสม์ดื ม มาก แต่ เที ยงตรง, ไมไ่ด้ตั *งใจที ชั วร้ายของ ไมม่ีใคร เป็นเหมือน เจ้า

นายอยากจะ มีสขุภาพที ฉนั รู้สกึประหลาดใจโดย ยาม นี * พยายามที จะ โจมตีผม ล้มเหลว ได้ มากที สดุ
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ยาม บางคนที อยูที่ นั น ในจดุและเห็น pbxสบัสน rodearam- ฉนั พยายาม ตีผม อีกครั *ง ที 

พวกเขา ล้มเหลว กินเวลาอีกไมกี่ นาที แต่ การเรียกร้อง ของ พวกเขา ได้รับ ความแข็งแรงของฉนั ก็ มา

ยามอยูใ่น บ้านของ 50 ปี ของเขาเหลก็ป้องกนั พดูกบัฉนั บอกให้ หยดุและ ไมม่ีใครที จะ เป็นอนัตราย

ตอ่ ฉนั แตฉ่นั พา่ยแพ้ แล้วยาม แบ๊บติส และหวั ของหว่งโซเ่จ้านาย Amorim ไมไ่ด้ ทําให้พวกเขา

บุม๋ มาก ผมรู้วา่ผม กําลงัจะ สญูเสยี เพื อให้เขา บอกผมวา่ คณุจะใสก่ญุแจมือ ธง การรักษาความ

ปลอดภยั ที ถกู ใสก่ญุแจมือ ด้วยการปรากฏตวั ของหวัเขาจะ สั งซื *อ สั ง ยาม เหลก็และขบัรถ ให้ฉนั ธง

การรักษาความปลอดภยั,เจ้านาย บอกฉนั ที จะใช้ กญุแจมือและ บอกผมวา่ จะได้รับใน มือถือเป็นจะเป็น

โครงการ ที ปลอดภยั จนกวา่ การสอบสวน จะเสร็จสมบรูณ์

สจุริต , ฉนัได้รับ เกี ยวกบัชาย เป็น คนที เป็น เจ้านาย เป็นตวัอยา่ง ที เป็น สถาบนั ที เป็นตวัแทนของ

กองกําลงั ของการปราบปราม ที ต้องมีการควบคมุ อยา่งดีเพื อ ทกุคน เพื อให้ทกุคน รู้สกึดีสาํหรับฉนัมนั

เป็นศีรษะมนษุย์ มากที สดุ ที ฉนัได้พบ ติด ลงโทษ เป็นจะเป็น ตรรกะที จะต้องจ่าย สาํหรับ การกระทํา

ของตวัเอง แต่ ยงัได้รับรางวลั ความเคารพ ของพวกเขา ที เหลอื ขึ *นไป ก้าวก่าย ในชีวิต โดยตรง ต้อง อยู่

รอดได้ แม้จะอยูใ่น หว่งโซเ่ราอาศยัอยู่ เรียกมนัวา่ สถานที ไมเ่อื *ออํานวยเป็น วลี ที เหมือน ตวัเอง ไปยงั

สถานที ที มีอะไรที เรา ยงัมีชีวิตอยู่ เทา่นั *นที จะ มีชีวิตอยู่ แตเ่ราต้อง เชื อวา่ เคยได้ยิน ฆาตกรรม ตามมา

หลาย mareações นี *คํา เป็น คําสแลง สาํหรับใช้ใน อาชญากรรม ที จะ บอกวา่ การฆาตกรรม ดงั

นั *นผมจึง มีความมุง่มั น สถานการณ์ บางอยา่งที แทบจะไมไ่ด้ ตกอยูใ่น คกุ ร่วมกบั Rasta hugo 

ชื อเลน่ Rasta ถกูป้อน ด้วย 16 ปี ในหว่งโซอ่าศยัอยู่ ในยา่น ฮงัการี, ผมได้พบกบั เขา ในช่วงเวลา

ที เติมเต็ม การลงโทษ ใน การรักษาความปลอดภยั ธงผมเห็นชายหนุม่คนหนึ ง แล้วมี ไมกี่ ปีของ ผ้าลนิิน

และจบั การสมัผสัมนัทําให้ฉนั บหุรี แต่ ทิ *งมนั ไปเห็น เพราะเรา muitashorasfechados 

เหต ุfoiumconhecimentode ถกู เวลาดี ที ได้ เห็นเขา มี เขาอยูที่ นั น ใน ข ปีกฆาตกรรม

ปีก ถือวา่เขาอยูใ่น วอร์ดปีก เงียบ, ผู้ ต้องขงั อยู่ ที ทํางาน และต้องการจะสงบ อยูใ่นคกุ แตม่ี ผู้บริโภค , 

ผู้แทนจําหนา่ยและ มีผู้หญิงคนหนึ ง ที ยงัคง ติดอยู่ ตามชื อคือ ฟิน ฉนัอธิบาย เรื องราว ของเขา มาให้ฉนั

ได้อยา่งรวดเร็ว เห็นวา่ ครั *งแรกที ผม ได้พบกบัเขา เป็น ที ชาญฉลาด, chavalo ดี แต่ ที เขาได้รับใน

วยัเด็ก ยงั ป่า โดยวิธีการ ที พอ่แมไ่ด้ วนัที กลบัไป เคป สเีขียว มอง ฉนัชีวิตที ดีขึ *นความสมัพนัธ์ทางประวตัิ

ศาสตร์ ที มีอยูใ่น ความรู้และความ เห็น ดงักลา่ว มี ความแข็ง ของการมี ชีวิตอยูไ่มไ่ด้นํา ชีวิต ที เป็น

เรื องง่ายมากที ต้อง อาศยัอยูใ่น พื *นที ใกล้เคียง ฮงัการียา่น ที มี ผู้คน สว่นใหญ่ ที มาจาก เคป สเีขียว, การ

ก่อสร้างบ้านที ไมด่ี มาก แต่ พวกเขามีเงื อนไข ขั *นตํ าของการ ไมไ่ด้ นอนอยูบ่น ถนนที มีเพดาน สาํหรับ

ความทกุข์ยาก มากขึ *นที จะ มีการศกึษา บ้านถกูเก็บไว้ ที สะอาดและ มี แมบ้่านทําความสะอาด ตวัเอง

ของพวกเขาที มีการศกึษา จริง แต่ มี มี ความไมเ่ทา่เทียมกนั ทางสงัคม ต้องทํางาน อยา่งหนกัและ คน
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เหลา่นี * เป็นคนดี ชอบ

แต่ มาถึง มีอายกุารใช้งาน นาน ตอ่ไปในวนั นี * แต่ เขาก็ ยงั บริโภค แล้ว เฮโรอีน และที ผมจําได้ เมื อ

ฉนัได้เห็น เขาใน เรือนจําถ้า มี ธุรกิจ มืด ตลาดมืดทกุอยา่งเป็น สิ งที ถกูต้อง เพราะ ไมม่ีใคร เป็นอนัตราย

ตอ่ ทกุคนที เป็นช่วงเวลาที บ้า ตระหนกั ตั *งแตแ่รกเห็น วา่เด็กเป็น สมาร์ท มี จิตวิญญาณของการปรากฏ

ตวั ของมนั ได้Rasta ใหญ่ ป่า แต่ ได้รับการปฏิบตัิ อยา่งดี นั นก็คือ ภาพเป็นครั *งแรก เมื อฉนัเห็น เขา

และ รู้วา่มนัเป็น เด็ก ในสายตา ของสงัคมที เห็น เป็นเช่นนี * คนร้ายคน ที อาศยัอยูบ่น ขอบของสงัคมแตเ่รา

ทกุคน ต้องการที จะมีสวสัดิการ รับประกนัเรา เราสามารถมั นใจได้ เพราะเรา สามารถป้องกนั สวสัดิการ

ของ ความเทา่เทียมกนั ของมนษุย์ ที มีคณุคา่ของการ บอกวา่เรา ทกุคนมี ทั *งหมดนี * เราจะสร้าง แตเ่รา

ยงัไมท่ราบวา่ดี ไปจบัมือ กบั ความชั วร้าย , การดําเนินการที อาจ เกิดขึ *น นํามาซึ ง วิธีที ยาก จะมีชีวิตอยู่

เขาได้รับการ ถ่ายโอนจาก ปีก พร้อม ข ปีกอยูใ่น เซลล์ ที อยูต่ิดกบั เหมือง ที เขาอยูก่บัbit เลก็ ๆ ใน

เซลล์เคป อื น เวอร์ โกรธ มากเกินไป อยูแ่ล้วใน มือถือบางครั *งหลงัจากที ตอบสนอง, รู้วา่เขา อยูใ่นห้องขงั

เป็นเวลานาน แล้ว ที จะ มีเรื องราว ที แตกตา่งกนั ในภายหลงั เลา่ ประวตัิศาสตร์ของ เลก็น้อยในเช้าวนันั *น

หลงัจากที คืน ของ สว่นน้อยนิด โอนกลบัไปที วอร์ดได้ทํา ข้อตกลงกบั ทิศทางที ทํางานร่วมกนั เดินทางเข้า

อื น ๆ หวัของ ววั ที มี การแสดงออก ที ใช้ ยงัอยูใ่น คําสแลง ที หมายถึงการ ออกจากที แขวน อื น ๆ

สาํหรับเขาที จะ บนัทกึ ไมเ่ป็นอนัตราย ถกูมองวา่ อยูใ่น ระดบักลางและ dávamo- เราเป็นอยา่งดี

แต่ ฮิวโก้ อยูบ่น ข ปีก ในคืนนั *น เราได้พดูคยุ สาํหรับ Pudemo เรา หน้าตา่ง ติดตอ่เพื อให้ เรามี

ความ ใกล้เคียงกนัมาก และผมก็ ได้ยิน เสยีงดงัมากในเซลล์ ที จบัความสนใจ ของฉนั ที อยูใ่น หว่งโซต้่องมี

การรับรู้ ถึงอนัตรายก็คือที ทําให้เรา มีชีวิตอยู่ และ ที ช่วยให้เรา ชนะ จะทําให้เรา จิตวิญญาณของ ความ

ต้องการ ของการเป็นจิตวิญญาณ ที เราทกุคนต้องการ ที จะรวบรวมจิตวิญญาณ ที แข็งแกร่ง ที เต็มไปด้วย

ความกล้าหาญและ ทกัษะและ ไหวพริบ

คืนนั *น เช้าวนัรุ่งขึ *น ก่อนหน้านี *เราได้พดูคยุ ผา่นหน้าตา่งที ผม ได้ยินเสยีง ถามวา่:

- ใคร มี?

เขาได้ยิน เสยีง ที เกิดขึ *น เขาบอก ฉนั:

-'m ฮิวโก้ , ฉนัอยูที่ นี สว่นน้อยนิด มากขึ *น

มนัเป็น วิธีการ ลงโทษ, ความจริงที วา่ พวกเขา มีความมุง่มั น ในวนันั *น ที ได้รับการ ถ่ายโอนไปยงั ข
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วอร์ดเป็น ประจํา นั *นเองที เขา บอกผมวา่ เมื อพวกเขา เปิดประตใูนกรณีนี * เซลล์มาพร้อมกบั ผมที จะ วอร์ด

แต่ บอกฉนั จะเก็บ เงียบสงบ แต่ ฉนัคิดวา่ นี เป็น hugoเป็น ดาว เป็นคนที มี ช่วงเวลาที ได้รับการ ติด

ยาเสพติด ลกัลอบค้า ยาเสพติด ต้องให้ มนั ไมม่ีเงิน ยาเสพติด ก็ต้อง เขา เรียกร้อง มนัหนึ งเด็ก ดื *อรั *น

จาก ทางใหญ่ ที เมื อ การโจมตี เกิดขึ *นผม เปิดประตทิู *งไว้ ไมไ่ด้ ออกไป แตฉ่นั รู้วา่เขาจะ มา ผมรู้วา่ เขา

มี ถ่านหิน บางสว่น บนปีกคํา สแลง ยงั ถ่านหิน ซึ ง สามารถเข้าใจได้เป็นในศพัท์แสง ของอาชญากรรม

เป็นเหตกุารณ์ ปกติของการ เดินในสายฝน เปียก

หลงัจากออกจาก เซลล์ ได้ ประจํา ของฉนัปกติ ของการ รับประทานอาหารเช้า แล้วไป รถไฟ ไปโรงเรียน

ไปโรงเรียน เช้า ในเช้าวนันั *น ของ แปลกที จะ ได้เห็น พวกเขาเพราะ กิจวตัรประจําวนั ของฉนั เป็นแบบนี *

คือการ ค้นหาเกินไป ติดยาเสพติด แตไ่มไ่ด้ ติดยาเสพติด อยา่งแท้จริง แตก็่ ทําอยูแ่ล้วและมีการ ปล้น

กรรโชก เงิน ในช่วงเช้า มา จะบอกฉนั ,เด็กผู้ชายที เขายงัเป็น ผู้บริโภค ถกูเรียกวา่ ปลาปิรันยา่ ที กําลงั

มองหา ชีวิต ในทางเที ยงตรง มากขึ *น แต่ ความเข้าใจผิด เสมอ เพราะ ติดยาเสพติด นอกจากนี *ยงั นํา

พวกเขาไป นี * ฮิวโก้เป็น ธง ที มี ความปลอดภยัbit เลก็ ๆ แต่ ปรากฏ ลกู Zé อื น อาศยัอยูใ่น แองโก

ลา Chelas ไมเ่คยมี ดี "ความรู้สกึ " กบัมนั เพราะคณุได้ให้กางเกง วอร์ม , ยา่น สงู Emílio 

และเขาก็อยาก ที จะขโมย Emílioเขารู้วา่ กางเกงของเขา ได้รับการ เหมือง ได้ เกิดจากฉนั หลายครั *ง

แต่ ผมไมเ่คย เรียกวา่ ไมเ่คย ให้ความสาํคญั ที พวกเขา มีการตอ่สู้ ที ยิ งใหญ่ ยา่น Emílioสงู ยิ ง มี

ที ยา่น ด้านบน เป็น ลามกอนาจาร มี การสร้าง เดียวกนัและ เขาต้องการที จะ ปกป้องมนั อยา่งใดอยา่ง

หนึ ง เป็นของเรา ต้องการที จะ ปกป้องเกียรติ ของการเป็น ตําบล แง่ ของการเชื อมตอ่ ในวยัเด็กที แล้วตาม

ด้วย อื น ๆ อีกหลาย ทา่นศาสดายงั ของและพื *นที ใกล้เคียง ก็มี ที ให้ การตอ่สู้ ที ยิ งใหญ่ :. Zé ลกู

เป็น ที แข็งแกร่ง ชั งนํ *าหนกั ประมาณ 90 กก. เอมิลโิอ เป็นคนที แห้ง , แอฟริกนั โดยทั วไป เช่น

ทินเนอร์ ได้รับการปกป้อง เกียรติ ที ต้องเผชิญกบั สถานการณ์ที  ZE ลกู wanted-สง่ชั *น 3 ได้รับ

ที เราให้ การสนทนา มนัไมใ่ช่เรื องง่าย แตเ่ขา รู้วา่เขามี ไหวพริบในการ มีชีวิตอยู่ และ มี คําถาม ที จะอยู่

รอดหลงัจากที ลกู Zé ได้นํากางเกง วอร์ม และ อยูก่บัพวกเขา ในมือ กลา่วถึง ;ผมรู้วา่ เอมิลโิอ จะ

ชนะ แต่ ฉนัไมเ่คย คิดวา่มนัจะ จบลง เหมือนลกูบอล billyต้องการที จะ สง่เขาไป ชั *น 3 คว้า ขาของ

เธอEmílio ทําในสิ งที คณุได้เรียนรู้ ใน กรณีหลงัผม ที มี ฉนับนัทกึ คว้า คอของเขา ถกูบงัคบัให้

ทําลาย นั นคือ ช่วงเวลาที คณุ คว้า คอ ไมใ่หญ่มนัมีใบหน้า ราว หรือ เข้าสู่ เซลล์สิ งที เป็น และไมไ่ด้ มี

การรักษาความปลอดภยั ที ดี ในกรณีนี *กลายเป็นที คาดเดาไม่ จากช่วงเวลา แรกที ผม คิดวา่พวกเขา กําลงั

จะไป ตก ที คาดวา่จะ คาดวา่จะมี การดําเนินการ แตแ่ล้ว ฉนัคิดวา่ และ ยงัคงมีไมกี่ วินาที หลงัจากที ได้

เห็น และ การวางแผน และคิดวา่มนั จะไม่ เกิดขึ *น แต่ มนัเกิดขึ *นEmílio คว้า คอของเขา และ ไม่
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ปลอ่ยให้ไป มากขึ *นและ บงัคบัให้ ลกู ทํา joeเขา ได้รวม สองกองกําลงั ที ยิ งใหญ่ ไม่ วิ งหนีเมื อ มนั

เหมาะสม ที ได้รับ เสมอ การศกึษา ของเรา ลดลงจากชั *น 3 ที จะ คิดความเสยีหาย มากขึ *น แม้คิดวา่

บางสว่นของ พวกเขา จะตาย อยูใ่นสถานการณ์ที แตโ่ชคดีที ได้รับการบนัทกึ เหตผุล ของแรงชนะเสมอ

ผมคิดวา่ ชีวิต ตอนนี *ผม วิ ง บิต กบัเรื องเพื อที จะ อธิบาย ทกุอยา่งมนัก็ทําในบริบท นี * วา่เราจะ คนมกั

ประชมุ ให้ เก็บรายชื อเพราะพวกเขา เป็นสิ งที ช่วยให้เรา พดูคยุ เพื อหารือเกี ยวกบั สถานการณ์ที เป็นสิ งที 

ดีถ้า เห็นและ ทํา วิธีนี *เรา ยงัสามารถมี ชีวิต ที เชื อมโยงกบั ยาเสพติด แต่ เรารู้สกึวา่ดีเพราะ เรา จะขึ *น

อยูก่บั ยาเสพติดแตเ่รา เป็นคนที กลา่วถึง หวัข้อของการ ยอมรับอยา่งกว้างขวาง ที แตกตา่งกนั รูปแบบ

จาก รูปแบบ ซํ *า ๆ มากที สดุจาก ที ง่าย เช่นฟตุบอล การทางวิทยาศาสตร์มากขึ *น เราอา่น พอเพื อให้ เรา

สามารถพดูคยุ ตอ่มา ได้เสมอ ที แข็งแกร่งของเรา ได้อา่นตอนนี * เหลอื ที ผา่นมา ที นี อยากจะ แสดง

เหตผุลที ผม บอกวา่ผม ไมเ่คยมี ดี "ความรู้สกึ " กบัลกู บิลลี บอล ZE ซ้าย แขน ,สิ งที ไม่ เกิดขึ *น

Emílio เป็น อนัตราย แตน่ั นก็ นอน วนัไปที โรงพยาบาล เพื อการป้องกนัลกู Zé ยงัคง ประมาณ 3 

สปัดาห์ในโรงพยาบาล เรือนจํา ที พวกเขา ทําให้เขาอยูใ่น แพลทินมั แขนเป็นความเจ็บป่วย ที สดุที เขา ได้

ผมก็ดีใจ ที จะเห็นวา่ ได้ไป แสดงความนบัถือ ฉนั ยกโทษให้ คณุ ดําเนินการแตฉ่นัรู้วา่ ฉนัมกัจะ มี ความ

ไมพ่อใจผม แต่ พร้อมที ฉนัเข้าใจ สถานการณ์ที ปลอ่ยให้เขา เดิน

นั นคือ วนั ในตอนเช้าอาจ จะเป็น 11:00 ยงั ลกู Zé ได้ไป ธง การรักษาความปลอดภยั ที ฉนั รู้วา่

ฮิวโก้ อยูก่บัเขา ได้ เห็นเขา ไมกี่ ครั *ง อยูใ่น ศาลา การรักษาความปลอดภยันําไปสูก่าร ลงโทษคกุ แข็ง

หมายถึง จะเรียกวา่ ออ่นแอ เป็น แยก ไมต้่อง มีอะไร ของเซลล์ เว้นแต่ สิ งพื *นฐาน, ทาวน์เฮ้าส์ ผ้าขน

หน,ู แผน่ เฮ้าส์, ทาวน์เฮ้าส์ หนงัสอื ที จะอา่นคณุ ไมส่ามารถมี มือถือ ไฟแช็ค และคณุ จะถกูปิด23 

ชั วโมงตอ่วนัก็มกัจะ ยากที จะ เอาชนะ แตเ่พียง เพื อให้เรา คุ้นเคยกบัการ ลงโทษ เหลา่นี *เพราะ เราได้ผา่น

นี *ก่อนที จะ อาศยัอยูใ่น การลงโทษ การลงโทษจะอยูใ่น สถานการณ์ที มีชีวิตอยู่ แตไ่ม่ ชอบที จะอยู่ เช่น

เดียวกบัที เรารู้วา่วา่คนที เดิน ในสายฝน เปียก

เป็น ความชั วร้ายทั *งหมด นี *และ หลงัจากเสร็จสิ *น การลงโทษและ สิ งที จะ อยูที่ วิธีการ นั *น แต่ ไมไ่ด้อยูใ่น

การโจมตี hugo แทง สองครั *งใน กระเพาะอาหาร ฟินได้รับการรักษาคน ที ไมด่ี ที จะขโมย เลก็ ๆ น้อย

ๆ บางสว่นของ กรัม เฮโรอีนและเกี ยวกบั 30 เรื องราว จะเป็น ประมาณ 10 กรัม คนที จะจ่าย ราคา

ของ ชื อเลน่ ฟิน ของพวกเขา อุ้งเท้าอุ้งเท้า เพราะเขา ถกูจบักมุในข้อหา ทําร้ายร่างกาย บนรถไฟ ทําให้

ตาย ได้รับการ พดูคยุกนั มากเกี ยวกบั และเป็นที รู้จกั ในขณะที การโจมตีด้านบน เพราะมนั เกี ยวข้องกบั

เงินเป็นจํานวนมาก มนัเป็นจํานวนเงินที มากเกินไป ในเวลา ที ถกู ขบวนแบก เงินจากธนาคาร ระหวา่ง

Sintra ลสิบอนการโจมตี ที เกิดขึ *น แม้จะ มี นอกรถไฟ ลสิบอน ซินตรา และมีคนตาย แตพ่วกเขา ไม่
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สามารถ พิสจูน์ได้วา่ เขาเป็นคนที มุง่มั นใน การฆาตกรรม ของอาชญากรรมที เขาไมส่ามารถที จะพิสจูน์วา่

เขา เป็นผู้ นํา ที แท้จริงของ การฆาตกรรมแต่ ได้รับการตดัสนิ และกวา่การเดินทาง คกุ ของเขาเอา บกุ

หลาย ที คณุ มา และจบั ยาเสพติด ที เขา ไมไ่ด้ให้ ยาเสพติด ที จะ ชนะ ทกุคนนั นคือ เขาขาย เขาเก็บ

ยาเสพติด ของตวัเอง เขาจดั ตู้ นิรภยั ภายในเซลล์โดยเฉพาะ chibadela ที พวกเขาได้มีมา แตนี่ *เป็น

ตอนนี *

ขณะที เขา ได้ ชื อเลน่ ปู ฯ ได้รับ ฉายา วา่ โดย ไม่ ปั น อะไร กบัใคร ไมไ่ด้ ให้ทกุคน เขา รู้วา่ มือที 

สามารถล้าง อื น ๆนั นคือ มนั จะให้ ชนะ จะช่วยให้ เมื อคน ถามเขา สาํหรับความช่วยเหลอืและ hugo 

เป็น เด็ก ที ยากลาํบาก ได้รับการ ยดึมั นมี ลาํดบั หลงัจากที เหตกุารณ์เหลา่นี *ตาม ฟิน ถกูย้ายไป

Coimbra มลูคา่ บิตขนาดเลก็ ของชาวยิว แตฉ่นั เกินไปได้รับ ในปี 1998 มากขึ *น อยา่งถกูต้อง

วนัที  27 มิถนุายน ได้แยก ฉนัจาก hugo เขาอยูใ่น เซลล์อื น มี ปัจจยัที นําไปสูก่าร ทําเช่นนั *น คน

อื น ๆ ของ ตวัเอง ที ต้องการ ได้ รันยา่ เพราะทกุวนั ปล้น ประมาณ 3040 กรัม การสบูบหุรี และ

การบริโภค ดงึดดู ฝงูชน เพราะพวกเขาจะ มุง่เน้น เสมอ เรียกวา่ ลาํดบัของการ ติดยาเสพติดและเป็น แล้ว

เมื อเขาออกจาก ง่อยเรา ตดัสนิใจวา่เรา จะอยู่ ในเซลล์ เดียวกนั แต่ รันยา่ เหลา่นี * มกัจะ พดู ไมด่ีของ

ฉนัเพราะ พวกเขาฉนั ได้มากขึ *นของ ชน ในถนนได้ พาพวกเขา ห้องเลื *อย เพราะพวกเขา รู้วา่ผมเป็นผู้หญิง

เลว จริง ดงึดดู เพื อน เพราะเขารู้วา่ จะให้ฉนั มีชีวิตอยู่

เขารู้วา่ ฉนัให้ กบับริบท สถานการณ์ ของ ความสนกุสนานและมนัก็ คนเหลา่นี * ที อาศยัอยู่ กรณี ดงักลา่ว

กบัผมใน ช่วงเวลาที พวกเขากลา่ววา่ ความชั วร้ายของ ฉนั พดู ไมด่ีของ ฉนั ทั *งหมดเพื อที จะ ได้รับ

ประโยชน์ จาก สิ งที เด็ก ได้จดั อยาก ให้ความสนใจกบัและพวกเขาต้องการ ที จะมี สปอตไล กบัพวกเขา

เพื อให้พวกเขา อาจจะเป็น พวกเขา เป็นสิ งที ดี ที จะ ได้นํา เสมอ ทอ่ง ที ฉนั ไมไ่ด้รําคาญ กบัมนั รู้วา่

ชีวิตจะเป็นเช่น ที ทกุคนต้องการ ที จะเป็น อยา่งดีและ จะขอบคณุสาํหรับ รายได้ เพื อประโยชน์ ของคณุของ

ตวัเอง แตถ่กู เสมอ ที ผม เคยมีความจําเป็น ที พวกเขายงั ต้องการฉนั เราจะกลายเป็นพลงั ที เป็น เป็นผู้

ประกนัตน หากพวกเขาต้องการ บางอยา่ง จะ โจมตี ความช่วยเหลอืของเรา แตม่นัก็ยงั จะต้องจ่าย และ

มนั เป็นช่วงเวลาที ผม ถกูย้ายไป ใช้สนาม ในหบุเขา ยิว แล้วมี สองหรือสามเดือน ของการดําเนินงาน

เมื อRasta ฮิวโก้ ได้รับการ ถ่ายโอนไปยงั หบุเขา ของชาวยิว มาถึง ผมได้รับ เขาเป็น พี ชาย, เพื อนที 

มีอยูแ่ล้ว มีกบัเขา มีสี ปีก ในวลัเลย์ ปีก ชาวยิว A, B, C, D, ฉนัพบตวัเอง ใน วนั ที อยูใ่น วอร์ด

กบั ฟินได้รับการ ถ่ายโอนจาก Coimbra กบัชาวยิว หบุเขาและที วา่เมื อ ผมพดูกบั hugo ถ้า

อยากจะอยู่ ในเซลล์ ของฉนัเขาต้องการ แตม่ี ปัญหาอื น ที เขากลวั เพราะเขา แล้วพยายามที จะ ฆา่ ฟิน

ใน ผ้าลนิิน, นอกจากนี *ยงัมี ให้เขา สอง แทง อยากจะสง่ คนของชั *น 3 ลงมาที นี และญาติ ของเขา เบน
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โตะ ป้องกนัที จะ ทําเช่นนั *น แต่ เขาจะไม่ อยูก่บัฉนั ใน มือถือของฉนั ไมไ่ด้เพราะ เขาไมไ่ด้ ต้องการ แต่

เขากลวั การแก้แค้น ของ ฟินได้ ทํามาแล้ว หลายสิ งที อยูใ่นคกุ มีความเคารพ เป็น คนที ถกู แก้แค้น ได้

อยา่งง่ายดาย เป็นที รู้จกักนั วา่เป็นเช่นนั *นแตผ่มบอกเขา ลมืวา่คน จะไม่ ประสบความสาํเร็จ คณุ จะไมม่ี

ใคร จะแก้แค้น มีความสมัพนัธ์ ที ดีกบัฟิน บอกเขา หลายตอ่หลายครั *ง ที ผม ไมช่อบสิ งที พวกเขาทํา กบั

เขาและเขา บอก ผมวา่เขา ได้ลมื แล้ว

ผมได้รับ การ เรียนการสอน และการโอน เหลา่นี * มาจากการแลน่เรือใบ ที เกิดขึ *นใน Linhó Rasta 

hugo และ นกัเรียนนายร้อยถกูกลา่วหา ในคดีฆาตกรรม ที เกิดขึ *นใน ผ้าเราเป็นเด็ก มาก เราได้

แฟลกซ์ มา สามารถ เอย่ชื อของพวกเขาทั *งหมด แตฉ่นั จะไมเ่พียง แต่ พดูถึง ชื อของ บางอยา่งเลก็น้อย ,

จอห์นสนันกัฟตุบอล ที แท้จริง เป็นตวัแทนของ ทกุหว่งโซ่ การเลอืก ที เขาเป็น หรือ ได้ผา่น โทนีนกนางนวล

ได้รับการ โอนโดย ยงั ได้ทํา ถกูทําร้ายร่างกาย ในหลาย Linhó ค้า, ก็ยงั ZE ไป นี *ฉนั ยงัมีชีวิตอยู่

พอ กบัเขา ไมไ่ด้ถกู จบั อาศยัอยูก่บัเขา ภายใต้หลงัคาเดียวกนั กบั umasraparigas , 

chavalas ฉนัมีของฉนั เขามี ของเขา

แต่ อยากรู้อยากเห็น ในเรื องนี *เป็นตรงกนัข้าม สาํหรับผม เดิน กบัผู้หญิง ที กิน ม้า และเธอ

prostituted ตวัเองขึ *น สาํหรับเรื องที ทั *งสอง โสเภณี ไมช่อบ ที อยูอ่าศยั ขึ *นอยูก่บั ผู้หญิงคนหนึ ง

แตฉ่นัชอบมนั เทา่ที จะอยูก่บัมนัฉนั บริโภค เทา่นั *น โคเคน ในเวลาที ไมไ่ด้ใช้เวลา เป็นอยา่งดี เธอ

เฮโรอีนและ โคเคน แต่ เก็บความสมัพนัธ์ชอบ เธอและZé ไปและ ana ก็ยงั ติดยาเสพติด และ อยาก

รู้อยากเห็น ของเรื องนี * คือวา่ผม พดูอยูเ่สมอ เพื อ Zé สาํหรับเขาที จะ ออกจากม้า พดูเสมอวา่ เขาจะไม่

ใช้ ยาเสพติด ตอ่มา ฉนั จะหลงระเริงใน หว่งโซแ่ละในเวลา ที ผมอยูใ่น หบุเขา ของชาวยิว มี Rasta 

เขาbit เลก็ ๆ อาศยัอยูถ่ึง เวลาที ดี , มี ความอดุมสมบรูณ์ของ ความอดุมสมบรูณ์ของ วสัดทีุ ใช้ในตลาด

, ที อยู,่ มีจํานวนมาก ของยาเสพติด และชาวยิว วลัเลย์ เป็นหว่งโซ่ ที เคารพ ผา่นที ผู้ชายหลายคน ถกู

ตดัสนิจําคกุ ประโยค สงูสดุและ มกัจะมี ชื อเสยีงวา่เป็นหว่งโซ่ ที เป็นอนัตรายได้ อยูต่ลอดเวลา และมี เกิด

ขึ *น ฆาตกรรม จึงเป็น หว่งโซที่ มีชื อเสยีง หนกั

ในขณะที มีจํานวนมาก ของวสัดุ ในตลาด ทกุคนต้องการ ที จะขาย ที จะให้มี วสัดทีุ มากขึ *นมี เริ มต้น

ความขดัแย้งระหวา่งฟิน และPinocchio จริง พบวา่ตวัเอง ถกูจบัในข้อหา ค้ายาเสพติด ระหวา่ง

ประเทศเป็น ผู้ นําและ เป็นคน แล้วมี การบนัทกึในกลุม่ ภาคเหนือ ตอนใต้ของ โปรตเุกส และที เมื อ เริ ม

ต้นอีกครั *ง ไมไ่ด้ ต้องการที จะเห็น หรือรู้Pinocchio จ่ายให้ hugoจํานวนมาก ของยาเสพติด ที จะ

เอาชนะ ฟินเขาเข้า มนั รุนแรง ทําร้าย คนในห้องแตง่ตวั ทั *งหมด เพื อประโยชน์ของ ความอิจฉา;ฟิน ที 
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ขายแพ็คเก็ต ขนาดใหญ่ และ พวกเขา ออ่นแอ ที วา่ทําไม Pinocchioจ่ายให้ ชนะ ฟิน

มนัเป็นเหตกุารณ์ที ไมไ่ด้เป็น ที นา่พอใจมาก แต่ เวลาที มีมา แตย่งั มีทะเบียน ภายในและ ได้ทําหน้าที 

แล้ว หลาย ลงโทษ ผมเริ มที จะ มีปัญหา ผมเริ ม ที จะ ไลต่าม ชื อเลน่ Marcão บคุคล ที เขา พบวา่

ตวัเอง ติดอยูส่าํหรับ คนฆา่ พี ชายของเขา และวิธีการที ฉนัต้องการที จะ สบูบหุรี ทกุวนั เริ มทํา คอลเลก

ชนั และเป็นหนึ งใน คอลเลกชนั ที  Marcão ปรากฏ ไมต้่องการ ที จะให้ฉนั เอาเงินเขาพบ ขวาเป็น มี

มากกวา่ ปีที ผา่นมาผมขี ฉนั แทง่ที เป็นที ต้องการ ที จะหลกีเลี ยง ไมใ่ห้ผม ใช้เงิน จากการเก็บเพราะเขา

เป็น นอกจากนี *ยงัจะได้รับเงินเรามี การแลกเปลี ยน คําพดู ที เขา แสดงให้เห็นวา่อํานาจ ทางกายภาพแต่ ไม่

มีอะไรเกิดขึ *น ผมก็ออกไป ด้วยเงิน เกี ยวกบั ฉนั เพียงแค่ วา่มนั คือจดุเริ มต้นที จะทําให้ ศตัรูฉนัมา ที จะทํา

เกมฟตุบอล ที มีสว่นเกี ยวข้องกบั ปริมาณของยาสบู สาํหรับทีมที ได้รับรางวลั เขาอยูใ่น ทีมตรงข้ามผมพบ

วา่ ตวัเองเลน่ กบักลุม่ที ได้ มาจาก ผ้าลนิิน เหมือง ที ถกูสร้างขึ *น โดย นางนวล โทนี , Jorge ,หลยุส์

กบัโจ และนกักีฬาและเรา รู้วา่เราอยู่ และการเลน่เราต้องการที จะ ชนะ แม้วา่จะ มีการ ประมาท ฝ่ายตรง

ข้ามและนั นคือสิ ง ที เกิดขึ *น เราหายไป เรา แพ้เกมเพราะผม เป็นหวัหน้า ของการเดิมพนัได้ หมั *น โทรทศัน์

ของฉนั กบัความโลภ ที จะทําให้ ปริมาณเขาจะ มุง่มั น ที รามอนยิปซี, มีประวตัิ ยาว เป็นคนที ตี อยูต่รง

กลาง เช่น ไมต้่องการ ที จะสญูเสยี กลา่ววา่ ไมไ่ด้จ่ายเงิน พวกเขา chatearam คือทั *งหมดที ฉนั

และเรียกร้อง ปริมาณ ยาสบู แต่ เงียบ ก็ ถกูแล้วที ผู้ชายคนนี * ยงัคง Marcãoอยากจะบอก วา่

ปริมาณและเป็นที ยอมรับ เพราะพวกเขา มีเหตผุลที ไม่ ได้รับการ รวมกนัใน เกมที เป็นนกักีฬา ตอ่สู้ เสมอ

สาํหรับขวา และเพื อหลกีเลี ยง ปัญหาเมื อ มี เพื อที จะ หลกีเลี ยงอยา่งตอ่เนื อง แต่ ผู้ชายคนนี * มกัจะ ยงัคง

มี ความพยายามที จะ ยั วยใุห้เรา ;มีวนันั *น ผมก็ จะไป แนน่อน ของ ช่างไม้เป็น เหตผุลที ผม ได้ไป ที นั น

เพื อ ชาวยิว หบุเขา วนั ที หลกีเลี ยงไมไ่ด้ ที เกิดขึ *น ยามเป็นฉนั เปิด มือถือมนัก็ หายาก ที ฉนัได้รับ เซลล์

แต่ วนั ที ได้รับ ผิดหวงั ไมไ่ด้ รมควนั ยาเสพติด เป็น พอ ที จะออกจาก การไลโ่ทนที จะลง ไปอยา่งแนน่อน

และ จะครอบคลมุ ปรากฏให้ฉนั Marcão ให้ผมเร่งดว่น เพราะ รู้สกึผิดหวงั และในขณะที มีการ

ประวตัิศาสตร์ เรื อง เร้าใจ ไปผม ไมล่งัเลที  desferiหมดั และเขา มีปฏิกิริยาตอบสนอง แต่ ไมม่ี

โอกาส ได้ศกึษา แล้ว เป็น นกัมวยแตก็่ หมดหวงัที จะ กระตุ้นให้ สิ งที เกิดขึ *น เป็น ความรู้สกึ คือไม่ ตอบ

สนอง การลงโทษ ใด ๆ เพราะ เขาอยูที่ นั น ในวนันั *นหวัของ วอร์ด, Eduardo เป็น ชื อของเขา เป็น

ชาย ประมาณหก ฟตุสงู ร่างกายแข็งแรง เป็นคนซื อสตัย์ เขา เป็นคนชอบธรรม และทิ *ง มนัที วา่ฉนัยงัคง

อยูบ่นเส้นทาง มกัจะ ให้ความใสใ่จกบั การโจมตี ในสว่นของเขา ใด ๆ เพราะ ผม ก็รู้ เขาเอา เวลาที จะ

ยั วยใุห้เรา และเป็นเช่น บาง precavi ฉนัสิ งที เราทกุคนมี สญัชาตญาณ ความรู้สกึร่วมกนั ขนานนาม

วา่ สมัผสัที หก ของผู้หญิง แตผู่้ชายก็ มีสมัผสัที หก เป็น ที ไมค่าดคิด คือการรู้ วิธีการเลน่ และรู้วา่ เป็น

และความเคารพ ไมม่ีอะไรเกิดขึ *น หลงัจาก ที ผมพยายามที จะ ทําตามนํา แตไ่มส่ามารถ เพราะ หวัใจของ
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ฉนั เป็นคนเข้มแข็ง มั นใจ โดย Rasta hugo , ผู้ชายคนหนึ ง ที ยอมรับมากที สดุในเวลาที ฉนั อาศยั

อยูอ่ยา่งสนัโดษ ไมเ่พียง แต่ ถือวา่เป็น ครั *งแรก เพราะ เป็นครั *งแรกที ฉนั ;ทกุสิ งที เขา ได้เรียนรู้ , ความ

กล้าหาญที เขาแสดง เป็นฉนัได้ มีความกล้าหาญ และมีอยูแ่ล้ว ที ผมได้ ผา่นการ ดดูซมึ ดดูซมึ ความกล้า

หาญที จะรู้วา่ มี นกัรบ เป็นคน ซื อสตัย์, กวี, คนที ชอบ บทกวีแตถ่ึงแม้จะ บอกวา่ผมเป็น ดีกวา่เขาฉนั

ต้องการ ที จะได้ยิน ฉนั ประกอบด้วย หลาย โองการทุม่เท ให้พวกเขา เขาฉนัรู้สกึ ที ดีที สดุที ได้รับร่าง

เสนห์่ ของเวลา ที เขา วิ ง เป็น ฉลาด แข็งแรง มนัก็ ไมม่ีใครอยู่ ได้แก้แค้น ที อยูต่รงกลาง ที เธออาศยัอยู่

กบัสว่นที เหลอื ของประชากร คกุ จบั มาก แตก็่ เป็น คน ที เงียบสงบ คนที ทํางาน แตไ่มไ่ด้ ฉนัเมื อฉนั

หยดุทํางาน และเอา แนน่อน ผมจะกลายเป็น สิ งที เรา ไมต้่องการที จะ กลายเป็น สงิโต แหง่ความมืด ผม

กลบัไปที ผ้าลนิิน ที เมื อ ทกุอยา่ง มีความก้าวหน้า สาํหรับฉนัเพราะฉนั ได้ กลบัมาบ้าน ที ฉนั ได้รับ และ

ได้ เข้าใจมี การยืนยนัการ เป็นอยู่ ของฉนั เกิดใหมข่อง พื *นที ที ฉนัได้ เคย อยูใ่นบ้าน วา่เพราะ เขาเก็บ

ความเคารพมนัเป็นเรื องยาก ที จะแตก ดงันั *นฉนั ตดัสนิใจที จะ มองหาวิธีการ ที ง่ายที สดุ ที จะอยูร่อดยาก ที 

ผมพบวา่

มนัเป็นโซ่ กลางของ ลสิบอน ตั *งอยู่ ทกุชนิด motherfuckers ที มีอยูใ่น ชีวิต บางสว่น ได้หนัไป

อาชญากรรม โดย บงัเอิญ ที คนอื น ๆ ได้สวมใส่ อาชญากรรม โดย จิตสาํนกึ ที มี ก็มกัจะ เป็นปัจจยัที ดี

และ ไม่ กลวั อะไร แต่ ฉนัเช่นเดียวกบั ที มนัเคย ทํามาแล้ว ทกุอยา่ง จากการเป็นดี เพื อนผู้ พิทกัษ์, ประนี

ประนอม, ที เข้าใจ ทกุสถานการณ์ ที พวกเขา ขมขื น ซึ งถกู กลา่ว โดยผู้ ที  desabafavam ผม

สาํหรับ ผมรู้สกึ เห็นอกเห็นใจ ที ดี มีนํา ความรู้สกึ ของความสามคัคีและ จะไมไ่ป ด้วยความผิดหวงัผมไป

ในทางของฉนั ที จะได้รับตามเงื อนไข แตก็่ยงั มี เวลาที จะ ใช้ประโยชน์จาก เงื อนไข ที ฉนั ได้ตดัสนิใจที ฉนั

จะไม่ ทําอะไรที เป็นอนัตรายตอ่ ฉนัแตฉ่นั จะทํางานให้ เสรีภาพ กลายเป็น ความซบัซ้อน เพราะ ต้อง

เผชิญกบั คําสั งที ดีโครงสร้าง โดย ทิศทางแตฉ่นั จะได้รับรางวลั ทกุอยา่งที มี ทิศทางนั *นในขณะที ไมย่อมรับ

วา่เหตผุล ที ถกูยดึครองโดย ทิศทางนี * เป็นเรื องยาก เพื อให้ เป็นระบอบการปกครอง เผด็จการ สาํหรับมนั

เป็น ที จะไมย่อมรับ โครงการที มีวตัถปุระสงค์ที จะ กําจดั ได้เร็วขึ *น หว่งโซแ่ต่ ได้กลายเป็น เรื องยาก มาก

ขึ *น แต่ ฉนัออกให้กบัผู้อา่น ในภายหลงั เพื อให้พวกเขา สามารถเข้าใจทั *ง เส้นทางที ไมไ่ด้ ยางของการทํา

ซํ *า , ยากที จะแตก เช่นเดียวกบั เป็นช่วงเวลา ของการเปลี ยนแปลง มานเูอล ตนั.ผู้ อํานวยการ ที ฉนัได้

พบ ก็ถกูแทนที โดยจอห์น กรัมผู้ชายคนหนึ งที ได้มา จากมาเก๊า ,สารวตัร อดีต ตลุาการ คนที ยงัมีชีวิต

อยูก่ารโจมตีโดย มาเฟียที ก่อตั *งขึ *นใน มาเก๊าขนานนาม 24 กะรัต มีบาง ยาม ตาย ในงาน เพราะ มนั

เป็นการบริหาร โปรตเุกส แล้วทําไม สง่ กําลงัเสริม ของประชาชนในการ รับใช้ชาติ

เขาได้รับ การโจมตี หนี แต่ ผู้คุ้มกนัของเขา ถกูฆา่ตาย เพิ มขึ *น มาถึง การบริหารงานของ ผ้าลนิินคน ตรง
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ที เขา ชอบฉนั เมื อเขาเห็น ฉนัเขา สง่ฉนั รู้วา่เขา มีความเชื อมั น ในตวัผม แตผ่ม ไมส่นใจ เพราะเขามี

ความคิด ของการเปลี ยนแปลงของ การพิจารณา ตวัเองแมงป่อง กษัตริย์ หนึ งที มี พิษ ในเลอืด ที เรียกวา่

เขาและ จะไมโ่ทรหา ผมหายไป

เริ มการลงโทษ ขั *นตํ า ในเซลล์ ที อยูอ่าศยั เป็น ลงโทษมนัก็ ไมย่ากที ได้รับการพิจารณาลงโทษ ตามปกติ

อยา่งมากในการ ก้าว เข้ากบัคนง่าย ภายในหว่งโซแ่ตส่าํหรับฉนั มนัก็กลายเป็น ฝันร้ายที ไมไ่ด้รับ การลง

โทษ นี *กํากบัจอห์น กรัมเขาเดินไปที มือถือของฉนั ที จะพดูคยุ กบัผม จะช่วยให้ฉนั ไม่ ยอมรับความช่วย

เหลอื ดงักลา่ว ไมไ่ว้ใจ ความเชื อ วา่เขาเป็น ที ถกูต้อง เขา เรียกร้อง ในการกลบัมาทํางานร่วมกนั โดยตรง

ของ สิ งที เขา ต้องการที จะ รู้วา่ฉนั ไมเ่ต็มใจที จะ ทําเช่นนั *นเพราะมนั ก็ไมเ่คย ให้ฉนั ทํางานร่วมกนัใน การ

ให้บริการ เหลา่นี * แต่ มนัเป็น คําพดูของเขา วา่เขา เป็นคนดีการลงโทษ นี * ที เลวร้ายที สดุ ได้นํา สอง ที 

ออกฤทธิ<ตอ่จิต มา ที หน้าตา่ง ของฉนั คือ นกัลา่,Chibanga และ ปลาปิรันยา่เป็น นกัลา่ ที ให้ฉนั

สองยาเสพติด ที ออกฤทธิ<ตอ่จิตใช้เวลาจบการศกึษา บริการ เป็น ผู้ชายคนหนึ งที มีฉนันําไปเป็น ในเซลล์

ลงโทษ Sampaio เป็น ชื อของเขาเนื องจาก ผลกระทบของการ ออกฤทธิ<ตอ่จิตยงัคงอยูใ่น ฉนั โกรธ

ฉนั เห็น ผา่น Sampaio ในด้านหน้าของ มือถือของฉนั ฉนัซ้ายมือถือ ทั *ง มี ไฟ ที นอนผมซ้าย เมื อ

ยาม ที ได้ ช่วยให้ ฉนัฉนั วิ งหนี ผมไป ลานจบัติดและ สอง ก้อนหินและ ได้เขียน ใน แขนขวาของเขา แก้

แค้น ความปรารถนา ที โหดร้ายวนันั *น ก็เต็มใจที จะ ฆา่ยามหรือ ใครก็ตามที มนั คือการที ได้รับ ใน ทาง

ของฉนั แตพ่วกเขาก็ สมาร์ท เช่นเคย มา คยุกบัผม พวกเขา ไมม่ีทางอื น ออกเพราะ พวกเขารู้ วา่ผม

