
SUN KU - The Light of Truth

          Unpretentious მოსაზრებები გააკეთა კარგი განლაგება, 

ძალიან დოზა დამოუკიდებლობა, ღრმა , საინტერესო , 

როგორც ვხედავთ, ურთიერთქმედების კარგი იდეები რის

შედეგადაც ნაბიჯი ვუთხრა ამბავი ერთად მორალური, რომ

არის მორალური ამბავი ... ეს ამბავი ორი workhorsesვინც

გააკეთა მოგზაურობა უძველესი japan, რადგან დრო

აღმოჩენა, ნაცრისფერი ვირი იყო დატვირთული მარილი, 

ძალიან მძიმე დატვირთვა;შავი ტრაკი მართვადი თქვენი

დანიშნულების ქარავანი , რადგან მას ჰქონდა ძალიან

სინათლის დატვირთვა , აიღო sponge up თავს იწონებს მის

წარმატებას , რომ ძალიან უხეში გზა ნაცრისფერი ვერ

გავუძელი და სიკვდილს , როდესაც ძალისხმევა დაბრკოლების

იყოფა დიდი puddle წყლის derretendo-თუ ნახევარი

დატვირთვის , შავი ტრაკი დამწუხრდა თვალს

წარმოუდგენელი luck mate , რომ იქ მიდის მოხსნას , 

გამარტივებას აღების რა დარჩა პასუხისმგებელი.ამოძრავებს

ეჭვიანობა, მიცემული წყალში , იმ იმედით, იგივე ბედი.

Sponge გაჟღენთილია up წყლის მიღების ეს თითქმის

შეუძლებელია შავი ადგომაც კი , რა თქმა უნდა , საბოლოოდ
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დაუთმო დაღლილობის და იღუპება.

ისტორიები ბაბუის

სიყვარული ჰგავს ცისარტყელას , არ არის ყოველთვის, მაგრამ

ყოველთვის , როგორც ჩანს ,უტოპიურ ქაოსის თეორია

ჩამოყალიბებული 1 = 1 + 1 = 2: 2 = 1a Rainbow Spiral 

utopia multifactorial სიყვარული მთავრდება მაქსიმალური

ძალა პირის რადიაციული, blooms მზე - დედამიწაზე

იწურება, მზე შთააგონებს იგივე ფერებიხატვა მსოფლიოში - მე

სუნთქვა, თქვენ გააჩინოს იგივე ჰაერის სიყვარული და მე

ყველა ფერები ხატავს თქვენი სამყარო!ყველა ნაწილი , თუ

როგორ ვგრძნობ რამ და არსებობს რამ, რომ გაერთიანდეს , 

ცალკე , მაგრამ სიმართლე არ მალავს ფაქტებს.ჩემი პირველი

მეხსიერებაში უბრალოდ უნდა რემინისცენციებით, რომელიც

შეიწოვება შეთანხმებას ნათელი დღე, და მოამზადოს ჩემთვის

ძალა სინათლის გარეთ სიბნელე, და გავრცელება ძალა და

ენერგია მთელი constelar თანამეგობრობას.მე თავს

ვიფიქროთ, თუ ერთ მშვენიერ დღეს მანძილი ?თუ ერთ დღეს

იყოს მანძილი, რომ ხომალდი , საშინელი , ხმაურიანი , ან

იყო სასტიკი , ნათელი, ლამაზი , radiant და

ენერგიული.თითოეულ ray აქვს, როგორც ადამიანები

სხვადასხვა მახასიათებლები, სხვადასხვა რეჟიმები მოქმედების

, სხვადასხვა სინათლის , ანუ თითოეულ ray / იყოს

უნიკალური და ექსკლუზიური.ასევე, თუ ერთ მშვენიერ დღეს

მანძილი მინიმუმ ეს იყო ორიგინალური.თითოეულ ray 

ფორმა აქვს ქმედება, რადგან ნებისმიერ დროს ადამიანები, 

რომლებიც იზიარებენ დროს ჩნდება ფრაქციები.ვართ ჩვენ

მოქმედი სხივი / იყოს , ჩვენ ვერ შეცვლის მიმართულებით და

დანიშნულების.დაკავშირებით მიმართულებები და პირველად

მე ვთხოვ ღვთის სახელი, ერთ დღეს მოვიდა , აქვს საუბარი

რწმენა და რწმენის ყურანის მიმდევარი რომელმაც მითხრა, 

რომ შემდეგ ამბავი, რომელიც მე აღწერს : თქვენ მოცემული
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თამაშიხელები და მტკიცე ვთხოვთ ღმერთს დატოვება თქვენ

მაქსიმალური ქულა და დაუტოვებიათ თქვენ რა.ჩემო

ძვირფასო, ამბავი boils ქვემოთ , მაგრამ ვინც საბოლოოდ

გამოვიდა ინფორმაცია?მაგრამ გარდა ეს ამბავი მინდა

გითხრათ , რომ ჩვენ გვაქვს სამოქმედო და რადიუსი / 

მოქმედი გარემოს, თითოეულ რულონები კამათელი თქვენი

ენერგია / ფორმის / ქცევა.ვიცოდი, რომ ეს იქნება

სატრანსფორმატორო და რომ საქმე აქვს ბალანსი მოელვარე

ძალები , რომელიც გარდაქმნის რეალობა.წამოიწია ენერგიას

და რომელიც ცხოვრობს უკმაყოფილება კმაყოფილება გახდება

ყველა ფერები ხატავს თქვენი მსოფლიოში.გავიღვიძე

განსხვავებული რეალობა , ვიდრე ჩვეულებრივი და

შეისწავლონ წერის კურსები მეშვეობით ეს წიგნი , რომ

გაფართოების ჩემი ყოფნა.ვფიქრობ , თუ როგორ უნდა

გადამცემი აზრისა და equate იგი მსუბუქი და მისი ძალა.ჩვენ

ყველამ დაფიქრდით მრავალჯერადი პერსპექტივები უნდა

დაიცვას ჯაჭვის და სული აქვს მომენტები დარღვევა, გზას

გადავხედავთ ყოველთვის არ არის გულუბრყვილო და ენერგია

აფართოებს.პრობლემური გონება misdemeanors ეძებს

უპირველეს და ხმა ერთხმად უფრო ხმამაღლა, ვიდრე ბევრი

ხმები, სიტყვა გამოხატულებაა ხელოვნების, ახლა იქ იქნება

შთაგონების.ცემის გული აქვს თავისი რიტმი , რომელიც

აფართოებს ვენების.რეპრესიები შეადგენს მკვდარი, რადგან

ყველაფერს აქვს თავისი ქ.ყველა ჩვენ ვიფიქროთ ბოროტი და

ზოგჯერ გვაიძულებს დახურეს მდე, "მაგრამ ჩვენ ყველა

ვფიქრობ," მოგონებები არ არის ყოველთვის აწმყო და

აცხადებენ, რომ არ pratiques სიძულვილი, რადგან ეს არის

ცუდი.ჩვენ ყველას გვაქვს გამოხატვის თავისუფლება , მაგრამ

არ აქვთ ეს უფლება დრო , და მეტი არაფერი პატიოსანი, 

ვიდრე სიმართლე, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ფორმები

გამოხატვისა და იმისა, რომ კარგად არის ის, რომ

ბალანსი.ბალანსი ციკლი routines, ნერვიულობის დისბალანსი
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.ხალხი მიყვარს კომენტარს არ აკეთებს.ყველას გვაქვს სუფთა

საყოველთაო სიყვარული წარმოშობს თანაგრძნობა.მზე

ენერგიის წყაროს, პათოლოგიური არის არაფერი ხდება, 

ყველას ავიწყდება , როდესაც მათ სურთ და ყოველთვის

არსებობს მრავალი პერსპექტივები , ბევრი იდეები , რამდენიმე

რწმენით ... არსებობს გამოუსწორებელი რამ, რადგან ყველა

ექვემდებარება უსამართლობა.სიყვარული არის წყარო პატივი

და ყოველთვის მარტო და დაცული : არის ხალხი , ვინც არ

მიყვარს , რომ ვფიქრობ, მაგრამ ცნობიერების არის ფანარი, 

რომელიც განმარტავს us.

არსებობს vices , რომ ჩვენ ყველა ზოგჯერ აქვს შიში, რომ

ვთქვათ, და სულელური რამ.მე არ ვწერ ვინმეს, ჩვენ ყველას

გვაქვს რაღაც ჩვენ არ გვინდა, უნდა გვახსოვდეს, მაგრამ

კარგია, რომ არ ვიცი, როდესაც ჩვენ სამწუხარო და

ყოველთვის აღიარებს და არ მალავს არაფერს , რადგან ყველას

ხარვეზებს, ჩვენ ყველა თავს სიამოვნება რაღაც და როდესაც

საშუალება დაელოდეთ ხსნის კარი.ყოველთვის არსებობს

განცდა, რომ სხვა, მაგრამ "არავინ არის ვინმე" და ამიტომ

ყველას აქვს უფლება ბრწყინავს.მეგობრობა ყოველთვის კარგი

პრინციპი მეგობარს კიდევ ერთი თვით.დაიცვათ თქვენი

ინსტიქტი ხედავთ დადებითი.ჩვენ შეგვიძლია ყველა გვიყვარს

და სიყვარული სიყვარული არის ნათელი გენერატორი

როდესაც ჩვენ გვიყვარს ჩვენ პატივი უნდა სცეს ეს გრძნობა, 

უყვართ ერთმანეთი და გაზრდის შობადობის , ყოველთვის

სიტყვა გზაჯვარედინზე თამაშები უდავოდ ანტაგონისტური

სიტყვები, მაგრამ თქვენი ლოგიკარათა თავიდან ავიცილოთ

ტანჯვა."რა აქვს ძველი არ არის სიბრძნე, მაგრამ Prudence" 

ასე რომ მოუსმინოს ,ყველამ იცის, კარგი და ბოროტი?ჩვენ

გვაქვს ჩვენი ხელები გადაწყვეტილება იქნება კარგი ან

ბოროტი, სიგიჟე რაღაც საღი აზრის , ნამდვილად ცოდნა

მნიშვნელოვანია! ?თუ შესაძლებელია იყოს
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კურსდამთავრებული სკოლის ცხოვრებაში ... მე მოგხედავთ

თქვენ, ჩემთვის და ვისაც ვუყვარვარ .შეცვლის

ევოლუცია.საკაბელო რომ გადის ძლიერი მიმდინარე შფოთვა , 

ელექტრო, აწარმოებს ორგანოების , მექანიზმები და იმედი

რაღაც ახალი და საოცარი , რომ ტოვებს სტატიკური

მოძრაობები , მაგრამ racing აზრები და

აღშფოთებული.პარალიზებული მოძრაობა, დაძაბულობა

იზრდება ჩამოყალიბებასა და აკონტროლებს და იზომება

მოძრაობები, ქვემოთ კიბეებზე აზრის , სადაც ჩვენ

დაკავშირება ერთმანეთთან .არის ამ კიბის აზრები, რომელიც

ჩვენ კატეგორიზაცია ქცევა, სახეები და მოძრაობები არ ეტევა

დაღმართი და აღმართი მომენტები ცხოვრებაში, lights 

შესანახი სარბენი მოუწყვეტლად გამოიწვიოს თქვენ გიჟები ამ

საუკუნეში რეალობა.XXI , ენერგეტიკის, ჯადოსნური , 

კოსტიუმები , ყველა აშკარა ჰარმონია, მაგრამ სიფრთხილით

მოვეკიდოთ კიბეებზე , ყველას არ ექსკალატორიდან

ცხოვრების, არსებობს არსებები, რომლებიც ასვლა კიბეზე რომ

მოიმატებს და განსაკუთრებით ვინმე მოძრაობს და მხარს

უჭერს , არის ის, რომ საკმარისი ან არის ესსაკითხი ბალანსი ?

ძალთა ბალანსი აუცილებელია, რათა ბალანსი მოძრაობები, 

და ქვემოთ დონეზე ყველა ყოფნა, მაგრამ არა ყველა

იმსახურებს დაცემას ან მხარი დაუჭიროს ჩვენს ასვლა , 

ძალისხმევა და perseverance ეძებს გასაღები , მაშინ

დააყენებს თავს სულისკვეთება მსხვერპლისა გარეშედაზიანება

ან გაჩერება და იგი გადაგიყვანთ ფონზე აზროვნების

ყოფნა.ბალანსი არ გარე ძალების , რომ შესაძლოა , ნაბიჯები

მყარი და იკვებება კაბელები იმედი მოვიდა ყველაზე

მნიშვნელოვანი ელექტრო საკაბელო ციკლი ცხოვრებაში , 

ენერგია , რომელიც კვებავს დედამიწას.ჩემი ელექტრო პანელი

იყო , ვინც ბრძანება პოზიციები და მიმართულებები

უნივერსალური ძალა .ეს იყო მზის სინათლე , რომელიც

ანათებს მუქი ნაწლავთა დედამიწაზე ბუნება.რა ხდებოდა
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იგრძნო ვწუხვართ გამთენიისას ერთი სარჩელი, რომ მოვიდა

ღამით , ცხოვრობდა , აღორძინდება და Reborn ვარ ძლიერი

მზე (მზე) *radiant წყარო, რომელიც დაეცემა როგორც წვეთი

იატაკზე, ეს არის სიცოცხლის წყარო და ნათელი.ჩემი შუქურა, 

რომელიც ცდილობს განუწყვეტლივ pivotally მოძრაობა

abnormality.გემო თავს პირველი ელექტროსადენებთან

ხმაურიანი ნერვები blink გულის

electrocution.ელექტრომაგნიტური ტალღების, რომ მოვიდეს

და წავიდესwaveforms აზრები გარშემო წრე

ტალღები.ელექტროენერგიის გადის ჩემი სხეულის მიმდინარე

რასაც მივყავარ ჩართვა ტალღები.ელექტრო იმპულსი ქვემოთ

და მე შეირყა პულსი ვრცელდებოდა ელექტრო რეჟიმში , 

ყოველთვის იცოდა სიმართლე , როდესაც აღმოაჩინა იმპულსი

glows , არის ჩაბნელებული და შემდგომ up იტანჯებიან მიერ

ხმები ნათელი შეგრძნება იმისა , lights up ნათელი

სანთელიდაგროვილი ტკივილი მდნარი ცვილის .ელექტრო

კარი ღია ნაზად ეხება , მაგრამ დახურვის დრო არ

გახსნა.ელექტრო ჯაჭვის დაინახა შემცირება მუქი ძლიერი

სიძულვილის ფესვები.დენის ნათელი მოწევა წინანდელ

მეხსიერება, ელექტრომაგნიტური ტურბულენტობა გონება

სავსე , მღელვარე უსასრულო electromagnetismos 

.ვრცელდება როგორც ენერგიით სხივები, რომელიც

პარალიზება აზრით, აქვს მსუბუქი, შავი electrifying 

ციმციმები , flashing განათება გაჩენილი me გავლის უწყვეტი

ჯაჭვი.გაუმჭვირვალე განათება ანათებს outlandish ვაჭრობის

ჩააქრე შუქი .ხაზები აწარმოებს მეშვეობით მე სხეულის

ძლიერი სავსე ენერგია.SuBo და წინსვლისათვის -10 ჩართვა

და არის energia მარცხი , უხრწნელი კი მუქი არსებობს

ძალაუფლების დაკარგვა და დაეცა ტრამვაის სიტყვა ექსტაზი

და გრძნობები.ნათელი მკვეთრი cut და ნათელი ეხმიანება, 

ნათელი grabbing ხმა არღვევს,lightning ციმციმები , სადაც

მუქი ბუნდოვანი მაძიებელი ვაჭრობის თვალის
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ორიენტაცია.არსებობს fluorescence და რომელიც არ bloom 

და დაეცემა thunder ყველა მიმართულებით და

მნიშვნელობა." Ofusculência " და ამ პირსინგი lightning 

დაჩრდილოს სხვისი სიამოვნებით შეგრძნებები და

გამოიყურება.Incandescence და იკვეთება ღრმა თაღებითაა

თქვენს სულს , რომ გამართავს ატომები , დინამიური და

ვარვარების შოკი.როგორც მინიშნება როდესმე ჩემთვის

incongruity გრძნობები მოვუწოდებთ ძლიერი და

მიზანმიმართული სინათლე , ჩემი არყოფნის დროს twilight , 

რომ curl up რბილად, მაღალი lights ჩემი ყოფნა, და ნაზად

ხარობს როგორც განათება.არ არის საშიში ნათელი, საფრთხეს

უქმნის ამ მკურნალობდა განათება, რომ ტანჯვა ჩვენთვის და

მოდით განჭვრეტა საფრთხე?არის ნათურა, სინათლე , 

რომელიც ახლავს თქვენ bucolic და ვერ დაუპირისპირდებიან

მომენტები intimidas თქვენ ამ საიდუმლოებას.არსებობს

ინტენსიური წითელი შუქი და ბლოკავს ამაჩქარებელი

ნერვები.Zarpares შოკი და დამაბინძურებლებს გონებაში

იმპულსების გარეშე გაშლილი up, მსუბუქი კომპანია, 

განათებული , რაც არ არის მოცემული და არ გრძნობს

კომპანია წმ.Thunder grind და დაამსხვრევს მშიერი noises 

სიამოვნებით.ძლიერი განათება ვგმობთ სხვები სიცოცხლე

განათლების ხმები .რამდენად ძლიერი და lacerating სხივები, 

რომელიც ურთიერთობის გაწყვეტას შეუძლებელია

გვაკავშირებს ჩააქრე შუქი , რომელიც დაჩრდილა

ცნობიერების, რომ შეაღწიონ bulky 

ჩალიჩებისთვის.ინტენსიურად ანათებს mists შავი სინათლე

ნათელი კოსმოსური , გადასვლას და ღრმა კოსმოსში , 

რომელიც ათავისუფლებს დავიწყების სული.Lightning 

აღიარება და მუქდება და ხდება უმოძრაო და ჩუმად, მაგრამ

სპექტრი და ხმაური, როდესაც ეს ხდება Breathless და

აბსოლუტური , რომელიც აინფიცირებს გაბრაზება ცხოვრება

და დაესწროს სხვა lights და განათებების ან თუნდაც მარტივი
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არ არის ნათელი fleeting სიბნელეში ოხვრა დაარღვევს

ყველაზე electrifying silences.ამ lightning გაასუფთავებს

თქვენ სინდისი აღინიშნება გაცემის მჭერმეტყველი და moans 

რომ განურჩეველი მოქმედების მიუღებელი გრძნობა ქონება

იყოს შესაძლებლობა დროს დაეცა ერთი lightning ამ

სამყაროში.მახსოვს ფოტო გადაღებული , ჩემი ძმა (ახლა

ჩამოკიდებული ჩემი ოთახი) და მე იმ ადგილზე, სადაც მე

მქონდა ჯოჯოხეთური მასპინძლებს რომელიც მოგვიანებით

ეხება.მას შემდეგ, ღია რუხი, ამ ფერფლის რომ აღსანიშნავად

გადაიზარდა უთოები ველური და ძლიერი მხოლოდ

შელახულმა დაბინძურებული მიერ ნაცარი ნათელი წარსული

და მომავალი ubiquitous არ უნდა დაგვავიწყდეს.გაჭრა up 

თავის გამოჩენის მომენტში და ვრცელდება ნელა მწვავე და

effusively გეუბნებოდით აკონტროლებს , და ისვრის თქვენ

შევიდა კარგად ნათელი, რომ დაიხრჩო ხსოვნას incontinent 

სიტყვა და ასხამს თქვენი წყურვილი ნათელი.In ხმაურია

არიან მბჟუტავ embers მაგნიტური ორგანო, რომელიც

სტვენით და blinks თქვენი გული იწვის სურვილი რაღაც , 

ვაჟკაცი და მამაკაცური ან ქალური და სენსუალური შემდეგ, 

ეს შეურაცხყოფაა ორმაგი პიროვნება , რომელიც არ გამოიღო

კი ერთ მხარეს ან მეორე.ამ ღია ნაცრისფერი სითბოს ბნელი და

არასერიოზული და მათი სითბო დაცვის წვიმა და შეჭამეს , 

რომ გავრცელებული მთელს კონტინენტზე და მარადიული

სივრცის შეაღწია us და წარმოადგენს ჩვენს insights 

მდიდრული და გვაძლევს ბევრი pleasures და

დამთრგუნველი.შფოთვა ქიმიის sedentary სიამოვნებით, 

მაგრამ არ crusty, მაგრამ ბეჭდური გულუბრყვილო

სახეები.ყურადღებას არ აქცევენ მღელვარე განცდა და ყოფნა, 

გრძნობს კაშკაშა და ანათებს და ათავისუფლებს შეკუმშვა

იგრძნო ექსცესების, ექსცესების ისეთი, რომ გადამისამართება

us კიდევ ერთი განზომილება, ვითარდება, კვებავს

დამოკიდებულების არ უკან დახევას არ ვიბრირებს და
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შეტაკების გიჟები თმისუარის თქმის .საძილე ნათელი და

groping გამოცდილება გრძნობები იგრძნო წინაშე, რომ

გპირდებით, გამოიღო სურვილი , მივყავართ გამარტივებაში

და მჯერა, რომ არსებობს , ეს ჩვენ ვართ ჩართულნი გარეშე

საკრედიტო გარეშე დავალიანება , უმოქმედო , როგორც

საძილე ცხოვრებაში ტრანსცენდენტურ ვაჭრობის რომლებიც

გაიხლართაგამხმარი წყაროები, rave ბრალი წარბების

shamelessness და დასვენების.რომ მიგვიყვანს ახალი

გამოწვევები იგივე აზრისა სხვადასხვა რეაქცია, ეს რეაქცია

ზოგჯერ დაუსაბუთებელი , სადაც ჩვენ ვდგავართ სუფთა

სურვილი აქვს , შეიძლება ყელში მისი და არ ტარდება

როგორც ფხვიერი ცალი თიხის რომ გავერთიანდეთ , როდესაც

თბება.

ჩემი მეორე მეხსიერება არის ზუსტად ფოტო ჩაცმული

სარჩელი , სადაც მე ვარ იგივე ტანსაცმელი პირველი სურათი , 

რომელიც არის ჩემს ოთახში , მე Açoreira საფუძველზე

მანქანის მახსოვს, ინგრევა კიბეები , ჩემი ბებია , სადაც არ იყო

ფირებიგამოიყენება შესასვლელში ფრიალებს.მახსოვს, 

მოვუწოდებთ მიწის ბებიას მიწის ფრიალებს იყო ბევრად

აგიტაცია ვირები და ცხენები მუდმივად აწარმოებს .ჩემი მამა , 

რომელიც ფლობს ლურჯი მანქანა, რომელიც დაიბადა , ჩემი

მეორე გავიხსენოთ, იყოDatsun .ჩემი "ძველი" გამოიყენება

ვუთხრა ამბავი , ისტორია , მისი თქმით, შორის ჩემი ბებია და

ვირი , რომ არ დაემორჩილა მას , მოხუცი ცოტა ყური

მისი.დღეს მას შემდეგ, ამბავი, რომელიც წავიკითხე , რომ

თქვენ არ დაეცა ერთი კბილი .ვნახე ძუძუს ჩემს ბებიას

ერთხელ და სარკეში იყო , საწოლის ქვეშ, ჩემი მშობლები

უკეთესი იყო ხუმრობა, რომ ჰქონდა ბავშვობაში , სანამ

უარესი კოშმარები, კოშმარები მე უნდა საშინელი ქვემოთ

ნაკადი და ქოთანში , ვფიქრობ,ეს შეიძლება იყოს უარესი, რაც

შეგიძლიათ ოცნებაა ბავშვი და სიკვდილის ბოლომდე
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სიკვდილი და ისევე, როგორც ადრე კვდება ან უკვდავი რომ

სინათლე, რომელიც იყოფა შორის გაუცხოებული ორგანოების

შუამდგომლობა და oscillates შორის ორი მარტივი გზა

brighten , მაგრამ არა სიცოცხლებინადრობს მწუხარებას და

შეშფოთებას სისტემური hypnosis , რომელიც კვებავს და

ვითარდება.შეგნებულად იმდენად მძიმეა, რომ მისი ჩაქრობის

და იქ კი წაშლილია.Psychedelic ჯვარი ერთმანეთს

კავშირების ხმაური thunder მამაცი , რომელიც ხელს

შეუწყობს არანორმალურობისა რომ მოდის ის ფაქტი, რომ ჩვენ

დაფარული მთელი ამ ფსიქოდელიური thunder.ისე აქ

ყველაფერი რჩება თანმიმდევრული გარეშე უფლებამოსილების

ან იმას, რომ გადაცემის იქნებოდა მხოლოდ საბაბი

abnormality, შავი thunder, ტყვე და გაგზავნის უცნაური, 

ღრმა grunts მიზეზი absorbance რადგან ის მიდის off, 

სპექტრი და გადადისგარეშე მაინც საიდუმლო , როგორც ჩანს, 

მსოფლიოს ფსიქოდელიური lights უქმნის მათ, ვინც თავიდან

აცილება , თუ გსურთ ან სარგებლობენ pleasures ეტაპობრივი

შეღებილი prejudiced მიერ oblique ფერები ინერტული , არ

უნდა შეიქმნას, ან უბრალო დავასრულო.გამსჭვალული

სულისკვეთებით აზრის ფრაგმენტები ფრაგმენტული იმისა, 

არიან ისეთებიც, რომლებიც წარმოიდგინეთ, სხვა სამყაროში, 

დაშორებით დარღვევები , რომ გაღიზიანება ჩვენთვის, რადგან

როდესაც ჩვენ ნულიდან თვალი, ან უბრალოდ დახუჭოს.ეს

მოძრაობა გაასხვისა სხვა მოძრაობა ხასხასებს და spray 

შორეულ და ყურადღებას არ აქცევენ გონებაში უბრალო ფაქტი

, რომ დაკავებული ან hectic.Thunder არის ფსიქოდელიური

და განდევნის ალკოჰოლური სასმელების მათ გარეშე უნდა

გამოიჩინოს და რატომ არ არის პარალელური რეალობა

ჭორები და intransigence როგორც bogeyman , და არავინ აქ

ჭამს უცნაური პიროვნებებს და მაგალითი საქართველოს

ადრეული მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც.აქედან

გამომდინარე, ყველა რომ არარეალურია აქვს მუდმივი ამბავი , 
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მაგრამ არაფერი აქვს , ეშინია , ეშინია, რომ დეპორტაციას in 

ჰორიზონტზე 5 ზომები , polígonas და წრფივი, მაგრამ არ

არის სავარაუდოდ , ან თუნდაც ექვემდებარება ნებისმიერი

თვისება, ეს თვისება არის ის, რომ ნახევარსფეროსდა

ტრანსცენდენტურ აპოთეოზი ეგონა.ყვავილები, იზრდება

ძაფების აბსტრაქტული იდეები რატომ , დიახ იმპულსების

დაიბადა გმირები ოდესმე მინახავს , გაფორმებული, იმიტაცია

მოძრაობები და ვარგისიანობის მომენტში , მაგრამ ყველაფერი

გააკეთა იცის და მინიმალურად გათვლილი .არ გათვლები

არის რეალური და არაპროგნოზირებადი, რომ არსებობს

ნამდვილი სპონტანურად რომ აბსურდია ვფიქრობ

არაფერი.Grind და grind ხელმძღვანელები yore და

desvanecestes ყვითელი ფოთლები და შეჭამეს bibliófagos 

რომ არ perseverance დაშინების მოძველებული მეხსიერება

და გააკეთა ყალბი და მის ღონისძიება.გარშემორტყმული

საზომი ხელსაწყოების ისინი მიესალმებიანAbyssinians 

rotulantes და სიცილი thunder of აბისინელთა .მოუწოდა

მათ, ვინც ცხოვრობს იმ ფონზე, წარსული, ის კვდება მიღმა

დაესხას ცნობილი Celestial ორგანოების რამ მოხდეს, 

დაუყოვნებლივ.მაგრამ ყველა ტექნიკური, მეტ-ნაკლებად

ინტენსიური, მაგრამ ენერგიის გამოსხივება, რომელიც არ არის

თავსებადი წარსულში, თუნდაც წინა მომენტში.მოგონებები

ამით გადასცემს მავნე გამოსხივების მაგრამ არ დაჩრდილოს

ნებისმიერი ეგონა, რომ თუ გსურთ უნათებენ ნებისმიერ

დროს, იმპულსი ან მომენტში.გასული კვეთს იმყოფება , 

მომენტი , იმპულსი , მეორე ან ფრაქცია , მაგრამ არა გავლენა

ამიტომ ყოველთვის ძლიერი სინათლის დრო არის სუფთა

ნაკადი ექსტაზი , რომელიც წყვეტს , როგორიცაა ქარის სახე , 

რაღაც მანამდე კი ჩამოართვეს განზრახვადა მოძრაობა გარშემო

სიამოვნება და იქნება, რადგან , რაც არსებობს და ანგარიში

ჩვენი ყოფნა არის click რომ უბრალოდ მოუთმენლად ნათელი

მისი წარსული, მეტ-ნაკლებად ინტენსიური სინათლის, 
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წარსული ცხოვრების ოფლიანობა , მაგრამარ გაუძღვება

პრინციპი მოძრაობა გამოიწვია დარჩენილი იმპულსების

გარეშე ნიღაბი , მეორე ცხოვრობდა მომენტში არ მინდა, რომ

უბრალოდ სეირნობისას გარშემო lights წარსული და cling 

არაფერი.ისე, რომ სინონიმი დაბინძურება, რადიაციული არა

მადლობა!აქედან გამომდინარე, არაფერი ძლიერია, ვიდრე

სინათლის დროს , და ნებისმიერ დროს მთელი თავისი ძალა , 

მაგრამ არავინ არ არის უკეთესი , ვიდრე ვინმეს, ეს არის

საკითხი, ბრძოლა, და არა ჩემთან ერთად ამ თანდაყოლილი

განათება რადგან ყოველი მათგანი ,დაღლილი ნება და

ფანტაზია და სუფთა ენერგიის განვითარება და შექმნა, 

ჯადოსნური ფერები აისახება ყვითელი მზე.ფაქტობრივად არ

არის ბევრი ნათელი , რჩება ერთადერთი დარჩენილი არსებობა

ეპიდემიის და დაბალანსებული გზა objectify , რომელიც

თქვენ ვერ ვხედავ.ასე რომ არ არის რეალური, არის შედეგი , 

რომ რაღაც გვეხმარება ცნობიერების ამაღლება.მაგრამ სხივები

რა არის ცნობიერება?რა არის ნამდვილად შეგნებული ან

უგონო ?აქ არის ბარიერი, რომ არ მომხდარა ბევრი აზრი და

უნდა გვესმოდეს , რომ ჩვენ ყველა წავიდა მომენტში.ეს

იმისათვის, რომ მიკერძოებული ბარიერები და აცხადებენ

currents გადაულახავი , როდესაც ფაქტობრივად არ არსებობს

ბარიერები რეალურ !?ყველაფერი ისე წარმოსახვითი ყველა

ცხოვრობს იგივე ნაკადი ილუზიები , ადგილია სხვა

ალკოჰოლური სასმელების , რომლებიც არ იმოქმედებს

სიმართლე, რადგან არ არსებობს , ან მართლაც არ არსებობს

ბარიერი შორის სურვილი უგონო ყოველთვის იმყოფება

შეგნებული და რომ ჩვენ ვიტოვებთ , რომ საკუთარ

თავსმხოლოდ სიცარიელე, დიახ არსებობს წარმოსახვითი

ზეციური არსებები, რომ ცხოვრობს , როგორც ის ამბობს , 

იმის ფონზე, წარსული, ხმათა უმრავლესობით , რომ

გადაწყვიტა, რომ ეს უნდა ჰქონდეს წონა ან ზომა , მაგრამ

შემდეგ კვლავ ვინ არიან ისინი ჩაერიოს.იგი აკვირდებოდა და
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ვუყურებთ დაბინდვა , სანამ ის იყო , ბუნებრივია, რომ ამ

წმინდა ნათელი , რომ ეს მალე ჩვენ შეესაბამება.Conformities 

, გაჭირვების, კონფლიქტის , რომელიც ემსახურება , როგორც

უბრალო ინდულგენციებით აკუმულატორი დამოკიდებულება

და პრობლემები შეგნებული მაგრამ არა ისე ღრმა ასე რომ, 

ისინი ბუნებრივი.შორის ბუნებრივი და ტრანსცენდენტურ

არსებობს მინიმალური გავლენა , ვიდრე ნორმალური

კონვერტები და გვაიძულებს თავს მშვიდად და მშვიდი, 

ყველაფერი ბუნებრივია : air, სიხარული, რომ გარს, რომ

დაარტყა და გაიქცა და განსაკუთრებით ეხება , ნაზი

შეხებამათთვის, ვისაც სურს puffs სიმსუბუქე.ენერგიის

მართვა core, ძლიერი წყარო ასხივებს გარდაქმნის us , 

ფსიქოლოგიური ცვლილება , მოდი, მაშინ მოხვდა ამ

ბირთვული ძალა.ამ ძლიერი სინათლის იზრდება ველოდებით

, რომ სინამდვილეში არ განიცდიან , მაგრამ , როგორც

peacock რომ ინფილტრატები იმპულსი წაართვეს და რომ

მიგვიყვანს იმოქმედოს იმოქმედოს ან არ იმოქმედოს , 

იმპულსი, ამ დინამიური და ნათელი აფეთქება.აქედან

გამომდინარე, ჩვენთვის ისარგებლოს მაქსიმალური

მაჩვენებლებით თავისი ძალა, ეს არის ჩვეულებრივი აგენტები

რომ გამოსწორდეს, სვეტები იშლება შეუძლებელია რყევა ეს

არის ძალა ტრანსფორმაციის.და არაფერი ძლიერია, ვიდრე

გარდაიქმნება, ეს ცვლილება რაღაც , რომ მათმა და გვიცავს

დაბინძურება.მახსოვს, ტირილი და არ სურს წასვლა

სკოლამდელი პირველ დღეს , მაგრამ განსაკუთრებით მას

შემდეგ, სარგებლობდა მეგობრობას , სათამაშო ჩემს

მეგობრებს.ნორმალური იყო ავადმყოფი ბავშვი , რომელიც

იწვევს მაღალი ცხელება საბაჟო კოშმარი, ერთი, რომელიც

ერთვის ჯაჭვი და ქვემოთ წვა cauldron მაგრამ rave აზრის

მივდიოდი ჯოჯოხეთი , მაგრამ მოულოდნელად გაიღვიძა და

შენახული საბოლოო დათვლა რომ წაკვეთილი.მე ვიცი, რომ

მას შემდეგ, რაც მე ასევე ცნობილი გახდა , რომ გამოიყოს
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ცხელი ცივი , ჩემი ძმა, რომელიც დააყენა მხრივ

გამაცხელებელი , მისი თქმით, ყველაზე ცივი ნაწილი და ის

ყველაზე ნაწილი, შედეგი : მხოლოდ დაწვესმაჯაზე რომ

მაგონებს 666 ანმხეცის ნიშნის გარეთ ცნობისმოყვარეობა ჩემი

ბოლო ტელეფონი დასრულდა 666 - რაღაც შეწყდება , თუ

ჩვენ გვინდა, რომ გავაგრძელოთ , მაგრამ რატომ მთავრდება , 

თუ ეს ქმედება, რომელიც ვითარდება და საერთოდ ემოციები, 

შეგრძნებები და სტიმული როცა ვინმე პასუხობს და რეაგირებს

, ჩემი ქმედებამეგობრები , მოთმინება და დაზვერვის მესმის

სხვა მყოფი კონფრონტაციული.რატომ ტოვებენ ნეგატიური

ენერგიების პარალიზება us, თითქოს ჩვენ ბავშვები

პასუხგაუცემელი , ჩემო გამბედაობა , სიტყვა ბრძანებით , 

რომელიც შეფასდება , ვინც იქნება მოსამართლე მიზეზი, 

რომელიც შეიძლება იყოს ნორმალური ან პათოლოგიური , 

არავის!ჩვენ ყველას გვაქვს რწმენა და მე fezada მისცეს, რომ

შემთხვევა შეშფოთებას ნება და ყოვლისმცოდნე და ეს

სურვილი , მაგრამ, როგორც არფა , რომ საუბრობს და ვერ

პოულობს გადასცემს ხმები ქალთევზა hallucinatory 

ეხმიანება.მეტი არაფერი დასვენებისთვის მოვისმინოთ

მოუსმინოს ორჯერ, ისევე როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ და

დუმილი აქცია და არა გულუბრყვილო და უკონტროლო , 

რამდენიმე აღუდგეს დუმილი და იქ ცდილობენ.შეიძლება

იყოს torturous მაგრამ უპასუხოს ბევრი სუბიექტური და

ობიექტური კითხვები, companionable დუმილი ჩუმად, 

მაგრამ შეუძლია იმოქმედოს, როგორც სრულყოფილი იარაღი

უკონტროლო, სურს, იმპულსურობის და მწყურვალი, ვინც

ვერ აკონტროლებს.დამშვიდებას და მოუსმინოს , მოვუსმინოთ

სიჩუმეს თქვენ.

               მე ერთხელ დააფიქსირა ფრინველის მიაბეს

მავთულის დაუთოვება საბჭო რკინის მისცემს მას საკვების, 

წყლის ... და გარდაიცვალა , რომ დღეს ჩემი ცხოვრების
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toy.ჩემი პირველი სპექტაკლი დაჭერა თამაში ცუდი შედეგი

ჰქონდეს , ჩემი ძმა ჩემს უკან იწვევს ჩემთვის განურჩეველი

ერთი " კუთხე" , სადაც დაბზარული თავის არეში , სანამ

მოთეთრო ქსოვილის იყო.მე ფეხით დაახლოებით 4 კმ

ახვიდეთ მთის და მოწევა Kentucky, ფასი $ 12.50 ამ

შეხვედრების ჩემი მეგობარი შეჭამა ნათურები, თასები, 

რომელიც, როგორც ჩანს , საცირკო გავიდა, ცოტა ხნის წინ, 

სოფ.პირველ წელს cycling exhibitionism იყო უფრო ჩემი ძმა, 

ორი წარუმატებელი გაატარონ რამდენიმე აგური და მხოლოდ

მიღებული მის მიერ პრო საავადმყოფოში.თითქმის ამავე

დროს აიღო ferradela ფეხმძიმე bitch და შემდეგ marbles 

ქურდობა , რომ მე ჩართული ჩემი ძმა იქნებით ჩემთვის

ladrãozito , რომელიც მოგვიანებით იყოს ჩემი მეგობარი და მე

მქონდა craziest ძმა დედამიწაზე.ამ მეგობარს არ იყო

მიწვეული , ჩემი დაბადების დღე , მაგრამ დარწმუნებული

გთავაზობთ ჩემი პირველი lego და უნიკალური

ცხოვრებაში.დღით ადრე 1 ზიარება წავიდა მეგობარი , 

ადგილობრივი საზოგადოების ცენტრში და მოიპაროს ცოდვა

ვაფლი.ეს იყო მხოლოდ დასაწყისია.მაშინ დავიწყე ითამაშოს

ace იმალება და ეს როგორ დავმალე ჩემი დედის საუკეთესო

მეგობარი ტოვებს მას მარტო სახლში მოგვიანებით გავიგე, რომ

იგი შეშინებული , და მოუწოდა იქ ჩვენ კარი .მეგობრები

ითამაშა ველოსიპედები, მანქანები, marbles, და მომეწონა

თავგადასავალი ... დასრულდა მოხდება დღეში მღერიან

janeiras on მეფეთა და მიღების გარკვეული თანხა მიერ

ხარჯვის მაშინ უბრალოდ გვახსოვდეს შეთავაზებას ძეხვეული

და სხვა შებოლილიჩვენ გვაინტერესებდა, მე -3 კლასში და

მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებელი შეცვალა, სკოლის

ეზოში იყო ნამუშევრები ქვიშის ბორცვები და ხვრელებს , 

მაგრამ მე გარისკა , როდესაც ჩამოვედი ოთახი და პირველად

ასეთი გამბედაობა , რომ " გამოიწვიოს reguada " და გაბედამე

აიღო ხელი, სანამ მასწავლებელი დამარტყეს, მეორე წინ
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სტუდენტები და თითქოს პატიება.მე -4 წელს გაიყიდა ჩემს

კოლეგებს მამა კოლექციები მოიცავს, როგორც ეს დამატებების

რომ გამოვიდეს დღეს ბიულეტენებს.მახსოვს პირველად

ოსტატი სად უნდა დააყენოს ჩემი დედა წამიყვანეს და

მამაჩემი და ჩემი ძმა და მე ვნახე ოსტატი ეხება მათ სასქესო

ორგანოები ჩემთვის მან ვერ გაბედა და ესროლა მისი

სიძულვილი იყო პირველი, რომ სიძულვილი inსიცოცხლის.მე

ვარ სახლში უფრო ჩემი ბიძაშვილი და ჩემი ძმა და იგი იღებს

პირველი LPpink floyd - კედელი, primaço 

cool.დამახსოვრება 1 ზიარება მაისი 1986 ეკლესია strap 

ხმალი ნაცარი , უკვე ინტენსიური სასეირნოდ მჭიდრო

ფეხსაცმელი.დროა გაემგზავრება Estarreja მუნიციპალიტეტი, 

უკან მარცხენა მეგობრები და ნაცნობები, მიიღო , რომ

დავმალო გამგზავრების ყველა სასარგებლოდ ტოვებს მხოლოდ

სანამ სასწავლო წელი 4 წელი მიმდინარეობს ოფსეტური მიერ

მომდევნო წერილი მასწავლებელი , რომელიცაჩვენა

აღფრთოვანებული ჩემი დუმილი .როდესაც მე მივიღე

Estarreja ქვეყანა გადავედი Pardilhó , მე უკვე რამდენიმე

თვეა, აქედან დაიწყო ჩემი დღეში- to-day , მე ვიცი, იმ დროს

, რაც ჩვენ მოვუწოდებთ Bulling მე მსხვერპლი იყო და

ეშინოდა, ეშინოდა მაშინაც კი, როდესაც მოგზაურობა

სახლიდანსასკოლო ავტობუსი, იყო ერთი , რომელიც იყო

ბედნიერი " სველი წვნიანი! "1 სამუშაო, რომ მახსოვს, 

სარეცხი მანქანა, მამა და გაივლის კანონპროექტი უკვე

საბეჭდი მანქანა და მას გადახდილი ჩემთვის.შევედი მე -5 

წელს , სპეციალური ნებართვის ანუ პასუხისმგებლობის უარის

თქმა ხელს აწერენ ჩემი მშობლის ან მეურვის შესვლის მე -5 

წელს სკოლა c + s Brodick , რადგან ჯერ კიდევ არ ჰქონდა

ასაკს.მიაღწია მხოლოდ roll ტუალეტის ქაღალდი და fumava-

მიაღწია გვინდა მსოფლიოს შეჩერება ახლა ჩემთვის

ისარგებლოს ბანკის ძარცვაში , etc ... მაგრამ ამ წელს მე ჩემი

პირველი ხარისხი რომელსაც აღნიშნავს, რომ მოსწავლემ
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მონაწილეობა მიიღეს ჯვარი ქვეყნის1988/89 სკოლა მიღების

15ºlugar , არაფერი ცუდი ვინც ჯერ კიდევ არ გაიზარდა, 

ამიტომ ძალიან არ იგრძნო გაიზარდა გაფართოებული ქსელის

და წავიდეთ სიგარეტის საყიდლად .იგი დადიოდა გარეშე

bike მუხრუჭები და გაატარა ძირები sneakers ჩემი ადრეული

მოწევა სერიოზულად მე მმართებს გიგანტური sg მეზობელ

საუკეთესო ტავერნა დასაწყისში Estarreja ამჯობინა ბუფეტი

და არ ჭამა cafeteria.მახსოვს 1 დაკრძალვის ცერემონია

დავესწარი ჩემი parakeet სამწუხაროა ეს იყო მოჭრილი

ფრთები ... წავიდა თამაშობენ ეზოში და ავიდაloquat როცა

გადახტა, რათა ადგილზე , განადგურებული budgie !აქ იწყება

ჩემი sequels ;მე დაეცა ეძინა კი ტირილით , რომელმაც

დაკარგა, რომ ცხოველი, მე დასრულდა გაწევრიანების

მოზაიკა და გააკეთა მისი სამარხი.ყველა ძალიან კარგად არ

იყოს cat მეორე დღეს წასვლა ძიება it!შედეგად ეს ამბავი

დამთავრდა ძაღლი რომ სთხოვა საშობაო საჩუქარი , მაგრამ

აღმოჩნდა, რომ გადაუხვევს კარზე , ჩემი სახლი, ჩვენ

მივესალმებით ამ " teko " და მთავრდება დაავალა შეტევა

სამიზნე კატა, მხოლოდ ჩემი teko მკვლელობაში კატა.მე კი

მოხვდა ქვის თავზე მსუბუქია გარეთ ცნობისმოყვარეობა და

იგი დაიწყო.

               ჩემი ადრეული დღიანი მუშაობის amused ჩემთან

საკონდიტრო , სადაც ის მუშაობდა, რომ იგინებიან ... მან კი

მიიღოს გაზეთი აბაზანა წაიკითხა და შებოლილი ერთი ან ორი

სიგარეტი , თუმცა იმ დროს არ უნდა დაიჭირეს ჩემი ძმა

დადის ჩამოვიდა შიში იმისათვის, რომ პაკეტი ფანჯრიდან

მანქანაში.მე მქონდა გამოცდილება wolf shadow: დაიკარგა , 

მაგრამ ი.დაცული , არამედ მხოლოდ არჩევანი.კვების თქვენი

dexterity ქიმიური მყარი და არსებითი წყალი.სიწმინდეს

საკუთარი "ჩრდილოვანი" ფენების თავგადასავალი და ჰქონდა

სადესანტო, Caricuao .როგორც მგელი იყო დაცული , მაგრამ
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დამოკიდებულება მარტო, ჩაეფლო აშკარა მარტოობას.დღეს , 

როგორც ვწერ Caricuao მგელი, მე წინაშე თქვენი მსოფლიოში

და ინტერპრეტაცია.მეგობარს დამოუკიდებელ გარეშე

ცხოვრება მათი ველური ბუნება , მაგრამ რეალური newbie 

საქველმოქმედო ცხოვრება, ემბრიონის Caricuao სადაც

დავამთავრე აქვს ერთგული ახალგაზრდა სისხლი, 

განსაკუთრებით პატიოსანი უშიშარი ბუნება, სასტიკი არსი , 

მაგრამ სამართლიანი და ურთიერთპატივისცემის თქვენი

მეგობარსთანამგზავრი და მეგობარი.ასე ერთგული

თანამგზავრი და თანამონაწილეობის ინტერპრეტირება

ყოველთვის სითბო და დუმილი.ვცხოვრობდი პატარა

საკმარისი შეხვდება ჩრდილში Caricuao " ქუჩები" და

კომპანია.მაგრამ დავინახე, გამბედაობა მგელი და მან დააარსა

მუნჯები და ნორმატიული სანდო მეგობარს ბმული მათი

თავისუფლება.თუ არსებობს ერთი რამ, მგელი იყო, 

თავისუფლება, იყო , მარტო, მარტო!და უფასოდ!Shadow 

Wolf extrahuman glowing ენერგია მათი გზა ყოფნის.მისი

barking დაკისრებული ველური დამოუკიდებლობის გენი

ბუნება.გადაწყვიტა, რომ მათი სულიერი cod მარტო საშობაო

მგლის , უფრო სწორად shadow Caricuao wolf ხოლო

აკავშირებს ერთი უფასო კერძი უნისონში fraternally ასევე

გაზიარება მათი სასმელი.ჩვენ მარტო არჩევანი ?რა თქმა

უნდა!ჩვენ თავისუფალნი არიან ვფიქრობ ფორმებს ხასიათს

ატარებს.ეს იყო საჩუქარი ჩემთვის ეს შობა, მგელი Caricuao , 

მაგრამ ის ველური თანდაყოლილი გენეტიკური გარემოს

გამოყვანილია მათი ქრომოსომა განცდა თავისუფალი

სახელმწიფო სიწმინდეს საკუთარი ბუნება .იდუმალი , 

როგორც ცხოვრების , მაგრამ გაამწვავა მიერ Lust სიცოცხლის

და ისიამოვნეთ თქვენი მარტოხელა , მაგრამ ხელ რაიმე

შეზღუდვა ან იძულებას.I და ჩრდილოვანი wolf მეგობრები

არიან, არის უჩვეულო გზაზე მოქმედი unconventionally 

იძულება სხვები , ჩვენ ვართ თავისუფალი ხელში დედა
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ბუნება და ამიტომ ჩვენ იზრდება და რასაც ჩვენ გამოწვეული

infiltrate us.