โกรธ และ มีปีก ทั *งปกป้อง ตวัเอง ถ้าผม ประกาศ เช่นนั *น แตผ่มก็ ไมไ่ด้อยูใ่น บญัชีของฉนั , วิธีที จะไม่

สามารถตอ่สู้ โดยไมม่ีเหตผุล , ไมกี่ ชั วโมงหลงัจากที ผม ได้รับการยอมรับ การไถ่ถอนนั นคือ ช่วงเวลา ที 

สิ *นสดุ ณ วนัที การเจรจาตอ่รอง และ ดงันั *นผมจึง ไมไ่ด้ปฏิบตัิตาม จริงๆได้รับการยอมรับ วา่ พวกเขาให้

ผม 20 วนั ในเซลล์ วินยั ที เป็นง่อย เพราะมนั อยูที่ นั น ผมได้พบกบั อลัเฟ ม . ,PSP,อดีต

GOE เลน่กล เป็น ตําบล เอา รัฐที จะ ดํารงตําแหนง่ ดงักลา่ว จะ เริ มต้นการทํางานในมาเฟีย เป็นคน

ยาก เพราะเขาได้ รับการ ชั งนํ *าหนกั มวยแชมป์ เฉลี ย รู้วา่มนั เป็นอยา่งดี และที วา่เมื อ ตอนที ผม ล้มลง

ในเซลล์ วินยัมี เหตกุารณ์ ที ไมต้่องการและที คณุ จะได้ นํา ชีวิตของเขา เป็นมี ประวตัิศาสตร์ที มี คนผิว

ดํา ที ได้มา เพื อตอบสนอง การลงโทษ วินยั เป็นช่วงเวลาที ป่า ฉนัรู้แล้ว สิ งที เกิดขึ *น เกี ยวกบัการประสบ

ความสาํเร็จและ ได้กลา่ว ออกมาดงั ๆ วา่ฉนัจะไม ่Papar จํานวน ดงักลา่ว ถกูตี โดยเขาเพราะ ทิศ

ทางที เป็น หนี *สงสยัจะสญู ที ถกูสร้างขึ *น มาเฟีย ของคนผิวดํา ทกุคนที ตกอยูใ่น การลงโทษ และ มีความ

มุง่มั น หรือนํา บาง ลงโทษ เนื องจากการ ดหูมิ น ยาม หรือบริการพนกังานหรือ ทิศทาง จะจ่าย โดย อลัเฟ

ม . ก็ เคยเป็น อดีต-psp อดีต ตํารวจ รู้ มากของพวกเขา และผมรู้ วา่เขาเป็น เช่นนั *น แต่ ให้

ประกาศ เสยีงดงัและ พดูโดยตรงกบั ทางทะเล ให้ฉนั อ้อยผม ลดลง ในการลงโทษ ผมรู้วา่ อลัเฟ มจะมี
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ฉนั แต่ นั นคือสิ งที ผมผิดพวกเขาพยายามที จะฆา่ ฉนัเมื อฉนั มุง่หน้าไป สปา สาํหรับอาบนํ *าล้มเหลว อยู่

กบัเขา สอง ตํารวจ มากขึ *นเพื อปกป้อง วา่ มี อะไรกบั ฉนัมนัเป็น เวลาที ผม แสดงให้เห็น ความประสงค์

ของ เหตผุล ของฉนัสาํหรับ ที อยูอ่าศยัได้รับ inculcated โดย เรื อง ของการเป็น ตําบลเพราะผม

เคยอาศยัอยู่ ในละแวกใกล้เคียง

ในช่วงต้น สญูเสยีพอ่ ของฉนัฉนั กลายเป็น ผู้ใหญ่ ก่อนหน้านั *น ก็จะ สะท้อนให้เห็น ในชีวิตที แล้วเอา มี

ประสบการณ์ จะ เป็น วิชชา ของ อนาคตเธอ ตกอยู่ ใน วิถีชีวิต ของการสร้างและเมื อมนั เป็นเรื องยากที 

เรา จะต้องที จะมี การศกึษาที รุนแรงมากขึ *น ในช่วงต้น ที อยูเ่บื *องหลงั สิ งที  demonstrably ไมม่ี

ใครอยาก จะขอให้

นั นคือเมื อ ฉนั ได้ผา่น ขั *นตอนของการ Marcãoที เมื อ ผมเริ มที จะ ต้องการ เหตผุล มากขึ *น จะต้องมี

การตดัสนิใจที จะ ร่วมเป็นพนัธมิตร ระดบั และทิศทางแต่ ผมรู้วา่ ในช่วงกลางบกุเข้าไป เฝ้าระวงั ซึ ง

ประกอบด้วยโดยเจ้าหน้าที และผู้จดัการ ได้มนั จะต้องได้รับ และ ก้าวก่าย ความเป็นอยู่ อีก แตน่ั นก็เป็น

อะไรมากไปกวา่ ความเป็นอยู่ เหมือนผมบางครั *ง มนัเป็นเรื องของ โอกาสที ผมพยายาม ฉนัพยายาม และ

พยายามที จะมี จิตวิญญาณของ โปรตเุกสฉนั ลงการแขง่ขนั โปรตเุกส ของการแขง่ขนั กล้าหาญ ทรงบญัชา

โลกที มี การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ที เห็นได้ชดับางครั *ง เราทํา คําถามตอ่ไป วา่ทําไม เรา มีอยู่ สิ งที เรา

ที เรา มีชีวิตอยู่ เป็นปัญหาที นํา ข้อสงสยั จะมีชีวิตอยู่ แต่ เรารู้วา่เรา ต้องชนะ เป็น ชดุทั *งหมด ที จะให้

ผมไป ใน คกุ ทางของฉนั ตอ่มาหลงัจากที Marcão ของการตอ่สู้ ตามมาด้วย การปรากฏตวัของ การ

ให้บริการ การเฝ้าระวงั กลุม่ ประกอบด้วยเรียกวา่ คมุผมได้ คนดี ผมได้ ทกุอยา่ง แต่ ตรงไปตรงมา พวก

เขายงั อยากจะ มีชีวิตอยู่ ไมเ่คยต้องการ ที จะทําร้าย ฉนัและฉนั ต้องการ ที จะไมส่นใจ มี ต้นไมไ่ด้เรียนรู้

วา่คณุไมส่ามารถ ชนะเสมอ เป็นสถานที ไมเ่อื *ออํานวยสถานที ที ชีวิต ไร้คา่ มี ความสนใจในการ ไม่ เห็น

คณุคา่ ความหมายที แท้จริง ของมนษุย์ ที ไมไ่ด้ทําหน้าที 

ทําหน้าที ให้บริการ ทั *งหมดที เขามี ที จะให้บริการ ผม เชื อฟัง ผมรู้วา่ อยูใ่นอํานาจ ทางการเมือง พลงัทาง

สงัคม ที กําลงั ปราบปราม ยงัมี สิ งหนึ งที เรา ต้องรู้วิธี ที จะให้อภยัฉนัจะได้รับ พระเอก สะเทือนใจ โดยพวก

เขากลบัมลูคา่ของ ชาวยิว ถกูไลอ่อกจาก การเรียนการสอน การกลบัมาของ ชาวยิว วลัเลย์, ปอ พบ

ความเป็นผู้ นํา เหมือนกนัเพราะ พวกเขาเป็น สิ งที ฉนั ไมต้่องการ ที จะหา ฉนั เห็นด้วย กบัอตัราตอ่รอง

สาํหรับทกุสิ งที ผา่นไป มนัก็ทํา ผม อาศยัอยูก่บั ทกุสิ งที ฉนัอาจจะ ต้องทําอยา่งไรเพื อ ที จะอยูร่อด ได้

ทกุอยา่งที เขา อาจต้องเผชิญ เพราะ ศตัรูมีพลงั เป็น ผู้บริโภคของ เครื องทั *งหมด ถกู ขนานนาม รันยา่คือมี

เพื อความอยูร่อด ทั *งหมดมี เป็นสว่น ทตู การสถาปนาความสมัพนัธ์ที เป็น เรามี ครูที มีผู้ช่วย นกัจิตวิทยา, 

แพทย์ และทนายความซึ งเป็น กบัเราวา่ ถ้า มีจริงๆไมม่ีอะไร ที จะพดูเพียงแค่ มีชีวิตอยู่ ขณะที 
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สถานการณ์ ขณะนี *มีการ มนษุย์ ที เรียบง่าย ที มี เนื *อหา ที จะและ ฉนัรัก รัก สงบ ที ก้าวก่าย ในช่วง

กลาง ของการเป็นในกรณีนี * คนที มี ความสขุ ได้แล้ว ทั *งหมดของชีวิต คนที คณุรักผู้หญิงที ยงัคงอยูใ่น ใจ

ของฉนั ใน จิตวิญญาณของฉนั ในชีวิตของฉนั เป็นความรัก ที รุนแรง ,ความสมัพนัธ์ที ยั งยืนที สดุ ที อาจมี

อยู่ ซึ ง มีการขยายรัก , สนกุ, ความรัก เป็น ความจําเป็น ที จะรัก ที จะ เป็น เพื อความอยูร่อดรายงานที 

เหมาะสม กบัสภาพ ลา่สดุของ ความเป็นอยู่ ในขณะที ทกุคนรู้วา่ ผมพวกเขา ต้องการที จะนํา ฉนั ไป

ทดสอบ ที ฉนั ต้องเผชิญกบั ทกุอยา่งที จะต้องเผชิญหน้ากบั ฝันร้าย ที เลวร้ายที สดุ นบัตั *งแต่ ที เราได้

เรียนรู้ ก่อนที จะ นิทานก่อนนอน บอกวา่ เป็น พอ่ และ แมเ่พื อให้เราสามารถ อาศยัอยูใ่น ความสามคัคี

และความ เป็นอยูที่ ดี ในการที จะ ได้ชยัชนะเป็นอยูที่ ดี และ พลงังาน ที เรา รักษา ของขวญัจาก การถ่าย

ทอดทางพนัธุกรรมจากวนัแรก ของการเป็นแม้วา่มนัจะ เป็นสิ งที ดดูซมึโดย ขนาด กว้างใหญ่เป็นใหญ่ ถ้า

เรา พดูถึง การแตง่งาน , ความเทา่เทียมกนัของสทิธิ การเป็นเราได้รับการ เรียกเก็บ ทั *งหมด ในภารกิจก็

ยงัคงมีอยู่ จะยงัคงเติบโต อยา่งตอ่เนื องเพื อ ดมูนัเติบโต ด้วย กรงเลบ็ ความถกูต้อง ในช่วงเวลาที การ

กระทํา การที ฉนั จะต้องมี ความถกูต้องมนัขึ *นอยูก่บั การให้อภยั ชีวิต ยงัคงเป็น มนัจะ ดําเนินตอ่ไปและ

มี คนที ซื อสตัย์ จริง ทกุอยา่ง ได้ดี ผมได้ คน ที มีความสามารถ อะไร ก็ตั *งใจที จะ ทกุอยา่งเพราะ ผมกําลงั

หมายถึงการ มีชีวิตอยู่ ขณะที พวกเขา แตพ่วกเขา อยากจะเป็น อยา่งชาญฉลาด, แซง พวกเขาเลย ผมก็

สามารถที จะรวม ความฉลาด ของพวกเขา ให้ฉนัโดย ภมูิปัญญา ของฉนั มี ไหวพริบ แต่ อยากจะเป็น

มากกวา่ที ฉนั แตฉ่นั conjuguei ความฉลาด ของพวกเขา เรียนรู้ที จะ เลน่ ยงัเลน่ กบัความรู้ ของ

พวกเขาด้วย ของฉนั.ยงัคง อาศยัอยูใ่น ความเงียบสงบ ล้อมรอบ เป็น เวลาที ยากลาํบาก , ความงาม ไม่

วา่ ฉนัจะได้เห็น ความเห็นอกเห็นใจ เลยวา่ ฉนัจะต้องมี คณุรู้ วา่เส้นทางเป็น ลาฉนั ไมเ่คยต้องการ ที จะ

ทําร้าย ใคร แคอ่ยากจะ ให้ฉนั มีชีวิตอยู่ แล้วฉนั เดินเข้าไปใน การตอ่สู้ ที ได้รับ อยา่งตอ่เนื อง นบัตั *งแต่

ทั *งหมดของพวกเขา มีความ แข็งแกร่ง ที พวกเขาเป็น สิ งมีชีวิตทั *งหมด แต่ ผมอยากจะ รู้วา่มนั ไม่ ได้มี

อะไรจะทําอยา่งไร กบัสว่นที เหลอื ของเรื อง ที จะผา่นไปเป็นเรื องยาก สาํหรับ สหาย ของฉนั ทั *งหมดของ

พวกเขา ไมไ่ด้เลอืก ใคร แคอ่ยากจะ ให้ ลาํดบัชั *น คกุและเก็บไว้ ทั *งหมด เชื อฟัง ฉนัเป็นฉนั ต้องการ แต่

ฉนัยงั ปลอ่ยให้พวกเขา มีชีวิต อยูใ่น ทางของฉนั เองฉนั สาํหรับการสบูบหุรี ยาเสพติด และพวกเขา

สามารถเดิน ได้ดี บางคน ร้องไห้ ให้ฉนัหยดุ เพราะ ถนนเป็น ความกล้าหาญ เป็นวิธีที ยากที จะทํา ภาย

ใน คกุ ก็ไมม่ีทางเลอืก อื น ๆ มนัก็ไม่ หนี ชนะ หรือตายมนัก็ทํา โดย ความเชื อมั นวา่ ผมเอา ผมสามารถ

แม้ทั *งหมด นี * หา วิธีที ยากผมรู้วา่ผม จะ ออกในช่วงกลาง ของประโยคจะ รู้วา่มนั ยงัสามารถออก ในตอน

ท้าย ของประโยคย้อนกลบั ทั *งหมดหรือ ไมไ่ด้ดแูลเพราะมนั เป็นสิ งที ดี มี หว่งโซภ่ายใต้คําสั ง ของฉนั เป็น

เพื อนร่วมทีม ทกุคน ที เมื อ ฉนัได้ โกรธ ผมมากขึ *น ด้วยความรู้สกึ ของการเป็น ที รู้วา่เขามี พนัธมิตรฉนั

เดิน บนเส้นทางของ ความชั วร้าย ถกูตีความ วา่เป็นเช่นนั *น ฉนัคิดวา่ ฉนั สงิโตแตถ่กู ติดเฮโรอีน เป็นสิ งที 
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ยากที จะทํา ที จะบริโภคฉนัเดินเข้าไปใน การตอ่สู้ การตอ่สู้ ที มีความ เทา่เทียมกนั ไมม่ีฉนั ต้องเผชิญกบั

: ผู้ พิพากษาและ ครู และผู้ช่วย ยาม หวั รับประโยชน์ บางครั *ง กบัพวกเขา แต่ มีไมม่าก แต่ ไมเ่พียงพอ

ที จะ บอกวา่เขาเป็น ที เหมาะสม สาํหรับคําถามที ติดตามนําฉนั ปัญหาปัญหาที ใหญ่ที สดุ ของการเป็น ทั *ง

หมดที ผม หรือ ผมไมไ่ด้ ต้องการ หรือไมต้่องการ นั นคือ ทกุอยา่งที เรา สามารถหวงั เป็น ความตอ่เนื อง

ของ ทั *งหมดที เขาได้เรียนรู้ ได้ดียิ งขึ *น , มีชีวิตอยู่

ฉนักลายเป็น สิ งที ฉนัเป็น ตํ าต้อย พื *นดินทั วไป ที รู้วิธี ที จะอยู่ ฉนักําลงั พิจารณา ชนิดหนึ ง ที เดิน และ

ได้รับฟีด , ฉนักลายเป็น สตัว์ร้าย ที แท้จริงไมเ่คย เผชิญหน้ากบั หว่งโซใ่นลกัษณะเดียวกบั ที ฉนั กลายเป็น

นกัฆา่ ที สมบรูณ์แบบ ทกุสถานการณ์ ที มนัเป็น จะมีชีวิตอยู่ และพวกเขา รู้วา่ผม ก็เต็มใจที จะ ฆา่ จะมี

ชีวิตอยู่ ในขณะที เลอืก เสมอจริง ชนิด หนึ งที กมุอํานาจ ทกุสถานการณ์ ผม สาบาน กบัตวัเองวา่ ฉนัจะ

ไมทํ่า อนัตราย พวกเขา ถ้าพวกเขาทํา ไมไ่ด้ ฉนัก่อกรรมไป เมื อวนัที โกรธ , ใสใ่จ เสมอ กบัการเคลื อน

ไหว ทั *งหมดหรือ ปฏิกิริยา ไมว่า่จะเป็น พวกเขาเป็นใคร คูค้่า ทั วโลก ที มีตอ่ ทกุระดบั ครอบคลมุ ทั *ง

ความเป็นอยู่ ในโลกของ ความยตุิธรรม สาํหรับทกุสิ งที ฉนัจ่ายเงิน ในราคา ที ยาก จะจ่ายสาํหรับทั *งหมดนี *

ถกูนํา ทั *งหมด ในกรณี ของฉนั ทกุคนรู้วา่ ฉนัและฉนั ก็รู้วา่ ทั *งหมด เป็น ความสมบรูณ์แบบ ของเกมที 

เป็น สหภาพ สหภาพของ ผู้ ที อาศยัอยู่ และ เป็น อยูใ่นการติดตอ่ ทกุวนั ที มีประชากรไมค่ํานงึถึง

สถานการณ์;เสอื มนัเป็น ไมส่ามารถ ยกโทษให้ พวกเขากลวั ฉนั จริง มี ความเคารพ กบัผม ก็ไมไ่ด้

อะไรจะทําอยา่งไร เราจะ พดูคยุเกี ยวกบั คกุ ที เรา กําลงัพดูถึง จํานวนมากรวมถึง คา่ที เป็นเรื องยาก ที จะ

ชนะเสรีภาพเว้นแตว่า่เรา จะได้ไมต้่อง ไปผา่นสถานการณ์ ที ยากที สดุของ viciações ชีวิต

habituations ที สามารถนํามา พดูเกินจริง เมื อ เราพดูถึง การคุ้มครองผู้บริโภค , สิ งมีชีวิตที 

Somo consumerist เช่น กลายเป็นสตัว์ร้าย อยูย่งคงกระพนั autointitulei ฉนั

สงิโต ตอ่สู้ สตัว์ เทา่กบัฉนั กบัภมูิปัญญา ยิ ง ยาก แต่ ผมไมส่ามารถ ให้อภยั

เขารู้วา่ มี เด็กจํานวนมาก ของแมแ่ละ ประสบการณ์ชีวิต ที ได้รับ แตกตา่งกนับาง เป็นเด็ก ของ คนดี และ

คนอื น ๆ เป็นเด็ก ของคนยากจน เป็นทั *งหมด นี * ผม ยืนยนัตอ่หน้า ทกุคน วา่สงัคม ที มีข้อเสนอ ให้ เดิน

สถานการณ์ที คล้ายคลงึกนั ทําอะไร ทกุคน ต้องการ ความเป็นอยู่ เราอยู่ ในสงัคมที ทกุคนต้องการ ที ดี

แตม่นั คือความงาม ของการได้เห็นตอ่ไป ใกล้ชิดถ้าคณุ มาด้วย ขวาฉนั จะได้รับคณุ ดีถ้า คณุมา จาก

ความชั วร้ายความชั วร้าย ที คณุได้รับ และคณุจะ ใช้เวลากบั ทกุอยา่งจาก ความชั วร้ายทั *งหมด ของฉนัจะ

เป็น แตผ่ม ก็รู้ วา่ผมจะต้อง เดินไป ฉนัไมส่ามารถ จะเป็นอยา่งนั *น ยากที พวกเขาจะ s กวา่ แม่ ผม ก็

ต้อง เคารพ การปรับใช้ กฎ สาํหรับทกุคน คือทั *ง ที รู้วา่ อาชญากรรมที ยงัคงมีอยู่ และความต้องการ ที ดี
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มาก ผม ตกอยูใ่น เหตกุารณ์ที เกิดขึ *น ผมจะกลายเป็นติดยาเสพติด ยาเสพติด ที เรียกวา่ ผู้ดหูมิ น ทั *งหมด

แต่ มี คา่ และเป็นที ยอมรับ ไมม่ีใคร ไมม่ีใครจะ คิดถึงผม เคารพ อิสระความออ่นแอของเขารู้สกึวา่ ใน

เวลาพวกเขาทกุคน ให้กําลงัใจ และเป็นที เคารพ ฉนั อยาก ไปจากเรา จะต้อง เป็นตวัอยา่ง ที จะต้องมี

เมตตา มากขึ *น ออ่นโยน และรักใคร่

ผมจ่าย ราคาของ ไมไ่ด้ แสดงให้พวกเขา สิ งที พวกเขา ต้องการที จะ เห็นผมผม เป็นเรื องยากที ผม หยาบ

ผม ทั *งหมด ในความโปรดปรานของ การตดัสนิใจของฉนั อาจมี กําไร มากขึ *นแม้ จะได้รับประโยชน์ จาก

ในทกุอยา่ง เช่นฉนั chegavam- ฉนัจะนบัถึง ความฝัน ของคน ๆ หนึ ง แต่ ฉนักลายเป็น สตัว์ร้าย

และ อยากจะเป็นมนั อยูภ่ายใต้ สถานการณ์ที อาศยัอยู่ กรงแยก ได้ ผู้หญิง กําลงัถกูครอบงํา ด้วย ทกุ

ความรัก สงบ รัก พวกเขา รักพวกเขา

มนั คือทั *งหมดที เกี ยวกบัการ มีชีวิตอยูใ่น ช่วงเวลา ที ฉนั มีความรัก ฉนัมิตร ที ดี และความสนใจ ไปยงั

จดุ ของการติดตอ่แตฉ่นั มกัจะ หลกีเลี ยงการ ทําลายชีวิต ของใครบางคน สาํหรับผมที จะ ได้รับ ความสขุ

ที สวยงาม ผมพบ ความจําเป็น ที ผม ติดอยู่ ไมไ่ด้จะ ทําลายชีวิต ของทกุคน ถ้า ไมเ่สยี เหมืองยงัคง รัก

ฉนัยงัคง รัก เป็น เพียง แตเ่ขา อาจจะ เป็น ทั *งหมด เป็น ความรักของฉนั เพราะพวกเขา รักผม เคารพ

นบัถือ ฉนัฉนั ไมไ่ด้อาศยัอยู่ อยา่งดี ถกูจบั เขารู้วา่เขา ต้องตอ่สู้ ที จะชนะ ทกุอยา่งฉนั ได้สญูเสยี

เสรีภาพแตที่ เมื อฉนั รู้ ไมห่ยดุ ทิศทาง แรงงาน , การศกึษา, ยาม ต้องการให้ผม ที จะเชื อง จะ มีความ

เข้าใจ แตฉ่นัยงั ต้องหยดุ หยดุ ทกุอยา่งขโมย , บริโภค,อบัอาย ชีวิต ของผู้ อื น แตผ่ม เสมอดีที ไมเ่คย

ทําร้าย ไมเ่คย ลงโทษ ใคร ถ้าเขา มีเหตผุลที จะ ทําเช่นนั *น และ ไมม่ี แม้กระทั ง ถ้าเขา จะเป็นเรื องยาก

สาํหรับผมที จะ ทํา เพื อมนษุยชาติ เอง เสมอ เอาเข้าบญัชีคา่ คณุธรรมคา่นิยมของ แตล่ะฉากเพราะ ฉนัยงั

เป็น แต่ พวกเขา รู้วา่พวกเขา จะมีสตัว์ ที ใหญ่ที สดุ เทา่ที เคยพบ แตม่นัก็เป็น ชดุ ทั *งหมด สาํหรับฉนั

เพราะฉนั อยากให้มนั ผม ทิ *งไว้ ในความคาดหมาย , ความกลวัของ พวกเขา ที จะมาที จะสญูเสยีมนัถกู

ทั *งหมด สมควร ก็สมควร ที จะยก กิน และครอง ต้น ตระหนกัในเรื องนี * แม้กระทั ง ก่อนที จะเข้า คกุเป็น

เวลา ที ยากลาํบาก วนั ที ไมเ่คย ผา่นไป ปีที ผา่นมา ผมต้อง ตอบสนอง เพราะเขาได้ เข้าใจ การควบคมุ

สถานการณ์ที กําลงัจะมาถึง ตอ่ไปผม มาเลน่ แต่ ตลกผม ทํา ใบหน้าเพราะ ลงิที จะ เลน่ การเลน่เป็น หี

ลงิกบัแมข่องเธอ ที ฉนั กําลงัจะตาย เรื องตลก เพราะผมรู้ ต้นแบบมนัเป็น วนั ของการออกกําลงักาย อยาก

จะ ฝึก บิตและผม เสนอ ให้เขามา รถไฟ กบัฉนั เป็นคน ออ่นแอ เป็นเพียง เพื อความสนกุสนาน บีบ คอ

เขา หมดสติไป แต่ ในขณะ ที ฉนัรู้สกึวา่ความหนาแนน่ ในตวัผม ไมไ่ด้อยากจะทํา เช่นเดียวกบั ที จะแสดง

, เลน่ มองไปที เขา ลกุขึ *นและ เขาเดิน กบัฉนัฉนั บอกเขา วา่มนั ก็โอเค มี คําตอบ ที ราคา ไม่ แต่ เมื อ

ผมมอง ผม มีความรู้สกึ วา่ มี จริงๆบางสิ งบางอยา่ง ที ผา่นมาเขา หมดสติไปมนัเป็น สว่นที เกินจาก ความ
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เชื อมั นที ไมท่ราบ ความแข็งแรงของฉนั และ เริ มมี นรก ที มีผม ลกุขึ *นและ มองไปที เขา และ พดูกบัเขาวา่

- คณุ โอเค ?คณุ ทิ *งฉนั กงัวล

แสดงให้เห็นวา่ เขา มกัจะ เห็นอกเห็นใจ ในขณะนั *น ไมไ่ด้หมายความวา่ จะทําร้าย ผมมอง มนัอยากจะ

เอาใจ ความชั วร้ายทั *งหมด เขา เข้าใจผิด การฝึกอบรมได้รับการ พดูเกินจริง ในสว่นของฉนั เขา จบลงด้วย

การ ฆา่ตวัตาย เป็น ทั *งหมดใน ความหวงัของ วนัหนึ งชาวยิว หบุเขา

ผมหวงั วา่ชาวยิว ในหบุเขาจะมีชีวิตอยู่ ก็คือความสนกุ ที ง่ายสาํหรับ ฉนันั น คือมนั เป็นเรื อง ที ผมไมไ่ด้

เตรียม ความแข็งแรงของฉนั อยูที่ ความสงู เดน่ เพราะ เขารู้วา่ ต้นแบบ แตเ่ป็น ในชีวิต มีราคาของมนั

ผมจ่ายราคาที สงูสาํหรับ คน อื น ๆ ในหว่งโซต่ิด 5/6 ของประโยค ที เป็น นกัโทษ ใด ๆ ตั *งแต่ ประโยค

มากกวา่ หกปี สามารถใช้ประโยชน์จาก 5/6 เป็น กฎหมาย

แตเ่รามี ช่วงกลางของ การลงโทษ,2/3 และด้านลา่ง ดงันี *5/6ผมก็ออกไป เมื อวนัที  5/6 ได้รับ ทั *ง

หมด ทํา โปรแกรมสาํหรับ ประวตัิ ของฉนั ในชีวิต ของ ความเงียบสงบ ล้อมรอบ รับมือ กบัคน ที ดีคน

กบัผู้ ที ฉนั จดัการ เป็นสว่นหนึ ง ของการเป็นผู้ นําคน จนกวา่ฉนั จะรัก ถ้าพวกเขา ต้องการที จะ แล้วจากยา

สบู และไม่ ใช้มี ความรู้สกึ เกลยีดชงัอนัยิ งใหญ่ สาํหรับคนเหลา่นี *พวกเขาเป็น คนที บอกผมวา่ ไมม่ีอะไร

เพียง แต่ เป็นผู้ นํา ที โดดเดน่ บทบาท การเลน่มีผู้วา่ราชการเป็น ที รักของ ฉนัก็ เป็น ผู้หญิงคนแรกที มี

ความท้าทาย ของฉนัฉนั ก็มีความจงรักภกัดี แตแ่ล้ว ผมคิดวา่ เป็นความผิดพลาด คือการที เธอปฏิเสธ ฉนั

คมุประพฤติ ครั *งแรก 10 ปีในคกุเธอไมไ่ด้ ขอบคณุ ฉนั และเรียกร้อง การบริโภค ของฉนั ทดสอบ ยา

เสพติดแตม่นัก็ ฉลาด เกินไปที จะ รู้วา่มนั จะอยูที่ วิธีการที ผม คมุประพฤติ ได้รับ หลงัจากที ขอ ฉนัทํา ให้

ผู้ พิพากษา แพทย์เธอให้ฉนั สี วนั ของการทดลอง ในสภาพที จะได้ยิน จากหวัหน้าและพวกเขา ได้รับคําสั ง

ขึ *น ผู้ พิพากษา หมอ เขาได้รับ สี วนัของการ ลอ่แหลม สง่มอบ ให้กบั ขยายการ ตรวจคดักรอง ยาเสพติด

คือการซ้อมรบ ที พวกเขามี อยูเ่สมอและ ผมยงั ประเมิน หลายครั *ง แต่ เคารพ เสมอ เขาเพราะเขา สมควร

ได้รับ ความเคารพ ของฉนัพวกเขาเป็น สิ งมีชีวิต ที มีบทบาท ที ดีที สดุ ของเขา แต่ มนัเกิดขึ *น ทดสอบที ได้

รับ เชิงบวกที จะ หลบัใน เช่น เฮโรอีน กญัชา บริโภค กญัชา แต่ ผมเลน่ เพื อประโยชน์ ของฉนัเมื อฉนั ติด

อยู่ แอพลเิคชนั ของฉนัฉนั เป็นที ถกเถียงกนั ทั *งหมด ที มี จะสารภาพเพราะมนัเป็น ของผู้บริโภค ได้รับการ

ร้องขอยาเสพติด กบัแพทย์ ของฉนั ana f. เพราะมนั อยูภ่ายใต้ หรือ ด้านบนของการอภิปราย อุน่ ที 

ขอความช่วยเหลอื ของเขา สาํหรับ ทกุอยา่งใน สิ งที เธอได้ ช่วยให้ฉนั ฉนัถามเขาวา่ยาเสพติด ที เรียกวา่

Tramalเป็น เวลาที ฉนัรู้สกึวา่ฉนั มี พนัธมิตร ดร ana ฉหรือ Tramal กลา่วหาวา่ หลบัใน

ในสถานการณ์ ของการปฏิบตัินี *เป็น สถานการณ์ที มนัจะ สะอาดถกูกลา่วหาวา่ หลบัใน ในการทดสอบ

การตรวจคดักรอง ยาเสพติด ที เมื อ conjuguei 2 + 2, เคลยีร์ คือ การตรวจคดักรอง ยาเสพ
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ติด ผา่นทาง แพทย์ ของฉนัเธอ ช่วยให้ฉนั ใช้เวลา เอกสาร เรียกร้องตอ่คําถามที วา่ การตรวจคดักรอง ของ

ยาเสพติด เป็นผม ยื นอทุธรณ์ กบัการตดัสนิใจ ที ทําขวา ของฉนัคือการ รีสอร์ท ฉนัหนั และผม นํามาใช้

สาํหรับ ผู้ พิพากษา สงูสดุ ดร. สแตนซ์ของ ศาล พิจารณาคดีเป็นระดบัสงูสดุ สาํหรับ นกัโทษ ที ถกูสง่ ฟรี

ด้วย ประโยชน์ของ การใช้งานตรงกลางของ ปากกา 2/3, ถกูสร้างขึ *น มี การตอ่สู้ทางร่างกาย เจ้า

พนกังานคมุ ไมไ่ด้ เพราะผม ต้องการที จะ เขาพยายาม ชื อเสยีง ของฉนัคือ ความบริบรูณ์ ดีในสภาพแวด

ล้อม คกุเคารพ แต่ ยงัสร้าง เรื องนี * เคารพโดย เคารพ รู้วา่เขา ไมส่ามารถ เลน่กบั ระบบระบบ ชยั ในตวั

เอง เพราะ จะต้องมี สงัคม ทกุอยา่งที เรา อาจต้องการ สวสัดิการ การตดัสนิใจ ที แตกตา่งกนั ผมมี

ทกุอยา่ง ทกุอยา่งในอํานาจ ของฉนั ที จะได้รับ ผลประโยชน์ จากตรงกลาง ของปากกา 2/3เป็นชื อเสยีง

ของฉนัคือ กว้าง ในหมู่ ทหาร และในหมู่ สหายมี ยาม ที ฉนั ยงัต้องการ ที จะท้าทายและ ทกุระดบั ทาง

จิตวิทยา ทางกายภาพ และทกุสิ งทกุอยา่งที คณุ สามารถคิด เพราะผม รู้วา่สิ งที จะเกิดขึ *น ในสถาบนัการ

ศกึษาที มี ตอ่การปฏิบตัิตาม จะถกูเรียกวา่ออดิชั น สาํหรับ ช่วงกลางของ ปากกา 2/3 และ 5/6 ยงั

เป็น โปรแกรมที อยูบ่นพื *นฐานของ ความสะอาดของ รายงาน การแก้ไขปัญหา ของ การตรวจคดักรอง

สาํหรับ กญัชา;โปรแกรมนี * บอกผู้ พิพากษา วา่ แพทย์ ได้ ถกูกลา่วหาวา่ วิเคราะห์ Chamon หรือ

กญัชา แต่ ที ผมเป็นอยู่ ทางสงัคม ไมเ่คยอยู่ ใน ความคุ้มครอง ภายในหว่งโซค่ือ มีฉนั เกี ยวข้องกบั สว่นที 

เหลอืของ ประชากร คกุและ บอกผู้ พิพากษา วา่ดรผมไมไ่ด้ กินอะไร ในเวลานั *น สง่ผล เฉพาะใน กญัชาจึง

เป็น ตรรกะ ถ้า ผมทําตาม กบัคนที กิน และอาศยัอยู่ - Mos ใน สถานที คบัแคบ ก็ เป็นเรื องปกติ ที 

จะไปกลา่วหา กญัชา ตั *งแตฉ่นั สดูอากาศผม เลื อนการตดัสนิใจ คมุประพฤติสาํหรับมนัเป็น ในเวลา

คริสมาสต์ และแพทย์ ผู้ พิพากษา จะออกไป สองสปัดาห์ ที เป็น วนัหยดุ คริสต์มาส แต่ เธอให้ฉนั เหตผุล

และให้ฉนัลอ่แหลม เกือบสองเดือน และครึ ง มนัเป็นเวลานาน ของปัญหา เพราะ ความทะเยอทะยาน ออก

มา อยา่งนา่กลวั เพราะ ผมอยูใ่น หลายปีสบิปีแต่ เดินไป และ ใสข่ึ *นกบั ฉนัดี จนกวา่จะถึงวนัออกจาก ที 

ไมด่ี ให้ฉนั สี วนัของการ สง่ออก เป็นเวลานาน ไมด่ี ที เขา ได้ปฏิบตัิ ที ประสบความสาํเร็จแตม่นัคงจะ เป็น

เรื อง ยากที จะ ฉนัก็ จะต้องมี ความเคารพ มากขึ *นและ ไมไ่ด้รับ ในปัญหา แต่ ทนัทีที ผม เดินเข้ามา หลงั

จากสอง เดือนหลงัจากที เขามีความสขุที ลอ่แหลม จะมี ใครบางคนที ผมอยากจะ ทําให้ชีวิต และ มนัเกิด

ขึ *นฉนักลายเป็น สว่นร่วม ในการตอ่สู้ ในการที เด็กมีบิต ได้รับการปฏิบตัิ ที ไมด่ีแตเ่ขาก็ โชคดีที จะ เป็น

บคุคล ที เป็น บคุคลที มีบคุลกิ ของมนษุย์ถกู ปิดลงใน เซลล์ เพื อ การสาํรวจคือการที เรา ได้ยิน ฉนัสง่เขา

กระดาษที จะขอโทษ มนั ไม ่entalasse ฉนั มี ไมจํ่าเป็นต้องเคยได้ยิน เจ้านาย ที ได้ยิน เรา เป็น

เยอรมนัเชพเพิ ชื อเลน่ เขา ในตอนแรก เขาไมต้่องการ ที จะได้ยิน เด็ก เพราะ เขาบอกวา่มนั ไมส่ามารถ ที 

อาจไมไ่ด้รับ เรื องตลกเพราะเขา ได้พยายาม ที จะให้ ฉนัด้วยมีดจากนั *นก็ สามารถที จะยอมรับ รุ่นของ เด็ก

และ เรียกฉนัและ ฉนับอกเขาวา่ รุ่นเดียวกนั นั นก็คือ การออกกําลงักายของเกม ที จะได้ สิ *นสดุวนัที ไมด่ี
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เขาก็ไม่ ยอมรับ เป็นอยา่งดี รุ่น ที ผม เคยบอกเขาคือ ขณะที เขาเป็น ยาม ตีมี หลายปีของการ บริการและ

การ จดัการกบั " casdatrolas " คือ เป็นชื อที มอบให้กบั ผู้ ที มี เวลาหลายปีใน คกุ ไมม่ีอะไร

เกิดขึ *นกบัฉนั หรือ ฉนั ไมใ่ห้เด็ก พาเรา จากการลงโทษ

ไป ในชีวิตปกติ ผมเริ มที จะ หลกีเลี ยงปัญหา ตอ่ไป ฉนัจะได้ เพลดิเพลนิไปกบัการ ออกจาก สี ลอ่แหลม

มากขึ *น ประสบความสาํเร็จ ก็เกิดขึ *น อีกครั *งใน เดือนมีนาคม ปี 2007 หายไป ฉนั 11 วนั ที จะ

สามารถ เพลดิเพลนิไปกบัการ คมุประพฤติ อีก เดือน เมษายน ของรายการผมเคย เข้าใจผิดวา่คนที มี ยา

เสพติด คือ ให้เขา ทราย แทนสิ งที จริง เขามา โหลด ที ฉนั ทําไมไ่ด้ แตเ่ป็นอนัตราย จะถกู ทํานองคลอง

ธรรม ในครั *งนี * ได้รับการ เตือนแล้ว ผม จํากดั ตวัเอง เพื อปกป้องและสิ งที ได้มี

แตปั่ญหา ที ไมเ่คย มา คนเดียว ผมพลาด มนั เกิดขึ *นใน มา ด้วยเหตนีุ *มนั ก็ถือได้วา่ มนั อาจจะไมไ่ด้

เปิดเผยออกมา อีกครั *ง ริกาแตค่ราวนี * มี ฉนั จะได้รับ ออกไปผม จะตดัไมด่ี และเป็นสิ งที เกิดขึ *นฉนัเรียกวา่

คนที แตง่ตวัประหลาด ไปยงัเซลล์ ของฉนัที จะใช้ ข้อมลู เพราะ ผู้ชายคนนี * ยงั ไมช่อบ วิธีการของฉนั เป็น

และได้ สาบานวา่ คนที ให้ฉนั ข้อมลู,บ้า Adan นกัรบ ที แท้จริง นอกจากนี *เขายงั มีความสขุ ที ไมด่ี

เช่นฉนั มีเธอสาบาน โดย หลานชายของฉนั ฉนัจะไม่ ทําอะไร ที อยากจะทราบ ชื อยืนยนั ทั *งวนั ใน

สญัญา วา่ไมม่ีอะไรที จะทําอยู่ เกือบถึง เวลา ของการปิด ตวัของเซลล์ ที เรียกวา่ คนที แตง่ตวัประหลาด

ไปยงัเซลล์ ของฉนัฉนั ขอให้เขาเหตผุลที ทําให้เขา เดินไป พดูคยุ อะไรบางอยา่งที เขาไมเ่คยเห็น เขา ปฏิเสธ

ผมรู้วา่Nuno บ้า ฉนั ไมเ่คย จะ อยูใ่น สถานการณ์เช่นนี * เป็นหนึ งใน คนที เคารพ เสมอ เพราะเขา

เป็นนกัรบ ที แท้จริง รู้สกึ โกรธของเขา ฉนัปฏิเสธ และ ปฏิเสธ NunoStrike และมนั เป็นช่วงเวลา

ยามเข้ามาใน มือถือของฉนั และเห็นคน ตาย บนพื *นดิน หมดั ที  desferi เขา แต่ ยามเห็นอะไร

เพียง เห็นคน ลดลง ไมส่ามารถพดู อะไรโดยไม่ ได้เห็น แตนี่ *แตล่ะคน เป็น ลกูสนิชวา่เป็นสิ งที จะ ซบัซ้อน

สถานการณ์ ของฉนั แต่ ถึงอยา่งนั *น ผมรู้วา่มี ก็จะ ไปกบั ผมเป็นอยา่งดี เพราะผม ไมเ่คย chibado 

ทกุคน และพวกเขา ฉนั ทิศทางความเป็นผู้ นํามีความเต็มใจ ที จะลงโทษ ฉนัด้วยเพราะ ผมไมเ่คย ปิด อ้าง

วา่ นกัโทษ ที จะเรียกร้อง สิ งที มนัเป็นผมได้ เห็น เสมอ เช่น แรงจงูใจสาํหรับ สาเหตเุหลา่นี * หรือรูปแบบ

ของการตอ่สู้ และที วา่เมื อ พวกเขาให้ฉนั ห้าวนัของการ ลงโทษ พวกเขา ทํา ในเซลล์เป็น ลงโทษ เบา ปก

ป้อง ตวัเอง บอกวา่ แตล่ะคนมีความรู้สกึ ไมด่ีและลดลง และเขาบอกวา่ รุ่นของเขา สิ งที ได้รับ จริงๆ ตีและ

สิ งนี *เกิดขึ *น ในช่วงเวลาที มนัก็ เกือบ จะมีความสขุ 2/3 ของฉนัจะ มีโอกาสที ดี ที จะได้รับ ออกมี เป็น

อะไรที ทําร้าย ผมวา่ ไมต้่อง ดําเนินการทางวินยั ที อยูต่รงกลางแตค่รั *งนี * มนัจะมี การเรียกร้อง เมื อ ความ

ไร้เดียงสา ก็ได้ยินเสยีง 2/3 กลา่ววา่แพทย์ หญิงที เป็นผู้บริสทุธิ< ที ไมไ่ด้ทํา การรุกราน ใด ๆ ที ไม่ ใช้

เวลานี *ใน บญัชี ผมรู้สกึวา่ ผลกระทบจาก สถานการณ์ แต่ รอ การตดัสนิใจและการตดัสนิใจที ถกูตดัความ
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เป็นไปได้ ผมออก ไปตรง 2/3 เทา่นั *นที สามารถ ได้รับประโยชน์ จากการพิจารณา เพิ มเติม ในการ

ประเมิน 5/6 ของ ฉนั ประโยคคือวา่ จะออกมาจาก ภาระหน้าที ใน 5/6 แล้วเพราะ กฎหมายโปรด

ปราน โปรดปรานในกรณีนี * จะ ออกมา อยูแ่ล้ว ใน 5/6 แต่ จะ เสยีคา่ใช้จ่าย เกือบ 3 ปีที ผา่นมา อยู่

ในคกุ แทนการออก สาํหรับ การเรียกร้อง ของการนํา การดําเนินการตั *งสาํรอง ตดัสนิใจของผู้ พิพากษาที จะ

มี การพิจารณาใหม่ ก่อน ดร. 5/6 ,มนั จะ ต้องเดิน อยา่งน้อยหกเดือน ที เงียบสงบการลงโทษ ที ได้รับ

ในเดือนมีนาคม ก็ได้ยินเสยีง ในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกนั การพิจารณา ทณัฑ์บน ยงัไม่ ได้รับการ ตดั

การตดัสนิใจของ 2/3 ที เมื อ ชีวิตของฉนั จะได้รับ แม้กระทั ง ความซบัซ้อนมากขึ *น เขารู้สกึวา่ฉนั มีความ

สขุ , เศร้า แต่ รู้วา่ผม ได้ ใช้จ่ายไปแล้ว จํานวนมาก ของความเชื อมั น ของฉนัมนัเป็น เมื อมนัเกิดขึ *น ใน

ช่วง สถานการณ์ครั *งนี *ด้วย ยามอาจเป็น สถานการณ์ที จะได้ไป หากไมไ่ด้ สาํหรับ ความจริงที วา่ ยาม ที 

ผมได้ พดูหยาบ และแข็งไม ่acatei คําสั งของเขา , desferi คณุ หมดั ในใบหน้าของ เขาเป็น

คนเดียว กบัฉนั แต่ ยาม อีก ปรากฏ เขาเข้าร่วม เร็วเกินไป กบัเพื อนร่วมงาน และเข้าร่วม ในการโจมตี

ฉนั ฉนั ไม ่ desferi คณุหมดั มากขึ *นไม่ พวกเขายงั หยดุ ได้อยา่งรวดเร็วด้วย ความพยายามที จะ

โจมตีผม เพียงฉนัถกูขอให้ ไปที ห้องรอ ของ หวัหน้า หอผู้ ป่วยมาดู ฉนั จะถาม วา่เกิดอะไรขึ *น ผม บอก

พวกเขาวา่ ไมม่ีอะไรเกิดขึ *น แตเ่พียงวา่ มนัไมไ่ด้ ปฏิบตัิตาม คําสั ง เพราะ เป็นยามก็ยงัคง มีเลอืดออก

จากปากรู้วา่เป็นโจมตี คือวิธีที มนัเป็นโจมตี ง่าย หรือ สถานการณ์ อบุตัิเหตแุละ นั นคือสิ งที ผมบอก พวก

เขา มีเหตผุลที จะ โจมตี ยามจน พดู ดีกบั เขา ไม่ ยงั บอกพวกเขา วา่เขามีเป็นอบุตัิเหตุ และมนัก็เป็น

เรื อง ที ฉนัมกัจะ อ้อนวอน

พวกเขา ทําให้ฉนั ปิด รอให้ การตรวจสอบ ที เรียกวา่ สว่น การรักษาความปลอดภยั ของชาวยิว วลัเลย์

เข้าชม เรียกแตเ่ขา ก็เต็มใจที จะ ไปพร้อมกบั วิทยานิพนธ์ของฉนั ที จริง เป็นอบุตัิเหตไุมส่ามารถ ยอมรับวา่

มนั เป็นการกระทํา โดยไมส่มคัรใจ จะมี หายไปดงันั *นผมจึงต้อง ฐาน ตวัเอง ในแง่ที วา่ พวกเขา ต้องการที 

จะ ไปข้างหน้า วิทยานิพนธ์ฉบบันี * จะต้องมี ความขดัแย้งระหวา่ง เจ้าหน้าที รักษาความปลอดภยัยาม ที ได้

รับ นม ทําร้าย แตเ่ขาก็ยงั ไมเ่คย เขียนวา่ ผม ตีคณุ ที ทําให้ การมีสว่นร่วม เป็น ยาม อื น ๆ ที ได้รับ มี

เด็กที อยูใ่นความ คุ้มครองเขา ได้ไป โรงพยาบาลยงัเป็น ประจําเป็นป้องกนั สนัโดษ ต้องมาพร้อมกบั ยาม

จริงผม รู้วา่เขา ได้เห็น สิ งที ผมทํา เพราะ เขาเห็น ทกุอยา่ง เพื อให้ เขาเป็นคน ที ทําให้ผม มีสว่นร่วม ที จะ

ลงโทษ ทางวินยั ที พาฉนัไป ยงั ศาล.

แต่ ในวนัที เขา ก็ได้ยินเสยีง ในกระทรวง สาธารณะ ผมได้รับแจ้ง วา่เขาได้รับ ข้อหาทําร้ายร่างกาย

ถกูกลา่วหา นม ยาม แตผู่้ ที มาพร้อมกบั ผม ในวนันั *น เป็น ยาม มะกอกประวตัิของ นี *ป้องกนั ฉนั เป็น

มิตรภาพที สร้างขึ *นภายใน หว่งโซ,่ เข้าร่วมหลกัสตูร ในการใช้งาน สาํนกังาน ในด้าน ไอทีมี การตรวจสอบ
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ที เรียกวา่ Lina , ฉนัตกหลมุรัก กบัมนั โดยไมไ่ด้ตั *งใจ และ ยาม นี * มะกอกยงั ชอบเธอ และเอา ตดั

มนัเขา รู้วา่ผม ชอบ เธอและเธอ ชอบฉนั จึง เริ ม มี ผกู ชนะ ฉนั มิตรภาพ จะได้ พดู ไมด่ีของ ฉนั เพื อ

ต้องการที จะ ติดกบัมนั เริ มต้น พดูคยุกบั ฉนัอีกตอ่ไป และเขา ฟังงบ ของฉนัในกระทรวง สาธารณะ และ

เขาเขียน ลงทกุอยา่ง ที ผมได้ กลา่ว ไว้ วิทยานิพนธ์ที มนัเป็นอบุตัิเหตเุพราะ ฉนัจะไมไ่ด้ คิดวา่นี *จะ ช่วย

ให้ฉนั ป้องกนั ได้ จะชอบ ฉนัหลงัจาก ที ถกู หยดุ Monsantoหว่งโซ่ ที ได้รับการ ออกแบบคกุ

ธรรมดาสาํหรับเรือนจํา ความปลอดภยัสงูสดุ อยูที่ นั น พฤษภาคม 2007 ที หว่งโซเ่ปิดตวั แต่ ไป

Monsanto โดย ไมต้่องรอให้ การดําเนินการเป็น หว่งโซ่ ที มีความซบัซ้อน ได้ทํากบั ผู้ก่อการร้าย

บ้านอาชญากรรม ความรุนแรงมากขึ *น , องค์กรอาชญากรรม เราจะ เฝ้าดู อยา่งตอ่เนื อง เสมอ เพราะ เรา

อยูใ่น ระบอบการปกครอง ที เข้มงวด เช่น หลกัการ นกัโทษถกู ใสก่ญุแจมือ ที จะออกจาก เซลล์ได้ เพียง

คนเดียวที เลน่ วนัแตผ่ม เพิ งไป ที นั นใน เดือนพฤษภาคม 2008 ยงั เอากบั โครงการนี * จะต้องปิด

ยาว ในเซลล์แต่ ฉนัเลอืก ไม่ ขึ *น กญุแจมือเลอืกแล้ว ขึ *น ระบอบการปกครองที ไมไ่ด้เปิด แตเ่รามี อาชีพ

อื น ๆ เรามี ฟตุบอลแฮนด์บอล และห้องออกกําลงักาย เรา สามารถเยี ยมชม ห้องสมดุเช่นกนั แต่ ได้รับการ

ทอ , ไมไ่ด้ทั *งหมด ในวนัเดียวกนั

ฉนัตอบ และ เดินกลบัไป ปกป้อง วิทยานิพนธ์ เดียวกนั แต่ เมื อ ฉนัได้ออกจาก รถตู้ ที จะขบัรถ ให้ฉนัไป

ห้องพิจารณาคดี ที ฉนัเห็น วา่นม ยามเหยื อมาพร้อมกบั ยาม มะกอกและ อยูไ่กลจาก จินตนาการ ที จะมี

ความประหลาดใจ ที นา่รัก เมื อฉนัเริ มต้นได้ยิน นม ยาม พยานได้ยิน วิทยานิพนธ์ที ฉนัได้ รับการปกป้อง

เมื อฉนัถาม อยัการและที วา่เมื อ ฉนัรู้สกึ ยาม มะกอกได้ ช่วยให้ฉนัศาล ก็อ้าง วา่พวกเขาไม่ เชื อ วา่มนั

เป็นอบุตัิเหตแุต่ ทําในสิ งที มนั จะต้อง และหลกัฐาน ไปในทางตรงกนัข้าม ไมม่ี ไมม่ีใครสามารถ ถกูตดัสนิ

ผม ก็พ้น และทนายความ ของฉนัคือ ที ยอดเยี ยม มากเกินไปในขณะ ที ได้รับการ รอการพิจารณาคดี ในคกุ

ความปลอดภยัสงู Monsanto ทําให้ฉนั ทบทวนผม ขาด ตรงสอง เดือนที จะไป ฟรี และโอน ให้ฉนั

ipของ Alcoentre ได้ มี ลา่สดุ ในหว่งโซ่ นี * มี การจดัสง่สนิค้า ที ได้รับการ เรียกร้อง ดงัตอ่ไปนี *

หลายอยา่งที ฉนัได้ทํา ในหว่งโซเ่ป็น หว่งโซข่อง ระบบเปิด ที เรียกวา่ โคโลนี คกุโดยฉนั หายไปสอง เดือน

ที พวกเขาสง่ฉนั กลบัไปมี ที จะออกไป ถนนผมซ้าย

ในฐานะที เป็น ความประสงค์ของเรา เป็นที ดี ที จะอยูใ่นหว่งโซ่ เปิดคกุ เพราะมนั เอาฉนั ปีและครึ ง

Monsanto และการประกอบอาชีพ มากขึ *น วา่เรามี มีระบบปิด มาก

ยากที จะเอาชนะ แม้ ผม ที มี ประสบการณ์อยา่งกว้างขวาง ภายใน เรือนจํา บ้าน เหลา่นี *และ มนัก็ถกู

แล้วฉนั ลดลงใน เฮโรอีน Monsanto มนัเป็น ไปไมไ่ด้ที จะไปที นั น เพราะยาเสพติด ไมไ่ด้เข้า

เสบียงอาหาร หรือสิ งที อยูน่อก โดย การเยี ยมชมมี แก้ว ที ไมไ่ด้ได้รับอนญุาตให้ ติดตอ่ทางกายภาพ แตม่กั
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จะ บอกฉนั ของ ความชั วร้ายทั *งหมด ที เกิดขึ *นกบัผม มี ผลประโยชน์ออกจาก การใช้ ยาเสพติด

*** *** ปิด

Pink Floyd - เราและ พวกเขา

" เรา และ พวกเขา

และหลงัจาก เรา คน ธรรมดา เทา่นั *น

ผมและคณุ

พระเจ้า เทา่นั *นที รู้

มนั ไมใ่ช่สิ งที เรา จะเลอืกที จะ สง่เขาร้อง จากด้านหลงั และ แถวหน้าเสยีชีวิต

ทั วไปและนั ง และเส้นบนแผนที ย้าย จากทางด้านข้าง สดีํา และสฟ้ีา

และผู้ รู้ ซึ งเป็นที ซึ ง และ ใครเป็นใคร

ขึ *น ๆ ลง ๆ

และในที สดุ ก็เพียง รอบ ' n รอบ ยงัไมไ่ด้ คณุได้ยินมนั เป็น การตอ่สู้ ของคํา ผู้ ถือ โปสเตอร์ร้องไห้

ฟัง ลกูชาย กลา่ววา่ คนที มีปืน

มี ห้องพกั สาํหรับคณุ ภายใน

"ผมหมายความวา่ พวกเขาไมไ่ด้ จะ ฆา่ ยา ดงันั *นหาก คณุให้ 'emสั *น อยา่งรวดเร็ว คม ช็อก พวก

เขาจะไม่ ทํามนัอีกครั *งขดุ มนัได้หรือไมฉ่นั หมายความวา่เขา ได้รับการออก เบา ๆ ' ทําให้ฉนั จะได้ ให้

เขาหวด - ฉนั เทา่นั *นที ตีเขา ครั *งเดียว!มนัเป็นเพียงความแตกตา่ง

ความเห็น แตจ่ริงๆ ... ผมหมายถึง คา่ใช้จ่ายใน มารยาทที ดี ของการไม่ ทํา อะไร พวกเขา ใช่มั *ย? "

ลงและออก

มนัไมส่ามารถ ช่วย Que มีจํานวนมาก เกี ยวกบั มนั

ด้วย โดยไมต้่อง
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และผู้ ที จะ ปฏิเสธ มนัเป็นสิ งที ตอ่สู้คือทั *งหมดที เกี ยวกบั?

ออกจากทาง

มนัเป็น วนัที วุน่วาย

ฉนัมี สิ งที อยูใ่นใจ ของฉนัสาํหรับความต้องการ ของราคาของ ชาและชิ *น"

ชายชราคนหนึ ง เสยีชีวิต

ลขิสทิธิ<© สชีมพู ฟลอยด์

เศษ

ฉนั เศษ

สิ งที สง่มา และสมัผสั ในภาคเหนือ แช่แข็งแผน่ เก่า รอ ที จะขดโทน แสงสส้ีม เผาผ้าหม่ อุน่ เป็นจิต

วิญญาณ ที ลมื เรียกร้อง และ ทน ความหนาวเย็น electrifyingหนว่ยความจํา หลวม ไมไ่ด้อยูใ่น

ตวัละคร และ การดํารงอยูแ่พร่กระจาย เสยีงจงัหวะ เวลาที ตวัเอง หลวม ร้อน บกุ ฉนัและ สาํรวจ ไมใ่ช้

ความร้อนระบายความร้อน โลก ร้อน บรรยากาศไมไ่ด้ลกูเดียวกนั ม้วน เข้าไปในมมุจดุ เป๋ ภายใต้พื *นผิว

ของมหาสมทุรภายในหินหนืด เปรี *ยง สูป่่าของการสาํรวจ และสร้างความประทบัใจที เดินทางมาพกัผอ่น ที 

สวยงาม และไมม่ี ทางอื นที จะ บอกวา่มนัเป็น คําพดู คํา ร้อนหรือเย็น เกินไปเช่น ศพ มืดมน เย็น จริงๆ

เย็น นิรันดร์ในฝัน ที ร้อนของฤดใูบไม้ผลแิละ หบุเขาแมนํ่ *า โดยไมต้่อง เสยีงหวัเราะเป็นความหวงัทําลาย รอ

การค้นหาและ แสดงสิ งที พระเอก และ alludes เพื อสร้าง อยา่งช้า ๆ และ แสดงให้เห็นวา่ คิด เพียง

แตไ่มม่ี ระยะทางและ เหมาะสม กบั สมการ กลา่วถึง ทกุประเด็นร้อน ร้อน แม้ เปรี *ยง เสยีง กีต้าร์ ที มี

แรงสั นสะเทือน ที นั งวฒันธรรม ที เกิด ผลไม้ และอื น ๆ หรือ เก่ง น้อย โดยไมต้่อง ยกเลกิ แก้ไข

สถานการณ์ ตอนนี * หยดุ existentiallyรับผลกระทบจาก การเจ็บป่วย ของคําที ถ่ายทอด หหูนวก

แหง่ความเงียบกลา่ววา่ การดแูล มากขึ *นในการ ดแูลที เป็น ยก ความสงสยัของการ ถอนแตส่ง่ อยา่งมี

ประสทิธิภาพ ทิศทาง และการเขียนทั *งที ความจริง ก็คือวา่มี ความจริง ระหวา่งความคิด และวิธีการ ดําเนิน

การเพื อ หา ผา่น พฤติกรรมที สร้าง เทคนิคและ ประลองยทุธ์ คนขบัรถ ตวัเอง และดู ยอมจํานนตอ่

ภาพลวงตาของ คํา ที ไมม่ีความหมายแต่ อยา่งถกูต้อง กลา่ววา่ แตม่นัเป็นเรื อง ที ไมน่า่เชื อ ทั *งหมดรูปแบบ

ที มีการกระทํา พื *นฐาน ที จะ โชคร้าย บริสทุธิ< ไมเ่หมาะสม ดทีู เติบโตและ รู้ วา่จะทําอยา่งไร กบั

สถานการณ์ที ไมม่ี ความรู้สกึ ใด ๆ ของ คําอธิบาย ของเขาเอง วิสยัทศัน์ หรือความรู้สกึ เรามกัจะ บอกวา่

เรา ไมค่ิด และดู สิ งที เป็น ความรู้ และเรียนรู้จากและ อาการอื น ๆ ของเดียวกนัหรือคล้ายกนั หรือในรูป
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แบบของการเติม นี คือตวัอยา่ง ของการปฏิบตัิภารกิจ ใด ๆ ความรู้สกึ ที เป็นนามธรรม ในรูปแบบ ที ไมไ่ด้

มีเหตผุล ใน ของ ความจริง ปัจจบุนั เป็นหนว่ย แต่ สหรัฐ ลกัษณะการแยกสว่น ของโลกที มีความ ใกล้

เคียงกนัและ เช่นเคย เรามี ความคล้ายคลงึกนัแต่ ไมไ่ด้มี ความเทา่เทียมกนั ของเขา อาจจะเป็น เหตผุลที 

พื *นหลงัและ หายไปใน การโอนเงิน ของตวัเอง ที นี เป็นตวัละคร โดยวิธีการ ของการเป็น และความรู้สกึ

ร้อนวบูวาบ ที มา จากที เดียวกนั ภายใน อาจมีลกัษณะเช่น จิตรกร ของรูปร่าง กรอบเป็น ตรงที เป็น

สถาปนิก ไมไ่ด้เป็นเหตผุล สดุท้าย แนน่อน วา่ใน การปราบปราม หรือ การโคน่ล้มของ จินตนาการของ

ความเป็นจริง ที เรียบง่ายที ออกมา ตามธรรมชาติ ปัญญาและ incisiveness ไมส่าํคญั ที ดําเนิน

การโดย อนาคตที ทกุอยา่งมี การทําความสะอาด และ ความเป็นจริงของอดีตที ผา่นมา อยา่งหนกัโดยไมรู้่

ตวัและ ใช้สทิธิ กนัอยา่งมากใน ความดรุ้าย ของ ประสบการณ์ของคําที มกัจะ นกึภาพ อ้างว้าง ที นี คือ ช่วง

เวลาที จบั ชิ *นสว่น ให้ ความสนใจดเูถิด ร่วมใสใ่จในการ นี * ก้าวก่าย ฉนั จะ เขียน มีอํานาจทกุอยา่ง ยงัไม่

ชดัเจน วา่เป็น ตรงที เป็นเส้นของขอบฟ้า ที ดวงอาทิตย์ ลงไปและ ซอ่น ชั *น นอนหลบัและ พบวา่ตวัเอง ตี

แตไ่มเ่คย เสยีใจ เพราะไมม่ี ที จะเกิด อีกครั *งและ จะ สดใสเทา่ที มนั เป็นสิ งเดียวที ดวงอาทิตย์ จะทําให้

ประสบการณ์ ที สดใส และมีพลงั ของเรา ดงันั *นหากชดุ ในการเคลื อนไหว ที ทกุรายละเอียด จะมีการ

อธิบาย ความไว ขั *นตํ า เทา่นั *นที จะ เกิดขึ *น และจดจํา คําที มี ความหมายของมนั ทกุวนัและ เก็บไว้ ใน

ความเงียบ ของความอดทน ของคณุมีญาณทิพย์ มืด ไมไ่ด้ คาดการณ์ไว้ แตไ่มไ่ด้ ลดลง สญัชาตญาณ

ใด ๆ เหตผุล จนกวา่ฉนัไม ่invades'mฉนั เอง ถกูสร้างขึ *น และรักษา เสาเป็นจดุออ่น เสมอ อยูใ่น

โลกสมมตุิ ที มนัยืน โดยไมม่ีใคร จงระวงั สายลบั เหลา่นี * ผม จะ สรรเสริญ ของฉนั ของ ความประพฤติ

ความเป็นจริง ที รุนแรงของ ความร้อน เทา่นั *นเครื องยนต์ หวัรถจกัร ที ทําเช่นนี * การเดินทาง บ้า มากและ

ลกึลงไปใน อโุมงค์ ที คณุ อาจไมเ่คย เห็นภายใน ความมืด เพื อให้ คณุกบัการสง่ออก ของภาพและสิ *นสดุ

ที สดใส รอ เพียง ให้ยตุิ สิ งที กระตุ้นให้ เราและผลกัดนัให้ เราและสิ งที เป็น แรง แตก fascináveis 

  เป็นอะไร ที เชื อถือได้ ยากที จะรู้ และไมเ่คย ได้รับการ เรียนรู้ เว็บ ที เสยีแต่ กลบัมา ในรูปแบบ เว็บ ที มนั

เป็น เรื องที ยาก และ เป็น อบุตัิเหตุ ในเรื องที มีการยิง ลกึที ฆา่ เขา ในวยัเด็ก ,ความเกลยีดชงั พื *นฐาน

แตไ่มเ่คย สนใจใยดีกบั ใครบางคนหรือ จิตใจ หรือ คน ใด ๆ ของคณุ ดงันั *นในวิธีที ชาญฉลาด บอก ทกุ

คน วา่เราเป็น ผลรวม ทั *งหมดของเรา และมา คน   เทา่เทียมกนั มากขึ *น แตกตา่งกนัและ คล้ายกนักบัตวั

ละคร เดิม ในความเป็นจริง มีความเป็น หุน่เชิดของ การกระทําใด ๆ และเป็นสว่นหนึ งที แสดงถึง การเดิน

ทางหายไปใน พื *นที ตวัอกัษรศิลปะของ การสร้างพื *นที จะเป็นเจ้าของ เสยีชีวิตจาก จดุสิ *นสดุ ใด ๆ, สดุ

ยอดก็ไมเ่คย สิ *นสดุตาย สาํหรับเรา ไมเ่คยเกิดขึ *น ก็เกิดขึ *น กบับรรดาผู้ รู้ เราเมื อเรา ตาย และไมเ่คย รู้วา่

มนัเป็นคําที ไมม่ี ที สิ *นสดุ แต่ เรียบง่ายและ ความคิดสร้างสรรค์บิตหากิน เป็น สนุขัจิ *งจอกที ต้องการที จะ

กินอาหาร จากความหิว มหาศาล กวา่ คือการเรียนรู้ และมกัจะ ต้องการที จะ ทราบข้อมลูเพิ มเติมแล้ว

แหลง่ที มาของ การมีอายยุืนยาว นี * ไมเ่คยรู้วา่ สิ งที เกิดขึ *น และแม้วา่ นกัปีนเขา ที ผา่นมา ได้รับการ บนัทกึ
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ไว้ และย้าย ศรัทธา ของภเูขา ของเขาและข้อ จํากดันี *เป็นเพียง จดุเริ มต้นของหน้าผาทศันคติ เยาวชน เมื อ

เทียบกบั ระดบัความสงู ใด ๆ และ เมื อเรา ลงไปและ เราเห็น วา่เรา ได้บรรลแุล้ว ในการชนะ เพียงรู้เลก็

ๆ น้อย ๆ ที จะเป็นและ ไมเ่คยต้องการที จะเสยีและ ทั *งหมดที เราสามารถ บินไปยงั จดุใด ๆ ใน ที เคย ตก

อยู่ เพราะพวกเขา เรียนรู้ที จะ บินและ จินตนาการ ทกุอยา่ง แต่ ชิ *นสว่น ทั *งหมดเป็น คําพดู ความคิดและ

ความคิดนํ *าลกึ ลกึ เพื อ ศิลปะ ของ การหลอกลวง ยิ งทําให้ หวัข้อไมแ่นใ่จวา่ อากาศทะเล และปรากฏเป็น

ถ้า ด้วยพลงังาน ความมหศัจรรย์ของ ความสวา่งและ embebecido ซาบซึ *ง และ

ternurentoน้อยมาก นอกจากนี *มา จากช่วงเวลาที แนแ่ท้ หนึ ง และไมเ่คย อยูย่งคงกระพนั เพราะ

ชยัชนะของเขา ก็มกัจะ พา่ยแพ้ และ ได้เรียนรู้ มากขึ *น ก็จะแพ้ การตอ่สู้ มากขึ *น ในการที บอกวา่ ไมม่ี

อะไร และรู้สกึรสชาติ เลื อน ของพระองค์ผู้ทรง ประทานชยัชนะ มนั ก็เพียงพอที จะ เรียนรู้และ เรียนรู้ที จะ

มีชีวิตอยู่ กบัสิ งที เรา ปฏิเสธ.

Ii เศษ

ชั *น จมลงไปใน ระยะ หนึ ง บนัไดขบ โลหะขั *นตอน การทําความสะอาด เศษถงั บนพื *นตาราง หินออ่น ผนงั

ร่วมกนัใน สี หนึ ง ลดลง โดย ลดลง และ ตกอยู่ ลกึ เลก็น้อย คน ขยบัชั *น แสงสลวั , กําพร้า หนึ ง เกิด

การอดุตนั ผิวรังสขีองแสงที มีผลกระทบ เงา reflecti- ของกระจก หน้า, ดทีู ชิ *นหนึ ง ดํานํ *า , การ

ก่อวินาศกรรม , ทุน่ ที เกิดขึ *นใหม่ ที ช่วย ฉนัจากการ สาํลกั , บ้า,หนีออกมา และ หายไป ระหวา่ง ดวง

ดาวและเหว ที วา่งเปลา่ ของคณุธรรม ในแง่ของ ทศันคติ ในบรูณภาพ ของความทกุข์ทรมาน และก่อนที จะ

กลวั แล้ว ปิด เปียโน บน ถนน เชื *อสายบิน tar เปียโนเป็น บนพื *นและ แล้ว การสมัผสัเสยีง แรกภาพ

แรกเสยีง ลกึ สะท้อน ความวา่งเปลา่ ของครีบ วา่ยนํ *าในนํ *าสดุท้าย กระโดด พนัธบตัร เคลื อนไหว มิสซูรี 

และสิ งที หายใจ และ ถกูลาก สาํหรับภาพลวงตา desvaneceste เป็น ที แตกตา่งกนั สาํหรับช่วง

เวลาในมหาสมทุร ของ profundez,ของเหลวและ เกลอื โดยไมต้่อง เขียน ดินสอ สี เป็นนกัแสดง

ในการแสดง culminates บคุคลที เป็นของขวญั ที ทําให้ ฉนัมีความสขุ , ชดุนอน อยูบ่นเตียงเตียง

เท ฟอง และ ที แตกตา่งกนั ก็คือภาพ ทิวทศัน์ โดยไมต้่อง ทกุอยา่ง สดูดม การเปลี ยนแปลงของการรับรู้

และเสยีง ได้อยา่งชดัเจน , ไมม่ีนํ *าตา , ไมม่ีเส้น ไมม่ีกฎ โดยไมต้่อง มีอะไรบางอยา่ง ที ขาดหายไป ใน

ทกุ เรื องที ไมเ่ติบโตไมป่รากฏ แทบจะไม่ บอก และ จะผกูพนั , ความจริง , โซแ่ละ ลอ็ค ในทกุด้าน

หนงัสติBก เป้าหมายและ ขึ *นอยู่ ประหลาดใจ เป็น ลกูศร โดยไมต้่อง ขอบเขตผกู ปมเขียน หก ไมห่ยดุยั *ง

,การเขียน เบลอ ไมเ่คย ปิด ทกุอยา่งที เขา อยาก เห็น และผู้ ที ได้ อยากจะ มี และ ในพื *นหลงั จะไมข่อง

การเป็นตดั และเหลก็แผน่รีด เครา หยาบ หนึ ง หนวด, ผม, หนึ งบวกหนึ ง ของใบหน้า แตล่ะ สมัผสั ของ
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แตล่ะ ล้มละลาย บาป ของเขา ไร้กาลเวลา ของเขาจนถึงปัจจบุนั และเห็น ผลรวม เทา่นั *นและ ผ้า

แล้วยื น ใน ทรายดิน เลื อย และอาศยัอยู่ นบัตั *งแต่ เวลา ของการดํานํ *า, ความภาคภมูิใจ ทกุ เรืองแสง

และ ลงไป ด้านลา่งของโลก ได้เห็นเพลง ที เรียบง่ายให้มนั ในความพงึพอใจ ในทนัทีที เป่าวิสยัทศัน์เราทกุ

คน มีชีวิต ความเป็นจริงของ หนึ ง ของบางสิ งบาง ลางสงัหรณ์ อื นที จะเกิดขึ *น และ จะประสบความสาํเร็จ

กล้ามเนื *อกระตกุ เป็นอิสระ และ ตื นตวั ที จะได้รับ ความรู้สกึ และ จดหมายจากโคลง ที สมบรูณ์แบบ ที ไม่

เคย สมัผสั ของเดี ยววิ ง ประโยคหนึ ง วา่ ขั *นตอน ดงันั *นที เราจะ ได้ออกไป และสถานที ที เราอยู่ โดยไม่

ต้องป้อน ให้สอดคล้องกบัการหายตวัไปอยา่งลกึลบั ผงในสิ งสกปรกจดุ จริงใน ภาพลวงตา จินตนาการ ทั *ง

หมด แล้ว ระเบิด ดาวหางและ ที อยูอ่าศยั โลกใบนี * ไมเ่คย พลา่ม มีฐาน สมคบคิด ที สงสยัวา่ ได้รับการ

ติดตั *งแผน ไมไ่ด้ ยกเลกิการ ดดูซมึ จากนั *น ได้ยินเสยีง หนึ งเสยีง และ เสยีงหอน ของ หมาป่า ตวัอกัษรที 

เป็นประวตัิศาสตร์ การทําลาย ความสมบรูณ์แบบ ได้รับการ บรรจอุยูใ่นริมชายหาด ดาว จรวด แปลก ดงั

นั *นสิ งที ได้ รับการกลา่ว และเริ ม ลงบนัได ในระหวา่งการเดินทางที วา่งเปลา่ หนึ ง ลดลงจาก ขั *นตอนที แล้ว

ราวบนัได โลหะที เป็น อตัโนมตัิและ เพียงหนึ ง เท้าบน แมนํ่ *า เท้าเปลา่ และเย็น ทั *งหมด ที ไมไ่ด้ ดเูหมือน

จะ เป็นทกุอยา่ง จะหายไปและ หายไปสากล ทั *งหมด เป็นอยา่งที มนั เป็นแล้ว เพียงภาษาเดียว ปาก เปิด

ความสขุ กระหาย ที จะเห็น คณุจบู จบู และความปรารถนากดัของ รูปลกัษณ์ของคณุ เมื อ ในการเดินทาง

ของ เรือของคณุ ดงึไป และ จะทําอยา่งไรกบั สิ งที จริงที ไมไ่ด้เป็นจริง แตเ่ดา จมกูของคณุ petizรู้สกึ

ร้อนและ แมลงวนัและ พิชิต ดาวพลโูต หวัใจของเธอ หินในบอ่ชีวิต ที แยกจากกนัไมไ่ด้ ถ่ายภาพ แนวตั *ง

เสมอ ดเูถิด บ้าจะมี สติก็ ไปยงัจดุที ทั *งหมดที สร้างขึ *น และจบู หลวม รอ ที จะถือ ด้วยแรง เพียงอยู่ กบั

ความเชื อมั นผกู เสมอเพื อ หวัใจของเขาเต็มใจที จะ สบูนํ *า และการไหล นกึในปัจจบุนัในลงั สี ผนงัและ

ลกัษณะของเส้นใย โดยไมม่ีเหตผุล ที รอการ สอ่งสวา่ง แรงซึ ง ไมก่ลวั ไม่ ชนะ หรือแพ้ เป็น ความ

ปรารถนาที จะ สร้างและ ทะเล คลมุเครือ ด้วยแปรงในการวาดตวัอกัษร ทั *งหมดที มี สแีตล่ะสี พยางค์ และ

ความแข็งแรง สงูสดุใน อารมณ์ที จะ ไปและ ไปและ ปลอ่ยให้ตวัเอง ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ ง ในการสร้าง

ปราสาท หิน ใต้นํ *าตก และแมนํ่ *า ในหว่งโซใ่ช้ทกุอยา่ง ในหน้าดงักลา่วข้างต้น มีอะไรบางอยา่ง ในใจ ที 

แตกตา่งกนั มาก จาก เทา่เทียมกนัและ เป็นเรื อง ง่าย ในการเดินทางเสยีง ของ ฝีมือที ไมเ่ห็น แต่ กระจาย

แล้ว ปีน อีก รุ่ง ขึ *นบนัได ยงัคง เดินกลบัไป ในอนาคตของขั *นตอนและลอย และเพียงหนึ ง พยายามที จะ

ปีนขึ *นไป ในแตล่ะขั *นตอน ให้กบั บริษัท ของคณุ และอากาศ เชื อ จินตนาการ เปียโน ที ทิ *งไว้บน พื *น

แอสฟัลต์มีเพียง ที สาํคญัและมนัก็ ไม่ สงสาร หรือ จําเลย จะมี ความเชื อมั นในหนึ ง มกัจะเชื อ เปิดเผย

ชีวิตและ ได้รับ เพียงแคช่่วงเวลา ของภมูิทศัน์ ร้อน กลิ นหอม ใน ความเงางาม ทะเล เห็นคณุ จะรัก ใน

การดํานํ *า ของฉนัรับ ของฉนั ลอย เรือ ของฉนั จม ในผ้า ล้าง ทําความสะอาด เปียโน ที ติดตั *งอยูบ่น ห้อง
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นั งเลน่ที ไมม่ีใคร อยากจะเป็น และ ฉนัแคอ่ยาก มี แล้ว เข้าประตอูอกจาก ทกุอยา่งและ ไมเ่คย คิด ที ลกึ

ซึ *งยิ งขึ *น เป็น ความปรารถนาจะมีคณุ ในวง หวัใจและ คู่ ของคณุก็ สบูนํ *าทั *งหมด แล้วป่วน มีเหตผุล น้อย

ลงและ ใน การทิ *งระเบิด ของการกระทําเป็นเหตกุารณ์ แล้ว ของสงคราม สาํหรับทกุอยา่ง สงบสขุ ด้วยกนั

ด้วยความรู้สกึ ที แตกตา่ง จากการเดินทาง และขยาย สิ งที หนัหลงักลบัและหลงัจากที นกร้องเพลงและ สขุ

เพียง แต่ วนันี * ได้เรียนรู้ เพลงของเขา ในเนื *อเพลง , เรียงทั *งหมด โดยไมต้่อง มีการประสานงาน งานก็จะ

นํามาและ สิ *นสดุ ความกลวั ไมเ่ชื อ และในที สดุก็ ไมก่ลบัมา เดินทาง นี * ตลอดทางมี ลดลง ลกึ อยูบ่น

หลงัคา, หน้าตา่งแง้ม และเย็น ในที มืด ของการกระทํา ของความเป็นจริงที ไมเ่คย เกิดขึ *น แต่ รายงาน

และ มนัควรจะ ได้รับการ คิดค้น ความคิด ที เกิด เป็นเพียงการ ระบาย นํ *า ที เป็นที นั ง เดียวของการ จบู

ของคณุปรารถนา เพียงเพื อ คณุ และเลน่ เปียโน สว่นหนึ งเป็นแผนการที จะ สมัผสัคณุ ทราบวา่ คณุจะได้

รับ ความรู้สกึสาํหรับ ชี *ให้ใบมีด ทื อ เป็น ลายลกัษณ์อกัษร ที แข็งแกร่งที ไมไ่ด้ หยดุ อยูแ่ล้วรู้สกึ ผกูใน

เวลากลางคืน ดาว หลวมเดินทางบน อนาคตที จะไมม่า แตกตา่งจาก ในอดีตและปัจจบุนัเป็น รัฐประหาร

มนัก็เป็นแค่ เรื องที ทกุ ศาสนา และสิ *นสดุ สิ งที เหลอื ของ ดาวพลโูต เพียง เขียน ความรักของ หวัใจเพียง

หนึ งเดียว ระหวา่งสอง ผนงั เป็นไปไมไ่ด้ ที จะข้ามไปที เกี ยวกบัอะไร ออกไปในวง เปิดตารางหนึ ง เป็นรูปสี 

เหลี ยมผืนผ้า ที ปม กระชบั สะบดัผงคลี และเห็น เปียโนเพียง สมัผสั สงสาร และ ห้องมืด ของคณุ ของ

ภาพที ถ่ายภาพ , ม้วนฟิล์ม, ภาพขนาดเลก็ ในเฉดสี ของชิ *นสว่น เห็นวา่ เจ้า สะท้อนให้เห็น ในสว่น ที 

ทกุอยา่งร่วม เพราะผม ต้องการให้คณุ สะท้อนให้เห็นใน ภาพ ของฉนัคณุ อยูค่นเดียว เป็น กรอบกระจก

ที พบบอ่ย

วิธี ที จะได้รับ ออกจากความเจ็บปวด ที  immerses และ คมชดั ความทกุข์ทรมาน จากความเจ็บ

ปวด และ หนึ ง เทา่นั *นมนั ก็เพียงพอแล้วสาํหรับ ดู โดยไมต้่องฆา่หารือ และวาง นํ *าตาทกุหยด คือการค้น

พบ ของหวัใจ ชั *นและ ทําลาย แล้ว ที เกิดขึ *น ในปัจจบุนั ไดรฟ์ ผมบ้า และข้อมือ ของฉนัและ โซ่ รอบ

แรงกระตุ้น ที จะ ตดัสนิให้ จิตวิญญาณของ ผู้ ป่วย และฝุ่ น มืด ที เราบ๊อบ แบง่ ตาม ความรู้สกึและไอนํ *า

มากขึ *น แพร่หลาย ร่างกาย ของจิตวิญญาณของ ราก การโอน ปั นป่วน นี *จะพบ ใน เขาวงกต ด้วยตนเอง

ที คณุ ลาก โดยไมแ่ยแส จมอยูใ่ต้นํ *า ในปัจจบุนัของ วนัอื น ทบุ หว่งโซที่ ผกู ฉนั โดยการปลอ่ยใน ช่วงเวลา

เร่งดว่น เกือบ ทกุคน คาดวา่ สญัลกัษณ์ ของชีวิต สง่ ช่วงเวลาที เกี ยวกบัคนบ้านนอก

การเผาไหม้ ไฟฉาย fulminará นี เรืองแสง และ ไฟ เปลวไฟ ที เผาไหม้ สาํหรับคณุ หวัใจ ไมด่ีของ

ฉนั,ม้า หลวม รอ ที จะเชื อง สนกุกบัทกุ สิ งที ฉนัรู้สกึ เพราะ คณุรู้สกึวา่คณุ รู้สกึ ในเวลา นี * ไมม่ีที สิ *นสดุ

ซึ ง ตดักบั อดีตที ผา่นมา โดยรอบและ ชีวิต ซึ งเป็นเครื องหมาย ใด ๆ ที จะ มีชีวิตอยู่

นวด ชมุนมุ ของเรา ในความมหศัจรรย์ ที เป็นเพียง ลกัษณะที คณุ และ เห็นใบหน้า แมข่องคณุ ความรู้สกึ
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ของความอบอุน่และความออ่นโยน ทกุ ความขมขื นเพียงแค่ ต้องการเพียง ยกฉนั จะมีชีวิตอยู่ และมกัจะ

ขึ *นไปดู คณุตายเปรี *ยง เคลื อนไหว ของริมฝีปากราคะความสขุ โปร่งใสเป็นความหมาย กอด รอที จะ อาศยั

อยู่ ที ของสหภาพ ที แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ ง ที จะ หวงัวา่ คณุ ปรารถนาที จะ มีความสขุมาก เป็น

petiz รากหนึ ง หวา่น หลอ่เลี *ยง และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง มิตรภาพเป็น สงูสง่ ของความรักทําให้

หวัใจ ฉนัเต้น ก้าวของคณุ

พอ่ เป็นพอ่ของ อลัช่วงเวลาที วิเศษ ของการเรียนรู้ ที ยิ งใหญ่ ที เคย หวงัวา่จะได้ ความรัก ที ยิ งใหญ่ ที จะมี

ความรักเด็ก มากขึ *น เพียงแคค่วามรัก แมข่องเด็ก เป็น ยกัษ์ พอ่ มกัจะ ใสใ่จ และชาญฉลาด และลกูชาย

ลกูชายของฉนั ระเบิด ฉนัด้วย ความรู้สกึ ความสขุอารมณ์ , ความรัก , ความรัก และความรัก เป็น แรง

ที  alludes เราสาํหรับ ความสขุ นิรันดร์, ประสงค์ของ ความรักการแบง่ปัน บทเรียน การเรียนการ

สอน และเนื องจาก ทั *ง ล้นไปด้วย ความสขุให้กบั สิ งที เรา ต้องการที จะเป็น เด็กฝึกงาน ตลอดไปใน พอ่

มือใหม.่คณุไมไ่ด้ หมายความวา่จะ รักคณุผม รู้สกึวา่คณุ เป็น ช่วงเวลา ของความวิตกกงัวล แตล่ะ คํา

ถามและเพียงแคเ่ลก็ ๆ น้อย ๆ เพราะผม fascinasความสวา่ง ของคณุคือ สาํหรับผม เสมอภาพ

ความสขุ ในกรอบ ที ทั *งสอง cabemosแตค่ณุ มกัจะสวยที สดุทีมเยือน มาพระอาทิตย์ขึ *น ง่ายๆ เพียง

คิดวา่คณุ กรอก เช่นฉนั ประเทือง คณุ จะบ้า ออ่นโยน จริง

ฉีก

วนัหนึ งเขา มีการฉีกขาด จะ ฝากเงิน ในหน้าของคณุ ไม ่chorares เพิ มเติม

ฝัน อยาก ดํานํ *า อยา่งเข้มข้น ตื นขึ *นมาใน กลางทะเลจากการนอนหลบัที จะมีอายุ ปี สาย,ละเมอ เพ้อฝัน

คืน ของจิตวิญญาณที ที มืด ร่างของก้าวก่าย เงา และ ตื นขึ *นมา มืดของ ภาพลวงตา ที บริสทุธิ<และ ดิบ

ปลกุ นิรันดร์ มากขึ *นและดวูา่มนั นอนหลบัลกึ วนัหนึ ง - เพื อ ตื นขึ *นมาและ เชื อใน ตํานานของฝันอยูเ่สมอ

ที จะเข้าถึง และประสบความสาํเร็จ เพียงแค่ อีกสว่นหนึ ง จะเป็นสาย ที ไมม่ีที สิ *นสดุ กบั เส้นประ ของคณุ

...

คู่

อยากจบูการนอนหลบั ที เงียบสงบ ที  numbs เราและ ปรารถนา มานาน อาจจะไม่ อยาก รู้วา่หวาน

ในตวัคณุ และคณุ พดูคํา ที ดีและ การฟื*นฟู การเต้นของ การสั น ของหวัใจคณุคิดวา่คณุ แนน่ พนั และไม่

เคย หลดุผมในปัจจบุนัใน เส้นเลอืด ที หวัใจของคณุ pumps'm ลมหายใจของอากาศที มี ความ

สวา่ง และความคมชดั ไม่ เป็นจงัหวะ ความทกุข์ หรือ ความชั วร้าย beating'm เหมือนนํ *า ฝน
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และหิน ในคณุ sand'm หนึ งที ไมไ่ด้ ถอดออก ได้อยา่งง่ายดาย และ savoring คณุ โดยที คณุ

ไมพิ่สจูน์ ที นี ฉนั ครึ งหนึ ง ในการค้นหา จากกระเป๋าของเขาบตู ชั *น Untied รอ ที จะผกู เน็คไท และที 

ไมเ่คย ยกเลกิ เพราะคณุเป็น รองเท้า ของคู่ ของฉนัฉนัมี ความรัก

ตลอดชีวิต

ในนิรันดร์ ให้มนัมี ลงไป แล้ว ไมม่ีทางที จะตอ่สู้กบั มนั อยูร่อบ ๆ หรือจดัการกบั มนัเป็น ความหวาด

กลวั ของ burble ที ไมเ่ห็นด้วยและ culminates ใน จดุหนึ ง ตี ใจ ของการสร้างจินตนาการ

หรือเพียงแค่ วาดร่องรอย ความเจริญรุ่งเรือง ของสเีขียวนํ *าเสยีงและ วา่ชีวิต คว้า เสยีง จะมีชีวิตอยู่ และ

เจริญ นี คือ คะแนน ที คณุอยาก จะชี *ให้เห็น ชีวิต อยา่งเข้มข้น

ความรัก

ดเูถิด ได้อยา่งรวดเร็ว พบ ความปรารถนาที จะ ได้รับรางวลั มนัไป และ crashing ในหิน ทะเล เค็ม

และความลกึของ ชั *น ชบุ และ ดเูถิด ยืน

เย็น ที เข้ามาวา่ยนํ *า ที เงียบสงบและ ใจลอย ฉนั พบวา่ตวัเอง มีสว่นร่วมกบั แหลง่ที มาของ นํ *า การเดิน

ทางไปทาง ทิศตะวนัตกไปทางด้านอื น ๆ ไมม่ีอะไรเป็นเรื องยาก เพียงแค่ ไมเ่คย เหยียบ ขั *นตอนเดียวและ

ลว่งหน้า ทําให้ เลน่เพลง หวัใจของคณุซึ ง เรียกร้องให้ คณุลมทะเลและ ที ดิน ที จะชนะ มากพอที จะ รัก

ผนงั

ถ้ามนั จะเกิดขึ *น จะไมท่ราบวา่ พดั เย็น แช่เย็น ฟอง ทําลาย ใจและ ขายวิญญาณ,อาวธุ บริสทุธิ<ไมม่ี

ความเห็นอกเห็นใจ วิธี ผกูติดอยูก่บั ร่างกาย ที จะ เกิดภาพหลอนประสาท และ ไมเ่คย ถกู มา เพราะ จิต

วิญญาณไมผิ่ดหวงัดอกเบี *ย superiorizaแตม่นัก็เป็น ที บริสทุธิ< แล้วที เดน่ exposesวงกลม

ปิด วิธี แง้ม วา่ ด้วยการปราบปราม และภาพลวงตา ที เกิดจาก ฟ้าร้อง ใหญ่โตมโหฬารและทกุอยา่ง จะ

หยดุเมื อความสวา่ง ของผลกระทบ แต่ โรค ของจิตวิญญาณความต้องการเหลา่นี * ของร่างกายและสติ

ถาโถม เราไปสู่   ก้นบึ *งของ ความเป็นอยู่ ของตวัเองและ คนเลวี และ ยงัคงเป็น ภาคผนวก ที รบกวน

อารมณ์ และโรค ของจิตวิญญาณเป็น เนื *องอกเจ็บปวด ทน และวิธีการ ประมาท วา่ผลกระทบ และผล

กระทบตอ่ ผู้ ที อยู่ หา่ง ออกไปและ เดินเป็นการประชมุ ของจิตวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ร่างกายแบง่ออก

เป็น ที อยูอ่าศยั ที ปัจจยั ทําให้เกิดความวุน่วาย ทกุอยา่ง หรือเพราะร่างกายไมส่ามารถ ทน บาดแผล อายุ

หรือโรค ของโรค แล้ว จิตวิญญาณของ ตวัเอง และความเห็นแก่ตวั นี * มาให้ เรา แต่ จะ ขดัขวางจิต

วิญญาณ และ ใน จดุสดุยอดของ ความคิด การกระทํา นี *ใน จิตวิญญาณของความเสยีหายและ ยํ ายี
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บริสทุธิ< ยาก ที แข็งแกร่งเป็นผนงั ไมส่ามารถที จะ กระโดด

คิด

ของเหลว เท จินตนาการจงัหวะ ของเสนห์่ หนึ ง บ้า แช่ และลกึ จะสนบัสนนุ กนัเอง ผา่น คาน ความ

สามคัคีและความมหศัจรรย์ ก้าวก่าย ร่างกายและ แทรกซมึสติ สติ ของโลก ที ปรากฏ ดเูถิด มีชีวิตอยู่ จะ

กลายเป็น ความงามของลมหายใจ ที บริสทุธิ<และอินฟินิตี * กลายเป็น ขอบเขต ที มองเห็นได้ ระหวา่งคํา และ

ขยาย ความรู้สกึและ การกระทํา โดยไมต้่องคิด แก้ไข สาเหตุ ของคณุ ที จะคิดและ จินตนาการ เคยสงสยั

superiorizeเป็น ความคิด และการแสดง การเปลี ยนแปลง

มิตรภาพ

สนธยา ที มืด ดทูั *งหมด ที เกิดขึ *นใน ที อยูอ่าศยัหา่งจากศตัรู จินตนาการ การตอ่สู้จะข้าม การสู้รบกบั ความ

สงบของจิตใจ เปลี ยน ความเงียบสงบคืนได้รับการ ลดลงและ ฉนัเริ มที จะ รู้สกึได้ถึงสมัผสั ที รู้สกึผิวนุม่ จะ

วา่และมิตรภาพ ที บริสทุธิ< พลงังาน อมตะ ทา่ทาง ที แข็งแกร่งของ ความรัก มากกวา่ ความรัก หรือ ความ

รักและ สิ งที ทํารังอยู่ เพียงแคก่ด นิ *วหวัแมม่ือและเพียงแค่ จินตนาการสิ งที มนัรู้สกึเหมือน และใช้ หว่งโซ่

ของการใช้พลงังาน ทั *งหมด

เรียน

ตื นตา และ หลงใหลกบันํ *าผลไม้ หก บงัเอิญ แนน่อน มืดมน หรือ affronted แต่ นั งอยู่ ในสถานะ

ของการแจ้งเตือนโดยไมม่ีความรู้สกึ ที น้อยที สดุของ ดเูถิด ล้อ ศิลปะ ทั *งเมือง เพื อให้ เกิดความสบัสน หรือ

เข้าใจผิด ไมท่ราบวา่ มนัมีการตดัสนิใจ แตท่ั *งหมด จะทําให้ความรู้สกึ ในเมื อความสขุ ที เรียบง่าย ที จะ

เขียน ให้คณุ ขอ ไมจํ่าเป็น เมื อมนัเกิดขึ *น ยงัคง หายไป และทกุอยา่งที รู้สกึ และเห็น แต่ เพียงมอง อา่น

และเขียน ตีความ ดดูซมึ การเรียนรู้ การขนสง่และ การเรียนการสอน ดเูถิด ลมหายใจเติบโตกบั ลมแล้ว

หายไป บิน 7 ทะเล poisando กลา่ว โดย กลา่ววา่ ดเูถิด plunged ถกู ลกึ เพื อน ๆ ของ

เพื อนวา่เพื อน และ แบง่แยก แต่ ไมส่ามารถมองเห็น เป็น เตือนความคิด ของความสามารถที บิน วิ ง วิ ง

และ จินตนาการ ที นั น ไมไ่ด้แตม่กัจะ เป็น พยาน เกิดอีกครั *งหนึ ง ในแตล่ะวนั เพียงคนเดียวที คิดวา่

เพราะ อยูแ่ล้ว ในวนันี * ขณะนี *คือในอนาคตและการเขียน ยาก เพลดิเพลนิกบั ความอบอุน่ เรียบง่าย ขึ *น

และ เหนือสิ งอื นใด การสร้างและ จินตนาการ และสร้าง อีกครั *งและ กลบัเข้ามาใน สถานที ที ไมเ่คยได้ทิ *ง

มนั แตเ่มื อ มี แล้ว มองไปที นาฬิกายิ ง ปัจจบุนั ข้อเท็จจริง ที ทนัเวลาและ เห็น ได้รับการ บริการ และ

ความรู้สกึ ที เป็นเอกลกัษณ์ของ ความสขุ ที มาพร้อมกบัละลาย และ มืด ปกติ ธรรมดาดงันั *น เช่นนั *นและ

เพียงเทา่นั *นตื น แตเ่ช้า และ ตื นและมืดและคืน ความมหศัจรรย์ แสงและ ในทางปฏิบตัิ ที ถกู ลอย และ
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พาย เรือกบั ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ,หลกัสตูร โหยหวน และ สอ่งแสง เธอเป็น ที จดุหนึ ง กบัการกลบัมา

และนํ *าทะเล จึงยากที จะ จินตนาการ เป็น อนัยิ งใหญ่และ ความโกรธ อนัยิ งใหญ่ ของมหาสมทุร เพื อที วา่นี *