               

მე მივიღე იყოს უფრო მეტი ვიდრე 10 min especado ეძებს

მამაჩემის საყვარელმა და ფიქრობდა, ფიქრობდა, რომ მინიმუმ

მან გააკეთა ხმაური აპირებს გარკვეული პრობლემები.

               ყოველთვის მომწონდა ჩემი ძმა, მაგრამ მას კიდევ

მცემდნენ მისი პირველი და დაარტყა ვინაობა მამაჩემი , 

როდესაც მე გაიქცა pajamas მიერ ქუჩის Pardilhó , Estarreja 

ქვეყანა და დასრულდა შემოგარენი ახლოს brambles .სანამ

მომიწია სახე ჩვეულებრივი გამგზავრების კვირა გამო ნიშნები

სახეზე.იგი დადიოდა გარეშე მუხრუჭები და გაატარა

sneakers დაჭერა , გავყიდე bike თქვენ rode გარეშე

საბურავები მხოლოდ rim გთავაზობთ ჩემს ბაბუა და გაყიდა

წონის სადაც მე მივიღე $ 300 ეს .ამ სკოლის მე დასრულდება

ორი უარყოფითი , ერთმანეთს მათემატიკის crafts , მე

არასოდეს მიხვდა, რომ ეს იმდენად ცუდი ხელით

შრომის.ბუნებრივია , რომლებმაც საზოგადოება და მისი

საბაჟო დაწყებული 1989 წელს ფეხბურთის თამაში ბოლომდე

ამ კარიერა 1998 წელს, როგორც სპორტსმენი სპორტული

კლუბის Estarreja როგორიცაა პრაქტიკოსი საფეხბურთო

დაიწყო როგორც ცენტრი -boom მიზნის მისაღწევად 3 ჩემი

ხანგრძლივი კარიერის,მაგრამ ეს იყო სასწავლო მატჩში

Ovarense .მაშინ რადგან ისინი გაიზარდა უკან იხევდნენ

ცენტრში forward პოზიცია, მე იმოგზაურა შორს დარჩა, მაშინ

მარჯვნივ შუა შემდეგ საშუალოდ ცენტრი მისაღებად დაცვის

ცენტრალური და გაათავისუფლოს პოზიციებზე.იგი ცნობილი

იყო, ბოლოს ჩემი კარიერა , როგორც სპორტსმენი

ყბადაღებული საწინააღმდეგო სამართლიანი თამაში , მაგრამ
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დარეგისტრირდეთ მე -2 გოლი გაიტანა დღეს მე ვთხოვ

მწვრთნელი უნდა იყოს გუნდის კაპიტანი და თამაშობენ

ცენტრალურ ნახევარმცველად, მან გაიტანა გოლი , რომ

თამაში,გააკეთა განსხვავება და rode დაშორებით შუა

მოწინააღმდეგის მიზანი მიღების " cuequinha " მეკარე.ეგონა

აღების ქინძისთავები საფეხბურთო თამაშები , რათა

ნათამაშები სფეროში.

               In 1990/91 დაესწრო 7ºano საშუალო სკოლა

Estarreja , ცუდად ინტეგრირებული ამ სკოლაში ყოფნის

მეამბოხე და გავიდა სიუჟეტი, რომ ერთ მშვენიერ დღეს მე

masturbated კლასის, გახმოვანებული მიერ ისტორიის

პროფესორმა , როგორც პატრიოტის სარაკეტო - რომ იმ

დროს,ერაყის ომის , აუცილებლად უწუნებენ წლის 4 

უარყოფითი.რა ავნებს ჩემთვის საუკეთესო იყო, 

პორტუგალიის , რადგან ეს იყო პირველი და ერთადერთი ჩემი

სკოლის კარიერა.დაბრუნება გადაწყვიტა Brodick სკოლა, 

სადაც ჰქონდა მე -5 წელი.მას შემდეგ, 1991/92 სასწავლო

წლის 7 სკოლა c + s Brodick პირველ წელს უნდა

მეტსახელად "შიდსი" კოლეგებს შორის , მომავალი აქვს

misbehaved პოპულარობა , თუმცა სკოლა წარმატებები იყო

ჩემთვის , რომელიც საშუალებას გამსვლელი ქულა , 

უკვესიმაღლე როცა თვალწინ , თუ რატომ არ მოდის Estarreja 

to Brodick განაცხადა, რომ უკვე სკოლიდან Estarreja 

.Piercedდაბალი სიმკვრივის ფლოპი დისკები გაორმაგებას

რანგში იგივე გააკეთა მას ხელის საბურღი , მოვიდა წასვლა

Estarreja გაკვეთილებს Brodick შესახებ " bike" შეგნებულად

წავიდეთ შემდეგ , სანამ საკვერცხეების , ქურდობა საღეჭი

რეზინის და candy ჰიპერმარკეტ .საუკეთესო თამაში მე

მივიღე ჩემი კარიერის შემდეგ იყო პირდაპირი და

წინააღმდეგი იყო beachfront კლუბი, სანამ ვან მოვიდა

მისაღებად ჩემთვის მთავარი.მე ზუსტად ფრენა კარაქი
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სენდვიჩები მეგობარს სახელად " MINETE ," პირველი porn 

ფილმები ვნახე გაოცებული ვარ , ქალს ჰქონდა dick და

მკერდი , ამავე დროს, რაღაც, რომ მას შეახსენა , იყო კიდევ

ერთი გველები და eels , მამა სცენები... მათ შორის Estarreja 

და Brodick ტურისტული კლირენსიcp რათა მაგრამ, როგორც

თამბაქოს მოხმარება იყო დაწყებული გამწვავებას ვიდრე

ყიდვა უღელტეხილზე ... მე უკვე იმ ეტაპზე მხოლოდ

hitchhike აქვს მცირე ცვლილება თამბაქოსდა წავიდა საცხობი

მიირთვათ ნახევარი პური სვამს ლუდი Litrada წინდები

კოლეგებთან.სახლში , ჩემი ბაბუა ესროლესairgun და

გამოიწვიოს ricocheted და თითქმის დამარტყეს და ისმის

buzzing projectile.მე კიდევ მივიდა დაბადების დღეზე, ახლა

ზოგადი ნარკოტიკების დაწვეს ერთი რეზინა და აღმოჩნდა

შავი შემდეგ აკეთებს მორწმუნე საკუთარ პარტიას , რომელიც

იყო ჰაშიში .სანამ წავიდეთ მატარებელი დაურეკა ჩემს

მეგობრებს სახლში და მოიპარა ბოთლი შამპანური მამაჩემს და

დალია ადრე სასწავლო მოდის რამდენჯერმე უნდა

გააძევეს.ერთ დღეს ერთი მისი მეგობრები და აიღო ასეთი

ლოთობა , რომ უნდა საავადმყოფოში .მისი მამა მოვიდა

მოვუწოდებთ ჩემს მიღების საჩივარი.ფარგლებში საფეხბურთო

კლუბ ჰქონდა სპეციალური ტრენინგი, ეს იყო ჩვენი

მოწინააღმდეგე გუნდის შერჩევა Aveiro ძიებაში ახალი

ნიჭი.შესრულებული შესანიშნავი workout და ეს მაშინ, 

როდესაც ჩამსვეს მატარებელი Aveiro შერჩევა და

კიდევგანთავსება.Aveiro სეზონი 91/92 ფეხბურთის

ასოციაცია ითამაშა , როგორც თავდამსხმელი, descaindo 

მარცხენა მხარეს , იყო შემცვლელი ფეხბურთელი, რომელიც

მოგვიანებით fcPorto.11- 07-1992 შერჩევა sub- 13 ექნება

ნაცნობობა , რომელიც მათ წინაშე შერჩევის Aveiro შერჩევა

Leiria დამთავრებული სეზონის 91-92 , აქ იყო ამ თამაშის მე

მქონდა ჩემი შანსი და შევიდა მეორე ნახევარშიგავრცელებული

ინფორმაციით, ჟურნალი Aveiro, სამშაბათი , 14 ივლისი, 
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1992 - Aveiro, 2 - Leiria, 1 " თამაში სპორტულ კომპლექსში

s სფეროში.Jacinto." სანაცვლოდ აბაზანების, Aveiro გუნდი

მოედანზე მეორე განსაზღვრა.განსხვავებით პირველი ნაწილი, 

სადაც leirienses დომინირებს, Aveiro წაიყვანა თამაშის

ანგარიში და უკეთესი ექსპლუატაციის მოწინააღმდეგის

თავდაცვისა მისცა " შესახებ სახე" შედეგი.მიაღწია

გათანაბრება მეშვეობით Moorish filipe რომ საუბრობდა , 

რათა Beacon ფონზე ".მე არ ვიცი, რა იყო აკეთებს , რომ

თამაში, მახსოვს, რომელმაც იმდენად შორს წავიდა, რომ ვერ

დაჭერა ბურთები , ან იყო ძალიან ნელი და ძალიან სწრაფად , 

მაგრამ ბოლომდე არ იქნება გაიტანა 3 გოლი ჩემისაფეხბურთო

კარიერა , ამ წელს არ იყო ტურნირი შორის ეროვნული

გუნდების ფინანსური მიზეზების გამო , თქვენ შეიძლება არ

განვითარდა მეტი?თქვენ არასოდეს არ ვიცი .მოდის სასწავლო

წლის 1992/93 რომლებიც ესწრებოდნენ მე -8 კლასის სკოლის

c + s Brodick და უკვე შებოლილი ყველა ინტერვალით , ეს

იყო მეამბოხე ერთად დევიანტური ქცევის.უთხრა მან

მეგობარს, რომელიც იყო სამხედრო სკოლაში, მე მივიღე

საფრანგეთის კლასის მხარდაჭერა უნიტაზი on ხელმძღვანელი

იყო და რომ ის თქვენ ტუალეტი, არ ჰქონდა გამბედაობა

წინაშე თვალში ჩემი მამა , სანამ პირველი

ჰოსპიტალიზაციის,ღეჭავდნენ მწვანილი სახლში

ბრუნდებოდნენ პირველი საფეხბურთო სასწავლო და ბოლო

დროს მე მიიღო ცემა, ითამაშა სასწავლო დაიწყო, " აიღო" და

ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მას და უთხრა, რომ

დაველოდოთ me out არსებობს, რომლებიც ჯერ კიდევ უფრო, 

დამან დაელოდა ... სანამ ჩემი უფროსი იყო წინააღმდეგ tar 

მას მეტსახელად " Pardilhó ".მაქვს პირველი disco ჩემი

სხვენში ვაძლევთ მას სახელი ku *.გაიზარდაფანჯრის ზედა

შენობა და მოვიდა არ საბნები სახურავზე სხვა საკითხებთან

ერთად, ჩემს მეგობრებთან ერთად შებოლილი ბამბა

რამდენჯერმე , ერთად nuno მეგობარმა მივიღე ჩემთვის
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ზღვარზე ლიმიტები ახლოს ბუხრით , მარცხენაowl , რომმე

ვიყავი off ბალანსი და იწვევს ჩემთვის თითქმის დაცემა

სახურავიდან.Blue Ray Blue Ray განრისხებულმა იჭრება

მომეცით სროლით ენერგიის რომ მიედინება ბინძური pores 

ცრურწმენები და intolerances , რომ ეს ლურჯი lightning 

გაფიცვის .სინათლის მიერ წარმოებული ყველა ვაჭრობის

სიების in მოწყობილობების გარეშე რთული სირცხვილი არ

მიმდინარეობს convoluted უწყინარი artificiality of .ეს

ლაზერული სინათლე გადასვლას და შეუმჩნევლად აღწევს

უხილავი და შეუმჩნეველი.ეს არის ფსიქიკური და სამაგისტრო

სინათლე ვარაუდები უკავშირდება გზაჯვარედინზე საკუთარი

ფსიქიკური.Inconspicuous და innocuous მიზეზები მისი

სხივი შეწოვის შხამიანი აზრები და იდეებს საკუთარი შხამი

და მისი ანტიდოტი .სახურავი ნათელი , კვამლის, რომ აღწევს

სინათლის ფარული გონება მივადექით მოგონებები

გაუქმებული ხელმძღვანელები გარეშე მიმართულებით და

ქმედება, ქმედება, ამ საავტომობილო რომ ენერგია

კლებულობს ნაბიჯი frantic აზრის ნელი და შეუთანხმებელი

massificadora გონება.პირსინგიენთუზიაზმი უსაქმურ დრო

არის up და ავრცელებს თავის ტვინის და საინტერესო

განათება Deambulante სტიმულაციის.ძლიერდება

mesmerizing და მისი პარალიზება სხეულის მასის, როგორც

desencadeio ლექსები გაუგებრობა.ამ სახურავი lights მოდის

ან საინჟინრო ხელმძღვანელი." ზოგიერთი ადამიანი მაიმუნი, 

სხვები მხოლოდ attics !"სხვა lights , რომ ბუნდოვანი მთავარ

შესასვლელთან, მე მინდა შეაღწიონ attics მოგონებები , 

აზრები, მოკლე სიცოცხლე ცხოვრობდა გარეშე ძირითადი

მიზეზები, მაგრამ ბევრი მოგონებები.მოგონებები, რომლებიც

გამობრწყინვებად აზრით სამუდამოდ გახსნა ან იხურება

ყუთების ... ია შეეცდება VHS ფირები , და არა ფული

გადაიხადოს ქირავდება up გავრცელების დროს და დაყოფის

იშვიათად გაიზრდება ეძინა ფიქრი, თუ რა იყო .მე კი კასეტა
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თვის დაგროვება.1993 წელს დავიწყე სურს მიიღოს ჩემი

ფული და გადაწყვიტა შემდეგ ზარი მუშაობა საბავშვო ოთახი

.იმ დროს იგი 15 წლის იყო და უნახავს ბევრი ორგანო, 

რომელიც ინახება რათა სივრცეში და აკრძალვას იმ 16 

წლამდე შედიოდა.მოვიდა პირველი კონტაქტი ჰაშიში და

მოგვიანებით გაირკვა მოხმარების მეტი 17 წლის შემდეგ .ამ

გარემოში I დავუკავშირდეთ სხვა რეალიებს , მაგრამ უარყო

და უარი ვთქვი გამოყენების ჰეროინის და კოკაინის , როგორც

ვუთხრა , რომ მე მთელი ჩემი ცხოვრება არ იყო , რათა ან

მიზანი ანუ მე შეიძლება უკვე " დანაღმული " , მაგრამ

არასოდეს მოიხმარენ.ჰქონდა არასათანადო დამოკიდებულება

მოხმარება და უკვე ცნობილი "მხატვარი" , როგორც წამყვანის

ბოლოს სასწავლო წელი პარტიის მე -9 კლასის ფინალისტები

1993/1994 .

გენერატორი, გენერატორი , ან გენერატორი სიყვარული

მიყვარს , რომელსაც საწვავი ეს არ არის ვირტუალური carnal 

სურვილი, და ამ emotive ლინკი გამჭვირვალედ კოცნა და

მწყურვალი რაღაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ემოციური

ენერგია და ელექტრო კავშირები.ამ გენერატორი წყაროები

egos და პიროვნებებს ფარული სახეები ყოველდღიურად

წარმომადგენლობა აღების საუზმე, ან ვახშამი, ან წყალი , 

რომელიც კვებავს ენერგია დღეში- to -day.არ ნიღბები ან

lacerating აზრები, enquadramo us სინამდვილეში

ენერგეტიკის სიყვარულს და სიყვარული ენერგიით ენერგია და

მკვეთრი პირსინგი და წარმომადგენლობითი გამოიყურება

სიყვარული და მარტოობა, რომ ცხოვრობს ყელში საკაბელო , 

რომ არასოდეს ხურავს , უხრწნელი ძალა, მაგრამმართალია, 

სამუდამოდ!ყოველთვის მწყურვალი electrifying სურვილი

გამოიყურება და ზოგიერთი მოთმინება გამოიგონა

ერთფეროვნება დღე და oblique სახეები, რომელიც

წარმოადგენს არაფერია ელექტრო საშუალო ფხვიერი
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ხაზები.მივცე შევიდა ფანტაზია თანდაყოლილი

საავტომობილო და პიონერად რეალობების მაგრამ choke 

მყისიერ კონტაქტი.კონტაქტი არსებითი საავტომობილო

ცხოვრება, საავტომობილო, რომ კონსენსუსის რეალობა

საცხოვრებელი, და არა იყოს, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევენ

სხვა რეალობების თითქმის შეუმჩნეველი შეგნებული

სურვილი, მაგრამ ეს არის!არსებობს ყოველთვის იმყოფება

გრძნობა უშუალო შესაძლებლობა , ასე რომ მედია არ

შეიძლება იყოს წყლიანი, არ სლაიდები აზრები სიყვარული

გენერატორი ნიშნავს და რესურსები ;სიყვარულის შესახებ

გენერატორი ყოველთვის დაძრწის და ნებისმიერი სხვა

არასამთავრობო ვირტუალურ გარემოში და აკონტროლებს ამ

არსებას აღმსრულებელი , მაშინ ვერ დროისათვის თავს

სიამოვნება წარმოშობს, და proliferates ამ ოდესმე დღემდე

სახეები სულის ნაწილი ყოველთვის მასზე ზეწოლის

მოხდენას.იმიტომ, რომ თქვენ არ შეუძლია განკარგოს

ნებისმიერი ცალი, როგორც ენერგია ერთი და

მულტიკულტურული მისი გრძნობა კმაყოფილება, 

კმაყოფილება, რომ ვითარდება სხვადასხვა რეალობებს , ჩვენ

ვირტუალურ და წარმოსახვითი, მხოლოდ სხვების

თანდასწრებით , ან თავი სარკეში დამალა ახალი

მარეგულირებელი ძალა გონებაშინეიტრონების, რომ ეს არის

რეალური ცხოველები წმ.ნათელი dragons შეიძლება გაუჩნდა

და მიმდინარე მიედინება us და აღადგენს ყოველდღიურად

გვაძლევს ძალა და mime მოელვარე ვაჭრობის და მოხეტიალე

, დიახ!ფეხით მოსიარულეთა , რადგან ეს შეიძლება იყოს

ძალის მსუბუქი ან ავადმყოფი და მკურნალობდა ზეწოლა , 

რომ შეურაცხყოფადუალისტური და რეპრესიული რეალობა.არ

abatas , ამ უარყოფითი პოლუსები გადმოდიოდნენ

ქვეცნობიერი და ამცირებს ღრმა ტკივილი ოპოზიციური

კრიტიკული პიროვნება, ყელში თქვენ საკმაოდ

ტრანსცენდენტურ რეალობას და დადებითი საწინააღმდეგო
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ქიმიური და ქიმიური მიმწოდებლის სქემები ინოვაციის სული

და მიღწევა , კეთილმოწყობის , რომ ესარ არის ტრანსფერული

მექანიზმები frantic რასის მიმართ არ სიამოვნებით, მაგრამ

ტრანსვესტიტები გონება ტალღების აზრისა და გადაცემა ამ

.გადაცემის აზრები რეალურია და ავითარებს სქემები და

ვერავინ უარყოფს ამ სქემები მიმდინარე ვრცელდებამუდმივი

ჰაერის შეგრძნებები და pleasures ზეწოლა , რადგან ჩვენ

ყველა დაწყებული გარეთ სტიმული ბეტა-ბლოკერების მაგრამ

, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი წყურვილი ცხოვრებაში.ამ

იმპულსების შესაბამისად იმოქმედებს ჩვენი აზროვნება და

ზოგჯერ კონფლიქტების მოხდეს და განვითარდეს ეგონა, 

მაგრამ , რომ შეუძლია ბედნიერება , რომ შფოთვა

პროტონებისა გამოიწვევს გარე რეალობა .ლურჯი შუქი

გამოიწვია ძლიერი ემოციები ლურჯი შუქი გადის ხიდები და

კიბეებზე და ინფილტრატები ძალა გრძნობები , რომელიც

კვებავს მახვილგონივრული განვითარებადი ეს პოტენციალი, 

რომელიც მიესალმება მის ულტრა მგრძნობიარე beams 

სილამაზის გამჭვირვალობის მჭერმეტყველი მეგობრობა, 

რომელიც ეძებს პატარა "ლურჯი", ძლიერი, უფრო

ინტენსიური და ვითარდება ჩვენს constellations ღრმა

ramifications შეგრძნება და გასხვისება , რომ ჰერცული

ტალღა.ეს ძალა გავლენას ახდენს oblique გონება დაკარგა

გრძნობა ცხოვრების , ფირუზი , რომლებიც გავლენას ახდენს

ღრმა და მტკიცე მეგობრობა , იგი ახორციელებს თავად

ჯადოსნური სხივების of madness და აღფრთოვანებული

მოყვარულებს იშვიათი სილამაზით და ენერგიული .თემა

twilight ინტენსივობის იგი ვითარდება და გადასცემს ენერგიას

და თბილი დამცავი ბოროტი და აღფრთოვანებული ერთად

აგონიაშია და დუმილი, არ , არა ნიღაბი რომ ვერ პოულობს us 

და მიგვითითა, აბსტრაქტული აზროვნების, რომ ეს არის

საკმაოდ ძლიერი შუქი და გააქტიურების

სიამოვნებითრეალური და წარმოსახვითი, მაგრამ ეს არ ეხება
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და რომელიც ყოველთვის გავლენას ახდენს მისი

გადაადგილება და ამოიწურა ლიმიტები შიდა და მტკიცე

მეგობრობა.კლავას და როგორ, რომ დაკარგა მიზეზი , მაგრამ

ემსახურება საკვები გრძნობები, მოდის და მოაქვს სიამოვნება

და ვნების აღფრთოვანებული , რომ სიამოვნებით calorie და

იჭრება ყველაfrenzy შფოთვა ამ პირველადი ფერი რომ

დაწვება და რულონები abrocha დაგროვებისმივმართოთ, 

რომლებიც ცარიელი დრო , მაგრამ ეს არ ქრება ამ მომავალში , 

ანუ ყოველთვის დღემდე , დამცავი, არ მოდით განვითარება

დონეზე უკონტროლო ნათელი სიამოვნებით.

               1994 წელს დავიწყე სწავლა ელექტრიკოსი და

ჩნდება მეტსახელი , როგორც მე მაინც ცნობილია ზოგიერთი

როგორც " Faíska " ეს იმიტომ, რომ მე მივიღე შოკი ფხვიერი

თემა და ბოლოს არ იყო ელექტრო მიმდინარე.დავიწყე

დასწრება ღამე და შემდეგ პირველი ვიზიტი 1994 წლის disco 

დაბნელება, გავხდი "დაჭერა ჭიქა " მე ჯერ კიდევ მახსოვს ის

დღე , რომელმაც სუნთქვა ტესტი და შედეგად ადრე მოქმედი

ეს იყო უფრო მაღალია, ვიდრე 2.0.დღეს იყო ფანტასტიური, 

მე უბრალოდ წაიღეს ბოთლი ყველა დისკოთეკა და უნდა

განხორციელდეს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის სახლი თავის

არეში , და იქ დარჩა ჩემთან სახლში , ეს იყო გასაკვირი, რომ

გასულ წელს დაბნელება ზაფხულში მე ბოლომდე, 

როგორცბარმენი აკეთებს დარტყმები და bartenders შეცვლის

შუა ღამეს რომ აღარ გაუძლო.დავტოვე ვითარდება და მე

საკვერცხის შეუერთდა სასწავლო წლის 1994/95 10 წლის

სპორტული ნაკვეთი სკოლა joseph macedo fragateiro , 

ყოველთვის იყო ყველაზე ცუდი თვალსაზრისით

ed.ფიზიკური და სპორტული ესეც იყო იმის გამო, რომ ჩემი

ცუდი საქციელი, მე კი სამედიცინო ცნობა საცურაო პრაქტიკა

სიმაღლე გულისხმობდა ალერგიული რეაქცია ქლორი, მაგრამ

ის, რაც მე არ ვიცი იყო საცურაო !ჰქონდა საფეხბურთო
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გუნდი, რომელიც ე.წ. " les bufons " ან peidolas და მოვიდა

მათთვის თანხების მოსაზიდად კომერციული ფართი

Estarreja .სიმთვრალითა გააკეთა ჩემთვის გადის pj Aveiro, 

სხვა მეგობარი, გააკეთა ეტაპები სანამ გლობალური

მტკიცებულება მეორად სადაც " წყალქვეშა" ლუდი და ტორტი

ნარევი გახდა ხუმრობით .

მოგზაურობა ფინალისტების in Bayou სუპერმარკეტი skirt 

ერთად affection დაიბადა ლუდის , რომ ჩვენ წაიყვანა

სახლში, სადაც ჩვენ შევხვდით - ძირი განაცხადა ბინა

ცარიელი ბოთლი.წლის იუბილესთან დაკავშირებით , ჩემი

მეგობარი იმ დროს დათვრენ furadouro ისე, რომ მე

დასრულდა დაცემა ეძინა მაგიდასთან კიდევ მხოლოდ მოვიდა

წვნიანი და როცა გამოიღვიძა ესროლა მაგიდაზე სადილის

შემდეგ მომცა ride სახლში და მინდოდა იყოს პარტიისდა არა

სახლში.ჩემი თვრამეტი ვნახე ფილმი Trainspotting 

ყოველთვის ი დიდი ხუმრობა , რადგან ეს კაცი ტუალეტი და

plunge შევიდა ზღვაში turds და ხშირად საუბარი ბებიას

მომეწონა გაიგო , რა გამოვა me არის, რომ turd რომ არის

bullshitჩემი ETA საშუალო რომ გააკეთა დაშინების კიდევ

უფრო ძველი ისინი კი დაშინებას ჩემი ძმის ქორწილში 3 

ბოთლი რომი და ბევრი დარტყმები და მოგვეწონა გისოსებით

ამ დილით სროლა up.გავხდი ჩემპიონი გუნდი

გახმოვანებული " ჩეჩნური " საფეხბურთო ტურნირი

გავაგრძელე პროგრესი და 1995/96 უკვე მე -11 კლასის

სკოლის José Macedo Fragateiro ვერ გადასვლის მე -12 

კლასის , მაგრამ მათემატიკა და ფიზიკური ქიმიის

უკან,აღარასოდეს მათ ფეხზე.მე გადმოხტა კლასის ფანჯარა და

დადიოდა მეშვეობით კარი ვთქვა, რომ ის იყო წასული აბაზანა

მასწავლებელი, რომელიც დირექტორის ჯგუფმა განაცხადა, 

რომ ის გითხრათ, მე და ჩემი მშობლები მოიყვანა , რომ

პრობლემები ჰქონდა სახლში.თუმცა rode გაშვებული და
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დაიჩივლა, ძალიან ბევრი კუნთების და რომ მოგვიანებით

ოპერაცია შემთხვევაში თიაქარი წელს 1996/97 , რომელმაც

ვერ ერთი წლის მოსალოდნელი სამხედრო სამსახურში , 

რომლის სამხედრო ინსპექციის განიხილოს me 

უვარგისიადაიჩივლა მითხრა, რომ ვერ აწარმოებს, რადგან ეს

ავნებს ჩემი ფეხები.ეს გააკეთა tri- turbos მეგობრები , ანუ

სახსრების 3 ფილტრები.გამოწვეული bulling სიტუაციებში

ზეგავლენის ჯგუფი " უკან " სკოლა იყო ვინც გახმოვანებული

eta .ხელშეწყობა შეხვედრები 4 და 5 ადამიანი ქალაქში

საკვერცხის lunchtime, რეალური თავდასხმების გამოხატვის

თავისუფლება და სტუმრები, რომლებიც შეიკრიბნენ ჩემი

საუკეთესო მოკავშირე nuno coagíamos ჩვეულებრივი

სქესისთვის.დეკლარაცია ქალაქის დარბაზი Estarreja , მე

ჩაწერეთ : მსახურობდა მონიტორის საოკუპაციო პროგრამა

ბავშვებისათვის 1-ლი საფეხურის საბაზო განათლების " 

აქტიური დღესასწაული " თვეების განმავლობაში ივლისი, 

აგვისტო და სექტემბერი 1997. "ვადასტურებ , რომ

მომსახურებაუკვე ფართოდ აღიარებული და შეაქო ორივე

ინტერესი და ერთგულება demostrados ან დამსახურებაა

მუშაობა.In santarém შემდეგ განაცხადა, რომ იგი აპირებს

ექსპო წავიდა სახლში ზოგიერთი მეგობარი მოდის , რათა fart 

და ბუნდოვანი ჩემთვის ყველა რომელმაც გადმოაგდეს

ფანჯარაში მოკრივე განმეორებითი წელს 1997/1998 მე -12 

წელს , სადაც მე ვარ დადანაშაულებულ ხარვეზებით

ერთგულებასასოციაცია სტუდენტები , იმავე წელს დაიწყო

მამოძრავებელი .დაველოდოთ და ის მოდიოდა კარგად

მსურველი , სურვილს jumping, skipping და მოწევა ფეხით

გარეშე სენსორული დანიშნულების შფოთვა მერყეობს ერთად

ასაკი თუმცა ყოველთვის მცხოვრები ansiosíssimo რეჟიმში

ელოდება რაღაც, ჩვენ ყოველთვის გვინდა რაღაც , ყველაფერი

ჩვენთვის დგას, როგორც Willუნებლიეთ თავად.ამ წლის მე

მომზადდა საარჩევნო წინადადება : ეს არის დიდი განსაზღვრა
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და პასუხისმგებლობის გრძნობა , რომ candidatamos ამ

არჩევნებში ასოციაცია მოსწავლეების José Macedo Fragateiro 

.ჩვენ მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს კულტურულ და

გასართობ ღონისძიებებს პატივის მისაგებად ამ სკოლაში , მას

სჭირდება დააწესოს იძულებით და გარედან.ამ მიზნის

მისაღწევად ჩვენ ვთავაზობთ : - რეალიზაცია finalistas-

გამოსაშვები კულტურული და სპორტული დღის გამოყოფილი

მთელი სტუდენტი მოსახლეობის, მათ შორის ახალგაზრდული

კვირას საფეხბურთო ტურნირების , კალათბურთის და

ფრენბურთის ( მამაკაცი / ქალი ..).მოამზადოს ყოველთვიური

, რათა შეიქმნას სტუდენტების ინფორმირება და იმ

საზოგადოებაში პრობლემების შექმნის წახალისება სკოლა, 

გაზეთ დებატები - სასწავლო associados- შეძენის ბილიარდის

მაგიდა ფეხბურთი - ახალგაზრდული კვირას დღეს სხვადასხვა

აქტივობით - კონტაქტისერთად "საშუალო" , რათა ხელი

შეუწყოს საქმიანობის ჩვენი სკოლა, და კერძოდ, სტუდენტი

ასოციაციის ინიციატივებს." ჩვენ იმედი თქვენი ხმა " სიაში -

ეს არის თქვენი ასოციაცია სია - მისცეს ბიჭს vocês.na 

კამპანია გავრცელება პრეზერვატივის სტუდენტების მიერ და

ინახება კონტაქტი ჯანდაცვის ცენტრი მომავალ დებატები , 

რომ არ მოდის გააცნობიეროს, რატომჯანმრთელობის ცენტრი

სასურველი სტუდენტები დარჩება კერძო გაკვეთილების

დაესწრებიან.კამპანიის ფარგლებში სლოგანი " მისცეს ბიჭს

თქვენთვის! " " შემდეგნაირად ჩვენი ნაბიჯები " და კიდევ " 

ითამაშოს ჩვენი მუსიკა," სოციალისტური პარტიის

პლაკატები, რომ მხარი დაუჭირა ამ კამპანიის უზრუნველყოფს

შტაბი სასურველი წვლილი , ან საომარპარტიის , სამხედრო

sheets დარიგდა მაგრამ არა აგრესიული დაეწერა ეს

პოლიტიკური ძალა ჩვენი ასოციაცია .რაც შეეხება სხვა

პროექტები აღმასრულებელი საბჭოს ყიდვა ბილიარდის

მაგიდა ფეხბურთის და იღებს ნახევარი 20 ჭურვი, რომელიც

ჯდება თითოეული მატჩი.On ინაუგურაციის დღეს მე

30



ციტირებას ვახდენ: არჩევნების შემდეგ გადაეცემა გასულ

წლის 14 იანვარს , 1998 შორის 10 და 20 საათის

განმავლობაში.მონაწილეობდა ორ სიები , და ბ რომლის

წარმომადგენლები გადმოცემულია მოთხოვნის პროცესი, 

რეგისტრაციით , რომ აქტი მოხდა ნორმის ფარგლებში .შემდეგ

დახურვის არჩევნებს, რომელიც მისცა ხმა 740 სტუდენტი, 

ჩვენ ჩაუთვალა რაოდენობა.Yielding შემდეგი შედეგები: ათი

თეთრი თხუთმეტი ხმით რაოდენობა nulos- ხუთას შვიდი

ხმით სია a- ორას რვა ხმით სია b მიხედვით ხმა სია მოიგო

საერთო გამარჯვებული პირველ ტურში მფლობელობაში

გადასცაასოციაცია მისცა ხმა , რომ გასულ წელს შემდეგ

უზრუნველყოფს შეფასების ასოციაცია დაკავშირებით

სასწავლო წელს ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი .მას

შემდეგ, რაც ამ პრეზენტაციაზე არ ჩანს რაიმე დადებითი

ბალანსი.აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ წინა ასოციაცია აქვს

თავისი მემკვიდრეობის მაგიდა, რკინის კაბინეტი , სკამი სკამი

და ორი ჭადრაკის თამაშები (არასრული) .და სხვა არაფერი

დაამატოთ დასრულდა სხდომაზე, რომელიც ამ წუთებში

ადგენდნენრომ მას შემდეგ, რაც წავიკითხე და დამტკიცებული

იქნება , რომელსაც ხელს აწერს ყველა დამსწრე წევრი.დღის

შემდეგ კამპანია ანონიმური საჩივრის ვრცელდებოდა სკოლა , 

სადაც მე მეტსახელად Lion King და ალ Capone რადგან

ზოგჯერ გააკეთა ჩემთვის გაიაროს ასეთი გმირები კლასში, ის

არის რთული , რომ ჩემი მხრიდან ეს იყო ასევე ჩანს

აღმასრულებელი საბჭოსროგორც სამომხმარებლო ჰაშიში და

შესაბამისად სკოლის ფსიქოლოგი ringleader.ბოლოს 1998 

საკვერცხის psp ხსნის გამოძიება და არ პოლიციას გამოძიება

გავრცელებული ანონიმური საჩივრის I შვილი იყო

პრეზიდენტის Estarreja პალატის ხელმძღვანელი იყო

ტრეფიკინგის ქსელში.ახლახანს მოწევა ერთობლივი როცა

შევედი პოლიციელები ობიექტების, უარყო შრომატევადი და

სცადა და არ მინდა , რადგან იქ აღარ ჰქონდა კონტაქტი და
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ინფორმაცია ჩემი დაკითხვის , რომ რაზმის საკვერცხის .ამ

წლის გამოსაშვები ეჭვის ქვეშ და ბრალდებებს

გადაუხდელობის რომ სადილი, ამორალური იმიტომ, რომ ეს

იყო გადახდილი შემდეგ დღის განმავლობაში 1 სამუშაო , ჩემი

საუკეთესო მეგობარი დროს, სია , რომელიც გამოიყენება

მომდევნო წელს ეშინოდა , რომ ჩვენ არჩვენ გადახდილი

ვახშამზე, რომელიც გაკეთდა, ჭორები.იანვარი 98 , მე ვარ

მიწვეული კვირას განათლების , მოუტანა მოგონებები მისი

exa .Jorge Sampaio რესპუბლიკის პრეზიდენტს , რომელიც

გამოყოფილი ფოტო მიძღვნა " ჯგუფის Aveiro , 

განსაკუთრებით და სკოლიდან José Macedo fragateiro , 

მეგობრული hug" კვირის განათლების იანვარი 24, 1998 -

რესპუბლიკის პრეზიდენტს , ისადილეს

მდგომიელექტროენერგიის მუზეუმი, სადაც მიესალმნენ

საქართველოს პრეზიდენტი.რომ იმავე წელს მოდის

შესაძლებლობა მუშაობა დისკო pildrinha furadouro , 

არსებობს ბარმენი მთიულური სტუმრებს ბოთლები და

juggling tricks , რომ მოუტანს რა ფილმი " კოქტეილის" იყო

ღამით, როდესაც ყველა წაიშალოს და მე განცდა, რომ

დისკოიყო გამასხარავებული სჯერათ ეს კი მას შემდეგ მეძინა , 

როდესაც მე ვარ ყველა ბუნდოვანი სახიფათოა panties 

ფანჯრიდან, დაეცემა ქოლგა კაფე, დღის შემდეგ დედა

მეგობარმა დაბრუნებას უკვე გარეცხილი underwear 

განაცხადა, რომიქნებ დაეცა ზემოდან.ეს იყო საერთო სასმელი

2 ბოთლი ოქროს strike ერთი აბსენტი ერთად ჩემი

პარტნიორი.სანამ პარტიის მე ემსახურება მომხმარებელს

წინაშე ბოსი და დავიწყოთ შეავსოთ სათვალეებში

გავრცელების თხევადი მთელ counter და მაშინვე

გაათავისუფლეს.მოკლედ იყო ერთ-ერთი მენეჯერი კლიენტი

და მე ემსახურებოდა მათ ორი გასროლა გავრცელების

ყველაფერი მან თქვა : გავიდნენ აქ!და ამ დღეს არ არის უფრო

ისაუბრა ამ კაცს.მე დაესწრო ქორწილის საუკეთესო მეგობარი , 
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ჩემი ძმა, მე შებოლილი weed აბაზანა და დათვრენ ისე, რომ

მე დააყენა მაგიდაზე ფეხსაცმლის და გააკეთა მობილურ

ტელეფონში.ღამით ყოველთვის თან ახლავს სათვალე და

შრომატევადი ჰაშიში დასაწერად აინშტაინის ფორმულა სკოლა

მოიცავს 1998-1999 monho ბარი - ბარმენი იყო აქ რამდენიმე

თვის ემსახურება თასი .მიხვდა, საბოლოო პარტიის 2ºperiodo 

, როგორც ყოველთვის კონკურენტმა disco Phoenix მან

დაარტყა 900 ადამიანი პირველ monho შხაპი მოხვდა 700 

ადამიანი წინააღმდეგ თითქმის 200 ადამიანი კონკურენტი

პარტიის წარმატებული იყო .შემდეგ პარტიის მიიღო ყველა

სასადილო ასოციაცია ელემენტები out გადახდის მფლობელი

monho სადილი არ აძლევდა ამ , აღარ ფული პარტია .ამ

წელიწადში დავიწყე ჩემი თანამშრომელი ფასდაკლების

როგორც philips , ქარხნის მუშა , სადაც მე ვმუშაობდი ორ

თვეში დაახლოებით ორი კვირის სიცარიელის .მაშინდელი

მიიღო სამუშაო Uniteca / Quimigal .წავიდა ბარმენი / მუშაკი

ჩემი juggling tricks in dacasca disco აქ, რომ მოიხმარენ ჩემი

პირველი "ტაბლეტი" დაარღვია ორ და მიიღო სხვადასხვა

დღეებში halves თითქოს არაფერი გავაკეთე იყო სხეულის

სიჩქარე , მაგალითად,defoliate მთელი ჟურნალი და არ

წავიკითხე არაფერი ან სახლში და დააყენა მუსიკა და მიღების

მოწყდნენ.ეს იყო პირველი და ერთადერთი გამოცდილება

მათ.დისკო dacasca საზოგადოებასთან ურთიერთობის და

უსაფრთხოების როცა მივედი , სხვა დღეს მუშაობა მითხრა, 

რომ მე გუშინ ბოთლი და ჩემი ჟონგლიორობა მოხვდა

ხელმძღვანელი მომხმარებელს, ვინც წავიდა საავადმყოფოში , 

რის გამოც ახალი ამბებიგაზეთში, შემდეგ ყველა ეს ყველაფერი

ტყუილი იყო და მე სჯეროდა.დაგვიანებით სამი საათის

განმავლობაში ვიყავი შეყვარებული არსებობს და მე შეცვალა

კრეფა სათვალე და ნასროლი ადგილზე.გაიხსნა ახალი ბარი

Estarreja მე უკვე განმავლობაში 1998/99 ბარმენი / doorman 

გმირები ბარი, ერთ-ერთი იმ ღამეს სარგებლის წიგნი " კარი " 
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და იღუპება "ამერიკული" მიერ შეგროვილი მოამზადებენ მას

და ჩემი წიგნი.მე ჩამოვედი რათა შესანახად $ 100 შეძლებს

დააყენოს $ 1,000 ... ორი წლის განმავლობაში , როგორც

დამლაგებელ და კიდევ დაიწვა კარი ბენზინზე მოტოციკლი, 

მაგრამ არასოდეს დასცინონ ან ჩართული ვინმეს.ორგანიზება

ერთი საახალწლო 1998/1999 გმირები Bar \u0026 

მეგობრები Faíska ორგანიზაცია ზარი ყველა მეგობარი

საახალწლოდ .Mando ყველა ბარი პატრონების დატოვონ ადრე

შუაღამისას საბოლოოდ დატოვა ბარი და ახალი წელი.მე

წასვლა ბარი საკვერცხის ქვები , სადაც მე შეურაცხყოფა

მიაყენა სარეკლამო შექმნის ფარგლებში კიდევ ერთი

ღონისძიება, საჩივარი შეიტანა პოლიციის და ისინი მიდიან

ბარი, სადაც ისინი გვეუბნებიან, რომ დადიოდა საფერფლეები

შიგნით , სუფთა ტყუილი.მე მივიღე წასვლა პროკურორი, 

მაგრამ მე არ შეასრულა საქმე ნაკლებობა მოწმეები.On 

საახალწლო 98/99 - გმირების av ბარი.Salreu Estarreja 

Viscount rode პროგრამა, რომელშიც : 12 ზარების რეკვა ერთ

ღამეში [ და დღეში] ... დიჯეები კონტროლის რეზიდენტი

სერგი სტუმარი djVicky და ინკოგნიტო.შუა პარტიის და

იმისათვის, რომ კაბა მომეცით წავიდეთ სახლში პარტიის და

ჩემი მეგობრები აჩვენებს up , დააყენა ყველა მომხმარებელს

ბარი, სადაც ის იყო, რომ ღამე პორტერი წლის ბოლოს.აზრის

დააყენა ეჭვქვეშ , რათა ანბანი და მოვა ვფიქრობ , რომ ab ან

abba ძალიან წინ მე ვფიქრობ, რომ შეიქმნას უსაფრთხოების

სისტემა მამაკაცებს შორის ტიპის winking ან შეხება და

ვგრძნობ ერთმანეთს და ფეხით ყველა სიჩქარე ვხედავრომ იყო

ბოროტი, ან განიცდის და დახმარება.ტელევიზია და მე

ვფიქრობ, კოლონტიტული შეიცავს შეტყობინებები , ჩემი

აზრით, მე ვხედავ არხის Ftv და მე ვფიქრობ, რომ დღეს

მიიღო ნობელის პრემია .მე ვფიქრობდი, კიდევ ჭამა ადამიანის

ორგანოთა და იყო სასურსათო მაღაზია kilo რომ ფიქრობდნენ, 

გატეხილი მინა ქუჩის იყო ბრილიანტები, თვალს ფილმის
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snatch / ღორები და ბრილიანტები ფილმი Aveiro , როდესაც

ვფიქრობ, არის მსახიობი, ფილმი,დაიწყოს ამოიღონ მათი

ფეხსაცმელი და მიღების და გარეთ კინოს, ეს იყო ჩემი

ფილმი.In Estarreja გაიქცა საბოლოო თავისუფლების

იმოქმედოს მდინარე და ვფიქრობ, ცოცვა ხეები, metho 

ნახევარი სხეული მდინარე და მე ვფიქრობ, მე გენიოსი და

რომ mr.რესპუბლიკის პრეზიდენტს შეიმჩნევა ჩემთვის, მე

მაქვს კონტაქტები ძროხა ზიანდება და ცდილობენ

დაგიკავშირდებით ჩემი აზრები.ვფიქრობ, რომ ისინი ჩემთვის

იპარავს იდეებს და მე მინდა, რომ ამის გაკეთება ზიანი , მე

დაიწყოს თავს უცნაური რამ , იზოლირება me, გააკეთა რამ, 

როგორიცაა განახლებადი მთელი ოთახი, კითხულობს

ფსიქოლოგიის წიგნები ცდილობენ , თუ რა ხდებოდა , მე

დაიწყოშეშლილი, ილუზიებით დევნის , ან, რომ მას

უთვალთვალებენ და აკონტროლებს ან თუ სატელევიზიო

გაზეთები დღეს, მოვა ვფიქრობ , რომ ჩემი მამა ყიდვა ჩემთვის

ბარი, და ეს იყო ყველაზე დიდი მსოფლიოში , მხოლოდ

გააკეთა უცნაური რამ წამყვანიჩემი მშობლები სერიოზულად

ამ ზოგადი hubbub ვინმე მოუწოდებს GNR და მეხანძრეები

ჯერ კიდევ ტრანსპორტირება ჩემთვის საავადმყოფოში , 

რომელიც გაიქცა adrift საათი ფეხით სანამ მე იპოვეს

სამხედროებს GNR , რომელიც მეუბნებოდა, " ჩვენ მხოლოდ

შენ "მე საავადმყოფოში გადაიყვანეს Aveiro, შემდგომი

ფსიქიატრიულ საგანგებო Coimbra.მიერ მიღებული

მეხანძრეები strapped რომ gurney საუბრის შემდეგ მე

ვფიქრობ, მე მიიღოს ინექცია და მე ერთად გოგონებს

კონსულტაციების შემდეგ უფროსი ფსიქიატრიის , არამედ

მხოლოდ აიღო ინექცია ... როცა ვიღვიძებ მე ოთახში Psych 

პალატაში !?გაქცევა, მე ტაქსით და წავიდა Coimbra სადაც

Estarreja განაცხადა , რომ ტაქსის მძღოლი დაველოდოთ და

წავიდა გავაფრთხილო ჩემი დედა ... მეორე დღეს მე

ჩართულნი მიიღოს pill გამოგზავნილი ფსიქიატრები არ
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იცოდა, რომ ეს იყო მიზანმიმართული თავს ცუდად

ითხოვსმიგვიყვანს ჩემთვის საავადმყოფოში, დარჩა 20 დღეზე

მეტი ფიზიკური თავშეკავება სისტემა , რომელიც მიბმული

ქამარი საწოლი!In Estarreja მივესალმებით intermarche 

მომეჩვენა, მოწვევა შესვლის მეზობელ სახლში , მე ჩამოვედი

შესვლას ბაღში ვფიქრობდი , რომ მე ქურდი და კიდევ

მოახერხა საჩივარი, მაგრამ მას შემდეგ, რაც GNR განაცხადა, 

რომ იგი კი ეძებს და წამიყვანესსაავადმყოფოში.