อยูที่ การเดินทาง ที ผิดกฎหมาย โดยไมต้่อง โฮสต์ถกูตาราง บอล สามเหลี ยมกลบัรายการ เป็น ปิรามิด

ของ โลงศพ ของจิตใจ จิตวิญญาณ ไมย่อมรับ ... เหมือนนั งเลน่ ลมืไป บนเว็บไซต์ภาพของ ใบ ที ไม่

แห้งอปุทาน ในการปากกา และการเขียน ของดาวเคราะห์ของเรา แตล่ะ เสาอากาศ ดาวเทียมหรือ หวัข้อ

เดียว ที รักษาติดตอ่กบั ดาวเคราะห์ดวง อื น ๆและเดินทาง เหมือนต้นไม้ พวกเขาจะเกิด กิ งไม้ และดอกไม้

สวน สอ่งแสง ตลอดทั *งวนั เป็นเหมือน เรืองแสงในที มนูไลท์ ที จะเกิดขึ *น แล้ว กระโดด อีก บวก ก้าว

กระโดด ที จะเห็น เด็กเกิดและ โดยเฉพาะอยา่งยิ ง เฝ้าดเูขา เติบโตและเรียนรู้ และเรียนรู้ ทกุสิ งที คณุ เห็น

และทําหน้าที เปลี ยน ภาษา ของเด็กเป็น ที สดุ ผิวนุม่ ของเด็ก ในความสมัพนัธ์กบัพอ่แม่ และ การเรียน

การสอน เพราะทําเป็นไมรู้่ไมชี่ * สงัเกตการณ์ สอง ของการเรียนรู้ และ การเรียนรู้และ รู้วา่เป็นฝาแฝดที มีคู่

ที เรียนรู้ร่วมกนั เป็นของฉนั มาก และความท้าทาย ของคณุจะเติบโต และคณุก็ รู้วา่ การเรียนรู้และ การ

ถ่ายทอดสด มาก

ผมรู้สกึทกุข์ ที ป้องกนัไมใ่ห้ ฉนัไปดู เหมือนเป็น จริงที มี ความประพฤติ ดี แตม่กัจะ เป็น clown'm 

เศร้า ยิ *ม ปลอม ภายใน ความสขุไมเ่ป็นไปตาม ที อยูด้่านนอก รู้สกึ ลอย ที ทําให้ผม ออกมาจาก สถานที ที 

ปกติ จะมี การเดินทางและ เข้าพกัที จดุที  dista มมุมอง ของตวัเอง ของ ความรู้สกึก้าว สดุซึ *ง

ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ แตเ่ป็นสตัว์ รู้สกึดรุ้าย ป่าเถื อน และความเร็วในการ เริ มต้น strangles 

และฆา่ เหมือนแรง ธรรมชาติ predestinateความล้มเหลว ในเวลา และ ลว่งหน้า และ ในการ

เดินทาง อยา่งไร้ร่องรอย เป็นภาพ นา่รังเกียจ เกลยีดชงั และ บาป แนน่อน ดเูถิด คําสาบานในสวรรค์ สงู

อณุหภมูิ มาดาวเรือง สด ร่าเริง และเงียบสงบ ที บอกวา่ หยดุ flourishes และเติบโต คลื น รุนแรง

นี *เป็นเพียง ช่วงเวลาที เลวร้าย ทั *งหมด ดรุ้าย ที จะ culminated และปรับปรุงจู่ ๆ ก็ ปลอ่ยให้

อะไร หรือไมม่ีอะไร รบกวนจิตใจ และโมเมนตมั บริสทุธิ< จะบอกคณุ ทําให้เสยีง อากาศและ ทําให้คณุ คิด

วา่ฉนัจะ ชนะได้ทั *งหมด โดยไมต้่องกลวั โดยไมเ่คย เรียนรู้ ที จะไม่ อยูก่บั กบัดกัที เกลยีดชงั คณุมี ไมไ่ด้

คณุกําลงั ใน ตวัเอง ของมนษุย์ ของคณุ คณุจะเห็นวา่ การกระทําที ดี จะทําให้คณุ ดาว บนโลก จะลดลง

ซบั ขอให้ สมัผสั เปียโนเพราะผม มีแผน เราจะ ไมเ่คยได้รับ การเริ มต้นที จะป้องกนัไมใ่ห้ การแสดง เจ้า

และบิน แบนและ บินอยูเ่หนือ เมฆเป็นสภาพ หลาย ปัจจยั ที ทําให้เรา อยูใ่นสายฝน อกหกั นุม่และ ชุ่ม

ชื *น โลก การอา่น ใบหน้า อนัเงียบสงบดเูหมือนวา่จะมี การคาดเดา ได้โดยไมต้่องวิศวกรรม สถาปัตยกรรม

ที อยูใ่นอํานาจ ของตน alludes กบัที ยอดเยี ยมจริง ไมส่ามารถบรรลไุด้ เพราะเรามี อํานาจทั *งหมดที 

เราเชื อวา่ เหนือสิ งอื น มีกระจก โดยรอบ มืด แต่ อยา่ง คา่ เสยีง รมควนั ที โปร่งใส เป็นเหมือน ดอกไม้ที 

ต้อง นํ *าพวกเขา อยา่งตอ่เนื อง และสิ งที เป็น เมลด็พนัธ์ุที เติบโตในใจ จะแตกตา่ง จากที เดียวกนั ที เราทกุคน
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มีสญัชาตญาณ ดรุ้าย และจิตวิญญาณ ของมนษุย์ นอกเหนือจาก ยา ที เหมาะสมMagic เป็นอโุมงค์ ที 

สงูชนั ในที หนึ ง เห็นรายการแสงและ ท้ายที สดุ คือการหยดุชะงกั ของหลมุลกึ ทั *งหมดที เรา ได้ บริสทุธิ< ยดึ

และดําเนินการ

ดเูถิด ไมม่ีใครชนะ ใน โลกของพวกเขา อโุมงค์จะผา่น การป้อนข้อมลู แสง สด และสวา่ง ทางของคณุ

เพราะ สิ งที เรามี เป็น เส้นชีวิตและนั นคือ จะต้องดําเนินการ

รัก ได้รับความเดือดร้อน ความรัก เป็นความรู้สกึที ยงั ลมื ครึ งลา่ง หายไป สาํนกึผิด และอาศยัอยู่

หน้ากาก ที อาศยัอยูใ่น ที สดุวิธี ที จะยตุิ และ สิ *นสดุ ดเูถิด แนน่อน ไมม่ีอะไร เป็น แนใ่จ วา่มี อะไร

แทรก ความไมแ่นน่อน มากขึ *น เป็นเส้น เลก็ ๆ และตอ่เนื องของ เขตแดน ที ไมไ่ด้ เลง็เห็นถึงความ ไมม่ีที 

สิ *นสดุเพื อให้เป็น เส้นที มี สองจดุพระอาทิตย์ขึ *นและเพียง เพียบ เพียง เผชิญกบัความตาย ที กําลงัจะมา

ช้า เป็นทกุอยา่ง ลมหายใจรู้สกึเพียงเพราะ พวกเขาไมเ่คย เห็นหน้า อีก แต่ เพื อที จะปกปิด ความมืด

หนว่ยความจํา

สาํหรับทา่นที ได้รับความเดือดร้อน ให้คณุ รู้สกึ รัก เจ้า กบัคณุ อาศยัอยู่ ไมเ่คยรัก อีกคนที จบู ใน ที คณุ

เห็นใน คณุมา เป็นความรัก ที มกัจะ จําได้วา่ ไมเ่คยรู้สกึ มาก ทกุข์ทรมาน อะไรมาก ยินดีที จะตาย เพื อ

ให้คณุ ผา่นฉนั สาํหรับคณุ เขียน เพื อที ฉนั ได้รับความเดือดร้อน และเสยีชีวิต และไมเ่คยสาํหรับ คณุเคย

รู้สกึ เพียงแค่ หายไป

คนรัก ใน ช่วงเวลาที กําหนดดเูหมือน ไกล เพียงหนึ งวนั ออกไป จากความรักของ ใครสกัคนที รัก อยูแ่ล้ว

สะท้อน

รออะไรบางอยา่ง เกิดขึ *นใน กระจกคือฉนั และการสะท้อน ของฉนั สะท้อนให้เห็นถึง เพียงวิธีที ดี และไม่

เพียง แต่ ภาพ ยงั สะท้อนให้เห็นถึง นี *ง่าย โดยไมต้่อง กระจก ถกูสง่

คืน ที ชดัเจนในคืนที มืด เป็นที ชดัเจนเป็นรุ่งอรุณ ที มมุ โดย เสนห์่ ของคณุ กลาย เป็นนก ผิวปาก จริง ที 

บิน และ ปรารถนาที จะ มีเสรีภาพ

การเขียน

ฉนั ... และ สิ งที ดีกวา่ ที สามารถมีบทบาท และปากกา ตอ่ต้านไมไ่ด้ โดยเฉพาะอยา่งยิ ง หวงั เดียวที จะ

คิด
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ผา่น

เสยีชีวิต !ใช่มนั คือจดุเริ มต้น ของการสิ *นสดุจดุเริ มต้นของvolte ใบหน้า โดยไมต้่อง ขมขื นแตไ่มม่ี

ความออ่นโยน คือการเดินทาง ที ทํา ไมม่ีภาพ และไมม่ี ความกล้าหาญ ของฝ่ายตรงข้ามเวลา เป็น ตํ าสดุ

และ สงูสดุที จะออก หรืออยูใ่น สถานที แหง่นี * จินตนาการ ทกุอยา่งและสิ งบางครั *ง ที เขา ออกไป ที ด้านลา่ง

มาก ที บอกวา่ ไมก่ลวั หรือหวาดหวั น เดินทางกลบั มี โลกนี * แช่อยูใ่น ความลกึ ของความงามทั *งหมดที ผม

มี เป็น ทั *งหมดและ ผม ต้องการอะไร สาํหรับเมื อ จะออกจาก ไมม่ีอะไรที จะ ใช้นั นคือสิ งที ผมคิดวา่

Abyss'mหน้าผา ที ช่องวา่งที เป็นจดุสิ *นสดุ

รอ เขาขี ม้า ดี ที ต้องการ และต้องการ กระโดด ข้าม และการสบูบหุรี ได้เดิน โดยไมต้่องเลื อน ความวิตก

กงัวล ปลายทางที แตกตา่งกนัไป ตามอายุ แม้วา่ มกัจะ อาศยัอยูใ่น โหมด ansiosíssimo รอ

อะไรบางอยา่ง ที เรามกัจะ ต้องการสิ ง ทกุอยา่ง ในตวัเรา ยืนเป็น ความเต็มใจ โดยไมไ่ด้ตั *งใจ.

กระได

ฉนันั ง equacionei แต่ ผลที ได้ ไมไ่ด้ ใกล้เคียงกบั ที คาดวา่จะ ลดลงบนัได และ ลฟิท์ ระหวา่ง

แสง และ สเีข้มและ ดเูถิด กระชบั เขา ซ้อมรบ ที สอง มี ความเต็มใจที เดิน ขึ *นและ ช้า ลงมา ไมเ่คย ล้ม

สาํนกังานใหญ่

ฉีกขาดสญัชาตญาณ หรือ ทําลาย ความคิดที วา่ เป็นสิ งที สวยงาม เครื องดื มจากตู้ เย็น กระติกนํ *าและนํา ไป

ที สาํนกังานใหญ่ ในท้องถิ นและทกุอยา่ง ได้รับการ อิ ม และการดํารงอยู่ อนังดงาม

ไมเ่ต็มใจที จะ จบ จบ เพื อเธอ ฟังคําพดูที นา่กลวั เกินกวา่ที เห็น นี * เป็นผู้ชนะอีกครั *ง ไมต้่องการ ที จะไป

และ เพราะฉะนั *นฉนั และฉนั สั *น

Sol

สิ งที เกิดขึ *น รู้สกึ เสยีใจ โดย รุ่งอรุณ หนึ ง ชดุสทู ที มาพร้อมกบั คํ า อาศยัอยู่ ฟื*นขึ *นมา และ เกิด am 

เขาดวงอาทิตย์ ที มีประสทิธิภาพ

เกิดใหมใ่น มา่น ควนั ดเูถิดมี เขาจะ เกิดมาไมม่ี เหตกุารณ์ ดเูถิด กระดาษ มนัก็ ชั วขณะ และ แผน่ย้าย

ออกไป และมีเพียง แค่ การใช้ชีวิต สาํหรับ ภาพอื น เป็นเรื องง่ายที เห็น ขณะที ใน ภาพของเขา ทกุคนและ

เกิดใหม่
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นํ *าหอม กําลงัมองหา กลิ น ของความวิกลจริตทรมาน ความบ้าคลั งของ ความคิด โดยไมต้่องทั *งหมด ญาติ

หลดุ เด็กกําพร้า หวัใจ, ความเจ็บปวดจากความ รัก จากคนอื น มากมายที เจ็บ รูปลกัษณ์และ ฆา่

ปรารถนา และนําไปสู่   ความปรารถนา เพียงสกัครู่เวลานี * จากความคิด ของคณุ ทั *งหมดที มีอยู่ อาจจะ ไม่

เพียง แตเ่ป็น ภาพ ที ดีงาม แต่ เนื องจากลกัษณะหรือ สภาพ จิตใจไมต่าย ในช่วงเวลาของ การดํารงอยู่

ทางกายภาพ ทั *งหมดและทกุอยา่ง กระทนัหนั ไปปิด หรืออาจจะ นําไปสู่

การใช้ชีวิต ที กําลงัจะตาย

ระหวา่ง ชีวิตและความตาย ?อุ๊ย !การให้อภยั มนัถกูวางไว้ ?ที เห็นได้ชดั ที ไมเ่คย ฆา่ ?ทกุคนมี เหลอื

อยู่ สกัครู่ทั *งหมด โดยไมม่ีข้อยกเว้น ทนัที ร้ายแรง คิดวา่เรา จะตาย เร็ว ๆ นี *และ จากนั *น เราอาศยัอยู่

เป็นเช่นนั *นขดัแย้ง ที ไร้สาระ

Leaver

เพื อนรัก ... ฉนั เขียน มากเกินไป ... คณุ ก็หายไป ... เพื อน เลก็ ๆ น้อย ๆ ของฉนั ... คืนนี * จิต

วิญญาณของฉนั ร้องไห้ ให้คณุ ... !ใช้หวัใจ ของฉนั มีโอกาส... โปรด ยกโทษให้ฉนั เพื อนของฉนั

... เสรีภาพ ของฉนัไป ... หายไปใน สวรรค์ ... คณุ ถกูนํา ... ความสขุ return'sa ... 

เงียบ ... เงียบ ครึ ง-way ใคร ตาย ... ได้รับการอภยัโทษ ... คําสดุท้าย ...

Broken

ถ้า ระเหย ฉนั จิตวิญญาณของฉนั ไมม่ีอะไรที จะ เป็นความลบั บวก เศษ ลบเลอืนไป จินตนาการโผลอ่อก

มาจากการโคน่ล้ม ลอย เกียจคร้าน ของช่วงเวลา อื น โดยเฉพาะอยา่งยิ ง

เป็น

เสยีง หวัใจ ปากสมัผสั ออ่นโยนสหีนึ ง ความฝันที จะ มีความสขุ ใน ช่วงเวลาที ไมซ่ํ *ากนัและ แรงบนัดาลใจ

จาก ความคมชดัโดยไมต้่อง หมดหวงั โดยไม่ จํากดั ระยะทางที ตดั การตอ่สู้ เหนือจินตนาการ วา่ภาพ

เลอืด ของ เจีBยบสแีดงและ อกัเสบ ด้วยความเจ็บปวด ความรู้สกึ มนัไมไ่ด้มี ปริศนาแต่ ความเป็นจริงวิสยั

ทศัน์เมื อ คนอื น ๆ ได้ร่วมกนั และเราเชื อวา่ ในฐานะที เป็น ผู้อนมุตัิ และสง่เสริม รูปลกัษณ์ของ การดํารง

อยู,่ ปลอมปน , ย้อนกลบั และ มิเรอร์

ทกุ เจ็บฉนัรู้สกึวา่ฉนั เป็น คนที ไมม่ี ความเห็นอกเห็นใจ ความกลวั , บ้า, จิตวิญญาณ ไหวติง และ

บริสทุธิ< โดยไมต้่องโหนดปัจจบุนั แต่ พนั และ สหรัฐ เดียวจะ ผา่นมาและ จะมีแล้วไมม่ีอะไร ที ปลายจะ
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...

การไมม่ี

หาก สมัผสัและ เห็นโลก ของคณุ จะ เป็นมลทิน โดยไมไ่วสมัผสั ใบ้ อยา่งน้อย เชื อวา่ คน เกินกวา่ ความ

เป็นจริง ของฉนัความโศกเศร้า ของฉนั เป็นเรื องง่าย กบัทกุ ความสขุ สาํเร็จได้ เช่น ไมส่ามารถบรรลไุด้โดย

มายากล โดยไมต้่อง ประชด ในวนัที คณุจะพดูวา่ สมัผสัฉนั รู้สกึ วา่คณุจะมอง มาที ฉนั และดู วา่ฉนัเป็น

ใคร และ ไมใ่ช่สิ งที ฉนั จะ ไปกบัคณุปวดแสบปวดร้อน ตรงกบั การเผาไหม้ ในตวัผม ที จะสิ *นสดุลงเมื อ

การเผาไหม้ ทั *งหมดไมเ่คย เอาคณุ โดยวิธีการ ในการ ที คณุจะพดูวา่คณุ ทนทกุข์เพราะ คณุไมเ่คย ทิ *งเขา

และรู้วา่ รัก คณุ และจะ รักคณุ ...

รูป

ฉนัรัก คณุมากขึ *น บอ่ยกวา่ ผู้ ที หวัใจของฉนั สามารถชนะ ...

ฉนั หายใจออก | คณุ สร้างแรงบนัดาลใจ คณุ | อากาศ เดียวกนั| ที จะรัก

ฉนั ทกุสี ในการวาด โลกของคณุ ...

  สาํหรับผม สาํหรับคณุและ สาํหรับผู้ ที ชอบฉนั

อยูม่าวนัหนึ ง

ปลกู รากในหวัใจของฉนั ในวนันี * ต้นไม้ต้นนี *

มนัเรียกวา่ ความรักที เคยมี ชีวิตที สามารถฉีกขาด เพราะเขา ใช้ชีวิตอยู่ ภายในฉนั

หม้อแปลงไฟฟ้า

แพรว สมดลุ ของพลงังานที เปลี ยน ความเป็นจริง

แผง ไฟฟ้า ควบคมุ ตําแหนง่และ สถานที ของการใช้พลงังาน สากล

แสงแดด

สวา่ง บาดาล

ปิดบงัธรรมชาติ ของโลก
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แหลง่กําเนิดแสง ตก เหมือน หยด บนพื *นดินที แหลง่ที มาของ ชีวิตและความสวา่ง

ประภาคาร

อยา่งตอ่เนื อง ที กําลงัมองหา การเคลื อนไหว ผิดปกติ ของ pivotally

ประหารชชีีวิตด้วยไฟฟ้า

เส้นประสาท ที มีเสยีงดงั กระพริบตา กบั ไฟฟ้า หวัใจ

คลื นแมเ่หลก็ไฟฟ้า

มาและไป รูปคลื นความคิด รอบวงกลม ของคลื น

ไฟฟ้า

ไหลผา่น ร่างกายของฉนั นี * ปัจจบุนัที นําฉนัไป คลื น วงจร

ชีพจร ไฟฟ้า

ฉนักําลงั เขยา่ โดยการ ใช้ไฟฟ้ากระตุ้น การไหลเวียนของ โหมด

แสง แหง่ความจริง

อยา่งเข้มข้น สอ่ง ความจริงเมื อ ค้นพบโดย แรงกระตุ้น

ความมืดมน

Callan ถกูทรมานด้วย เสยีง สดใส ความรู้สกึ ของการเป็น

แสงเทียน

ไฟ ในความเจ็บปวด

สะสมขี *ผึ *ง ละลาย

ประตู ไฟฟ้า

เปิด เบา ๆ สมัผสั แต่ ปิด ไมม่ีเวลา ที จะเปิด
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คลั ง รถจกัรยานยนต์

ตดั กบัราก ความเกลยีดชงั ที สดใสของ พลงังานมืด

ไฟฟ้าดดู

ไฟฟ้าดดู ควนั สดใส ล้าง หนว่ยความจํา

ความวุน่วาย แมเ่หลก็ไฟฟ้า

รุมไมม่ีที สิ *นสดุ ปั นป่วน จิตใจ electromagnetismos

เรย์ electrifying

ในฐานะที เป็น ลาํแสงพลงังาน electrifying ที  paralyzes ใจ

ไฟ โหดร้าย

แตล่ะคน มีไฟกระพริบ electrifying โหดร้าย

กระพริบ

ไฟกระพริบ รบกวน ฉนั

ทางเดินของ หว่งโซ่ ติดตอ่กนั

แสงไฟสลวั

ไฟ สอ่งสวา่ง ทบึแสง เทพ เทศ ในแสงสลวั

ลวด ไฟฟ้า

สาย วิ งผา่น ฉนั ร่างกายใช้พลงังาน ที มีชีวิตชีวา

10 วงจรไฟฟ้า

Subo และความก้าวหน้า เป็นวงจร 10 และมีไฟฟ้าดบั ไมเ่นา่เปื อย

ฤดใูบไม้ร่วง ไฟฟ้า
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ไฟฟ้า ลดลง กบัคําพดูของ ความดีใจ และความรู้สกึ

ตดั แสง

เสยีงสะท้อน ที คมชดัและ สดใส

การสอ่งแสง โลภ เสยีง ทําลาย

สายฟ้า เข้ม

กะพริบ ปิดบงัสิ งมีชีวิตที หลงทาง ด้วยการวาง ตา

แสงวาว

บลมู และตก ฟ้าร้อง ไม่ ในทกุทิศทาง และความหมาย

" Ofusculência "

ฟ้าผา่ เจาะ อิทธิพลตอ่ ความรู้สกึ ของผู้ อื น มีความสขุ และรูปลกัษณ์

แสงไฟ

โค้ง ตดั ลกึเข้าไปใน จิตวิญญาณของคณุ ที ถือ ขั *ว- แบบไดนามิกและ แรงกระแทก ไส้

Electrocutáveis

ในฐานะที เป็น คําใบ้ ตอก ฉนั incongruities ของความรู้สกึที เรียกร้องให้แสง ที แข็งแกร่ง และมุง่

มั น

สนธยา ขาด

ใส่ ฉนั เบา ๆ ใน ไฟ สงู ของการเป็น ของฉนั เบา ๆ มีความสขุ กบั ฟ้าผา่

ความทรงจํา

ข้อตกลงการ ดดูซมึ ในวนัที สดใส ฉนักําลงั เตรียมที จะ ออกมาจาก ความมืด และพลงังาน ของแสงที จะ

กระจาย อํานาจ และพลงังาน สาํหรับทั *ง ชมุชน constelar

แสง คกุคาม
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ขู่ ไฟ พกัฟื*น เหลา่นี *ที ทรมานพวกเรา และให้ ลว่งรู้ อนัตราย

ไฟกลางคืน

แสงนี * ที มาพร้อมกบั คณุ ใน ช่วงเวลาที เกี ยวกบัคนบ้านนอก และไมส่ามารถที จะเผชิญหน้ากบั

intimidates คณุ ในความลบั

ไฟแดง

แสง สแีดง ที รุนแรง และการปิดกั *น เส้นประสาท คนัเร่ง

ช็อก

ช็อต Zarpares และ จิตใจของ สารปนเปื*อน โดยไมต้่อง แรงกระตุ้น ขึ *น อยา่งกว้างขวาง

บริษัท แสง

เรืองแสง ในสิ งที ไมไ่ด้เกิดขึ *น และ บริษัท ไม่ รู้สกึเบา

ฟ้าร้อง

ฝน ฟ้าร้องและ เสยีง หิว สลาย ของความสขุ

แสง ที มีประสทิธิภาพ

ไฟ ที มีประสทิธิภาพ ประณาม ชีวิตของ ผู้ อื นเพื อ การศกึษา โดย เสยีง

มยขู

วิธี ที มีประสทิธิภาพและ lacerating รังสี ที ตดัความสมัพนัธ์ เป็นไปไมไ่ด้ ที จะผกู

แสงไฟสลวั

บดบงั ความตระหนกั ที เจาะ ลาํแสง ขนาดใหญ่

แสงที สวา่งจ้า

อยา่งเข้มข้น หมอก สวา่ง ของแสง สดีํา

แสง จกัรวาล
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ในฐานะที เป็น แหลม และ จกัรวาล ลกึที ช่วยบรรเทา การหลงลมื ของจิตวิญญาณ

พลงัของ แสง

การรักษาอํานาจ ของแสง อร่าม ฉนั เส้นใย เหตผุลใน หนงัหุ้มปลาย ของความสิ *นหวงั, ฉนัรู้สกึขอบคณุ

แสงนี * แนะนํา ผมในทิศทาง ของความปีติยินดี ในปัจจบุนัของ ชีวิตประจําวนั, พทุธะ ฉนัรู้สกึแย่ อนาคต

และ ไมม่ีเหตผุลที จะ แล้วใช่ ฆา่ ขึ *น ฟ้าร้อง ฉนัและ กะพริบ เป็น ปล้น ความสขุ ร้ายแรง ระเบิด

ดงันั *นใช่ หาย ด้วยแสง และการเคลื อนไหว มนั หาย ผมและ ทิ *ง บาดาล แคลอรี ของความรุนแรง และ

ความถกูต้องผม ไมท่ราบวา่ แสงนี * จะสวา่ง ฉนั ที ผา่นมา เพราะผม กลวัวา่ เธอมี แสง ทํางาน พลงังาน

จึงมี สองขั *ว สอง ขั *ว พลงังานและผม ก็เห็นในเชิงบวกและ การรักษาและ ไมด่ําและ หลอนแสง นี *มาจาก

ความชดัเจนของ อารมณ์และ เหตผุลของพลบคํ า ทนัทีและ หนุหนัพลนัแลน่โดยไมม่ี การเปลี ยนแปลงและ

ความรู้สกึ ทบึแสง , ความรู้สกึที ไมไ่ด้ ฝังตวั หรือ ตอกแสง มีความแข็งแรง และการเผาไหม้ ที รุนแรง

รังสี ทั *งหมด เกี ยวกบัผู้ ที ไมเ่ห็นด้วยกบั มนั เข้าร่วม แสง ความรู้สกึ

จะไมม่ี พลงังาน หา่ม และความแข็งแรง คว้า ความสามารถ ที คณุมีและ ความแข็งแรง เป็น บลเูรย์ ที คม

ชดัและ ventilaste ร้อนวบูวาบ ประสบการณ์และ ความคิดที ไม่ เป็นอนัตราย และแพร่หลาย วา่

เป็นเหยื อ เราเหมือน เงา โดยไมต้่องแสง ที กินดงันั *นผมจึง อยากจะบอกวา่ มีแสง ในตวัคณุ และมี ฟ้าร้อง

พายุ พลงังานและ แสง เป็นหลกั แสง ชดัเจนและ บริสทุธิ< ในรูปแบบ ดั *งเดิม ที สดุของ ไฟที ไฟไหม้ ที 

ข้าม เราและ ฟีด เราและ บางครั *ง การเผาไหม้ เราเพื อให้ เป็น ชีวิต ที ทําการนําสง่และ ไฟ ฝ่ายตรงข้าม

กบั เหตผุลมาก หรือความรู้สกึ ของพลงังานที ทําให้เรามีความแข็งแรง และพลงั ที จะทน ลม ช็อต ของ

พวกเขา และไมม่ี แรงที ตําหนิ และหา สาเหตุ ข้อแก้ตวั ของ การมีสว่นร่วม ของพวกเขามี ไมม่ีแสง โดย

ไมต้่อง ใช้พลงังานและ ทกุอยา่งมี พลงังานทกุอยา่งมี แสง และการเคลื อนไหว และ ในปัจจบุนั ก็จะ เป็น

ตวัเอง และมกัจะ ขม่ขู ่confronts เรา มีคา่ใช้จ่าย ที แปลกประหลาด ที ไมเ่ข้าใจ เพราะ พวกเขาจะ

ไม ่diriment ไมก่ล้า ปะทะกบั พลงังานอื น ๆ แตพ่ยายาม ที จะนําออก ไฟ ของคณุ แต่ เธอเป็น

ปัจจบุนั และวิธีการที มนัถกูเปิดเผย แทรกตวัเข้าไปใน ความรู้สกึ ของสายตา และ แสดงให้เราเห็น ชดัเจน

ของความคิด ผา่น ความเงียบ ของเวลา และ เป็นไปอยา่งเงียบ เป็น มมุมอง ที จะแข็งและเพลดิเพลนิกบั

ความพิการ เกียรติ วา่คนอื น ๆ ผา่น พลงังานเชิงลบ หรือบวก.แตม่นัเป็น ความจริงที วา่เรย์ แสงสฟ้ีา ขม่ขู่

แต่ ยอมรับ พลงังาน ที วา่ ถ้าคณุต้องการ ที จะดําเนินการ และ ที ความเร็ว ของแสง ทนัที ที สอง สว่น

ของเวลาและเวลา ทนัที ด้วยเหตนีุ * จะมี การปรับลด ในกรอบ หรือ พฤติกรรมที ไร้สาระที สดุ เพราะทกุคน

มีสทิธิที จะ ใช้พลงังานไมว่า่จะเป็น ผลบวก หรือเชิงลบมีผล lacerating ของ Faíska สดีํา ที 

เกิดขึ *นใน เสา เป็นกลาง ของ สติ และความบ้าคลั ง ดําเนินการเกี ยวกบัพลงังาน ที สดใสและ หิวสาํหรับ
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ความสขุและ แสงสวา่ง ดงันั *น ผมแนะนําให้คณุ ใช้ พลงังานของตวัเอง ของคณุจะ เข้าถึงได้ด้วย แสงและ

esbateráรอยยิ *ม การเผาไหม้ เป็น ขี *เถ้าปลดออกจาก ความร้อน แต่ คลั ง เมื อ ขยบัของ วอด อื น

มี บลู เรย์ ที มี ความคิด ที ไมถ่กูรบกวน ของ คริสมาสต์ และเน้น ไฟ ต้นไม้ที นําเราไปสู่   สิ งที ทําให้ไขว้เขว

บลู เรย์ รู้วา่ วิธีการของเขา ทิศทาง คําแนะนําและ การตดัสนิ มี กรอบ พลงังานและ โฟตอน ลดัวงจร ไป

ได้ แต่ ที สดใสและ หนุหนัพลนัแลน่ เสมอ เดินทาง ด้วยความเร็วแสงแตไ่ม่ บลเูรย์มนัเป็น พลงังาน การ

เปลี ยนแปลงนี * ต้องเผชิญกบั พลงังาน ทางปฏิบตัิ แต่ อดุกั *น พรั งพรูออกมา ไม่ วา่ ป้องกนัไมใ่ห้เรา มีชีวิต

อยู ่snapshot,ฟ้าร้อง คน และสะดดุตา มีผลกระทบตอ่ คลื นเสยีงที ผลติ ความเร็วเหนือเสยีง แตไ่ม่

เป็น ที มีประสทิธิภาพในขณะที การเผชิญหน้า โดยตรงและ ครอบงําโดย คน สดใส ข้น ไฟ สขีาวขุน่ ที 

บิดเบือน สิ งที เป็น จริงและ ดเูหมือนวา่ไมจ่ริง แตม่ี ไฟ ปลอม ยงัเป็น อํานาจ ของแสง จินตนาการ

บลู เรย์

กราดเกรี *ยว ลเูรย์ ก้าวก่าย ฉนั จะ เห็นได้ชดั พลงังาน ที ไหล ในอคติ รูขมุขน สกปรกและ

intolerances วา่ ฟ้าผา่ สฟ้ีา นี *จะ นดัหยดุงาน

แสงเลเซอร์

แสงเลเซอร์ นี *เป็น แหลมและ ลกูหลูกูตา ที มองไมเ่ห็น ที จะ แทรกซมึ และ ไมม่ีใครสงัเกตเห็นมนัเป็นแสง

กายสทิธิ< และปริญญาโท ใน สมมติฐานที เกี ยวข้องกบัการ แยกตวัเอง กายสทิธิ<สาเหตทีุ ไมเ่ดน่ และ ไมม่ี

อนัตราย ผา่น การดดู คาน ของการ คิดและความคิด อปุาทาน กบั ยาพิษ ที จะเป็นเจ้าของ ยาพิษ และ

ยาแก้พิษ ของมนั

แสง หลงัคา

ควนั นี * ขจรขจาย แสงของความทรงจําที ยาจก ใจ แอบแฝงยกเลกิ ในหวั หลวมของ ทิศทาง และการ

กระทํา การกระทําที ยานยนต์ที เย็น ขั *นตอน ของความคิด คลั ง ของ massificador ช้าและ

พร้อมเพรียงกนั จริงจงัเจาะ ใน เวลาวา่งมีความกระตือรือร้น และจดัจําหนา่ยสมอง และไฟ ที นา่ตื นเต้น

Deambulante เร้า ไฟ

ความทรงจํา เหลา่นี *ที มี การสอ่งสวา่ง ห้องใต้หลงัคา ตลอดไป และบางคน มกัจะเปิด หรือ ปิดใน ทรวงอก

ฟ้าแลบ
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ความร้อน และ มืดลง และจะกลายเป็น นิ ง และ เงียบ แต่ ช่วง และเสยีง เมื อมนัเกิดขึ *น เป็น หอบ และ

ครอบงํา ความโกรธ ที ติดเชื *อจะมีชีวิตอยู่ และ จะอยู่ ในหมู่ ไฟอื น ๆ และ illuminations หรือ

แม้กระทั งการ ที เรียบง่าย แต่ โดดเดน่ ของ ความมืด หายวบัไป ถอนหายใจ และ แบง่เงียบ

electrifying มากขึ *นฟ้าผา่ นี *ล้าง จิตสาํนกึของคณุ ทําเครื องหมาย โดยการออก ฝีปาก และ

ครวญคราง ที ตกตะกอน การกระทํา ความรู้สกึ negligenciador ของทรัพย์สนิที มีโอกาส จะ

เป็น ช่วงเวลาที ลดลง ฟ้าผา่ อื น ในโลกนี *เถ้า สเีทาออ่น ที ร้อน ทําเครื องหมาย เหลา่นี *ป่า และเตารีด ที 

แข็งแกร่ง เทา่นั *นซึ *ง คณุจะ ติดเชื *อโดยสเีทาออ่น ที ผา่นมาและ ในอนาคต ที แพร่หลาย ที ไมล่มื และการก่อ

จลาจล คณุวา่ตดั เดือย ของช่วงเวลาและ แพร่กระจาย อยา่งช้าๆ wrenching และ พรั งพรู บอก

คณุ ควบคมุ คณุและ พน่คณุ เป็น อยา่งดี ของแสงที ฟันฟาง ในหนว่ยความจํา ของคํา ไมห่ยดุยั *ง และ

เท กระหาย สาํหรับแสงในความโกลาหล เป็น คุ ระอุ ของร่างกาย แมเ่หลก็ที นกหวีด และ กระพริบ ใน

หวัใจของคณุ การเผาไหม้ ด้วยความปรารถนา สาํหรับ บางสิ งบางอยา่ง กํายํา และ ผู้ชาย หรือผู้หญิง

และตระการตา แล้ว นี * ปรามาส คู่ คณุ ตวัละครที เป็น บคุลกิของ คูที่ ไมไ่ด้ให้ แม้กระทั ง ไปข้างหนึ ง

หรือไปยงัอีกความร้อน เหลา่นี * สเีทาออ่นสเีข้มและเลก็ ๆ น้อย ๆ และมีการ ป้องกนัความร้อน ใน ของพวก

เขาจาก ฝนตกและ กิน ที แพร่กระจาย ข้ามทวีป และพื *นที ที ไร้กาลเวลา

ในแง่ของ ความสขุ

แสงนี * ที บกุรุก และทําให้เรา ข้อมลูเชิงลกึ ที หรูหราและ นําเราไปสู่   ความสขุ นบัไมถ้่วนตกตํ า และความ

วิตกกงัวล เคมี ความสขุ อยูป่ระจํา แตไ่ม่ ดื *อ แต่ พิมพ์ใน ใบหน้าของ คนตา่งด้าว ไร้เดียงสา ของความ

สขุ ที สอ่งสวา่งเป็นอยู่ หรือความรู้สกึ หรือ อารมณ์.อารมณ์ความรู้สกึ ที คณุรู้สกึ มีความสขุ และ สอ่งแสง

พราว และบรรเทา การหด รู้สกึโดย สว่นเกิน ของความสขุสว่นเกิน ที เปลี ยนเส้นทาง ที เราจะ ประสาท

สมัผสัอื น ๆ และความสขุ นี *พฒันา เกิดของ ความสขุและความ กิน ติดยาเสพติด ที จะ ไมห่ดตวั และไมไ่ด้

ย้ายและ การปะทะกนั ในความสขุ บ้า ผม ปฏิเสธ

แสง ที ถกูสะกดจิต

คล้า รู้สกึ ในการเผชิญกบั ความรู้สกึของ พยาน ที ถกูสะกดจิต แสงที สญัญาวา่ ความปรารถนาของผู้ ติด

ยาเสพติด วา่แสง ที นําเราไปสู่   ความคลอ่งตวัและ เชื อวา่มี แสงสาํหรับ เรา มนั มีแนวโน้มที ไมม่ีเครดิต

และ หนี * ไม่ นิ ง เป็นชีวิต ที ถกูสะกดจิต ของสิ งมีชีวิต เหนือธรรมชาติ ที หลงระเริง ใน แหลง่ที มาของ

ความสขุ ที ถกูสะกดจิตความชั วร้าย เหลา่นี * ที ผม คลั ง และคิ *ว โหลด พอประมาณ และ ความเกียจคร้าน

พ้น แสง ที นําเราไปสู่   ความท้าทายใหม่ ๆ ในความคิด เดียวกนั ในการตอบสนอง ที แตกตา่งกนั เหลา่นี *

ปฏิกิริยา บ้า และบริสทุธิ< หนัหน้าไปทาง ความปรารถนาที บริสทุธิ< ที จะมี แสงที อยูใ่นอํานาจ ของเขาที จะ
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ได้รับการเลี *ยงดู โดย มนัและ แรงผลกัดนัจาก หิน หลวม ที มา ด้วยกนัเช่น ใน ดินเครื องทําความร้อน

แสงที สวา่งจ้า

อยา่งเข้มข้น แสงที เป็นตวัแบง่แยกระหวา่ง การเคลื อนไหว ร่างกาย แปลก และ oscillates ระหวา่ง

สอง วิธีที ง่าย เพื อเพิ มความสวา่ง แตไ่มม่ี แหลง่จ่ายไฟ ใด ๆ ก็เป็น อยูใ่นตวัเอง และยงัคงอยู่ ในความ

เศร้าโศก และ ความกลวั ของการสะกดจิต เป็นระบบ ที ช่วยบํารุง และพฒันาแต่ มีสติ เป็นแสง ที รุนแรง

ไปปิด ตวัเองและ สง่ ออก อํานาจ เดียวกนั

ฟ้าร้อง ประสาทหลอน

สาน ประสาทหลอน ใน เสยีงของ ฟ้าร้อง กล้าหาญ วา่การสนบัสนนุและเสริมสร้าง ความผิดปกติที มาจาก

ความจริงที วา่ เรา ได้รับความคุ้มครอง ตามนี * trovoa- ประสาทหลอนดีที นี มนั แผก่ระจาย แสง

เชื อมโยงกนั โดยไมต้่อง มีอํานาจ หรือ เครื องชั งนํ *าหนกั ที จะเป็นเพียง ข้ออ้าง สาํหรับ ความผิดปกติ ของ

ฟ้าร้อง สดีําที กรงเลี *ยง และ เสยีงคําราม ในความรู้สกึ ที แปลกประหลาด และลกึ ของ การดดูกลนืแสง

เหตผุล เพราะ มนัจะไป ออก ช่วงและ การเคลื อนไหวโดยไมต้่องมี ความลบั อยา่งน้อยดเูหมือน โลก ของ

ไฟ ประสาทหลอน ทําให้เสยีใจ คนที ถ้าคณุต้องการ ที จะชิงไหวชิงพริบ หรือเพลดิเพลนิกบั ความสขุ ได้ถกู

ย้าย อคติ ย้อม ด้วยสี เฉียง นิ ง ไมเ่ต็มใจที จะ สร้างหรือ การปลอ่ยตวั เพียงตื *นตนัใจกบั จิตวิญญาณของ

ความคิดของ ชิ *นสว่นของ ความเป็นจริง การแยกสว่นเป็นผู้ ที จินตนาการโลก อื น ออกไปจาก กบัระเบิด ที 

ทําให้ระคายเคือง เราเป็น เมื อเรา เกา ตาหรือเพียงแค่ กระพริบตาการเคลื อนไหวครั *งนี * แปลก เคลื อนไหว

อื น ๆ เรืองแสง และสเปรย์ จิตใจ ที หา่งไกลและ ลมืความจริง ที เรียบง่าย ของการเป็น ไมว่า่งหรือ วณัโรค

ทนัเดอร์ เป็น ประสาทหลอน และ ขบัรถออกไป วิญญาณ โดยที พวกเขา จะแสดงให้เห็น เป็นมี เป็น ความ

เป็นจริง คูข่นานของ ขา่วลอืและการ ดื *อแพง่ เป็น ฟัดและไมม่ีใคร ที นี กิน คนที มีบคุลกิ แปลกประหลาด

และ นามแฝง ของ มาก่อน ถึงแม้จะมี แนน่อนดงันั *น สิ งที เป็นจริง มีเรื องราว ที ไร้กาลเวลา แต่ มีอะไรที 

กลวั กลวัวา่ deports ขอบฟ้า ใน 5 มิติ, polígonas และ เชิงเส้น แต่ ไมน่า่ หรือเรื อง แม้

กระทั ง ลกัษณะ ใด ลกัษณะ นี *ก็คือ ซีกและถวายพระเกียรติ พ้น คิดไมม่ี ดอกไม้หรือ เติบโตใน ไส้ ของ

ความคิดนามธรรม วา่ทําไม ตวัละคร ใช่ จะเกิด พลัส์ ที เคยเห็น และ ตกแตง่ เลยีนแบบ การเคลื อนไหว

และความเหมาะสม สาํหรับ ขณะนี * แต่ ทกุอยา่งที ทําให้ตระหนกั และ คํานวณ น้อยที สดุไมม่ี ฟ้าร้อง

การคํานวณ เป็นจริงและ คาดเดาไมไ่ด้ วา่มีความเป็น ธรรมชาติ ของแท้ที เป็นเรื องเหลวไหล ที จะคิดวา่

แหลง่อื น ๆ ของ ประสาทหลอน พลงังานบด และบด หวั ของสมยัก่อน และมี desvanecestes 

ในใบ เหลอืงและ กินโดย bibliófagos และไมม่ี ความเพียร ขม่ขู่ หนว่ยความจํา ล้าสมยัและ ทํา

ปลอมและ มาตรการ ของล้อมรอบไปด้วย อปุกรณ์วดั พวกเขายินดีต้อนรับAbyssinians 
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rotulantes และ หวัเราะเยาะ ฟ้าร้อง ของ Abyssinianในแง่ของ อดีตที ผา่นมา ตกัเตือน

ให้กบัผู้ ที อาศยัอยู่ ในแสงไฟจาก อดีตที ผา่นมาผู้ ตายจาก เกิน บกุ ดวงดาว ที โดดเดน่ ในความเป็นจริง

ที เกิดขึ *นทนัทีแตท่ั *งหมด เป็น คําถาม ที สดใส มากขึ *นหรือน้อย ไฟสวา่ง แต่ รังสี พลงังาน ที ไมเ่ข้ากนั กบั

อดีตที ผา่นมา แม้ment Mo- ก่อนหน้านี *ไฟ ที ผา่นมา จึง ปลอ่ย รังสี ที เป็นอนัตราย แตไ่ม่ บดบงั

แสง สอ่งสวา่ง และสดใส ที ต้องการที จะ จดุชนวน ในช่วงเวลาใด โมเมนตมั หรือ ช่วงเวลาสาํหรับที ผา่นมา

ตดักบั ปัจจบุนั ขณะที โมเมนตมั ที สองหรือ สว่น แตไ่มไ่ด้ มีผลตอ่ พลงังานไฟฟ้า หรือ สวา่งเราจึง เสมอ

ในเวลาสาํหรับแสง ที มีประสทิธิภาพและ ชดัเจนของ กระแส ดีใจ ที ตดั ลมใน ความสขุ ใบหน้าจน ปล้น

แล้ว ของความตั *งใจ ผลดั รอบ ความสขุของการ ทํา แสงหรือ พทุธะ เป็นเพราะ สิ งที นบั เป็น หนึ งเป็น

อํานาจหรือแรงดนัไฟฟ้า ที รุนแรง ในปัจจบุนั ที เรียกแรงกระตุ้น ไฟฟ้าที โดยเพียงแค่ มองไปข้างหน้า กบั

แสงที ผา่นมา ของเขา ไฟ ที รุนแรง น้อยกวา่ รังสจีาก ชีวิตที ผา่นมา แตไ่มไ่ด้ ให้คําแนะนํา หลกัการ ของ

แสง เรียกการเคลื อนไหว ชีพจร เบา เผยอาศยัอยูส่อง ภาพรวม เพียงแคค่ลกิง่าย และพร้อมที สร้างขึ *น ใน

ที มีแสง ขมและ ดู สายตา ที เป็นอนัตรายและ การเผาไหม้ ของความอิจฉา และความเกลยีดชงั ที เพียงแค่

รวบรวมข้อมลูรอบ ไฟ ที ผา่นมา และ ยดึติดกบั วตัถทุ้องฟ้า ด้วยการฉายรังสดีี คือรังสี และนี คือ การปน

เปื*อน ดงันั *น ไมม่ีอะไรที แข็งแกร่งกวา่ แสง ไฟ ของคณุ ในเวลานั *น ทกุครั *ง ที มีทั *งหมด ในปัจจบุนั โดยไม่

ต้อง รังสี เพราะ ไมม่ีแสง จะแข็งแกร่ง กวา่ที อื น ก็ เป็นเรื องของ การฉายรังสแีละ ได้มาให้ฉนั ด้วยแสงไฟ

โดยธรรมชาติ เหลา่นี *เพราะ แตล่ะคนมี แสงอนับริสทุธิ< ของตน กระหายนํ *า พระทยั และจินตนาการ และ

การพฒันา พลงังานบริสทุธิ< และการสร้างมายากล แสง ที มี สี ใน แสงของมนั สะท้อนให้เห็นใน ร่มเงาของ

พลงังานของดวงอาทิตย์ สเีหลอืงในความเป็นจริง ที มีอยูไ่ม่ มากแสง มีเพียง เศษเลก็เศษน้อย การดํารงอยู่

และมีความสมดลุ ของจดุคง ที จะ แลเห็น สิ งที ไม่ ต้องรับผิดตอ่ การรับชมจึงมีไม่ จริง เป็น ผลไม้ ของรังสี

ที มีประสทิธิภาพที  alludes เราตระหนกัถึงแต่ สิ งที เป็น รังสี สติ ?สิ งที เป็นจริง สติหรือ สติ แท้จริง

อปุสรรคที ไมน่า่จะ เป็นรูปธรรม สาํหรับ ความรู้สกึมาก ที ต้องทําและ ต้องเข้าใจวา่ มุง่หน้าไป ทกุ ขณะ

การสลายตวั นี * เป็นรูปธรรม อปุสรรค อปุาทาน และ กลา่ววา่พวกเขา มี กระแส ผา่นไมไ่ด้ ในความเป็น

จริง ไมม่ี อปุสรรค ที แท้จริงทกุอยา่งเพื อให้ จินตนาการ และ จริงหรือ ไมจ่ริง ทั *งหมดที อาศยัอยูใ่น กระแส

เดียวกนัของ ภาพลวงตา ที นั งของ วิญญาณ อื น ๆ ที ไมไ่ด้ สง่ผลกระทบตอ่ เราใน ความจริง เพราะมีจริง

หรือไม่ ที มี กําแพงกั *นระหวา่งความปรารถนา และแสงของสติ เสมอ อยูใ่น สติและไมม่ีการสิ งที เราขอ

สงวน กบัตวัเอง เพราะเราเชื อ ในหว่งโซ่ แตที่ นี เกินไป มี กระแส หรือ แรงกระตุ้น ไมม่ี แตม่ี สิ งมีชีวิต

การบินและอวกาศ แหง่สวรรค์ ในจินตนาการ ที อาศยัอยู่ ตามที กลา่ว ในแง่ของ อดีตที ผา่นมา โดยสว่น

ใหญ่ ที ตดัสนิใจวา่ ไฟจะต้องมี อํานาจหรือ วดั แตแ่ล้วอีกครั *ง ที พวกเขา เข้าไปยุง่เกี ยวกบั แสงไฟ ไม่

เลน่ หมายเหตปุระกอบ แสงและ คือการ มองไปที เธอออก
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แสงธรรมชาติ

มนัเป็น เพียงธรรมชาติ ที วา่นี * แสง ชดัเจนและเป็นธรรมชาติ มนัเป็นธรรมชาติ เพื อให้สอด

คล้องconformities , ความทกุข์ยาก ความขดัแย้ง ที ทําหน้าที เป็น หวานหู เพียง

Accumulator ทศันคติ และปัญหา ที ใสใ่จ แตไ่ม่ ลกึที สดุเทา่ที พวกเขา เป็นธรรมชาติระหวา่ง

แสงธรรมชาติและ มี ช็อต ที น้อยที สดุ แล้วที ธรรมชาติ ล้อมรอบเรา และ ทําให้เรารู้สกึ สบายและ เพราะ

ทกุอยา่ง เป็นเรื องปกติ และเป็นธรรมชาติอากาศ , ความสขุ ตามธรรมชาติ ที ล้อมรอบเรา ที เคาะ และ

หนีไป และ สมัผสั โดยเฉพาะอยา่งยิ ง ให้สมัผสั ที ออ่นโยน สาํหรับผู้ ที ชอบ พฟั ของความสวา่ง

แสง พลงังานนิวเคลยีร์

แหลง่ ที มีศกัยภาพของ พลงังานที แผก่ระจาย us เปลี ยนแปลง การเปลี ยนแปลง ทางด้านจิตใจ ซึ งจะ

พิจารณา ตี โดย พลงังานนิวเคลยีร์ นี *นี * พลงังานแสง ที มีสสีนัสดใส เติบโต ที สดใสของ ผลกระทบตอ่

ความเป็นอยู่ เหนือธรรมชาติ ของการกลายพนัธ์ุ และ วา่ ในความเป็นจริง ไมป่ระสบ แตเ่ป็นนกยงู ซมึ

us แรงกระตุ้น ของการ ยดึ และ นําเราไป ทําหน้าที เพิ ม รังสี ระเบิด แบบไดนามิกนี * และชดัเจนดงันั *น

เรามี จดุสดุยอด ในการบงัคบัใช้ พลงังานของพวกเขาจะเป็น ตวัแทน นิวเคลยีร์ ที ถกูต้อง และยบุ แสง

ไมส่ามารถที จะ ไมส่มดลุเพราะมนัเป็น สิ งที ดีเลศิ ของการเปลี ยนแปลง แรงและไมม่ีอะไร ที แข็งแกร่งกวา่

เปิด การเปลี ยนแปลงนี * ที ยก เรา และเพิ ม เราเกี ยวกบั รังสี

ไฟ ออกฤทธิ<ตอ่จิตประสาท

ราวกบัมีเวทมนตร์ หรือ ความสามคัคี พวกเขาที ดิน และลอย และเอาชนะ ไฟ ออกฤทธิ<ตอ่จิตประสาท

เหลา่นี * ปีก ที ตรึงใจ เราและ แลกเปลี ยน ความเป็นจริง ที จะเป็นความปรารถนา ดีแตก็่เป็นที คาดหวงัวา่

จะ เป็นลางร้าย เมื อเรา กลบัมา โลกนี * ที เป็นเครื อง เวลา จะพาเรา ออกไปมิติ ที แท้จริงและ จะพาเรา

เข้าสูโ่ลกของ จินตนาการ ที ไมเ่ป็นจริง หรือ ความสขุดงันั *น มีความเป็น มิติที สาม ของกิจกรรม ประสาท

สมัผสัและ พลงังานมืด เมื อมอง จากมมุมองของ บ้า อื น ๆโดย ความเป็นจริง เป็นลางไมด่ี ที จะ ให้

ออกซิเจน และการไหล ไฟ ที ออกฤทธิ<ตอ่จิต ดงึดดูพื *น ใน มมุมอง ที แตกตา่งกนั และขนาด ยั วยวน และ

ที เก่ง ผู้ ที เก็บ ใน ตอน ประปรายตรงข้าม กบัความเป็นจริง ไมม่ีอะไร ระหวา่ง โลก หรือ ไฟ หรือเพราะ

ธรรมชาติเป็น ไฟ

ฟ้าร้อง

ในฐานะที เป็น ความแตกแยก ขม และเงา infuriates ฟ้าร้องที ฟีด ที ดิน ของ ผู้รอดชีวิตจาก
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amórfica และแสง โปร่งใสผู้ลี *ภยัใน ดวงดาว ขมขื น ที พวกเขา เปิดออก ที ไมส่ามารถควบคมุ ความ

โกรธ ที รุนแรงขึ *น ไฟ ลาวา นี * และอํานาจเบิร์น และฟีด แสงของ สิ งมีชีวิต ที ช่วยให้ บกุ by หมดสติ ที 

ไมพ่งึประสงค์ เหลา่นี * อยูใ่นความมืด ขาด ของแสงและ พลงังาน สอ่เสยีด และ ที ใบ acalorar ฟ้า

คะนองเป็น พลงังาน หนืด และเพิ ม ความสขุ ของแสงความสขุ ของคาน แสงของ สิ งมีชีวิตที เป็น วิสยั

เครื องกําเนิดไฟฟ้า

รัก เครื องกําเนิดไฟฟ้า เครื องกําเนิดไฟฟ้า หรือ ความรัก !