იქ გამგზავრების ადარებს მიწისძვრის საზოგადოებრივ

ცხოვრებაში, არც დასუსტებული უახლოეს წლებში , მე

ჩამოვედი აქვს შიში , როგორიცაა: გადადით კაფე , შიშობენ, 

რომ ჭიქა დაეცა და ადამიანი კომენტარს ჩემი სახელი.

               როგორ 3ºescriturário 1999 წელს განაწილების

mail და რეგისტრაციის ლიცენზიების დროს descolorei hair, 

დარიგების mail მანქანის გარეშე კი, რომელსაც წერილი , 

პერიმეტრზე ქარხანა, სადაც იგი მოგზაურობა 30 კმ / სთ, 

მინდოდა თავს პირველად მანქანისმიღების აქვს ავარიის

ტოვებს ბამპერის და კიდევ მოუხდა .

               მე არ მძინავს , რადგან ის არ მინდა დაძინება

მინდა აქ ცხოვრება საკმაოდ დაბრკოლება, რომ ინარჩუნებს მე

მეძინა მე წინაშე იგი უძილობა.

               I ჩარიცხულ სკოლა-ინტერნატის Luis de კამოეშის

, პორტუგალიის უბრძანა ეკვივალენტობის 11 ფასეულობები

და retraced მარშრუტი საკრედიტო ერთეული საშუალო

განათლება.Ipj განცხადებით, განხორციელებული ინფორმაცია

ანიმატორი ფუნქციები, როგორიცაა სტიპენდიები, 01 მარტი

1999 თებერვალი 5, 2000 წავიდა სკოლებში რეკლამირება

ჯანსაღი ქცევის ახალგაზრდებისთვის.მე დაიწყოს სანახავად

ონლაინ პორნოგრაფია და კავშირი აქვთ ჩეთები."იმ თავიანთი
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მოვალეობების შესრულების დროს იყო დაინტერესებული და

დინამიური თამაში მთლიანად მათი ამოცანები, კერძოდ, 

მომსახურების მომხმარებლებს , ინფორმაციის გავრცელების

საინტერესო ახალგაზრდა ადამიანი, განახლება ინფორმაცია

მხარდაჭერა და კონტაქტის Portuguese ინსტიტუტის

ახალგაზრდული" Aveiro, მარტი 09, 2000 მივედი Tenerife 

მარტო ბოლო დღეებში დაიწყოს ფიქრი ქალი ჩემს ცხოვრებაში

და ვწერ 3 გაცნობები სახელით Raquel Mamede - Bombarral 

პორტუგალია და ბოლო დღეს მივიღე ზარი მისი Bayou 

სიმულაცია ცუდიხელმისაწვდომი ერთად girlfriend დროს

მექნება ბინა უნდა იყოს raquel და რამდენიმე საათის

განმავლობაში მე თავს ერთად ex.შეყვარებული დააყენა

ფიქსირებული კოვზი ზარი და ვნახოთ მეგობარმა jumping 

ერთი აივნით სხვა გაფრთხილება ჩემთვის ყოფილი.მას

შემდეგ, რაც ბოლო მომენტები , ის გადახტა ძალიან და ჩემთან

მოვიდა I გაიქცა ოთახი ბინა და დამალა me ქვეშ ფურცლები , 

ჩემი საუკეთესო მეგობარი დროს და ჰკითხა , სად იყო filipe 

და დავტოვე ფურცლები და განაცხადა she'm აქგაიქცა ბინა მე

გამოეკიდა ქუჩებში მოდის გაივლის თქვენ შეასრულა მიღების

მისი დამშვიდება .მე შემიძლია საატესტატო 1999/2000 

განმცხადებლის საბოლოო grade 16 ქულა - საკვერცხის

December 11 , 2000, ჰქონდა სკანირების

ინტერდისციპლინარული ნაკვეთი მარცხენა ნახევარში და

შემდეგ გამოვიდა აქ ასკვნის სიტყვით კიდევ ერთი

მასწავლებელი , ორი დღის წასვლა თქვენიოფისი ბოდიშს

ამისთვის ნაკლებობა პატიოსნება მასწავლებელი აკეთებს

შემდგომი გამოკვლევა და ანიჭებს note 20 , მაქსიმალური

ქულა ჩვეულებრივი მასწავლებელი იყო 16 ქულით.მე მივიღე

შენიშვნები 11-დან პორტუგალიური, ინგლისური 15, 15 , 

საფრანგეთის, 17 ინტერდისციპლინარული ნაკვეთი , 18 -დან

18 ფილოსოფია და კომპიუტერული მეცნიერების, კოპირება

გამოცდები ასე მიღების გაიაროს კურსი .სწავლის პერიოდში
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მუშაობდა ნახევარ მთვარე წავიდა ოფიციალური სასტუმროს

პროფესიული კატეგორიაში " მიღება პრაქტიკა 2 წლის " 

დღიდან 2000 წლის 8 თებერვლის 31 მაისამდე 2000 " 

შეძენილი ცოდნის ამ სასტუმროში სექციები მიღება / 

კონსიერჟიდა ბარი.აჩვენა, მთელი ამ ხნის განმავლობაში

დიდი შესაძლებლობა, რომ ვისწავლოთ , უჩვეულო

ერთგულების და პასუხისმგებლობის გრძნობა.ჩვენ ქება

თქვენი ხელმისაწვდომობა და თქვენი ურთიერთობა ჩვენთან

ყველა .Ovar 28/07 / 00.aqui ეძინა სასტუმრო ოთახი ჰქონდა

პარტიების ბარი და წავიდა აუზი არარსებობის

პასუხისმგებელი.ჰქონდა დისციპლინური სამართალწარმოების

თავდასხმის თანამემამულე ბარი, რადგან ეს მე ვგრძნობ იკლო

, რადგან იცოდა, რომ მას საავადმყოფოში

ფსიქიატრიაში.შემდეგ წავედი და ლისაბონის მიიღო counter 

დასაქმებულს სამუშაოს კაფეში სავაჭრო ცენტრი იყო imaviz 

2000 ჰქონია ჩვევების ესწრებოდნენ ღამის კლუბში სავაჭრო

ცენტრი , სადაც იგი ცეკვავდა , სანამ wee საათის

წარმოიდგინა თავს საუკეთესო მოცეკვავე დროს გვქონდა მე

ბოთლიpopper'so რომელიც inhaled სანამ სამუშაო მოსწონს

სუნი და შეხედეთ ცის წინ სასტუმრო შერატონი, ეს ბოთლი

იყო მე -2 გამოცდილება ქიმიკატები, მაგრამ წავიდა უკან , 

რომ ამის გაკეთება აღარ მე შევეცადე ამ ჩემს

ცხოვრებაში.მონაწილეობა პერსონალი Estarreja Carnival 

2001 - ყველიერი ან არაფერი!ყველიერი ან არაფერი!

დეკლარაცია ქალაქის დარბაზში საკვერცხის - სამმართველოს

კულტურის , ბიბლიოთეკა და ისტორიული მემკვიდრეობა.ის

აცხადებს, რომ მან თანამდებობა ეკავა ადმინისტრაციული

ასისტენტი, კონტრაქტის საფუძველზე განსაზღვრული ვადით

, 6 აგვისტო 2001 30 მაისი 2002 აბონენტთა მომსახურების

მომსახურების მუნიციპალური ბიბლიოთეკა საკვერცხის და

მუზეუმი Julio Dinis - სახლიOvarense ", რომელიც დიდი

პასუხისმგებლობის გრძნობა და ვალდებულება " ჰქონდა
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საბიბლიოთეკო დოკუმენტები და ხდება გაქრება

"რეგისტრაციაზე უიმედო შემთხვევაში " 2001 - GNR 

საავადმყოფოში შორის Leiria Leiria და ბრძოლა არ არის

საჩივრის რადიო სატვირთო მძღოლი, რომელიც ჩაშლას

აპირებსტრანზიტის, bt ეწოდება სცენა შემდეგ მანქანის

rebocarem რომ არ არის ჯარიმა, დარეკეთ ძალების და

გამოიწვიოს ჩემთვის საავადმყოფოში Leiria ხელბორკილები

დაადეს.In Caldas da Queen ეგონა იხ სნაიპერები და

ადამიანები, რომლებიც უყურებენ ფანჯრები 26/11 to 07/12 

2000 საავადმყოფოში ჩვილი დ .Pedro 2001 - მე არ წერილი

dgv homecoming ავტომანქანა , მაგრამ არ გვაქვს წერილი და

არასდროს დაბრუნდება გამოიწვიოს მიიღოთ წერილი

სასამართლოდან დაჯარიმებას ჩემთვის ძალიან სერიოზული

დარღვევის ჯარიმა ( მინიმალური ) გაუქმების პერიოდში 30 

დღის განმავლობაში, მიიღოსწერილი dgv , რომ მისი და

ამბობს მიიღოს მეორე იმიტომ, რომ კანონი გამტარ არანაკლებ

2 წლის განმავლობაში.მე კი გააფართოვოს ჩემს ოთახში და

ფიქრობდა, რომ ჰქონდა ვიდეოკამერა გადაღება ჩემთვის და

რომ მას უთვალთვალებენ მიერ ჯაშუშების .In Leiria 

ვფიქრობ, ინტერპოლის rode მუშაობა ჩემთვის, რადგან მე

დააყენა 5.01 შეადგინა.ბენზინზე და გადამხდელი € 5 

მოძიებაში , რომ მან აღმოაჩინა ფორმულა გაიმარჯვებს და

გახდება მილიონერი.იმ დღეებში ვფიქრობდი იყო რუსეთის

ჯაშუშების მანქანის ქვეშ .მე ვფიქრობ, მე ჯადოსნური და მე

მაკონტროლებელი მანქანა გონება და ტვინის გაერთიანებულია

მანქანა მანქანა მუდმივად მუდმივი როტაცია რაც ჩემთვის

მივცე შუა გზაზე საცვლების ერთად bouncing ბურთი მივცე

ამ ბურთიდაიწყო ტესტი გადაწყვეტილებები Queen და

მოხვდა ადგილზე წინ სასამართლოში და ავიდა მისი

სახურავი.მე გააჩერა GNR ბრიგადის ბრძანება b5 ითვლება

რეგიონებში Coimbra და Aveiro დაიწყოს აქვს დევნა იდეები

და lap გაზეთების მანქანის მიმდინარეობს ბუქსირით
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ბრძანებით bt Leiria.Liscont განაცხადი - Container 

ოპერატორების მუშაობა პრაქტიკოსი მიხედვით

ადმინისტრაციულად.იმ დროს, მინდა ტყუილი on ტუალეტის

Liscont , მე მქონდა ორი თვის განმავლობაში მოწევა ჰაშიში

და როდესაც დავბრუნდი ეს ავნებს ჩემი უფროსი დაიწყო

პრობლემები ადრეული გასასვლელი Liscont ღრმა

სიყვარული, სიყვარული განიცადა იგრძნობოდა ასევე

დავიწყებული ქვედა ნახევარში დაკარგა მოინანია და

ცხოვრობდა.იმოგზაურა ქვეშ ღრუბლებში გაფრინდა ცის ქვეშ

უკვე პლანეტები მარსსა და იუპიტერს on Mars , გადავწყვიტე

, რომ უყვარხარ და Jupiter გააკეთა აქ არის ჩემი ყოფნა, 

საფრენი საწყისი პლანეტის რომ პლანეტის კალამი ჰქონდა

ძალა, ჰქონდა ენერგეტიკული, სიხარული იყორაღაც რომ

გადმოცემული სიყვარული ყვავილის ფორმის .ჰქონდა მზის

ძალა, გადავიდა , როგორიცაა მზესუმზირის, ჰქონდა ნებით

სასტიკი დევნა რაღაც იწვის იყო ოცნება, მიღწევა, მიზანი , 

ყველაფერი ვნება, გარეშე განზომილება იყო დიდი, საოცარი

შემოკლებული ძალიან მოსიყვარულე.მე ვუყურებ ფანჯრიდან

შევნიშნე ჰორიზონტზე გაატარა დასკანირებული ბევრი ჩანდა

წინ ვნახე თქვენი ვარსკვლავი, იყო ბრწყინვალე shimmering 

ჩანდა up ვნახე მთვარე ჩემი იყო და თქვენი იყო, პეიზაჟი, 

მოგზაურობა, მეშვეობით თქვენ გამგზავრება მიწის ქვეშზღვა, 

მოყვება თქვენ დაპყრობის ჩვენ იმოგზაურა მიწის და ზღვის

ქვეშ იყო მხოლოდ moonlight.ჰქონდა, რომ ლტოლვის, 

სურვილს , რომელსაც სურს , მოსიყვარულე, აზროვნება, 

შეგრძნება.მე არ გაუშვა თქვენ და სურვილს , რომ თქვენ აქ , 

მინდა შეხვედრა, მიყვარხარ, ყოველთვის ვფიქრობ , თქვენ და

გრძნობს თქვენი ყოფნა, სადაც ნოსტალგიას და ცხოვრების

გარეშე, ვფიქრობ , მინდა , ვგრძნობ შენ და შენ მიყვარხარ

გარეშევხედავ თქვენ, მინდა თქვენ 5 გრძნობს: მხედველობა

ხედავს თქვენ გარეშე კარები, გარეშე სუნი სუნი თქვენ, 

გვესმის თქვენი საქმიანობის გარეშე ხმაური, გასინჯვა ხარობს
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მე მტკიცების გარეშე თქვენ და შეხება გარეშე

ეხება.შეგახსენებთ , რომ თქვენ განიცადა, იგრძნო , გვიყვარს, 

ცხოვრობდა, არასდროს უყვარდა კიდევ ერთი, ვინც kissed 

შენ, მე ვნახე, მე went're სიყვარული, რომ ყოველთვის

გვახსოვდეს .30 მაისი, 2003 , ქორწინების სიყვარული March 

Moorish filipe Jun 02 Lisbon -... Havana მადრიდში Madrid 

09 ივნ 10 ივნ 2003 Lisbon წასვლა კუბის და ჰავანაში ყიდვა

$ 100 მარიხუანა , რომ ნამდვილად sucks .მე ოთხი თვის

განმავლობაში მოწევის სახსრების მისვლამდე , მაშინ

შებოლილი და ავნებს ჩემი უფროსი იყო დასაწყისში

ინტრიგები ბოსი და დასრულდა დაბალი და წავიდეთ ვეძებთ

სამუშაოს .ფაკულტეტი წერილები ეძინა საკლასო ოთახებში და

შებოლილი ჩემი სახსრებში.Town Hall ბიბლიოთეკა lisbon 

orlando Brook შეშინებული კონტაქტი უახლესი შექმნა

phobia აკეთებს საქმიანობის მათთან მუშაობდა ერთი თვის

შვებულება ჩემთვის .შემდეგ მინდა განვმარტო, გარკვეული

ეჭვები უმაღლესი ტექნიკით, ვთქვათ, ჩემს თავს და

წარმოადგინოს შვებულებით - წერილი გაუგზავნა, რომელშიც

პრეზიდენტი Isel ერთად დისკრიმინაციის კონკრეტული

ფაქტები არ წავიდეს აბაზანა და ნება ყველის tosteira , 

მარცხენა ... მე დავწერე ცხოვრება უკმაყოფილების

კმაყოფილებით სავიზიტო ბარათად CTT და გაგზავნილი თავს

მიიღოს იგი.წერილის გაგზავნისრესპუბლიკის პრეზიდენტს

მიცემა ანგარიში ჩემი ბოლო 8 წლის

განმავლობაში.უმუშევრობა , მიმართეთ სოციალური დაცვის

ლისაბონში მოქალაქე მაღაზიაში, რომელიც მეუბნება, მე არ

მაქვს უფლება უმუშევრობის შეღავათები როცა რეალურად

ჰქონდა , რომ განვსაჯოთ დედა და მეუღლე და მე მოამზადებს

რომ ცხვირი იდეა წასვლა დაჭერა

თვითმფრინავილუქსემბურგში გაიგო ბაროზოს ევროკავშირის

, რათა ჩემთვის ამ სამუშაოს.კულმინაცია მხოლოდ ერთი

წუთით , ერთი წუთით თქვენი ეგონა, რომ ალბათ ყველა
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არსებობდეს არა მხოლოდ როგორც სათნო იმიჯი, მაგრამ იმის

გამო, რომ გამოჩენა ან მდგომარეობა გონება არ იღუპება დროს

შეწყვეტის ყველა ფიზიკური არსებობა და მოულოდნელად

ყველაფერი მიდის , ანშეიძლება გამოიწვიოს.

               გავიგე ხმა, რომ განაცხადა ბრძანება მოკვლა თავს, 

მომენტები ადრე ვუთხარი ჩემი მეუღლე იყო " ჰაკერი " ვისაც

ჰქონდა პროფესია, დაწერა , რომ მე ყოველთვის უყვარდა

სუპერმარკეტში შეძენა ორი ბოთლი მწარე ნუშის და დალია

ყველა ერთადსხვადასხვა აბი.ჩემი მეუღლე, როდესაც იგი

შევიდა და აღმოჩნდა ეხუტება არსებულ სიტუაციას მოუწოდა

INEM მეხანძრეები ჩამოვიდა ცოტა ხნის შემდეგ და მომცა

ნავთობის როცა ვიღვიძებ მე diaper საავადმყოფოში.დღის

შემდეგ განუცხადა ჩემი მეზობლები იყო წამლის

ურთიერთქმედების ჩემთან მოვიდა ვთქვა კაფე ახლოს , ეს არ

იქნება კაფე რომ აიღო 02/2007 1 თვითმკვლელობის

მცდელობა.

               თუ ორთქლდება me თუ ჩემი სული , არაფერი

დარჩება საიდუმლო პლუს ნამსხვრევები , ყურადღებას არ

აქცევენ ფანტაზია.დააღწიეს დივერსიის მოძრავი უმოქმედობა

კიდევ ერთი მომენტი, კერძოდ.არარსებობის შემთხვევაში, თუ

იგი შეეხო და დაინახა თქვენი მსოფლიოში, უწმინდური

იქნებოდა გარეშე mute შეხება მგრძობიარობა , მინიმუმ

მჯერა, რომ ვინმე აღემატება ჩემს რეალობას .ჩემი მწუხარებას

არის მარტივი, როგორც ყველა ბედნიერება მიღწევადი , 

როგორც მიუწვდომელი.ჯადოსნური, ირონიის გარეშე ერთ

დღეში , თქვენ ამბობთ , შეეხოთ და ვგრძნობთ , როგორ

შეხედავთ მე და ვინ ვარ მე და არა ის, რაც მე ვიგრძენი

არასდროს ამდენი ტანჯვა , სურს მეტი არაფერი, კვდება თქვენ

მეშვეობით მე დაწერა ისე, რომგანიცადა და არასოდეს

გარდაიცვალა და თქვენ არასოდეს დაიკარგება უბრალოდ

იგრძნო, შემდეგ თქვენ ცეცხლოვან მატჩი მწვავე ტკივილი
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ჩემთვის, რომ დამთავრდა, როდესაც ყველა დაწვა.არასდროს

არ აიღო თქვენ, სხვათა შორის, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ

განიცდიან, რადგან თქვენ არასდროს არ დაუტოვებიათ და

ვიცი, რომ უყვარდა და ყოველთვის მიყვარხარ.ეს მკურნალობა

საავადმყოფოში და Cabral curry რომელიც " კომა " და მოდის

Awake და ხედავს მხოლოდdiaper, არ მახსოვს საუბარი

ფსიქიატრი, რომელმაც თუმცა მაძლევს გათავისუფლების

მიზნით ხელმოწერის შემდეგ პასუხისმგებლობის უარის თქმა

.- მაგრამ გადაღება ცხოველების ფანჯრები სართულები და

ჰქონდა იდეები განადგურება ან კლავს ხალხს იგრძნო დიდი

არეულობა სხეულის შემცირება და lacerations აცხადებს, 

ძალიან შემაშფოთებელი სული და ემოციურად გამოიწვია

სურვილი, გევედრები შენ მომეცი კოცნა ისეთი, როგორიც

თქვენ იცით?მომეცი კოცნა ფარული , ისეთი, როგორიც

surripiámos ერთმანეთს, როდესაც სურვილი გაიზარდა

მაძლევს კოცნა, რბილი , იმ, თქვენ იცით.ტკბილი ვიცი.მე

მოგცემთ kiss me.ყველა გათვალისწინებით , ნება თქვენ და

მე,როგორ ფიქრობთ, რა მე და თქვენ?მე estou- მადლიერი

რომელსაც მე წავიკითხე, გავიაზრე , ალბათ ,გავლის

მოსაზრებები უკვე წაიკითხა ჩემთვის უკვე აიღო მათი

არჩევნებს მინიმუმ მჭერმეტყველი შეფუთული საჩუქარი

იურიდიული საათში უკვე მესა ან თამაში rooster , რომ

საშინელი კითხვა! ?ასახვა , რათა გასაგები კომუნიკაციური

ექსტაზი მინიმალური და უბრალო დუმილი ეხო რომ

დავშორდით მოქმედებს სიტყვები ტკივილი კი მარტივი უარის

იწვის.გადაულახავი დაბრკოლება ფიზიკურად , მაგრამ არა

ჰორმონალური და სულიერი ქიმიის იყოს ნათელი.ციური

სხეულები დაპყრობა ყვავილობის pansy.ძიებაში სიყვარული

clover , რადგან სიმდიდრე შედგება გაგება მრავალმხრივი

ვაჭრობის და ყოველთვის რაღაც დაამატოთ ამ

თვალსაზრისით.კიდევ ერთი გარდა , შემდგომი ზრდა , ეს

სურვილი თანაგრძნობა და სინაზით რომ გადაასახლეს us 
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წარმომადგენლის თვითშეფასების სოციალური მედია.ნახეთ

პერსპექტივა თვითმმართველობის ერთი და განუყოფელი , არ

გაასხვისოს ნებისმიერი სურვილი უფრო სურვილები , 

რომელიც წარმოიქმნება წრე.ამ წრეში ოქროს, კლანში კარგი

რწმენა და ერთგულება და პატივისცემა, ძირითადად იმის

გამო, არ არსებობს.ჩვენ სუფთა და ველური იმოქმედოს ისე , 

და მეტი არაფერი ეგოისტური ვიდრე მე, რომელმაც მხოლოდ

უნდა ამიტომ ყოველთვის იპყრობს კიდევ ერთი მათი

თვალსაზრისით.ანთება გონება შეუძლია მარტივი იდეების

გაცვლა , აუცილებელია მიმართვა საღი აზრი.როდესაც

ვაძლევთ ან მოუტანს თვითმმართველობის და სხვა.მეტი

არაფერი ტრივიალური უარყოს ის, რაც ჩვენ არ გვინდა, რომ

ეს ადვილი .სიყვარული და სიყვარული საკმაოდ გრძნობენ და

არა მე.კონსტრუქციული დამოკიდებულება ბმული ჩვენს

შორის მიმდინარეობს.დაბეჭდილი ინსტინქტური ქცევის

მხოლოდ ვფიქრობ ჩემთვის , მაშინ ჩემთვის, და ახლა მე

კიდევ ერთხელ.კონფლიქტის , რადგან ერთი მე გადაიქცა "მე" 

და თქვენ არასდროს არ ვიცი, რამდენად კარგად " თავი " ჩვენ

უნდა მივცეთ ერთმანეთის მხარდაჭერაა .ეს სახის მოვიდა

ჩვენთან , რომელიც ყოველთვის ღიაა.ყურადღება, "მე" 

საკუთარი უნდა იყოს თქვენ ფლობდეს ნიღბები და ეგოიზმი , 

რომ დონეზე .ასევე ჯავშანტექნიკის მე ოდესმე იქნება იქ, ასე

დაირღვეს "tu ს" , რომელიც არსებობს და , რომ

"ევროკავშირის " უფრო მეტი " ევროკავშირის" რომ პოპ

ჯავშანი.სიყვარული: სიყვარული დამპყრობლები ყველა.2007 

წლის აგვისტოში გაყრა ... effervescent Light - მოდის და

Burble , გაზავებული და აფართოებს შევიდა

ფილიალებშიუძლეველი სურვილი, ილუზია, ყველა თვალებში

რომელიც შემდეგ იშლება , როდესაც წინაშე გარე რეალობა

.ისეთი ღვარძლი და ყალბი არარეგულარული madness 

effervescent სურვილი, როგორც სიყვარული აფართოებს და

contaminates , იკავებს ყველა აზრები და უფლება
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დომინირებს და domineering, ის არის გაცვლა აღორძინების

ენერგია, luminous content არსებობს.განათებულ ცის , 

არაფერი ძლიერია, ვიდრე სურვილი, რომ მივაღწიოთ

სრულყოფილი ბალანსი ნათელი ცა , რადგან ისინი

ვარსკვლავი, რომელიც მათ ცხოვრებაში და გადაადგილება

იდეები ან ფაქტების აზრები, სურვილი ბეტონის, არაფერია

უფრო ლამაზი , ვიდრე ცაში ნათდება ენერგია, რომ

constelaresმოვუწოდებთ მუდმივი ურთიერთქმედება

ვარსკვლავი, და ძალა ვარსკვლავები უნიკალურია.ეს scares 

me , როგორ მივმართოთ გააქრობს კვამლის გარეშე flame , 

ანუ არ სურს ინტერპრეტაცია კოსმოსური რეალობა.მე ვარ

იმედგაცრუებული, როდესაც სიცოცხლისუნარიანობა

ითრგუნება განსახლებისა და კრისტალიზაციის გრძნობები

უდავოდ ნიღაბი პოლიტკორექტულობის.O სული გამოდის

თქვენ შევიდა ჯადოსნური და ფრიალებს გონებაში , ვისაც არა

აქვს იმპულსი მიმდინარე ნამდვილი ფაქტები და შეცვლას რამ

იცვლება ნაბიჯები და ციკლის რომელშიც ყველა გაივლის და

განვითარება , მაგრამ არასოდეს გზა შიში და

ტანჯვაგრძნობები.გასათავისუფლებლად თავს და აფართოებს

თქვენ განიცდიან და, განსაკუთრებით, მუტაცია ცხოვრებაში, 

ეს ცვლილება, რომელიც გვაიძულებს .სიცოცხლის ნათელი , 

წყალქვეშmadness ვნება.როგორ მოვიდა?ინსტინქტურად

მიყვარს და მინდა გვიყვარს, ვნებებს და იმედგაცრუებაზე

გახსენით რამდენიმე ილუზიები.მიმნდობი და მიყვარს მე

ფოკუსირება და კონცენტრირება მთელი მეთოდოლოგიის

სიყვარული სიმართლე, რომ pierces ნებისმიერი

სიცრუე.შიშველი გვიყვარს სათამაშო მოედანი გვაქვს საქმე

ნამდვილ ვინაობას , რომ , ასე რომ უყვარდა მოითხოვს ღრმა

ცნობიერების რატომ გვიყვარს და ჯერ არ არის აუცილებელი

დიქოტომია კარგი liking ანალოგიური ნაბიჯი გადადგას და

მიყვარს ძალიან, ეს დიალექტიკა , სავარაუდოდ,1 + 1 = 1 , 

როდესაც ლოგიკურად ერთი ვერ სარგებლობენ არაფერი.ასე
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ლოგიკურად 1 + 1 = 2, სწორი, მაგრამ ქცევის შედეგს ვერ

მივაღწევთ , თუ შედეგი არ არის ტექნიკური გვაკავშირებს

განწყობები და ღირებულებები და ქცევის კულტურას , ასე

რომ მაშინ არსებობს ერთიანი პოზიცია შუა

lovemaking.მიხვდა და ეს მართალია მხოლოდ წყარო

სიამოვნებით , ან ინდივიდუალისტური ან სხვა მოქმედება

იგულისხმება ქმედება, როგორც ჭეშმარიტი თავისუფლება.ისე, 

მე არ ცხოვრობდა საკმარისი იმისათვის, რომ გადავლახოთ

შემდეგი ნაბიჯები, ლოგიკური ან ალოგიკური იქნება

კრიტერიუმი ბევრი თქვენგანი, მე მინდა იყოს აბსოლუტურად

დარწმუნებული ვარ , ასე რომ წარმოვიდგინოთ me ass 

დროდადრო , და დღეს ძნელად ვირებიროგორც ასეთი, 

არსებობს საკმაოდ ხელოვნურია ვირები, ატყუებენ , 

რომლებიც ნამდვილად დგას ზოგჯერ ეს როლი, მიიღოს

საკუთარი დასკვნები.მე არ ვარ აქ , რომ , სხვათა შორის , 

დაახლოებით follies აქვს შიში, და დამოკიდებულება, რომ არ

მიიღოს , ვინაიდან გიჟები მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში

და როდესაც გაასამართლეს სხვების , ანუ ხშირად

დამოკიდებულია " გარემო" .გადამისამართება ზოგიერთი

მიზეზის მაშინ მე მინდა ვთქვა, რომ მე ვარ შეშლილი , 

მიმაჩნია, რომ მომეწონა ბევრი ადამიანი და აქედან

გამომდინარე , ჩვენ არასდროს კმაყოფილი , ჩვენ გვინდა, 

მეტი სიყვარული და უფრო და უფრო რატომ ასე მოყვარე

ამბიცია, როგორც მე დააყენა საკითხი.უკან დახევას ამბობდა

შემდეგ, ყველა თავისუფალნი არიან ჩაიდინონ follies 

სიყვარულით, ჩვენ სოციალურად დაუცველი და ხშირად

მანიპულირება .ჩვენ გვინდა, რომ გვჯერა, რომ მართალია, 

რომ სიყვარული, რატომ, იმიტომ, რომ ჩვენ გვიყვარს , რომ

განცდა, რომ იწვევს affection და იწვევს სიბრძნე ცხოვრება

11/2007 -2 სცადა თვითმკვლელობა აბი ,ესკალაციის curry 

საავადმყოფოში და Cabral ძლივს ფეხით შევიდა პალატაში მე
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მიუახლოვდა ექთნები "მაშინ მოკვლა ამ დროს

ბენზოდიაზეპინების ?! ", შემდეგ ანალიზი ვარ ინტრავენური

shot ნემსი დაგრძელდებოდა სისხლი.

საცხოვრებელი კვდება სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის ?

Ouch!პატიება , იგი მოთავსებულია ?ცხადია , რომელიც

არასოდეს მოკლა ?ყველას დატოვა ცხოვრება მომენტში

უკლებლივ ყველა ფატალური როგორც კი ვფიქრობ, რომ ჩვენ

მალე მოვკვდები, და მაშინ ჩვენ ვცხოვრობთ ასე

წინააღმდეგობრივი დაცინვას.მას შემდეგ, რაც ჩემი დაბადების

დღე ვცდილობ წასვლა " მიღმა " შეთანხმება 20 საათის

განმავლობაში სრულიად დაამახინჯა და სედაცია , გადარჩა

კიდევ ერთხელ.მონაწილეობა ღია procedure'm შეფასებული

ტალღა ადმინისტრაციული ტექნიკოსი მესამე სამედიცინო

გუნდი და აქვს 17,41 valore შენიშვნა აღების მეორე

ადგილზე კონკურსი, ღამეს არ ეძინა და რომ შებოლილი

უფრო მეტი ვიდრე 10 სახსრების , ინტერვიუიყო დილით.ამ

სამედიცინო სკოლა პორტი.სადაც დღის შემდეგ მე მივიღე

წასვლა იმიტომ, რომ თვითმკვლელები აზრები და სადაც მე კი

არ შეხვდა , მე დაელოდა , მაგრამ მე მქონდა საკმარისი

ელოდება.ნათელი გამომგზავნა მიმართულებით მიმდინარე

ექსტაზი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, განმანათლებლური

ავადმყოფი მომავალში და დაუსაბუთებელი შემდეგ კი, 

Thunder up სასაკლაოების ჩემთვის და ციმციმები როგორც

ჩამოართვა Dynamite ფატალური სიამოვნებით.ისე კი

განკურნა მარცხენა კალორიების ნაწლავთა rigor და

სიზუსტეს.მე არ ვიცი, თუ brighten წარსულში, რადგან

ვშიშობ, რომ მას არ აქვს ძალა.აქედან გამომდინარე, არსებობს

ორი პოლუსი , ორი უკიდურესი და მე ჩაარტყეს დადებითი

და სამკურნალო და არა შავი და haunting.ამ ფონზე მოდის

სიწმინდე ემოციებს და რაციონალობაზე დაუყოვნებლივ

შებინდებისას და იმპულსური გარეშე გადასვლას და
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გაუმჭვირვალე გრძნობს, არ არის ჩანერგილი გრძნობების ან

ქადაგებდა აღტკინება, სიამოვნება ცხოვრების და სარგებლობენ

მაქსიმალური ძალა, რომელიც მოძრაობს ჩვენს დედამიწაზე

და გვაძლევს ძალაარა, დაიბრუნოს ნიჭი გაქვთ და ძალა, 

როგორც მკვეთრი ლურჯი ray და ventilaste ცხელი

ციმციმები გამოცდილი და არა მუქარის და გავრცელებულია

აზრები, რომ ძალადობის მსხვერპლი us როგორც ჩრდილები, 

ყველაფერს აქვს მოძრაობა, მაგრამ იგი არსებობს და როგორ

გამოვლინდა ინფილტრატებიგრძნობს დანახვაზე და

გვიჩვენებს, სიწმინდე აზრის მეშვეობით დუმილი ჯერ, და

არაფერს ჰარდენი კალენდარი და მოსარგებლე inglorious 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე , რომ სხვები გაიაროს

უარყოფითი ან დადებითი ენერგია.სიჩქარე აზრის, 

დაუყოვნებლივ , მეორე, ფრაქციას დრო და დრო არის

გამდინარე აქედან გამომდინარე, არ იქნება შემცირება

ფარგლებში ან ყველაზე სასაცილოა ქცევა , რადგან ყველას

აქვს უფლება , დადებითი თუ უარყოფითი ეფექტი.აქვს

lacerating ეფექტი შავი Faíska ხდება ნეიტრალური ბოძზე

საღი აზრის და სიგიჟე ახორციელებს ძლიერი ენერგია და

მშიერი სიამოვნება და გასანათებლად, ამიტომ გირჩევთ

გამოიყენოთ თქვენი საკუთარი ენერგია მიიღწევა ნათელი და

esbaterá წვის ღიმილი ფერფლის,გაშიშვლებულ სითბოს, 

მაგრამ frantic როდესაც გამოიწვია.სხვა კვადრატის აქვს Blue 

Ray ერთად undisturbed აზრის საშობაო და აღნიშნა, ხის

განათება , რომელიც მიგვიყვანს განადგურების.ეს არის ამ

გარდამავალ წინაშე მდგარი ექსპანსიური , მაგრამ არა

ობსტრუქციული პრაგმატული მივმართოთ, რომ გვიშლის

მცხოვრები ფოტოგრაფია , thunder shakes და prominently 

გავლენას ახდენს ხმის ტალღა, რომელიც წარმოების

ზებგერითი სიჩქარით , მაგრამ არა როგორც ძლიერი, როგორც

კარგად.რა არის რეალური და როგორც ჩანს, არარეალურია

.ცხოვრების მარადიული შეინახოს იგი იქ მიდის ქვევით და
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მაშინ არ არსებობს გზა ბრძოლა, მის გარშემო ან

მანიპულირება ეს არის ტერორი დისიდენტი Burble და

სრულდება ერთ მომენტში გაფიცვის გონება შექმნის , 

ფანტაზია ან უბრალოდ ხატავს კვალიაყვავებულ მწვანე

ელფერით და დაიბრუნოს ცხოვრების , რომ ტონი ცხოვრების

აყვავება, აქ არის ანგარიშით თქვენ ყოველთვის სურდა

აღვნიშნო , ცხოვრობს ინტენსიურად.

01/2008 მიიღოს tattoo წერილები

Darklightning და ნაპერწკალი ბეჭის და ძალა ამბობდა luz'08 

მას შემდეგ, რაც არასდროს intentei tattoo სიცოცხლის

წინააღმდეგ

2007-11 / 2008-01 - Commercial სწრაფი phone'm 

საუკეთესო ქურდი მომხმარებელს ყიდულობს 5 მობილური

ტელეფონები , კომპანია, გამოუცხადებლობის მუშაობა.In 

Estarreja ბიბლიოთეკაში სივრცე შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პარკირების იჯდა და დადონ

allusive ადგილი ჩემი პროტესტი დაკავშირებით გზა , რომ

განსხვავებული არ ნიშნავს იმას , რომ განსხვავებული რომ

არის მხოლოდ ზომა საჩივრის წიგნი და იგი დაიწყო და

დასრულდაშევსებული plagiarized წიგნი "მიმდინარეობს

სხვადასხვა " , რომელიც იყო გამოფენაზე შესვლის რომელიც

ერთი დღის განმავლობაში სავსე იყო კარგი განათლების და

ეტიკეტი 20 ტომი ბანერი.In Estarreja 02/2008 ბიბლიოთეკა

Walk with blue ჩაფხუტი სამუშაოები და როგორც

თანამშრომელი საზოგადოებრივი სამუშაოები , ჩაწერის

შემდეგ კარზე : ჩემთვის სუფევს დუმილის

ზარალდება.იმუქრებიან ძმა სიკვდილი და მე

ხელმძღვანელობით ხელისუფლება ამ ბრალდებით

ფსიქიატრიული შეფასება.მე საკუთარი ინიციატივით უნდა

Viscount საავადმყოფოში Salreu სადაც მე ვარ აღიარა, 
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როგორც პაციენტის , ქმნის დისკუსია, სადაც და იმის შესახებ, 

რომ ავადმყოფი ან არ არის, რომ კომპიუტერულ სისტემაში

აღიარა შეყვანის როგორც ავადმყოფი ?!მე ვთავაზობ წასვლა

ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში Coimbra მიღწევა მოდის და

სამხედრო Gnr მომცეს ride სახლში მეორე დღეს .გაფიცვის

სიტყვა და მე speechless მეტი 10 საათის განმავლობაში.მე

შეიძინა სინათლის მოწყობილობები და ხმის მშობლიურ

100watts გაძლიერდეს cd ანტი Dantas მანიფესტი მოათავსეს

მაქსიმალური მოცულობა out ჩემი საძინებელი ფანჯრის , on 

José de Almada მონა , პოეტი ორფეოსი d' ფუტურისტულ და

ყველაფერი.Huc - უნივერსიტეტის საავადმყოფოები კოიმბრას

საავადმყოფოში ბიულეტენი - men ფსიქიატრიული

მომსახურება - პაციენტის აღიარა ამ საავადმყოფოში 2008-02-

02 მოუხსნეს 2008 02-18 - ნორმალური დაავადება , 

შეცვალოს diaper წლის roommate, კიდევ ერთი

დაპირისპირებაის კი წავიდა შუა მკურნალობა.გამოიწვია

ხელისუფლების მიერhospital'm ხელბორკილები დაადეს

and'm კი არ ჩანს, ფსიქიატრი აიძულებენ ვიცავთ

მკურნალობის ჩემი ნების წინააღმდეგ, მიბმული საკაცეზე და

აღების საინექციო.მე მივიღე წიგნები ნათხოვი და ჩაყარა lake 

ქალაქის დარბაზი დაიკავეს სვიტრი , რომ დღეს, მე აჩვენა წინ

მასობრივი გარეთ ჩემი ტატუირება , რომ უფლება ჰქონდა

დიზაინი ნათელი, მე ჩამოვედი დატოვებს 15 ევრო

მსვლელობა .ჩამოვედი იყოს დაიბარეს Estarreja კულტურის

გამგებელი, ვინც არ მისცეს წიგნები აღებული ბიბლიოთეკა

იქნება აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე , ყველაზე ცუდი

არის cd scratched მდე და დღეს მსვლელობა მოხვდნენ

წიგნები სინათლის წყაროს ქალაქის მოედანზე.

               როდესაც მე ვიყავი speechless ავადმყოფობის

გამო ჩაფიქრებული გეგმა , გამყარებაში მულტიმილიონიანი

საიდუმლო მეგონა მე არ ვამბობ, იმიტომ, რომ მე არ ვიქნები
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მითუმეტეს, ჩემი შვილიArabic წიგნაკი ხელნაწერი by me 

ექნება უდიდესი საგანძური მსოფლიოში.

               როლი პალატაში Coimbra მე დიაგნოზი

schizophrenic ფსიქოზი იქნებ მხოლოდ ოდესმე ვფიქრობ, მე

schizophrenic ... მოისმინა საუბარი შეხვედრაზე ექთნები, 

დამხმარე ჭკვიანია მიხვდა, მე მოსმენის კოლეგები ამბობენ, 

რომ ეს იყო ჩემი მხრივ... მან დაწერა ჩანაწერი " გაქცევა

საფრთხე " " შენარჩუნება pajamas " მე ეს სასაცილოა, ოდესმე

აპირებს აწარმოებს pajamas ?!გასასვლელად ეს

სავალდებულო დაკავების am საჭირო მოაწეროს

სასამართლოში დოკუმენტი, როგორც მე დაიცვას

მკურნალობა.შესასვლელში ინტერვიუ საავადმყოფოში Aveiro 

თქმით, მას სურდა , რომ მოექცნენ ჩემს ფსევდონიმით "Lord 

of Light ", რომელიც მხოლოდ ჭამა დაეცა ხილის ხეები და

მოსწონდა კარაქი და მარწყვის ჯემი.რა იყო ჩვეულებრივი

კერძები.იგი ფიქრობდა თვითმკვლელობა ფორმები, 

როგორიცაა სროლა ჩემთვის ნიმუში აღმოჩენები და ა.შ. ...

               ცხოვრება , ვგრძნობ ტანჯვა , რომელიც ხელს

უშლის ჩემს ხედავს , თითქოს რეალური ქცევის ოდესმე

ერთგული მაგრამ როგორც სამწუხარო clown'm ყალბი

ღიმილი , სიხარული ინტერიერი, არ შეესაბამება მის

ფარგლებს გარეთაც.ვგრძნობ float , რაც ჩემთვის გამოდის

ადგილი , მოგზაურობა და დარჩენის წერტილში, სადაც ეს

არის დაშორებული ძალიან დანახვაზე .ვგრძნობabysmal 

stride, არაბუნებრივი მოვლენაა, მაგრამ , როგორც ცხოველთა

savage გრძნობენ ferocity და სიჩქარე, hitch ყელში და

კლავს, როგორც თანდაყოლილი ძალის predestinate მარცხი

დროს.მოგზაურობა უკვალოდ არის იმიჯი ამაზრზენი , 

პორნოგრაფიული და მართლაც ცოდვილი , აჰა ფიცის ზეცაში

ტემპერატურა სიმაღლე , ყვავილები და იზრდება

ძალადობრივი ელექტროქსელის ეს მხოლოდ ცუდი დრო
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ყველა კულმინაციაც და გაუმჯობესებული ferocity I 

ჩაცმული, როგორც clown დაქუდი ITN - ინფორმირება

Portugal ვენესუელაში ყავა.CTT დააყენებს წერილი

სასამართლოდან , ვუთხრა თანამშრომელს, რომ ჩემი

ავადმყოფობის გამო მე ვერ მოაწერს ხელს , ჩემს ანაბეჭდი , 

ანუ მე არ ვწერ .Coimbra, საავადმყოფოში , როგორც

სასტუმრო წინააღმდეგ განყოფილებიდან ქაღალდის

სახელურები კარი ამბობდა, არ გადაიტვირთოთ!არ

გადაიტვირთოთ და დადიოდა მასთან მაჯის საავადმყოფოში

პერიმეტრზე მე თავს კრეფა up ფოთლები ხე , ფოთლები და

pollen , რათა სიგარეტის ნაშრომების უბრძანა Thomas 

მეტსახელად " მედესანტე ".

               დავტოვე საავადმყოფოში ერთი კვირის

განმავლობაში მე საავადმყოფოში გადაიყვანეს კვლავ

ისტორიაში ფსიქიატრიული შეფასება მეთაურობითGNR 

საკვერცხის - in Coimbra ბოლო გამოფენა თავშეკავება სკამზე

კონსტიტუცია პარლამენტის მიერ სახლში და გახსნა

თავდაცვისარარსებობის ორგანო.მე ნათელი და აღმოჩნდება

ნათელი და განაცხადა, რომ ძალა სინათლის წაშლისა

კონცენტრატორები საავადმყოფოს კოიმბრას , ყიდვა super 

საინტერესო და დიდი თემა მიუახლოვდა წარმოშობის შესახებ

"ეშმაკი hashashin / ფიგურა. "როგორც ფსიქიატრიულ

პალატაში შერეული უნდა აქვს ორალური სექსი პაციენტის

აბაზანა მამაკაცი და საძინებელი.იყო საავადმყოფოში Aveiro 

და სუნთქვა მეშვეობით 5 სმ ფანჯრიდან.და უბრალოდ

მინდოდა სუნთქვა ჰაერის აფეთქებით და დაინახა ბაღში და

ხალხი გარბოდა და ისიამოვნეთ და უბრალოდ უნდოდა

სუნთქვა ... თავს თავისუფლება

განაგრძო be : ცხოვრების წესი

True ანგარიშები
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Nelson Pereira bras

          ის, ვინც გამოაცხადა, მიერ, რომელიც განკუთვნილია

... ცხოვრების წესი , რომელიც არის ყველა, რომ

მემკვიდრეობით ჩვენი წინაპრები , მაშინ ჩვენ გვაქვს მისია

მრავლდებიან , როდესაც ჩვენ მიაღწია სრულწლოვანებამდე, 

ერთი , რომელიც გამოცხადებული კანონმდებლობით

საზოგადოებაში, სადაცჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ

საზოგადოებაში.

ეს არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევიძინოთ ცოდნა , რომ

არის, ყველაფერი ჩვენ ვეძებთ როდესაც ჩვენ ვიცით, რა

აშენება.

როგორ მოხდა ეს?

იმიტომ, რომ მაშინ, როდესაც საქმე საზოგადოებაში , სადაც

ჩვენ ვმუშაობთ ძალით გამო, ჩვენ ყოველთვის უნდა

ვიცხოვროთ, რათა იყოს ჩვენთვის მისაღები იქნება ჩანს თავად

საზოგადოებას , როგორც ოსტატი , არ შეიძლება იყოს

ბოროტი , უბრალოდ უფრო ღირსეული , რომ ჩვენ შეიძლება

იყოს;ეს არის ის, რაც ჩვენ ვცხოვრობთ , ჩვენ ასევე ვიცით , 

რომ იქ შორის დახმარებით.

როგორ მოხდა ეს?

იმიტომ, რომ ჩვენ ვაჭრობის ემსახურება ერთმანეთს , ამიტომ

პრობლემა არსებობს, შეძენილი, სიმართლე , როდესაც

ბოროტებას me უფრო მაღალია.

როგორ მოხდა ეს?

იმიტომ, რომ ჩვენ შეიძლება იყოს სოციალური ყოფნა, მაგრამ

ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთმყოფი ველური.

როდესაც არ ამოძრავებს ვაჭრობის თანაბარი.
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მაგრამ ყოველთვის არსებობს და ეჭვი, უნდობლობა , რომ

ყოველთვის haunts us , რომლითაც ჩვენ ასწავლიან , 

რომლითაც ჩვენ ასწავლიან და ეს არის სადაც ჩვენ ფეხით

ხოლო ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ თქვენ ნამდვილად

ნდობა , მაშინ ჩვენ ჩვენთვის , რადგან ჩვენ პრაქტიკაში კარგი

.

ჩვენ გვინდა, გთხოვთ ყველა მკითხველს , რომელსაც შეუძლია

წაიკითხოს წიგნი, ეს ჩემი წიგნები, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ

ნებისმიერი წიგნის მაღაზია , სადაც მათ შეუძლიათ

აღაფრთოვანებს თემა სურთ მოისმინონ და წაიკითხონ თქვენი

საწოლი.

ეს იქნება კარგი კომპანია ოდესმე წაიკითხა და ვხედავ ამ

ისტორიები , როგორც ნამდვილი.

რადგან ისინი გრძნობენ , რომ აძლევდა ჭეშმარიტი

გამოცდილება, ვინც არ შეცდა , მაგრამ იცოდა, მე მოშუშებისა

ყველა ბოროტებას, რომ haunted me.

რა იქნება თემა გამოცემა?

მფრინავი ინფორმაციით, ეს შეიძლება იყოს საკითხი , 

რომელიც არ უნდა იყოს ძალიან შოკისმომგვრელი, არ მინდა, 

რომ შოკი მკითხველს, თუმცა ეს ინფორმაცია დადასტურდება

და ცნობით ისე, რომ ცხოვრობდა სამართლებრივი გზით .

ამისთვის მე გამოცდილება , კანონის ფარგლებში , მჯერა , 

წარმოიდგინეთ ათასი რამ, გრძნობს კანის რეალურ შეგრძნებას

ცხოველური ინსტიქტი.

ჩვენ გვინდა, რომ გაიმარჯვებს , ძალით, და ჩვენ ვგრძნობთ , 

როგორც ასეთი.

Outlaw , რომ რომ ჩვენ ყველა შეიტყო , რომ ჩვენ შეგვიძლია

მოვძებნოთ და წონა რომ მოდის გზა, რომელიც ჩვენ
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ვცხოვრობდი, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ყველა

ბოროტი, რომ ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს, 

როგორც ბოროტი.

მე ვფიქრობ, რომ იქნება ჩადის თითოეულ.

ამბიცია ცხოვრება , ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ისე, რომ ჩვენ

ადვილია, მაგრამ ეს არ არის ადვილი და ძნელია , როდესაც

ჩვენ დაეცა კანონის ბარი და როდესაც ჩვენ არ გვაქვს ფული

კარგი იურისტები, ჩვენ გადაიხადოს უმაღლესი ფასი .

როგორ მოხდა ეს?

თუ ჩვენ არ დაეცემა მადლი, ჩვენ არ შეიძლება იყოს

სასაცილო.

რატომ ყოველთვის დაიბადა მემკვიდრეობა პროგრესი

ცხოვრებაში , ჩვენ შეგვიძლია ასევე ასწავლიან და გაავრცელოს

მწარე ცხოვრებისეული გამოცდილება და მე მაინც
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გადამხდელი მას !

დავიბადე აფრიკაში , სამი დები:Elvira , Candida და

არიან.ჰო არსებობს კარგი დასაწყისია , ამბავი, რომელიც

შეიძლება იყოს ბრწყინვალე ამბავი, მაგრამ ეს მოხდა იყოს

ნაკლებად კარგი ცხოვრების ამბავი.

მე არ ვგრძნობ ბევრი ბოროტი მამაკაცი, რომელიც ასრულებს

ამ ფუნქციას , ე.წ. ციხის დაცვამ, ყოველთვის გაასამართლეს, 

მათ მტრები არ სურს მიიღოს, რომ ნამდვილად შეეძლოთ

ჩემთვის გამოეყვანა მოთმინებიდან რომ გადაწყვეტილება.

ჩადენილი რამდენიმე დანაშაულისთვის გასწვრივ ჩემი გზა , 

მე ფეხით ცხოვრებაში.

მან გამოიყენა ეს ტერმინი იყო ჟარგონი , რომელთანაც ჩვენ

ვიცით, იყო სახით ჟარგონი, ან ჩვენ შეგვიძლია ასევე

დადიოდა ვადით.

იყო ადგილები ვეძებდით და ცხოვრების, რომ ყოველთვის

მოუტანა იყო ბურჯი, სადაც ადგილი ჰქონდა ძალადობას ან

არ იქნა ნაპოვნი ძალადობის მაცდური და გამომწვევად, 

რადგან ჩვენ ნამდვილად თავს კარგად გრძნობს , რასაც

ვაკეთებთ.ეს კარგად განიხილება საზოგადოების თვალში , 

რადგან არც ერთ საზოგადოებაში არ შეუძლია მიიღოს , რომ

სხვები ცხოვრობენ დანაშაული, თუ იგი არ არის იგრძნობოდა

იქნება საჭირო ნივთიერებების რომელიც შეიძლება საშინლად

ცუდი, მაგრამ ისინი არსებობენ.

და როგორც ასეთი, ჩვენ გვაქვს ყველა vices , მაგრამ როგორც

ასეთი ყოველთვის ცუდი , როდესაც ჩვენ არ მომწონს რაღაც

ჩვენ ყოველთვის შეუმჩნეველი , როგორც ბოროტი, მაგრამ მას

აქვს დიდი ხედვა , სადაც ჩვენ ყველანი შექმნა, ჩვენი

საშუალებით დათანაცხოვრების რაც ჩვენი სასწავლო გვინდა

და გვაქვს ამბიცია, რომ ვიცხოვროთ კარგად და უკეთესი
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იქნება , ვიდრე სხვა.

იქნებოდა ბევრი Picardias როგორ pissed off ჩემი შექმნას, 

მაგრამ შუა ამ bastards არ არსებობს გოგონა , ყოველთვის

მომწონდა მას შემდეგ შემხვდა, გააკეთა იგივე დღე , როგორც

მე.

როგორც ყოველთვის მომეწონა მისი დღიდან შემხვდა, მე

ყოველთვის მომეწონა მისი, იგი ცხოვრობდა ჩემთან

ცხოვრობდა და ძალიან ჩემი დები, ჰქონდა ურთიერთობა

ზედმეტად იგი , ეს არ იყო ერთი ნახვით შეყვარება , მჯერა და

მჯერა, რომ იქ არასდროს იქნება ქალიროგორც გვიყვარს , რომ

პირველად მე kissed თქვენ , ვიგრძენი ნამდვილი ლომი , ჩვენ

ყველას გვსურს , რომ საკუთარ თავს in SAVANNAH.

ის, ვინც უფლება აქვს ცხოვრების ტოლია ყველა მამაკაცი

მეუღლე და ოჯახის.

კი მიღებით იგი ცხოვრების ვცხოვრობ და ეს სიყვარული

მხოლოდ არსებობს ერთხელ ცხოვრებაში, არ გრძნობენ

ბრძენი, არც ვერასდროს წარმოვიდგენდი, როგორც ასეთი, 

მაგრამ შევხვდი ყველა მათგანი, იყო ინტეგრირებული ერთი

გზა ან სხვა , ყველაჩვენ უნდა იქცეს, რაშიც საკმაოდ დიდი

კანონპროექტი, მაგრამ ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ მინდოდა, 

კარგი ცხოვრება.

იგი კარგად რაც მან გააკეთა , დავიწყე აკეთებს ძარცვა, 

ქურდობა დაიწყო მარტივი, როგორც ზოგიერთი იარაღის

მუქარის ქვეშ.მაგრამ მას შემდეგ, degradei ჩემთვის

გადაჭარბებული მოხმარება კოკაინი, ვიგრძენი კარგი მოწევა

და არ სურს დატოვოს.

მას დასჭირდება Me შეშლილი , მაგრამ არასოდეს არავისთვის

შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებია ჩემი ტურის შემდეგ, თუ არ

იყო რეაქცია, არ უნდა გამოიყენონ ძალადობა , სადაც
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შევამსუბუქეთ სასამართლოს ბარები.

მე ვიცი ვინც დადის წვიმა იღებს სველი , უბრალოდ მინდოდა

ფული ან კიდევ ის ღირებულებები, რომელიც მოიტანა.

მრავალფეროვანი საიტები , I გაიზარდა წვერი, ლისაბონის

ყოველთვის fun for me , განიხილება ამ ქალაქში, როგორც მე

უკვე წაიკითხა ისტორიის წიგნები , ქალაქის ისტორიული და

კულტურული მნიშვნელობა.

ვნახე პროგრესიით , რომელსაც კარგი ცხოვრება , რათა მათ

შეძლონ ცხოვრება ცხოვრება encordeirada , როგორც ასეთი, 

ანუ მხოლოდ მინდოდა ფული, მე ვიცოდი, რომ ჯარიმა, მე

უბრალოდ მინდოდა ფული და თავი შეუძლოდ იგრძნო ეს

აქტები, მხოლოდ სასურველი იყო , რომ დააკმაყოფილოსჩემი

დამოკიდებულების და გრძნობს , სოციალური, სოციალური

გარემო, კარგად უნდა იყოს ადამიანი და თავს კარგად

გრძნობენ , ნორმალური შუა მცხოვრებ ურთიერთობა

ხალხთან.

ვიგრძენი მბრძანებელი , იგი გაასამართლეს ჩემთვის mane 

lion მიღწევას მის ტერიტორიაზე და საცხოვრებელი ფართი.ასე

რომ, მე წინაშე ცხოვრებაში მქონე ქალს!კარგად ... მე ამ

ცხოვრების დადებითი გზა , რომელშიც ბოროტი შეიძლება

გავაკეთოთ, რომ ადამიანი, არასდროს ზიანი მიაყენა ვინმეს

გზა ჩაშლის ერთმანეთის სასტიკი გზა და დატოვეთ არაფერი.

მხოლოდ ისარგებლა გარემოებები მომენტში და უბრალოდ ეს

ფული, სიტყვით სწრაფად ვეწევი კოკაინი, მაგრამ ყოველთვის

prolonguei რა გარდაუვალი იყო , რაც არ არის დაბადებული

ადამიანი, ან თუნდაც ალბათ შეგვიძლია მემკვიდრეობით

მიზეზი შესწავლაროგორც არის ადამიანი, რომელიც

სასმელების ალკოჰოლის და ეწევა ნარკოტიკების რეაგირებს იმ

procreation გენების მემკვიდრეობა , რომელიც დარჩენილია
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განაყოფიერების შედეგად .

მე არ ვარ "ექსპერტი", ამ სფეროში რათა decipher ყველა ამ

და შეძლებს გადასცემს მკითხველს ამ იგავში, ტიპის გაიგო

ამის შესახებ , რადგან მქონდა საუბარი, გზები

ცხოვრებაში.ისინი ზოგჯერ ჩანს , ისევე , მეორეს ჩანს

ბოროტი.

როგორ მოხდა ეს?

იმის გამო, რომ ცხოვრების , რომ ჩვენ ვისწავლეთ , როგორც

ჩვენ ზემოთ referenciei , თქვენ შეიძლება ყოველთვის არ

იმოქმედოს ღვარძლი , ეპატიება , რომ კარგად აღიარებული !

როგორ მოხდა ეს?

იმიტომ, რომ ჩვენ ცხოვრობს, სტანდარტების, ცოცხალი

განცდა და გრძნობა ბრძანება ცხოვრებაში, არის ფორმა ამბიცია

შეძლებს აქვს კარგი ცხოვრება.

ურთიერთობა დაიწყო, მე ვიყავი 22, შეუერთდა არმია , 

მაგრამ არ უნდათ, მაგრამ კანონი თქვა ასე.და ეს მაშინ, 

როდესაც მე მქონდა ნამდვილი ურთიერთობისათვის, ვნება, 

რომ მე არასოდეს არ აქვს იგივე cristina , და აქ დაიწყო

ურთიერთობა , რომ ჩვენ ყველა მისწრაფება, რომ ჩვენ ყველას

გვინდა ჩვენი ნამდვილი soul mate.

ის ცხოვრობდა ინტენსიურად, ვიგრძენი , რომ იგი შორს მე არ

გრძნობენ კარგი, და რომ ის, სადაც შესაძლოა, მან მიიღო

ცოტა მეტი ძალაუფლება ჩემზე.

უყვარდა გოგონა იყო ეჭვიანი, მაგრამ ეს არ იყო insanely 

ეჭვიანობს , ჯანსაღი ეჭვიანობა და შური , რომ არ არსებობს

რეალური ავადმყოფი ბოროტი , რომელიც შეიძლება მიიღოს

me აიძულოს ვინმე დარჩენა ჩემთან ერთად ჩემი დაკისრების.
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როგორ მოხდა ეს?

მეგონა მე და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაკარგა

დაკარგავს ქალი ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ ეს მოხდა.მინდოდა

წასვლა Bairro Alto და მას წასვლა დისკო პატარა ველი , 

განვიხილავთ და რომ სადაც ჩვენ დასრულდა , შესაძლოა, ეს

არ იყო მისი ნების უფროს ძმას, არასდროს შეგუებია

ურთიერთობებს .მე მქონდა ბრძოლა მასთან , მაგრამ ეს იყო

დაწყებამდე მიყვარს tina , მაგრამ გაატარა იყო მომენტი

გარემოება , მაგრამ მომეწონა , მაგრამ მას არ გაიზიარა ჩემი

ცხოვრება , არ მითხრა ასე, მაგრამ არასოდეს აჩვენა , რომ ეს

იყომე ვიცოდი, რომ კარგად იყო.

ტრავმირებული არ არის ბევრი, მაგრამ მან არ მიიღო ჩემი

ურთიერთობა თავის დასთან .ის ცხოვრობდა მე უბრალოდ ის

ფაქტი კონტექსტში , ჩვენ ვცხოვრობდით იგივე სამეზობლოში

ამიტომ ჩვენ ინახება, რომ ურთიერთობისათვის, რომ ჩვენი

შექმნის.

დედასთან მოდიოდა მათგან, დიასახლისი კონცეფცია, მამა არ

ვიცი, მაგრამ ეს იყო კარგი ბატონო raul.

ისწავლა ცხოვრება მხოლოდ ხარჯზე ქალები , მივიღეთ

სიმაღლე სამეზობლოში აცხადებენ, რომ ეს საგადასახადო

სამეზობლოში ბავშვი იყო , მაგრამ ჰქონდა გრძნობა, უკვე

სწავლობდა .

და ამ დროს, სწრაფად დაინახა , მიუხედავად იმისა, რომ

პატარა ასაკში ჰქონდა, მას ბრძოლა სიცოცხლესა და რა მას : 

მამა, დედა , სახლში, საკვები არ მივუტოვებივარ და

არასდროს მივუტოვებივარ.იმის გამო, რომ მიუხედავად

იმისა, რომ დაბალი ხელფასი , რომ დედამ მიიღო, 11 

ზღაპრების, რომ გადახდილი საშემოსავლო და იქ არის ჩემი

მამა მხოლოდ გადახდილი ქირა , არსებობს , მაგრამ
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არასდროს აკლდა საკვები.

ასე რომ, ეს იყო დასაწყისში და ბოლოს, რომ არის, მოცილება

შეიძლება გამოიწვიოს გულმავიწყობა, ვფიქრობ, ეს იყო ერთ-

ერთი , რომ დარჩა ჩემთვის სწავლის, დასაკარგი მამამ

რეაგირება ისევე, როგორც მას.

მე შევხედე მას, როგორც გმირი , შვილი საბრძოლო კაცი

თავმდაბალი ადამიანი, ბებია , Elvira, იყო , რომელთანაც მე

ცხოვრობდა წლამდე ასაკის 6, სანამ მივიდა სკოლაში , რა

მოხდება ... შევეჩვიეჩემი ბებია იყო ფორმირების ჩემთვის, 

მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი მონიტორინგის მამა, 

მაგრამ იმ დროს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა მისი თვალები ღია , 

მაგრამ ჰქონდა გრძნობა დრო.

ჰქონდა ცნება დრო.

არის purest იუწყება, რომ შეიძლება არსებობდეს

მსოფლიოში.როგორ მოხდა ეს?

დღეს ყველას შეუძლია მისვლა ფორი მათი ცხოვრების , 

მიუხედავად მისი თანამდებობისა , ის თამაშობს და

სოციალურ იერარქიაში.

ასე რომ, ნაწილი ამ , მოსაზრება, რომ ნამდვილად არავინ

შეიძლება ბრალი არაფერი გარეშე კონკრეტული

მტკიცებულება , ანუ კონკრეტულად.

როგორ მოხდა ეს?

ასე რეგულირდება კანონები და ჩვენ ყველა ჰქონდეს , ჩვენ არ

უნდა კლავს , იპარავს და გაუპატიურება.

მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უკან გარიჟრაჟზე კაცობრიობა და

ასეთი მოვლენების მიაღწია, რადგან სიუჟეტი ეფუძნება , რომ.

ჩვენ უწყვეტობა, რომ უწყვეტობა , რომ ყოველთვის იქნება
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უწყვეტი, რომელიც იგეგმება.

და ეს არის აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ ჩვენ

ვცხოვრობთ მიზეზი , ჩვენ არ ახლაც და დედამიწაზე .

მე არ ვიცი , შეიძლება განსხვავდებოდეს თემა, მაგრამ ის

შეიძლება შეუშალოს მკითხველს კითხულობს, შეიძლება

ყურადღების გადატანას ნამდვილი ამბავი, რომელიც მოხდა.

მაგრამ ეს იგავით , რომ მთელი წიგნი ყოველთვის არსებობს, 

რადგან ჩვენ დააკონკრეტა უკეთესი და ნუ მესმის

სიტუაციებში , რომლებიც გამოცდილი.

როგორ მოხდა ეს?

იმისათვის , რომ ეს იყო ყველა საზოგადოებაში , სადაც

არსებობს ყოველთვის ჯანსაღი ცხოვრების და გაგება

საზოგადოებაში, რადგან სხვების თვალში შეიძლება იყოს

judas , მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ცხოვრებაში, 

რასაც ჩვენ sow არის ნაყოფირომ მოვიმკით .

მაგრამ წინ უნდა იყოს, მკურნალობა, სამაგალითო , მამას

ყოველთვის დამინახა და მინდოდა, როგორ მეფე, მაგრამ მე

ვარ მეფე , მეომარი , რომელთაც არ შეუძლიათ ყოველთვის

გაიმარჯვებს და დაიწყო ძალიან ახალგაზრდა.

როდესაც ვთქვი, რომ ადვილი არ არის ადვილი , მაგრამ

ძნელია , რომ როდესაც მე გახმოვანებული ნადირობა.

შემდეგ იერიშის ერთად Slap სახეში რომ ვიგრძენი , რომ მან

დაკარგა , ვიგრძენი კი თვალში , მან სცადა განაახლონ ჩემთან

ერთად, მაგრამ მე უარი და ის იყო, რომ დაიწყო ნამდვილი

ამბავი დანაშაული, მაგრამ ჰქონდა ისტორია, უკვე

გამოყოფილია შესრულებისას ექვსი თვით სამხედრო ციხეში

santarém , იყო სამხედრო ციხეში .

იმ დროს იყო დაგმობილი arnaldo , რომ არის ამბავი , რომ
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ინდივიდუალური შეესაბამება ჩემს გზას ციხეში , წიგნში

გაგრძელების მკითხველს მიხვდება რეალური სოციალური

გარემო, ამ შემთხვევაში , ციხის , გამყარებაში ექვსი თვის

განმავლობაში მიეცა პატიება პაპი.

ეს იყო ყველა მე ვერ ინვესტირებას გამოიწვიოს კარგი

ცხოვრება ჰქონდა გამოყოფილი ჩემს tub.და რა გავაკეთო ?მე

შევეცადე მათი ბედი.

ჯერ კიდევ მუშაობენ მიწისქვეშა tip დურგლად

მსახური.Blacks ეშინოდა me, მუშაობდა black საკაბელო

მწვანე, კარგი ხალხი, ვინც უნდოდა უკეთესი ცხოვრება , რომ

მათ ჰქონდათ სახლში.

პორტუგალიის ცდილობდა ჩვენზე უკეთესი ცხოვრება

ჰქონდეთ თავიანთ ქვეყანაში ვერ უნდა ასე ძიების , რამაც მათ

ემიგრაციაში თავად ქვეყანა .

ეს იყო ადვილი უნდა ვეძებოთ პორტუგალიის სიახლოვე.

დავიწყე გრძნობენ სიახლოვე Cape Verdeans , ცხოვრება მათ

, Cape Verde მეტსახელად ცუდი , რადგან მათ წინააღმდეგ

ბრძოლის უთანასწორობა და როდესაც აქ მოვიდა

პორტუგალიას შორის ვაჭრობის, რომლებიც კარგად არ

მიიღება , როგორც ეს იყო დახარჯული ომისაზღვარგარეთ და

იმ დროს ჯერ კიდევ pissed იყო Chavalito , იყო Awake და

დაიწყო ის, რაც არავის სურს ბავშვი, მე დაიწყო wander , მე

არასოდეს vadiador , მე ვიყავი ერთ vagueador .

მე მქონდა სფეროში გამოცდილება, რომელიც წარსულში , 

დაინახა გამოყოფის ჩემი მშობლები ასაკში 8, როგორც ეს იყო

სწავლა, და როგორც ასეთი , უკვე ვიცოდი , რომ ეს არ

მოუტანს ჩემს ქვემოთ ძალიან კარგად , ვიგრძენი მოხსნა კაცი, 

რომელმაც გმირი.

ეს რომ დაინახა, დაკარგული კი ახალგაზრდა ასაკში მივხვდი, 

63



რომ მე უნდა დაეხმაროს ჩემი დედა , მაგრამ მე ნამდვილად

უყვარდა მამა .

ყოველ ზაფხულს გავლა , სანამ 17 წლის შემდეგ კვლავ

გაგრძელდა, როდესაც ის იყო ჯარში , მაგრამ შემდეგ დაიწყო

ინტერვალი , რომელიც არის ბუნებრივი.

ამავე დროს ის იყო ლეღვის ხე პირში პრაქტიკაში სკოლა

ტრანსპორტით მომსახურება , სადაც გავატარე

დღესასწაულები მასთან.

ჩემი მამა იყო რთული ადამიანი, ჰქონდა მკაცრი ბავშვობიდან, 

დაკარგა მამა com14 წლის იყო ამბიცია ჩემი ბებია იზრდება

ცხოვრებაში , კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა და უფრო მეტი

ფული.

მამაჩემი , რომ მისი გათავისუფლება მოყვარე, სწორედ

იმიტომ, რომ ის მომეწონა იყო ნაჩქარევი

გამოსამშვიდობებელიწვეულება, არასოდეს ვხედავ მისი მამა, 

მაგრამ გაიზარდა იმისთვის, რომ დავეხმაროთ მისი დედა, 

შვილი იყო აღარ ცხოვრობდა სახლშიდედა.

ვცხოვრობდი ექვსი წლის ბებიას , მაგრამ რამდენად მძიმე იყო

, ჰქონდა ქვემოდან გაიზარდა მძიმე, არ დაუშვებს, რომ

ბავშვები შიმშილით.

ამავე დროს ის იყო miner.ეძებს ore ბიზნესი, მაგრამ არ

არსებობს , cyclist იყო , იმ დროს იგი შეუერთდა არმია და

განაგრძო კარიერა იქ.

გახდა ნორმალური კაცი , მას შეუერთდნენ აუცილებლობა

ცხოვრებაში , რადგან დარწმუნდა, რომ ჩვენ ყველას გვაქვს , 

რათა უზრუნველყოს თვითმმართველობის sufficiency.

ეს მოხდა , როცა ის იყო რთული ადამიანი, მეგობარი

მეგობარს მეგობარს, ბავშვები, მაგრამ არა ბევრი სიტყვა , 
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მაგრამ ეს იყო ღირსეული და პატიოსანი.

ის, რაც მას ყოველთვის უნდოდა დაეტოვებინა, მაგრამ ეს იყო

, არ არის , იყო გამოყოფა, მე დაიხიეს ცოტა, არ ჩაიარა

შემდგომი მონიტორინგი გზა ყოფნის და ცხოვრების წესი, 

სირთულეების გადალახვა დაბრკოლება დაცხოვრება

დავრწმუნდი, სამუშაო , რათა უზრუნველყოს მომავალში , 

რათა გამრავლების ყველა კარგი ბავშვები, ჩვენ ღირსეული

უნდა მისი შვილი, არამედ იყო ნაკლებობა გაგება და

ერთგულება , ჩემი ნაწილი , მე გახდა მატყუარა იყოს, 

როგორც განაცხადა მან.

ფსიქოლოგიური ტრავმის სენსაცია მოვიდა მხოლოდ

გაუარესდება , რადგან არასოდეს დაინახა, რომ კარგი არის

გასაკეთებელი , მაგრამ , მხოლოდ, როგორც ბოროტი მიჯნავს

მხოლოდ მე ვფიქრობ, ბოროტი.

და რომ ეს ყველაფერი წავიდა ქვემოთ დაგმობის .დაიწყო , 

სადაც ?

ეს იყო გამიჯვნა, იყო, როცა დაიწყო შეუერთდება მარტოობის

, მაგრამ ეს იყო ჩემი ცხოვრების გზა ჰქონდა წარსულში და

არსებობს ვიგრძენი უსაფრთხო შეშფოთება იმედგაცრუება , 

რომ მან იგრძნო, მაგრამ ფიცი დადო , რომ, თქვენ დატოვონ

ჩემთვის, არასოდესმე მისცემს მეტი.

გავაგრძელე გზა ცხოვრების სასმელი და ქურდობაში და ეს

მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ გაჩხრიკეს და ჩხრეკა რამდენჯერმე

და ეს მაშინ, როდესაც იგი აღმოჩნდა მინდა მიიღოს ჩემთვის, 

არ ვიცი, თქვენ მე განიცდიან, მე არ მინდა დაბრუნდეს

მქონდა, რომ განცდამტკივნეული იყო , მაგრამ ყოველთვის

ჰქონდა ცხოვრება და გვაქვს ის .

კიდევ მაქვს ეს , ჩემი აზრით, იყო, რატომ ცხოვრობდა ამდენი

წლის განმავლობაში ციხეში ყოველთვის ეგონა, რომ
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ყოველთვის უნდა დაესწროს ჩემი ისე, მე იმდენი მადლიერება

ამ ვნება, არ ცხოვრობდა კიდევ თანაბარი.

Linhó , სამი თვის შემდეგ პრევენციული შეუერთდა Linhó 

ჯაჭვის დაგმო, ჩემი ამბავი იწყება გარშემო

ვაჟკაცობასიზღუდება ვაჟკაცობას, ასე რომ , რომელიც ჩვენ

უნდა გაუმკლავდეთ სხვისი მსოფლიოში, რა ხდება ამ , 

რადგან ვიცოდი,რომ გზა შეიძლება იყოს ძალიან გრძელი

განმარტოებულია, გადაიქცა ჯუნგლებში პერსპექტივაში, ეს

იყო იოლი გზა გაუმკლავდეთ მათ, ვინც დანაშაული ჩაიდინეს

და შიგნით ჯაჭვი არის მსოფლიოში, სადაც სუფევს კანონი

სისულელე და როდესაც ჩვენ ვკითხულობთვირები უნდა

გაუმკლავდეთ მათ, მაგრამ თუ ჩვენ ძალიან ჭკვიანი შეიძლება

დაეცემა , რომ სიცოცხლე არსებობს სიცოცხლე უნდა იქნეს

მიღებული არა იმდენად დასაბუთებული არა იმდენად ზღვა, 

რომელიც ჩემი ხსნა, იყო ეს მეთოდი, რომელიც მე აირჩია

meგააკეთა გამარჯვება, მაგრამ ჩემი დაწყების და ხანგრძლივი

იქნება იყო პრობლემური დასაწყისში, რადგან მე შევარჩიე

გარეშე ქალის თავისუფლების გარეშე მე შევარჩიე მოხდა, 

წააგო და ახალი , ვფიქრობდი , რომ ყველა შეიძლება უნდა

იყოს განმავლობაში ვერ გაივლის არსებობს.ასე რომ, რა

გავაკეთო?დავიწყე მოსაპოვებლად პატივისცემა , ეს არ არის

ადვილი , კი არ სურს შეღწევას კონფლიქტების ძალადობის , 

მათ მოხდეს, რადგან ისინი გავლა რუტინული, რომელიც

შემდეგ მივხვდი , რუტინული, რომ მას შემდეგ, ვხედავ , რომ

ზიზღს ცხოვრება , არასოდეს მიფიქრია, ვაჭრობისადამიანებს

შეეძლოთ ამის გაკეთება გაცილებით ზიანი ერთმანეთს, 

რადგან თითოეულ გაყიდვის ნარკოტიკების , სხვები

მომხმარებელთა რადგან ცხოვრების ჯაჭვი , რომ revolves 

გარშემო მონოპოლია ნარკოტიკების იმიტომ, რომ ასე დავიწყე

მოწევა ჰეროინი, როგორც უკვე შევიდა ჯაჭვისგადაჭარბებული

მოხმარება კოკაინი, ჰეროინი გადაწყვიტა დაიწყოს , მაგრამ
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ფორმა პიესა, look'll smoke ჰეროინი, მაგრამ როდესაც მე

შევარჩიე იყო შენარჩუნებისათვის ვერაფერს , მაგრამ გავიგე, 

რომ გავაკეთოთ , მაგრამ ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი , 

მაშინ დაიწყებაეს იყო აქვს ცხოვრებაში , მიუხედავად იმისა, 

ჯაჭვის რეალობა გაქცეულ to pleasures, უბრალოდ გადადგა

ჰეროინის ვიცი, რომ მე აბსტრაქტული იდეა, რომელსაც sex , 

იყო პასუხი ქიმიური, რომ არ მინდა ფიქრი ამ .მე მქონდა

პლატონური სიყვარული, როგორც ლეგიტიმური და მიიღო

დიდი უყვარს, მაგრამ ერთი რამ, რომ არ არის

გარანტირებული , მაგრამ არ არის საკმარისი , რომ ცდილობენ

, არ უბრალოდ მინდა ვეწევი, ყოველთვის არის ასპექტი ჩვენ

გვინდა ვიყოთ ლიდერები ხედავს სხვები იერარქიაში ბრძანება

რათქვენ იცით , რომ თქვენ ვერ , ეს არის მტკივნეული , ეს

არის რთული ბზარი , გადავწყვიტე არ გრძნობს ბოდიში

ყველას, იმიტომ, რომ მე იქ იყო , იყო გადახდის დავალიანება

მართლმსაჯულების , მაგრამ ჩემი მარშრუტი იყო ძალიან

ცუდი , რომ ეს გაკვეთილი ადრე იქნებოდანაცემი და არ

დაკარგა, რადგან გამოვა შუა წინადადება, მაგრამ , ჩემი

იმიჯის დამწვარი იყო, საკმაოდ აღნიშნა, არსებობს ანგარიშის

ჩემი გავლას ამ წლების განმავლობაში ციხეში, იყო

დასასრულის დასაწყისი მძიმე პრინციპი, რომელიც მე არ

ვნანობმე შებოლილი წლების განმავლობაში ამგვარი წამლის

დამეხმარა გაათავისუფლოს დიდი საჭიროება ჩვენ ყველა

ვგრძნობთ , ლოგიკურია თვალსაზრისით დიდი სიამოვნებით, 

თვალსაზრისით თავისუფლება ფეხით ლამაზი გემოვნების , 

მთელი ამ ხნის განმავლობაში მე მიყვარს, რომ მე აგებული , 

მაგრამ რომიქნება მოგვიანებით, ახლა ვილაპარაკებ

მოგზაურობა, რომ დამთავრდა, არ ვიცი, როგორ ყველა იწყება

შესვლის , როდესაც მსჯავრდებულები ვინც

ეძებსკეთილდღეობა , თუნდაც ცხოვრებაში განმარტოებულია, 

მაგრამ ეს ყველაფერი სუბიექტური, იმიტომ, რომ ჩვენი

კეთილდღეობავერ მივმართავთ ყველას, ვინც უყურებს , 
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შეიძლება არ იწონებს სხვადასხვა რაოდენობა, პირველი

შეიძლება მოპარული , მეორე შეიძლება იქცეს მონა, სამუშაო, 

სიყვარული ან მესამე მხარის შეიძლება იქცეს დიასახლისი

დღეს, არსებობს ბევრი სხვადასხვა მამაკაცი ფარგლებში ჯაჭვი, 

რომელიც შეიძლება ყოველთვის არ იყოსიცით, რა მიდის

შიგნით სული ან რომ ყველას უყვარს , ბევრი არჩევანის

უფლება არ უნდა ზიანი მიაყენა , მაგრამ გარდა ამისა, 

არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი მაინც, ოდესმე, 

ოდესმე, შეგიძლიათ შეიძინოთ მეგობრობისათვის , მაშინაც

კი, თუ მას გადახდილი ფარგლებში ჯაჭვი,დაპირისპირება

ძალიან რთულია ფარგლებში ჯაჭვი , არიან ისეთებიც, 

რომელთაც არაფერი , დაპირისპირება ჯაჭვი ფხვიერი, 

ფხვიერი , ერთის მხრივ, და არის ძლიერი , როგორც მთელი, 

რომ მილიარდი ან მას მისცეს უკან, მიიღოს away with 

meმაგრამ სურდა სიარული , ასე სურდა ფეხით რთული გზა, 

რომ ეს იყო გზა მე ყოველთვის ჩემთვის ხანგრძლივი უნდა

გვესმოდეს, ჩემი მხრიდან იყო ყოველთვის უფრო

ფსიქოლოგიური.

ის იყო იქ არ არის ნაპოვნი გზა სიკეთე ფარგლებში ჯაჭვი, არ

მჯერა, რომ კარგი , მხოლოდ დაინახა ბოროტი.როგორ მოხდა

ეს?რადგან ვიგრძენი, ზიზღს თავს , იმიტომ, რომ სხვების

თვალში იყო მხოლოდ bitch, bitch არის ჟარგონი ვადა , რომ

ჩვენ ვიყენებდით , რაც იმას ნიშნავს, slacker, ვინც არ მინდა

დაუთმოს ნებისმიერ მიზეზს გარდა რა არის გადადგაამის

გაკეთება , ყოველთვის მიდის გზა , ვინც ყოველთვის აძლევს , 

ღვთიური ძალა არსებობს, რწმენა, იმედი და რწმენა, და

ყოველთვის მე ხორციელდება ჩემთვის, დავინახე

მკვლელობების არსებობს.

მაგრამ , როგორც მე ვიყავი marimbar ამ, და საშუალება

მომცა ცხოვრება, არასოდეს ცდილობდა დააზარალებს me , 

სიმართლე უნდა უთხრა , და ეს იყო , თუ რამდენად ეს
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ყველაფერი დაიწყო , მე ძალიან არასტაბილური, 

არაპროგნოზირებადი, და სკოლის დირექტორი ხელს უწყობს

ჩემთვისსწავლის გასაგრძელებლად , მაგრამ სრულყოფილი, 

უბრალოდ არ ყველა შესწავლა , ჰქონდა ოჯახის მხარდაჭერა, 

გარანტირებული მხარდაჭერა.

ეს ყოველთვის არსებობს, როდესაც იგი დარწმუნდა, მაგარი

გზა ცხოვრება და შეძლებს აცხადებენ, რა არის ბოროტება, 

რატომ ეწოდება მას გარანტირებული მხარდაჭერის , კანონის

ფარგლებში არის ის, რომ მოგვცეს ცუდია, როდესაც ჩვენ

მივიღებთ და დაამარცხა სისტემა, რადგან ის მიერარ მქონე

ფული ჩვენ მივიღებთ სისტემა, სადაც არის ფული ყველაფერი

კარგად იქნება, სამართლიანობა მუშაობს , რადგან თუ უკვე არ

არსებობდა .

მათი აზრით, თქვენ, ისინი შეიძლება არაფერი შეიცვლება , 

რადგან ისინი არიან და ისინი უბრალოდ უნდა დაუკავშირდეს

არ შეუძლია იმოქმედოს გარეშე მოთხოვნებს , რომლებიც

გადმოცემულია სამართლიანობის, საჩივარი კვლევის

გახსნილობა , მაგრამ თუ ისინი გახსნაგამოძიება მე

ყოველთვის გამოეყვანა მოთმინებიდან რადგან იცოდა, ფეხით

მოძრაობის ფარგლებში ჯაჭვი, იცოდა, კორუმპირებული

მესაზღვრეებმა, იმ ნარკოტიკების ციხეში, ზოგიერთი სხვა

გადაურჩა , დასრულდა ციხეში .

ზოგიერთი ამ პოლიციელები უკვე იცოდა, პატიმრები, კარგი, 

გვქონდა ეპიზოდი ერთი ალფრედო იყო ადამიანი, ღამით, 

მეფე ღამით, გადახვიდეთ სახლი explorer ეს არის ნამდვილი

მეფე Mafia, ეს იმსახურებს ცხოვრებასაუკეთესო იმყოფებოდა

პოლიციის ყოფილი მხოლოდ goe რომ დაადგა , რომ

დანაშაულის გზა მე მოხარული იქნება აღვნიშნო, რომ ეს ჩემი

წიგნი იმიტომ გავიგე ზოგიერთი რამ მას, მიუხედავად იმისა , 

რომ ის იყო პოლიციელები და არ ჰქონდა ნაკლებად
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პოზიტიური ეპიზოდი ჩემი ცხოვრება მასთან ერთად , 

ისინიმოკვლა სცადა ჩემი ციხეში სელის, მხოლოდ იმ დროს, 

უკვე ვეტერანი, იყო ხუთი შეხვედრა.მან იცოდა ყველა აგენტი

, და ყველა მიცნობდა და ამ ეპიზოდში ავად მთელი ჯაჭვი , 

რომელიც უკავშირდება პატიმრებს, იმიტომ, რომ მე სტიმული

ყველა მათგანი იყო , მაგალითად, დაინახეს, me , 

უზრუნველყოფს უწყვეტობა ფარგლებში დანართი იმიტომ

რომ ჩვენიყოს იქ, და როდესაც მე აღვნიშნე, რომ Cape Verde 

იქნება ჩემი ქორწინება, არასწორი, რომლებიც , ფაქტობრივად, 

მათ სურდათ, რომ avenge რომ ეპიზოდი მოკვლას

ცდილობდა me, მიწვეული ვიყავი იყოს კაცი უფროსი , მაგრამ

არა ჩემთვისსასურველი აღასრულოს კავშირის ერთი

უბრალოდ ვერ ვხედავ , რომ თუ მინდოდა , რომ ის მკვდარი.

მაგრამ ირონია ის არის, არც ერთი, რომ მოხდა agrediram-

მხოლოდ , არ მოკლა იგი განაღდებამდე თავი და ცდილობდა

გაძლიერება მასთან მეგობრობაზე , მაგრამ მან იცოდა შიგნით

მას არასოდეს დაივიწყებს ამ ეპიზოდში, მხოლოდ აპატია , 

რომ მას აქვს humilityდა მიმდინარეობს მოტყუებული , რაც

ჩვენ ვისაუბრეთ მე, არა პატიმრებზე, არამედ მომსახურების

ციხის ზედამხედველები, მიმართულებით , რადგან იცოდა, ის

ვერ დაამარცხებს me , რომ გადაიხადოს ფასი ადრეული

სიკვდილი, მაშინ ასე იყო მე დაე ფეხითდა როცა მივხვდი, 

რომ ის იყო თავმდაბალი ისწავლა სცეს მას და მიიღოს

იმიტომ, რომ ის არ იყოს ცოცხალი, თუ მე არ მინდა მას, 

მაგრამ არ არსებობს წერტილი , უბრალოდ არ იყო მაღალი

ფასის გადახდა , მე გააკრიტიკა ჩვეულებრივი პატიმარი , 

რომელიც სძულდა პოლიციელები,მე achincalhado .

- Nelson , როგორც თქვენ მიიღოს ამ ბიჭს?

მე დავთანხმდი , რადგან იგი , უპირველეს ყოვლისა, იგი

პროფესიონალი , მოიგო ძლიერი მტრები გარემოში
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ცხოვრობდნენ, პოლიციელები , რომ , იყო ძალიან

განათლებული , არ იცოდა, რა us და იცოდა, ძლიერი

ადამიანი , რომელიც შეიძლება დაეხმაროს , დამემუქრა

შეწყვიტოს ესაუბრებარომ ფიზიკური ან საშუალებას მისცემს, 

რომ გვაქვს ჩვენი პატივისცემა და ისინი ჩვენი, მაგრამ მე დაე

ცოცხალი , ეს იყო ერთ-ერთი ჩვენია, Cape Verdeans 

აღვნიშნე იყო nelson და carlos, ცხოვრობდა ზუსტად იმ

ადგილას, სადაც მე გავიზარდე იყოისინი მხრის avenge 

ჩემთვის და გამოხტომები მას შემდეგ , და ისინი სურვილია, 

რომ დახოცილთა ეს ამგვარი ინდივიდუალური , მაგრამ მე

დაუტოვებიათ მე დაე წავიდეს, არაფერი მინდა, 

ინდივიდუალური , თუმცა მე არაფერი აქვს მის მიმართ , და

ეს ამბავი ამ ძმებისcarlos, მოკლესpsp ოფიცერი, მას

უწოდებენ , ძალიან სცემეს, ითამაშა ჭადრაკის ჩემთან ერთად, 

ის იყო "ექსპერტი", სფეროში, მხოლოდ იცოდა თუ როგორ

უნდა ითამაშოთ ფული, მე ყოველთვის გითხარით, არ ღირს, 

პიესასიყვარული , მაგრამ იმ დროს იყო , ისევე , იგი

მიმდინარეობს მიერ დაფინანსებული Manuel და romão და

Badona ჩვენ გვქონდა , როგორც ძმები , ჰქონდა

ურთიერთდახმარების შესახებ , ჰქონდა ყველა ჩვენგანისთვის

შუა, სადაც დანაშაული დაელოდეთ ნებისმიერ მეორე

millisecondარსებობს ბევრი და ზოგჯერ ჩვენ შეიძლება

დაიჭირეს შუა და როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ ეს , გადავწყვიტე

გავაგრძელო გზა , მე მივიღე ბევრი Escorts ჯაჭვი, ანუ, 

დაარწმუნა კეთილდღეობის გარკვეული , და გაიმარჯვებს ჩემი

, რომ არის, ერთი მხრივ washes სხვა.

იყო ლოზუნგი , დევიზით ურთიერთდახმარების დახმარება , 

მაგრამ ყოველთვის რისკი metermos იმ სიტუაციაში, თუ ჩვენ

მოწოდებულნი , იყო მკვლელობა თეთრეულის, არასოდეს

დააყენოს ის კითხვა იყო კარგი და ბედნიერი დღე, რადგან მე

დადიოდა ეს გადაწყვეტილება ,არ შემეძლო ამის გაკეთება , 
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ყოველთვის ფიქრობდა თავს , მე არასდროს სხვები.

ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად ჩემი გადარიცხვის ხეობაში

ებრაელები , რვა წლის შემდეგ დასრულდა თეთრეულის , მათ

არასდროს არ უნდოდა და მიიღო მე კარგად, მათ სურდათ

დააზარალებს ჩემთვის, მაგრამ პატივს მცემდნენ , ყოველთვის

დაელოდა ჩემი დაუდევრობის, რაღაც რომ არასოდეს მისცა

მათ.იყო ქალი, რომელიც იყო ოფიციალური სამართლებრივი

მრეწველობა, ის მომეწონა მე და აპატია მას, მაგრამ აპატია ეს

გემოვნების , დღეს მან rode me ხაფანგში იყო ზუსტად იმ

დროს, მე უფრო ძლიერი, ვიდრე ოდესმე , არასდროს ბევრი

ვილაპარაკეთმათთან ერთად Cops , იყო საშიშროება , მე

ფეხით მზად არაფერი.

მიუხედავად იმისა, ბოროტი, ბოროტი , რომელიც შეიძლება

მოვიდეს გაივლის ჩემთვის, რადგან , რომელმაც აღებული

ერთი მომავალი დაფუძნებული განათლების და მასთან ერთად

ცხოვრება , ძლიერი ფაქტორი უნდა იყოს, და ჩვენ შევეჩვიეთ

და ვიღებთ სწავლების, რომ ცხოვრება იმდენად ,ცხოვრობს

იღუპება ჩვენ უბრალოდ მიიღოს , მაგრამ როცა გადაიყვანეს

Valley ებრაელები, მაგრამ ეს არის უკან დაიწყო ახალი ციკლი

, ეს იყო ჩემი ცხოვრების წესი და აზროვნება არ იძლევა

საშუალებას რაიმე ტიპის ძალადობა, მქონდა ჩემი

ხასიათი,simmered პატარა წყალი, და როდესაც მე მივიღე

ებრაელები ხეობაში, გადაწყვიტა ახალი მიმართულება, მას

სურდა , თავი დაეღწია კოშმარები წარსულში, მიუხედავად

იმისა, რომ მე მქონდა , ბოლო, ნამდვილად ჰქონდათ იყო

მარტივი გზა ამბობდა, რაარსებობს იქ, მაგრამ არა საკმაოდ , 

რა იქ მიდის , იქ მიდის ;მხოლოდ გაუშვებენ , მოდით თავს

კრავენ ფანტაზია, რომ ჩვენ ნამდვილად გამორჩეული

დაიხარჯება და მფლობელი მთელ გალაქტიკაში , რომ არის, 

ყველა დისფუნქციური და ყველაფერი მზად არის , იმიტომ, 

რომ ისინი დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა არ
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აკონტროლებენ მათთავგადასავლები მოპარვა და ვთქვა, რომ

არის დაკანონებული , არის ფორმა ღალატი, ერთი მომენტი, 

რომ ყველაზე მადიდე მე , თეთრეულის იყო ჩემი მიღწევა

ასევე უზრუნველყოფს , ჩემი სახელი ბიზნესში.კიდევ ერთი

რამ, ეს იყო დრო, ყველაფერი ან არაფერი გარეშე

გამონაბოლქვი გამარჯვება, ან მოკვდება, იყო დევიზი რომ

ჰქონდა ჩემთვის ძალა იცხოვროს და სარგებლობენ ძალა , რომ

მე მქონდა , ხოლო მე ერთვის , არ გამოიყენება უსასყიდლო

ძალადობისჩემი თანამოაზრეების კინაღამ ტირილით ცრემლი, 

ბოროტი, რომ ვნახე მიმდინარეობს სხვა თანმხლები

რომლებიც დომინირებს ძალადობის და , ალბათ, ამის

გაკეთებას აიძულებენ რასაც ტრეფიკიორთაგან უნდოდა, 

მაგრამ მე არ enveredei მიერ რთული გზა, მიუხედავად

იმისა, რომრომ მე hooked ჰეროინი , მეთქი თავს, რომ

იცხოვროს ჯაჭვი უნდა იყოს სურვილი კლავს და ცხოვრება

ღირსეულად , რომ არ შემეხო დასრულდება, საკაბელო ყველა

უბედურება მომენტში არიან ისეთებიც, რომელიც ყველამ

უნდაგარიგება, თუმცა ეს არ იყო ჩემი სურვილი, შექმნას

მტრები , სადაც არსებობს ძლივს სიარული და მე, იყვნენ

ისეთებიც , ვინც ცდილობდა დააზარალებს me , 

მიმართულებით არ მინდა ჩემთვის, მაშინ, რომ ის , რაც მათ

გააკეთეს , გაგზავნილი ინფორმატორები მათგანი იმყოფებიან

ნებისმიერ დროსრომ ღია იყო , თუ მათ შეუძლიათ აცნობოს

საუკეთესო ყველაფერი, რაც მე ოდესმე გააკეთოს , მათ

სინდისის ქენჯნის , მაგრამ ერთი რამ მიიპყრო ჩემი

ყურადღება და მე არ შეიცვლება, basieie მე ბევრი

მასწავლებელთა მქონდა , ვიგრძენიPlatonic გაცნობების

გარკვეული , და ეს იყო მაშინ, რომ კარგად მიდიოდა , მაგრამ

ნავი შემდეგ აღმოჩნდა , მოგვეწონა მე და ამით ჩემს

ებრაელები ხეობაში რთული იყო რვა წლამდე თავისუფლების

აღკვეთას ითვალისწინებს თეთრეულის, მარცხენა უზარმაზარ

ისტორიაში დონეზეციხეში, რადგან მან იცოდა, რომ ყველას
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და მათ იცოდნენ, მე და ამიტომაც არ სურდა დასჯა ჩემთვის

ასი პროცენტით, რომ მე ხშირად ისჯება დისციპლინური

სასჯელები , ერთი თავდასხმის და სიტყვიერი შეურაცხყოფა

მესაზღვრეებმა და ასე მემივხვდი, რომ მართლაც საქმე უფრო

ძლიერი მაფია , ვიდრე მე , მაგრამ სინამდვილეში არ იყო

უფრო მე მქონდა წიგნები და დიპლომი , რომ გააკეთა , რომ

განსხვავდება ჩემთვის, რადგან მას შემდეგ, რაც უკვე უკრავდა

ძალიანნაცვლად ბურთი, ჩემს გასართობი, სხვათა შორის

ითამაშა ყველა იქ იყო , რომ ითამაშოს, მე ითამაშა უმაღლესი

კარტი რა ოდესმე თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ, ყვავის ტუზი

, ზოგიერთი ადამიანი მითხრა, მე ვერ ვხედავ, რომ იქნებოდა

ცუდი გისურვებთ ეს წერილი და diziam-ჩემთვის , რომ

შეიძლება ცუდი გისურვებთ ამ წერილს, ჯერ შეიცვალოს და

ეს მაშინ, როდესაც მივხვდი, რომ ცხოვრება არ არის

ფარგლებში ჯაჭვი, არამედ მის ფარგლებს გარეთ , მაგრამ არ

სურდა internalize , მაგრამ ვიცოდი, რომ ეს იყო ჩემი ძლიერი

მხარე ;დაიწყო დრამატული ამბავი დამთავრებული

მკვლელობა, იყო სამი ძმა და ისინი ყველა მოხმარებული

ჰეროინის და ჰეროინის მათთვის საჭირო იყო მომენტი, რომ

არის , იყო დამოკიდებული, თუ რა იყო ნარკომანები.