อะไร เชื *อเพลงิ นี * ไม่ ปรารถนา เสมือน ตณัหา และเชื อมโยง อารมณ์ นี * โปร่งใส จบู และ กระหายนํ *า

สาํหรับสิ งที สาํคญัตอ่การ พฒันาพลงังาน ทางอารมณ์ และความสมัพนัธ์ ไฟฟ้าเครื องกําเนิดไฟฟ้า นี *ให้

อตัตา และมีบคุลกิ ที มีใบหน้า ที ซอ่นอยูใ่น การแสดง ทกุวนั ในขณะที การ รับประทานอาหารเช้า หรือ

อาหารเย็น หรือนํ *า ที ฟีด พลงังาน ของวนัตอ่ วนัไมม่ี หน้ากาก หรือความคิด lacerating , 

enquadramo เรา ในความเป็นจริง การใช้พลงังาน ของความรักหรือความรัก ของพลงังาน

electrifyingและ เจาะ คมชดัและ มีลกัษณะ เป็นตวัแทน ความรักและ ความเหงา ที อาศยัอยู่ ที 

เลี *ยง ด้วยสายเคเบิลที ไมเ่คย ปิด ,อํานาจ ไมเ่นา่เปื อย แตค่วามจริง ตลอดไป!เสมอ electrifying 

ความปรารถนาที จะ มอง กระหาย และความอดทน บาง คิดค้น ความนา่เบื อ ของวนัและ ใบหน้า เอียง ที 

เป็นตวัแทนของ อะไร ในสื อ ไฟฟ้า มี สาย หลวมร่วมลงใน จินตนาการ ของมอเตอร์ โดยธรรมชาติและ

เป็นหวัหอกใน ความเป็นจริง แตม่ีการ สาํลกัติดตอ่ ทนัทีติดตอ่ จําเป็นตอ่ชีวิต มอเตอร์ นี * จะมี ฉนัทามติ

ความเป็นจริงและ ไมเ่ป็น ปัจจบุนั แต่ ลมื ของความเป็นจริง อื น ๆ เกือบจะ มองไมเ่ห็นความปรารถนา ที 

ใสใ่จ แตม่นัก็ มี!ยงัมีความเป็น อยูใ่น ความรู้สกึของ โอกาส ทนัทีดงันั *น สื อไมส่ามารถจะ เป็นนํ *า แต่

ภาพนิ ง ในความรัก สื อ ความคิดของ เครื องกําเนิดไฟฟ้า และ ทรัพยากรที มีอยู ่ ;เครื องกําเนิดไฟฟ้าที 

เกี ยวกบัความรัก อยูเ่สมอในการเดินด้อม ๆ มองๆ และ สภาพแวดล้อมใด ๆ อื น ๆ ที ไมใ่ช่ เสมือนจริงและ

การ ควบคมุ อยา่งนี * เป็น ของ ผอ่นคลาย แล้ว ไมส่ามารถ ปลด ตวัเอง ของความสขุ มนัสร้างและ

proliferates ใน เหลา่นี * ใบหน้า ที เคยนําเสนอ ชิ *น จิตวิญญาณ ที คณุอยาก ที จะยบัยั *ง.สาํหรับ

มนั ไมส่ามารถขาย ชิ *นสว่นของ พลงังาน ใด ๆ ที เป็นพลงังาน เป็นหนึ ง และ ความหลากหลายทาง

วฒันธรรม ในความหมาย ของความพงึพอใจ และความพงึพอใจ ที พฒันา ความเป็นจริง ตา่ง ๆ เรามี

ความ เสมือนจริงและ จินตนาการ เทา่นั *น ในการปรากฏตวั ของผู้ อื น หรือบน กระจกซอ่นพลงังาน กฎ

ระเบียบ ใหมพ่ลงังาน จิตวิญญาณของ นิวตรอน วา่สิ งเหลา่นี * เป็นสตัว์ ที แท้จริงของ แสงมงักร ไฟ

สามารถแสง ขึ *น!
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ไฟฟ้า

ซึ ง กระแสไฟฟ้าที ไหล ผา่นเรา และ ฟื*นฟู ทกุวนั จะช่วยให้เรา แข็งแรงและ ละครใบ้ แพรว และ สิ งมีชีวิต

ที หลงทาง ใช่!วอล์กเกอร์ เพราะ มนัอาจจะเป็น แรง ของแสงหรือ การกดขี ป่วยและ พกัฟื*น ที ดหูมิ นตอ่

ความเป็นจริง สติค และ กดขี ไม ่abatas คณุเกี ยวกบั เสา เชิงลบ นี * ปัจจบุนั แทรกซมึเข้าไปในจิตใต้

สาํนกึ และ การลดความเจ็บปวด ลกึ ของบคุลกิภาพ ที สาํคญัและ ตรงข้าม , ฟีดที คณุ คอ่นข้างเป็นจริง

พ้น และ positivity ของการตอ่ต้าน สารเคมี และ สารเคมี วงจร ป้อน ของ จิตวิญญาณของนวตั

กรรมและความสาํเร็จ , ความสาํเร็จนี *ซึ ง ไมส่ามารถโอน เป็น ที สอดคล้อง Ridas เครื องให้อาหาร คลั ง

ความสขุ ไมไ่ด้ แต่ ลาก ใจให้คลื น แมเ่หลก็ ของความคิดและ การสง่ นี *การสง่ผา่น ความคิด ที เป็นจริง

และ magnetizing และพฒันา วงจร และไมม่ีใคร สามารถปฏิเสธ วงจร เหลา่นี *มี สว่นตา่งราคา

ในปัจจบุนั อยูใ่นอากาศ เหนือกาลเวลา ของความรู้สกึ และความสขุ กดขี เพราะ เราทกุคน เริ มที จะ กั *นเบ

ต้า พลงังาน ภายนอก แต่ ที ช่วยเพิ ม ความกระหาย ของเรา สาํหรับชีวิตแรงกระตุ้น เหลา่นี * จึง สง่ผล

กระทบตอ่ ความคิดของเรา และบางครั *ง เกิดขึ *น หรือพฒันา ความขดัแย้ง ในความคิด แตที่ สามารถนํา

ความสขุ ไฟฟ้าที ความตื นเต้นของ ประตจูะนําไปสู่   ความเป็นจริง ภายนอก

แสงสฟ้ีา

เรียก อารมณ์รุนแรง แสงสฟ้ีา ข้าม สะพานและ บนัได และ แทรกตวัเข้าไปใน อํานาจ ของความรู้สกึที ฟีด

และพฒันา ไหวพริบ นี *อาจเกิดขึ *นWelcomes ความงาม คาน ที มีความสาํคญั เป็นพิเศษ ของความ

โปร่งใส มิตรภาพ ฝีปาก ที มองหาอะไรที สฟ้ีา มากขึ *น แข็งแกร่ง ที รุนแรง มากขึ *นและ พฒันาใน กลุม่

ดาว เราด้วย เครือขา่ย ความรู้สกึ ที ลกึซึ *ง และ ถกู แปลก ใน คลื น บก นี *พลงังานนี * มีผลตอ่จิตใจ เฉียง

สญูเสยี ของ ความรู้สกึของการ มีชีวิตอยูใ่น ร่มเงาของ สฟ้ีา , สเีขียวขุน่ มีผลกระทบตอ่ มิตรภาพ ลกึ

และ ยั งยืน จะดําเนินการ เอง คาน ที มีมนต์ขลงั ของความบ้า และคนรัก ความสขุของ ความงาม ที หา

ยากและ ปรับสี ฟ้าหวัข้อ ของความรุนแรง สนธยา เธอ พฒันาและ สง่ พลงังาน และอบอุน่ ป้องกนั

ความชั วร้ายและ ความสขุ กบั ความทกุข์ทรมาน และความเงียบ ไมม่ีเลย หน้ากาก ที พระเอก และ

alludes เราที จะ คิด นามธรรม, มนัคอ่นข้างแสงสฟ้ีา ที แข็งแกร่งและ intensifierความสขุที แท้

จริง และ จินตนาการ แตก็่ สง่ผลกระทบ และผู้ ที มีผลกระทบตอ่ เธอ เสมอ ที จะย้าย และ วิ งออกไปจาก

ข้อ จํากดั สาํหรับมิตรภาพ ที แท้จริง และ ยั งยืนเธอ ตกหลมุรัก และวิธีการที สญูเสยีไป ของเหตผุล แต่ ที 

ให้บริการ อาหารให้ อารมณ์ มา และนํา ความสขุ ความสขุและ ความปรารถนา ความสขุ ที มี แคลอรี 

และ ก้าวก่าย ทกุอยา่งและ เป็น ความตื นเต้น ของความตื นเต้น กบั แสงสฟ้ีา ที อยู่ ลง และม้วน

abrochaการสะสม ของพลงังาน ที ทําให้หมดสิ *นลง ด้วยเวลา แตไ่มไ่ด้ หายไปใน อนาคต นี * คือ
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มกัจะ นําเสนอนี * แสง ป้องกนัที ไมไ่ด้ แจ้งให้เรา พฒันาขึ *น ในระดบั ของความสขุ สดใส ไมส่ามารถควบ

คมุได้

สายไฟ

คลื นใต้นํ *า ที สดใสของ ความวิตกกงัวล ที ไหลผา่น ร่างกาย ผา่น สายไฟฟ้า ดดู ความหวงัและ สิ งใหมแ่ละ

นา่ตื นตาตื นใจ ที จะทิ *งการเคลื อนไหว คงที แต่ กบัความคิด ที รวดเร็วและ ปรารถนาการเคลื อนไหว เป็น

อมัพาต ความตงึเครียด ที เพิ มขึ *น ใน กรอบ และมีการควบคมุ จริง และ วดั การเคลื อนไหว ลงบนัได ของ

ความคิด ที ผกู เราเพื อ กนัและกนันี คือ ความคิดของ บนัได ที เรา จดัหมวดหมู่ พฤติกรรม ใบหน้า และ

การเคลื อนไหว และกรอบเรา ใน เชื *อสายและ ขึ *น ในช่วงเวลาของชีวิต , แสงฟีด บนัไดเลื อน โดยไม่ หยดุ

จะนําคณุไป บ้า ของความเป็นจริง ที เกิดขึ *นใน วินาทีxxi , พลงังาน , มายากล, เครื องแตง่กาย ทั *ง

หมดที มี พระพทุธศาสนาที เห็นได้ชดั แตร่ะวงั บนัได ทกุคนจะไม่ บนัไดเลื อน ของชีวิต ที มี สิ งมีชีวิต ที 

ปีนบนัได ที สงูขึ *น และสนบัสนนุ คน โดยเฉพาะอยา่งยิ ง ก็คือวา่ พอหรือ มนั เป็นเรื องของการสมดลุความ

สมดลุของพลงังาน เป็นสิ งจําเป็นเพื อ ความสมดลุของ การเคลื อนไหวและตก และ ขึ *นไปถึง ระดบัของความ

เป็นอยู่ ทกุครั *ง แต่ ไม่ ทกุคนสมควร ที จะไป ลงหรือ ให้การสนบัสนนุเรา ใน การปีนความพยายามและ

ความขยนัหมั นเพียร เป็นกญุแจสาํคญั แล้วยก ตวัเองให้ จิตวิญญาณของการ เสยีสละโดยไมต้่องมี การ

บาดเจ็บหรือการ หยดุ และเธอ จะพาคณุ ในแง่ของ ความคิดเป็นความสมดลุของ กองกําลงั ภายนอก ที 

สามารถให้ ไมม่ีขั *นตอน ที เป็นของแข็งและ เลี *ยงโดย สาย แหง่ความหวงั มาถึง สายไฟฟ้า วงจร ที สาํคญัที 

สดุในชีวิตของ พลงังานที ฟีด โลก

แสง ฟู่

Cai และ burble เจือจาง และขยาย เข้าไปในแสง แตกแขนง ความปรารถนาที เข้มแข็ง มนัเป็น

ภาพลวงตา ฟู่ ดเูหมือน แสงซึ งจะ แตกสลาย เมื อต้องเผชิญ กบัความเป็นจริง ภายนอกกอปรด้วย ความ

อาฆาตพยาบาท และ ปลอม บ้า ประปราย ปรารถนา ฟู่ เป็น ขยาย ความรักและการ ปนเปื*อน ตรง ทกุ

ความคิด และได้รับอนญุาต ไปครอง และ ครอบงํา ก็ คือการแลกเปลี ยน พลงังาน ฟื*นฟคูอ ฟอง ที จะไป

เนื *อหา การสอ่งสวา่งที มี

Lit ท้องฟ้า

ไมม่ีอะไรที แข็งแกร่งกวา่ ความปรารถนาที จะ บรรลคุวาม สมดลุที สมบรูณ์แบบ ของท้องฟ้า สดใส ที พวก

เขาเป็น ดาวที ให้คณุ ชีวิตและ ย้าย คิดและความคิด หรืออนัที จริง ความปรารถนาที จะ เป็นรูปธรรมไมม่ี

อะไรที สวยงามมากขึ *น กวา่ ท้องฟ้า แสงไฟจาก พลงังาน constelares ที สนใจการทํางานร่วมกนั
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อยา่งตอ่เนื องระหวา่ง ดาวและพลงัของ ดาวเป็นเอกลกัษณ์ ที ผม พดูอะไร แข็งแรงกวา่ จิตวิญญาณ กบัฟ้า

สวา่ง และความปรารถนาที จะ ให้มีการเปลี ยนแปลง และการมีปฏิสมัพนัธ์ และสมัผสัดาว ดงึดดู ความคิด

ทอ่ระบายนํ *า พลงังาน

มนั ทําให้ฉนักลวั วา่ พลงังาน หายไป ในควนั โดยไมม่ี เปลวไฟ คือไม่ ต้องการ ที จะตีความความเป็นจริง

ไมกา COSผมผิดหวงั เมื อ พลงังาน ที สาํคญั จะมีการ ปราบปรามโดย ที พกั และการตกผลกึ ของความ

รู้สกึ คือไมต้่องสงสยั หน้ากาก ของ ความถกูต้อง ทางการเมืองจิตวิญญาณ O ของ พลงังานบริสทุธิ<

เปลี ยน คณุ เป็น มายากล และบิน จิตใจ ที ไมม่ี แรงกระตุ้น ในปัจจบุนัของ ข้อเท็จจริง ที แท้จริง และการ

เปลี ยนแปลงของ สิ งที มีการเปลี ยนแปลง ขั *นตอน และรอบ ที ผา่น ทั *งหมด และพฒันา แตไ่มเ่คย อยูใ่น

ทางของ ความกลวัและความรู้สกึ sofridãoฟรีตวัเอง และขยาย คณุประสบ และ โดยเฉพาะอยา่งยิ ง

การกลายพนัธ์ุ ของสิ งมีชีวิต, การเปลี ยนแปลงที ผลกัดนัให้เรา นี *

แสงแหง่ ชีวิต

จมอยูใ่ต้นํ *า ความบ้าคลั งของ ความรักทําไม สญัชาตญาณ รัก และต้องการที จะ ได้รับความรัก ความสนใจ

และความผิดหวงั เปิด ภาพลวงตา หลายลม ๆ แล้ง ๆ และ รักฉนั โฟกสัและ มีสมาธิ ตลอดทั *ง วิธีการ

ของความรัก ของความเป็นจริงที ทะลุ เท็จใด ๆเปลอืยกายบนสนามเด็กเลน่ ของรักของ เรากําลงัเผชิญตวั

ตนที แท้จริง ของการเป็น เพื อให้ ได้รับความรัก ต้องการให้เราลกึ มโนธรรม ของเหตผุลที ได้รับความรัก

และยงั มีความเป็น ขั *ว ที จําเป็นในการ ตอบสนอง ความชื นชอบ ที ดี และความรัก เกินไป ตรรกวิทยา นี *

ขึ *นอยูก่บัสถานการณ์1 + 1 = 1 เมื อ เหตผุล หนึ งไมส่ามารถ เพลดิเพลนิไปกบั อะไรดงันั *น เหตผุลที 

1 + 1 = 2 ที ถกูต้อง แต่ การดําเนินการ จะไมไ่ด้ มีประสทิธิผล ถ้า ผลที ได้คือ ไมไ่ด้ทางเทคนิค ผกู

ทศันคติและ คา่นิยมและ พฤติกรรม โดยทั วไป เพื อให้ แล้วมีตําแหนง่ สหรัฐ ในช่วงกลางของ การเกี *ยว

พาราสเีข้าใจ และ เป็นแหลง่ที มา เพียงแคนี่ * ความจริง ของความสขุ หรือ จะ ดําเนินการ เฉพาะราย หรือ

อื น ๆ ที มีความหมาย การกระทํา เป็น อิสรภาพที แท้จริงดีฉนั ไมไ่ด้อยู่ พอที จะเอาชนะ ขั *นตอนตอ่ไป

ตรรกะ หรือ เหตผุล จะเป็น เกณฑ์สาํหรับ หลายทา่น ที ผม ต้องการให้แนใ่จวา่ อยา่ง ดงันั *น ผมคิดวา่ ผม

ลา จากเวลา และ วนันี *มี แทบจะไม่ ลาเป็นเช่นนี * มี ลา คอ่นข้าง เทียม ที โกง แต่ จิตใจ ที แท้จริง ที เกิด

ขึ *น บางครั *ง ในบทบาท นี *ให้ใช้ ข้อสรุปของคณุ เองฉนัไมที่ นี เพื อที บงัเอิญ เกี ยวกบั โง่เขลา มี ความกลวั

และทศันคติที ไมไ่ด้ทํา ตั *งแต่ บ้า เป็นเพียง ในบางสถานการณ์ และเมื อ ตดัสนิโดย คนอื น ๆ กลา่วคือ

มกัจะ ขึ *นอยูก่บั" ที อยูอ่าศยั "โอน บางสว่นของ เหตผุล ที แล้ว ผมอยากจะ บอกวา่ฉนั บ้า ฉนัคิดวา่

ชอบ คนจํานวนมาก และด้วยเหตนีุ * เรา จะไมพ่อใจ ที เราต้องการ ความรักมากขึ *น และ มากขึ *น ... 
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ทําไม ความทะเยอทะยาน เพื อ ความรัก เทา่ที ฉนั ใสค่ําถามRetreat บอกวา่ ตอ่ไปนี * ทกุคน มีอิสระ

ในการ กระทํา โง่เขลา ในความรัก เรา มีความเสี ยง และจดัการ มกัจะเราต้องการที จะ เชื อวา่มนัเป็น

ความรักที แท้จริง วา่ ทําไม เพราะ เราได้รับ ความรัก ความรู้สกึ ที มกั รัก และเรียก ภมูิปัญญาของ ชีวิต

การกระทํา ของความรักและสง่ ความรัก ที ชดัเจน และเป็นธรรมชาติ ผม อยากจะบอกวา่ เพราะผม มีสทิธิ

ที จะ ได้รับความรักแล้วเพราะ รักกนั และให้ ความสวา่งแก่ ชีวิตผา่นความพยายาม หนึ ง และทิศทาง บน

เส้นทางโดยไมต้่อง นํ *าตา หรือความเจ็บปวดเพลดิเพลนิไปกบัความเป็นอยู่ ที ยอดเยี ยมที นําเสนอคณุแม่

พลงังานสงูสดุเลน่ ไฟ ใน คาน ที สอ่งสวา่ง ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ ตวัเอง เชื อฉนัไมเ่คยอยูใ่นขอบฟ้า

ไกล จบั แสง ของความรักเพราะมนั แพร่กระจาย โดยการสมัผสั ฟื*นฟู กระตุ้น พลงังานเหลา่นี *และทํา เติบ

โตและ สมการก็คือ 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = บวก อินฟินิตี *ดีฟิลด์ รัก สาํหรับ กองกําลงั

แมเ่หลก็ แรง เสนห์่ และดงึดดู ความปรารถนาที จะ รู้และ ตอบสนองความต้องการหรือ เพียงแคส่นกุกบั

สมาคม พลงังาน

แสง: ความร้อน : อาทิตย์ : พลงั : แยก : นํ *าลาย : จบู : การแบง่ปัน : ความรู้สกึ : ความสขุ

: พรรค : วนัเกิด : วนัเกิด อาย:ุ อาย ุ: ความอดทน ความเพียร : พิชิต : เสยีสละ : ปวด : 

การรักษา แพทย์ : สขุภาพ: พลงั พลงังาน :พลงังาน : ความออ่นแอ : แห้ว ความเศร้าโศก : การ

สญูเสยี : วิงเวียน : หวิว : บ้า : บ้า : โรงพยาบาล : โรงพยาบาล : กีดกนั ความปรารถนา ความ

ปรารถนา : ต้องการ : ชนะ : ชนะ : Battle: สงคราม : การตาย การสญูเสยี การหายตวัไป : 

ไมม่ี ความเหงา : ความคิด :สร้าง : ประดิษฐ์ : โกหก : ความโหดร้าย : ผิดศีลธรรม : การลงโทษ

: การลงโทษ : ตําหนิ ปรับ : ตํารวจ : การป้องกนั ความปลอดภยั ความมั นคง สมดลุ : ความไม่

สมดลุ : ความผิดปกติของ โรค : จิตเวช ช่วย บําบดั : คลนิิก ฉีด : nurse : มอร์ฟีน : ยาเสพ

ติด:ภาพลวงตา : ผิดหวงั : หงดุหงิด วิตกกงัวล : แรงดนัไฟฟ้า: การตอ่สู้ : การตอ่สู้ : นกัรบ : ผู้

ชนะ: การแขง่ขนั : การแขง่ขนั : ตื นเต้น กลวั กลวั สงสยั : คําถาม: คําถาม : คําตอบ : คําถาม: 

อยากรู้อยากเห็น ที นา่สนใจ ;ความพงึพอใจ ความสขุ : Orgasm : ความรู้สกึ : มโนธรรม : 

ความรับผิดชอบ : ผิด ผิด : ผู้บริสทุธิ< : ฟรี : เสรีภาพ : ยตุิธรรม: ความซื อสตัย์: ความจริง ความ

จริงใจ โปร่งใส : มองไมเ่ห็น ด้วย Unreal : ไมเ่ป็น : จินตนาการ : ความคิดสร้างสรรค์ , ความ

ฝัน : การนอนหลบั : สว่นที เหลอื สนัติภาพ :สงบ : ออกจาก : หยดุ : เข้าสูร่ะบบ : สญัลกัษณ์ : 

Drawing : ดินสอ : ยาง : ยาง : ถนน : การเดินทาง: การเดินทาง: รถไฟ สาย : เข็ม : 

พิน : จกัรเย็บผ้า : การดําเนินงาน: การแทรกแซง การเปลี ยนแปลง : การเปลี ยนแปลง: ขั *นตอน : 

การปรับ การจดัจําแนก: ดชันี:เงื อนไข : คําวล ีDialogue: การสื อสาร : การแสดงออก : สาธิต
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: การนําเสนอ : ความรู้เบื *องต้น : คํานํา : แนะนํา หนงัสอื : แผน่ : ต้นไม้ : ธรรมชาติ ลม: 

อากาศ: ทะเล : ไฟ โลก ระบบสริุยะ : พลงังาน แสง พลงังาน : เรย์สฟ้ีา :)

การบรูณะ พลงังาน

ชีวิต ความไมพ่อใจกบั ความพงึพอใจ

ความเจริญรุ่งเรือง ของแสง

ฉนั ทกุสี ในการวาด โลกของคณุ

แสง เป็นอมัพาต

สิ งที จะ หยดุเรา ถ้าเราต้องการ ที จะดําเนินการ แตทํ่าไม หยดุถ้า มนั คือการกระทํา ที แผอ่อก และสร้าง

อารมณ์ ความรู้สกึ และ สิ งเร้า เพราะ เมื อมีคน ตอบสนองตอ่ เราและ ตอบสนอง การกระทําของ เพื อน

ของฉนั อดทนและ ปัญญา ที จะเข้าใจความเจ็บปวด ที เผชิญหน้ากบั คนอื น ๆนั นคือคําถาม ที วา่ทําไม

พลงังาน ที ทําให้เป็นอมัพาต เห็นวา่เรายงั เป็นเด็ก ยงัไมไ่ด้ตอบความกล้าหาญ คํา รัก ของฉนัคือเพื อที จะ

ได้รับการตดัสนิ และผู้ ที จะ เป็นผู้ พิพากษาของเหตผุล ที สามารถ เป็น ปกติและผิดปกติ ... ทกุคน!เราทกุ

คนมี ความเชื อและ ผมมี ความเชื อมั นใน ผู้ ที มีความเชื อ วา่ จะให้ กรณี ของความกงัวล ของ จะและ

รอบรู้ และความปรารถนา นี * แตเ่ป็นพิณ ที  alludes และ พระเอก ง เสยีง นางเงือก กบั ก้อง

ประสาทหลอนไมม่ีอะไรมากไป กวา่ การพกัผอ่นและ ฟัง เรามีสอง หแูละ ปาก ที จะฟัง สองเทา่ ที เราพดู

คยุ และความเงียบ คือการกระทํา และไม่ ไร้เดียงสา หรือ ไมส่ามารถควบคมุได้ ไมกี่ ตอ่ต้าน คณุ จะ

พยายาม เงียบ ยงัสามารถเป็น torturous แต่ ตอบคําถาม อตันยั จํานวนมากและความเงียบ คบ

หา เงียบ แตส่ามารถ ทํางานเป็นอาวธุ ที สมบรูณ์แบบ ที พงึปรารถนาของ หนุหนัพลนัแลน่ และความ

ปรารถนา ที ไมส่ามารถควบคมุ เพื อให้ สงบลง และฟัง เงียบ ฟัง ในตวัคณุ!

ถ้าวนัหนึ ง เป็น ระยะ

ถ้าวนัหนึ ง เป็น ระยะทางที จะ พิฆาต นา่กลวั มีเสยีงดงั หรือ เป็น อยา่งไมห่ยดุยั *ง ที สดใส สวยงาม สด

ใส และมีพลงั ... เรย์ แตล่ะคนมีความ เป็น มนษุย์ ลกัษณะ ที แตกตา่งกนั , โหมดที แตกตา่ง ของการ

กระทํา แสงที แตกตา่ง คือ แตล่ะ ray /จะไมซ่ํ *ากนั และพิเศษดี ถ้าวนัหนึ ง เป็น ระยะ เวลาอยา่งน้อย

มนัก็เป็น ต้นฉบบัเรย์ แตล่ะคนมี รูปแบบของ การดําเนินการ ในขณะที ในเวลาใด คนหุ้น ครั *ง ที เกิดขึ *น

เศษสว่นพวกเราจะ ทําหน้าที บนคาน/ เป็น เราสามารถ เปลี ยนทิศทาง และปลายทางเกี ยวกบั สถานที 

ทอ่งเที ยวและ ครั *งแรกที ผม จะเรียก ชื อ ของพระเจ้า วนัหนึ ง ดเูหมือนจะมีความเชื อ และศรัทธา การ
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สนทนา กบัลกูศิษย์ อลักรุอาน ที บอกเลา่เรื องราว ตอ่ไปนี * ซึ งผม จะอธิบาย : คณุ เกม ที กําหนดมือและ

ดดุนั ขอ พระเจ้า ที จะ ทําให้คณุ มีคะแนน สงูสดุและ ซ้ายคณุ แช่งฉนั รัก เรื องเดือดลง แตผู่้ ที ในที สดุก็

ปลอ่ยข้อมลู?แตน่อกเหนือจาก เรื องนี * ผมอยากจะบอก คณุ วา่เรามี การดําเนินการและ รัศมี / จะ ทํา

หน้าที กบัสภาพแวดล้อมและแตล่ะ ม้วน ลกูเตา๋กบั พลงังานของคณุ / รูปร่าง / พฤติกรรม

คําสอนของ พอ่ ที จบการศกึษาในแง่ของ ชีวิต

ผมขอขอบคณุ คณุพอ่ของผม มีสว่นร่วม นี * คําสอน ของฉนั เช่นกนั ... บิตของทกุอยา่ง ... นั น คือวิธี

ที เรา ... เรา เกิดขึ *นเมื อ เรามีความ ใสใ่จ ในการดํารงชีวิต ... ที อยูร่อบตวัเรา ... ที มี ความไวตอ่

ทั *งหมด

แสงสะท้อน

ฉนั reflect'm บ้า เพียง

ตอนเช้า ที สดใส

วิธี ที ดีเพื อให้ ตื นขึ *นมาใน โลกของฉนั กบั นกขมิ *นในการร้องเพลง ปลา วา่ยนํ *าและ ออกซิเจน ต้นไม้ผม

ให้คณุ สมรู้ร่วมคิด ของฉนั :แก้ว นกขมิ *น enchants กบั การร้องเพลงของเธอปลาที วา่ย

Smartie และภาพนิ ง เหนือนํ *าและบอนไซ แอมะซอน ที หายใจ และ แรงบนัดาลใจในการนี * สามเทพ

อร่าม และ แรงบนัดาลใจของ โลกของฉนั ฉนัถือ มากขึ *น โลก โลกในหน้าตา่งที รวม โลก ตามที มนัเป็น

20 ปี ที ผา่นมา เพียงตวัอยา่ง ของสหภาพตวัแทน ยงัคงดํารงอยูส่งัคมนิยมโซเวียตฉนัมี อีกสอง ดอก

กหุลาบ ทะเลทราย ทั *ง ประกอบด้วย ข้าว เวลา ของทราย ของทะเลทราย ที ทําให้ฉนั มองเห็น โลกที 

สหรัฐภายใต้ โลกที มี ดอกกหุลาบ เหลา่นี * อยา่งใดอยา่งหนึ ง ใน สเีดิม ที ฉนั หมายถึง ความขยนัหมั นเพียร

และอีก ทาสใีน โทนสเีขียว ที แข็งแกร่งสญัลกัษณ์ สาํหรับฉนั หวงัวา่ในโลกของ การเขียนของฉนั ฉนัคิดวา่

และฉนั รู้สกึวา่ ไมถ่กูรบกวนในสภาพแวดล้อมที อบอุน่ สมบรูณ์แบบและ เช้าวนั สดใสที จะเขียน บาง จิต

วิญญาณของ ความรัก ที นี ที ต้องการ ที จะคิด ดอกกหุลาบ ของ การคบหา

200 วนั กบั " หยาบคาย " Filipe มวัร์

ผม ตื นขึ *นมาใน ความเป็นจริง ที แตกตา่งกนั กวา่ปกติ และ การสาํรวจ การเขียน RAR หลกัสตูร ผา่น

หนงัสอืเลม่นี * จะขยายตวั เป็น ของฉนั

ฉนั สะท้อนให้เห็นถึง วิธีการที จะ สง่ผา่น ความคิดและ ถือเอา มนัไปแสงและ อํานาจของตน
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ที เรา คิดเกี ยวกบั หลายมมุมอง ต้องปฏิบตัิตาม หว่งโซ่

จิตวิญญาณ มีช่วงเวลา รบกวนวิธีที เรามอง ตวัเองไมเ่คย ไร้เดียงสา

ขยาย พลงังานจิตใจ มีปัญหา กบั อาชญากรรม กําลงั ชลุมนุ

เสยีง ในเวลาเดียวกนั เสยีง ดงักวา่เสยีง

คํา ที มี การแสดงออกของ ศิลปะ

จากจดุนี * จะมี แรงบนัดาลใจการเต้นของ หวัใจที มี จงัหวะ ที ขยาย เส้นเลอืด

การปราบปราม จะกระทําโดย การลกัลอบ

ทั *งหมดมี คิว ของพวกเขาทั *งหมดที เรา คิดเกี ยวกบั ความชั วร้ายบางครั *งพวกเขา ทําให้เรา ปิด

เราทกุคน คิดวา่ความทรงจําที ไมเ่คย นําเสนอ

ไม ่pratiques ความเกลยีดชงั เพราะมนัเป็นเรื อง ที ไมด่ีไมไ่ด้ทกุ ครั *งที มีโอกาสในเวลาที เหมาะสม

บางครั *ง เพียงเพราะเรา ต้องทนทกุข์ทรมานเราทกุคนมี เสรีภาพในการแสดงออก

ไมม่ีอะไรที เที ยงตรง มากกวา่ ความจริงฉนัมีหลาย รูปแบบของ การแสดงออก

เป็น อยา่งดี คือการมี ความสมดลุ

ความสมดลุ คือวงจร ประจําเป็น ประสาท ไมส่มดลุคนรัก จะแสดงความคิดเห็น

เราทกุคนมี ความบริสทุธิ<ดวงอาทิตย์ เป็นแหลง่พลงังาน

ความรักสากล begets ความเห็นอกเห็นใจที ผิดปกติ คือ ไมม่ีอะไรเกิดขึ *นทกุคนลมื เมื อเราต้องการมี

เสมอ หลายมมุมองกี ความคิด ความเชื อมั น มาก

มีสิ งที ไมส่ามารถแก้ไขได้อาจมีการ ความอยตุิธรรม

ความรักเป็น แหลง่ที มาของ ความสขุ

เสมอ เพียงอยา่งเดียว และมีการป้องกนัมีหลายคนที ไมช่อบที จะ คิดวา่

ตระหนกัถึงความ เป็น ไฟฉาย ที เรา ชี *แจง
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เราทกุคนมี ความชั วร้ายบางครั *งเราต้อง กลวัเราทกุคน บอกวา่ สิ งที โง่ผมไมไ่ด้เขียน สาํหรับทกุคน

เราทกุคนมี สิ งที เราไม่ อยากจะจดจํา แต่ เป็นสิ งที ดี ที จะรู้วา่ เมื อ เรามีความ เศร้า และมกัจะ ยอมรับมนั

และไม่ ซอ่นอะไร

เราทกุคนมี ช่องโหวเ่รา ทกุคนรู้สกึ ความสขุของ บางสิ งบางอยา่ง

เมื อ Lurks โอกาสเปิดประตู สาํหรับเขามี ความรู้สกึ เป็นญาติ รู้สกึถึง กนัและกนัไมม่ีใคร ไมม่ีใคร

และเพื อให้มี สทิธิ ทั *งหมดที จะสอ่งแสง

มิตรภาพ มกัจะเป็น หลกัการ ที ดี เพื อนเป็นตวัเอง อีก

ตามสญัชาตญาณของคณุ ที คณุเห็นในเชิงบวก

เราทกุคนสามารถ ได้รับความรัก และความรัก ที เรารัก เป็นเครื องกําเนิดไฟฟ้า แสง

เมื อเรา มีความรัก ที เรา ควรเคารพ ความเชื อมั น วา่

มนัคือความรัก และเพิ ม อตัราการเกิดเสมอกบั คําใน เกม สี แยก

สะท้อนให้เห็นถึง !จบัภาพ คือการเรียนรู้ !จบั เป็นความจริง !ดําเนินการ ด้วยตวัเอง!

ฉนั คณุเป็น เขาเป็น เราเป็น พวกเขา!เราทกุคน ฉนั!

และผมก็ มี พวกเขา!และพวกเขาจะ ให้เรา !

และหลงัจากที ทกุคนที เป็น เรา ?เรามี เหตผุลที เรา อยู!่

เรา อยูเ่พราะ เรา ถกูสร้างขึ *น !

ที สร้าง ผา่นการออกแบบ !แสงสวา่งของ ชีวิต!

การออกแบบ แสงจินตนาการ และความเป็นจริง !
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คู่ ระหวา่งสิ งที เรา ต้องการและ สิ งที อยูใ่น ความเป็นจริง !ข้อเท็จจริง มีการ แปลความหมายของ ความ

เป็นจริง !

ความเป็นจริง รอบตวัเรา !ที อยูอ่าศยั ที เรา ถกูสร้างขึ *น !หมายความวา่ เปลี ยน เรา!แปลง / การกลาย

พนัธ์ุ !นวตักรรม และการเปลี ยนแปลง !เปลี ยน รอบ ขั *นตอน !ขั *นตอน การเปลี ยน !

อปุสรรคใน การเปลี ยน !

เอาชนะ รอบ และ เอาชนะความยากลาํบาก !

ความยากลาํบากใน การสร้างและ จินตนาการ หรือความจริง !

ความยากลาํบาก / ปัญหาปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่งจิตใต้สาํนกึ และ มีสติ !

มีสติ และความสาํเร็จ !หมดสติ และประมาณการ !การออกแบบของ ฉนั!

การดํารงอยู ่!

ฉนั อยู่ เร็ว ๆ นี *เรา อยู!่เราเป็น ฉนั!

โลก!

โลกผมเปิด เรา!เราทําหน้าที บน โลก นี *และพวกเขา เรา!

ผม ทําหน้าที ภายใต้ สว่นหนึ งของคณุ !

คณุ ในปัจจบุนัเกี ยวกบั พวกเขา!

พวกเขามี โลก!

สิ งมีชีวิต ในโลก !

สิ งมีชีวิต ที มี หรือไม ่!ไมว่า่จะเป็น ที อยูอ่าศยัหรือ ไมม่ีชีวิต !ผลติแสง จบั แสง !พลงังานแสง !

ไฟฟ้าพลงังาน !พลงังาน เป็นความปรารถนา !ความปรารถนาที เป็นที ต้องการ !อยาก เป็น จริง!

ทั *งหมดที เรา จะประสบความสาํเร็จ ที แท้จริง!จริงเป็น ข้อเท็จจริง และพฤติกรรม!พฤติกรรมการ มี การ
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กระทํา!

การดําเนินการ คือการตอบสนอง ไปทั วโลก!โลก ในการดําเนินการ คือการเปลี ยนแปลง !การเปลี ยนแปลง

คือการเปลี ยน !

เปลี ยน เป็น จริง!เปลี ยน เป็น ความปรารถนา อยา่งตอ่เนื อง !ถาวร เราอยูใ่น EnCalcE ของ ความ

ปรารถนา!

ปรารถนา สามารถ กดขี  !ไมใ่ช่ทกุสิ ง ที เราต้องการ ในโลก!ความไมพ่อใจ !

จากสิ งที เรา มีและ ไมไ่ด้มี !ไมม่ี ไมจ่ริง !ความคิดที ไม่ เป็นความจริง !ไม่ จริง ไม่ สาํเร็จ !ความสิ *น

หวงั ไม่ สาํเร็จ !สิ *นหวงั ทกุข์ !

ความทกุข์ จึงมี !

สิ งที มีอยู่ ไมไ่ด้ดงึดดู ความปรารถนา!

ถ้าเราต้องการ สิ งที ไมไ่ด้ มี!เราจะไม่ บรรลคุวามสขุ !ความสขุ เติมเต็ม ความปรารถนา !

ทกุข์ unfulfillment ของความปรารถนา ไมส่ามารถบรรลไุด้ !

สามารถเข้าถึง ได้!

ผลติ ภาวะซมึเศร้า !

อาการซมึเศร้า ทางจิตวิทยา ของรัฐ ที ไมไ่ด้ทํา

ทํา ไม่ ไม่ จริง ไมจ่ริง !

ในโลกนี * มี ข้อเท็จจริง ที ไมเ่ป็นจริง ออกมี!กองกําลงั และเหตกุารณ์ที มีการ สนันิษฐานวา่ เป็น โลก ที ไม่

ได้อยู่ ในการเข้าถึง !

ทําได้ ไม่ เป็น จิตวิญญาณ !จิตวิญญาณ เป็นวิธีที จะ รู้สกึ ฉนั!เราทกุคน อาศยัอยูใ่น จิตวิญญาณ!

วิญญาณ / จงูใจ

สิ งที สร้างแรงจงูใจ ที ไดรฟ์ เรา!
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แรงกระตุ้นที จะ ทําหน้าที  !

ดําเนินการเกี ยวกบั คนอื น ๆ !พระราชบญัญตัิ การกระทํา !

อื น ๆ พวกเขาพวกเขา มา!ผม กบั พวกเขา ( โลก ) !สงัคมโลก !

พฤติกรรม การเรียนรู้ !ยดึ ความรู้ !ความรู้เกี ยวกบั ความจริง!อาวธุ ที มีความรู้ ความรู้ !การสง่ผา่น

ความรู้ !ในหมู่ พวกเขาเรา ผม โลก !รู้วา่ โลก จะเป็น ในนั *น!

เรา พวกเขามี โลกของ ความรู้!

เราทกุคนมี ความรู้บางอยา่ง !

แบง่ปันความรู้ คือการเรียนรู้ !

การเรียนรู้ คือการถ่ายทอดสด !สด คือการสื อสาร !รายงาน คือการ ที เกี ยวข้อง !ความสมัพนัธ์ คือการโต้

ตอบ !

โต้ตอบ คือการทําหน้าที ใน โลก!

รักษาการใน โลก จะเปลี ยน !เปลี ยนแปลงโลกได้ ผา่นความรู้มีการพฒันา !

วิวฒันาการ คือการ มีความรู้ !

ความรู้ คือการรู้ ทางกลบักนั !เปิด ความรู้ สูโ่ลก!ความหลากหลายทางวฒันธรรม ภมูิปัญญา !

ภมูิปัญญา ไมม่ีที สิ *นสดุ !

อินฟินิท ที เข้าไมถ่ึง !

เป็น ที ชาญฉลาด เป็น ยโูทเปีย !ยโูทเปีย ความปรารถนาที จะ ประสบความสาํเร็จ!จะ!

จะ เป็น แรงใจ !

แรงใจ คือผม !ฉนั เปลี ยน โลก!

โลกจะถกูเปลี ยน โดยพวกเขาพวกเขาจะ เปลี ยนแปลงโลก !
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ใคร ที เรา เปลี ยน โลก!ผา่น เหตผุล !ความยตุิธรรม เหตผุล !

ความยตุิธรรม มีสทิธิเทา่เทียมกนั !สทิธิ เพียงเพราะ เราจะ ฉนั!หน้าที ที จะต้อง ให้พวกเขา !

เราควรจะ เป็นธรรมกบั โลก!

พระราชบญัญตัิ ที มี สติและพื *นฐาน ที แท้จริง!

รักษาการ ที มี การให้ความรู้ กบัข้อเท็จจริง ที ไมเ่ป็นจริง !

ข้อเท็จจริง Unreal จินตนาการ

การออกแบบ จินตนาการไมพ่บ สิ งที ถกูสร้างขึ *น !การสร้าง พลงัแหง่จินตนาการ !ความสามารถในการ

สร้าง คือการ เป็นอิสระ !อิสรภาพคือการได้ รู้!หากต้องการทราบ คือการเลน่ !

การแปลความหมาย คือการใช้ !ใช้ คือความมุง่มั น !ความมุง่มั นที จะเป็นพนัธสญัญา!พนัธสญัญา คือ

สาบาน !

จรูา เป็น ความจงรักภกัดี !

ความจงรักภกัดีเป็น จริง!

ความจริงก็คือ หนึ ง!

Uno ฉนั !

เราเป็นหนึ งใน โลก !

เราเป็น พวกเขาเรา คณุสิ งมีชีวิต

การเจริญเติบโต จะถกูมีความเป็นอยู่ ที นั น

มนัเป็นความจริง ที แท้จริงคือ

มนั คือความเป็นจริง ที เรา มีอยู่ และเรามี โลก!

โลกของ สิ งมี ชีวิตและ ไมม่ีชีวิต !
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โลกจะกลายเป็น สาํหรับผมและ สาํหรับคณุและ สาํหรับพวกเขา

โลกมีการพฒันา !

วิวฒันาการ คือการ มีความรู้ มากขึ *น!

เป็น ความรู้ ที จะมี ความรู้ !

ความรู้ คือการรู้ !

ความรู้ เป็นประสบการณ์ !ลอง มนัให้ความรู้สกึ !ความรู้สกึ คือการรู้ !

เพียง แต่ รู้สกึวา่ เมื อเรา ได้สมัผสักบั มนั!

เฉพาะในกรณีที เรา พยายาม!

เสรีภาพใน ตวัเลอืกที จะ ได้สมัผสักบั สิ งที เราต้องการ !

ขวา หน้าที ที จะต้อง ได้รับการเคารพ !

เราไมต้่องการ ไมท่ราบ !

เราไมท่ราบวา่ เราไมไ่ด้ เปลี ยนไป !ความรู้ ที ได้มา !

ตวั ตา่ง ๆ ใน โลก!

คณุไมไ่ด้ รู้วา่คณุ ต้องการที จะลอง คําถาม ผมอีกครั *ง !

Elations การวาดภาพ กบัประสบการณ์ของ ตนเองและ พวกเขา!

มีสิ ง ที ผิดพลาด ออกเดินทาง คนอื น ๆ ได้ มีประสบการณ์ !

และมนัก็เป็น ความรู้สกึร่วมกนั วา่ จะไมด่ี !ภมูิปัญญา สามญัสาํนกึ ของ ชีวิต!ภมูิปัญญาของ ชีวิต!

ประสบการณ์ร่วมกนั !

ความรู้ ที ได้มา !ผา่นการ ปฏิสมัพนัธ์ โต้ตอบ เปลี ยน เป็น!

โลกคือ การทํางานร่วมกนั !
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เราเป็น โลก!โลก น ฉนั , คณุเรา คณุ , พวกเขา!ร่วมกนั มิตรภาพ !

คิด เพื อน !

คา่ ใช้ร่วมกนั!

ฉนั เดียวกนักบั โหนดหลายสงัคมที เราอยูเ่ราทกุคนมี เพื อน!ระหวา่ง เราวา่เรา สามารถทําหน้าที  !

โดยทําหน้าที ระหวา่งเรา ที เรา สง่ผลกระทบตอ่ มนั!

เขา โลก!จดัสรร ของ โลก!การเปลี ยนแปลง !

ฉนั เปลี ยนแปลง ใหมเ่รา พวกเขา คณุ !โลกใหมค่วามเป็นจริง ใหม่

ปรารถนา

ให้ฉนัจบู ... เช่นเดียวกบั คนที คณุ รู้หรือไม?่ !ให้ฉนั จบูที ซอ่นอยู่ เช่นเดียวกบั ที เรา surripiá-

แตล่ะ อื น ๆ เมื อ ความปรารถนาที เพิ มขึ *น ทําให้ผมนุม่ จบู คนที คณุ รู้ !!หวาน หวาน รู้จกัคณุ !ผมให้

คณุ จบูของฉนั

โรคนอนไมห่ลบั

ฉนั นอนไมห่ลบั เพราะ ไมต้่องการที จะ นอนหลบัฉนั ไม่ ต้องการที จะอยูนี่ คือ อปุสรรค ที ทําให้ฉนั ตื นฉนั

จะ ต้องเผชิญ กบั การนอนไมห่ลบั

เงาหมาป่า Caricuao, Distrito Capital หมาป่า เงา ก็หายไป แตก็่พบวา่การป้องกนั แต่

โดยทางเลอืกการให้อาหาร ของแข็ง เคมี ความชํานาญ และพิมพ์ h20 ออม ของคณุความบริสทุธิ< ของ

ตวัเอง ดําผดุดํา เงา สาํหรับการผจญภยั และมีการ เชื อมโยงไปถึง, Caricuao, Distrito 

Capitalในฐานะที เป็น หมาป่า ได้รับการคุ้มครอง แต่ ทศันคติ คนเดียว แช่อยูใ่น ความเหงา ที เห็นได้

ชดัวนันี *ผม เขียนด้วย หมาป่า Caricuao, Distrito Capital confronts โลกของเขา

และตีความ มนัเพื อน ที เป็นอิสระ ไมไ่ด้ อยูไ่ด้โดยปราศจาก ป่าธรรมชาติ ของพวกเขา แตม่ือใหม่ ชีวิตจริง

การกศุล ของตวัออ่น ใน Caricuao, Distrito Capital ที ผมจบการศกึษา มี เลอืด หนุม่

ซื อสตัย์, เที ยงตรง โดยเฉพาะอยา่งยิ ง ที มีลกัษณะ กล้าหาญ ที รุนแรงใน มนั จําเป็น แต่ ที เป็นธรรมและ

เคารพของ เพื อนของคณุสหาย และ เพื อนดงันั *น ผู้ ร่วมเดินทาง ซื อสตัย์และ คิด ตีความ เสมอ ด้วยความ

อบอุน่ และความเงียบผมอาศยัอยูเ่ลก็ ๆ น้อย ๆ พอที จะ รู้วา่ เงา ของ ถนนและ Caricuao, 
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Distrito Capital Cªผมเห็น แต่ หมาป่า ความกล้าหาญและ เขาสร้าง การเชื อมโยง เพื อน

สนิท ใบ้ และ ตามกฎหมาย สาํหรับ เสรีภาพของพวกเขาหากมี สิ งหนึ งที หมาป่ามี เสรีภาพ แตเ่ขา อยู่

ตามลาํพงั คนเดียว!และฟรี!เงาหมาป่า พลงังาน extrahuman เรืองแสงใน ทางของพวกเขา ใน

การเป็นด้วยการ เหา่ ของเขา กําหนด เกม ป่า เป็นอิสระของ ธรรมชาติ ของยีนตดัสนิใจที จะแบง่ปัน ปลา

ของพวกเขา และคนเดียว จิตวิญญาณ คริสต์มาสอีฟ กบัหมาป่า หรือคอ่นข้าง เงา หมาป่า

Caricuao, Distrito Capital ในเวลาเดียวกนั ฟรี พร้อมเพรียง fraternally การ

เชื อมตอ่โดย หนึ งจาน และ เครื องดื ม ของพวกเขาเราเป็น คนเดียว โดย เลอืก ?Claros มีอิสระที จะ

คิดเช่น วิธีธรรมชาติมนัเป็น ของขวญัให้ฉนั คริสต์มาสนี * หมาป่า Caricuao, Distrito 

Capitalแตเ่ขา ป่า สาํหรับสภาพแวดล้อม ทางพนัธุกรรม โดยธรรมชาติ ดงึคณุ โครโมโซม ของพวกเขา

ไปยงั รัฐอิสระ ของความบริสทุธิ< ของความรู้สกึ ในธรรมชาติ ของตวัเองลกึลบั เป็นวิธี ของชีวิตแต่ การผลกั

ดนัจาก ความต้องการทางเพศ สาํหรับชีวิตและ เพลดิเพลนิไปกบั มือ เหงา แต่ คณุฟรี กบัการ จํากดั หรือ

การจดัเก็บภาษี ใด ๆ

ฉนั และ หมาป่า เงา เป็นเพื อนกนั แต่ วิสยั ในทางของ การทํางาน ในทางที ไมเ่ป็นทางการ ของ การ

บงัคบั อื น ๆ ได้ฟรี โดย ธรรมชาติ และเพื อให้เรา เติบโตและ สิ งที เรา เหนี ยวนําให้ แทรกซมึเข้าไปในกลุม่

เราฮาวานา่ สโมสร เป็นหวัใจ ของความบ้า กระหายเดียวกนัสาํหรับ การปฏิวตัิ และเรา คํานงึถึง ความเป็น

อยู่ ของเรา ที นี เป็น สญัญา ฟรี แต่ เหงา กบั สญัชาตญาณ สนุขั สาํหรับ การทํางานร่วมกนั

ด้วยความเคารพจาก ทั *งหมดให้ คณุ คณุและฉนั !คณุ คิดยงัไงกบั ผมและผม ของ คณุ ?ฉนัรู้สกึขอบคณุ

ที คณุ ยงัมีผม อา่น อาจจะ เข้าใจ ยืน !

ผา่น การพิจารณา แล้ว ผมอา่น แล้ว เอา elations ของพวกเขาอยา่งน้อย ของขวญั ที อยาก พดูเก่ง

ถึงหนึ งชั วโมง ตามกฎหมาย ที มีอยูแ่ล้ว มวล เที ยงคืน หรือ ไก่ เกม ที เป็นคําถาม ที นา่กลวั! ?

เพื อ สะท้อนให้เห็นถึงความปีติยินดี ที จะ สื อสาร เข้าใจความเงียบ ตํ าสดุและ เพียงการ สะท้อน ที แยกเรา

การกระทําที เป็น ความเจ็บปวด ของคํา แม้จะอยูใ่นการปฏิเสธ ที เรียบง่าย ของการเผาไหม้อปุสรรคผา่นไม่

ได้ ร่างกาย แต่ ไมไ่ด้โดย เคมี ฮอร์โมน และจิตวิญญาณ จะสดใสดวงดาว บกุ เราสาํหรับ การออกดอก

ของ กะเทยในการค้นหาของ ไม้จําพวกถั ว รักเพราะ ความมั งคั ง ประกอบด้วย ในการทําความเข้าใจสิ งมี

ชีวิต หลายแง่มมุ และ เสมอกบั บางสิ งบางอยา่ง เพื อเพิ ม มมุมองนี *นอกจากนี * อีกตอ่ไป เพิ ม ความ

ปรารถนา นี * ความรักความเมตตา และความออ่นโยน ที ถกูเนรเทศ เราที จะเป็นตวัแทน ภาคภมูิใจในตน

เอง ในสื อสงัคมออนไลน์ดู มมุมองของตนเอง และ แบง่แยกไม ่alie- ในพินยักรรม ใด ๆ สาํหรับ ความ
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ปรารถนา อื น ๆ ที เกิดขึ *นใน วงกลมวงกลม สทีอง นี * กิลด์ ของ ความเชื อที ดี และความจงรักภกัดี และ

ความเคารพ ซึ งสว่นใหญ่ เกิดจากการ ไมไ่ด้อยูเ่รามีความ บริสทุธิ<และ ป่า ในการกระทํา เช่นนั *นและ ไมม่ี

อะไรมากไป กวา่ผม เห็นแก่ตวั คนเดียว ที จะให้ เสมอ ก้าวก่าย อื นที มี มมุมองของอกัเสบใจ ความ

สามารถในการแลกเปลี ยน ความคิด ที เรียบง่ายของ มนัเป็น อทุธรณ์ เร่งดว่นที จะ สามญัสาํนกึเมื อเรา ให้

หรือ นํา ตวัเองกบัคนอื น ๆไมม่ีอะไร ที นา่รําคาญ มากขึ *น ปฏิเสธ สิ งที เรา ไมต้่องการให้ มนัเป็นเรื องง่าย

ความรักและ ความรัก คอ่นข้าง รู้สกึอื น ๆ และ ไมใ่ช่ผมทศันคติ ที สร้างสรรค์ ของ การเชื อมโยงระหวา่ง

สิ งมีชีวิตที เราทนทกุข์ทรมานจากความสามคัคี วา่ด้วยการ อยูร่่วมกนั กบัสิ งมีชีวิต อื น ๆพิมพ์ใน พฤติกรรม

สญัชาตญาณ เพียง คิด ของ ฉนัแล้ว ที ฉนัและ ตอนนี *ฉนัมี อีกครั *งความขดัแย้ง เพราะหนึ ง จะกลายเป็น

ตวัตน และฉนัไมเ่คย รู้วา่มีหลาย ตวั และเรา ต้องอดทน เพื อให้ กบัคนอื น ๆมนัเป็น ชนิดของ มาให้เรา

ซึ ง เปิดอยูเ่สมอความสนใจ ของสหภาพยโุรป เพื อ ตวัเองด้วย ตวัเอง วา่เป็น ปุ่ ม พวกคณุ และ สิ งที ระดบั

ของ ความเห็นแก่ตวั เป็นดี เกราะที ฉนัเคย มี ความเป็น เสยีงร้อง that- ได้โดย เฉิงตู ของ ที มีอยู่

และ ที มีมากขึ *น คลกิ eu ของ สหภาพยโุรป เกราะและ แล้ววา่ มา ใบหน้า ในกระจกและ จะสะท้อนให้

เห็น เพียง ตวัเอง ที มีอยู่ เพราะทกุ eu ของถกู that- pelo ร้อง ของ สหภาพยโุรป ของโลก

สาํหรับ เรา คนเดียวและ จากนั *นเมื อ เราต้องการที จะ ได้รับการร้องขอ ดงัสนั น เพียงเพราะ ความเห็นแก่

ตวั ของ หลาย eu กบั ของสหภาพยโุรปความเหงา มาก คําวา่ รักตนเอง ที มี แตที่ ไมไ่ด้สร้าง ใด ๆ

เพิ มเติม ฉนัรัก คณุความรัก: ฉนั และเจ้า Omnia Vincit ไมเนอร์ รัก เอาชนะ ทกุ

โอ้ ถ้าคณุ รู้วา่คณุ ต้องการและ มีที คณุ รู้ และเหตผุลที คณุ ไมค่วร นี * ความวิตกกงัวล สิ *นเปลอืง เพราะ

มนัเป็นเรื อง ที ร้ายแรง และความปรารถนา มา ตั *งแตน่ั *นมา ผมไมเ่ห็น หรือให้ เป็นที สมบรูณ์แบบ จะเป็น

ความสาํเร็จ ที คณุมา และ คณุนํา trouxesses ไมไ่ด้ แสดงถึงการ Oความเจ็บปวดและ ไมต้่อง

การ อํานาจ แตค่ณุไมส่ามารถ ต้องการ ฉนัหวงัวา่ การประชมุ จดุจึงเป็นชีวิต ที มีสสีนัมาก มี หลายสี ที 

วางฉนัแก้ว ไมค่วร อยูที่ นี ตอ่ไปที ฉนั ไมส่ามารถมองเห็นสวนกหุลาบ บานสะพรั ง และตก กลบีดอก สี

ขาว พ้น ความปรารถนา และความปรารถนาที เคยอยูค่นเดียว แต่ การถ่ายโอนข้อมลู ฉนัอยูที่ นี คณุมี

และฉนัต้องการ ให้คณุที นี และตาสนํี *าตาล ของคณุสวยงาม เป็นเช่น มะกอก ทะเล พวกเขาเทา่นั *น เมื อฉนั

คิด ของ คณุ เตือนฉนั ตื นขึ *นมา ฉนัตื นขึ *นมา ฉนั ทิ *งไว้โดยไมม่ี มืด ฉนัพบตวัเอง และ ความปรารถนา

ความรัก ความปรารถนา หอ่ ทกุสิ งที ผมเห็น และจํา จบู แข็งแรง กอด แข็งแกร่ง ทั *งหมดที คณุ ให้ และ

ได้รับการ ถาม และ ไมไ่ด้ โผลอ่อกมา เกิดใหม่ ของการเป็น และ ไมไ่ด้ขอ ที จะอยูใ่น ความรัก โดยไมม่ี

อาการปวด เห็น ฉนัปรารถนา ที ฉนัได้ จําได้ ทกุอยา่งและสิ งที ทําให้ผม ได้รับ สิ งที พวกเขา สามารถ ยืน

ยนั ไม่ ได้รับ ความรัก , การดแูล , ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก สาํหรับทกุอยา่งที คํา ไมเ่คย บอกวา่ไม่

มี ที จะหวัใจ ฟรีและ มีรอ ที จะให้ สิ งที จะ ถาม หรือ บริจาค เป็นความจริง ที มีคือการ ให้ โดยไมต้่องคํา
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ขอ หรือต้องมี ถ้า คณุไมไ่ด้ยิน ชิ *นสว่นที ไมใ่ห้ การค้นหาเพื อค้นหา ยาอายวุฒันะ พลั วและ สมบตัิที มี คา่

เทา่กบัไมม่ี เพียง สมบตัิ ที ไมไ่ด้ ทอง เป็น ความรักที ยั งยืนและรู้วา่ สิ งที ฉนัต้องการ แตผ่มไมไ่ด้ บอกคณุ

ที คณุ เห็นมีบางอยา่งที ลกึลงไป สิ งที เขา เห็น แต่ ไมไ่ด้แปล เป็น อํานาจ โดยไมไ่ด้ เกิดโดยไมต้่อง เห็น

การขยายตวั ภายในฉนั ชอบ ฉนัและ คณุเขียน และไมไ่ด้ เห็นสิ งที กําลงัเติบโต ในตวัฉนั คือความรัก ก็

คือสิ งที เขา ต้องการ แต่ ไมไ่ด้ แต่ อยาก รัก จริง ๆ ในขณะที เขา ชอบ ที จะเห็นมนั เติบโต ถึงคํ า ทั *งหมด

ที เกิดขึ *น โดยไมต้่องกลวั โดยไมม่ีการ สั น โดยไมก่ลวัการ นอนหลบั เพื อให้ความอบอุน่ ความเหงา เป็น

มือ ภายใต้ หวัใจอยูที่ นั น โดย หน้าตา่งไมเ่ห็น คณุแต่ พบ ผมก็รู้สกึวา่มนัเป็น นํ *าหอมกลิ นของ ไม้จนัทน์

และดอกมะลิ ฟัง แต่ ไมไ่ด้ยิน แต่ ตระหนกัถึง ไมไ่ด้มี และฉนั ได้รับการยอมรับ เมื อวานนี * ได้เหมือนกนั

แตว่นันี * ก็ เห็น ที แตกตา่งกนั , กลิ น และได้ยิน เป็นใบหน้า ที จะเผชิญกบั อะไรบางอยา่งที ไมซ่ํ *ากนัพิเศษ

ทําร้ายฉนั และมนัเป็น สิ งสาํคญัที ได้รับการ หายใจและการ หายใจ สดูดม เพื อให้คณุ ไมไ่ด้ เห็นคณุ ไม่

ต้อง รู้สกึ และ ยงัไมจ่บเพราะคณุ อยูที่ นั น อยูห่า่งไกล แตต่อนนี * ขอให้ พระภิกษุสงฆ์ที จะแสดง ไปข้าง

หน้าในอนาคตและการ คาดเดา วา่อยูที่ นั น ในพื *นหลงั ในหน้าตา่ง ที จะมอง ไมเ่ห็น คณุโดยไมต้่อง ให้คณุ

มีสว่นร่วม ด้วยตวัคณุเอง กบัอากาศ ดําเนิน ลงไปในทะเล ให้ คณุรู้วา่ กลิ นของ ทะเล หายใจ เปียกและ

ความสขุ เป็น สิ งที เขาเห็น ทะเล และหาดทราย,ชื *นอากาศ แต่ การหายใจของคณุ

ฉนั แสง หนึ ง บหุรี อยา่งพิถีพิถนั และเพลดิเพลนิไปกบั ความสามคัคีระหวา่ง ความเป็นอยูแ่ละการคิด

เรื อง ที ทําให้ฉนั เดิน ระหวา่งแถว และไหล ใน ความคิด ความคิด และการมีปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่ง วตัถุ

ประสงค์ นกัเขียนและ ผู้อา่น ไมเ่คยอา่น ลวด ที จะหลอมรวม สิ งที ผมเขียน วา่ แปลก แต่ ฉนัรู้วา่คนอา่น

เหตผุลวา่ทําไมจึง ชอบที จะถึง สิ งที ฉนัต้องการ ที จะถ่ายทอด หรือ บหุรี คลมุเครือ ก็ออกไปและ ผมคิดวา่

สาํหรับผม จะเป็นอยา่งไร !ผมไมท่ราบ แต่ ผมเขียน เป็นรูปแบบ ของการปลดปลอ่ย จิตวิญญาณและ

ทางปัญญาทําให้ฉนั ดี หวงัวา่ ผู้อา่นของฉนั เป็น เนื *อหาที ดีและ ฉนัเลอืกใช้สาํหรับ ชนิด ของการเขียน

concrete'm เมื อเร็ว ๆ นี * มากขึ *น ไมส่วา่ง มากและ พลงังาน อื น แต่ ด้วยความรัก และความเข้า

ใจ ปลายทาง ใจคํา รักชนิด สะท้าน สาํหรับคนที ชอบที จะ อา่นสิ งที รักมากขึ *น ฉลาด และผม ด้วยอาวธุ

เปิด ให้มีความรัก ความไว้วางใจ โดยไมต้่อง มีความขดัแย้ง และไม่ ต้องการ ที จะเป็น เด็ดขาด ใน คําพดู

ของฉนั ฉนั ขึ *นตรง และคอนกรีต ต้องการที จะ ได้รับความรู้สกึ ที รู้สกึวา่ Unitesอา่น เพื อ ความพอ

ใจ นกัเขียนจึง อยากจะเป็น สิ งที ฉนัได้รับเสมอ ที เกิดขึ *นเอง แต่ ที นา่สนใจ ให้เพื อน ของคํา ข้อตกลง

ระหวา่ง ตวัอกัษรที มาร่วมกนัและ ประโยค รูปแบบ การเชื อมตอ่ เสมอและ หวงั เหมือนจริงมาก คิด คํา

วลี สมาธิ ขอโทษถ้า ฉนัคิด แตม่นั เป็นสิ งที ดี ที จะคิดถ้าเพียง แต่ ใน ไร้สาระมนัเป็น บางสิ งบางอยา่ง ที 

มีอยู่ เทา่นั *น ที จะบอกวา่ ยงัมีชีวิตอยู่ ในทาง นี *ง่าย หรือรูปแบบ ผา่นFilipe มวัร์ ที พบบอ่ย สาํหรับ

การอา่น ทั *งหมด ที ผิดปกติ ผม ก็ไมไ่ด้เป็น ความไมแ่ยแส ร่วมกนัเพื อ ที จะอา่น สิ งที ฉนัเขียน และฉนั
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สารภาพผมอา่น เลก็ ๆ น้อย ๆ แตเ่มื อฉนั ทํามนั ให้ฉนั ยงั ทําให้ฉนั คิดวา่นี เป็นความท้าทาย ของฉนั

ที จะอา่น และดําเนินการตอ่ การอา่นและ การคิดฉนัรู้สกึขอบคณุ และมีความสขุ มากกวา่ ที จะคิดวา่ คน

อื น คิดวา่ ความคิด !อาจจะ ไมรู้่สกึวา่ ฉนัรู้สกึเหมือน ฝนที ตกบน หินเข้าสู่ หลมุ ทางเท้าเป็นปึกแผน่

ภายใต้ ทราย และดิน เหนียวและ การเชื อมตอ่ การเรียกร้อง ไมม่ี สถานที ไมม่ีช่องวา่ง หรือหิน อื น ดเูถิด

หิน ความสมัพนัธ์ ที มีประสทิธิภาพ , ดิน, ทราย เดิน กบัพวกเขา เพื อให้มีการทํางานร่วมกนั ความ

สมัพนัธ์ระหวา่ง หิน เย็น มีหรือไมม่ี ทรายหรือดิน แต่ ปึกแผน่โดย มือ ของเมสนั ที เข้าร่วม และสมบรูณ์

ความรักเหนือแผน่ดินโลกทั *งสิ *นควร จะพร้อมใจกนั เป็นก้อนหิน เมสนั คือคนที เชื อมตอ่ หิน ตา่งๆและ ไม่

เปิด ใจหิน แตค่วามรู้สกึ moldable กบัชิ *นสว่น อื น ๆ ที ควรจะเป็น ชดุของชิ *น ที ร่วมกนั ยืนได้

นํ *าหนกัใด ๆ หรือ การสกึหรอของ เวลาที กล้า ทําลาย การทอ่งเที ยวที เราเดิน จึง เป็นคนที ต้องทนทกุข์

ทรมานโหลด มากที สดุ แตถ้่าพวกเขา เข้าร่วม สง่ผลกระทบเป็นคณะกรรมการที มีขนาดเลก็-t ชิ *น อื น

ๆด้วยความรัก ความรัก จะเป็น ทรายและสิ งสกปรก ที  unites เราโดยไมม่ี จดุออ่น เพียงแค่ สวมใส่

ลดลง ถ้า ทกุชิ *นอยูด้่วยกนั และเป็น คน ที ปดู้วยหิน perfects หิน ของตวัเองและ คนอื น ๆ ที ร่วม

กนั มีความแข็งแรง และมีความทาง ที หา่งไกลและ มั นคง ทั วโลก เป็นสิ งที รวมกนัเรา ชนิด เลโก้ ดเูถิด

ป้อม แตก ทั *งหมด และสมบรูณ์แบบ ถ้า หินแตล่ะก้อน ทกุข์ สวมใส่ อะไร แต่ ทราย วางในสถานที หิน

เป็นผู้ชาย ที มี อายกุารใช้งาน เป็นหิน ที มนษุย์ จะถกูแทนที เนื องจากการ สกึหรอและ อายกุารใช้งาน ที มี

ก้อนหิน ขนาดเลก็ ที มีขนาดใหญ่ และคน อื น ๆ เพื อให้ เหมาะสมกบั ธรรมชาติ อื น ๆ ที มี การเจียระไน

ที จําเป็น คือคน บนโลกจะ ขึ *นรูป เพื อให้พอดีกบัเว็บไซต์ ที ถกูต้องดู กบัปริศนาที ทกุชิ *นพอดีกนั เพื อให้ทกุ

คน มีสถานที และมีความ สาํคญัไมน้่อย กวา่คนอื น ๆ ที จะเป็น จิBกซอว์ โดยไมบิ่ดเบือน ภาพ ชิ *นสว่น มี

ความจําเป็นทั *งหมด ใน โลกดาวเคราะห์ โลกต้องการ ทกุคน และผู้หญิง ที ไมม่ีใคร เป็น อะไร ทกุอยา่ง มี

ทาง วิธีการที จะ มีชีวิตอยู่ และเชื อมตอ่กบั แตล่ะ อื น ๆ ที นี เป็น แผน่ดิน ปริศนา ขนาดใหญ่ ที เรา

อาศยัอยู่ และมีการ เชื อมตอ่กนั โดยไมท่ราบ แตท่ั *งหมด เลน่ สิ *นไป ปริศนาสทิธิ เพิ มเติม อื น ๆ คดเคี *ยว

แตม่นั เป็นธรรมชาติที เหมาะกบัทกุ หลงัจากทั *งหมด ที เราต้องการ เส้นทาง ทางเท้าเป็น ความสามคัคี

ระหวา่ง สิ งมีชีวิตที ทกุคน ทํางานร่วมกนั เพื อจดุประสงค์เดียวกนั ความรักและ การเชื อมตอ่ระหวา่ง เพื อน

ร่วมงาน ที เราสามารถ กําหนดตวัเราเอง ถ้า คนอื นไมไ่ด้ แสดง ความรู้สกึ และไมไ่ด้ บอกความจริงความ

รู้สกึ ก็คือมี บางสิ งบางอยา่ง ในการแบง่ปันและ ถ้า มนัเจ็บ ที จะอยู่ ร่วมกนั นอกจากนี *ยงัมี คา่ใช้จ่าย แต่

เพราะมนัไมไ่ด้ แก้ปัญหาทกุอยา่ง ได้อยา่งราบรื น เพราะถ้า ใจ และเรามี ความรู้สกึ คิว เป็น ใบหน้าของ

เรา ใบหน้าของเรา และเมื อ คณุต้องการ ใครสกัคนที ควรจะแสดง ใบหน้าดงักลา่วและสิ งที จะเป็นถ้า ฉนั

ขอโทษ ที ฉนั แตฉ่นั แสดงให้เห็นวา่ ฉนั และแสดง ใบหน้าและ ใบหน้าของฉนั จะไมข่าย ไมไ่ด้ จะมีราคา

แพง เกินไป เพราะเงินไมเ่คยซื *อ ฉนัหรือ ฉนัต้องการที จะ ขาย ให้คนเดียว ซื *อ สิ งหนึ ง แต่ อยา่งใดอยา่ง
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หนึ งมั นใจวา่ เป็นปฏิปักษ์กบัเงินยโูร ในความโปรดปราน ของพระมหากษัตริย์ ที ผู้ชาย ไมไ่ด้บอกวา่ ซื *อ

ทั *งหมด เพราะฉนัไม่ กษัตริย์ และ พระมหากษัตริย์ ไมต้่องการ ไม่ ต้องการ คน ที มี ความรู้สกึ ทกุข์

ทรมาน เพราะไม่ ต้องทนทกุข์ทรมาน ที นั นและ ถ้าคณุ ยงัไมไ่ด้ขาย ถกูซื *อ มีความสขุเพราะเงิน ไมเ่คยเห็น

ใบหน้า ที แสดงให้เห็น ทกุอยา่ง และจะใช้เวลา ทะลึ ง ที จะใช้ พวกเขาให้ฉนั สิ งที เราเป็น เพราะเรา จะไมด่ี

ไมม่ีใคร ดีพอ เพราะ วนัหนึ ง มงกฎุแทนที มีราคาแพงและ จะต้องเผชิญ ความเจ็บปวด ยงัมิได้ราชาภิเษก

เดียวกนัความรุ่มร้อน เหมือนกนั คือความรัก ความรัก คือ จินตนาการของเรา ขนย้าย จินตนาการ ของเรา

จริง ผม จงรักภกัดีตอ่ ความรักความรัก ของการเผาไหม้ และแม้กระทั ง ความเจ็บปวดที งดงาม ของคณุ

อยูแ่ละ ผม นกัแสดง ในโลก ของเรามี นกัแสดง หนงัเงียบ แตเ่นื *อเรื อง ของเรา คือการถ่ายภาพ

ภาพยนตร์ โรแมนติก ที ร้องเพลง"นี คือ ความรัก การเผาไหม้ ของเรา โดยไมต้่องเจ็บปวด " คณุ อาจจะ

ฉนัจะเป็น คณุแล้ว เราทั *งสอง มอง และดมูมุมอง เดียวกนั หลกัสตูรเดียวกนัในอนาคต เดียวกนั มมุ ของ

เราพื *นที เดียวกนั เหมาะกบัทกุคน ใช้เวลา ในการ ฉาย all'm อดุมคติ ในที สดุ การทํางานในลกัษณะ

เดียวกนั โดย เส้นทางเดียวกนั และหายใจ ถอนหายใจ คณุก็ ถอนหายใจ คณุ กลวั ในอนาคตได้รับ ยากที 

จะเห็น คณุประสบ โดยไมต้่อง เจ็บ เพราะ คณุไมไ่ด้ เป็น แผล ชีวิต ทราบ วา่ใช่ผมไมท่ราบวา่ ถ้าใช่

เพราะ ฉนัคิด และจินตนาการ ไมน่า่เชื อถือ แตฉ่นัรู้ วา่เราจะ แยกจากกนั แต่ ด้วยกนั แม้เพียงแค่ อยูที่ นี 

ผมสื อสาร คณุตอบสนอง คณุรู้วา่คณุ ไมเ่คยรู้วา่ ถ้าผม จะ แต่ ฉนัพบตวัเอง ที นี และมี ฉนั เสมอ กบัคณุ

ยงัไมท่ราบ เพราะเพียง จินตนาการ แต่ ผมคิดวา่ ทกุคน ที ไร้พรมแดน ที ดี ไมม่ี ปัญหาและอปุสรรคที ผม

และคณุ เราทั *งสอง เสมอที นี ด้วยกนัหรือ แยกออกจากกนั มีการเชื อมตอ่ ฉนัต้องการให้คณุ และคณุ ฉนั

คณุ กระทํา ฉนั ตอบสนอง คณุหวัเราะ ฉนัยิ *ม ที คณุพดูฉนั อนมุตัิ คณุ คณุมอง ฉนัเห็นคณุ Seest 

ผมเห็น เราอยูเ่สมอใน การปรับแตง่ ตามที คณุต้องการ ตามที คณุต้องการ เพียงเพื อจบู ฉนัเดินทาง ฉนั วิ ง

สะดดุ เที ยวบิน แตไ่มเ่สมอไป ตก หรือ aleijo ฉนัคณุ จะ รักษา สญัญา ความปรารถนาของฉนัฉนัจะ

ได้พบคณุและผมพบวา่ ทกุอยา่งและ ไมท่ราบอะไร เพราะผม คิดวา่มนั จะเป็นเช่น ในอนาคตเห็น คณุ

และความรู้สกึ ที คณุ รู้สกึวา่ ฉนั ยงัเป็น คณุอา่น คณุ สิ งที ผมเขียน และสิ งที ฉนั รู้สกึวา่ ฉนัต้องการให้คณุ

ใกล้ เสมอกบั ฉนัฉนั เกิน จลาจลแตไ่มก่ารตอ่สู้ เป็น disculpa ไมม่ีใคร กา คือการตําหนิ เพราะคณุ

ต้องการที จะเห็น ได้โดยไมต้่อง มอง ฉนัรู้วา่ฉนั คิดวา่คณุ เห็นคือ ชยัชนะ ของจกัรพรรดิ จริงและ ไมไ่ด้

จินตนาการ เป็น อยา่งรวดเร็ว โดยไมต้่อง หลอกลวง

เป็นโมฆะ หรือศนูย์ ดเูถิด ไมม่ีใคร ออกจากเกม เมื อมีคน ประสบความสาํเร็จใน สิ งที คณุ ต้องการที จะ นั ง

จดัขึ *น มีความสขุ ชั วคราว เพราะ ความใฝ่ฝันคือการชนะ แล้ว ชนะมากขึ *นเพื อ ความสขุที จะ บรรลุ ผิด

หวงัเพราะ มนัจะมาถึง และ ต้องการมากขึ *น เสมอ coisita ใด ๆ หากคณุ โปรดและ มีตอนนี *ผม มี

ความสขุ แต ่ following've คิด ปรารถนา อีก แล้ว ตอนนี * นายGenius ให้ ฉนัสาม

116



ปรารถนา แตไ่มป่รารถนา Arem และ แม้ตอนนี * นายGenie หายไป ไมไ่ด้ ฉนัรู้สกึเหมือนมีอะไร

บางอยา่ง เลก็ ๆ น้อย ๆ ที อยูเ่บื *องหลงั ความงามเป็นตวัละคร ที แรงที ผลกัดนัให้เรา เสมอไปตาม

อดุมคติ สว่นบคุคล และการปฏิบตัิ จึง ปกป้องเหมาะ พฤติกรรม และความแตกตา่ง ทางสงัคม ที รักของ

ฉนั แตกตา่งกนั ที จดุ นี * ทศันคติ ของการแสดงและ ร่าง ความคิด,ความคิด วิธีหนึ งที จะ ปฏิบตัิตาม ดงั

นั *นจึง มองหา หรือ ถึง ความภาคภมูิใจ ที พลงัแหง่ธรรมชาติ ที ช่วยให้เรา ที จะเป็น ผู้ ที เรา เป็นสิ งมีชีวิต

ที ไมซ่ํ *ากนั และเครื องกําเนิดไฟฟ้า ของเหตผุล ของตวัเอง กบัสิ ง ใด ๆ ของเรา ต้องการที จะเป็น พิเศษ ไอ

ไมเ่ชื อวา่คณุ หนึ งวนั ทา่เรือ แล้ว คณุ ทน ทนกบั แต่ ยงัรัก และการตอ่สู้ ที ยืนอยู่ ในฤดใูบไม้ร่วง ศรัทธา

โดยไม่ ต้องการที จะ ไปโดยไมม่ีร่มชชีูพ ตก เสยี ทั *งหมดใน ความผิด ไมม่ีข้อแก้ตวั แก้ตวั และ UPA !

ของคณุ สเีขียว , สนํี *าตาล เสนห์่ เจ้าหญิงของคณุ จิตวิญญาณ ของคณุอยูใ่น ฉนัต้องการให้คณุ เป็น ที 

อยูอ่าศยั ทกุคน หายใจ ดาวเรือง ร่าเริง สขีองคณุ รักษา ปวดฉนั สวา่ง ของคณุเป็น เสนห์่ และเส้นผม ที 

สวยงามของคณุ ที สวยงามของฉนั ตี มี สร้างการเชื อมโยง ระหวา่ง รากของ หวัใจที จะฆา่ ความเหงา ผม

ยินดีต้อนรับ ขอบคณุสาํหรับ ความรัก ที มอบ สมัผสัที รอยยิ *ม ที พาฉนัไป สวรรค์ วา่

ผมเห็น คณุ เงยหน้าขึ *นมอง ผมสงัเกตเห็น ผมมอง กลบัมา อีกครั *งเพื อ ซอ่มแซม ชอบ รัก คนที คณุรัก

เป็น ทา่ทาง ของความรัก

คณุ จึง มากและ กลา่ววา่ เพื อให้ฉนั ฉนัเห็นมนั ไมไ่ด้เหมือนที ผมถาม คณุวา่คณุ มี และคณุ เกือบ

choravas ผมรู้สกึ เศร้าและ ที คณุถาม จึงไม่ เหมือนที คณุ ถามผม ดีใจที ผม ไมช่อบ คณุถ้า วนั

หนึ งคณุ พบวา่ตวัเองหายไป คิดวา่ ฉนัเป็น จดุเริ มต้นที คิดวา่ ชีวิตคือ แผนที และที ฉนั จะพบคณุ และ ผม

บอกคณุ ที นี ยินดีต้อนรับ เริ มต้นการเดินทางและไมม่ีอะไร ที คณุมี บญัชี กบัฉนัและ มีฉนั อยูใ่นสถานที 

หลบซอ่นตวั ของคณุ ให้ฉนัหนึ ง beijito และทกุอยา่ง เป็นสิ งที สวยงาม

ลองนกึภาพ โดยไมต้่องสร้าง การเขียน โดยไมต้่องอา่น ได้ยิน โดยไมต้่อง ศกึษา ฟัง โดยไมต้่อง ตกแตง่ ดู

เถิด คําขวญัได้ รูปแบบที เห็นและความรู้สกึ และ ปลอ่ยให้ตวัเอง ไปในตวัอกัษร ในคําพดูในประโยคใน

บทกวีกบัฉนั ทกุคนมี ปัญหา วนันี *ฉนั รู้สกึ ทนัสมยั   ตอนนี *กบั ที ผา่นมา ในขณะที เตือนฉนั ลมืและทํามนั

ได้ อีกครั *ง ในวนันี * ความรู้สกึ ความเข้าใจ ความจริง ในสายตารู้สกึใบหน้า เก่าใน ดวงตาและ ผมเห็นคณุ

และ โดยไมต้่อง ประชด หรือ demagoguery'm ธรรมชาติ am ตรงตอ่เวลา และนําเสนอ

ข้อเท็จจริง ในวนันี * เพื อให้ ลมืมนั เป็นถ้า ไมม่ี ครั *งก่อนหน้านี *มาจากตาภายใน นอก ที ผม จําได้วา่ผม อยู่

และ ผมพบวา่ ตวัเองอยูใ่น ขณะนี * ขณะ ที ได้รับ ตอนนี * ยงัคงอยู่ สาํหรับผมที จะ มองหน้า นี *ขณะที ช่วง

เวลาที เหตกุารณ์ ไมไ่ด้ครั *งเดียว แตต่อนนี * ปรากฏ โผลอ่อกมา เกือบ คํา วา่ การกระทําของเพียง แตที่ 

ต้องการจะมีอายุ ความสขุเพียงเพื อ เขียนอะไร แต่ กลา่ววา่ สอดคล้องกบั วิสยัทศัน์ของ วนันั *นและ เกิด
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พลงั การเขียน ความสขุของ คน ที มีชีวิตอยู่ ลอย วนัตอ่ วนัของเขาและเกือบจะ จางหายไป ในนํ *าที ชดัเจน

และเงียบสงบ เดินทาง ใบหน้า ออ่นโยนเป็น นํ *าตา ที ทํางานอยูบ่น ใบหน้าของ สาว ผู้หญิง ผู้หญิง ของ

คณุ วา่บางครั *ง ได้รับ หายไปและ ไมแ่นใ่จวา่ สิ งที เขาต้องการ แต่ มีจดุมุง่หมาย ที จะเป็น หวานเป็น เชอร์

รี เป็น ตวัอกัษร บางครั *ง คําพดู โง่ กบัคนอื น ๆแสงที มา จากภายใน ด้วยแสง ไมท่ราบวา่ โกรธ แตรู้่สกึ

การเผาไหม้แผล ของการกลบัมา จากการเดินทางไป จง มีการเปลี ยน ผา่นในโลก ของคณุและฉนั เห็นเขา

มีลกัษณะ ลกึ รู้ วิธีการที คณุ รู้สกึวา่ฉนั รู้วา่สิ งที กลวัฉนัรู้วา่ สิ งที คณุรู้ ความปรารถนาของคณุ ใน ช่วง

บา่ย เหลา่นี *ใน คืน เหงา ผู้ ที มี ความรัก มีความปรารถนาที คณุปิดตา ของคณุรู้สกึ กลวั และฉนัต้องการ

ที จะคิดวา่ ร่าเริงและ คณุ ยินดีที จะ กล้า คน รอ รอยยิ *มที ใช้ ขโมย บกุ แตไ่มไ่ด้ใช้ ตวัเอง วา่ เป็นความ

ฝัน ของเรา การประชมุของเรา บนฝั งของแมนํ่ *าฉนัยิ *ม คณุ เกลอืกกลั *วกบัหิน ในนํ *าที จะย้าย และย้าย หิน

เป็นเรื องยาก แตค่ณุ และนํ *า ที มี ภรรยา บริสทุธิ< ของสิ ง craziestถ้าผม นั ง ฉนั สะท้อนให้เห็นถึง

การเขียน ระหวา่งบรรทดั ในปลา ชนิด จินตนาการ ในพิพิธภณัฑ์สตัว์นํ *า ที ไมม่ีอะไร และไมม่ีอะไร แตไ่มม่ี

อะไร ไมส่ามารถรับ ออกซิเจน หายใจ พอที จะ แสวงหา เสรีภาพในการ วา่ยนํ *า ในวนัหนึ งโดยไมต้่อง

พิพิธภณัฑ์สตัว์นํ *า ที ขายของที ระลกึ และอื น ๆ ใช่ ฝัน สวสัดี ฉนัเห็นวา่ คณุมี ถามวา่ คณุเป็น ผม

มากกวา่หรือน้อยกวา่ คณุจะพดูวา่ ผมฟังและฉนัคิดวา่ฉนัเห็น เพิ มเติมwoes น้อย ของคณุมากเกินไป

ไมเ่คยเห็น เห็น น้อยลงและ รู้สกึวา่ สิ งที คณุกงัวล และไม่ พ้นจาก ความคิด เชิงบวก และความคิดสร้าง

สรรค์ ของคณุ แตไ่มเ่คย เป็น เชิงลบ กาแฟ ใช้เวลา สร้างสรรค์ สญูเสยี ใครบางคนที มีความเชื อ คว้า

ฉนัรู้สกึ กรงเลบ็ปกป้อง คนที ฉนั ไมเ่คยลมื และ บอก คณุ แล้วใช่ ฉนัต้องการให้คณุ มีความสขุและ ดีใจ

ที มีความสขุ เหมือนคนอื น ๆ คือสิ งที ผม หวงัวา่ ประชากรกลุม่นี * จึงมี การพฒันา เป็นความรู้สกึที มอง

ไปข้างหน้า ผมเห็น คณุ นี *คือ มายากล ที มีเสนห์่ เป็น สิ งที ต้องการก็คือ คณุ เพียง คณุเทา่นั *นที คณุและ

ผม มีความสขุ ที สดุเทา่ที ผม ดฝูน ลดลงและ เปียก สหรัฐ และหลงใหล เราทกุคน นํ *าทว่มด้วย หยด

เหลา่นี * ของเวทมนตร์ และสิ งที ได้รับการ ถ่ายทอด ความสขุ ทกุครั *งที ผม รู้สกึวา่ เมื อใดก็ตามที ผมเขียน

คือสิ งที ฉนัเห็นผมจําได้ และเห็นคณุ ตรงไปข้างหน้า ในอนาคตและ ในเรื องนี * ผมอยากให้คณุ มกัจะคิดวา่

เมื อฉนัเห็น เธออยูก่บัฉนั สะดือ ริมฝีปาก สะดือ กบัร่างกาย ริมฝีปาก ที แนบมา กบัร่างกาย มากกวา่

เพื อน คือ สิ งที เขาเห็น และ ไมไ่ด้พดู อะไรบางอยา่งต้องการและ รู้สกึวา่สิ ง หนึ ง ที แข็งแกร่ง โดยไมต้่อง

เชื อมตอ่ ความทกุข์ ทําให้คณุอยูใ่น จินตนาการของฉนั ได้รับการ สร้าง สิ งที สวยงาม ในโทนสี เหลอืงเป็น

ดวงอาทิตย์ ที ไมเ่คยไป ออกมาและ แผ่ พลงังาน ตลอดทั *งวนั เปิดออกแสง เมื อ ได้รับความมืด ทั *งหมด

ปิดบงั ใส่ มิติ นี * มีความมืด เหตผุลที มี จินตนาการ ไมม่ี แรงจงูใจ จากไมม่ีที ไหนเลย ที วา่งเปลา่ ของ

คณุไมเ่ห็น ทกุโครงการ ในที มืด นกึผนงั ลดลงไป หนวด อปุสรรค ที เลวร้ายที สดุ จะเริ ม การแสดง ผม

สวา่ง แสง ขึ *น ผ้าจนกระทั ง เมื อ
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ฉนัจะ ฝัน คิด แตไ่มค่ิด เหมือน ไมม่ีอะไร เหมือน ใจคิด แตกตา่งจาก คน กบัคนที คณุ คิดวา่ ฉนัดี เกิน

ไป!เรา คิดและการกระทํา เสมอ เพียงคนเดียว ที จะ เกิดขึ *น ที ผมเห็นdarkness'mผู้โดยสาร ที จะ

ไม่ รัก เลก็น้อย วา่ฉนัรู้สกึ ทกุ สว่นของร่างกายอารมณ์ เฉยๆ ทําลายโดยโทน เสยีง ที บอกฉนั ผอ่นคลาย

เครียดและ ดดูซมึโดย เกิดขึ *นอีกครั *ง ear'mไมไ่ด้ ไปนอน แตม่นั อาจจะดีกวา่ ที จะลมื อะไรที จะ