მაგრამ სიღრმეში, იყვნენ თავმდაბალი ადამიანები , ჰქონდა

კარგი გული, რადგან ისინი საჭირო დაეხმარა , რადგან მათ

ცხოვრებაში და მე ასევე მიიღო , ეს იყო მძიმე ცხოვრება, 

შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო მონობის, გზა სიცოცხლის

გაკეთდა ,ყოველდღე ჩვენ გვქონდა ვეწევი , მაგრამ ჩვენ უკან

დაეხიათ.

მაგრამ ეს ყველაფერი არის შედეგი , ცხოვრების წესი, 

რომელიც მოძრაობს მიზეზი იმიტომ, რომ მე კი ამის პოეზიის

დაკავშირებით გამოცდილება და კონტექსტში სიტუაცია , 

ისინი ყველა მკითხა პოემა, დაეწერა , რომ მისი შეყვარებული

, თითქოს ისინიყოველთვის სთხოვა პოემა, მაგრამ მე დაკარგა
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თავს და იყო დრო, მოხმარების მიიღეს ამ ცხოვრების, მე ვიცი, 

რა ვიცი და მე არ სურს ასწავლიან ვინმეს , რადგან მას ჰქონდა

გამოცდილება, რომ წარსულში, მე გმირი ვინმეჰქონდა ნაგვის

და შეიძლება დააყენა .

ყველაფერი მოხარშული ქვემოთ ამ გზით გამოცდილება, გზა

ჩვენ ვცხოვრობთ , გზა გვქონდა მისაღებად ნარკოტიკების

მოწევა, თითქოს მან შესთავაზა და მოცემული არ იყიდოს , 

გავხდი მკაცრად რომ ვთქვათpimp ნარკოტიკების

გამსაღებლების გაყიდოს, იძულებული გახდა ემტკიცებინა, 

ჩემს ყოველდღიურ surf ფხვნილი მე ვეწევი , ეს იყო მაშინ , 

რომ გავხდი pimp მოვაჭრეთა, გახმოვანებული , რათა მათ

ყველა სურდა, რათა დაეხმაროს ჩემთვის, მომეცი

ნარკოტიკების გაყიდვას და ვჭამე , მე მქონდაუდიდესი

დასვენების , რომ ნებისმიერი დამოკიდებულ შეიძლება

ჰქონდეს, ნარკომანი ნარკოტიკების და მოწევა.

მაგრამ მე ცნობილია ჩემი sportsmanship, ჩემს პრაქტიკაში

სასწავლო რადგან მომზადებული ყოველდღე და მას დაარტყა , 

ვინც დაინახა, მე და შემომხედა ისინი ყოველთვის ჰქონდა

პარანოია , პარანოია , რომ ვთქვი, ამ წიგნში უნდობლობა და

რომ საეჭვოა ,როდის ბოროტი ჩვენ ყოველთვის დაჩაგრული

იქნება , რომ ბოროტი მოხდება ჩემთვის .

ის ყოველთვის მოულოდნელი პროგნოზი გულწრფელად

habituei- ჩემთვის ეს ცხოვრების და რთული იყო

ინტეგრირება დაკავების შემდეგ სოციალური გარემო , რადგან

ეს არის საშუალო , რომ ჩვენ ვიცით , არის ძალიან პატარა

სივრცე, სადაც ყოველდღიური ცხოვრების მივყავართვიცი

საკუთარ თავს, ყველა ერთმანეთს , მაგრამ ფიზიკურად .

ჩვენ გვინდა, ყველა ბრძანება , რადგან ჩვენ გვინდა მოვიგოთ

უფლება სივრცეში , რომელიც გვაძლევს უსაფრთხოების

საკუთარ თავს მიმდინარეობს ჩაემატებასაზომს, რომლითაც
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ჩვენ ყოველთვის გავუმკლავდეთ შიშს , მაგრამ ეს არ არის

შიში, უბრალოდ მიღების დარწმუნებული ვარ , ჩვენ

შეგვიძლია დაძლევა სიტუაცია იცის

ეს ზოგჯერ ხდება ცხოვრებაში, იყოს გამოწვეული , რომ

შეცდომა, ფატალური, ერთი რომ წერია სწორად, რადგან ეს

დაიწერა გამოცდილება და გზა კანონი, რომელიც ცხოვრობდა

და გაიზარდა .

როგორ მოხდა ეს?

ძალის მიზეზი ყოველთვის იმარჯვებს, და ყველა

გადაწყვეტილება , რომელიც შეიძლება იყოს ცხოვრება

ზოგჯერ არ იქნება ყველაზე სწორი ყველა იწონის

კოეფიცენტი: ცილისწამების არ არის სასაცილო და არ

მოხვდება მადლი, ერთი, რომ ყველაგვინდა აბუჩად

დამცირება ;თავს კარგად გრძნობს და ამიტომ, როდესაც არ

არის საკმარისი ეკონომიკური ძალაუფლება ყოველთვის

შეზღუდული უნდა ითამაშოს, რადგან ასევე ნაწილი ეს არის

თამაში , რომ არის, ზოგი ამბობს, რომ ერთი უნდა იცოდეს, 

თუ როგორ უნდა ითამაშოს პოპულარულია გამონათქვამები

for გისურვებთშეგიძლიათ სცემეს us იქნებ კარგია, და რომ

წარმატებას შეიძლება მოგვცეს , რასაც ჩვენ ვითხოვთ , 

კეთილდღეობა , კარგი იქნება, საკუთარ თავს, რათა

დაეხმაროს , რადგან ჩვენ უნდა ასწავლიდნენ , რომ ძალიან , 

საერთო ცხოვრებაში ჩვენსმშობლები, ძმები, დები , 

grandmothers , ბაბუები და იქ არის , ეს არის ჩვენი თაობის, 

იმიტომ, რომ ჩვენ მათი გაგრძელების ვხედავ გენერირებული

ვაჭრობის მისი თესლი, რომ არის, იცით, რომ ჩვენ გვაქვს

შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთს,იცით ვინ არიან ჩვენი და

ჩვენი ყოველთვის ჩვენს მხარეს , მაგრამ არ მინდა
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გამოიყურებოდეს , რომ ჰყავდეს წევრი ოჯახში რომ არ

შეიძლება, გთხოვთ მათგანი, მათ აქვთ იმიჯი შეინარჩუნოს

სიცოცხლე იყო , რითაც პროგრესირებას კავშირი, 

კეთილდღეობა, არავინ უყვარს , ან ნახეთ ვინც არის ჩვენი

ოჯახის ან ვინმე ახლოს us , რადგან ბოლოს , ბოლოს ჩვენ

ყველა ადამიანის, ჩვენ საქმე გვაქვს ერთმანეთთან და

ოჯახური ატმოსფერო , ზოგჯერან მასპინძელი ძალიან, 

ვგრძნობ მფლობელები რა გენერირებული და ეს ცხოვრების , 

რომელიც არის დაწერილი ყველა სასულიერო კითხვას რომ

წაიკითხოს , ანუ შესწავლა რელიგიის.

ჩვენ ყველა მიიღოს მორალური გაკვეთილები, ეს არის სწორი , 

რომ ვინც გრძნობენ სიახლოვე ასე ერთგული , ვინც

ყველაფერს გარშემო ვხედავთ, რომ ჩვენი კარგი, ჩვენს

ახლობლებს ვხედავ მათ, der in der , და არასდროს სურს

ზიანი მიაყენოს მათსანამ იმიჯი , რომ შეინარჩუნოს და რომ

მათ უკვე ასწავლიან , ღირებულებებს, რომ ისინი მართავდნენ

არ დავუშვებთ, რომ ლამაზად, რომ მდგომარეობა შესაძლოა

გადაწყდეს არ იყო ზოგჯერ არასწორად .ეს არის ყველა ძალიან

ლამაზი და მედია ასევე გადასცემს ამით ტოლია ფასადი არიან

ლამაზი სურათი, ასევე ზეწოლას ძალა , რომ ჩვენ ყველანი

მიიღოს მმართველობის, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ ეს

უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი , რომგახდება , ჩვენ არსებობს, 

ჩვენ განვაგრძობთ არსებობას, განათლება, ასევე მათ, ვისაც

პრეტენზია იყოს მფლობელები მიზეზი და ზოგჯერ მათ

გადასცემს და მინდა უთანხმოებებისა , მათ აქვთ საერთო , 

ერთი რამ უნდა შევინარჩუნოთ : ველნესი, კარგად ყოფნა, 

რომ მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ domain , რომ ყველა ვერ

ისწრაფვიან და სურვილს კეთილდღეობის საზოგადოების, 

მაგრამ ისინი ყველა ცხოვრობდა და გაიზარდა ერთად მამა და

დედა , მათ მიეცათ უფლება პირობებიშეძლებს წინსვლას

კარიერაში, რომელიც მიზნად ისახავს , არამედ ვერ, მაგრამ
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ყოველთვის დაგვავიწყდეს და რეგულირდება იმიჯი;მე

ინახება ამ სიტყვის იმიტომ, რომ ჩემი vastness დიდია ამ

ცხოვრებაში , ბევრი რამ ვისწავლე , მე განვითარებული , რაც

მე მქონდა , განავითაროს იმისა რომ იგი იყო leash არასოდეს

მიფიქრია, ბოლოს და ბოლოს, ყოველთვის ambicionei აქვს

პირდაპირი კონტაქტი თანამშრომლები დაწესებულებებში, 

სადაც მე ვიყავი, ჩემი კარიერაციხეში შეიძლება dub ეს იქნება

საუკეთესო ინტერპრეტაცია თვალსაზრისით სიტყვა , თუმცა, 

როგორც უნდა იყოს , უნდა განიმარტოს, როგორც პატიოსნად

და გულწრფელად , რომ არ არსებობს ცხოვრებაში.არის

დაკავშირებული არსებობს ორმხრივი ურთიერთობების

ურთიერთობები , რომლებიც არეგულირებს ყველა ერიდან, 

საკითხების Community ინტერესი , რათა უზრუნველყოფილ

იქნას აქტივები, ისე , რომ მათ შეუძლიათ ველნესი ისე, რომ

შეიქმნა მსოფლიოში, თავისუფლების უმძიმესი თემაზე გაიგო

,ჩვენ შეგვიძლია ყველა ჩვენი თავისუფლების, ყველაზე

ლამაზი რამ მსოფლიოში , არის დიდი სიამოვნებით რომ

შეიძლება ცხოვრებაში, თავისუფალი უნდა იყოს , ჩვენ უნდა

ვიცოდეთ, არის გადავლახავთ ყველა დაბრკოლებას , რომ ჩვენ

გვაქვს მთელი ცხოვრება და შეუძლია იპოვოს.არსებობს

უზარმაზარი მრავალფეროვანი მათ, მე შეიძლება დაიწყოს

ძირითადი : სოციალური კარგი, ჩვენ ყველას ერთი რამ აქვთ

საერთო, როგორიცაა თავს, ჩვენ შეიძლება იყოს მახინჯი , 

ლამაზი, არ აქვს მნიშვნელობა, გახდეს მიჩვეული ცხოვრების, 

გამოიყურება არ არის ყველაფერი;ზოგჯერ უკან კარგი ეძებს

იპოვნით ნაკლებად კარგი მხარე , მაგრამ ეს იყო ხელით

Apollo, მხარეს სილამაზე , რომელსაც ნიცშე მე მოჰყვა მისი

ავტობიოგრაფია, არ არსებობს მიზეზი, ყველაზე, მხარეს

beauty არის ერთი, რომგვაიძულებს ოცნება , რაც ჩვენ

გვიყვარს , მოაქვს ყველა კარგი , მაგრამ არსებობს ასევე მიდის

ხელიხელჩაკიდებულებმა ბოროტი , როგორც ეს აღწერილია

ნიცშეს არსებობდა დიონისურ მხარეს, რომ არის , სიკეთისა
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და ბოროტების incarnate in ინსტიქტი

მიმდინარეობსადამიანის, როდესაც ვსაუბრობთ ყველა

ვაჭრობის , რომ არსებობს მიწის ზედა ვინც არიან, იქნება ეს

პოლიტიკური, თუ არა მოსამართლეები მერების

პრეზიდენტები ასოციაციები ყველა შეიძლება იყოს , 

წამყვანებმა ტელევიზია იყოს ქარიზმა და რომელსაც

გადაუხადამაგრამ არავინ შეიძლება პატიება , თავად სიტყვა, 

შენდობა ყველას გვაქვს მიზეზი , როდესაც ჩვენ დააყენა

საკითხი უნდა მიიღოს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ სახელით

განაცხადა კანონები მმართველისაზოგადოებას და რომელიც

შეიძლება მოითხოვოს სიტყვა კანონით.ის იყო, რომ მაქვს

უფლება არ უნდა დაისაჯოს და განისაზღვრება კანონით , 

რადგან ეს ყველაფერი ჯდება, ბოროტად არსებობს, არსებობდა

და იარსებებს არის პროლოგი.

და პროლოგი მოდის ტრანსცენდენციის, სწავლის მიღმა , ჩვენ

ყველა , რადგან ჩვენ ვიცით , რომ ტრანსცენდენციის უფრო

მეტია, ვიდრე კარგად , ეს შეიძლება იყოს , ეს შეიძლება იყოს

, ასწავლოს , არის ის, რომ ყველაფერი, მაგრამ არის სიტყვით

აღმნიშვნელი ყველაეს ფილოსოფია, ცხოვრების წესი, 

სარგებლობის ცხოვრებაში არის ის, რაც ერთი

ტრანსცენდენციის ფაქტორები , ჩვენ რჩება და გააგრძელოს

ცხოვრება იმ გზით, ევოლუცია be უკვე გამომუშავებული , 

მიტოვებული არ მიიღოს ერთი ბოროტი დალოცაკარგია, რომ

ჩვენ შეგვიძლია პრაქტიკაში არის ღვთიური, რომ ჩვენ

ვისწავლოთ, არის ჩვენი ბედი შეიტყო ყველაფერი დარჩა

ჩვენთვისმემკვიდრეობის დიდი ღირებულებები , რათა მათ

ადიდებს სიტყვა წერენ, მაგრამ ეს ყველაფერი

განდიდებისთვის ძალაუფლების შენარჩუნების დაin 

exaltation, ყველა ეს შეიძლება იყოს ლამაზი , თუ ჩვენ

მართლაც ყველა შეასრულა და არის დაწერილი ძალიან კარგი

იყო.
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როგორ მოხდა ეს?

ჩვენ უნდა შესვლის ფართო გზა ადამიანის rot, რომლებიც

მონები ლეგალიზებული დემოკრატია , გამოყენების სიტუაცია

უნდა ჩაისვას და დაიმორჩილა მკაცრი წესების

შესაბამისად;ზოგჯერ არ რეაგირებს ისევე, როგორც

ნორმალური კონფორმისტული გზა , ეწოდება

ტრანსცენდენციის ყოფნა, ტრანსფორმაციის ყველაზე სასტიკი

მხარე, რომ ის, რაც ვიგრძენი , გავიგე, გამოცდილებიდან

გამომდინარე, რომ ბრაზი არის ცოცხალი

მხარდაჭერაცხოვრება და გადარჩება ჩანს და so're 

დასტურდება ღირებულებების მეცნიერების , რომელიც

დომინირებს როგორც უსაფრთხო გზაა, როცა ეს უნდა იყოს, 

ჩვენ ვერ ავცდებით კითხვაზე, ჩვენი მახასიათებლები , რომ

გვაიძულებს მრავალფეროვანია , მაგრამ ყველა მოდისიგივე, 

მისტიფიკაცია, აღარ სრულყოფილი ვაჭრობის , ვიდრე ვინმეს

, ყველამ იცის, ცხოვრობს ამ საჭიროებას უზრუნველყოფილი

და სანდო მხარდაჭერა მთელი არსებით, ვიმუშაოთ , ჩვენ

ფასდაკლებით ისე, რომ სხვები ჩვენზე უკეთესი ცხოვრება

ჰქონდეთ , უმუშევრობა, უბრალოდ მიზეზიეს არის

გამოცდილება , რომ თქვენ ყველა წილი ჩემთან ერთად, მე

დავურეკე ეს ამბავი გაგრძელება ყოფნა, არის გაგრძელების

საკითხი.

ეს ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, გამოყოფის ჩემი მშობლები, 

მე აღიარა მონასტერში სკოლა hale იყო კოლეჯის სახელი, 

შვებულებაში ჩემი მამა იყო ახლოს არსებობს , მაგრამ მას

შემდეგ გამოყოფის არ წინაშე კარგი ურთიერთობა მამასთან

დაიყო იქ რომ დაიწყო ეს ყველაფერი, ჩემი დედა გადავიდა

წვერი შემდეგ გამოყოფის , მე მქონდა დაახლოებით 10 წლის, 

როცა ჩავედი და მივედი წვერი, სკოლა გაიქცა, არ მიიღოს, 

რომ ცხოვრების , მაგრამ apanharam-მე უდანაშაულო , 

იცოდა კანონის ძალა არსებობდა, ჩემი მამა იყო სამხედრო
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გაბედა ჩემთვის გზა მოთხრობები, რომ ჩემი მამა მითხრა , 

უნდა იყოს ადამიანი , რომ იყოს ინტეგრირებული სამხედრო , 

რომელიც ემსახურება ერის, მძიმე კაციროგორც აღვნიშნე , 

მაგრამ ნება თავად უნდა გაიტაცა მათი ვნება მიყვარს კიდევ

ერთი ქალი, ფიზიკურად ძლიერი და კეთილი კაცი, 

ინტელექტუალურად ძალიან, ვაფასებთ , რომ მემკვიდრეობით

მათი გენი, ჰქონდა მას, როგორც გმირი , რომელიც იყო ყველა

სწავლის , რომ მოგვიანებითმოვიდა იყოს .

როგორ მოხდა ეს?

დომენის ვიცოდი, შეიძლება გავაკეთოთ , იმ დროს გამოყოფა, 

რადგან მე და ჩემი დედა გახდა დამოუკიდებელი , დედამ

მიიღო lover, სამუშაო კაცი, სამუშაო ფოსტაში და სამუშაოები, 

ღირსეული კაცი, ასევე დაიწყოასე რომ, მე საჭირო, რათა

დაეხმაროს ჩემი დედა და გახდა დომინანტური მიზეზი იყო

ყველა სიფრთხილით კარგად, მე მოინანია , ტიროდა , მაგრამ

მე გავიმარჯვე , მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე

შესაფერისი თემა, უყვარდა ისინი, როგორც არავის, 

საბედნიეროდ ისინი კარგად ,აქვს ცხოვრებაში , ეს იყო

ჩვეულებრივი დისკუსიებს , მაგრამ ისინი ყოველთვის ჰქონდა

ამის მიზეზი ის არის , რომ მე ეძინა მიერ ტრანსცენდენციის

სურვილს კიდევ სურდა, რომ არაფერი, ეგონა, რომ ეს იყო

ადვილი.

დავიწყე მუშაობა , რათა დაეხმაროს დედაჩემი , მაგრამ

მალევე მიხვდა , რომ მე არ უნდა overwhelmed დავიწყე

მუშაობა , როგორც Casqueiro ანუ upholsterer დამხმარე , 

რომელიც არის ის, რაც სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში და

padded, მუშაობდა , კიდევჩემი სამეზობლო წვერი , რომელიც

იქ მუშაობდა ადრე toninho ბიჭი ჩემი თაობის , ჰქონდა

რამდენიმე ძმა იყო, მაგრამ მე საყვარელი.

ინდივიდუალური რომელიც მუშაობდა იქ იყო Casqueiro კაცი
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სტრუქტურა იმისათვის upholster ტახტი, იყო ძლიერი

გამოჩენა, და მე აღარ მოინდომა up მეტი , აგრესიული

ფორმით სიტყვის რომ უკვე გაიარა ეს ჩემი მამა, ამიტომ

აირჩიაby უკუქცევის სიტუაცია, მე ჩატარების up 

პროგრესირებას ცხოვრება, არ იწონიდა me , მაგრამ შეეძლო

ჩმორი , მე იმ დღეს , როგორც წესი სურვილს არ ავნებს ან

დაზიანების , მაგრამ მე დასაცავად თავს ესროლა ქვაზომა

მხრივ, მაგრამ მე გადაღებული გააქარწყლა სურდა მისცეს

გაფრთხილება.

ჯერ მიმიღეს , მე განაგრძო მუშაობა შემდეგ დავტოვე არჩევანი

, არამედ მფლობელი გარდაიცვალა მოხმარებული აივ

დაავადება, სიტუაცია, რომ არ იყო, როგორიც ვნახე განიცდიან

დაავადების, მაგრამ ყოველთვის პატივს მას, დავკარგე

სამსახური , დავიწყე აქტივები,რომ არის , წელს jargon 

გამოიყენება როგორც ხელმძღვანელობენ, არ შეეგუება

უფროსობას, გვინდა დამოუკიდებლობა , მე ვაჟი ლომის, და

მოქმედებდა , როგორც ასეთი.

1996 წლის მარტში მე იპოვეს გამზირზე მეტრო , ჰქონდა

მთელი რიგი თავდასხმების , მეტრო გაისმოდა დანაშაული, 

რომ მიდიოდნენ და მოხდა შემთხვევა გაატარა psp რომ

მოვიდა ითხოვენ იდენტიფიკაცია, და ეს იმიტომ,ჰქონდა

წინამორბედი , ერთი კვირით ადრე რომ ყოფილიყო

superesquadra benfica ბრალი ედება ქურდობაში მკითხველს

, მაგრამ ბიჭი იყო ჩემთან ერთად, ricardo , ფრთხილი , 

გამოუცდელი, ის მოვიდა საკვერცხის არ ვიცი მაგრამ ის იყო

ცნობილი სახელმძღვანელოიგი ნარკოტიკების , და იმ დროს, 

როგორც მე მოხმარებული კოკაინი, ი კარგი , რომ აქვს

უსაფრთხოების ყავარჯენი , რომ არის, ჩემთვის და დაცული

მომავალი , რომელიც აქვს ძალა, კავშირის განვითარებას.

მაგრამ ახლა მოდის აქ სტრუქტურა, ერთ-ერთი მთავარი
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ფაქტორი, ერთგულების შესაძლებლობების თითოეული იწყება

მოხეტიალე , ასე აღმოვაჩინე ის, რაც მე უკვე ვიცოდი, რომ

ვერ ენდობა თუ თქვენ არ იცით , მაგრამ ჩემი გამოცდილება

იყო დიდი, იყოდიდი , იგი დარწმუნებული იყო, რომ თავს, 

რომ კარგი იყო , რაც მან გააკეთა, რომ გაკეთდეს რამდენიმე

ყაჩაღობა, მე აირჩია გზა არ დააზარალებს არავის , უბრალოდ

ფული.

რა ხდება?

ცხოვრება , მე შეუერთდა ამ ცხოვრების და 1996 წლის

მარტში , უფრო კონკრეტულად კი 28 უთხრეს დაკავების

ორდერის თითქოს შეწყდა მხოლოდ რჩეულებში დაკარგული

შემოღება ეს თემა, ერთი კვირით ადრე დააპატიმრეს

superesquadra ბენფიკა , მეძილის მანქანა, მფლობელი , ეს

იყო საჰაერო ძალების პოდპოლკოვნიკი , კაცი, რომელიც უკვე

მეშვეობით საზღვარგარეთ , მე dozing მიერ habituation 

არსებობს , მაგრამ მაინც სახლში წვერი, რეალურად, რომ ღამე

იყოRicardo და მოიპარეს მკითხველს და დაეცა ეძინა

მანქანაში , ჩვენ გაოცდნენ და შეთანხმებული PSP ოფიცრები

ეკუთვნოდა superesquadra ბენფიკა , მაგრამ მე არ

amedrontei და მითხრა Ricardo არ დააშინოს უნდა იყოს

ძლიერი და თქვასდა ბოლოს, არ არსებობს მტკიცებულება, 

რომ პირიქით , მაგრამ მან გამაფრთხილა, რომ პოლიციელები

შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ დავარწმუნე ის, ვუთხარი, რომ

ეს ნორმალურია , ბევრი დალია ვისკი და სურდა ძილის და არ

იყო ლამაზი მომეცით წავიდეთ სახლში დამახლობლად

ცხოვრობდა .ეს მოხდა, ეს იყო ყველაზე ეჭვი , რომ ადამიანი

შეიძლება გრძნობენ , როდესაც ის ასწავლის და ამზადებს

არსებული სიტუაცია , რომელიც შეიძლება მოხდეს იმ დღეს

მიიღო დაშორებით ჩემთან ერთად.მას შეეძლო , 

დაემორჩილოს ჩემს წესი არ მქონე არაფერი ვთქვათ, მაგრამ

ისინი არ იყვნენ დარწმუნებული, და წავიდა მისაღებად ყველა
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ushers მანქანის მიმდებარე თუ მათ იცოდნენ, ნებისმიერი

თავდასხმის, ლურჯი CD პლეერი , მაგრამ ჩვენ უკვე

ჩადენილი ქმედებების ჩადენაშიდა ყველა იყო ჩართული

ყაჩაღობისა და გატაცების , წავიდა კვლევის გამზირზე მეტრო

, დივიზიონი იდგა loft Marquis, მიტროპოლიტი სადგური

ლისაბონის გამოიკითხა, მე არაფერი მითქვამს, არ ვიცი, 

საუბარი ricardo , მაგრამ, როგორც მას ჰქონდა

ისტორიაგავიარეთ ერთი კვირით ადრე მსგავს სიტუაციაში , მე

სანდო.

იმ დღეს , ჩვენ დაუტოვებიათ სადგური, არაფერი უთქვამს , 

მე სანდო მიცემულ ჩვენებაში მე ვერ გადაურჩა , იღებდა

დროს ლიცენზია მუშაობა, მაგრამ არ აღმოვჩნდი მიიღოს

უმუშევრობის ფონდი, გააგრძელა წერილიმივედი კოდი, მე

უკვე მართავდა, ვიგრძენი კარგი მქონდა დიდი fun და ეს იყო

იმ დროს მე მსახურობდა სასამართლო აიღო დაპატიმრების

ორდერი, იყო მე კიდევ სახლში, მოვიდა დარბაზი, 

მომზადებული თვეზე მეტია , როცა შევედი სასამართლო

მიხვდა, როდესაც ვკითხე Marquis რაზმის როცა ვკითხე, 

მარკიზ დე Pombal სადგური მე არაფერი მითქვამს, მაგრამ

ricardo ყველა ისაუბრა , განაგრძო განცხადებით, გამოძიების

მსვლელობისას იყოგამოძიება სასამართლო , არაფერი უთხრა

მათ, არაფერი დასტურდება აშკარა ფაქტორი.რატომ ვერ

მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, ეს იქნება, როგორც გადაცემის

ჩემთვის , ალბათ ეს იყო უკეთესი არ ჰქონდა განსხვავებული

დამოკიდებულება , სიმართლე გითხრათ, გაგიგებენ , 

მოვინანიოთ, მაგრამ ვიფიქრე, რომ ჩემს მიერ ჩემი სიბრძნე, 

სურდა სამართლიანობა,მოსამართლემ მიუსაჯა ჩემთვის იყო

კაცი, რომელმაც უსიამოვნებები ცხოვრებაში, ერთი

ქალიშვილი გარდაიცვალა გადაჭარბებულმა და დანარჩენ

ბავშვებს ასევე დადიოდა შენარჩუნებისათვის ნარკოტიკების , 

მითხრეს, ადვოკატის მიერ , ან სიმართლეს ან ეს იქნება
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რთული ბზარი , მაგრამ მე სანდოჩემთვის.

მან არ დაიცვა ჩემთვის, როგორ უნდა დაიცვა , არ არის

ცნობილი , რომ მოქმედი ლეგიტიმურობა მოვალეობებს, 

რომლებიც უნდა აკმაყოფილებდეს, როგორც წარმომადგენელი

კანონის დროს არ ჰქონდა პირადი ადვოკატი და არ მიეცა

ჩემთვის, მე უნდა აიყვანოს დაკავების შემდეგ , მას

შემდეგ,სასჯელის შემდეგ გასამართლებულ დაიქირავა

იურისტი, მინდოდა დაგროვების ენერგია , იცოდა, 

გზაჯვარედინზე ჩვენება არ სურდა მიიღოს, გადახდილი

მაღალი ფასი , არასაკმარისი თანამშრომლობა შეაჯამა

ყველაფერი ჩემდადაგმობას კი ფიქრობდა მომკლან კიდეც .

ეს იყო სამწუხარო დღეა მე swore შემეხება მე გადარჩება

ყველა არასასურველი სიტუაციებში , რომელიც შეიძლება , 

როგორც ჩანს, ჩემთვის, იყო დასაწყისში ჩემი ბოლოს

ყველაფერს, დავკარგე თავისუფლება უკვე გარკვეული დროის

განმავლობაში, აიღო მძიმე ჯაჭვის და შეძლო.

ეს იყო დრო მოიგოს გავიგე ხელოვნების თავდაცვისთვის

შეუძლია დააყენოს ჩემთვის, ყველას პატივს მე კი

ადმინისტრაციული ძალა, რომელიც ფუნქციების ციხის , 

როგორც ეს არის როდესაც მივიღებთ რაღაც გვაქვს საქმე , 

არიანმფლობელები ნაჭერი , რომ არის , ფლობენ ტერიტორია, 

რომელიც დომინირებს , ვფიქრობ, თავს ისე, რომ ისინი

უბრძანა გავაკეთოთ , თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ

გააგრძელოს გზა on ერთგულება , მიუხედავად იმისა, ისე, 

როგორც ეს შეიძლება, როგორც ჩანს , შეიძლება იყოს და რომ

ყველაიქნება, მაგრამ არსებობს დამორჩილება , რომელიც

დისკვალიფიკაციის ახორციელებს, ამ თანამდებობაზე

ვფიქრობ, რომ შეიძლება ოსტატები სიტუაცია, არ გადადგა , 

რომ იყოს მარტივი და რომელსაც ცხოვრება , არის პროგნოზი

, რასაც ისინი შესწავლილი და კატასტროფებიჩადენილი , არ

85



იყო ერთი, არა ორი , არა ოთხი , იყო ბევრი, ფართოდ

განსხვავებული გახმოვანებული მათ ჯვარცმის ყველაზე სუსტი

, მაგრამ მე დააყენა ჩემი მორალი , რადგან ყოველთვის

იზრდება , ეს ყველაფერი დაიწყო ჩემი შესვლის როდესაც მე

მივიღე ipსელის იყო ერთი ძალიან, ძალიან რთულია, მე სავსე

რისხვა და სურვილი გაიმარჯვებს , მაშინაც კი ფიქრობდა

გარბოდნენ , თუ მას ამის შესაძლებლობა , მე შეძლო

შენარჩუნება ჩემთვის , ყველა, რადგან მე ვერ პატივისცემის

ვეტერანები, რომლებიც იყვნენ ip , და ისინიჭეშმარიტი

საფუძველია ჩემთვის ვისწავლოთ ცხოვრება განმარტოებულია, 

guerreei , იბრძოდა , მე ვერ, თუ იგი არ იყო ასე იქნება

დავიწყებული , ყველა მაგონებს, ყველას უყვარს მაგონებს, მე

ფუნქცია იმიჯი გახდა მუქი ლიდერი და ცივიარ ვიცი, 

სიყვარული და ასე მე მოიპოვა პოპულარობა ჯაჭვი, ცივი იყო, 

აქტები , რომლებიც უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება და რჩება

ზედა მიწის გაიმარჯვებს.სწრაფად აჩვენა , საგანმანათლებლო, 

მუშები, მესაზღვრეებმა და პირდაპირი დამეხმარება მოვიგოთ

აღზევებისა ბრძოლა , ვიგრძენი მხარდაჭერა უბრალოდ

შევხედე დრო და გარემოება დახმარება ბარბაროსული, თუ რა

მოხდა ვერ მოხდებოდა , მე აღმოჩნდა ეშმაკითავს, მაგრამ არ

ცდილობს უბედურება უბრალოდ მინდოდა ცხოვრება და

გადარჩება, იყო დრო, მდგომარეობა.

იზაბელ იყო სკოლის დირექტორს სახელი , რომელიც მე

ინახება ჯანსაღი და სასიამოვნო მიმართ ჩემთან ერთად

ყოველთვის მეხმარებოდა ყოველთვის, მაგრამ მოგვიანებით

გახდება rage ჩემთვის, მაგრამ ყოველთვის პატივს სცემენ .და

ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ძლიერი ზეწოლა, რომ განაგებს

მიერ ადმინისტრაციული სისტემა, რომლის სახელი იყო

დირექტორი ჯონ გ.კაცი, რომელმაც მოდის საზღვარგარეთ , 

გადაურჩა , როდესაც მოკვლა სცადა , მისი ამბავი ცნობილია, 

რამდენიმე წელი ჰქონდა პასუხისმგებელი ადმინისტრაციის
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სელის სანამ შემდეგ ჩემი გადაცემა, ვიცოდი, სანამ ეს იყო

კაცი, რომელიც ვერ გაიგოიყო კომუნიკატორი დაინტერესდა

საგანი , ითამაშეს მატკინა შესაძლოა ბრალი მოადგილეები, მე

კარგად განიხილება პროფესიული ციკლის , დონის

companionship ყველა პატივს მცემდნენ და ეს რეჟისორი

სურდა კარიერის პიკი , რომ არის, მე აქსამაგისტრო, მე აქ

გაიმარჯვებს ნებისმიერ ფასად , მე კარგად იქნება , რადგან ეს

იყო მისი მიზანი , სხვა საკითხებთან ერთად , შეიძლება

ითქვას, უფრო მეტი.ერთ-ერთი მიზეზი ის კიდეც უფრო

ნარკოტრაფიკის , იგი სარგებლობდა ეხმარება

დამოკიდებული, მაგრამ საჭირო ვალუტის , სათამაშო კანონის

, ჰქონდა pushover ძალა მოვისმინოთ და განსაზღვრონ

საეჭვო და პირობითი მასალები დაღია რეჟიმის , არ იყო ცუდი

ბიჭი, რომელიც მიდის მხოლოდ მისი არასამთავრობო

degenerate და მე აირჩია რთული გზა ისე, რომ არავის

უყვარს დაიცვას, მაგრამ მე აირჩია დაიცვას, დაიცვას გზა, 

რომელიც მე განწირული გამოსვლისას დანიშნულებისჯერ

ჩვენ მოხვდა , არ ფეხით ძალიან შორს რეალობა , ბევრი

ოცნებობს , როგორც ბავშვი და ოცნებები გაკეთდა კოშმარი, 

პასაჟი უდაბნოში იწინასწარმეტყველა , უნახავს ჩემი

მომავალი, მაგრამ მე ყველა ასახავდა ოცნება, 

მივედიმონიტორინგის ჯადოქრებს , რომლებიც მეტსახელად

ასეთი, გადმომცა ოცნებობს იმიტომ, რომ მათ უნდა გაიარონ , 

ძალა ქალთა დიდი იყო, დამეხმარა , მაგრამ

ცნობისმოყვარეობა awakens შემდეგ , ჩემი დაპატიმრების , მე

მქონდა ძირითადი დავა ჩემი ძმა და ძებნილიუკეთესი იქნება, 

ვიდრე მას, ჯანსაღი კონკურენცია და მას სურს იყოს ისევე, 

როგორც მე .იმ დროს , ჩვენ წავიდეთ სანადიროდ წინააღმდეგ

წყლის გველის მიზანია , ჩვენ გვინდა ითამაშოს სნუკერი

ზოგჯერ წინაშე მკაცრი ოპონენტებს, მაგრამ გავიმარჯვეთ

ყოველთვის , ვიცოდი ის იყო კარგი;დღეს არმიის

ლეიტენანტი .ჩემი მამა შეძლო უფრო პირდაპირი მხარდაჭერა, 
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რომ მე ვერ მისცემს , მისცა მათ , დაეხმარა მას მომზადება, ეს

ყველაფერი იმის გამო , რომ separação.estamos შუა ჩემს

შესვლის სელის, იყო მამაცი , უბრალოდ შიგნით

მესაზღვრეებმა quiseram-მე ვიცი, იმ ფონზე, იყო

ჩვეულებრივი შესვლის თუ ჩვენ ვსაუბრობთ გარემოს ისინი

ცხოვრობდნენ გაჩნდა მოთხოვნა, გარემოს , როგორც

მესაზღვრეებმა და პატიმართა სურდა მოგების არსებობდა

კარგი რეჟისორი, Manuel , მაგრამ კორუმპირებული, მაგრამ

არავის არაფერს უშავებდნენშემოიფარგლებოდა გამარჯვების

და აკეთებს თავის საქმეს და ასევე დაეხმარა სამი წლის

განმავლობაში დაქვემდებარებაში ამ ხელმძღვანელი 1996 , 

1999 წელს ამოღებული დირექტორის თანამდებობაზე , 

მაგრამ გაატარა სამრევლო საბჭოს პრეზიდენტი, მაგრამ

აღარასოდესშეუძლია, თავი დაეღწია , რაც ჰქონდა მას out of 

თეთრეულის, კარგი კაცი იყო , უნდოდა

კეთილდღეობისათვის ყველა და , ამავე დროს, არ

დააზარალებს არავის ჰქონდა უნდა იმუშაოს ფრთის b 

ითვლება მკვლელი ფრთა, მეტსახელად მკვლელი ფრთაყველა

ინფრასტრუქტურა და მიმღები ვიზიტით სალონის დაცემა

წყალი შედეგი იყო ნაკლებობა მასშტაბით ინფრასტრუქტურის

ჰქონდა ღია იქნება ქოლგა, რადგან ვცხოვრობდით

კორუმპირებული საშუალება წერტილიდირექტორი მიიღოს

დასაბუთებული წინადადება ფული, რომელიც შეიძლება

შეისწავლონ ზოგადი მიმართულებით ციხის მომსახურება, 

მივიღე მოშორებით კარგად , წინადადება საფუძველზე

პოლიგონზე მოწყობა, რომ არის, საფეხბურთო სფეროში იყო

ტალახიანი ჭუჭყიანი სიმღერა , bue მძიმეიყო მეტსახელად მას

ასევე შეეძლო რეკავთ esguiça , მაგრამ ეს იყო კარგი ძალიან

სიარული შეეძლო , მან იცოდა, როგორ მანიპულირება

სისტემა, მოიყვანა კორუფციის გამოწვევა არის გამოიყენოს

დრო დარჩა შუა ჯარიმა შეუფარდა 16 წლის , რვა დაიცვან

ნდობისსაიდუმლო , მაგრამ ეს არ დასრულდება საუკეთესო
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გზა, რადგან იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც დაზარალდნენ ასევე

უნდა იყოს ნაწილი სისტემა, სისტემა შეიქმნება ასე არ უნდა

იყოს გამართლება , და მასთან ერთად წავიდა ერთი წელი

იყომესამე წელს , რომ მე ვიყავი Linhó მოვიდა რეალური

დილემა კორუფციის გაყიდვადი ნარკოტიკების მიერ

უფლებამოსილი ხელმძღვანელობას, ყველა მანევრირებდა

გამოყენებით პატიმარი მათი ნდობა , იყო ძლიერი

ნარკორეალიზატორი რომელმაც sprawled ცხოვრება

ნარკოტიკების იყიდება სახელიეს louis კოშკი , თუნდაც

ბავშვი ფარგლებში ჯაჭვი, იყო წინადადება , რომ კომპანია

გამოტოვოთ და შეავსოთ ჩანთები გადახდილი არსი , 

ჩამოვედი მოიწვევენ იქ მუშაობენ, არ მიიღოს ის ფაქტი, რომ

მამაკაცებს, რომლებიც ამ ფუნქციის შესრულებაგასცეს

გადახდის ნარკოტიკების და ისინი ერთად ფული , რომ მალე

გადაეცემა მეშვეობით კომპიუტერი, ეს მაშინ, როდესაც

რეალური პრობლემა მოხდა manuel t .დირექტორი , მანამდე

კი ;არ იყო გასაკეთებელი, იყო კვლევა, სასამართლო , იყო

მიზანმიმართული მნიშვნელობა გადაზიდვა , ჩვენ გაწმენდა

ჩვენი იმიჯი, მაგრამ ვერ გადალახა ყველა შევიდა

სასამართლოს ბარი, გამოძიების , სასამართლო ბრალი და

დიდი ოდენობით მტკიცებულებები,მაგრამ მე ვერ ვხედავთ , 

კი არ მოუწოდა მას, ასევე არ ვთქვა ბევრი, რომ მხოლოდ

დაიცვას ბავშვი, ვიგრძენი იყო ღირს უფრო manear მიზეზი, 

შეიძლება მოიპოვოს რაღაც მისგან შენარჩუნება ჩემთვის

ჩუმად, ბოროტი ვიცოდიმინდა გადაიხადოს ფასი რთული

ბზარი .

Sparrow დაცვის გადმოვიდა ციხეში მომსახურება, ამორიმთან

მთავარი უხდებოდათ დასაწყისში საპენსიო, manuel t .მაინც

მოახერხა პრეზიდენტობის მრევლს .

იყო შეცვლის მიმართულებით, john გ.ეს იყო მორიგი სახელი

მოჰყვა ადმინისტრაციის ep მას ჰქონდა ამბიცია ძალიან დიდი
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კი კონტექსტში, როგორ დაიწყო სამუშაოები პალატაში ბ

რემოდელირების პირობებში, ნახევარი პალატაში დაიხურა

სამუშაოები, მე ვიყავი საკანში carlosშვილი იყო დედა

უნივერსიტეტის პროფესორი, მდივანი სკოლის დირექტორს, 

მაგრამ ეს არ იყო ნარკომანი, დროდადრო , მოიპარეს ჩანთა

მასწავლებელს რათა თანხა მოიხმარენ, ქრონიკული ნარკომანი

ვიგრძენი თანაგრძნობა მისი ყოფნა, რადგანიმისათვის, რომ

ნახოთ თქვენ გაქვთ დაკარგვის, ვერ განვითარება

თანამდებობიდან სამომხმარებლო, მაგრამ ეს იყო ჭკვიანი, იყო

წინდახედული ადამიანი მხოლოდ ტრეფიკინგის შავ ბაზარზე

არის ის, რომ ისინი იგზავნება , პრობლემები ჰქონდა ერთად

მივიდა ვთხოვო დაცვის როდესაც მე ვიყავი მასთან

საკანში,მაგრამ ეს სასაცილო არავინ მითხრა, ან ფული

მოითხოვა , ვალები უნდა გადაეხადა კი მას იცავდა , მაგრამ

უღალატა დაუტოვებიათ ჩემთვის ჰეროინის ვალი , რომელმაც

ტიპის სცემეს ვალები, მე დავთანხმდი და იყომოვალეობა, არ

ეშინოდა მისი, რადგან ჰეროინი მე იყოს გარეული, სულ

მბრძანებლობა, ეს იყო იქიდან, რომ მე მქონდა მძიმე ცხოვრება

ბზარი იყო მწვერვალი რისხვას , რომ ვინმე დაზარალდება, 

რადგან მათ ყველა მომცა მიზეზი მქონდა,სხვადასხვა melee 

იბრძვის, არ შეეძლო ჩემთვის, მე კი მიზეზი , ყველა ისინი

საჭირო შემდეგ ჩემი მხარდაჭერა მუშაობა და გაყიდოს და

იყვნენ, ჰქონდა free ჰეროინის დააკმაყოფილა , რადგან მე

მქონდა სანახაობრივი მოღვაწეები, იყო მათე, იყომეგობარი და

დაიცვა მიზეზი , მაგრამ მას ძალიან მამაცი რამ , რომ არავინ

ეწინააღმდეგებოდა მე კიდევ მყოფი ჰეროინის გამოყენება.მათ

ყველა ისწავლა პატივი სცეს იყო ბიჭები ცხოვრებაში

დანაშაული , ყველამ იცოდა, სადაც ჩვენ ვიყავით

მოთავსებული შუა , პატივს თავად სძულდა ჩემთვის , 

შემომთავაზა ჰეროინი წასვლა სასწავლებლად, ერთადერთი

გზა იყო , რომ მათ ეგონა, მე მქონდააქვს ჯანსაღი ოკუპაცია

და ვისწავლოთ, იყო გაგრძელება მოხმარების ციკლის
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შეგრძნება კარგი, იყო გამოყენებული და წამიყვანეს ნება

შესანახი me და აქვთ სექსი , ეს იყო იდეალური გზა

დახარჯოს დრო განმარტოებულია უჩემოდსტატისტიკა

პრობლემა სქესობრივი და feed.

მე გადაიყვანეს ებრაელები Valley 1998 წელს, მე იღებდა

კარპენტერი , რა თქმა უნდა , არა იმ დასკვნამდე მივედი

შემდეგ ათი თვის დაბრუნდა თეთრეული .