บรรเทาความตงึเครียด Pulse'm ยืน เทลด์ ปรับ อาจจะ ถกู ปลอ่ยออกมา ลา่สดุ ผมและ ผมมี

ความ เงียบสงบ แต่ ยงัมี วิธีการแก้ คําถามที ไมต่อบสนอง แต่ ทําหน้าที ดแูล สถานการณ์ที นี คือ ช่วง

เวลาที ดียิงออก sofridão

ฉนัคิดวา่ฉนั ฝัน ฉนัตื นขึ *นมา ผมเห็น คณุ ในความฝัน ที ดเูหมือน เรื องที คณุเป็น คนที มี เสนห์่ มากขึ *น

เจ้าหญิง อากาศ ความงาม มากขึ *น เป็นแรงบนัดาลใจ ของฉนัไมไ่ด้ จินตนาการ เป็น นกัรบ อศัวินของคณุ

สาํหรับคณุ ผมมี การกระทําใด ๆ unarmored เพื อปกป้อง หวัใจได้รับการ ง่วงนอน คณุ เปิดจะ

หลบั ปาก คณุ ฉนัคิดวา่ คณุอยูที่ ด้านข้างของคณุ พิง นอน ขอ จบูมอบให้ เขา ปรารถนาที อยากจะ

อยูก่บัคณุ ฉนั พบวา่ตวัเอง ฝันของ คณุ ผมเห็นคณุ เงียบสงบ กลบี ดอกลลิลี นํ *าหอม ของคณุ โหม ฉนั

ทําให้ฉนั ได้พบคณุ ได้รับ วิงเวียน ลนเราอยูใ่น หลงัคาของคณุ เพื อดู ดาว กลบั ตวัเองให้คณุ และ ฉนั

คณุ ทําให้ฉนัยิ *ม หายไป คณุทําให้ฉนั รู้สกึวา่ เป็นสิ งที ดี เพื อให้ฉนั ไปไกลกวา่ ไมม่ีใคร มีความออ่นโยน

ดงันั *น หนึ งในกวา่ พนั หรือดีกวา่ บวก อินฟินิตี * ที มีความสวยงาม ดงันั *นฉนัรู้สกึสาํหรับ คณุ เป็นไปไมไ่ด้

ที จะรู้สกึ มากขึ *นจะ ให้ฉนัไป สาํหรับคณุโดย วิเศษของคณุ สาํหรับความสขุ ของคณุ

คณุนา่รัก คณุเป็น ทารก ที ได้รับ ไปรอบ ๆ บน เท้า ที รัก เพื อให้มี เพื อน มาก ผมอยากให้คณุ กบัฉนั มี

ความสนกุสนาน เป็น ที ดีที สดุคือทกุอยา่ง most're ฉนัต้องการและ อยาก เป็นเด็ก ที นา่รัก เป็นที รัก

มาก มีความ เห็นอกเห็นใจ smiling'reเป็นความสขุ ที ยิ งใหญ่ที สดุเป็นบตุรของเรา เป็นโลกที เด็ก

ซน ของฉนั นา่รําคาญ ที คณุ เจมส์ ลกูสนุขัของฉนั เป็น เด็ก และ เด็กของฉนั ของฉนั หนั เย็น เกินไป

ทั *งวนั รอยยิ *มของคณุ ความสขุ ของคณุมี พลงังาน ที นา่สนใจของ สิ งที บริสทุธิ< กระโดดยา ผนงัเกี ยวกบั

acercas จากฉนั เพราะหวาน มา ให้ฉนั พดุดิ *ง ของคณุ กบัผม คณุ หวาน เย็นดงันั *น มาตรฐานการ

บญัชีฉบบั ทกุวนั มกัจะ ยิ *มและ พร้อมที จะไป ถนน, สวนเป็น เด็กซน เช่นคณุและคณุชอบที ฉนัต้องการ

ให้คณุ รู้วา่ฉนั ต้องการให้คณุ เคียงข้างฉนั เสมอ

เดินทาง ภายใต้เมฆ บินภายใต้ สวรรค์ รับใน ดาวเคราะห์ ดาวองัคารและ ดาวพฤหสับดีใน บนดาวองัคาร

ตดัสนิใจที จะ รักคณุ และดาวพฤหสับดี ไม่ ได้แล้วที นี เป็น ของฉนั จะบิน จากดาวเคราะห์ไปยงั ดาว

เคราะห์ ปากกา ได้ ความแข็งแรง มีพลงั มี ความสขุ เป็นสิ งที สื อความหมายคือความรัก ในบาน เพื อให้

มีผลบงัคบัใช้ ดวงอาทิตย์ ย้าย เช่น ดอกทานตะวนั มี ความเต็มใจ ในการแสวงหา อยา่งไมห่ยดุยั *ง ของ
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สิ งที เผาไหม้ เป็นความฝันที เป็นความสาํเร็จที เป็นทกุอยา่ง ที มี วตัถปุระสงค์ มิติ ความรัก ได้ดี เป็น ที 

นา่อศัจรรย์ ก็กลบัมามอง ความรัก มากหน้าตา่ง ผมสงัเกตเห็น บนขอบฟ้า ที ใช้ สแกน จํานวนมากมอง

ไปข้างหน้า ผมเห็น ดาวของคณุ ได้รับการ สอ่งแสง สดใส เงยหน้าขึ *นมอง ผมเห็นดวงจนัทร์ เป็น ภมูิทศัน์

ของฉนัและ ยคุ ของคณุ คือการเดินทางที ผมเห็น คณุ ในการเดินทาง บนบกและ ใต้ทะเล ตามมาเดินทาง

ชนะ มือ บนบกและ ใต้ทะเล เป็นเพียง แสงจนัทร์

เซาดาดี เป็นที ต้องการ คือการ ต้องการ คือการ ได้รักคือการ คิดวา่ จะรู้สกึ ฉนัคิดถึง ความต้องการ ของ

คณุคือการ มีคณุ ที นี คือการ หวงัวา่ การประชมุคือการ รักตวัเอง อยูเ่สมอ คิดเกี ยวกบั คณุ คือการ รู้สกึ

การแสดงตน ของคณุ จะพลาด เป็น โดยที คณุ และคิดวา่ และต้องการ และความรู้สกึ-t และ รักคณุ ไม่

เห็น คณุ และขอให้คณุ กบั5 ความรู้สกึ สายตา เห็นคณุ โดยไมต้่อง ประตู ไมม่ีกลิ น คณุกลิ น ได้ยิน ได้

ยิน คณุ กระทํา โดยไมม่ีเสยีงรบกวน , ลิ *มรส ความสขุของ ฉนั โดยไมต้่อง พิสจูน์ คณุ และสมัผสั คณุ

โดยไมต้่องสมัผสั อะไรที ดีกวา่ที จะ จํา และความรู้สกึ คิดถึง

สร้างสิ ง แฟนซี แต่ คิด คลมุเครือมาก สร้างและ เปลี ยน การเขียน ให้คน อา่น ไมท่ราบวา่ แต่ ฉนัรู้วา่

ทําไม แตข่าด แรงบนัดาลใจ ฉนัมี ที จะยืนหยดัที จะเผชิญกบั สถานการณ์เช่นนี * ที จะเขียนและ มีสิ งที จะ

อา่น เริ มต้นที จะ คิดวา่ฉนั จะพยายามที จะ ลดลงให้ขึ *น เพราะมนั ไมใ่ช่เรื องง่าย ที จะได้รับ

ถ้าวนัหนึ ง มีการ บอก การผจญภยั หรือ เหตรุ้าย ในเวลาเพียงหนึ ง วนัหรือ หนึ งปี ตอนนี * ผา่นมา หนึ งปี

ฉนัสามารถด ู50 วนั เป็น 365 วนัตอ่ปี, 7 วนัตอ่สปัดาห์ ตลอด 24 ชั วโมง ที นี เป็นบิตของเวลา

50 วนัสาํหรับทั *ง 365 ตอ่ปี บาง วนัธรรมดา และ 60 นาที ตลอด 24 ชั วโมง เวลา สั *น ๆ อยู่

ในขณะนี * !

Erer ชนะ โดยไมต้่องกลวั เป็น แสงจนัทร์ ริมทะเลผมเป็น กปัตนัทีม มี ทกุอยา่งด้วยมือ บนเรือ เดิน

ทางมา ภาพ การรบ ชนะ ได้สาํเร็จ

ถ้าเป็น วนัไป -O ความสขุที คนจะ ลอ็ค ประตู หน้าตา่งที เปิดอยู่ และเที ยวบิน กล้าหาญ ใต้ฟ้า ไมม่ี

ใคร วา่การพิพากษา กระทํา โดยไมรู้่ตวั ฉนั ตกลงร่วมกนั ตลอด สาํหรับบนัทกึ หลวมสภาพแวดล้อม ใน
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สถานที ที มี ความร้อนสงูมาก ดอกลลิลี  , ดอกดาวเรือง ที ผา่นมาไม่ เหี ยว ดิน เปียก ชื *น บนหลงัคา ,ไฟ

อา่นลาํบาก และปลอดภยั ทําอะไรไมถ่กู ได้ถึง เหตผุล เส้นใย เพิ มขึ *น ความตงึเครียด มี ลาํบาก เวลาที 

ยากลาํบาก แม้ แตไ่มม่ีใคร ฉนัหมายถึง ไมม่ีใคร รู้วา่สิ งที ใครเข้าใจ และ รับรู้วา่เป็น คนเดียวใน ฝงูชน

แตนี่ คือชีวิตอยู่ ได้โดยไมต้่อง มีอยูแ่ละ ด้านบน รอยยิ *ม มากลงัเลที ทกุ เวลาสั *น ๆ ร้องไห้ ครํ าครวญ

เขียน สิ งที ผมไมเ่ข้าใจ แตรู้่สกึ โดยเฉพาะอยา่งยิ ง ผมเห็น ทกุอยา่ง และไมม่ีอะไรที มองหา แล้ว ร้องไห้

เพียงเพราะ ให้ฉนั และไมเ่คย แจ้งให้คณุทราบ แตไ่มม่ีอะไร นี คือ นํ *าหอม ที ขยายตวัและ ไฟ รัก หงดุ

หงิด ของความเจ็บปวด เป็นเวลาที จะ พดูอะไรบางอยา่ง แล้ว ไมเ่พียง แต่ เพราะมี บางสิ งบางอยา่ง ที จะ

ย้ายในหลอดเลอืดดํา วิ ง เลอืดบางครั *ง ไกลจาก หวัใจที ไมไ่ด้ ปัBม เป็น เพียงเพื อให้ได้ ความคิดที เป็นที นิยม

รักที แข็งแกร่ง และมีประสทิธิภาพ แม้ใน จิตวิญญาณคนจน สว่นใหญ่เป็น คน มี ใจ เพราะคณุ มีความ

กลวัของ บางสิ งบางอยา่ง ที รู้สกึวา่ ในที สดุก็ มีอยูเ่สมอปลาย และ จดุเริ มต้นที ผมคิดวา่ผม สมควรได้รับ

ไมไ่ด้สาํหรับฉนั หรือ สาํหรับคณุ สาํหรับ ทั *งสองเพราะ เรารักและ ยงั ปฏิเสธ สิ งที เพียงสิ งที จะเกิดและ

ลวดลายเติบโตขึ *น ทกุอยา่ง ในวนัหนึ งและ มีการ หายไป สองคือ ทกุอยา่งเพื อให้ ที เกิดขึ *น ไมเ่พียง เพราะ

ต้องการที จะ มีชีวิตอยู่ ในวนัหนึ งและ ช่วงเวลา อื น โดยไมต้่อง ไมแ่นน่อน เสมอ สิ งที สาํคญัมาก ที ถกู

เวลา ถกู ปราชยั เวลาเป็น และ ก็ไมไ่ด้ บางครั *งก็ พอเชื อวา่ จะเกิดใหม่ ที ฉนัมอง และไมไ่ด้ เป็น ความ

จริง จินตนาการ ในวยัเด็ก สิ งที เป็นจริง จะแสดงให้เห็น ในการกระทํา การกระทํา อยา่งใดอยา่งหนึ ง ที จะ

ได้รับ หวัใจคือ การเชื อมตอ่ โดยไมต้่อง ผลติผล อะไรหรือใครก็ตาม ไมไ่ด้ พดูในสิ งที เกิดขึ *น เป็นสิ งที 

กลวัทกุสิ งที สั น ไมไ่ด้อยูใ่น ไร้สาระ เป็น เขาผา่น มือ ของเขากบั ซบัมีอยูเ่สมอ ด้าน ของใครบางคน แล้ว

เพราะ มี ไมไ่ด้ที จะ บอกวา่ใช่ ได้คิดเกี ยวกบั การไมต้่อง นี * ไมไ่ด้เป็นเหตผุล แต่ ใช่มนัเป็น ไปไมไ่ด้เสมอ

เช่นนั *น และไมเ่คย ต้องการแตบ่างครั *ง การทําคอ่นข้าง กลายเป็น ตอ่สู้ จริงใจ ดเูถิด ไมใ่ช่ เสรีภาพในการ

กระทํา อยา่งใดอยา่งหนึ ง ไมเ่ป็นความจริง และไมใ่ช่ เพราะฉนั ไมไ่ด้ และไมเ่พียง แต่ ต้องการที จะ มีชีวิต

อยู่ เพราะผม อยูแ่ละ เมื อ เป็นความคิด อยูแ่ล้ว ที จะอา่น เพื อขยาย และเขียนเพื อการนอนหลบั ขณะที 

เขาเดิน และ วิ ง ยืน เป็น ผลไม้ที สตัย์ซื อ ของความคิด อิสระและ สมาร์ท ได้ตระหนกัถึง การเคลื อนไหว

เดินและเดิน เพียงเพราะ ฉนัรัก แม้วา่จะไมไ่ด้ สาํหรับความรัก โลกนี * ไมเ่ชื อใน โชคลาง เชื อใน มนษุย์

และสิ งประดิษฐ์ ของเขา สมมติฐาน ภาพลวงตา จินตนาการ คําถาม คือกบัไอออน หรือ โปรตอน ในการ

สร้าง จรวด แสง เป็นพลงังาน และอาจ มองไมเ่ห็น แต่ ผลติ ไม่ แนะนํา และ อาจ จะ เป็นคนที เป็น

หยาบคาย จึง เป็น เพียง จินตนาการ และสร้าง ความรู้สกึที ไมไ่ด้สมัผสัที หก มนัก็เรียก แตม่นัก็เป็น จริง

เพื อให้ เกิดขึ *นเมื อใดก็ตามที เราต้องการ

ถ้าเรา มีชีวิตอยู่ ในช่วงเวลา สั *น ๆ โดย ไมว่า่จะ พดูเก่ง หรือร้อน แม้ จะไมม่ีใคร พดู ความรักที เป็น

ความเจ็บปวดที เจ็บ จินตนาการ ความรัก โดยไมต้่องเจ็บปวด คือ สิ งที มนัจะ เผาไหม้ เรืองแสง กบัลม
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หายใจนานกวา่ที คณุ จะคิด จริงก็คือในความรัก และการให้ แม้ ทกุข์ทรมานเหมือนกนั ไมเ่ห็น แต่ โดย

เฉพาะอยา่งยิ ง ความรู้สกึและ ความเจ็บปวด ที จะรัก แม้ ไมเ่ห็น แต่ ต้องการที จะ ปกป้อง จากความเจ็บ

ปวด ความรักความสมัพนัธ์ ของคณุจะสร้าง การป้องกนั จากอารมณ์ความรู้สกึ ความรัก ที ไมถ่กูต้อง แล้ว

เพราะ ความเจ็บปวด ที มาจาก หวัใจของคณุในมอง เห็นทะเล ที ฉนั เพียงแคต้่องการ ที จะรัก ตี ขนตา ใน

ลม ทรายนํ *าตา คลื นที ฉนัเห็นชายหาดที มี เปลอืกหอย สะดดุ ในดาว ร้องไห้ดงันั *น เม็ดฟีด หวัใจของฉนั

ถ้าฉนั ได้รับความเดือดร้อน เป็นเพราะผม ไมไ่ด้เห็น หรือพวกเขา ไมเ่ข้าใจสิ งที อาศยัอยู่ ทานตะวนั ยิ *ม

ดีใจ และ แถม กบัคาน ดวงอาทิตย์ ปลดปลอ่ย ตวัเองและ แสดงความงาม ของคณุที สาํลกั ความกลวั ที 

บ้า ทกุคนมีบางสิ งบางอยา่ง เลก็ ๆ น้อย ๆ ที ถกูย้าย ผมไมไ่ด้เห็นเช่นนี * เกิดขึ *นก็คือ การลงโทษสาํหรับ

ช่วงเวลาที นานที สดุเทา่ที จะ เผชิญกบัเสยีงกระซิบ ในขณะนี * ไมไ่ด้ หวัเราะ เพราะมีคน เห็นคนที ลงัเล

ในเวลาสั *น ๆ เพียงเพราะ เขามอง และมี เหลอื ไมม่ีใคร สงัเกตเห็น เพราะผม ได้รับความเดือดร้อน เงียบ

สาํหรับ สิ งที มีชีวิตอยู่ และ ได้รับความเดือดร้อน เป็น ความรู้สกึคืนถกู เย็น ผมกลบัมา ลงถนนที มี

ทกุอยา่งและ ความวา่งเปลา่ หนึ ง ใครเคย ทิ *งกนั แต่ เป็นคน สั *น ใน ตาของคณุ เห็น การดําเนินการ

ตรวจสอบวา่ ได้อยา่งชดัเจนและ มี ความโศกเศร้า ของสกิลตอนนี *ที มีความไมแ่นน่อน ไม ่Agias , ทกุ

เพศทกุวยั ที ไมถ่กูต้องจากนั *นผมก็ มองไปที เพดาน และทกุอยา่ง ดเูหมือนจะ ร้าง O O ฉนั เจ็บปวดที 

สายตา เศร้าและ เทป กระตือรือร้น ฉนั รุ่งโรจน์ ตามเวลา ที ผมไป กบัพื *น เพียงเพราะ มนัตก และลง ใน

ความออ่นน้อมถ่อมตน ของ สิ งที อยู่ ใน ความเป็นมนษุย์ เงียบเสยีง รบกวนจากเงียบ รบกวนจาก คนที ไม่

ได้ พดูอยา่งนั *น จะกลายเป็น ความสขุที ตื นขึ *นมา ในวนัหนึ ง เมื อเขาสญูเสยี ให้ฉนั บอกวา่มนัไมใ่ช่ ความ

สขุที ผมรู้สกึ และ ในหนึ งวนั ปรับปรุง ในวนัพรุ่งนี * คือสิ งที เขา ต้องการ เพียงเพราะ มีคน เป็นเรื องนา่เศร้า

ในความเหงา ความมืดออก มาถึง ไมไ่ด้ บอกวา่ไมม่ีพี ชาย มนัจะไมไ่ด้ ไปเลน่ ในหวัใจถ้ามนัเป็น เพียง

คนเดียว ที มี ความเมตตาไม่

ก้อนหินเหลา่นี * ผม นั ง เขียนถึงคณุ สิ งที ฉนั ไมเ่คย ลมื รอยยิ *มของคณุ บริษัท ของคณุ เป็นสิ งที เขา มกัจะ

รู้สกึวา่ เมื อเขาเป็น คนเดียว จาก เวลาที จะ คิดวา่ เวลา ของ คณุ หลงัจากนั *น และรู้สกึ เพียงแค่ จําไว้วา่

คณุ

เมื อใดก็ตามที ความฝัน ตื นขึ *นมา และมอง ฉนั สงสยัวา่คณุ จะยงัคง เป็นไปตามที คิด หรือ ความคิด

หรือเพียงแค่ ความฝัน เดินทางไปสร้าง อะไร ไมม่ีอะไรเปลี ยนแปลง คือการรับรู้ ที ไมถ่กูต้อง เพื อให้ ฝัน ไม่

คอ่ย เป็น ที นา่ผิดหวงั ที จะ ตื นขึ *นมาและ ทกุอยา่งในนั *น โดยไมต้่อง แก้ไข ในที สดุ ความฝันหรือ ไมฝั่น

ทกุอยา่ง มีคา่เทา่กบั

ในคืนชีวิต เศร้าและ เกลยีดชงัผู้หญิง ที เงียบสงบและ บดูบึ *ง เงียบมาก แตม่ีดาว สอ่งแสงแสงจนัทร์ สอ่งให้
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เห็น แม้แต่ สภาพแวดล้อม ที รุนแรง ที สดุ และ เลวร้าย มีความหวงั หนึ ง คน ที เชื อถือได้ เป็น ที เคลื อน

ไหว เราและ ดงึ เพื อนแม้สหาย จริงได้ตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นคน ที ดีที สดุ ที มีลกัษณะที เรา ไมแ่ยแส

กบั ความเชื อ โดยไมต้่อง ไมไ่ด้ดู ด้วยความรัก inflicts เรา เจ็บปวด อยา่งใด ไม่ เชื อในการเป็น

เพื อนและ มอง เฉพาะ สะดือ ของคณุ ที เขาเคย รู้สกึแตกตา่ง จาก ที เป็น เพื อนเพื อน และรู้สกึ ความเชื อ

ของความรักแม้จะอยูใ่น ความเจ็บปวด ของเวลาที คน วนั หนึ งจะ ไมม่ีใครสามารถ บอกได้วา่ มนัก็บอก

โดยไมท่ราบวา่ เพราะคน มกัจะทําให้ บางสิ งบางอยา่ง เกิดขึ *น ได้รับการ ฝังรากอยูใ่น วิถีชีวิตของพวก

จากช่วงเวลา ของการเกิดเติบโตขึ *นและ ตายในที สดุ ทกุอยา่งที มนษุย์ ทกุคนได้ รู้วา่ ตวัอยา่งและ ไมไ่ด้รู้วา่

ทําไมเขาถึงทํา ที เป็น มนษุย์และ ความเป็นอยู่ ของเขา

ผมเห็น ในสายตาของบางสิ งบางอยา่ง เงางาม บางอยา่ง ไมไ่ด้ เป็น ทริกเกอร์ ที รุนแรงและ มี สาเหตุ ที 

จะรัก ผมมอง อยา่งตอ่เนื อง อีกครั *ง ที จะสอ่งแสง ดเูป็นที ฉนั ชนะ สอ่ง เหมือนดาว ประกาย และแข็ง

แรง ติดตาของฉนั เป็น ความรู้สกึที สวยงามความรัก เมื อคณุเห็น ที ผม อยากจะ ต้องการให้คณุไป กบัผม

แบบเดียวกบัที มนัถกูเขียนไว้ ในหนงัสอื นี * ที ไหลข่องฉนั จะร้องไห้ ใครสกัคน ที จะต้องการ ที จะเสมอ

และ ผมมกัจะ หวงัวา่ สถานที ที วา่เราจะ ชนะด้วย แสงจนัทร์ ของเราและ ดาว เดียวกนัเสมอ สอ่งแสง.

ฉนัไมเ่ข้าใจ หรือ ไมเ่ข้าใจ ดงันั *นแม้ เพียงไมท่ราบ เข้าใจ พอที จะตระหนกั ที จะรู้ ดงันั *นใช่ ก็อาจจะแย้ง

ได้รับแจ้ง จาก เหตกุารณ์ที เกิดขึ *น เกินกวา่ สิ งที เกิดขึ *น อยากจะ ทราบวา่จะ เริ มต้น และจบลง ในที สดุ

อยากให้คณุรู้ วา่แม้จะมี ทกุอยา่งที สามารถเกิดขึ *นได้ ที สิ *นสดุ ไมส่ามารถคาดการณ์ วา่ฉนัจะไม่ ลมืคณุ

และที คณุ สามารถนบับน ความรักของเรา อยูใ่นสถานการณ์ ใด ๆ เพราะ มนัไมไ่ด้เป็น ความรัก เดียวที 

ฉนั มอง ในที มืด ผมเห็น ความลกึของคืน มนัเป็น เวลาที จะผอ่นคลาย เสริมสร้าง เพลงใน วิทยแุละแจ้งให้

เรา นําไปสูค่ืนเป็นคูห่ทีู สามารถแบง่ปัน ความรู้สกึ ที มีความสาํคญั มากที สดุเพราะ เธอเก็บ ความลบั และ

ไมช่อบ ที จะเรียกมนั คืน เงียบ ก็มกัจะ มีหู ที ดี แต่ พดู เลก็ ๆ น้อย ๆ แต่ มกัจะ ยินยอม และอื น ๆ

ผมมีความสขุ

วิธีการ มีชีวิตอยู่ ของ นกัโทษทั วโลกกระพือของ เสรีภาพในการ บรรเทาความวิตกกงัวล วา่ ความรู้สกึของ

การ จําคกุ เพิ มแรงดนัไฟฟ้า เส้นประสาท กระพริบตา โดยไมต้่อง ให้คนอื นเห็น ดเูถิด พนัธบตัร ที ได้รับ

การ ปลอ่ยตวัใน เราวา่ แก้ ชอบ ที จะเป็นอิสระ และเป็นธรรมชาติ เพื อสิ งที ดาษดื น มากขึ *นหรือ เซ็กซี 

หรือ ที ฉนัคิด วา่มนัทํางาน คือการเขียน และ มีสิ งที คิด และเป็นตวัแทน ความเป็นอยู่ ของฉนั หยาบคาย

ยืนรู้สกึ และดู ที ผมเขียน ทกุอยา่งที ผา่นไป ใจเขา หวงัวา่คณุจะ ยินดี ที จะอา่น ยงั

ตําแหนง่นี * โดดเดี ยว บคุคลและ คว้าง สบัสน นี * ที ผลกัดนั เราไปสู่   การให้อภยั ในการสญูเสยี ทั *งหมด

ของความรู้สกึกระตุ้นให้ หายใจ เชื อวา่นี คือสิ ง หนึ ง ใบหน้า ในขณะที มีชีวิตอยูด่บูหุรี ถอนหายใจ ควนั
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ขยาย ลมหายใจลมหายใจ หลงัจากที ตา อีกดนูาที ผา่น การเผาไหม้ บหุรี อยา่งช้า ๆ สาํหรับ สิ งที ผม

แสวงหา อยา่งตอ่เนื อง นบัจากนี * ลมหายใจ อีกคํา ก่อนที จะผา่น เวลา หวงัติดยาเสพติด นี * ไป วนัหนึ งมนั

เกิดขึ *นที ผา่น ความเพียร ความมหศัจรรย์ ผลไม้ ความพยายาม ของ ทศันคติที ดี คือสิ งที ดี หรือแม้กระทั ง

เดิม ที โดดเดน่ จะเป็นถ้า พวกเขาเกิดขึ *น จากธรรมชาติ ของและ ต้องการที จะ ดีขึ *นและ มากไปกวา่นั *น !

ผู้ชนะเลศิ และในที สดุก็ ครอบงํา พิชิต ตอนเช้า ในเวลากลางคืน เงียบทั *งหมด ในมือของฉนั โดยไมต้่องจบั

ทั *งหมด ภาพลวงตา มีเงื อนไข ดงัตอ่ไปนี * จะมีความสขุ หรือ มีความสขุมาก เพียงเพราะ ต้องการ

และ เป็นสว่นหนึ งของ วิธีการที เรา รู้สกึวา่ สิ งที ในวนันี * ในวนันี * century'm ใด ๆ ที มีใจโอนเอียง

ไปสูค่วามสขุ ที จะอยู่ ผม ไมไ่ด้อยู่ ที จะได้ยิน สิ งที ฉนั ได้ยิน และไม่ เป็นที ฉนั ยงัไมไ่ด้รับ เป็นอยา่งดี เกิด

ใหม่ ที จะใช้ชีวิต ให้ธรรมดาเป็น บางสิ งบางอยา่ง อยา่งละเอียด ที ผิดปกติ อยูแ่ล้ว ทั *งหมดมีอยูใ่นบางสิ ง

บางอยา่ง ไมไ่ด้สติ ที เรา ไมค่ิด วา่ฉนั จะไปข้างหน้า ด้วยความมั นใจ ตระหนกัถึง สิ งที ผม ทําทกุวนั มกัจะ

มีชีวิตอยูก่บั ความเชื อ ทกุอยา่งที เรา จินตนาการ เป็นความสาํเร็จที จริง ถ้าเรา เป็นทาส ของบาง รอง

หรือ อาศยัอํานาจ ใด ๆ ที สามารถ ล้อมรอบ มนัและ ใบมนักระโดด วิ ง แมลงวนั ในจินตนาการ ของ

ความรู้สกึทําให้หวัใจ ปอนด์เป็นครั *งแรก ถึงเสรีภาพ ที ดีที สดุของ คนที ไมไ่ด้ ตดัสนิ จากการกระทํา ของ

พวกเขาถกูคือการ มีชีวิตอยู่ ฟรี

อยูม่าวนัหนึ ง ก็จะ มีการจดัการที เร็วเกินไป ที จะสญูเสยี ผม ยืนอยู่ ด้านหลงั กลบัมา เร็ว ๆ นี *กบั ลม

หายใจของการตรวจคดักรอง และความเชื อมั นของการกู้คืนและยืนยนั อาศยัอยู่ เช่นถ้า มีการ ยิงอีก ก้าว

ช้า แต่ มั นคงและ แนใ่จวา่ จะกลบัไปที การแขง่ขนั craziest ของโลกการแขง่ขนั ที เรียกวา่ ชีวิต

เป็น ของเธอวา่ ฉนัตอ่สู้ และไปถึง เป้าหมายของการมีความสขุ ที จะได้รับ ตําแหนง่ที ดี ในระยะ ... ผา่น

ดิ *นรนอยูค่นเดียว เป็น เสรีภาพ ที จําเป็น และเป็น น้องสาว ของความเหงา เช่นกนั แยกย้าย เน้น เสมอ

เพียงครั *งแรก และในที สดุคณุ จะไมส่ามารถอยู่ ด้วยตวัเอง เป็นครั *งแรกและ การทํางาน ที ผา่นมา คนเดียว

เมื อ นี คือ จิตวิญญาณการตอ่สู้แตเ่ราไม่ เคยอยูค่นเดียว จะมีชีวิต ข้างหน้าและ ที ทํางาน จะมีชีวิตอยู่

และ จะเป็น ครั *งแรก และครั *งสดุท้าย ที เรา จะเริ มต้น รอบเป็นธรรมชาติที ออก ที ผา่นมา แต่ มีจดุ ที เรา

จะชนะ จึงเป็นครั *งแรกในชีวิต ในที เดียวและ อีก ที ผา่นมา แต่ ไมเ่คยหยดุ เพื อให้ นกัวิ ง ใน การแขง่ขนั

ของชีวิต เรามกัจะ ชนะและ ในเวลาเดียวกนั จะเสยีและ นั นคือสิ งที ตอ่สู้และ ประสบความสาํเร็จใน ชีวิต!

Powered by การพกัผอ่น ครุ่นคิด , equacionei และในที สดุก็ เอาการกระทํา ของบคุคล

ที เกี ยวกบั คนที ร้อนรนจะกลายเป็น ไมม่ีความสขุ เมื อ มีชีวิตอยู่ ไมเ่พียง แตเ่มื อ ไมส่ามารถทน ที จะเป็น

ที เงียบสงบ เป็นสิ งที จําเป็น ที จะมองหา ความสขุ ที มา จากภายใน เพราะเรา แสวงหา สิ งที ไมส่บอารมณ์

จากภายนอกรวมทั *ง ความกงัวลนี * ทําให้เรา เศร้า ทน ความเหงาและความ ถกู หยดุการ เสริมกําลงัเรา ทํา
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ได้ เราอยู่ กบัตวัเอง ถึงความอิ ม ความสขุ หนึ ง ที พยายาม อะไร เพราะมนั ก็ไมพ่บวา่ คิดวา่มนั มีวิธีที 

ออทิสติก ของชีวิต แตค่วามสขุ ที ยิ งใหญ่ที สดุคือ ภายในตวัเรา

6tar มี ... 6tar มีเมื อ ไมไ่ด้ ถาม ... 6tar เมื อมี ความต้องการที จะ ... 6tar มีเมื อคณุ

ต้องการ ไม ่ ... 6tar มีแม้ ถ้าไม ่... 6tar มีเมื อ ฉนัไมรู้่สกึ ... มี 6tar เมื อ ฉนัเปลวไฟ

... 6tar มีเมื อคณุ คิดวา่ฉนั ... มี 6tar โปร สิ งที มา ... 6tar มีเมื อคณุ จินตนาการ ... 

มี 6tar แม้ ไมอ่ยาก ... 6tar มี เพียงเพราะ ใช่ ... 6tar มีเมื อ ฉนัความรัก ... 6tar มี

เพราะคณุ อยู ่... มี 6tar เพราะ คณุฝัน กบัฉนั ... 6tar มี อยูที่ นี  ... 6tar เสมอ ... สิ ง

ที ผมคิดวา่ 6tar มี ...

ถ้าเคย เห็นคณุ และ บอกวา่มนั มอง สาว สาว ที นา่สนใจ ที คณุมี บางสิ งบางอยา่ง ในรูปลกัษณ์ สดใส

รอยยิ *มที ร่าเริง และเป็นประกาย มี ผู้หญิงคนหนึ ง สาํหรับผู้ ที ต้องการ ยคุ ที สวยงาม และตระการตา เช่น

ที ลอ่ลวง ฉนัและ เคย แคอ่ยาก รู้สกึ gostas-คณุ เวทมนตร์?มนัเป็น วนัตอ่ วนั ของฉนั

วนัหนึ งผม คิดวา่ ทั *งหมดที วา่เพียงเพราะ มนัเป็นสิ งที ไมท่ราบวา่ สิ งที ผมจะพดู แล้ว การเขียน ที แตก

ตา่งกนั คือ กลวั แม้กระทั งวา่ ความฝัน ของการเป็น และไม่ ทราบวา่สิ งที กําลงัจะเกิดขึ *น ผมพยายามที 

จะ อธิบายสิ งที จะเคย เห็นที นี สิ *นสดุ การเดินทางในวนัที หนึ งของโลกความเงียบ ที มีอยู่ และ วา่คนที ได้

รับความเดือดร้อน คิดวา่ทกุคน ควรจะทํา เพียงเพื อ ทําในสิ งที คนอื นไมไ่ด้ ขาด ความกล้าหาญ ไมไ่ด้

กระทํา แต่ พวกเขารู้วิธี ที จะไมส่นใจ ความเป็นอยูข่อง คนที ไม่ ทราบวิธีการ ดู และดู และคิดวา่ เลกิ!ลบ

บหุรี , การปะทะกนัเริ มเป็นความปรารถนาของ การรักษา ที เหลอื

ฉนัจะเขียน เพื อ สะเดาะเคราะห์ และสร้างพวกเขาใช้เวลา สองนาที เริ มต้น ความจริงของ การเขียนและ มี

สิ ง อื น ๆ ที คณุ ไมไ่ด้อยู่ ที คณุฉนัรู้สกึวา่ฉนั ไมส่ามารถ บนมืออื น ๆ รู้สกึ นกัรบ ที มี truestชนะ16 

นาทีจากลบ บหุรี เติบโต ความปรารถนาที จะ relight มนัทกุอยา่งเป็นไป เมื อคณุรู้สกึวา่ สิ งที เกิดขึ *น

ฉนัคิด ดงันั *นคณุจะ ต้องรอความออ่นแอของความต้องการ การกระตุ้น ที จะชนะ ทกุสิ งที จะมาเป็น พระ

อาทิตย์ตกที มีอยู่ ในการติดตอ่ อยา่งตอ่เนื องกบั ความปรารถนาผมคิดวา่ ครึ งชั วโมงหลงัจาก ครั *งสดุท้ายที 

ฉนัเห็นตวัเอง และผมรู้สกึ เมื อเขา ทนั เวลาการเดินทาง ในไมกี่ วินาที ในนาที เป็นเหมือน จรวด เพื อเฉลมิ

ฉลอง ลว่งหน้า ทกุฉนัรู้สกึ เลก็น้อย คิด วา่ฉนั จะถึง ลว่งหน้ามี ความล้มเหลว เป็นเพราะมี การเข้าถึง

บหุรี 35 นาที ดเูถิด กระทํา ที ฉนัต้องการ ที จะยกเลกิ

ไมไ่ด้คิด ได้ ทําหน้าที โหมด กลและ ขั *นตอน
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ฉนัมี การเข้าถึงนี * ในระหวา่งขั *นตอน ของการสญูเสยี ของสถานการณ์

Recoloco ฉนั หายวบัไป ,การสร้าง ที เกิดขึ *นเองคําประโยค ด้วยการกระทํา และการเชื อมตอ่ผมได้

ยิน ทางวิทยุ วา่แผน อาจ ยกเลกิ ผม สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้สกึที มี และ ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ45 

นาที มากขึ *นและ ดเูถิด บหุรี อีก ผมคิดวา่ แนน่อน!ทั *งหมด แต่ เกือบทกุอยา่งที ทําให้ฉนัคิด และที เรา

ต้องเผชิญ

มนัเป็นชั วโมง ที มีผลมาจาก 20 ปี 30 ผมมี

เราอยู ่ 66% ของ ชีวิต ความคิดเกี ยวกบั100% ที 33 % สามารถให้เราเป็น ซบัซ้อน แต่

อธิบาย

ถ้า ผม ต้องตอ่สู้ และความทะเยอทะยาน ที จะศกึษาวิธีการ ที จะทําหน้าที 

ไมง่่าย ไมย่ากที จะ กลบัไป สบูบหุรี " เพียงแค"่ บหุรี ปรากฏขึ *น ในเวลาและ ตามเส้นทาง ที ไมไ่ด้ ฉาย

แนน่อน ฉนัสบูบหุรี อยูก่บัสถานการณ์ธรรมชาติ ของฉนัมี จะมี ความบริสทุธิ<

พวกเขาใช้เวลา สองชั วโมง 03 นาทีและ ก็คิดวา่ esfumacei

คณุจะ โผลอ่อกมา สิ งที จะ sortirผมเริ ม ที จะยิ *ม คิด วา่สิ งที จะได้รับ

ที ง่ายที สดุ คือการ ยอมแพ้ แตผ่มจะ ยืนยนั

เสริมสร้างความเข้มแข็ง และคิดวา่ เพียง บอกวา่ ฉนัได้รับรางวลั

บางสิ งบางอยา่ง ที ผิดปกติ เป็น ธรรมชาติขณะที ผม สะท้อนให้เห็นถึง ชนิด ที ดีที สดุคือ ทําทา่จะ นอนหลบั

จะ เป็น มา แตฉ่นัจะไม่ วิ งหนีไปฉนั ไมม่ีแสง แต่ พลงังานที ไมเ่คยพลาด

ผม รู้สกึถึงพลงั สายฟ้าที ไมเ่คย มีอิทธิพลตอ่ ผมฉนั จะเปลี ยน นี *จะไม่ ลงัเลที จะ เปลี ยน ทกุอยา่ง

แล้วเราจะ รู้เพราะฉนั จะ

สงบและ บหุรี ดาษดื น คอ่นข้าง ลงัเล กวา่ ที นา่รําคาญ

เมื อวนัหนึ งนกนางนวล come'll ขอให้คณุ นํากลบัมา ที คณุมี สิ งที ไมไ่ด้ เมื อไมม่ีอะไร อยาก หายไป

ทั *งหมด เทา่ที ฉนั จะทํา โดยที คณุไม่ เกี ยวข้องกบั คําอธิบาย ที มี ความรักความรัก ยกัษ์และ เข้าใจ
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เสมอเมื อ ความคิดของ คณุ ผา่นทาง ที ฉนัหายไป ที นี คณุ มี เทา่ที ฉนั อยากจะเป็น ภเูขาไฟที ชอบที จะ

กวนหวัใจ ของคณุที รัก ยกัษ์ ชยัชนะ เสมอ ทกุที ผมรู้สกึปรารถนาลกึ ที มาจาก โลกของฉนั ที คณุอยาก

โดยเฉพาะอยา่งยิ ง เมื อ คณุหวัเราะ รูปลกัษณ์ของ ความสขุคือแข็งแกร่งกวา่ ทกุ กระแสไฟฟ้าผา่นที 

ปัจจบุนัทั *งหมด ที ผกู เรา และไมเ่คย แยกเรา ไมเ่คยมี ความตั *งใจที จะเผชิญหน้า บงัเอิญ จินตนาการ

สะพานข้าม แมนํ่ *า ที ทางเท้าที มีอยูแ่ล้ว มีความหมายอะไร เห็น รูปและวิ ง , และซอ่นตวัอยูผ่มอา่นในคํา

หวาน กระดาษ เช่น ตวัอกัษร นํ *าผึ *ง ไมไ่ด้ พลา่ม มี ความหมายและ ถกูฝังอยูใ่น บางสิ งบางอยา่งที ผา่น

มาวา่ ลมพดั และคิดวา่ ใบหน้า วาดด้วย แปรง ในกรอบ ไมม่ีใครรัก ที คณุ เป็นสว่นหนึ งของ งานศิลปะ

ที เกิดขึ *น เป็นภาพวาด บนหน้าจอเป็นทกุเพศทกุวยั มนัดงักลา่ว

รูป

หนี วิ ง แตเ่ขา คว้าตวัฉนั และดงึ ฉนั เอาฉนั กบัเขา

รูป สาป ที เราไมเ่ห็น แตที่ แพร่กระจายเขาเป็นคนที ไมรู้่จกั รูปร่าง ของประสบการณ์ ลกัษณะ เหมือน

นางฟ้าบน่ รูป : คณุ มีความกลวัของ คนที มี ใบหน้า ไมม่ี!

ใช่ - ผมตอบ ด้วยความกลวั บางอยา่งอยา่กลวัเลย เพราะผม เพียง แต่ อยู่ ในที ที มี แสง

ผม ได้พดู ของแสง และพลงังาน แตไ่มเ่คย ของมนษุย์ มีใบหน้า ปรากฏ ไมรู้่ และ

voluptuously และเรียกใช้ หลบหนี โดยไม่ ประสบความสาํเร็จใน ทางกายภาพของคณุ

รูปเป็นอยูข่อง ความมืด ที ไมส่ามารถ อยูไ่ด้โดยปราศจาก แสงแปลก เหมือนเงา ที ซอ่น คณุ ในความมืด

และความเงียบแต่ กระชาก ของแสง และมีที  ostentas faceless หมวก สดีําเราจะขึ *นไป สู่

สวรรค์ ขยาย มีความเพี *ยน ของ รูปลกัษณ์และความ แปร แสง ของคณุพร้อมท้องฟ้า แมนํ่ *า เป็น แมนํ่ *า

ทกุคนที มี อากาศ สลุตา่นแหง่ ความสลดใจ และ ตอบสนองกบั ความเร็วของ ท้องฟ้า สดีําและ

densifico ผมที จะ วางคริสตลัและ ฝน หงดุหงิดแตส่าํหรับคนที มี ใบหน้า ไมม่ี นํ *า ทะลุ ร่างกายของ

ฉนั และ เสื *อคลมุยาว ที สาํคญั ของตวัเอง ไมไ่ด้ แช่มนัทําจาก เงาตวัเลข จินตนาการ เหลา่นี *ถกู สร้างขึ *น

โดยฉนั จะ คืน ความตาย ไลล่า่ หลบหนี จากความมืด และความต้องการ แสง

ฉนั เพื อน ของเงา ความโชคร้าย

ความชั วร้าย ทั *งหมด เป็น รูปที ไมไ่ด้อยู่

มนัเป็นลกัษณะ ที ขาดหายไป
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ร้องไห้ เป็นรูปแบบ ของความสขุ ตลอดชีวิตโผลอ่อกมาจาก จิตวิญญาณ มืด

ความรู้สกึของ การป้องกนัให้กบั ผู้ อื นและจิตวิญญาณ หึ ง นา่กลวั

สิ งที เพิ มขึ *น หรือ ตก แตม่กัจะ ขึ *นไป อึ หลอกลวง

สิ งที คณุเห็น เป็นจริง สงูและไม่ ลม่สลายของ หน้าผา

บน ความสงูของ คลื นที โกหก สเีขียว และสฟ้ีา จางหาย

Surge แจ้งเตือนสแีดง เป็น หลกัการ ของผู้ อื น

มืด มืดมน เลก็ ๆ น้อย ๆ ไมไ่ด้เสมอ ปัจจบุนัเป็น มนั ลํ *าลกึ ความสิ *นหวงั ของเสยีงกรีดร้อง ดงัและ

เงียบ

ในคําหมายถึงการ ตอบสนองความมหศัจรรย์ เหนือธรรมชาติ ที เกี ยวข้องกบั ความรัก

โดยไมต้่องจบั ตวัอกัษร ตามตวัอกัษร สร้างผนงั วรรณกรรม ของคํา มาพร้อมความจริง ที หลกีเลี ยงไม ่... 