მივედი პირდაპირ სასჯელი რეჟიმი ერქვა 111 მძიმე რეჟიმი , 

სადაც ჩვენ ველოდებით გამოძიების , რომ შესაძლოა სანქციები

და დისციპლინური შედეგები , გადახდილი , გადახდილი

საფასური მოპოვებას უფლება, რომ მე უნდა იყო, რომ

ტელევიზია, რადიომაგრამ ჩემთვის წამიყვანეს ეს ყველაფერი, 

და ყველამ იცოდა, რომ სახელი მან მოუწოდა ჩემს

ტელევიზიას, Susana უკვე შესთავაზა ჩემს მიერ ჩემი დედა, 

ეს გასაოცარი იყო, იმიტომ სატელევიზიო ყოველთვის ჰქონდა

ჩემი საკანში.ზოგჯერ გამოგონილი , აიღო strove მას, 

გაქირავებულია მოიხმარენ ძალა , როდესაც ვიგრძენი სუსტი , 

მაგრამ მას უსასრულო სიყვარული მისი , მოხარული იქნება

მოკვლა თუ ვინმეს გააფუჭებს მე, მე მას რამდენჯერმე მე არ

ვგრძნობკარგად.

შევედი 111 ხმა ხელმძღვანელი ჯაჭვი, ხელმძღვანელი

ამორიმთან შთამომავალი მოზამბიკში, მაგრამ Portuguese, 

მაღალი, სუსტი , მაგრამ ეს არ იყო ცუდი ბიჭი უბრალოდ

სურდა აქვს დომინირებს ტერიტორიაზე, მინდოდა, რომ ეს

მშვიდი , ასე მითხრა მან აჩერებსგაიგო , რომ გზა და ჩვენ

მოგწყინდება , მე ვუთხარი დიახ შეიძლება შარდის იყო ის, იმ

დროს დავტოვე მთავარმა ოფისში, ან თქვენი სამაგიდო, უკვე

მომსახურებისთვის მრავალი წლის წინ, Baptist 

მცველი,დალია ბევრი , მაგრამ პატიოსანი, არ აპირებდა

ბოროტი არავინ იყო, როგორც ქურდი, მინდოდა
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ჯანმრთელობის, მე გაოცებული იყო ამ მცველი, თავდასხმა

სცადეს me ვერ მოხერხდა, ყველაზე გვქონდა მესაზღვრეებმა , 

რომლებიც იქ ადგილზე, და დაინახა PBXდაბნეულობა, 

rodearam- ცდილობდა me მოხვდა მომეცით კიდევ ერთხელ, 

რომ მათ ვერ გაგრძელდა რამდენიმე წუთი , მაგრამ

დაჟინებული მათგანი იყო ჩემი ძალა იყო მაშინ მოვიდა

მცველი უკვე სახლში მისი 50 წლის განმავლობაში, რკინის

გვარდიის , ისაუბრაჩემთან ერთად, მითხრა, შეჩერება და

არავინ არ დააზარალებს , მაგრამ მე უკვე ნაცემი

ნათლისმცემლის მცველი და ხელმძღვანელი ჯაჭვი, 

ამორიმთან ბოსი, არ იწვევს მათ დიდი dent , ვიცოდი

მივდიოდი დაკარგავს, ასე მითხრა, თქვენხელბორკილებით

უსაფრთხოების დროშა, ხელბორკილები დაადეს ყოფნა

ხელმძღვანელი, ის შეკვეთით , უბრძანა რკინის მცველი და

წავიდა ჩემთვის უსაფრთხოების დროშა, ბოსი მითხრა მიიღოს

ხელბორკილი და მითხრა, რომ მოხვდება საკანში , 

რადგანიქნება უსაფრთხო სქემა , სანამ გამოძიება არ

დასრულდება.

პატიოსნად, მე კი ადამიანის შესახებ, იყო კაცი იყო ქურდი , 

მითითებული მაგალითად, ინსტიტუტების, რომ წარმოადგენს

ძალების რეპრესიები, უნდა კარგად კონტროლირებადი ყველა, 

ისე, რომ ყველას თავს კარგად გრძნობს.ჩემთვის ეს იყო

ყველაზე ადამიანის ხელმძღვანელი შევხვდი , გამყარებაში

სასჯელი , ლოგიკური იქნებოდა , რომ უნდა გადაიხადოს

აქტი თავისთავად , არამედ მოიგო მათი პატივისცემა , 

მარცხენა up ჩარეულიყვნენ პირდაპირი ცხოვრება , რომელსაც

გადარჩება კი ფარგლებში ჯაჭვიჩვენ ვცხოვრობთ , მას ადგილი

inhospitable, როგორც იდენტური ფრაზა თავად , იმ

ადგილზე, სადაც არაფერია, ჩვენ ცოცხლები ვართ მხოლოდ

ცხოვრება, მაგრამ ჩვენ უნდა მჯერა , მოისმინა მკვლელობის , 

შემდეგ რამდენიმე mareações , ამსიტყვა არის ჟარგონი
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გამოყენება დანაშაული , რომ არის ზუსტად იმის თქმა, 

მკვლელობა , ამიტომ ჩაიდინა სიტუაციაში , რომ ძლივს

ხვდება ციხეში, ერთად rasta hugo , rasta მეტსახელი შევიდა

, 16 წლის ჯაჭვისცხოვრობდა Hungarian სამეზობლოში, მე

მას შევხვდი, იმ დროს, როდესაც სრულდება სასჯელი

უსაფრთხოების დროშა, დავინახე ახალგაზრდა კაცი უკვე

რამდენიმე წლის განმავლობაში თეთრეულის, და დაიჭირეს

საკონტაქტო მაძლევს სიგარეტი , მაგრამ დატოვავხედავ , 

რადგან ჩვენ muitashorasfechados , foiumconhecimentode 

გარემოება, კარგად მინახავს იქ იყო, ის იქ ფრთა b , ფრთა

განიხილება მკვლელობის, ის იყო პალატაში, წყნარ ფრთა, 

განთავსებული პატიმრები, რომლებიც მუშაობდნენ და

სურდაიყოს მშვიდი ციხეში , მაგრამ იქ მომხმარებელს, 

დილერებთან და იყო ერთი , რომ კვლავ მოხდა , როგორც

სახელი dauphin , მე ახსნას მისი ამბავი, იგი ჩემთან მოვიდა , 

მალევე მიხვდა, რომ პირველად შევხვდი, ჭკვიანი, chavalo 

კარგია, მაგრამ მას ჰქონდა ველური ბავშვობაში ასევე , სხვათა

შორის, მშობლები გააკეთა , თარიღდება Cape მწვანე, ეძებს

me უკეთესი ცხოვრება, ისტორიული კავშირები , რომ

არსებობს ცოდნა და განიხილება, როგორც ასეთი ჰქონდა

სიხისტე ცხოვრობდაარ გამოიწვია სიცოცხლის , რომ ძალიან

ადვილი იყო , ჰქონდა ცხოვრება უნგრეთის სამეზობლოში, 

სამეზობლოში ხალხი ძირითადად მოდის Cape Green, 

მშენებლობა სახლები არ იყო ძალიან კარგი , მაგრამ მათ

ვთავაზობთ მინიმალური პირობები არ სძინავს ქუჩაზე, 

აქვსჭერი, უფრო Misery უნდა ჰქონდა , განათლების, 

საცხოვრებელი სახლები სუფთა და თავისი მოახლე , ვისაც

ჰქონდა რეალური განათლება, მაგრამ არ არის , არ იყო

სოციალური უთანასწორობა, უნდა ვიმუშაოთ და ეს ხალხი

ძალიან კარგი ხალხია , მომეწონა
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მაგრამ მოვიდა გაგრძელდება ბევრად უფრო, დღემდე

გრძელდება , მაგრამ შემდეგ ის უკვე მოხმარებული ჰეროინის

და ეს მაშინ, როდესაც მე გაიხსენა მე მინახავს მას

quartermaster , თუ არ იყო მუქი ბიზნესი, შავ

ბაზარზეყველაფერი კარგად არის , რადგან არავინ ზიანს

აყენებს ვინმეს, იყო mad დროს მიხვდა , ერთი შეხედვით , 

რომ ბიჭი იყო ჭკვიანი, ჰქონდა სული, მისი გამოჩენა იყო

დიდი rasta , ველური , მაგრამ კარგად დამუშავებული , რომ

იყო იმიჯიპირველი შემთხვევაა, როდესაც ვნახე, და მიხვდა, 

რომ ეს ბიჭი საზოგადოების თვალში , განიხილებოდა როგორც

ასეთი, უკანონო , კაცი , რომელიც ცხოვრობს მინდვრის

საზოგადოება , მაგრამ ჩვენ ყველას გვსურს აქვს

გარანტირებული კეთილდღეობაჩვენთან შეგიძლიათ

უზრუნველყოს, შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენი კეთილდღეობა, 

ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის რომელიც ღირსი

ამბობდა, რომ ჩვენ ყველა ერთად ეს ყველაფერი ჩვენ

შევქმნით, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, რომ კარგად მიდის

ხელიხელჩაკიდებულებმა ბოროტი , მოქმედება, რომელიციქ

შეიძლება წარმოიშვას , რათა რთული გზა ცხოვრობს, იგი

გადაყვანილ იქნა ფლანგიდან გასწვრივ ფრთის b, იყო საკანში

შემდეგ აფეთქდა, ის იყო პატარა ცოტა საკანში , სხვა კაბო-

ვერდეს , გაბრაზებული ძალიან უკვე საკანშიგარკვეული

დროის შემდეგ ხვდებიან, იცოდა, რომ ის საკანში უკვე დიდი

ხანია , იყო განსხვავებული ისტორიები მოგვიანებით

გადათვლას ისტორიაში პაწაწინა ცოტა რომ დილით შემდეგ

ღამეს გადაცემის იოტა დაბრუნდა პალატაში,მან გააკეთა

შეთანხმებით მიმართულებით , თანამშრომლობა მისაღებად

შევიდა სხვა ხელმძღვანელი bull, კიდევ ერთი გამოხატულებაა

ასევე გამოიყენება ჟარგონულ ეს ნიშნავს, რომ დატოვონ სხვა

ჩამოკიდებული , მას გადარჩენა , არ ზიანი იქნა აღქმული იყო

შუა და dávamo- ჩვენთვის კარგადმაგრამ Hugo იყო ფრთა b, 

რომ ღამით , რომ ჩვენ ვისაუბრეთ Pudemo კონტაქტი
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ფანჯარაში, ასე რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვიყავით , და გავიგე

ბევრი ხმაური საკანში, მიიპყრო ჩემი ყურადღება , ფარგლებში

ჯაჭვი უნდა ჰქონდეს განცდა, საფრთხე არის, რომრომ

გვაიძულებს ცხოვრობენ და , რომელიც გვეხმარება

გაიმარჯვებს, მოაქვს სულს მინდა ყოფნა, სულს რომ ჩვენ

ყველა მოიცავს ძლიერი სულის სავსე გამბედაობა და უნარი

და ეშმაკობისა .

რომ წინა ღამეს, მეორე დილით ჩვენ ვისაუბრეთ ფანჯრიდან , 

რადგან ხმაური შემომესმა ჰკითხა:

- ვინ არის იქ ?

მან მოისმინა ხმაური მოხდა, მან მითხრა:

-'m Hugo , მე აქ უფრო იოტა.

ეს იყო გზა სანქცია , ის ფაქტი, რომ მათ ჩაიდინეს , რომ დღეს

, რომ პალატაში გადაიყვანენ b, იყო რუტინული იყო მაშინ, 

რომ მან მითხრა , როდესაც ისინი გახსნა კარი ამ შემთხვევაში

საკნები მოვიდა ჩემთან პალატაში , მაგრამ უთხრაme 

გაჩუმება, მაგრამ ვფიქრობდი, რომ ეს იყო hugo , ვარსკვლავი

იყო , იყო ადამიანი მომენტში , ნარკომანი ჰეროინის უკანონო

მოვაჭრეთა საჭირო, რათა უზრუნველყოს ეს ნარკოტიკების

გარეშე ფულზე, უნდა , მან მოითხოვა , ერთიმეამბოხე ბიჭი

დიდი გზა , სწორედ მაშინ თავდასხმის მოხდა , დავტოვე კარი

ღია არ წასულა , მაგრამ ვიცოდი, რომ იგი მოვიდა, ვიცოდი, 

რომ გვქონდა coals ფრთა, მაგ სიტყვას ასევე ქვანახშირის, 

რომელიც შეიძლება გავიგოთ, როგორცამ jargon დანაშაულის

რუტინული მოვლენა გასეირნება წვიმა იღებს სველი.

გასვლის შემდეგ საკანში, გავაკეთე ნორმალური რუტინული

აღების საუზმე , მერე მატარებელი , სკოლაში , სკოლაში

დილის საუზმე , უცნაური ვერ ვხედავ , რადგან ჩემი

რუტინული იყო , რომ ეს იყო ძიებაძალიან, იყო თვითმიზანი
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, მაგრამ არ იყო ნამდვილად თვითმიზანი , მაგრამ უკვე

გააკეთა ძარცვა და მას მოტყუებით გამოსძალა გარკვეული

თანხა დროს დილით მოვიდა მეუბნებოდა , ბიჭები , 

რომლებიც ასევე მომხმარებელთა დაიბარეს piranhas, 

ცდილობს ცხოვრების გზაუფრო პატიოსანი , მაგრამ

ყოველთვის დამაბნეველი რადგან დამოკიდებულების ასევე

მიიყვანა ისინი ამ , უგო იყო უსაფრთხოების დროშა პატარა

ცოტა , მაგრამ , როგორც ჩანს, კიდევ ერთი Zé ბურთი , 

ანგოლური ცხოვრობდა chelas არ ჰქონდა კარგი "გრძნობა", ეს

იმიტომ, რომ თქვენმოცემული tracksuit შარვალი, ემილიო

მაღალი სამეზობლოში და სურდა მოიპაროს Emílio , მან

იცოდა , რომ მისი შარვალი იყო ნაღმი გამოიწვია ჩემთვის

რამდენჯერმე, მაგრამ მე არასდროს დამიძახია , არასდროს არ

მისცა მნიშვნელობას მათ ჰქონდათ დიდი ბრძოლაEmílio 

სამეზობლოშიმაღალი გაიზარდა კიდევ არსებობს ზედა

სამეზობლოში იყო უხერხული , იყო იგივე შექმნა და სურდა , 

რათა დაიცვას იგი არც იყო ნაღმი, სურდა, რათა დაიცვას

პატივი, რომ სამრევლო თვალსაზრისით ბავშვობის

დაკავშირებით, მოყვება რამდენიმე სხვა, წინასწარმეტყველი , 

ასევესამეზობლოში და ის იყო, რომ მისცა დიდი ბრძოლა :. 

Zé ბურთი იყო ძლიერი იწონიდა დაახლოებით 90 კგ, 

ემილიო იყო მშრალი კაცი , african ტიპიური როგორც თხელი

დაიცვა პატივსაცემად , წინაშე სიტუაცია, Ze wanted-

ბურთიგაგზავნის მე -3 სართული , სადაც მივეცით დისკუსია, 

ეს ადვილი არ იყო , მაგრამ მან იცოდა , რომ მას cunning 

ცხოვრება და უნდა გადარჩეს კითხვა.შემდეგ ბურთი Zé აქვთ

აღებული შარვალი tracksuit და მათთან მხრივ, 

განხილვა;ვიცოდი Emílio მოიგებს , მაგრამ მე არასოდეს

ვფიქრობდი, რომ ეს იქნებოდა დასრულდება up როგორიცაა

billy ბურთი სურდა გაგზავნას მას მე -3 სართულზე , 

მოგვეწონა მისი ფეხები, ემილიო გააკეთა ის, რაც თქვენ არ

ვისწავლეთ , ამ უკანასკნელ შემთხვევაში , მე , რომელსაც აქვს
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ჩემთვისგადარჩენა , მოგვეწონა მისი კისრის იძულებითი

შესვენება , რომ არის, მომენტიდან თქვენ აითვისებდა კისრის

დიდი არ არის, რომ მას handrail სახეები ან შემოდის საკნები, 

რაც არ არის და არ ვთავაზობთ დიდი უსაფრთხოების , ამ

შემთხვევაშიგახდა არაპროგნოზირებადი, პირველი მომენტი

ვფიქრობდი, რომ ისინი აპირებენ დაეცემა , რომელიც , 

სავარაუდოდ, მოსალოდნელია ქმედება, მაგრამ მაშინ

ვფიქრობდი, და კიდევ რამდენიმე წამში, მას შემდეგ ხედავს

და დაგეგმილი ეგონა, რომ ეს არ მოხდება, მაგრამ ეს

მოხდა,Emílio მოგვეწონა მისი კისრის და არ გაუშვებენ უფრო

და აიძულოს ბურთი joe გააკეთა, რომ იგი აქვს შერწყმული

ორი მონუმენტური ძალები, არ აწარმოებს დაშორებით , 

როდესაც ეს უფლება , რომელიც ყოველთვის ჩვენი

განათლების, გადმოვარდა მე -3 სართული აზრისდაზიანება

იყო უფრო მეტი , კი ეგონა, ზოგიერთი მათგანი შეიძლება

იღუპება , რომ სიტუაცია , მაგრამ საბედნიეროდ გადაურჩა , 

მიზეზი ძალის ყოველთვის იგებს მე ვფიქრობ, რომ

ცხოვრებაში, მე ახლა გაიქცა ცოტა საგანი, რათა ავუხსნათ, 

ყველა გზა ეს გაკეთდაამ კონტექსტში , რომ ჩვენ ყოველთვის

ხალხს, მოდით შენარჩუნება კონტაქტები რადგან ისინი რა

დაგვეხმარება გაიგო განიხილავს სიტუაციების ყველა ლამაზი

თუ მინახავს და გაკეთდეს ამ გზით, ჩვენ კი აქვს ცხოვრების

უკავშირდება ნარკომანია, მაგრამ ჩვენ ვგრძნობთ,კარგად , 

იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული ნარკოტიკების , 

მაგრამ ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც განხილულ ფართოდ

სხვადასხვა თემები, ყველაზე ბანალურ თემა, იმ მარტივი

როგორიცაა ფეხბურთი უფრო სამეცნიერო , ვკითხულობთ

საკმარისი, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ შემდეგ, 

ყოველთვის ჩვენი ძლიერი იყო წაკითხულიახლა, და დატოვეს

უფრო წინ აქ უბრალოდ სურდა , რატომ ვამბობ, რომ მე არ

ჰქონდა კარგი "გრძნობა" ბილი ბურთი, ბურთი ze მარცხენა

მკლავი, ემილიო არ მომხდარა არაფერი, უვნებელი , მაგრამ ეს
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იყო დღის მძინარესაავადმყოფოში პრევენცია.Zé ბურთი ჯერ

კიდევ დაახლოებით 3 კვირის ციხის საავადმყოფოში , ისინი

მას მკლავი პლატინის, იყო ყველაზე ავადმყოფობის მას , მე

გულწრფელად მოხარული ვარ, რომ მივიღე მოშორებით, მე

აპატია თქვენ ქმედება, მაგრამ მე ვიცი, მე ყოველთვის მაქვს

grudgeჩემთვის, მაგრამ მზად , მივხვდი, რომ სიტუაცია , დაე

სიარული.

ეს ის დღე იყო , დილით, ალბათ იქნება 11 საათიდან ასევე Zé 

ბურთი წავიდა უსაფრთხოების დროშა , ვიცოდი, რომ უგო

იყო მასთან, უნახავს მას რამდენჯერმე, იყო უსაფრთხოების

პავილიონში გამოიწვია სანქციებიstiffer ციხეში ნიშნავს

ეწოდება კოჭლი, არის იზოლირებულად, არ აქვს არაფერი

საკანში , თუ ძირითადი რამ, teres პირსახოცი,teres 

ფურცლები, teres წიგნი წავიკითხე, თქვენ არ გაქვთ

სანთებელა საკანში და დახურულია23 საათის განმავლობაში , 

ის ყოველთვის ძნელია გადალახვა , მაგრამ მხოლოდ ჩვენთვის

მიჩვეული ამ სანქციების გამო ჩვენ გავიარეთ ეს ადრე

მცხოვრები სასჯელი , სასჯელის იყოს ცხოვრება , რომ

სიტუაცია , მაგრამ არ მინდა ცხოვრება , როგორც, რომ , ჩვენ

ვიცოდით,რომ ისინი, ვინც ფეხით წვიმა იღებს სველი.

ყველა ბოროტი იყო ეს და რომელმაც დაასრულა სასჯელი და

რამ დარჩება , რომ გზა, მაგრამ არა hugo თავდასხმის დანით

დაჭრა ორჯერ კუჭის dauphin , მკურნალობა ცუდი კაცი , 

რომ მოიპაროს, პატარა, ზოგი გრამი ჰეროინიდა დაახლოებით

30 ისტორიები, იქნებოდა დაახლოებით 10 გრამი , ადამიანი, 

რომელიც გადაიხდის ფასი მათი dauphin მეტსახელად

ფეხები, ფეხები , რადგან მას დააკავეს თავდასხმის

მატარებელი, გააკეთა მკვდარი იყო, ბევრი ისაუბრა და

ცნობილი იყო იმ დროს , თავდასხმისთავზე, რადგან იგი

ჩართულია ბევრი ფული , ეს იყო exorbitant თანხა იმ

დროსკოლონა ფული გადაჰქონდათ ბანკების შორის Sintra 
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ლისაბონში.თავდასხმის მოხდა იქაც გარეთ Sintra 

მატარებელი Lisbon და არ იყო გარდაცვლილი , მაგრამ ისინი

ვერასოდეს ვერ დაამტკიცოს, რომ ეს იყო ის, ვინც ჩაიდინა

მკვლელობა , დანაშაული , არასოდეს არ შეუძლია

დაამტკიცოს, რომ ის იყო ნამდვილი ლიდერი მკვლელობა, 

არამედ ნასამართლევი და მეტიმისი ციხეში მოგზაურობა

რამდენიმე თარეში , რომელიც თქვენ მოვიდა და დაიჭირეს

ნარკოტიკების , მას არ მისცეს ნარკოტიკების არავის win , რომ

არის, მან გაყიდა , იგი ინახება ნარკოტიკების თავად , იგი

მოწყობილი სეიფები შიგნით საკანში, მხოლოდ chibadela მათ

შეეძლოთ იქმოდის , მაგრამ ეს ახლა.

როგორც მანcrab მეტსახელად გადაეცა , რომ ზედმეტსახელი

არ არის დაწნული არავის არაფერს , არავის დაუთმო , მან

იცის , რომ ხელი შეგიძლიათ დაიბანოთ სხვა, რომ არის, ეს

შეიძლება მისცეს მოგება შეიძლება დაეხმაროს , 

როდესაცადამიანი დახმარება სთხოვა და hugo იყო მკაცრი

ბიჭი შენარჩუნებისათვის .მოჰყვა თანმიმდევრობით ამ

მოვლენების შემდეგ , dauphin გადაიყვანეს Coimbra, პატარა

ცოტა ღირს ებრაელები, თუმცა მე ძალიან;იყო 1998 წელს , 

უფრო სწორად , 27 ივნისი იყო გამოყოფილი ჩემს hugo ის

იყო , სხვა საკანში , იყო ფაქტორი, რამაც ამის გაკეთება, 

სხვები საკუთარი თანმხლები რომელიც ცდილობდა იყო

piranhas , რადგან ყოველდღე გაძარცვეს 3040 გრამი მოწევა

და მოითხოვს, მიიპყრო გულშემატკივარი, რადგან ისინი

ყოველთვის ორიენტირებული , ეწოდება თანმიმდევრობით

ნარკომანიის და იყო მაშინ , როდესაც ის კოჭლი, ჩვენ

გადავწყვიტეთ, რომ დარჩება იგივე საკანში, მაგრამ ამ

piranhas ყოველთვის ლაპარაკობდა ავად meიმის გამო, რომ

მათ არ ვიყავი უფრო bump გზის , ჰქონდა მათ wiggle ოთახი

, რადგან იცოდნენ , რომ მე ვიყავი რეალური bitch, 

მოზიდული მეგობრები , რადგან იცოდა, რომ მომეცი
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ცხოვრების.

მან იცოდა, ჩემთვის , რათა სიტუაცია კონტექსტში

conviviality და ის , რომ ეს ადამიანები , რომლებიც

ცხოვრობდნენ ისეთი გარემოება , ჩემთან მომენტში , მათი

თქმით, ბოროტი თვალი , ისაუბრა ავად ჩემთვის, ყველა , 

რათა მიიღონ სარგებელი, რასაც ბავშვი მოწყობილი სურდა, 

რომ ყურადღებასდა მათ სურდათ, რომ ყურადღების ცენტრში

, რათა მათ შეიძლება ისინი კარგი, რომ ყოველთვის აღებული

surf, მე არ გადაიტვირთოთ ერთად იცოდა, რომ ცხოვრება

იყო, როგორიც ყველას სურს იყოს კარგად და მადლიერი

იქნება თქვენი შემოსავლის სასარგებლოდსაკუთარი , მაგრამ

ისინი ყოველთვის, მე ოდესმე საჭირო, ასევე საჭირო ჩემთვის , 

გავხდეთ ერთიანი ძალა , რომ არის, დაზღვეულია თუ

უნდოდათ რაღაც რომ თავდასხმის ჩვენი დახმარებით, მაგრამ

ეს ასევე უნდა გადაიხადოს და ეს იყო დროგადამიყვანეს

მიიღოს კურსი Jewish ხეობაში, უკვე ორი ან სამი თვის

განმავლობაში ოპერაციის დროს, როდესაც rasta Hugo 

გადაიყვანეს Valley of იუდეველები ჩამოვიდნენ მივიღე მას, 

როგორც ძმა, მეგობრობის , რომ უკვე ჰქონდა მასთან , 

არსებობს ოთხი ფრთაValley Jewish ფრთები a, b   , c, d, მე

შევარჩიე d , იყო პალატაშიdauphin უკვე გადმორიცხული

Coimbra იუდეველებსა ხეობაში და ეს მაშინ, როდესაც მე

ვუთხარი hugo თუ სურდა დარჩენა ჩემს საკანში ,მას სურდა , 

მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი საკითხი , რომ ეშინოდა , 

რადგან ის უკვე ცდილობს მოკლას dauphin თეთრეულის

გარდა, რომელსაც მიეცა მას ორი დაჭრა სურდა გაგზავნას კაცი

მე -3 სართულზე ქვემოთ აქ და მისი ბიძაშვილის, bento , 

ხელი შეუშალაამის გაკეთება , მაგრამ მან არ დარჩება ჩემს

საკანში , არა იმიტომ, რომ მას არ სურს , მაგრამ მას ეშინოდა

შურისძიებისdauphin , უკვე გავაკეთეთ რამდენიმე რამ ციხეში

ჰქონდა პატივისცემა, იყო ადამიანი, რომელიც იოლად შური
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ცნობილია, როგორც ასეთი , მაგრამმე ვუთხარი, რომ უნდა

დაგვავიწყდეს, რომ ადამიანი არ გამოუვათ , არავინ

შურისძიების, ჰქონდა კარგი ურთიერთობა dauphin უთხრა, 

რამდენჯერმე, რომ მე არ მინდა , რა გააკეთეს , რომ მას და

მან მითხრა, რომ უკვე დავიწყებული .

მე იღებდა , რა თქმა უნდა , და ეს გადარიცხვები მოვიდა

მცურავი მოხდა Linhó rasta hugo და კურსანტები

ბრალდებული მკვლელობის საქმეს , რომელიც მოხდა

ტანსაცმელი.ჩვენ ძალიან ახალგაზრდა ჩვენ მოვიდა სელის

შეიძლება ვთქვათ სახელები მათ ყველა, მაგრამ მე არა

მხოლოდ აღვნიშნო, სახელები გარკვეული , პატარა bit, 

Johnson , რეალური ფეხბურთელი, წარმოდგენილია ყველა

არჩევანი ჯაჭვი , სადაც ის იყო ან არ იყო გასული , 

toniთოლია, გადაყვანილ იქნა by ასევე რომელმაც რამდენიმე

თავდასხმის Linhóდევნას, ასევე ze , ამ მე ცხოვრობდა

საკმარისი მასთან, არ არის დაკავებული, ცხოვრობდა მასთან

იმავე სახურავი , რომელზეც umasraparigas , chavalas 

მქონდაჩემი მას ჰქონდა .

მაგრამ ცნობისმოყვარეობა ეს ამბავი შეცვალა ჩემთვის, 

დადიოდა გოგონა, რომელიც ჭამდა ცხენი და იგი მეძაობს up , 

რომ ამ საკითხზე იყო ორი მეძავი, არ მინდა მცხოვრები

დამოკიდებული ქალი, მაგრამ მომეწონა იმდენად, 

რამდენადაც ცხოვრება.მე მხოლოდ მოხმარებული კოკაინის

დროს, არ მიიღოს ძალიან კარგად მას ჰეროინი და კოკაინი, 

მაგრამ ინახება ურთიერთობისათვის, მომეწონა მისი და , 

რათა ზე და ana იყო ასევე ნარკომანები და საინტერესო ეს

ამბავი ის არის, რომ მე ყოველთვის ვამბობდი , რათა Zé 

მისთვის დაეტოვებინაცხენი, ყოველთვის ვამბობდი, რომ ის

არ გამოიყენებს ჰეროინი, შემდეგ მოვიდა ჩემთვის indulge in 

ჯაჭვის და ამ დროს მე ვიყავი ებრაელი ხეობაში , იყო rasta , 

პატარა bit ცხოვრობდა კარგ დროს, იყო უამრავი უამრავი
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მასალაბაზარზე , რომ არის, იქ ბევრი ნარკოტიკი და

ებრაელები Valley არის პატივცემული ჯაჭვი, რომლის

მეშვეობითაც მრავალი მამაკაცთა მიუსაჯეს მაქსიმალური

სასჯელი და ყოველთვის ჰქონდა რეპუტაცია როგორც

სახიფათო ჯაჭვი, ყოველთვის არსებობდა და იქ მოხდა

მკვლელობა , ასე რომ ჯაჭვის ერთადმძიმე დიდების.

როგორც იყო ბევრი მასალა, რომელიც ბაზარზე ყველა სურდა

გაყიდვა უზრუნველყოფილი იყოს უფრო მნიშვნელოვანი, იქ

იწყება დავა dauphin და რეალური Pinocchio აღმოჩნდა

დააკავეს საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის , იყო ლიდერი და

როგორც ადამიანი უკვე რეკორდულიჩრდილოეთ ჯაჭვების

სამხრეთ პორტუგალიის, და ეს მაშინ, როდესაც დაიწყო ისევ

არ გვინდა, ან არ ვიცი.Pinocchio გადახდილი hugo ბევრი

ნარკოტიკი სცემეს dauphin , იგი შევიდა სასტიკად დაესხა იმ

კაცს საგარდერობო , ყველა გულისთვის შური ;dauphin 

გაიყიდა დიდი პაკეტი და მათი სუსტები იყვნენ , 

ამიტომPinocchio გადახდილი სცემეს dauphin .

ეს იყო მოვლენა, რომელიც არ იყო ძალიან სასიამოვნო , 

მაგრამ დადგა დრო , არამედ ჰქონდა შიდა რეესტრს და უკვე

მოხდილი ჰქონდა რამდენიმე სასჯელი, დავიწყე პრობლემები, 

მე დაიწყო გამოეკიდა მიერ marcão მეტსახელი

ინდივიდუალური , ის აღმოჩნდა ხაფანგშიძმის მკვლელობაში

და როგორ მჭირდებოდა ვეწევი ყოველდღე დაიწყო

კოლექციების და ერთ-ერთი იყო იმ კოლექციებში , რომ

marcão გამოჩნდა, არ მინდა, რომ ნება მომეცით ფული, მან

აღმოაჩინა, რომ უფლება, როგორც მეტი იყო წლისმე rode me 

ბარი რომ უნდოდა თავიდან ჩემთვის არ მიიღოს ფული

კოლექცია იმიტომ, რომ ის იყო ასევე მიიღოს ფული .ჩვენ

გვქონდა გაცვლა სიტყვა , რომელიც მან აჩვენა, ფიზიკური

ძალა , მაგრამ არაფერი მომხდარა I გამოვიდა om I ფული , 

უბრალოდ, რომ ეს იყო დასაწყისში , რათა მტერი , მე
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ჩამოვედი გავაკეთოთ საფეხბურთო თამაში, რომელშიც

ჩართული იყო მოცულობათამბაქოს გუნდის რომ გაიმარჯვა , 

ის დაპირისპირებულ გუნდი მე შევარჩიე თამაშობდა ჯგუფი, 

რომელიც მოვიდა სელის, ნაღმი მიერ toni gull, jorge ,ჯო

louis და სპორტსმენების და ვიცოდით, რომ ჩვენ ვიყავით და

სპექტაკლი, გვინდოდა მოგების შემთხვევაშიც კი, თუ მას

უნდა underestimate მოწინააღმდეგე და რომ ის, რაც მოხდა , 

ჩვენ დავკარგეთ , დავკარგეთ თამაში იმიტომ, რომ უფროსი

იყო ფსონს, იყო ჩართული ჩემს სატელევიზიო გაუმაძღრობით

, რათა მოცულობა, ის მინდა ჩადენილი Ramon,ბოშათა , 

დიდი ხნის ჩანაწერები იყო ერთი კაცი მოხვდა შუა , რადგან

არ სურს დაკარგოს განაცხადა არ გადაიხდის , მათ chatearam 

ყველა და მომთხოვეს თამბაქოს მოცულობა, მაგრამ დაეცა

ჩუმად, ეს იყო მაშინ , რომ ეს ბიჭი marcão გააგრძელამინდა

ვთქვა, რომ მოცულობა და მიღებული, რადგან მათ არ

ჰქონდათ მიზეზი იყო შერწყმული თამაში, იყო სპორტსმენი, 

ყოველთვის იბრძოდა უფლება და პრობლემების თავიდან

ასაცილებლად , როდესაც ასე იყო , რათა თავიდან ავიცილოთ

.გაგრძელდა , მაგრამ ეს ბიჭი ყოველთვის გაგრძელდა

პროვოცირებას ცდილობდა me;არსებობს დღეს , რომ მე

წასვლა რა თქმა უნდა, ხუროს, იყო, რატომ წავიდა იქ

ებრაელები ხეობაში, რომ დღეს გარდაუვალი მოხდა, მცველი

იყო ჩემთვის გახსნას საკანში , ეს იყო იშვიათი მე

საკანში,მაგრამ იმ დღეს იყო იმედგაცრუებული , რომ არ

შებოლილი საკმარისი ნარკოტიკების დატოვება გრადაცია

წარმოშობის რა თქმა უნდა, და მოიცავს როგორც ჩანს, მე

marcão , მომცა rush , რადგან, როგორც იმედგაცრუებული

და როგორც ყოფილა ისტორიაში , პროვოკაციული

ექვემდებარებაჩემთვის, მე უყოყმანოდ desferi Punch და მან

რეაგირება , მაგრამ შანსი არ ჰქონდა უკვე შესწავლილი იყო

მებრძოლი, მაგრამ სასოწარკვეთილი პროვოცირება , რაც

მოხდა, იყო სენსაციური , ანუ არ შეასრულოს რაიმე სასჯელი
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იმიტომ, რომ ის იყო, რომ დღესუფროსი პალატაში, Eduardo , 

მისი სახელი , კაცი დაახლოებით ექვსი ფუტი სიმაღლის , 

ფიზიკურად ძლიერი, პატიოსანი ადამიანი იყო , ის მართალი

კაცი იყო და დარჩა ის, რომ.მე გააგრძელა რა თქმა უნდა, 

ყოველთვის ყურადღებით ნებისმიერი თავდასხმის თავის

მხრივ , იმიტომ, რომ მე ვიცოდი , რომ მას მიღებული

გარკვეული დრო, რათა პროვოცირება და როგორც ასეთი, 

precavi me, რაც ჩვენ ყველამ უნდა ალღო, საღი აზროვნების

გახმოვანებული ქალთა მეექვსე გრძნობა , მაგრამასევე

მამაკაცებს აქვთ .მეექვსე გრძნობა არის მოულოდნელი, არის

იცის როგორ ითამაშოს და იცის ყოფნა და პატივისცემა , 

არაფერი მომხდარა , რის შემდეგაც , მე შევეცადე დაიცვას

ტყვიის , მაგრამ ვერ იმიტომ, რომ ჩემი გული ძლიერი იყო, 

დაარწმუნა hugo rasta , ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული

მამაკაციდრო, რომ მე ცხოვრობდა განმარტოებულია, არა

მხოლოდ ითვლება პირველი იმიტომ, რომ პირველ რიგში, მე

;ყველაფერი მან შეიტყო , გამბედაობა, რომელიც მან გაიღო , 

რადგან მე მქონდა სიმამაცე და უკვე გავიარე , შეიწოვება, 

შეიწოვება გამბედაობა, რომ იცით, რომ იქ იყო მეომარი , 

ერთგული კაცი , პოეტი , კაცი, რომელიც მომეწონა

პოეზიამაგრამ მაშინაც კი, რომ მე უკეთესი იყო, ვიდრე მას.მე

მინდა , რომ მოისმინონ, მე შედგება მრავალი

ლექსი,მიძღვნილი მათ მას, მე ვიყავი საუკეთესო იყო, 

ქარიზმატული ფიგურაა ჯერ, რომელშიც ის გაიქცა, ჭკვიანი, 

ძლიერი იყო, რომ ეს იყო დაუსახლებელი, მიიღო

შურისძიების შუა, სადაც იგი ცხოვრობდა დანარჩენიციხეში

მოსახლეობას დაჭერილი ბევრი , მაგრამ ეს იყო მშვიდობიანი

ადამიანი, ადამიანი, ვინც მუშაობდა , მაგრამ არა

ჩემთვის.როდესაც მე შეჩერდა და აიღო კურსი , I გახდა , რაც

ჩვენ არ გვინდა, რომ გახდეს ლომის of darkness, დავბრუნდი

თეთრეულის, ეს მაშინ, როდესაც ყველაფერი ვითარდებოდა , 

რადგან მე მოვიდა სახლში , სადაც მე იყო და ჰქონდა
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ათვისებული,იყო დასტური ჩემი ყოფნა, აღორძინების

ტერიტორიაზე მე ოდესმე ჰქონდა , რომ სახლში, რადგან მან

ინახება პატივისცემის, ეს იყო რთული ბზარი , ამიტომ

გადავწყვიტე ვეძებთ იოლი გზა გადარჩება რთულ რომ

აღმოვაჩინე.

ეს არის ცენტრალური ჯაჭვის ლისაბონის განთავსებული

ყველა სახის, Motherfuckers , რომ არსებობს სიცოცხლე, 

ზოგმა დანაშაულის დაემთხვა, სხვები არ ატარებს

დანაშაულის ცნობიერებაში, იქ ყოველთვის იყო კარგი

ფაქტორია და კარგად, არ ეშინიათ არაფერი , მაგრამ

ჩემთვისიგივე, როგორც ეს უკვე გავაკეთეთ ყველაფერი , რომ

კარგი, მეგობარი, მფარველი, შუამავალი , ვისაც ესმის ყველა

სიტუაციაში , ისინი გამწარებული, რომლებიც თქმით, ის, 

ვინც desabafavam ჩემთვის, რადგან ვიგრძენი დიდი

თანაგრძნობა, ჰქონდამიღებული გრძნობა ერთიანობის და არა

უნდა იმედგაცრუება.მივედი ჩემს გზა პირობითი , მაგრამ

მაინც გარკვეული დრო, რათა ისარგებლოს პირობითია, მე

მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ , 

რომელიც ზიანს აყენებს , მაგრამ მე იმუშავებს თავისუფლება, 

გახდა რთული იმიტომ, რომ ყველა მოწმე ფლობსსტრუქტურა

მიმართულებით , მაგრამ მე ვერ მოიგო ყველაფერი

მიმართულებით.დროს არ დავუშვებთ, რომ მიზეზი, რომ

მიღებულ იქნა ამ მიმართულებით იმდენად მძიმე იყო, 

ავტორიტარული რეჟიმი, ის იყო, რომ არ მიიღოს სქემა , 

რომელიც მიზნად ისახავს , თავი დაეღწია სწრაფად ჯაჭვი, 

მაგრამ კიდევ უფრო რთულია, მაგრამ მე

დატოვებამოგვიანებით მკითხველს, რომ მესმის მთელი

მარშრუტი, რომელიც არ იღლება იმის გამეორებით , 

იმისთვის, რომ ბზარი , ასევე იყო გარდამავალ პერიოდში

manuel ტ. ;დირექტორი , რომ ვიპოვე , შეიცვალა john 

გ.კაცი, რომელმაც მოდის მაკაო, ყოფილი ინსპექტორი
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სასამართლო , ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა თავდასხმის

მაფია , რომელიც შეიქმნა მაკაო, გახმოვანებული 24 

კარატიანი , იყო გარკვეული მკვდარი მესაზღვრეებმა

სამუშაოს, რადგან მას ეკუთვნოდაპორტუგალიის

ადმინისტრაციის , მაშინ რატომ გაგზავნის ძალების საჯარო

ემსახურება ერი.

მან განიცადა თავდასხმა, გაიქცა, მაგრამ მისი დაცვის მოკლეს

, ვარდი, მოვიდა ადმინისტრაციის თეთრეულის, მართალი

იყო ის მომეწონა მე როცა დამინახა , მან გამომგზავნა იცოდა, 

რომ მას ნდობა ჩემთვის , მაგრამ მე არ აღელვებს , რადგან მას

ჰქონდაცნება ტრანსფორმაციის მიმდინარეობს განიხილება

თავს მეფე scorpion, ერთი, რომ აქვს შხამი სისხლში, 

დავურეკე და არ მოუწოდებდა, მე დაკარგა.

დაიწყო მინიმალური სასჯელი საცხოვრებელი საკანში, 

სასჯელი იყო , ეს არ იყო რთული , მიჩნეული იყო ძალიან

ნორმალური სასჯელი კომუნიკაბელური ტემპით ფარგლებში

ჯაჭვი, მაგრამ ჩემთვის გახდა კოშმარი, არ მიიღო ეს

სასჯელი.დირექტორი john გ.ის წავიდა ჩემს საკანში გაიგო, 

რომ ჩემთვის , დამეხმაროთ , არ მიიღოს ასეთი დახმარება, 

ენდობოდა რწმენა, რომ მას , როგორც ეს იყო სწორი , მან

მოითხოვა სანაცვლოდ პირდაპირი თანამშრომლობით , რა

უნდოდა , რომ ვიცი , მე არ სურთ , რომიმიტომ, რომ ეს

არასდროს ყოფილა ჩემთვის თანამშრომლობა ამ მომსახურების

, მაგრამ ეს იყო მისი განცხადება , თუ როგორ იყო კარგი

ადამიანი.ეს სასჯელი , ყველაზე უარესი , ჰქონდა ორი

ფსიქოტროპული მოვიდა, ჩემი ფანჯრის იყო: 

hunter,Chibanga და Piranha , იყო hunter , ვინც მომცა ორი

ფსიქოტროპული, გაატარა მომსახურება კურსდამთავრებული

იყო, კაცი, რომელმაც meმიღებული უნდა იყოს კარცერში , 

Sampaio იყო მისი სახელი .მას შემდეგ, რაც ეფექტი

ფსიქოტროპული ჯერ კიდევ ჩემთვის, აღაშფოთა მე ვხედავ
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Sampaio უღელტეხილზე წინ ჩემს საკანში , დავტოვე მთელი

საკანი , მიიღო ცეცხლი ლეიბები, დავტოვე, როდესაც დაცვის

ეხმარება მე , მე გაიქცა , მივედი ეზოში , caughtჯოხი და ორი

ქვა და დაწერილი მისი მარჯვენა მკლავი , revenge, სასტიკი

სურვილი.იმ დღეს იყო მზად მოკვლა მესაზღვრეებმა და ვინც

არ უნდა იყო , რომ მივიღე ჩემი გზა, მაგრამ ისინი ჭკვიანი

როგორც ყოველთვის, მოვიდა გაიგო ჩემთვის, მათ სხვა გზა არ

ჰქონდა , იმიტომ, რომ მათ იცოდნენ, რომ ძალიან

აღვშფოთდი და ჰქონდა მთელი ფრთისდასაცავად თავს თუ

ისე გამოაცხადა, მაგრამ მე არ ვიყავი ჩემს ანგარიშზე , როგორ

ვერ ბრძოლა არ არის მიზეზი, რამდენიმე საათის შემდეგ

მივიღე შესყიდვა, რომ არის, პერიოდი, რომელიც დასრულდა

მოლაპარაკებები და მე ნამდვილად არ

სრულდება,მიღებულია, რომ მომცეს 20 დღის განმავლობაში

კარცერში , რომ არის კოჭლი რადგან ის იყო, რომ შევხვდი

ალფრედო მ., PSP, ყოფილი goe , მატყუარა იყო ხასიათისაა , 

მიიღო სახელმწიფო თანამდებობაზე , როგორც ასეთი, 

დაიწყოს ფუნქციამაფია, იყო მძიმე კაცი, რადგან მან უკვე

იწონიდა საშუალო ჩემპიონი კრივში , ძალიან კარგად

ვიცოდი, და ეს მაშინ, როდესაც , როდესაც მე დაეცა კარცერში

, გვქონდა ეპიზოდი რომ არ სურს და რომ თქვენ შეეძლოთ

მისი ცხოვრება, როგორცჰქონდა ისტორიის blacks , რომელმაც

შეხვდება დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, იყო

გარეული დროს, მე უკვე ვიცოდი, რა ხდებოდა წარმატებული

და თქვა ხმამაღლა , რომ მე არ papar ასეთი რაოდენობის

სცემეს მას,რადგან მიმართულებით საეჭვო იყო, გაკეთდა

მაფია ყველა blacks , რომელიც დაეცა სასჯელი და ჩაიდინა ან

მიღებული ზოგიერთი სასჯელის გამო უპატივცემულობას

მესაზღვრეებმა ან მომსახურების, ან თანამშრომლები

მიმართულებით , რომ გადაიხადოთ ალფრედო მ., ეს იყო

ყოფილი-psp , ყოფილი პოლიციელი, იცოდა ბევრი მათგანი

და ვიცოდი, მას, როგორც ასეთი , მაგრამ ხმამაღლა და
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საუბარი პირდაპირ საზღვაო , მომცა ლერწმის , მე დაეცა

სასჯელი , ვიცოდი, ალფრედო მ.იქნებოდა ჩემთვის , მაგრამ

ეს არის ის, სადაც მე ვიყავი არასწორი.ისინი ცდილობდნენ, 

რომ მომკლან , როდესაც მე ხელმძღვანელობდა საკურორტო

bathing, ვერ მოხერხდა, რომლებიც მასთან ერთად კიდევ ორი

  პოლიციელები უნდა დაიცვას, რომ არაფერი ჩემს

წინააღმდეგ.ეს იყო დრო ვაჩვენე ჩემი მიზეზი საცხოვრებელი , 

უკვე მკვიდრდება მიერ საკითხია, რომ უნივერსალური

ხასიათისაა , იმიტომ, რომ მე ცხოვრობდა სამეზობლოში.

ადრეულ დაკარგა მამა, გავხდი ზრდასრული ადრე , იგი

მოვიდა აისახება ცხოვრება, რომ შემდეგ მიიღო , არ არის ეს

გამოცდილება არის ტრანსცენდენციის მომავალში, იგი მოდის

ცხოვრების შექმნა და როცა ეს რთულია , ჩვენ

ვალდებულნიუფრო მძიმე განათლების , ადრეული უკან რა

აშკარად არავის არ სურს სურთ.

ეს მაშინ, როდესაც მე გაიარა ეტაპი marcão , რომ როდესაც

დავიწყე უფრო მეტი მიზეზი ჰქონდა, აქვს გადაწყვეტილება

პარტნიორი დონეზე და მიმართულებით, მაგრამ ვიცოდი, რომ

შუა შეიჭრა სათვალთვალო რომელიც შედგებამესაზღვრეებმა

და მენეჯერები, მივიღეთ ის, მივიღე და შეიჭრა კიდევ ყოფნა , 

მაგრამ ეს იყო , მეტი არაფერი ყოფნა , ისევე როგორც ჩემთვის

, ზოგჯერ ეს საკითხი შესაძლებლობა, ვცადე, ცდილობენ და

ცდილობენ აქვს სულს Portuguese, მე ქვემოთპორტუგალიის

რასის მამაცი რასის, ბრძანა მსოფლიოში, არსებობს

მემკვიდრეობა აშკარაა.ზოგჯერ ჩვენ შემდეგ კითხვას , თუ

რატომ არსებობს, რა ვართ , სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ , არის

საკითხები, რათა ეჭვი ცხოვრობს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, ჩვენ

უნდა მოვიგოთ, ყველა მითითებული უნდა იყოს, მივედი ჩემს

გზას ციხეში, შემდეგmarcão ბრძოლაში მოჰყვა გამოჩენა

ჯგუფი სათვალთვალო მომსახურება მოუწოდა ციხის დაცვამ, 

მე მივიღე კარგი ხალხი, მე მივიღე ყველაფერი , მაგრამ
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პატიოსნად ისინი ასევე მხოლოდ სურდა ცხოვრობს , 

არასდროს სურდა დააზარალებს ჩემთვის და მინდოდა

იგნორირება, არსებობს დასაწყისშივერ ისწავლა , რომ თქვენ

ვერ ყოველთვის გაიმარჯვებს, იყო inhospitable ადგილი, 

ადგილი, სადაც ცხოვრება უსარგებლო, არ ჰქონდა ინტერესი

შეფასების ჭეშმარიტი მნიშვნელობით კაცი , რომელიც არ არის

ემსახურება.

ემსახურება, ემსახურება ყველა უნდა მოეხადა , მე მორჩილი

იყო , ვიცოდი, პოლიტიკური ძალა , სოციალური ძალა, 

რეპრესიული ძალაუფლების ყოველთვის არის ერთი რამ უნდა

ვიცოდეთ, თუ როგორ უნდა ვაპატიოთ.I იქნებოდა გმირი

აღიარებული , მათ შორის, დააბრუნოს ღირებულების

ებრაელები გააძევეს , რა თქმა უნდა , დაბრუნების ებრაელები

Valley , სელის ი იგივე ხელმძღვანელობა, რადგან ისინი რაც

მე არ მინდა, რომ იპოვოთ , აღშფოთებული მე მოთმენაყველა

რომ გავიდა, ეს გაკეთდა, მე ერთად ცხოვრობდა ყველა , რომ

მე შეიძლება უნდა გავაკეთოთ, რომ უნდა გადარჩეს

ყველაფერი მას შეეძლო წინაშე იმიტომ, რომ მტრები იყვნენ

ძლიერი იყო მომხმარებელთა ყველა მანქანები, 

გახმოვანებული piranhas, ანუ, უნდა გადარჩეს , იყო

დიპლომატიური ნაწილი, ურთიერთობების დამყარება , რომ

არის, ჩვენ გვაქვს მასწავლებელი, თანაშემწე, ფსიქოლოგი, 

ექიმი და ადვოკატი , რომელიც ჩვენთვის , რომ თუ არსებობს

ნამდვილად არაფერი ვთქვა.უბრალოდ ცხოვრობს მომენტში

მომენტში გარემოებები მარტივი ადამიანებს, რომლებიც

content ნება და მე მიყვარს, პლატონური სიყვარული რომ

შეიჭრა შუა მყოფი , ამ შემთხვევაში კაცი, უკვე ჰქონდა ყველა

pleasures ცხოვრებაში, საყვარელიქალი კვლავ რჩება , ჩემი

აზრით, ჩემი სული ჩემს ცხოვრებაში, იყო ინტენსიური ვნება , 

ყველაზე მტკიცე ურთიერთობებს, რომელიც შეიძლება

არსებობდეს , რომლებიც გაგრძელდეს .მოყვარე, fun , 
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სიყვარული ყოფნა არის საჭიროება მიყვარს უკვე ნება

გადარჩება.ანგარიშის არის სწორი , რომ ბოლო

მდგომარეობაში არიან , რადგან ყველამ იცოდა, რომ მე, ისინი

უნდოდათ ჩემი გამოცდა, მე შეექმნა ყველაფერი, რაც ჰქონდა

წინაშე , რადგან უარესი კოშმარები, ჩვენთვის ცნობილი

გახდა, ძილის წინ ისტორიები განუცხადა არიან მამა და

დედა,ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ცხოვრობს ჰარმონია და

კეთილდღეობის რათა მოეგო კეთილდღეობა და ძალაუფლების

ჩვენ შევინარჩუნოთ საჩუქრები მემკვიდრეობას ადრეულ

დღეებში მიმდინარეობს , თუმცა ეს ყველაფერი შეიწოვება

ზომა, უკიდეგანო არის დიდი თუ ჩვენ ვსაუბრობთ

ქორწინების, თანასწორობაუფლებების .ჩვენ ყველანი უკვე

ბრალი მისია, ეს გრძელდება, გააგრძელებს ზრდას , 

გააგრძელებს უყურებთ მას იზრდება , ერთად claw სიზუსტე

ქმედება მომენტები, რომ მე უნდა სიზუსტით.ეს არის პატიება, 

ცხოვრება გაგრძელდებოდა, როგორც უნდა გაგრძელდეს და

მიიღო პატიოსანი ადამიანი, მართალია, ყველაფერი იყო დიდი

, მე მივიღე ადამიანი შეუძლია არაფერი, დადგინდა, რომ

ყველაფერი, რადგან მე კი იმას ნიშნავდა , რომ ცხოვრება , 

როგორც მათ ჰქონდათ , მაგრამ მათ სურდათ, რომ ჭკვიანია, 

ეწია მათ ყველა , მე შეძლო დააკავშიროთ მათი cleverness 

ჩემს მიერ ჩემი სიბრძნე, გონივრული იყო , მაგრამ ყოველთვის

მინდოდა, რომ იყოს მეტი, ვიდრე მე , მაგრამ მე conjuguei 

ნიჭიერება , ისწავლა თამაში, ასევე ითამაშა ცოდნა მათ

ჩემი.განაგრძო მცხოვრები განმარტოებულია, შემოღობილი, 

იყო რთული , არ სილამაზის , რომ მე ვერ ვხედავ, არ

თანაგრძნობა , რომ მე მქონდა , თქვენ იცით , რომ გზა იყო

შვებულება.მე არასოდეს მინდოდა დააზარალებს არავის , 

უბრალოდ მინდოდა ნება მომეცით ცხოვრობენ , მაშინ მე

შევიდა ბრძოლა , რომელიც იყო მუდმივი, რადგან ყველა

მათგანი ძლიერი , ისინი ყველა ვაჭრობის, მაგრამ მინდოდა , 

არც ჰქონდა არაფერი დანარჩენ ამბავი , 
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რომელიცგაივლის.რთული იყო ჩემი თანმხლები , ყველა

მათგანი, არ ვინმეს უბრალოდ სურდა, რათა ციხეში

იერარქიაში და ინახება ყველა დაემორჩილა ჩემთვის, როგორც

მე მინდოდა, მაგრამ მე ასევე მისცეს მათ ცოცხალი იყო ჩემი

საკუთარი გზა , მე ნარკოტიკული მოწევის და მათშეეძლო

ფეხით ასევე, ზოგიერთი ადამიანი ტირილი ჩემთვის შეჩერება

, რადგან გზა იყო მამაცი, მძიმე გზა უნდა გააკეთოს, ციხეში , 

სხვა არჩევანი არ მქონდა , ეს არ იყო გაქცევის, მოგების ან

იღუპება.ეს ყველაფერი კეთდება იმ რწმენას, რომ მე, მე ვერ

მიუხედავად ამ ყველაფრისა, იპოვოს რთული გზა, ვიცოდი, 

შეიძლება დატოვოს შუა წინადადება, რომ იცით, რომ მას

ასევე შეუძლია დატოვოს ბოლოს განაჩენი, შეცვალა ყველა, ან

არ აინტერესებს ,იმიტომ, რომ ეს იყო კარგი, ჰქონდა ჯაჭვის

ქვეშ ჩემი ბრძანება , იყო ჩემი თანაგუნდელები, რომ მაშინ, 

როდესაც მე არ აღშფოთებული me მეტი გრძნობა ყოფნა, 

იცოდა, რომ მას მოკავშირეები.მივედი გზაზე ბოროტი, იყო

გაგებული, როგორც ასეთი , მე ვფიქრობდი ჩემთვის ლომის, 

მაგრამ ნარკომანი ჰეროინი, მძიმე რამ უნდა გააკეთოს, 

მოიხმარენ.მე შევიდა ბრძოლა , ბრძოლა , რომ არ არსებობს

თანაბარი , მე წინაშე : მოსამართლეები და და თანაშემწეები, 

ხელმძღვანელი მესაზღვრეებმა, ისარგებლა ზოგჯერ ისინი, 

მაგრამ იქ არ იყო ბევრი, მაგრამ არ არის საკმარისი იმის თქმა, 

რომ ის მართალი იყო , რომ შემდგომი კითხვამომიყვანე

პრობლემა , ყველაზე დიდი პრობლემა , რომ ყველას , მე ვარ

და არ ვარ , მინდა ან არ მინდა , რომ არის, ყველაფერი, რასაც

ჩვენ ვერ ისწრაფვიან , გაგრძელება იყო ყველა , მან შეიტყო , 

კიდევ უკეთესი, ცხოვრობდა

გავხდი , რა ვარ ,თავმდაბლობა , საერთო საფუძველი , რომ

იცის, თუ როგორ უნდა იცხოვროს , მე ითვლება ტიპის , ვინც

დადის და აქვს შესანახი, მე გახდა ნამდვილი მხეცი, არასოდეს
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შეექმნა ჯაჭვის ანალოგიურად, მე გახდასრულყოფილი

მკვლელი ყველა სიტუაციაში , როგორც ეს იყო ცხოვრება , და

არა იცნეს მე მზად მოკვლა ცხოვრება , როგორც ყოველთვის

აირჩია რეალური სახის , რომელიც დომინირებს ყველა

სიტუაციაში, მე ფიცი დადო , რომ პირადად მე არ მათ ზიანი , 

თუ ისინი არ meბოროტებას.წასვლა , განრისხებულმა, 

ყოველთვის ყურადღებით ყველა მოძრაობები, ან რეაქცია , 

ისინი ვინ იყვნენ, გლობალური პარტნიორების მიმართ, დონე

ყველა მოიცავს მთელი ყოფნა სამყაროში სამართლიანობა, 

ყველა , რომ მე გადახდილი მძიმე ფასის გადახდაყველა ეს

ყველაფერი ჩაიდოს ჩემი ღონისძიება , ყველამ იცოდა, მე და

მე ასევე იცოდნენ , იყო სრულყოფა თამაში, იყო გაერთიანება, 

კავშირი , ვინც ცხოვრობს და ყოველდღიურ კონტაქტში

მოსახლეობას, მიუხედავად სიტუაციის ;Tiger , როგორც ეს

იყო ვერ აპატიებს , ეშინოდა me რეალურად იყო ღირსეული

ჩემთვის , ეს არ იყო არაფერი, ჩვენ ვსაუბრობთ ციხეში, ჩვენ

ვსაუბრობთ ბევრი, მოიცავს მნიშვნელობა, რომელიც არის

რთული გამარჯვება , თავისუფლებათუ ჩვენ არ უნდა გაიაროს

ყველაზე რთულ სიტუაციებში ცხოვრების viciações , 

habituations რომ შეუძლია გაზვიადება , როდესაც ჩვენ

ვსაუბრობთ consumerism, სამომხმარებლო somo ვაჭრობის , 

როგორც ასეთი გახდა უძლეველი მხეცი autointitulei me 

ლომის, იბრძოდა თანაბარი beastsჩემთვის სიბრძნე კიდევ

უფრო მძიმე , მაგრამ მე ვერ აპატიებს .

იცოდა, რომ იქ იყო ბევრი ბავშვი დედა და ცხოვრების

გამოცდილება იყო განსხვავებული, ზოგიერთი ბავშვები იყვნენ

კარგი ხალხი და სხვები შვილები იყვნენ ღარიბები, როგორც

ყველა ამ ვადასტურებ თანდასწრებით ყველა რომ

საზოგადოებას აქვს შესთავაზოს , მოდით გარეშემსგავს

სიტუაციაში არაფერი, ყველა ერთი უნდა კეთილდღეობა, ჩვენ

ვცხოვრობთ საზოგადოებაში , სადაც ყველას სურს კარგი, 
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მაგრამ ეს სილამაზე ხედავს მომავალი, სიახლოვე , თუ თქვენ

მოვიდა უფლება, მე თქვენ კარგად, თუ მოვა ბოროტი, 

ბოროტი იღებთ და თქვენ მიიღებს ყველაფერს, ყველა ჩემი

ბოროტი უნდა იყოს, მაგრამ ისიც ვიცი, რომ მე უნდა ვიაროთ, 

მე არ შეიძლება იყოს იმდენად რთულია, ისინი უფრო, ვიდრე

s დედები, მეც მქონდა პატივი უნდა სცეს, განლაგებული წესი

ყველასთვისკარგად იცის, რომ დანაშაულის რჩება და დიდი

მოთხოვნილებაა , მე ჩავარდა მოვლენები , გავხდი ე.წ. 

ნარკომანი, ვინც სძულთ , მაგრამ ჰქონდა მნიშვნელობა და

აღიარებული იყო , არავინ, არავინ არ მენატრება მე პატივს

ვცემ დამოუკიდებლადსისუსტე მან იგრძნო დროს.ისინი

ყველა არ დაიშურა ტაში და პატივს მცემდნენ , სურდა უფრო

ჩემთვის, უნდა იყოს მაგალითად, უნდა იყოს kinder , უფრო

ნაზი და მოსიყვარულეა.

მე გადახდილი საფასური არ აჩვენებს , თუ რა ისინი უნდოდა

, მე ძალიან რთული იყო, მე ვიყავი უხეში , მე ყველა

სასარგებლოდ ჩემი გადაწყვეტილება , შესაძლოა, უფრო

მომატება , შეიძლება კი ისარგებლოს მეტი ყველაფერი , 

როგორც მე, chegavam- meითვლიან ერთი ოცნება, მაგრამ

გავხდი მხეცი და უნდოდა.ეს იყო სიტუაცია, რომ ცხოვრობდა

, დანართი , იზოლაცია, ქალებს, ასევე overwhelmed ყველა

პლატონური სიყვარული, უყვარდა ისინი, მიყვარს ისინი.

ეს იყო ყველაფერი ცხოვრობს მომენტში , მე მქონდა დიდი

პლატონური სიყვარული და ვნებებს ასევე საკონტაქტო , 

მაგრამ მე თავიდან აცილება ყოველთვის ჩაშლის სხვისი

ცხოვრება ჩემთვის მისაღებად ლამაზი სიამოვნებით, მივხვდი

, რომ საჭიროა , მე მოხდა , არრომ ჩაშლის ვინმეს სიცოცხლე

თუ არ გააფუჭებს აფეთქდა.განაგრძო სიყვარული, მე

სიყვარულს , რადგან მხოლოდ ის შეიძლება იყოს , იყო , 

ეკუთვნოდა ჩემს სიყვარულს, რადგან ისინი გვიყვარს მე

გულწრფელად პატივს მცემდნენ , მე არ ვცხოვრობთ ისე, 
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დააპატიმრეს , მან იცოდა , რომ მას ბრძოლა მოიგოს

ყველაფერიმე დაკარგა თავისუფლება, მაგრამ ეს მაშინ, 

როდესაც მე არ იცოდა შეჩერება , მიმართულებები, მუშები , 

საგანმანათლებლო, მესაზღვრეებმა უნდოდა tame , რომ არ

ესმოდა, მაგრამ მეც უნდა შეჩერება, შეწყვეტა , ყველაფერი , 

ქურდობაში ,მოითხოვს,რი ცხოვრებაში სხვა , მაგრამ მე

ყოველთვის იყო კარგი , არასდროს ცუდად ეპყრობოდა , 

არასდროს spanked ვინმეს თუ მას არ ჰქონდა მიზეზი, რომ

ამის გაკეთება და მაშინაც კი, თუ მას რთული იქნებოდა

ჩემთვის , რადგან კაცობრიობა , ყოველთვის მხედველობაში

მიიღო მორალური ფასეულობები,ღირებულებები თითოეული

სცენა, იმიტომ, რომ მე ასევე იქნება , მაგრამ მათ იცოდნენ , 

რომ ისინი აპირებენ აქვს ყველაზე დიდი მხეცი ოდესმე ი, 

მაგრამ ეს იყო მითითებული , რადგან მე მინდოდა, მაგრამ მე

დაუტოვებიათ მათ მოლოდინში , შიში , რომ ისინი

მოდიანდაკარგავს.ეს ყველაფერი მიზანშეწონილი იყო

აწევისთვის , მოიხმარენ და დომინირებს ადრეული მიხვდა, ეს

კი სანამ ციხეში, იყო რთული საათი, დღე , რომელიც

არასოდეს გავიდა, წლების განმავლობაში, რომ მე დღეს უნდა

შევხვედროდი , რადგან მან აითვისა კონტროლისიტუაცია

მომდევნო , მე ჩამოვედი , რომ ითამაშოს, მაგრამ ხუმრობა

იყო მე აკეთებს სახე.იმის გამო, რომ monkey ითამაშოს , 

პიესა იყო მაიმუნი pussy დედას, მე კვდება ხუმრობა , რადგან

ვიცოდი, ოსტატი.ეს იყო დღე, სწავლება , უნდოდა ვარჯიში

ცოტა და შევთავაზე მოვა მატარებელი ჩემთან ერთად, იყო

სუსტი ფიგურა იყო, უბრალოდ for fun, squeezed მისი

კისრის, მან გონება დაკარგა, მაგრამ იმ მომენტში ვიგრძენი

შებოჭილობა me არამინდოდა ამის გაკეთება , როგორც ეს იყო

ნაჩვენები იქნება, ითამაშა , შევხედე მას ადგა და ის დადიოდა

ჩემთან ერთად, მე ვუთხარი, რომ თუ ეს იყო okay, არ იყო

პასუხი წინააღმდეგობაში მოდის , მაგრამ როდესაც მე

ვუყურებ მე მივიღე შეგრძნება, რომ მართლაც ჰქონდაბოლო
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რაღაც, მან გონება დაკარგა.ეს იყო ზედმეტად აფასებდა , არ

ვიცი, ჩემი ძალა და იქ დაიწყო ჯოჯოხეთი , რომ ჰქონდა , 

ავდექი და შევხედე მას და უთხრა:

- თქვენ okay?თქვენ დაუტოვებიათ ჩემთვის აწუხებს.

ყოველთვის აჩვენა მას თანაგრძნობით მომენტში, არ ნიშნავს, 

რომ ავნებს, მე ვუყურებ მას სურდა შემხვედრი ყველა

ბოროტების , მან არასწორად სასწავლო გადაჭარბებულია ჩემი

ნაწილი , იგი დასრულდა მკვლელობაში თავად , იყო ყველა

იმედები ერთ დღეშიებრაელები ხეობაში.

მე იმ იმედით, რომ ებრაელები ხეობაში იცხოვრებენ , უბრალო

fun for me, რომ არის, ეს იყო პრაქტიკა , რომელიც მე არ იყო

მზად , ჩემი ძალა იყო მისი სიმაღლე , დომინირებს , რადგან

იცოდა, სამაგისტრო, მაგრამ , როგორც ცხოვრებაში აქვსმისი

ფასი , მე გადახდილი მაღალი ფასი სხვა ადამიანი ჯაჭვი, 

გამყარებაში 5/6 წინადადება, რომ არის, ნებისმიერი პატიმრის

წლიდან სასჯელი ექვს წელზე მეტი შეუძლია გამოიყენოს 5/6 

, არის კანონი.

მაგრამ ჩვენ გვაქვს შუა პენალტს, 2/3 და ქვემოთ

შემდეგნაირად 5/6 .I გამოვიდა 5/6 იყო ყველაპროგრამის

გაკეთდეს ჩემი ბიოგრაფია ცხოვრების განმარტოებულია, 

შემოღობილი, განხილული კარგი ადამიანი, ადამიანი, 

რომელთანაც მე შეხება , იყო ნაწილი ხელმძღვანელობა , 

ადამიანი მანამ, სანამ შემეძლო მიყვარს თუ უნდოდათ , 

შემდეგ კითამბაქო და არა იქ იგრძნო დიდი სიძულვილი ამ

ხალხს.ისინი იყვნენ ადამიანები, ვინც მითხრა, არაფერი, 

მხოლოდ ხელმძღვანელობა გამორჩეული როლი რომ

ითამაშა.არსებობს მოადგილე იყო, მე ვიყავი ძვირფასო, იყო

პირველი ქალი , რომ ჩემი გამოწვევა, მე ერთგული , მაგრამ

მაშინ ვფიქრობდი, რომ იყო არასწორი იყო, რომ მან უარი

განაცხადა ჩემთვის პირველი პრობაციის აღკვეთა 10 წლის
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ვადით .მას არ ვაფასებ მე და მოითხოვა ჩემი მოხმარების

შეამოწმოთ ნარკოტიკების , მაგრამ ეს იყო ძალიან

თავშეკავებულად უნდა გააცნობიეროს , რომ ის დარჩება, რომ

გზა , პრობაციისა I მიენიჭა მოთხოვნის შემდეგ მე მივიღე

მოსამართლის ექიმი.მან მომცა ოთხი დღის პრობაციის იმ

პირობით , რომ უნდა მოუსმინოს ხელმძღვანელი, და უბრძანა

up, Doc მოსამართლე მიანიჭა ოთხი დღის განმავლობაში

საეჭვო , გაგრძელდეს მიწოდების პირობით, რომ

ნარკოტიკების სკრინინგ ტესტი , ანუმანევრის, მათ

ყოველთვის , და მე ასევე სათანადოდ ვერ შეაფასა ბევრჯერ, 

მაგრამ ყოველთვის პატივს სცემენ მას, რადგან მან დაიმსახურა

ჩემი პატივისცემა .ისინი არსებები, რომლებიც ითამაშა მისი

საუკეთესო როლი , მაგრამ ეს მოხდა , ტესტი მიეცა დადებითი

ოპიატები , ანუ ჰეროინი, კანაფი, ჰაშიში მოხმარება, მაგრამ მე

ითამაშა ჩემი უპირატესობა, როდესაც მე დავრჩებოდით ჩემი

განცხადება , მე ამტკიცებდა , რომ ყველა ჰქონდა , რომ

თავსიმიტომ, რომ ეს იყო სამომხმარებლო სთხოვა

ნარკოტიკების ჩემი ექიმი ana ვ. , იმიტომ, რომ ეს იყო , ან

თავზე ცხარე დისკუსია , რომელიც ცდილობდა მისი

დახმარებით, ყველაფერი , რაც მან დამეხმარა , მე ვკითხე, 

ნარკოტიკების მოუწოდა ტრამალიიყო დრო, როდესაც

ვიგრძენი მქონდა მოკავშირე დოქტორი ana ვ.ან ტრამალი

დაადანაშაულა opiates გარემოებებიroutines, ეს იყო ჩვენი

სიტუაცია იქნებოდა სუფთა .დაადანაშაულა opiates 

ნარკოტიკების სკრინინგ ტესტი და ეს მაშინ, როდესაც

conjuguei 2 + 2 , ანუ განბაჟებული ნარკოტიკების

სკრინინგის მეშვეობით ჩემი ექიმი , იგი დამეხმარა , 

გატარებული პრეტენზია დოკუმენტი იმის შესახებ, თუ

სკრინინგის ნარკოტიკებისმე გაასაჩივრა გადაწყვეტილება, რომ

გაკეთდა , ჩემი სწორი იყო მიმართო , მე აღმოჩნდა და

მივმართე მაქსიმალური დოქტორი მაგალითად მოსამართლე

განაჩენის სასამართლოს, უმაღლეს დონეზე , რომ პატიმრებს
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იგზავნება უფასო, სასარგებლოდ გამოყენებაშუა კალამი 2/3, 

გენერირებული არსებობს ბრძოლა, ფიზიკური

ანგარიშსწორების ციხის მცველი, არ იყო, რადგან მინდოდა , 

იგი ცდილობდა ჩემი დიდების იყო დიდისისრულეს ციხის

გარემოში , პატივცემული, არამედ აშენდა ამ მხრივ , 

პატივისცემა, პატივისცემით იცოდა, რომ ვერ ითამაშოს

წინააღმდეგ სისტემაში.სისტემაში ჭარბობს თავად, რადგან იქ

უნდა იყოს სოციალური , ყველაფერი რაც ჩვენ დაგვჭირდება , 

კეთილდღეობა, გადაწყვეტილება იყო განსხვავებული, მე

მქონდა ყველაფერი, ყველაფერი ჩემი ძალა სარგებელს შუა

კალამი 2/3, როგორცჩემი დიდების იყო ფართო მოსწავლეებსა

და მანდატურებს შორის შორის თანმხლები , იყო

მესაზღვრეებმა, რომ მე ასევე სურდა გამოწვევას და ყველა

ფსიქოლოგიურ დონეზე, ფიზიკური და ყველაფერი

შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რადგან ვიცოდი, თუ რა

შეიძლება მოხდეს ინსტიტუტების, რომ უნდა დაიცვას , 

უწოდებენauditions შუა კალამი 2/3 და 5/6 ასევე , 

განაცხადის საფუძველზე სისუფთავის ჩემი ანგარიში საკითხის

სკრინინგის cannabis ;ამ განცხადების განუცხადა

მოსამართლეს , რომ ექიმი დაადანაშაულა აანალიზებს

Chamon ან ჰაშიში, მაგრამ, როგორც მე ვარ სოციალური ყოფა

, არასდროს ცხოვრობდა დაცვის ფარგლებში ჯაჭვი , ანუ

ჰქონდა ჩემთვის ეხება დანარჩენ ციხეში მოსახლეობას და

უთხრა მოსამართლეს, რომ Dr.მე არ ჭამა არაფერი დროს, 

მხოლოდ შედეგადაც hash, ასე რომ ლოგიკურია, თუ მოჰყვა

ადამიანები, რომლებიც შეჭამა და ცხოვრობდა -mos წელს

შემოიფარგლება სივრცეში , ეს იყო ჩვეულებრივი

ადანაშაულებენ ჰაშიში , რადგან მე სუნთქვა ჰაერში.მე

გადადო გადაწყვეტილება სასჯელაღსრულების, ეს იყო

საშობაო დრო და მოსამართლე ექიმი წავიდოდა ორი კვირის

განმავლობაში , რომ არის, საშობაო არდადეგებზე , მაგრამ მან

მომცა მიზეზი და მომცა საეჭვო თითქმის ორი თვის
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განმავლობაში დანახევარი, ეს იყო დიდი ხნის განმავლობაში

უჭირს, რადგან ამბიცია out precariously, იმიტომ, რომ მე

მრავალი წლის განმავლობაში, ათი წლის განმავლობაში.მაგრამ

წავიდა და დაფასოებული ჩემთან კარგად , სანამ დღეს ტოვებს

ცუდი , მომცა ოთხი დღის ხანგრძლივი ცუდი გამომავალი, 

რომელიც მან წარმატებით შეასრულა .მაგრამ ეს იქნება

რთული საკითხი ჩემთვის , ეს უნდა იყოს უფრო მეტი

პატივისცემით და არ მიიღონ პრობლემები , მაგრამ შევედი , 

ორი თვის შემდეგ იგი სარგებლობდა საეჭვო იქნებოდა, ვინც

მე მინდა, რომ ცხოვრებაში და ის მოხდა.მე ჩაერთო ბრძოლაში

, რომლის ბიჭი ცოტა არაადამიანურ მოპყრობას , მაგრამ მას

გაუმართლა იყოს ინდივიდუალური , იყოს ინდივიდუალური

ადამიანის რეპერტუარი დაიხურა საკნებში, ბრძანებით

გამოკითხვის შედეგები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ , 

გავუგზავნემას ქაღალდის ბოდიშს ის არ entalasse ჩემთვის, 

არ იყო საჭიროება .ისმის, ბოსი, რომელიც ესმოდა იყო

გერმანული ნაგაზი , მეტსახელად მას , პირველ რიგში, მას არ

სურს მოისმინოს ბიჭი რადგან მან განაცხადა, რომ არ

შეიძლება , არ შეიძლება ხუმრობა იყო , იმიტომ, რომ მან

სცადა მომეცი ერთადდანა.მაშინ იქ მიიღოს ვერსია ბიჭი და

დამირეკა და ვუთხარი იგივე ვერსია , რომ იყო workout, 

თამაში, რომელიც შეიძლებოდა ცუდად დასრულდა , მაგრამ

მან არ მიიღო ძალიან კარგად ვერსია მე ვუთხარი, ანუ , 

როგორც მას სცემა მცველი, ჰქონდა მრავალი წლის

განმავლობაში მომსახურების და გაუმკლავდეთ " casdatrolas 

", ანუ, არის სახელი გადაეცა, ვინც უკვე მრავალი წლის

განმავლობაში ციხეში , არაფერი მოხდა ჩემთვის , არც მე, 

არცბიჭი, რომელმაც წაგვიყვანა სასჯელი .

წასვლა ნორმალურ ცხოვრებას, დავიწყე , რათა თავიდან

ავიცილოთ შემდგომი პრობლემები , მე ვერ სარგებლობენ

კიდევ ოთხი საეჭვო გასასვლელების წარმატებით, და გაჩნდა
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კიდევ ერთხელ, 2007 წლის მარტში, დაკარგული me 11 

დღის შეძლებს ისარგებლოს სხვა პრობაციის აპრილის

შესვლისმე ვცდები პირი ნარკოტიკების , ანუ , მას ქვიშის

ნაცვლად რეალური პერსონალის , მივიდა დატვირთვა, მე ვერ

მაგრამ ზიანი იქნება სანქცირებული ამ დროს, უკვე

გააფრთხილა , მე შეზღუდული თავი დავიცვათ დარამ იქ.

მაგრამ პრობლემა მარტო არ მოდის , მე გამომრჩა ის , ეს არ

მოხდა მოდის ამ მიზეზით, იგი დაადგინა, რომ ეს არ

შეიძლება ჰქონდა, ისევ რიგაში , მაგრამ ამ დროს იქნებოდა

ჩემთვის მისაღებად მოშორებით, მე დაჭრილი ღარიბი და

იყორა მოხდა.დავურეკე ბიჭი ჩემს საკანში მიიღოს

ინფორმაცია, რადგან ამ ბიჭს ასევე არ მინდა ჩემი გზა ყოფნის

, და ეფუცა ადამიანი, რომელიც მომცა ინფორმაციით, გიჟები

ადანი, ნამდვილი მეომარი, მან ასევე სარგებლობდა ცუდი

როგორც მე, ჰქონდა თუ არანაფიცი ჩემი დისშვილი, მე

არაფერი, ვინც უბრალოდ სურდა ვიცი სახელი , ამტკიცებდა, 

მთელი დღე დაპირება , რომ არაფერი გააკეთოს , თითქმის იმ

დროს დახურვის საკნები, მოუწოდა ბიჭი ჩემს საკანში მე

ვთხოვემიზეზი ის ფეხით განხილვა რაღაც მას არ უნახავს , მან

უარყო ვიცოდი გიჟები nuno არასოდეს მე ტყუილი ამ

სიტუაციაში, იყო ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელიც ყოველთვის

პატივს სცემენ , რადგან ის იყო ნამდვილი მეომარი, იგრძნო

მისი რისხვა meუარყოფენ და გავაქარწყლოთnuno .გაფიცვის

და ეს იმ დროს იყო ფხიზლად ძალაში ჩემი საკანში და ხედავს

lifeless ადამიანი ადგილზე , Punch რომ desferi მას , მაგრამ

ფხიზლად დაინახა არაფერი , მხოლოდ ის დავინახე, დაეცა

ადამიანი ვერ გეტყვით ნახვის გარეშე , მაგრამ

ესინდივიდუალური იყო Snitch, რომ ის, რაც გაართულებს

ჩემი მდგომარეობა , მაგრამ მაშინაც ვიცოდი, იქ ხდებოდა

დაშორებით ჩემთან ერთად ძალიან კარგად, რადგან მე

არასდროს chibado ვინმეს, და მე, მიმართულებით , 
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ხელმძღვანელობა მზად იყვნენ, დასაჯოს ჩემს მიერყველა

იმიტომ, რომ მე არასოდეს გაჩუმდნენ აცხადებს, რომ

პატიმრები აცხადებენ, რაც არ იყო.მე ყოველთვის განიხილება, 

როგორც ასეთი სტიმული ამ მიზეზების და ფორმები ბრძოლა

და ეს მაშინ, როდესაც ისინი მომცა ხუთდღიანი სასჯელი, ნუ

მათ საკანში, იყო მსუბუქი სასჯელი, დაიცვა თავს ამბობდა , 

რომ ინდივიდუალური ჰქონდა ცუდადდაეცა და მან განაცხადა

, რომ მისი ვერსია , თუ სინამდვილეში რა ნაცემი და ეს ხდება

იმ დროს, როდესაც ეს იყო თითქმის სარგებლობდა ჩემი

2/3.ექნება დიდი შანსი არსებობს იმისა, რომ არაფერი, რომ

ზიანი მიაყენა ჩემთვის, რომ არის, გარეშე დისციპლინური

ზომები შუა.მაგრამ ამ დროს , ის უნდა აცხადებენ, როდესაც

უდანაშაულობის ისმოდა 2/3 განაცხადა, რომ ქალბატონი

ექიმი, რომელიც უდანაშაულო იყო , რომელმაც არ კეთდება

ნებისმიერი აგრესიის , არ მიიღოს ამ გათვალისწინებით, მე

დამწუხრდა მიერ სიტუაცია, მაგრამ დაელოდა

გადაწყვეტილებადა მიღებულ იქნა მოჭრილი შესაძლებლობა

დავტოვო წასვლა სწორი 2/3 შეუძლიათ მხოლოდ

ისარგებლოს შემდგომი განხილვის შეფასების ჩემი 5/6 

წინადადება, რომ არის, რომ გამოვიდეთ ვალდებულება 5/6 

რადგან მაშინ კანონის მომხრეა, ემხრობაამ შემთხვევაში, 

გამოვა მაინც 5/6 , მაგრამ მაინც ღირს თითქმის 3 წლით

ციხეში, ნაცვლად მიემგზავრება დაჟინებული შემოტანა

ქმედება გათვალისწინებულია მოსამართლის გადაწყვეტილება

დოქტორი გადახედვას, სანამ 5/6 ,მას მოუწევს სიარული

მინიმუმ ექვსი თვის მშვიდობიანი.სასჯელი გადაეცა მარტში, 

ისმოდა May იმავე წლის განხილვის ვადაზე ადრე

გათავისუფლების , ჯერ კიდევ არ იყო ცალსახა

გადაწყვეტილება, 2/3 , რომ როდესაც ჩემი ცხოვრება

შეიძლებოდა ყოფილიყო კიდევ უფრო რთული, მან იგრძნოme 

დაჩაგრულია, სამწუხარო, მაგრამ ვიცოდი, რომ უკვე

გატარებული ნაყარი ჩემი რწმენა .ეს იყო მაშინ, როდესაც ეს

120



მოხდა სიტუაცია , ამ დროს მცველი, შეიძლება იყოს

სიტუაცია, რომელიც შეიძლება არ წავიდა თუ არა ის ფაქტი, 

რომ გვარდიის მე ვესაუბრე უხეში და მძიმე , არ acatei მისი

ბრძანებით, desferi თქვენ punch inსახე, ის იყო მარტო

ჩემთან ერთად, მაგრამ კიდევ ერთი მცველი გამოჩნდა , იგი

შეუერთდა ძალიან სწრაფად კოლეგას და შეუერთდა ჩემთვის

მეხებით , აღარ desferi თქვენ უფრო punch არა, ისინი ასევე

სწრაფად შეწყვიტა ცდილობს თავდასხმა მე , 

უბრალოდ,მთხოვეს, რომ წასვლა მოსაცდელ ოთახში

პალატაში უფროსები მოვიდა ვხედავ მე ვკითხე, რა მოხდა, მე

ვუთხარი, რომ არაფერი მოხდა, მხოლოდ , რომ მას არ

შეუსრულებია მიზნით, რადგან , როგორც მცველი მაინც

სისხლდენა mouthვიცოდით, რომ თავდასხმის იყო , როგორ

იყო , უბრალო თავდასხმის ან შემთხვევითი სიტუაცია და რომ

ის, რაც მე მათ ვუთხარი, რომ მიზეზი არ მქონდა შეტევა

დაცვის სანამ ისაუბრა ასევე მასთან ერთად, ასევე უთხრა, რომ

მასუბედური შემთხვევა იყო და ეს იყო , რომ ამ საკითხზე , 

რომელიც მე ყოველთვის დანაშაული.

ჩამსვეს დახურულია ელოდება გამოძიებას მოუწოდა

უსაფრთხოების განყოფილების ებრაელები Valley, 

მოვუწოდებთ მიღებას.მაგრამ მას სურს წავიდეთ ერთად ჩემი

თეზისი , რომ ნამდვილად იყო უბედური შემთხვევა, ვერ

აღიარებს, რომ ეს იყო იძულებითი აქტი, არ დაკარგა .ასე

მქონდა ბაზის თავს იმ თვალსაზრისით, რომ მათ სურდათ , 

გააგრძელოს ეს თეზისი, იქ უნდა ეწინააღმდეგება შორის

დაცვით.მცველი შეურაცხყოფა რძე , მაგრამ მან ასევე

არასდროს წერდა , რომ მე ნამდვილად გაფიცვის თქვენ , 

რომელმაც მონაწილეობა იყო სხვა მცველი , რომელმაც

არსებობს ბიჭი იყო დაცვის, მას მოუწია ლაზარეთში ასევე

რუტინული,როგორც კარჩაკეტილი დაცვა, თან უნდა ახლდეს

მესაზღვრეებმა, რეალურად ვიცი დაინახა, თუ რა გავაკეთე, 
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რადგან იგი შეესწრო ყველაფერი, ასე რომ ეს იყო ის, ვინც

გააკეთა მე მონაწილეობით უნდა იყოს დისციპლინური

სახდელი რომ წამიყვანეს სასამართლოს, ასევე.

მაგრამ დღეს იგი ისმის საჯარო სამინისტროს, მე მაცნობეს , 

რომ მას სისხლის სამართლებრივი დევნა სავარაუდო

თავდასხმის ფხიზლად რძე, მაგრამ , ვინც ჩემთან ერთად იმ

დღეს იყო ზეითუნის მცველი, ისტორიის ამ დასაცავად

ჩემთვის, მეგობრობისათვის, რამაცშეიქმნა ჯაჭვი, დაესწრო

კურსი საოფისე პროგრამების iT მხარეს, ჰქონდა მონიტორის

მოუწოდა lina , მე შემიყვარდა ეს უნებლიეთ და ეს მცველი, 

ზეთისხილის, ასევე მოეწონა და აიღო cut იგი.მან იცოდა, მე

მოეწონა და მან მომეწონა ჩემთვის, ამიტომ დაიწყო

უსიამოვნოა , მოიგო me მეგობრობისათვის, შეიძლება არ

ლაპარაკობენ ავად ჩემთვის, რათა მინდა გამყარებაში მას, 

დაიწყო საუბარი, მე აღარ, და იგი მოსმენისჩემი განცხადებები

მსახურება , და მან დაწერა ყველაფერი მე ვთქვი , ინახება

თეზისი, რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა , იმიტომ, რომ მე

არასოდეს არ ეგონა , რომ ეს დამეხმარება დაცვა, მივიღე

ჩემნაირი შემდეგ რომ იყო stop Monsantoჯაჭვის რომ

გადააკეთეს საერთო ციხეში მაქსიმალური უსაფრთხოების

ციხეში , იყო 2007 წლის მაისში , რომ ჯაჭვი საზეიმო გახსნა , 

თუმცა წავიდა Monsanto მიერ , რომელსაც უნდა ველოდოთ

წარმოებაში, რთული ჯაჭვური გაკეთდა სახლი ტერორისტები, 

უფრო ძალადობრივი დანაშაულის, სისხლისსამართლებრივი

ორგანიზაციები , ჩვენ ყოველთვის უყურებს მუდმივად, 

იმიტომ , რომ ჩვენ ვცხოვრობთ მკაცრი რეჟიმი , ანუ პრინციპი

პატიმარი იქნა ყველა ხელბორკილებით დატოვება საკანში

მხოლოდ ერთი ხანგრძლივობა დღეში.მაგრამ მე უბრალოდ

წავიდა იქ 2008 წლის მაისში მიიღო, აგრეთვე, ამ სქემის

დიდხანს დაიხურა საკანში , მაგრამ მე აღარ აიყვანეს

ხელბორკილი უკვე აიყვანეს რეჟიმი, რომელიც არ არის ღია , 

122



მაგრამ ჩვენ გვქონდა სხვა საოკუპაციო , ჩვენ გვქონდა

football,ხელბურთის და სპორტული დარბაზი, ჩვენ ვერ

ბიბლიოთეკაში მისვლა , თუმცა, როგორც იყო weaved , არ

იყო ყველა ერთსა და იმავე დღეს .

ვუპასუხო და გაბრუნდნენ დაიცვას იგივე თეზისი, მაგრამ

როცა გადმოვიდა van მანქანა me დარბაზში , მე ვხედავ , რომ

გვარდიის რძე , მსხვერპლი თან ახლდა ზეითუნის მცველი და

შორს იყო წარმოიდგინა , რომ აქვს ლამაზი სიურპრიზი როცა

დაიწყომოვისმინოთ ჩვენება მცველი რძე, ისმის თეზისი, რომ

მე იცავდა, როდესაც მე ვთხოვე პროკურორს და ეს მაშინ, 

როდესაც ვიგრძენი ზეთისხილის მცველი

დამეხმარა.სასამართლომ ასევე განაცხადა, რომ ისინი არ

იყვნენ დარწმუნებული, რომ ეს მართლაც უბედური შემთხვევა

იყო , მაგრამ მოხდა, რაც იყო საჭირო , და არ არსებობს

მტკიცებულება , რომ პირიქით, არავინ ითვალისწინებს.მე

გაამართლეს და ჩემი ადვოკატი იყო შესანიშნავი , ძალიან, 

როგორც იყო სასამართლო პროცესს ელოდება მაღალი

უსაფრთხოების ციხეში Monsanto, მე მიმოხილვა, მე აკლდა

ზუსტად ორ თვეზე უფასო და გადაცემული ჩემთვის

ipსაქართველოს Alcoentre , ჰქონდა გასულ წელს ამ ჯაჭვის, 

ჰქონდა გადაზიდვა , რომელიც შემდეგ რამდენიმე აცხადებს, 

რომ მე გაკეთდეს ჯაჭვი ჯაჭვი ღია სისტემა ეწოდება ციხე-

კოლონია by me დაკარგული ორი თვით უკან გამომგზავნაიქ, 

წასვლა ქუჩაში , დავტოვე .

როგორც ჩემი ნება იყო დიდი უნდა იყოს ღია ციხეში ჯაჭვი, 

იმიტომ, რომ ეს წამიყვანეს წელი და ნახევარი Monsanto და

მეტი დასაქმებული , რომ ჩვენ გვაქვს არის ძალიან დახურულ

სისტემაში.

რთულია გადალახოს, მე კი , ვისაც ჰქონდა დიდი

გამოცდილება ფარგლებში ამ ციხეებში სახლები და მას შემდეგ
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მე დაეცა Monsanto ჰეროინი, შეუძლებელი იყო იქ, რადგან

ნარკოტიკების არ შეუშვეს საკვები მარაგი ან რამე რომ იყო

გარედან ვიზიტის ჰქონდა მინის , რომელიც არდასაშვებია

ფიზიკური კონტაქტის , მაგრამ ყოველთვის მეუბნებოდა, 

ყველა ბოროტების , რაც მოხდა ჩემთვის ჰქონდა სასარგებლოდ

დატოვა ჰეროინის გამოყენება.

*** *** დახურვის

Pink Floyd - ჩვენსა და მათ

" ჩვენს და მათ

და ყოველივე ამის შემდეგ ჩვენ მარტო ჩვეულებრივი მამაკაცი

მე და თქვენ

მხოლოდ ღმერთმა იცის

ეს არ არის ის, რაც ჩვენ გვინდა აირჩიეთ მიაწოდოს ის

ტიროდა უკანა და წინა რანგის გარდაიცვალა

და ზოგადად იჯდა და ხაზები რუკაზე გადავიდა საწყისი

მხარეს მხარეს შავი და ლურჯი

და ვინ იცის, რა არის რა და ვინ ვინ არის

და ქვემოთ

და ბოლოს ეს მხოლოდ ტურში 'n ტურში არ გსმენიათ ეს

ბრძოლა სიტყვა ვებ მატარებელი ტიროდა

მოუსმინეთ ძეს, კაცი gun

ოთახში თქვენ შიგნით

"ვგულისხმობ, ისინი არ gonna მოკვლა ya ასე რომ, თუ

თქვენ მისცეს 'em სწრაფი მოკლე, მახვილი , შოკი, ისინი ამას

არ გააკეთებს ერთხელ.იჭრება ეს?ვგულისხმობ მან მიიღოს off 
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მსუბუქად , მიზეზი მე მაქვს იმის გათვალისწინებით, მას

thrashing - i მხოლოდ მოხვდა მას კიდევ ერთხელ !ეს იყო

მხოლოდ განსხვავება

აზრის , მაგრამ ნამდვილად ... მე ვგულისხმობ კარგი მანერები

ღირებულება არაფერი გავაკეთოთ მათ , ხომ? "

ქვემოთ და გარეთ

ეს არ შეიძლება დაეხმარა que არსებობს ბევრი ის შესახებ

ერთად გარეშე

და ვინც უარყოფს მას ის, რაც საბრძოლო ყველაფერი ?