ที ไหล เขียน และนํ *าตา ของความพงึพอใจ แตก ที มี ความเป็นอยู่ ไมไ่ด้ตอ่ต้าน แตม่นั จะกลายเป็น สด

ชื น และปรากฏ เนื องจากการ หยดุพกันํ *าแข็ง แอนตาร์กติก ที ขบัไล่ ความมหศัจรรย์ ของตวัเอง ของการ

เป็น ในหมูม่นษุย์ พราว และวิธีการ ที จางหาย เข้าไปในกองไฟ เผาไหม้ของ ความปรารถนาที จะ ออกเสยีง

ประกาศ ยาวเขาเขียน และแปล จิตวิญญาณล้นหลาม ของเครื อง สร้างทา่มกลาง สาย และคําพดู นี คือสิ ง

หนึ งที คิดและ ความคิดเห็นอื น ๆ

อาการวิงเวียนศริษะ

จดุเริ มต้น หน้าผาเพราะเวลา ไมไ่ด้ ชั วคราวฤดใูบไม้ร่วง ขนานไปกบัการเริ มต้น ที ไมด่ี arrefeçoใน

ปลายเท้า ความสมดลุของ ฉนัและฉนั กระโดด ดํานํ *าฉนัไม่ รอดพ้น ฉนั กระโดด และ คิด วิงเวียนหวัใจ

อยา่งรวดเร็ว ตกใจกบั สิ งที ผมคิดวา่ การเดินทางด้านหน้า ผมเห็น อายกุารใช้งานในครั *งที สอง ที จะเลื อน

ไปในอากาศมนัเป็นฤดใูบไม้ร่วงฟรี ตี ฤดใูบไม้ร่วง นี * พื *นดิน ...tar ถนน เปียก สอ่งแสง ในพื *นหลงั ที 

มีชีวิต อากาศจะ เย็น !ยางมะตอย เปียก รู้สกึนํ *าจืด ที เรืองแสง ในที มืด จําท้องฟ้า สดใส และเป็น

ประกาย และมนัเป็น แรงจน พื *นดิน อยา่งรุนแรง สง่ผลกระทบ นี * จะทําลาย สิ งที ได้ มานาฬิกาได้หยดุ

และ immortalized ช่วงเวลาแหง่ความ คิดของเขาที ความเร็ว เหนือ ลมเข้ามาใน หางเครื อง และ

ขด ตวัเอง หนั และดอกกหุลาบ , กหุลาบ, กลบัไปยงั ช่วงเวลา ก่อนหน้านี * วา่จะไมม่ี ตอ่มา เรียกวา่
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เพื อ ระดมฤดใูบไม้ร่วง ลดลงเมื อ skyrocketing

ความภาคภมูิใจ ของ ความรู้สกึ เหมือนฉนั เห็นใครบางคน ได้รับความเดือดร้อน อื น ๆ ที รู้สกึ และ ไมเ่คย

เห็น กนั ในผิวหนงั ของความหวงั อื น ๆ ไมเ่คย sofrais ขึ *น จิตวิญญาณของ ความช่วยเหลอืและ

ความช่วยเหลอื ซึ งกนัและกนั ในรูปแบบที มี ก้อนหินอปุสรรคเหลา่นี * วางตวั ความภาคภมูิใจ เกิด วิธีการที 

ในผม เชื อ เพราะโลก มา เพื อตอ่สู้ จนท้าย และ ให้แนใ่จวา่คณุ และ ในที สดุ และได้รับ ไปด้านลา่ง จะรู้

วา่ แตล่ะอื น ๆ และ รั *ว โลกของพวกเขา ในงานศิลปะ ของรั *ว มีการ ลงโทษ ทั *งหมดพดั ผา่นไป ความ

รู้สกึของการ ตีในตอนท้ายของดาบ ตอ่สู้ประสบ โดยไมไ่ด้ตั *งใจ สง่ อํานาจที จะ ชนะและ ได้ สอ่ง มา เป็น

ผู้ชนะ และ ผู้แพ้เมื อ ล้ม รู้สกึเจ็บปวด แต่ เพิ มและลดลง เนื องจาก เป็น นกัมวย ที ชนะ ความเจ็บปวดที 

จะ คิด ในสงู การกระทํา ที ผา่นมาและ เรา คาดเดา เกี ยวกบั ความรุ่งเรือง ของผู้ชนะและ ผู้แพ้สู้ ทั *งหมด

สมควรได้รับชยัชนะ ที ต้องการ

เช้าวนันั *น

มนัเป็นนํ *าตา รุ่งอรุณ เลก็ ๆ น้อย ๆ และ มีความสขุ อยูไ่มไ่กลจากร้องไห้ มากเกินไป ที ความรู้สกึ ที เกิด

ขึ *นใน ใบหน้าของเช้า ชื *น ค้าง แล้ว คืนมาก่อน ได้ เวลาที ผา่นไป มา ร้องไห้และบอกวา่ ให้ระวงั ดวง

อาทิตย์ ที จะมาถึง และ นํ *าตา ระเหยวิ งลง และโลกด้วยเมฆ ยิ *ม ง่าย กลา่ววา่ ประหลาดใจ ฉนั ตดัสนิใจ

ที จะตดัสนิใจ ในสิ งที กําลงัจะมาถึง จะควบคมุ และ ทดสอบ นี *อยา่งแท้จริง ตดัสนิใจ ไมไ่ด้ ปรากฏตวั

ออกมาจากที ไหน คณุ จะโผลอ่อกมา รู้สกึวา่ กองทนุรู้สกึ นาทีนิสยั จาก ความกล้าหาญ และความเพียร

ที เลี *ยง ฉนั หวงัวา่ช่องวา่ง ขึ *นและ ชี *แจงหมอก และลม ทจุริต มา ความปรารถนาที จะ ประสบความสาํเร็จ

ใน สิ งที จะ ประสบความสาํเร็จ

โชคดีจะ ได้รับการ เปิดตวัใน เวลาที จะ รักตวัเอง และความคืบหน้า ใน การตอ่สู้และ สงคราม ยิง ที 

สมบรูณ์แบบ เป็น ที ถกูต้องสาํหรับ วนั ตอ่ไปนี * ตี ตวัชี *อา่นชั วโมงนาทีและ วินาที และ ปลดปลอ่ย ฉนั

ราวกบัมีเวทมนตร์ เป็นวนั ที ความสขุ และความยินดี ที เห็น มากขึ *น กวา่คนสว่นใหญ่ เป็น ความคิด ที 

แตกตา่งกนั อยา่งแนน่อน เถา จะเกิดขึ *น ก็ จะ surtir

เว็บ

ผมมอง อยา่งจริงจงั รอบ ๆ ตวัผม เห็น ภมูิทศัน์และไมไ่ด้ นา่เกลยีด มองไปที สงัคม เห็น เว็บที ทกุอยา่ง

จะ เชื อมตอ่และ ทกุอยา่ง แต่ ผมคิดวา่ แมงมมุเป็น พลอ็ตละคร ตาย ที แท้จริงก็คือ การเยี ยมชมของ แมง

มมุและเว็บเป็นของเธอชนิดของ อาหารมื *อเย็น เอา ไปเดอร์ ที ได้รับความเดือดร้อน มากที สดุและ น้อยที สดุ

ความรักของ คน Stungและวิธีการที หลบั calhava กิน ทั *งหมดนี * มีความฝัน วา่คนที เสยีชีวิต
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ใน ใยแมงมมุ ของมนัคือความตาย ที นา่เกลยีด หยดุอยู่ และการตาย จะ ยอมจํานน นี *คือความฝัน ของ

การเป็น อมตะ โดยไมต้่องกลวั ของเว็บแมงมมุ และ ทกุชีวิต ยอมจํานน แตม่นั ขึ *นอยูก่บัเรา ในรูปแบบ

เว็บและ สามารถที ดีสาํหรับ ชีวิต ไมไ่ด้ นา่เกลยีด มี ความประสงค์ ที จะอยู่ และ ไมไ่ด้ มอง ไปเดอร์ เป็น

ที สิ *นสดุแตแ่ต่ ในตอนท้ายของ วงจรของบริษัท/ เว็บที เป็น เสมอภายใต้การ ก่อสร้างอาคาร เว็บได้รับการ

พฒันาและ แมงมมุไมม่ีวิธีแก้ เป็นเว็บ แมงมมุ ที นา่เกลยีดและ จินตนาการของฉนั

ไฟ มืดสนิท กาแฟ บหุรี ระหวา่ง กาแฟ คั ว ชั วร้ายและ ได้รับนี * พื *นที นี * เป็นที โปร่งสบาย ดี เข้าร่วม ที ผู้

คน มาจาก ที ใดก็ได้ที ฉนัเห็นตวัเอง ในอนาคตเพื อ สร้างหว่ง ในพื *นที นี * ที ผมเขียน แล้วมี วตัถปุระสงค์

ฉนัหวงัวา่ ถึง ในเวลาประมาณ 2000 ชั วโมง ซึ ง ประมาณหนึ ง ตอ่ อทิุศ ตวัเอง วนั ในพื *นที นี * โดย

เฉพาะ ที เรียกวา่ ไฟ เครื องชงกาแฟ ที ผมหวงัวา่จะ สอ่งสวา่ง เส้นระหวา่ง วนัตอ่ วนัของฉนั รู้สกึ ผอ่น

คลาย พลงังาน แม้ instant'll ให้กระบวนการ ในชีวิตประจําวนัที จะเขียนคง สร้าง หลง คิด และการ

เขียน เป็นสิ งที ฉนั ได้พบกบัทะเล ที นา่ตื นเต้น และท้าทาย จินตนาการวา่ตวัเอง อยูใ่นทะเล โลกของฉนั

ระหวา่งด้านลา่งมี ชีวิต!วา่ยนํ *า ในมหาสมทุร ของการเขียน ที ผมเห็น หมกึ ไหลไป สร้างเส้น ที สวยงาม

ระหวา่ง ข้อความ วลี บทกวี หรือความคิด ที เรียบง่าย แม้จะไมไ่ด้ ให้ความสนใจ มากหรือ ฝน แม้ ความ

ตงึเครียด ไม่ ตั *งใจ อยู่ ในมหาสมทุร ของฉนั ลา่ ตวัอกัษร ด้วย ฉมวก เพื อให้บรรลุ ในพื *นหลงัหวัใจ ที 

รู้สกึ อารมณ์ ที แตกตา่งกนั , ความรู้สกึ แต่ สิ งที สาํคญั คือการดํานํ *า ในทะเล ของเราและ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ ง ความรักทะเล ตา่งๆ

ผม ไฟ โคมไฟ โคมไฟ เพื อ ดเูถิด พลงังานลบสวา่ง วา่ง เติม ความรู้สกึ ตื น ในตวัผมปรารถนาที เกิดขึ *น

ไมม่ีที สิ *นสดุ ที เปลวไฟ เรืองแสง สอ่งสวา่ง ในช่วงบา่ยที ผา่นมา ช้า ขี *เกียจ มากคือ แสงตื นขึ *นมาดู สดใส

และวิธีการที มาได้รับใน การปรากฏตวัของ ความรู้ที จะ ให้ปิดนํ *าหอม หนาแนน่ดเูถิด รุนแรงและ โรคติดตอ่

กลิ นหอม ที ให้ความรู้สกึ ความสขุที จะ สดูดม และวิธีการที ดีทกุวนั ไมเ่คย สดูอากาศ เดียวกนั รอยยิ *ม

รอยยิ *มที ไมถ่กูต้องเสมอ แต่ สิ งที ทําให้คณุ สวยรอยยิ *ม เลก็ ๆ น้อย ๆ ใกล้ชิด เป็นสญัญาณ ของความสขุ

และ รักษา เป็น เสนห์่เป็นธรรมชาติมาก และผอ่นคลาย ความสขุ เหนือกาลเวลา เมื อ เป็นตเุป็นตะ ยิ *ม ตี

ฉนั เรืองแสง ที ตลบตะแลง ไมท่ราบ และเมื อคณุ สมัผสัฉนั เป็น stunning'm ที แตกตา่งกนั คิด

ลกึ เลก็น้อยสาํหรับ ช่วงเวลา เช่น ความสขุปรากฏใน ความเป็นจริงของ ความเป็นคู่ ของ รอยยิ *มที ร่าเริง

ในการดู สวา่งเกินไป ในขณะที ฉนั ได้เห็น บางครั *ง

Fado Fado ปลายทาง ที ทําเครื องหมาย โดยไมต้่อง คิดถึง อายุ ทะเลทราย ที หา่งไกล แต่ ใกล้กบั

สาํนกังานใหญ่ที จะเห็นคณุ ต้องการ ซื *อ เพียง คณุรู้สกึวา่คณุ เป็น ได้ ทกุอยา่งที ฉนั เขียนแตฉ่นัรู้สกึ สิ งที 

ฉนัเขียน

130



ที นี ที เรียบง่ายแต่ ไมไ่ด้ลดลง คํา วา่หวัใจ ของฉนั ฟังลมในลม มอบความไว้วางใจ ที จะนําคณุคําไมกี่ คํา

เขียน กบัมีฝนตก ที วา่ด้วย การโพสต์ จะ บอกคณุ วา่มนัจะทําให้การออกแบบ ที มี รังสี ดวงอาทิตย์ และ

คณุ ของฉนัจะบอกวา่ คณุ พลงังานของฉนั และ สาํหรับคณุ ดวงอาทิตย์ ของฉนั มกัจะ สอ่งแสง แม้ในวนั

ที เมื อหิมะ เป็น ความคิดนี * วา่ ลมมกัจะ ระเบิด

คิดวา่ สะท้อนให้เห็นถึง และการกระทํา หรือไมที่ จะ ทําหน้าที ไมไ่ด้ แสดงความ รู้สกึ และวิธีการที ยากก็

คือการ รู้สกึ และ การแสดง ไมเ่พียง แต่ บางครั *งก็ พอเพียงที จะ อยู่ แต่ สะท้อนให้เห็น ก่อนที จะ ทํา

ปฏิกิริยา เช่น กระบวนการ ความรู้สกึและหลอก วา่เป็น กระทํา การควบคมุ ความคิดหรือ ไมก่ารกระทํา

ในขณะนี * ดเูถิด ฉลาดแล้ว แกล้ง

มนัเป็น ความรู้สกึ หลงัจาก นั *น สะท้อนให้เห็นถึง คอ่นข้าง ปฏิกิริยาที ไมส่ามารถ รู้สกึ ยงัสามารถไปเที ยว

บางครั *ง ด้วยความเงียบและ คิดวา่ เพียงแคอ่ยู่ ด้วยการปรากฏตวั ซึ งหมายถึง การเป็น

อปุสรรคที ไมไ่ด้เป็น อปุสรรคในการ ชนะ การแสดง ของตวัเอง โดยไมต้่องกลวั บางครั *ง รู้สกึวา่ผู้กระทํา

แตที่ นา่สนใจ คือการใช้ชีวิต และการตอ่สู้เพื อ ให้เราสามารถพฒันา บางครั *ง นี *คือการ เติบโตและเรียนรู้ ใน

การตอ่สู้เพื อ ชีวิตที เรา เคยมีการ ตอบสนองตอ่การ สญูเสยี ความโชคร้าย เอาชนะอปุสรรค คือการเพิ มฉนั

เอาชนะ เป็น ความสขุสงูสดุ ที จะชนะและ ทําให้เรามีคา่ที เหมาะสม ที จะเอาชนะ เราและ ได้รับ คา่ใน การ

เรียนรู้จาก ความพา่ยแพ้ และในที สดุก็ ชนะ เป็นสาระสาํคญั ของการใช้ชีวิต

นํ *า หมนุ เดินเรือ กลิ *ง ลงไปในทะเล ปั น ทราย เม็ด dropwise โดย ข้าว สายลม กลิ *งอยูบ่น พื *น

คว้า ด้วยมือข้างหนึ ง ทะเลลดลง อีก ด้วยทราย ของทะเล เป็นเจ้าภาพ จุ่มลงใน มือของ ตวัเอง หลวม

ปลดปลอ่ย ตวัเอง ขยาย ความรู้สกึของ คนที มีทกุอยา่ง อยูใ่นมือ ของพวกเขา แต่ ทกุอยา่งไมไ่ด้ยงัไมไ่ด้

ทกุอยา่งจะ ประสบความสาํเร็จใน บางครั *ง หนี มือ ระหวา่งสิ งที เรา รู้สกึ ในหวัใจ และ มือของเรา ทกุคน

มีความตื นเต้นและความ จบั ที โผลอ่อกมา ในรูปแบบลมกรด

ไมใ่ช่สิ งที จะบอกคณุ เป็นความจริง แต่ มนัไมไ่ด้เป็น เรื องโกหก แนน่อน !

ความเจ็บปวด เผา ของการสญูเสยีที ไหน แต่ คณุจะอยูที่ ไหนสิ งที ฉนั ไม?่

ผมไมไ่ด้ ฝัน เพราะฉนั ตื น รอ

คณุจะ มา จะ ช่วยฉนัจาก นี * บน่ สั น ฉนั ยกเลกิ ฉนั ทําลาย ฉนัและ corrupts และบอกวา่ คณุ

ไมไ่ด้ !ที ฉนั ฉนัต้องการ มากขึ *นผม ไมส่ามารถให้ ชีวิตเพียงอยา่งเดียว และการหายใจ
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ทางผา่น เสื *อผ้าและเห็น อะไรบางอยา่งที ทําให้ฉนั ก้าวไปข้างหน้า

เพราะ การพกัผอ่น และได้รับ กลบัไปที ผมไมไ่ด้ คิดวา่ จะเป็น หรือ

ผมต้องการที จะ วิ งหนี ออก บหุรี , การปะทะกนั บนโขดหิน และ fulminates

หวัใจของฉนั ก็เหมือน บหุรี ที ออกไป ความปรารถนาทกุวิถีทางเพื อ ที คณุจะได้ เป็นสว่นหนึ งที ผลกัดนัให้

ผมและปม ปลดฉนัจะไม ่, ไมต้่องการที จะ เป็น ด้าย หลวม ที ความสมัพนัธ์ มาถึง จบั

ไมต้่องการที จะ เป็นสิ งที คณุ พดูหรือ พดูเกี ยวกบั ฉนัฉนั ต้องการที จะเป็น สิ งที ฉนัรู้สกึ

ปม นี * ไมไ่ด้ เห็นวา่ strangles และ บีบ และ ทําลาย

ผกู นี *จะถกูแบง่

ทกุอยา่ง กลบัไปที ศนูย์ผมแคอ่ยากจะ เป็น 0 โดยไมต้่อง ตรรกะ ใด ๆ ที ติดตาม ไมต้่องการที จะ เป็น

บวก หรือเชิงลบ แตค่ณุ ยืนยนัวา่ คณุต้อง ทําและ เกิดขึ *น

ให้ฉนั

ร้องไห้ ทําไม?

ผมไมท่ราบ แตม่กัจะ รู้วา่ทําไม การฉีกขาด ตก และหลวม ผม ยงัไมท่ราบ เพราะบางครั *ง ผมใช้ เป็นข้อ

ผิดพลาด ของผู้ อื นและ เพราะผม ถือ ไว้

ผมอยากจะ ร้องไห้ ผมต้องการที จะ วางฉนัความขมขื น นี * ของความรู้สกึ ที ใบ ฉนักบัสั น เย็น อบอุน่ ซึ ง

แตคุ่้มคา่ นํ *าตา ของคณุและ หวัเราะ และความรู้สกึปลาย จะดแูล สิ *น ไปถึงได้โดยการฉีกขาด ไมไ่ด้ ขบัไล่

แตม่กัจะ ซุม่ซอ่นและ วิ ง ในการเผชิญกบั ความไมแ่ยแส การฉีกขาด

ผมคิดวา่ เป็นคณุเป็นเรื องธรรมดา ดงันั *น จึง ต้องการสิ งที คณุ คิดวา่ เป็นมาตรฐาน

ฉนัไมส่นใจ สิ งที เรื องที ผมไม่ ต้องการที จะเห็น สิ งที คณุ ไม่ สามารถให้ฉนั สิ งที ฉนัต้องการ และไม่ คณุ

ต้องการให้ฉนักบัคณุ ฉนัต้องการให้คณุ ในขณะที คณุ ได้เสมอ สิ งที เขา คิดวา่เป็น สิ งที คณุ มี หรือที คณุ

ไมไ่ด้ คณุ กําลงัทํา ขณะที คณุทํา

ฉนั ฉนั
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ผมไมท่ราบ วา่ ผมเริ ม เรื องนี * ผมคิดวา่ ไมกี่ จะเข้าถึง แต่ จะไมม่ี ลกูศร หรือ คนัธนใูห้ เป้าหมาย เพียง

อยา่งเดียว

เราไมม่ีจดุประสงค์ ที จะตี ไมฉ่นั ไมไ่ด้ ถ่วงนํ *าหนกั Taria ผมรู้สกึวา่ ผม บรรลุ เป็น ตวัเอง ลกูศร

เป็นแรงผลกัดนั เข้าไปในหวัใจดงันั *น ความเจ็บปวดของฉนัหวัใจ เหงา ทําเครื องหมายด้วย โรคหลอดเลอืด

สมอง กวา่ ฟื*นฟปูวดแรงเกินไป จะสบูฉีด

ผมไมไ่ด้ ฟรีฉนัจะไม่ ได้รับการ บริการฟรี รักอิสระ ของฉนั แตฉ่นั รู้สกึ ผกูพนั โดยผู้ ที มี ความรัก สาํหรับ

ผม

เพราะพวกเขารัก ฉนั?

จะรักพวกเขาต้องการ ที จะเป็นอิสระ และ ติดอยูก่บั ใครสกัคนต้องการให้ฉนั รู้สกึวา่ อยูค่นเดียวและ ไมม่ี

ใครสงัเกตเห็น

ฉนัไม่ ต้องการที จะเข้าใจ อะไร ไมต้่องการที จะ คิดเกี ยวกบั อะไรเพราะ ผม บกุ ผมอยาก ออกไปจาก ใกล้

ฉนัไมต้่องการ ความรัก กลา่ววา่เป็น เสรีภาพผมแคอ่ยากจะ วาง สิ งที อยู่ ในตวัผม

ความเจ็บปวด สญูเสยีที เป็นและ ไม่ เป็น

ขณะที มา โดยไมรู้่สกึ ซ้าย

ลกัษณะนี * จะทํา และยกเลกิ และอื น ๆ ที จะบอก สิ งที เรา จะทํา

ฉนัไมต้่องการ ที จะทําอะไร ไมไ่ด้ ต้องการที จะไป ออกไปผม ต้องการที จะ ไปในที ที ฉนัไมไ่ด้รับ

จะหายไป และไมม่ีอะไรที จะนํามา

อยา่ ร้องไห้ ไมห่วัเราะ ไมค่ิดวา่ จะไม่ มองและความรู้สกึ เหมือนฉนั ยงัไมต่าย

อะไร โศกนาฏกรรม!

และผม จะต้องไป วนัหนึ งฉนั ก็จะ ยอมจํานน

วิธี มา?ใช่ฉนั สงสยัวา่ทําไม นี *ทําไม แต่ ไมต้่องการที จะ คิดวา่สิ งที ได้รับการ สง่

ไมต้่องการ ที จะตอ่สู้ ไมต้่องการที จะ เป็น มากที สดุเทา่ที คนที ไมเ่คยเป็น
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เสยีง หลอกหลอน ที ไมว่าย

Hang On

ผม จะเดินทาง ผม มาและไป อยา่งอดทน

สิ งที ฉนั สามารถพดูได้วา่ ผมไมไ่ด้มี ไมไ่ด้มี มาก และอื น ๆ ดงันั *นฉนั ขาด

ก้าวก่าย ฉนั จะ บอกฉนั ไมต้่องการที จะฉนัไมต้่องการ

ฉนัไมต้่องการ ที จะกลบัไป ผมต้องการที จะอยูที่ นี เมื อเลน่ เพลงและลมพดั

ไมต้่องการ ที จะเป็น ปีศาจที ไมต้่องการที จะ เป็น ทตูสวรรค์ ไมต้่องการ สวรรค์หรือนรกฉนัต้องการ ที ดินที 

ทกุอยา่ง ที มีอยู่

ไมต้่องการที จะ ปลอ่ยให้ ฉนัอยู่ ที ฉนั ฉนัต้องการ ทั *งหมดที มี เพียง ฉนั พื *นที ในการ หายใจและ คิด เกี ยว

กบัมนั

ลองจินตนาการ และสร้าง การดํารงอยู่ ของตวัเอง

ฉนัเพียงต้องการ อากาศ ในการหายใจต้องการให้ฉนั หลวม เป็นลมหายใจของ อากาศที เรา

ผมเขียน สิ งที จะ รั วไหล หลงัจากที ได้อา่น สิ งที เป็น ของฉนัต้องการ ที จะถ่ายทอด

ฉนัรู้วา่มนั ไมใ่ช่เรื องง่ายผมคิดวา่หลายจะไมถ่กู กลา่ว มาก วา่ ที จะไม่ เข้าใจ
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ผมปฏิเสธ

ดดุนั ต้องการ ที จะปฏิเสธ สิ งที  impoverishes ฉนั

สิ งที นา่รําคาญ มีสถานที ใน หวัใจมีจํานวนมาก ของอารมณ์ความรู้สกึ

สิ งที เราเห็น ได้อยา่งรวดเร็วคณุ สามารถทําเครื องหมาย ในหวัใจของคณุ

เขาไมส่ามารถ ใช้มนั ไมต้่องการที จะ เห็น แตรู้่สกึ สิ งที ตาของคณุ ดู

ไมเ่คย เปิดดวงตา ของหวัใจ เพราะเขา ไม่ สามารถมองเห็นและ เป็นทกุข์

ฉนัอยูที่ นี 

คณุเห็น ฉนั?ผมคิดวา่ไม ่!คณุสามารถรู้สกึ ฉนั?นอกจากนี * ผมคิดวา่ไม ่!คณุ จะเห็นอะไร ในตวัฉนั ?

อืม ผม อยูที่ นี เกรงวา่เจ้า esquecesses ฉนั ไมส่ามารถยืน ได้มีคณุ เพราะสิ งที รวมกนัเรา บาง

ครั *ง แยกเรา แต่ ผมบอกคณุ ฉนัอยูที่ นี 

ฉนัจะไม่ หลอก

ฉนัจะเขียน และ ปลอ่ยให้มนัไหล

สิ งที ผม เขียน คือไมต้่องสงสยั การฉีกขาด

ขณะที ผม เขียน ฉีกขาด มนัเป็นเศร้า เหงา เปียก หลวม

ผมขอ เช็ด นํ *าตาของ ความเจ็บปวด ของ ความเศร้าของ ความเหงา ของคณุ หายใจไมอ่อก วา่ จะเป็น

คนเดียว ที 

ผมขอ เลยี นํ *าตาของ ผม ดื ม เจ็บปวดนี * คณุรู้สกึวา่

เพียง คนเดียวฉนันี * คือฉนั เพียงแค่ ฉนั!

ฉนั ได้อยา่งไร?เพียงแค่ ฉนั

ความรู้สกึที จะขยาย ความรู้สกึ เจ็บปวด อยา่งแท้จริง

รู้สกึอยา่งไร วา่เราเป็นฉนัคิดเกี ยวกบั ที เกิดขึ *น นอกเหนือจากสิ งที มา จากตา่งประเทศ
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ขาเข้า ก็รู้วา่ฉนั อยู่ จะมีชีวิตอยู่ เพื อคนอื น เพียงแคม่อง เรา แต่ ไมเ่คยเห็นเหมือนกนั วา่ผม หลวม หน้า

แผน่ เดียว ประโยค หลวม หลวม หน้า แผน่ เดียว วลี หลวม ต้องการทกุอยา่ง ที จะออกมา ไมต้่องการ

บนัทกึ สิ งที ผม วา่ง ตวัเอง เพียงเพื อให้ evoluirei ทกุอยา่งที ผมเขียน ทกุอยา่ง evaporize 

, esvaísse ในจดหมาย ของประโยค อาการปวดมากขึ *นคําวา่ ความเจ็บปวดของคณุ ทกุ ที ฉนัเขียน

ฉนั ที จะตั *ง ฟรีไมต้่องการ ที จะประสบ

อีกวนัหนึ ง ในตอนเช้า อากาศ ตอนเช้า สด มีเสยีงดงัมากเกินไปฉนัต้องการ คืนคืน เงียบ ที ฉนั เห็นในที มืด

แสงที ทา่นนํา

ลองเข้าร่วม ความเงียบ และความมืด

ขอให้ผ้า แสงด้าน มมุ เสนห์่ คาถา บทกวี วลี

ผมอยาก จะเป็น แสง ของคณุ ในคืนที มืด

ขณะที ผม ปลอ่ยให้ตวัเอง ไป ใน มมุของกระแสนํ *า ลกึเลน่พิณ เมอร์เมด สงูผมต้องการที จะอยูแ่ละ มอง

คณุ โดยไมบ่อก คณุวา่ ผมจะเขียน

จะไม่ ลมืคณุ

ไมม่ีอะไร !ไมม่ีอะไร ไมไ่ด้

เป้าหมาย ที มี คําเหลา่นี *เป็นโมฆะผมไมอ่ยาก ให้คณุอา่น เรา ไม่ ต้องการที จะเขียน วนัหนึ ง อยากจะบอก

คณุ

แตต่อนนี * แคอ่ยาก บิตของ อะไร

ผม ไมท่ราบวา่ คณุจะอา่น มากน้อย เข้าใจสิ งที ผม ต้องบอกคณุ

สิ งที อยากให้ สงัเกตได้วา่ entendas และ ทั *งหมด แต่ บญัชีสาํหรับ ฉนั และมีคณุ สามารถ นบั

บนฉนัแตไ่มไ่ด้ บอกใคร

ฉนั จะรอ ความตาย decepe ฉนั

ความตาย?มี การตาย ไมเ่ป็น!

และนี คือ เสมอปัจจบุนัฉนัไม่ กลวัตาย แต่ การสญูเสยี คณุ
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ไมใ่ช่สิ งที ทําให้ฉนัเจ็บ แตป่ระสบการณ์ ของการมี และไมไ่ด้มีความแตกตา่ง ของการเป็นวิธีการ นี *สามารถ

เป็น เช่นนั *น?

ฉนัต้องการ อะไร เพื ออะไร เลก็ ๆ น้อย ๆ และ ที ฉนั ต้องการฉนั ต้องการอะไร ฉนัทําซํ *า ผมมี ทกุอยา่ง

เมื อ ผมไมท่ราบ และตอนนี * ฉนัรู้วา่ฉนั ต้องการอะไร ปฏิเสธ สิ งที เป็นและ ไมฉ่นั จะได้รับฟรี ฟรี ทกุอยา่ง

กบัผมความสมัพนัธ์และ จะ วางฉนั ขมขื น ที เป็น มี

เพียงแค่ ฉนัอยากจะเป็น !

ฉนัสามารถ เพียงแคเ่ป็น ฉนั?ใช่ ฉนัและ ทั *งหมดนี *เป็น อะไรที ฉนั ไมต้่องการ" ตลอดกาล "

Hit และเริ ม เต้น ตี อยา่งไมห่ยดุหยอ่น กบัการไหล เป็นประวตัิการณ์ของ ความผิดปกติหรือได้รับบาด

เจ็บ แล้ววนัหนึ ง เปิด ไมม่าก กลบัมา จะทําอยา่งไร มนัก็เปิดและปิด ทนัทีที ผมจะ ออกเสยีง เป็น เหมือง

แต่ เสมอใน ของฉนัสั งซื *อของคณุ วา่คณุ และฉนั อยูใ่นคํา นั *น หวัใจ!ความเศร้า ลกึ ของการเป็น

มนัเป็นเรื องที ไมเ่ป็นที รู้จกั ที จะตระหนกั และเรียนรู้ ที จะอยูก่บั ดเูถิด ใกล้ชิด ของ ช่องวา่งที เป็นเลก็น้อย

และ มี อยู่ เป็นสิ งที มกัจะ จางหายไป เช่นถ้าใน การยอมจํานน เป็น ความลงัเล ในสาระสาํคญั เพียง

ต้องการที จะ ไมไ่ด้ มาจาก ตวัเองคณุสามารถมองเห็น ในพื *นหลงั ด้านในและ มี ของเรา ที เราเห็น วา่มี

อะไร เพื อให้ ด้อยกวา่ ที จะ แสดงให้เห็น ดเูถิด ที สงูขึ *นคิดวา่ อยา่งชดัแจ้ง ผม จะไมป่ลอ่ยให้ การแสดง

วิธีการ ที ตํ ากวา่มาก เป็นระดบัที เรา วาง ตวัเอง เราจะเห็น วา่ตวัเองสงู,จะเพิ มขึ *น ใกล้กบั เลก็ ดเูถิด ยู

โทเปีย สงสยัวา่ จะเกิด ที อยูอ่าศยัและ การเรียนรู้และ เมื อคณุจริงๆ ตระหนกั รู้วา่ มาก เดินออกไปจาก

ทกุอยา่งและ รู้วา่ ตวัเอง ของคณุเอง วา่มีการเปลี ยนแปลง ?

ทกุอยา่งใน โลก เงียบ ของฉนั!วิธี มา?

เพราะฉนั ยินดีที จะเปลี ยนแปลง และ เจอ แตเ่กือบทั *งหมด มาจาก โลกของฉนั โลกของฉนั เงียบ?มนัเป็น

ความคิดที บอกฉนั ที จะทํา สิ งที ถกูต้อง เพื อ!ลองนกึภาพ ? !มิติของ ตราโตสเฟี โดยไมต้่อง ขยายตวั ขีด

จํากดั ที จะเข้าสู่ ความผิดหวงั ของเวทมนตร์ ตลอดเวลาที ออกมา ในระดบัของ ภาพลวงตา ของตวัเอง

เสมอกบัลกัษณะ มืดของ ภาพลวงตา ที แท้จริงของคําพดูแล้ว ผิดหวงั ;รุ่น Dora ของความขดัแย้ง

ภายในของความทกุข์ทรมาน ที เรียบง่ายที เต้น สามคัคี ใด ๆ

ลกึลบั ลกึ และที สาํคญั ที เป็น ตวัอกัษร ที ไม่ ผกูพนั ของพลงังาน มากขึ *น ตวัอกัษร หรือ ตวัอกัษร คํา

น้อย
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นี เดินเส้นเป็น ซึ งจะ ตกตะกอน และการเขียน มากในการ เลก็ ๆ น้อย ๆ ที จะกลา่ววา่

ใน สิ งที ไร้ประโยชน์ ที คณุจะได้ มา จํานวนมากจะ เป็น ผู้ ที ปลอ่ยให้คณุ คนอื น ๆ จะไมย่ืนจะบอกคณุ

วา่มากขึ *นสาํหรับการ เป็นนกัสู้ที ยาก แต่ คณุ " ใช้ " ที ไมกี่ จะยืน แต่ ผู้ ที อยูใ่น ด้าน ที เลก็ที สดุ มีคา่

ที เดียวที คณุ จะได้รับมีชีวิตอยู่ เติบโต เรียนรู้และ ในพื *นหลงั เสมอ ความรู้ เลก็ ๆ น้อย ๆ ยโูทเปีย

นี เป็นวนัสาํหรับ นิด ๆ หนอ่ย ๆ ต้องการ เพียงหนึ ง เรียนรู้วา่ การเขียน คือการ รวมกนั ของ ปราชญ์

ความรู้ สามญัของ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที พวกเขา ทั *งสอง อธิบาย เฉพาะกบัภมูิปัญญา ที ลกึซึ *ง ที 

อา่น +

ฉนัจะเริ มต้น ที ฉนัต้องการ ที จะเสร็จสิ *น

ควนั ขยาย ภายในของ ห้องของฉนัสาํหรับ การตกแตง่ภายใน ของฉนั ยงั นี * ละเมิดฉนัต้องการ ที จะ

ทําลาย กบัคณุและ กบัคนอื น ๆ

ฉนัจะ ได้รับ?

ความแข็งแรง , ความแข็งแรงและความ แรงที หลอกหลอน ฉนัและ บอกให้ผม ก้าวไปข้างหน้า โดยไมต้่อง

กลวั !

คณุ จะสิ *นสดุก่อน วนั ของฉนั

ภายนอก ทั *งหมดที ฉนั จะปฏิเสธ ที ผม จะรู้สกึวา่ ... ผมไมท่ราบ แตที่ นี ฉนัจะปลอ่ยให้ เรื อง เลก็ ๆ

น้อย ๆ ของฉนัคือ ในหน้า นี *คณุ อยากรู้ของฉนั ยก เรื องเลก็น้อย

สิ งที ผม จะบอกคณุ ใน หน้าเหลา่นี * สาํหรับ ผมที จะหาตวัตนที แท้จริง ที สถิตอยู่ ในเรา โดยไมต้่อง โลกภาย

นอก

นี * เป็นวิธีการที เป็นไปได้เรา จะเห็นวา่ ฉนัจะอธิบาย เรื องของฉนั

ไมม่ี ลว่งหน้า นาน ถอย แนน่อน พร้อมที จะไปการสบูบหุรี ยงัคง แผก่ระจาย พื *นที นี *

เรื อง นี *เริ มต้น ที จะสิ *นสดุ

สิ งที ฉนั บอกคณุ คือการตอ่สู้ ทกุอยา่งลองดวูา่ ฉนัจะได้รับ ไปที สิ *นสดุและ บอกวา่ผม ทําทกุอยา่ง และไม่

มีอะไร เป็น สงูสดุของ ตวัตนภายใน
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ได้มาถึง ที นี ใน เวลาสั *น ๆ ในบหุรี เทา่กบั จํานวนหน้าอา่น ทําไม

ลองมา ตอ่สู้ นี *จะมี ระยะเวลาที 

Sopra ใน ชั วโมง ในนาที ในไมกี่ วินาทีมนัมากกวา่ !

ฉนัจะเริ มต้น ที ฉนัสิ *นสดุ

ฉนัพร้อมที สบูบหุรี นี * ทะลุ หน้าตา่งและ เผยแพร่ ไปในอากาศ ที ฉนัต้องการ ที จะเป็น ควนั นี * มี อากาศ

เทา่นั *น

ผมแคอ่ยากจะ สดูอากาศ

ฉนัต้องการ ที จะลอย และ จินตนาการสิ งที จะบอก ที นี สิ งที ฉนัไม่ ต้องการที จะทํา เริ มต้น ในที สดุก็ มกัจะ

ทําผิดพลาด เหมือนกนั

การสู้รบ อยูไ่กล จากการถกู ลอ็ค

สิ งที ฉนัต้องการ ที จะถ่ายทอด ความรู้สกึ เป็น สถานการณ์ และความขดัแย้ง

และ การตอ่สู้เป็น ในการชนะ เป็น วา่ผมเป็นใครผมอยากจะเป็น อีก รูปไล่ ฉนั

การรับรู้ ของตวัเอง ที แจ้งเตือน ฉนัและ บอกฉนั : โผลอ่อกมา คณุชนะ

นี ฉนักําลงั ยืนอยู่ แต่ การตอ่สู้กบั การเคลื อนไหว ที ไลล่า่

ที สาํคญั ที ฉนั มาถึง ตวัฉนัฟรีตวัเอง ขยาย ตวัเอง ให้ฉนัเป็น คณุ ผา่นฉนั

เริ มต้น ที นี สิ งที ฉนั จะสิ งที เป็นคําถามที ดําเนินการ โดยไมต้่อง สะดุ้งสะเทือน ดเูถิด ตวัเลขที หลอกหลอน

ฉนั

ไม่ เกิดขึ *น อีกครั *งและ เกิดใหม่ จะมีชีวิตอยู่ และความรู้สกึไมม่ี demagoguery และ ภาพลวง

ตา อาศยัอยู่ ในสิ งที คณุ ไมส่ามารถมองเห็น

เพราะเพียง แล้วคณุจะ มีความคืบหน้า ได้รับการขึ *น และพดูวา่

ผมอยากจะเป็น สิ งที ฉนั ฉนั ฉนั

การที ผมเป็น และ วา่ตวัเลขจะเป็น
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ฉนั จะเป็น ฉนัคิดเมื อ ไล่ ฉนัฉนั จะบอก คณุลว่งหน้า

หนัหน้าไปทาง ผมและ ปลดปลอ่ย ฉนัสดุท้าย ยงัไมไ่ด้ เริ มต้น

ทกุ ความคิดที วา่ระวงั นี * จะ ไลค่ณุ และ ปลาย สายเคเบิลคณุเป็นเพื อน

ไม่ เสยีใจ มากขึ *น ในขณะนี *ถึงจดุสิ *นสดุของ ความทกุข์ทรมาน ที เขา สมัผสั และกระซิบ กบัผม ที คณุ มี?

ตอนนี * เป็นจดุสิ *นสดุของ จดุเริ มต้น ที ผม จะ รายงานที นี 

สาํหรับตอนนี * ผมพดู เพียงแค่ มาหาฉนั และรวมเอา ฉนั ไปสูช่ยัชนะ

ที สาํคญัในการ ฉนั กลายเป็น เจ้ามี ฉนั!

คณุจะ เป็นครั *งสดุท้ายที กลิ น ของฉนัใช่คณุ จะไป

ไมต้่องแสดง ที นา่เศร้า กบัการเดินทาง ของคณุโดยวิธีการ ที ผม มอง ในทางของคณุ

ไป ตามที คณุ มา จาก วิธีการที คณุ มาฉนัไม่ อยากให้คณุ คณุมีโชคร้าย เดินเตร่การแสดงตน ของคณุคือ

ปรามาส

ฉนัรู้ วา่ คณุ ไมเ่คย ได้รับรางวลั หายไป เทา่นั *น

คณุต้องการ เพื อนที สบูบหุรี ของโรค

สว่นหนึ ง และไป ไป ไป วา่ เมื อมาถึง จะไมไ่ด้ อยูที่ นั นที ผมกลา่ววา่ Emano กลิ น ของคณุที โดย

เฉพาะ ... ไอเรส ได้รับ รสชาติและ นํ *าหอม อื น

บางทีคณุอาจไม่ ทราบวา่ คณุอาจ ไม่ ได้รับ พระ ในใจ สิ งที คณุ provocas

เพราะผม รู้วา่คณุ จําได้ ไมกี่ ปีพอ ตอนนี *ที นี อยู่ ความปรารถนาที จะ คงอยูก่บัทา่น

ฉนัจะ คราง ในการปรากฏตวั ของคณุ เริ มคิด แต่ ลาง สาํหรับ โรค ที ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

อาจมี และฉนั สร้างการเชื อมตอ่ ของเรา แต่ ความหายนะ และความสขุ จริง เพื อ สภาพความเป็นอยู่

น้อยออ่นแอผมกล้า โดย กีดกนัเพราะ เพียงแล้ว จะเบา และเป็นธรรมชาติ เพื อให้ ฟีด ฉนั

เย็น ที เงียบสงบ อบอุน่ และความสามคัคี จะ ชดเชย
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ลม ธรรมชาติ ที ไหล เป็น เวลา มกัจะรู้สกึ กบั ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือกระแส อากาศ bafejado กบั

เรา จะได้รับ พายุ หนัหน้าไปทาง เรามนั เป็นเพียงธรรมชาติที ควนัจากอากาศ ตวัเอง

ซึ ง เราพบใน ธรรมชาติ ภายนอก ภายใน ความสามคัคีของ กระแส ฟรี

ดอกไม้ เติบโตและ รวบรวมราก มาก ของการปลดปลอ่ยประสงค์ ที ชดัเจน การประชมุของเรา เป็น สชีมพู

มากเทา่ของ ทราย กระชบั ตั *งแต่ เหตผุลขึ *นไป พ้น ภาพ หยาบคาย มนษุย์เพื อ ความผิดปกติ ของความ

สมัพนัธ์ ที ใกล้ชิด ที แยกเราเรามีความ แตกตา่งกนั ผม ธรรมชาติและอินทรีย์ พระองค์ทรง เทียมและ

สงัเคราะห์ และไม่ จึง exprimas ไมม่ีฉนัโดยไมต้่องมี การกระทําที จะ ตอ่ต้านคณุจะ ทําให้ฉนั มี

ความสขุ

ฉนัจะ เปิดประตู สาํหรับคณุที จะ มา พดูคยุ กบัผมแตฉ่นัจะ ปลอ่ยให้มนั แง้ม ที จะได้รับ ออกมา ไมน่าน

หลงัจากนั *นรูปที คณุมีความตระหนกั ของการแพร่กระจาย ของคณุ consomes ฉนั อดทน ของ

ความไมส่งบคณุอยู่ และคณุจะสาํคญัมาก น้อย

เราทกุคนมี ขั *นตอน โง่ เหลา่นี * มกัจะอยูใ่น เด็ก

แตถ้่าพวกเขา บอกเรา ในผู้ใหญ่ ที จะปลอ่ย เด็ก ที เรามีใน เราแล้ว ผมกบั เจ้าขั *นตอน ที ไมด่ีฉนั จะกลบั

ไปสงบสติอารมณ์ ของผู้ ป่วย

คณุสามารถไป ผม ลอ็คประตคูอ่นข้าง รู้วา่ทําไม คณุมา แตย่งั ทราบวา่ เจ้า

ช่องวา่งกว้าง ความคิด ที กว้างขึ *นเพื อ วางคณุ

หนีไป โดยไมต้่อง ฉนั ล้อมรอบ ตวัคณุและ ระเบิดจาก วนัแรกที คําของคณุ ได้รับ วลี ของฉนั แต่ ไมไ่ด้

บอก ฉนัเมื อ ตอ่ไปที คณุ บอกฉนั สวสัดี ฉนัอยูที่ นี แต่ แนน่อน การเดินทางของคณุ จะ กลบัมา สูค่วาม

เป็นจริง ยาก แต่ ความสามคัคี เพื อให้มี ทั *งให้ บกุ,เรามี สิ งที เรา แสวงหา ?ดงันั *นเพียงแค่ คําพดู จาก

คณุวา่ ลาก่อน

และคณุ มา จะไป เริ มต้น ...

มนัเป็นช่วงเวลา ที ผา่นมา ... พลาด ที จะออก มาการฉีกขาด ลดลง และ ดบั ร้องไห้

เชือก ที ผกู ฉนัเป็น ไมเ่หมือนกนัที  suffocates ฉนัโหนด ของคอ ห้อย ตอ่งแตง่

Estrangulas จิตใจและ จิตสาํนกึ sufocas
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สิ งที คณุเสนอ เป็น ตายช้า ชบุตวั และการเดิน วิธีนี * และพดูคยุ ในขณะที เรา ได้ทําไมเ่คย จะลบ ความ

เจ็บปวดอยา่งรุนแรง มากกวา่หนึ ง ระเบิด ตดั สด ลามิเนต เข้มงวด

ที ด้านบนของหนว่ยความจํา ที บาดใจและ ระเบิด ที นา่กลวัการแสดงตน เป็น dichotomous ของ

คณุ ระหวา่งการเป็น และไมเ่ป็นชีวิต ครอบคลมุใน ช่วงเวลา การถ่ายภาพ ที ร้านค้าทั *งหมด และเท ทนัที

เพราะ คณุอาศยัอยูใ่น ฉนัออกไปจาก ฉนัลบ ดวงชะตาของคณุ และใช้ชีวิต สว่น

นี * ความรู้สกึ ที ไร้กาลเวลา การแพร่กระจาย ในช่วงเวลา ดงัตอ่ไปนี *วิธี ที จะบิน ได้โดยไมต้่อง ออกจาก ที 

นั งของคณุ

เวลา นี *ไมไ่ด้ หยดุเพราะ หายใจและ คณุสามารถ เคยหยดุ สิ งที ทําให้ คณุหายใจ

การใช้ชีวิต ที มีความแข็งแรง ที สดุเทา่ที กระตุ้นให้ หายใจแต่ เพียงแค่ หายใจ ไมไ่ด้อยู่

เมื อคณุ ปลอ่ยให้คณุ มีชีวิตอยู่ ไมไ่ด้ หยดุหายใจ

ดงันั *น สิ งที เป็น สิ งที เกิดขึ *น ใน ภาพที ทําอะไรไมถ่กู

โดยไม่ จํากดั หรือผลกระทบ ขั *นตอนตอ่ไปนี * โผลอ่อกมาจาก เป็นอีก ช่วงเวลาที ทกุ กวาด สิ งที เรา จริงๆ

เป็น ภาพลวงตา ของหน้าผา ตนเอง หวดคือการ มีชีวิตอยู่ ในขณะที เรา ยงัมีชีวิตอยู่ สิ งที ย้ายเรา คือ

ธรรมชาติที ล้อมรอบเรา อยา่งตอ่เนื อง และมีเพียง สมาธิ เรา ผมหมายถึง วา่ทกุเวลา การดดูซมึ จะ มีแนว

โน้มที ทําา ใจ จริง เทา่นั *นตั *งแต่ สะท้อนให้เห็นถึง ธรรมชาติ ทกุเฟรม แบบสุม่และ สดุยอด เกิน ช่วงเวลา

ของ รูปแบบ การเคลื อนไหวของมนษุย์ ทกุคน

สิ งที เกิดขึ *น รอบ ร่างของ ตวัเองอยูน่อก ที ขยาย การตกแตง่ภายใน แต่ จบั ความรู้สกึของ ความว้าวุน่

ใจเป็น สิ งมีชีวิตที มากขึ *น ที จะย้าย เราไปสู่   ธรรมชาติหาก ในเวลาใด ๆ บริสทุธิ< ก้าวก่าย ขดัแย้ง คณุ

จะ หลอมรวม ในทนัที ของจิตใจรายการเหลา่นี * ไมส่ามารถจบัคู่ การเรียนรู้และออกจาก โมเมนตมั ใด ๆ

ขอบคณุ กระชาก,ความคิด อนัยิ งใหญ่และ หา่งไกล

ผมอยาก ที จะพดูคยุ เกี ยวกบั ... คณุตดัสนิใจ เสมอ manobraste

การกลบั บทบาทบอก ให้ เงียบ

เที ยวบิน ของคําคือการกระทําในฐานะที สนใจคณุ และ นําคณุจาก
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คณุจะบิน ไปรอบ ๆ ใน เงา ลมเพราะ คณุซอ่น ปรากฏ ดงันั *นเมื อคณุ ต้องการ

คณุไม่ เห็น?

อยา่ให้เจ้า อื นคณุจะ มีเพื อน อีกคนหนึ งที ไมไ่ด้ โชคร้าย ของคณุง่าย

มนั โผลอ่อกมา นึ ง ขึ *น

มนั จึง นบั วา่ ถึงสบิ ฉนัตระหนกั เทา่ใด vislumbramento ขณะที ภาพรวมของหน้าตา่ง ใน

อนาคต ได้เปิด มมุมอง และ เพียงควนั ที ผา่นมา ขยายตวัและ การคลกิ ในอนาคต จะกลายเป็น ขนาด

ใหญ่และขนาด ใหญ่
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