გარეთ გზა

ეს დატვირთული დღე

მაქვს რამ ჩემი აზრით ამისთვის მინდა ფასი ჩაი და ნაჭერი "

მოხუცი გარდაიცვალა

Copyright © pink Floyd

ფრაგმენტები

ფრაგმენტები i

თანდართული და დაუცველი გაყინული ჩრდილოეთით ძველი

ფურცელი ელოდება curl დამწვარი ფორთოხლის ნათელი

ტონებითსავარძლების საბანი როგორც დავიწყებული სული, 

რომელიც ითხოვს და ტოლერანტული ცივი ენერგიით

ფხვიერი მეხსიერება, არ გამოგონილი და ეგზისტენციალური , 

ხმის propagatesცხელი ფხვიერი საკუთარ თავს დრო რიტმს

დაესხას me და შეისწავლონ გარეშე გათბობის ცხელი

გაგრილების მსოფლიოში, ატმოსფეროში არ იყო იგივე ბურთი

რულონები შევიდა კუთხეშიslanted წერტილი ქვეშ ოკეანის

ზედაპირზე , შიგნით ამინდის magma to the 
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Jungleშეისწავლოს და შთაბეჭდილების განსაცვიფრებელი

დასვენების და სხვა გზა არ ვთქვა, რომ ეს სიტყვები, 

სიტყვები, ცხელი ან ძალიან ცივი , როგორიც ნამდვილად

ცივი ბნელი ცხედარი , სამუდამოდ ცივი ცხელი ოცნება

გაზაფხულზე და ხეობაში, მდინარე გარეშე სიცილი

იმედიდასახიჩრებული ელოდება, რათა იპოვოს და ნახოთ რა

ვერ პოულობს და საუბრობს შექმნა ნელა და ნახოთ , რომ

მხოლოდ წარმოიდგენდა გარეშე მანძილი და შესაბამისი

განტოლება განიხილავს ყველა ცხელი ცხელი საკითხი , 

თუნდაც მწველიგიტარის ხმა , რომ ვიბრაციას

ადგილსკულტურა, რომელიც არის დაბადებული მისი ნაყოფი

და მეტ-ნაკლებად artful გარეშე undoing მოაგვაროს სიტუაცია

ახლა existentially შეწყვიტა, დაზარალებული ავადობის

სიტყვა, რომ გადავცემთ სიყრუე დუმილით განაცხადა, მეტი

ზრუნვა , ზრუნვა , რომ დააყენებს ეჭვი unsaid 

მაგრამეფექტიანად გადასცემს მიმართულებით და

წერილობით.მთელი სიმართლე ის არის, რომ ჭეშმარიტება

შორის აზრისა და მოქმედების გზა იპოვოს მეშვეობით ქცევა, 

რომელიც წარმოქმნის tricks და მანევრები მძღოლი თავად , 

და ვნახოთ, ჩაბარდა ილუზია უაზრო სიტყვა, არამედ სწორად

თქვა , მაგრამ ეს დაუჯერებელი ყველაფორმა აქვს

ფუძემდებლური აქტი სუფთა უბედურება დროული ვხედავ

იზრდება და იცის რა უნდა გააკეთოს სიტუაცია, რომ აქვს

რაიმე გრძნობა თავისი აღწერა, ხედვა და აზრი, ჩვენ ხშირად

ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვფიქრობ და ვნახოთ, რა არის ცოდნა და

ვისწავლოთდა სხვა ნიშნები იმავე ან მსგავს ან სახით ამისა აქ

არის მაგალითი მისიის რაიმე აბსტრაქტული გრძნობა ფორმა

არ იყო რეალისტური მისი სიმართლე დღემდე , როგორც

ერთეული , მაგრამ ერთიანი ფრაგმენტული ხასიათის

მსოფლიოს, რომ მსგავსი და , როგორც ყოველთვის, ჩვენ

მსგავსებამაგრამ არა მისი თანასწორი შეიძლება იყოს მიზეზი

ფონზე და დაკარგა თავის გასხვისება , აქ არის ხასიათი გზით
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მიმდინარეობს და იმის განცდა, ცხელი ციმციმები , რომ

მოდის იგივე შიგნით შეიძლება გამოიყურებოდეს მხატვარი

ჩარჩო ფორმის როგორც სწორი, როგორცარქიტექტორი, არ

არის აბსოლუტური საბოლოო მიზეზი , რომ ნებისმიერ

დამორჩილება ან დივერსიის ფანტაზია მარტივი რეალობა, 

რომ გამოვიდა , ბუნებრივია, ვიტ და incisiveness 

უმნიშვნელო , ატარებს მომავალში , რომ ყველაფერს აქვს

გაწმენდა და რეალობა მძიმე წარსული ქვეცნობიერადდა

დიდად ახორციელებს თავის სისასტიკით გამოცდილება

სიტყვა, რომელიც ყოველთვის წარმოუდგენია უკაცრიელ

იმიჯი აქ ერთი წუთით ყურადღება მიიპყრო

გათვალისწინებული ფრაგმენტები აჰა უერთდება შეგნებული

ამ იჭრება me წერილობით, ყოვლისშემძლე არ არის ნათელი

როგორც სწორი, როგორცხაზები ჰორიზონტზე, სადაც მზე

მიდის ქვემოთ და მალავს ფენიანი ეძინა და აღმოჩნდა სცემეს, 

მაგრამ არასოდეს ბოდიში იქ უნდა ხელახლა დაიბადა და

იყოს, როგორც ნათელი , როგორც ეს იყო მხოლოდ , მზე

დაიცავს ჩვენი ნათელი და ენერგიული გამოცდილება ასე რომ, 

თუკომპლექტი მოძრაობაში , სადაც ყველა დეტალი აღწერილი

მინიმალური მგრძობიარობა მხოლოდ მოხდეს და

გვემახსოვრება ყველა სიტყვა თავისი მნიშვნელობით და

ინახება დუმილი თქვენი მოთმინება, მუქი clairvoyance, არ

დაპროექტებული , მაგრამ არ განელებულა ნებისმიერი

რაციონალური ინსტიქტი , თუ მეinvades'm არ I ნაშენია და

შენარჩუნება სვეტები როგორც Achilles, ყოველთვის იმყოფება

გამოგონილი სამყაროს , რომელშიც იგი დგას , არავის

ეკრძალენით ამ ჯაშუშების me ჩემი აქებს notoriety, მკაცრი

რეალობა მხოლოდ სითბოლოკომოტივის ძრავები, რომ ამის

გაკეთება ძალიან გიჟები და ღრმა მოგზაურობა შევიდა

გვირაბი, თქვენ არასდროს ვხედავ შიგნით თქვენი იმდენად

ბნელი გამომავალი იმიჯი და ნათელი ბოლოს , ელოდება

მხოლოდ ბოლოს რა აღგვძრავს დაუბიძგებს us და შეუვალი
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ძალა რაღაც როგორც fascináveis   არაფერია, საიმედო, ძნელია

ვიცი და არასოდეს სწავლობენ იყო ვებგვერდი, რომელიც არის

გატეხილი მაგრამ , დაბრუნების შექმნას , მაგრამ ეს იყო

რთული და შემთხვევის ამბავი, იყო ღრმა shotრომ მოკლეს

ადრეულ ასაკში , ძირითადი სიძულვილი , მაგრამ არასოდეს

გულგრილი ვინმე ან თქვენი გონება და ნებისმიერი ადამიანი, 

ისე ინტელექტუალური გზა განუცხადა ყველას, რომ ჩვენ

ყველანი ჩვენი თანხა , და გააჩნია უფრო განსხვავებული და

მსგავსი ტოლი ადამიანი,თავისი ორიგინალური ხასიათი, 

ფაქტობრივად არ არსებობს მარიონეტი ნებისმიერ აქტს და

ნაწილი , რომელიც წარმოადგენს მოგზაურობა დაკარგა

სივრცეში წერილები ხელოვნების შექმნის სივრცეში საკუთარი

სიკვდილი ნებისმიერი ბოლომდე წერტილი, კულმინაცია

არასდროს ყოფილა და ბოლოს, die forჩვენ არასდროს არ

ხდება რაღაც , ვინც იცის, სიკვდილის შემდეგ და არ ვიცი, ეს

იყო სიტყვა, რომელიც არ ჰქონდა ბოლომდე, მაგრამ მარტივი

და ingenious ცოტა სახიფათო , როგორც Fox რომ სურს

შესანახი უზარმაზარი შიმშილი , ვიდრე სწავლის, და

ყოველთვის გვინდა ვიცოდეთ, მეტი ,მაშინ ეს წყარო

ხანგრძლივობა, არასოდეს ვიცი, რა ხდება, და მიუხედავად

იმისა, რომ ბოლო climber გადაარჩინა და გადავიდა რწმენა

მისი მთაზე, და ლიმიტები მხოლოდ დასაწყისიაcliff 

ახალგაზრდული დამოკიდებულება, აჭარბებს ნებისმიერ

სიმაღლეზე და როდესაც წავედით ქვემოთდა ჩვენ ვხედავთ , 

თუ რამდენად ჩვენ უკვე მიღწეული გამარჯვების მხოლოდ ის

ვიცი, ცოტა მეტი უნდა იყოს და ნურაფრის და ყველა ჩვენ

შეგვიძლია ფრენა ნებისმიერ მომენტში ოდესმე დაეცემა , 

რადგან ისინი ვისწავლოთ ფრენა და წარმოიდგინეთ, 

ყველაფერი, მაგრამ ყველა ფრაგმენტები სიტყვა, იდეები,და

აზრები.ღრმა წყლის ისე ღრმა ხელოვნება შეცდომაში

სიწმინდე თემაზე არ ვარ დარწმუნებული, ზღვის ჰაერი და , 

როგორც ჩანს, თითქოს ჯადოსნური ენერგია სიმსუბუქე და
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სენტიმენტალური embebecido და ternurento ცოტა

უფრომეტიც, მოდის ერთ უტყუარ მომენტში და არ

დაუმარცხებელი, რამეთუმისი გამარჯვება იყო ყოველთვის

მისი დამარცხება და უფრო ცნობილი გახდა, უბრალოდ უნდა

იყოს დამარცხებული კიდევ ერთი ბრძოლა , რომელიც

არაფერი ამბობს და გრძნობს მოცურების გემოვნების მას, ვინც

მისცა გამარჯვება , ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ

ვისწავლოთ და ვისწავლოთ ერთად ცხოვრება , რომ ყველა

თქვას us.

ii ფრაგმენტები

ფენიანი , ჩაიძირა მანძილი stairwell კბილთა ლითონის

ნაბიჯები დასუფთავების rag,bucket იატაკზე, მოედანზე

მარმარილო, კედლები ერთად ოთხი წვეთი -by- drop მოდის

და ღრმა , ოდნავ, ვინმე ამწვავებსსართული ჩააქრე შუქი, 

უმწეო, ერთი გაჭედოს ზედაპირზე სინათლის სხივის

ჩრდილოვანი ეფექტი, reflecti- მინის სახე, შევხედოთ

ნამსხვრევებით, ერთი diving, გაფუჭებას, განვითარებადი

buoy რომ გადაარჩინა ჩემს choking , გიჟები,გაიქცა და

დაკარგა შორის ვარსკვლავები და ცარიელი უფსკრულს ძალით

თვალსაზრისით დამოკიდებულება, სისრულეს ტანჯვა და , 

სანამ შიში, მაშინ off ფორტეპიანო გზაზე წარმოშობის

ფრიალებს tar ფორტეპიანო იყო იატაკზე და შემდეგ ეხება

პირველი ხმა,პირველი სურათი ხმა ღრმა ეხმიანება

სიცარიელეfin საცურაო წყალში, საბოლოოდ jumping bond 

mo მოძრაობა და ყველა რომ სუნთქავს და გამოათრიეს

fordesvaneceste ილუზია, იყო სხვადასხვა მომენტში

ოკეანეში profundez ,თხევადი და მარილი წერა გარეშე

ფერადი ფანქარი , იყო მსახიობი შოუს კულმინაცია პარტიის

საჩუქარი, რომ მახარებს , pajamas საწოლი, საწოლი

მოსაკლავად გაზიანი და განსხვავებული, რომ ეს იყო სურათის

გარეშე დეკორაციები, ყველაფერი ინჰალაციის, 
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ცვლილებააღქმა და გარდაქმნა იყო აშკარა , არ ცრემლებს, არ

ხაზები , არ წესების გარეშე რაღაც აკლია ყველა, ამბავი, 

რომელიც არ იზრდება არ გამოჩნდება , ძლივს ეუბნება და

იკვრება , სიმართლე, ჯაჭვების და საკეტები ყველა

მხარესSlingshot, სამიზნე და არის გაოცებული , როგორც

ისარი გარეშე ფარგლებში , გვაკავშირებს კვანძი წერილობითი

დაღვრილი, incontinent, ბუნდოვანი წერა, არასდროს off , 

ყველა დაინახა, უნდოდა და რომელმაც ყოველთვის მინდოდა

, და იმ ფონზე, რომ არასაქართველოს ყოფნა, ჭრის და

შემოვიდა უხეში წვერი, ერთი ულვაში, თმის , ერთი პლუს

ერთი თითოეული სახე , შეხება თითოეულ

გადახდისუუნარობის მისი ცოდვა, მისი უსასრულო თარიღი

და აჰა შეადგენს მხოლოდ და მხოლოდ ტანსაცმელს

შემდეგ გაგრძელდეს ქვიშა, დედამიწა დაინახა და ცხოვრობდა, 

მას შემდეგ, რაც დრო dive , ყველა სიამაყე ხასხასებს და

ადიოდნენ ბოლოში მსოფლიოს ვხედავთ მარტივი სიმღერა , 

რათა ის კმაყოფილება მოულოდნელი დარტყმა , ხედვა, ჩვენ

ყველა ვცხოვრობთ რეალობა ერთი სხვა premonition რაღაც

მოხდებოდა და მოახდენდა სპაზმი გაათავისუფლა და Awake 

, შეგრძნება და წერილიარასოდეს სრულყოფილი სონეტი of 

მდგომი მოხმობა, გაიქცა ერთი წინადადება , რომ ეტაპი , 

ასესადაც ჩვენ არ გასვლა და სად ვიყავით გარეშე შესვლის , 

შეესაბამება საიდუმლოებით მოცული გაუჩინარების ფხვნილი

ჭუჭყიანი რეალური წერტილი ყველა ფანტაზია ილუზია

შემდეგ აფეთქდა კომეტა , და ამ პლანეტაზე მცხოვრები

ყოველთვის არ არის bullshit ეჭვმიტანილი ინტრიგები ბაზაზე

დამონტაჟებულიგეგმა არ შეწყვეტთ შემდეგ შეიწოვება

მოვისმინოთ ერთი ხმა, და howl მგელი წერილი არის

ისტორია, სრულყოფა განადგურების შეიცავს სარაკეტო

ვარსკვლავი beachfront იმდენად უცნაურია , რა ითქვა და
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დაიწყოს ქვემოთ კიბეებზე წლის წინცარიელი ერთი წვეთი

ნაბიჯი, მაშინ ლითონის მოაჯირები იყო ავტომატური და

მხოლოდ ერთი ფეხი მდინარე, barefoot და ცივი, ყველა რომ

არ ჩანს , რომ ყველაფერი ქრება და ქრება.საყოველთაო , 

როგორც ეს არის, მაშინ მხოლოდ ერთი ენა , პირში გახსნა

მწყურვალი სასიამოვნოა აჰა კოცნა კოცნა და სურვილი, bite 

თქვენი სახე, როდესაც მოგზაურობა თქვენი ნავი დახევის გამო

და ნუ რეალურად რამ, რომ არარარეალურია , მაგრამ

ვხვდები, თქვენი ცხვირი petiz ცხელი სენსაცია და ფრიალებს

და დაიპყროთ Pluto, მისი გული ქვის აუზით ცალკე ცხოვრება

პორტრეტი ყოველთვის არ გადაიღო აჰა madness ექნება საღი

აზრის იყო იმ წერტილში, სადაცყველა შექმნილი და ფხვიერი

კოცნა ელოდება გამართავს , რომელიც ძალაში მხოლოდ

არსებობს რწმენას , ყოველთვის მიბმული მისი გული , 

სურვილი ტუმბოს და ნაკადის წარმოუდგენია მიმდინარე

წელს crate იყო ოთხი კედლები დასახე ძაფი გარეშე მიზეზი

ელოდება ანათებს ძალა, რომელიც არ ეშინია, იგებს ან აგებს , 

არის სურვილი , რომ შეიქმნას და ბუნდოვანი ზღვის ფუნჯი

ხატავს მთელი ანბანი თითოეული ფერი , მისი მარცვალი

დაძალა , კულმინაციური განწყობა უნდა წავიდეს და წავა და

მოდით თავს წასვლა , განსაკუთრებით ავაშენოთ ციხე ქვის

ქვეშ ჩანჩქერი და მდინარე ჯაჭვის მიიღოს ყველაფერი წინ, 

ზემოთ რაღაც ჩანაფიქრი ჰქონდა , ძალიან განსხვავდება

თანასწორი და მარტივი ზღაპარი მოგზაურობახმა

ვირტუოზული რომ არ უნახავს,   მაგრამ ვრცელდება შემდეგ კი

ავიდა მეორე დაირეკა ასვლა მაინც დადიოდა უკან წინასწარ

ნაბიჯი და levitating და მხოლოდ ერთი ცდილობს ასვლა

ყოველი ნაბიჯი თქვენი მყარი და დარწმუნებული ვარ, 

საჰაერო წარმოიდგინეთ, ფორტეპიანო , რომდარჩა ასაფრენი

ბილიკი სართულზე მხოლოდ ერთი გასაღები, და ეს არ იყო

სამწუხაროა და არც მოპასუხე აქვს რწმენა ერთი ყოველთვის

მჯერა გამჟღავნება საცხოვრებელი და მიიღეთ მხოლოდ ერთი

131



წუთით სურნელოვანი ცხელი ლანდშაფტის ზღვის shine , 

რომ თქვენ მიყვარს ჩემი dive,უკვე ჩემი float ჩემი ნავი

იძირებოდა გარეცხილი ტანსაცმელს , რომელიც ასუფთავებს

ფორტეპიანო დამონტაჟებულია ოთახში, სადაც არავინ არ

სურდა , რომ იყოს და მე უბრალოდ მინდოდა იქ მაშინ შევა

კარი იყო, ყველაფერი და წარმოვიდგენდი გაღრმავება , იყო

სურვილიგაქვთ მარყუჟის გული და თქვენი წყვილი, ეს

ყველაფერი სატუმბი და შემდეგ მღელვარე , ნაკლებად

მგრძნობიარე და დაბომბვის აქტი უკვე ომის შემთხვევაში

მშვიდობის ყველაფერი ერთად სხვადასხვა გრძნობა ერთი წინ

და გაფართოებას , რაც აღმოჩნდა დამას შემდეგ, რაც

ფრინველის სიმღერა და აღფრთოვანებული მხოლოდ დღეს

შეიტყო მისი მუსიკის ლექსები, ყველა დახარისხებული გარეშე

კოორდინირებული ამოცანა იყო, რათა და დასრულდება შიში

არ მჯერა, და საბოლოოდ არ დაუბრუნდება ამ სამოგზაურო

ყველა გზა უკვე ღრმა წვეთი სახურავი, windowajar და ცივი, 

ბნელი აქტიფაქტობრივად, არასდროს არ მოხდა, არამედ

ინფორმაციით და ეს უნდა იყოს გამოგონილი ეგონა, რომ

დააღწევს იყო მხოლოდ გამწოვი , რომ წყალი იყო მხოლოდ

ადგილია თქვენი კოცნა სურვილი მხოლოდ თქვენ და

ითამაშოს ფორტეპიანო ნაწილი იყოგეგმა შეეხოთ თქვენ

აღვნიშნო, რომ თქვენ მოსაპოვებლად ფიქრობს აღნიშნა

ბლაგვი დანა იყო ძლიერი წერა რომ არ გაფიცვის უკვე იგრძნო

ჰალსტუხი ფხვიერი ვარსკვლავები ღამის მოგზაურობა

მომავალში, რომ არ მოვა , განსხვავებული წარსული და

აწმყოიყო გადატრიალების , ეს იყო მხოლოდ ერთი ამბავი , 

რომ ყველა შეურაცხყვეს და ბოლოს რა დარჩა Pluto მხოლოდ

ჩაწერის სიყვარულის გული ორ კედლები შეუძლებელია

გადასვლა , სადაც არაფერი მოშორებით ღია წრე , 

მოედანზემართკუთხა ერთი, რომ გამკაცრება კვანძი, shake off 

მტვერი და ვნახოთ, ფორტეპიანო მხოლოდ შეეხოთ თქვენი

სამწუხაროა და ბნელ ოთახშიგადაიღო სურათი, roll ფილმი, 
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პატარა გამოსახულებები ფერებში ფრაგმენტები , რომ შენ

აისახება ნაჭერი სადაც ყველაფერიუერთდება რადგან მინდა , 

აისახება ჩემი იმიჯი, თქვენ მარტო სარკის ჩარჩო .

საერთო

როგორ უნდა გავიდნენ ამ ტკივილს, რომ immerses და

აძლიერებს ტანჯვის მტკივნეული ერთი და მხოლოდ.ეს იყო

საკმარისი სახეს გარეშე მკვლელობაში , განიხილოს და ყოველ

ცრემლს წვეთი აღმოჩენის ფენიანი გული და შემდეგ

შეურაცხყვეს ჩნდება მიმდინარე დისკები ჩემთვის გიჟები და

ჩემი გააღიზიანა და ჯაჭვების გარშემო იმპულსი , სასჯელის

ავადმყოფი სული და მუქი მტვერი , რომ ჩვენbob შესვენებები

გრძნობს და ფიზიკურად უფრო ubiquitous steam ამ

მღელვარე გასხვისების root სულის იპოვეს maze, თვით

თქვენ ისხდნენ მიმდინარე წყალქვეშ გულგრილობის მეორე

დღეს, განადგურებული ჯაჭვი , რომელიც ავალდებულებს me 

გათავისუფლებისთითქმის გადაუდებელი მომენტში, ყველას

ელოდება ალეგორია ცხოვრება, ტრანსპორტირება bucolic 

მომენტები.

ლამპარი წვა, fulminará , აქ დიზელის და განათება ალი, 

რომელიც წვავს შენთვის ჩემი ცუდი გული , ფხვიერი ცხენი

ელოდება მოთვინიერება სარგებლობს ყველა , რასაც ვგრძნობ , 

რადგან თქვენ გრძნობს, როგორც თქვენ გრძნობთ , ამ

უსასრულო დრორომელიც კვეთს მიმდებარე წარსული და

რომელიც აღნიშნავს ნებისმიერ ცხოვრება უნდა ცხოვრობდნენ.

ჩვენი გაერთიანება კალოს ჯადოსნური რომ მხოლოდ სახეს

თქვენ და თქვენი დედის სახე, განცდა სითბო და სინაზის

ყველა მწარე უბრალოდ უნდა მხოლოდ დააყენებს ჩემთვის

ცხოვრება და ყოველთვის up , რომ თქვენ იღუპება ამინდის

მოძრაობა ტუჩებიsensuality, გამჭვირვალე ბედნიერება , 

როგორც hug მნიშვნელობა ელოდება უნდა ცხოვრობდნენ it-
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ძლიერი კავშირი განსაკუთრებით კარგად გისურვოთ, 

მისწრაფება იყოს ბედნიერი, როგორც petiz ერთი ძირეული

დათესეს, ზრუნვას და გაძლიერდა მეგობრობა

უკეთილშობილესი სიყვარულირაც ჩემს გულს სცემეს თქვენი

ტემპებით.

მამა იყო al მამა ჯადოსნური მომენტი უფრო სწავლისა ოდესმე

იმედი მაქვს დიდი სიყვარული აქვს დიდი სიყვარულით

ბავშვი უბრალოდ მიყვარს ბავშვის დედა გიგანტური

ყოველთვის ყურადღებიანი და ჭკვიანი მამა და შვილი , ჩემი

შვილი აფეთქდა ჩემთვის სიხარულით შეგრძნება,ემოცია, 

სითბო, სიყვარული და სითბო, არის ძალა, რომელიც

საუბრობს ჩვენთვის მარადიული სიხარული, ნება affection , 

გაზიარებას, სწავლების გაკვეთილი და ამის გამო ორივე სავსე

ბედნიერება , რაც ჩვენ მისწრაფება იყოს სამუდამოდ

ახალგაზრდა სტაჟიორის novice მამა.ხომ არ ნიშნავს იმას, 

რომ შენ მიყვარხარ, მე ვგრძნობ, რომ თქვენ, როგორც ყოველ

მომენტში შფოთვა კითხვა და ცოტა იმიტომ, რომ მე Fascinas 

.თქვენი სინათლე ჩემთვის ყოველთვისაღფრთოვანებული

სურათი ჩარჩოში , სადაც ორი cabemos , მაგრამ თქვენ

ყოველთვის ყველაზე ლამაზი.Away გამოვიდა უბრალო

sunrise მხოლოდ ვფიქრობ, თქვენ შეავსოთ ჩემნაირი

გამდიდრების, თქვენ გიჟები ჭეშმარიტი სინაზის

გაანადგურეს

ერთ დღეს მას ცრემლსადენი შეიტანოს თქვენი სახე აღარ

chorares

ოცნება სასურველი ინტენსიურად dive გაიღვიძა შუა ზღვაში

ძილის რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში მავთული, 

მეოცნებე sleepwalker , ღამით სული, რომელიც შებინდებისას

ფიგურა shadow invades და იღვიძებს მუქი სუფთა და

ნედლეული ილუზია , უფრო მარადიული გოლიდა ვნახოთ რა
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ღრმა ძილის ერთ დღეს - ვიღვიძებ და სჯერა მითი

ყოველთვის ოცნება მიღწევა და მივაღწიოთ კიდევ ერთი ცალი, 

უსასრულო შეესაბამება თქვენი dash ...

წყვილი

სასურველი კოცნა მშვიდობიანი ძილის რომ numbs us და

სურვილი უფრო იქნებ არ wanna ვიცი ტკბილი და თქვენ

ამბობენ, რომ კარგი სიტყვა და ამოცნობა ცემის shake გულის

ფიქრობთ შეჭიმული, ვიზუალური და არასოდეს

გაერთიანებულიმე ვარ მიმდინარე ძარღვებში, რომ თქვენი

გული pumps'm სუნთქვა ჰაერში სიმსუბუქე და სიცხადე

არასოდეს რიტმულად დაავადებული ან ბოროტი beating'm 

ისევე როგორც წვიმის წყლის და ქვის sand'm შენია, ერთი, 

რომ არ გაშლა ადვილად და savoring თქვენ

გარეშედაამტკიცოს, რომ აქ ვარ ნახევარი ძიების მისი ჯიბეში

ფენიანი boot ერთიანი ელოდება გვაკავშირებს და ჰალსტუხი , 

რომ არასოდეს გაუქმება იმიტომ, რომ თქვენ ფეხსაცმლის ჩემი

წყვილი მაქვს , როგორიცაა სიყვარული.

სიცოცხლის

მარადიული შეინახოს იგი იქ მიდის ქვევით და მაშინ არ

არსებობს გზა ბრძოლა, მის გარშემო ან მანიპულირება ეს არის

ტერორი დისიდენტი Burble და სრულდება ერთ მომენტში

გაფიცვის გონება შექმნის , ფანტაზია ან უბრალოდ ხატავს

დაუდგა კვალი მწვანეტონი და რომ ტონი დაიბრუნოს

ცხოვრების ცხოვრება და აყვავება , აქ არის ანგარიშით თქვენ

ყოველთვის სურდა აღვნიშნო , ცხოვრობს ინტენსიურად

მიყვარს

აჰა სწრაფად პოულობს სურვილი მოიგო ის აპირებს და

crashing in მარილიანი ზღვის ქვები და მოოქროვილი სიღრმე

და ფენიანი აჰა სადგამები
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ცივი რომ შემოდის მშვიდობიანი საცურაო და რეფერირებადი

მე შევარჩიე ჩართული წყაროს წყალი მიღების დასავლეთით

გავლის მეორე მხარეს არაფერი არ არის რთული, უბრალოდ

არასოდეს tread იგივე ნაბიჯი და წინასწარ ხდის თქვენს

გულში ითამაშოს მუსიკა, რომელიც მოუწოდებს თქვენ ქარის, 

საზღვაო და სახმელეთო მოგების საკმარისი მიყვარს.

Wall

თუ ეს მოხდა არ ვიცი, დარტყმა ცივი, bubbly გაცივებული

შეურაცხყვეს გონება და გაყიდა სული, სუფთა იარაღის გარეშე

sentimentality გზა , მიბმული ორგანო, რომელიც hallucinate 

და მიმდინარეობს არასდროს მოდის , რადგან სულს არ

გაუცრუებ , საპროცენტო superiorizaმაგრამ ეს არის სუფთა , 

მაშინ, რომ prominently კარგად ჩანს, დახურული წრე , 

ნახევრად ღია საშუალება , რომ დამორჩილება და ილუზია

ჩნდება immensity thunder და ყველაფერი ჩერდება, როდესაც

სიკაშკაშე ეფექტი, მაგრამ დაავადება სულს ამ საჭიროებების

ორგანო დაშეგნებულად plunges us შევიდა abyss მისი

საკუთარი ყოფნა და ლევიანი, და რჩება დანართი , რომელიც

არღვევს განწყობა და დაავადების სული სიმსივნური გაუძლო

ტკივილი და როგორ გაუფრთხილებლობით , რომ ეფექტი და

გავლენა , რომელიც მეტრში და სასეირნოდ არისშეხვედრაზე

სული, სული, სხეული დაჯგუფებულია ცხოვრების , სადაც

ყველაფერი მადესტაბილიზირებელი ფაქტორების, ან იმიტომ, 

რომ სხეულის ვერ აგებს ჭრილობა ასაკის ან დაავადებები

ailments და შემდეგ ამ სულისკვეთებით თვითმმართველობის

და ეგოიზმი მოვიდა ჩვენი ნება, არამედ სიმშვიდეს

ურღვევსსული და ამ გალერეაში ფიქრი აქტების სული

კორუმპირებული და გაუსწრო სუფთა , ძლიერი , მძიმე, 

როგორც კედელი ვერ ხტომა.

ვფიქრობ,
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თხევადი მოსაკლავად ფანტაზია, ინსულტის აღფრთოვანებას

ერთი ჩაეფლო madness და ღრმა იგი მხარს უჭერს

მშვიდობიანი გზით ჰარმონია beams და ჯადოსნური იჭრება

ნაწილები და აღწევს უგონო შეგნებული მოჩვენებათა სამყაროს

აჰა ცხოვრების ხდება სილამაზე სუფთა სუნთქვა დაinfinity 

ხდება ხილული ზღვარი სიტყვა და აფართოებს გრძნობები და

აქტის ფიქრის გარეშე შეცვალოს თქვენი მიზეზი ვიფიქროთ და

წარმოვიდგინოთ, ოდესმე გვაინტერესებდა superiorize ყოფნა

, ფიქრი და მოქმედი შეიცვალოს.

მეგობრობისათვის

Twilight შებინდებისას , რომ ყველა ხდება თავშესაფარი

დაშორებით წარმოსახვითი მტერი , ბრძოლა იქნებოდა

გადაკვეთა ზავი მშვიდად , გთხოვოთ სიმშვიდე, ღამით იყო

დაცემა, და დავიწყე გრძნობს, რომ დაუკავშირდა, რომელიც

გრძნობს რბილი კანის იქნებადა ახალგაზრდულ ენერგიას

სუფთა მეგობრობისათვის ძლიერი ჟესტი affection , ვიდრე

რაიმე ვნება და სიყვარული და რაც ბუდე მხოლოდ

შეხებითthumb და წარმოიდგინეთ, რა ეს იგრძნო, როგორიცაა

და გაატარა ჯაჭვის ყველა ენერგია.

ვისწავლოთ

აღტაცებული და მოხიბლული დაღვრილი წვენი , სხვათა

შორის მართლაც ბნელი ან affronted მაგრამ იჯდა

სახელმწიფო მზადყოფნაში , გარეშე მაინც გრძნობა

მინიმალიზმი საჭე აჰა, მთელი ქალაქი, იმდენად დაბნეული ან

არასწორად არ ვიცი, თუ გადაწყვეტილი იყო, მაგრამ ეს ყველა

აზრიროდესაც უბრალო სიამოვნება დაწერა, თქვენ მოითხოვოს

საჭირო არ არის , როდესაც ეს მოხდება ნარჩენების ქრება და

ყველაფერი იგრძნო და დაინახა , მაგრამ შევჩერდეთ , წერა

ინტერპრეტაცია , ათვისება სატრანსპორტო სწავლისა და

სწავლების, აჰა სუნთქვა იზრდება ქარი,მერე კი ქრება , 
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საფრენი 7 ზღვას poisando განაცხადა აღნიშნული აჰა ჩააგდო

, გაღრმავდა , ნებისმიერი მეგობარი მეგობარს , რომ მეგობარი

და განუყოფელი , მაგრამ არ ჩანს იყო გაფრთხილება , აზრის

ნიჭი, რომ ფრიალებს გადის, გადის და წარმოიდგინეთ, იქ არ

ყოფნისმაგრამ ყოველთვის მოწმენი იბადება ერთხელერთ

დღეს ერთი მხოლოდ ფიქრობს, რადგან უკვე დღეს, ახლა არის

მომავალი და მძიმე წერილობით მოსარგებლე მარტივი თბილი

და უპირველეს ყოვლისა შექმნა და წარმოიდგინეთ და

ხელახლა ისევ და ისევ ადგილი , რომელიც არასოდესდატოვა

, მაგრამ კიდევ არსებობს, უკვე შევხედოთ საათი სასურველია

იმყოფება დროული და მოწმე ფაქტები, ემსახურებოდა და

უნიკალური გრძნობა სასიამოვნოა , რომ გააჩნია melt და

ნორმალური გამუქება ისე ცნობილი, და მხოლოდადრეული

და გამოღვიძება და ბნელი და ნათელი ჯადოსნური ღამე და

პრაგმატულად იყო levitating და ტრენაჟორები ნავი

ჩრდილოეთით, shrill და მბზინავი , რა თქმა უნდა , ის იყო , 

რომ ერთ მომენტში, დაბრუნების და ზღვის ისე ძნელი

წარმოსადგენია იყო დიდიდა დიდი რისხვას ოკეანეების ისე, 

რომ ამ მიმართავს უკანონო მოგზაურობის გარეშე მასპინძელი

იყო მოედანზე ბურთი სამკუთხედის შეცვალა , როგორც

პირამიდა სარკოფაგების გონება impenetrable soul ... 

როგორიცაა დავიწყებული ცხოვრების, აპირებს საიტზე

სურათს ფოთოლი, რომ არ მშრალიმისი მიწოდება კალამი და

წერილობით ჩვენი პლანეტის თითოეულ ანტენით, 

სატელიტური ან ერთი თემა , რომ შევინარჩუნოთ კონტაქტში

სხვა პლანეტაზე და იმოგზაურა როგორც ხეები ისინი

დაიბადნენ ფილიალები და ყვავილები Gardener ანათებს

მთელი დღე , ისევე როგორც დიზელისMoonlight მოხდება და

შემდეგ კიდევ ერთი ნახტომი , პლუს ნახტომი ვხედავ ბავშვი

დაიბადა და განსაკუთრებით თვალს მას იზრდება და

ვისწავლოთ და ვისწავლოთ ყველაფერი ხედავთ და

გარდაიქმნება აქტი, რომ ბავშვის ენა რბილი კანი უზენაესობას
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ბავშვები დაკავშირებითმშობლები და სწავლების გამო ორმაგი

დამკვირვებლის დუმილით სწავლისა და უნდა ვისწავლოთ და

იცით, როგორც ტყუპი რომელიც აქვს წყვილი , რომელიც

ორმხრივი სწავლების ბევრი ნაღმი და თქვენი გამოწვევა

გაიზრდება და თქვენ ყოველთვის ვისწავლოთ და ვიცი, 

ძალიან ცოცხალი .

ვგრძნობ ტანჯვა , რომელიც ხელს უშლის ჩემთვის, როგორიც

არის, რომ რეალური კარგი საქციელი , მაგრამ ყოველთვის , 

როგორც სამწუხარო clown'm ყალბი ღიმილი , შიგნით

სიხარული არ შეესაბამება გარეთ გრძნობენ float , რაც ჩემთვის

გამოდის იქნებოდა მოგზაურობა და დარჩენის წერტილისადაც

dista საკუთარი ხედვა გრძნობსabysmal stride, არაბუნებრივი

მოვლენაა , მაგრამ , როგორც ცხოველთა გრძნობს საშინელი

სისასტიკით და სიჩქარე, იწყება strangles და კლავს , 

როგორიცაა თანდაყოლილი ძალის predestinate მარცხი დროს

და წინასწარ და მოგზაურობა უკვალოდ არისსურათი

ამაზრზენი , პორნოგრაფიული და ცოდვილი მართლაც აჰა

ფიცის ზეცაში ტემპერატურა სიმაღლე , მოდის მხიარული და

serene ახალი marigold , რომელიც ამბობს, შეჩერება, ყვავის

და იზრდება, რომ ამ ძალადობრივმა ელექტროქსელის არის

უბრალოდ ცუდი დროს ყველა ferocity უნდა კულმინაციაც და

გაუმჯობესდამოულოდნელად მიადევნე არაფერი ან არაფერი

აწუხებს და purest იმპულსი გიჩვენებთ რაც ჰაერში ხმაური

და ამით თქვენ ვფიქრობ, რომ მოვიგოთ ეს ყველაფერი შიშის

გარეშე , გარეშე ოდესმე ვისწავლოთ არა იცხოვრონ ხაფანგში

რომ თქვენ სძულდეთ გააჩნიათ არათქვენ , თქვენი ადამიანის

თვითმმართველობის ხედავთ, რომ კარგი საქმეების გახდის

თქვენ ვარსკვლავი დედამიწაზე ვარდნაmop ვთხოვთ, რომ

შეხება ფორტეპიანო რადგან მე მაქვს გეგმა , ჩვენ არასოდეს არ

მიიღოთ საწყისი ხელს უშლის შესრულების შენ და ფრიალებს

ბინა და ფრიალებს მეტი thundercloud არისმრავალ factorial 
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პირობით, რომ გვაიძულებს in the rain გულდასაწყვეტი

სატენდერო და ტენიანი დედამიწაზე serene სახე მოსმენით , 

როგორც ჩანს, conjecture გარეშე არქიტექტურა საინჟინრო

მისი ძალა, ლაპარაკია ფანტასტიკური , რეალისტური

მიუწვდომელი, იმიტომ, რომ ჩვენ ყველა უფლებამოსილება , 

რომ ჩვენ გვჯერა , უპირველეს ყოვლისა ჰქონდამუქი

მიმდებარე მინის, მაგრამ აბსოლუტურად გამჭვირვალე

შებოლილი ტონა ღირებულებები , როგორიცაა ყვავილები აქვს

წყლის მათ მუდმივად და რა არის თესლი იზრდება გონება

იყოს განსხვავდება იგივე როგორც ჩვენ ყველას გვაქვს

ინსტინქტები და ferocity ძალიან სულის ადამიანი , გარდა

შესაბამისი წამალსMagic არის ციცაბო გვირაბი , რომელშიც

ერთი ხედავს შესვლის ნათელი და რომლის ბოლომდე არის

ჩაშლის of უძირო ორმოს ყველა ჩვენ უნდა სუფთა წაართვა და

სიკვდილით დასაჯეს.

აჰა, არავინ იგებს მათი მსოფლიოში გვირაბის გავლით

ცოცხალი სინათლის შეყვანის და ანათებს თქვენი გზა, რადგან

, რაც გვაქვს არის ცხოვრების ხაზი , რომ უნდა ჩატარდეს .

მიყვარს განიცადა ღრმა სიყვარული იგრძნობოდა ასევე

დავიწყებული ქვედა ნახევარში დაკარგა მოინანია და

ცხოვრობდნენ.

ნიღაბი ვცხოვრობთ ბოლომდე , როგორ დასრულდება

ყველაფერი და ბოლოს , და აჰა, რა თქმა უნდა არაფერი

დარწმუნებული როგორც კი არაფერი უფრო გაურკვეველი

ჩანართით პატარა და უწყვეტი ხაზი საზღვარი, რომ არ

ითვალისწინებს უსასრულო , ისე, რომ ხაზები აქვს ორი

ქულამზის ამოსვლა და მხოლოდ უსასრულოდ მხოლოდ სახე

სიკვდილი მოდის ნელა როგორც სუნთქვა ყველაფერი იგრძნო

, მხოლოდ იმიტომ, რომ არასოდეს დაინახა ერთი სახე , 

მაგრამ იმისათვის, რომ ნიღაბი მუქი.
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მეხსიერება

თქვენ ხომ თქვენ იგრძნო გვიყვარს შენ თქვენთან ერთად

ცხოვრობდნენ არასოდეს უყვარდა კიდევ ერთი, ვინც kissed 

თქვენ ვნახე თქვენ მოვიდა სიყვარული, რომ ყოველთვის

გვახსოვდეს, რომ არასოდეს იგრძნო იმდენად განიცდის მეტი

არაფერი მზად არის მოკვდეს თქვენ მეშვეობით მე დაწერა ისე, 

რომ მე დაიტანჯა და მოკვდა და არასოდესთქვენ ოდესმე

უბრალოდ იგრძნო დაკარგა.

Lover მოცემულ მომენტში , როგორც ჩანს, ჯერ მხოლოდ

ერთი დღის დაშორებით სიყვარული ვინმე უკვე lover .

Reflections

ველოდები რაღაც დაიბადა სარკეში მე და ჩემი ასახვა ასახავს , 

თუ რამდენად კარგი და არა მხოლოდ მისი იმიჯი ასევე ამ

მარტივი ასახვა გარეშე სარკის გადაეცა .

ნათელი ღამეს ბნელ ღამეს , როგორც ნათელი, როგორც

გარიჟრაჟზე , სადაც კუთხეში თქვენი ხიბლი გახდეს , როგორც

ჭეშმარიტი გაძნელება ფრინველი, რომ ფრიალებს და ყველა

aspire თავისუფლება.

წერა

მე ... და უფრო კარგი , რომ შეიძლება ჰქონდეს როლი და

კალამი irresistible განსაკუთრებით მისწრაფება მხოლოდ

აზრის

ჩაბარების

მოკვდა!დიახ, ეს იყო დასასრულის დასაწყისი დასაწყისში

volte-face გარეშე მწარე , მაგრამ გარეშე სინაზის იყო

მოგზაურობა არ გააკეთა იმიჯი, და გარეშე გამბედაობა

დაპირისპირებულ ყველაზე დაბალი და მაღალი დროა

დატოვოს ან დარჩენა ამ ადგილზე, წარმოიდგინა ყველაფერი

141



და არაფერიზოგჯერ წარვიდა იგი და წავიდა ექსტრემალური

ბოლოში , რომელიც ამბობს, რომ არ ეშინიათ არც ზარს

სცემდა მოგზაურობა აქვს დაბრუნდეს ამ სამყაროში ჩაეფლო

სიღრმე სილამაზის რომ ყველა მაქვს, არის ყველა და ყველა, 

არაფერი მინდა , როდესაც დატოვებს არაფერი მიიღებსეს არის

ის, რასაც ვფიქრობდი.

Abyss'm უფსკრულში , სადაც უფსკრული ბოლომდე.

დაველოდოთ და მან rode კარგად , რომელთაც სურთ, და

სურვილს jumping, skipping და მოწევა ფეხით გარეშე

სენსორული დანიშნულების შფოთვა მერყეობს ერთად ასაკი

თუმცა ყოველთვის მცხოვრები ansiosíssimo რეჟიმში

ელოდება რაღაც, ჩვენ ყოველთვის გვინდა რაღაც , ყველაფერი

ჩვენთვის დგას, როგორც ნებით თუ უნებლიეთ.

კიბე

მე იჯდა equacionei , მაგრამ შედეგი არ იყო ახლოს , 

სავარაუდოდ, ქვემოთ კიბეებზე და ლიფტი შორის მსუბუქი

და მუქი და გამკაცრება აჰა მან თავისი ნებით მეორე მანევრის

არსებობს, რომ ავიდა და ნელა გამოიტანა არასოდეს ეცემა.

სათაო ოფისი

ცრემლსადენი, ინტუიცია ან განადგურება , რომელიც

ფიქრობდა, რომ ლამაზი სასმელი მხრიდან სასადილოს

მაცივარი და მოუტანს ადგილობრივ შტაბბინასთან და

ყველაფერს იღებს დაკმაყოფილდა და ბრწყინვალე არსებობა.

არ სურს დასრულდება , დამთავრებული ასე რომ, ის

მოუსმინოს სიტყვები მიღმა დაინახა ამ დამაშინებელი , 

როგორც გამარჯვებული კვლავ არ უნდათ და ამიტომ ვარ და

მე მოკლე

Sol

142



რა ხდებოდა იგრძნო ვწუხვართ გამთენიისას ერთი სარჩელი, 

რომ მოვიდა ღამით ცხოვრობდა, აღდგა და აღსდგება ვარ

ძლიერი მზე.

აღსდგება ფარდა smoke აჰა, იგი დაიბადა გარეშე პერგამენტის

ღონისძიება აჰა , ეს იყო ხანმოკლე და ფილის მოძრაობს

მოშორებით და მხოლოდ ცხოვრება კიდევ ერთი სიცოცხლე

იმიჯი მარტივია , რომ ყოველ მომენტში მისი იმიჯი და

აღსდგება

ეძებს სუნამო , სუნი insanity, madness წამების აზრის გარეშე

ყველა დაუკავშირებელი ნათესავი, გულის ობოლი, ტკივილი

one love ისე მრავალი სხვა , რომ გტკივა სახეს და კლავს

სურვილი და ლტოლვის ტყვიის , რაღაც მომენტში,ამ დროს

თქვენი აზრის , ალბათ ყველა არსებობდეს არა მხოლოდ

როგორც სათნო იმიჯი, მაგრამ იმის გამო, რომ გამოჩენა ან

მდგომარეობა გონება არ იღუპება დროს ყველა ფიზიკური

არსებობა და მოულოდნელად ყველაფერი მიდის , ან შეიძლება

გამოიწვიოს.

საცხოვრებელი კვდება

სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის ?Ouch!პატიება , იგი

მოთავსებულია ?ცხადია , რომელიც არასოდეს მოკლა ?ყველას

დატოვა ცხოვრება მომენტში.ყველა, გამონაკლისის გარეშე , 

როგორც კი ფატალური ვფიქრობ, რომ ჩვენ მალე მოვკვდები, 

და მაშინ ჩვენ ვცხოვრობთ ასე, შეჯიბრებითობის სასაცილოა

leaver

ძვირფასო მეგობარო ... ვწერ ძალიან შორს ... იყო წასული ... 

ჩემი პატარა მეგობარი ... ამაღამ ჩემი სული ტირის თქვენ ...!

მიიღოს ჩემი გული შანსი ... გთხოვ მაპატიე ჩემი მეგობარი ... 

ჩემი თავისუფლება მოშორებით ... დაკარგული ცაში ... თქვენ

გადაიყვანეს ... return'sa სიამოვნებით ... ასე მშვიდი ... 
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დუმილი, ნახევარი-way to რომელიც გარდაიცვალა ... იყო

პატიება ... ბოლო სიტყვა ...

გატეხილი

თუ ორთქლდება ჩემს სულს , არაფერი დარჩება საიდუმლო

პლუს ნამსხვრევები , ყურადღებას არ აქცევენ

ფანტაზია.დააღწიეს დივერსიის მოძრავი უმოქმედობა კიდევ

ერთი მომენტი, კერძოდ.

იყოს

ხმა, პირში გულის, ნაზი შეხება , ფერი ერთი ოცნება ხარობს

მომენტში, სასოწარკვეთილი უნიკალური და

ინსპირირებულისიმკვეთრე გარეშე მანძილი ლიმიტის გარეშე

ჭრის ბრძოლა, მიღმა ფანტაზია , რომ chick სისხლის

სურათიწითელი და ანთება გრძნობა ტკივილი, ეს არ უნდა

თავსატეხი, მაგრამ რეალობა, ხედვა.როდესაც სხვა მივიღეთ

ერთად და ჩვენ გვჯერა, როგორც approver და ხელს უწყობს

სახე არსებობა, ფალსიფიცირებული , შეცვალა და

სარკისებული.

ყველა დაშავებული ვგრძნობ, რომ ეკუთვნის ვინმე შიშის

გარეშე თანაგრძნობა, გიჟები , passionless და სუფთა სულის

გარეშე მიმდინარე კვანძის , მაგრამ გადახლართვის და

ერთიანი, ერთი გზა,ბოლო ნება და უნდა , დაბოლოს არაფერი

იყოს ...

არარსებობა

თუ touch და თქვენი მსოფლიოში, უწმინდური იქნებოდა

გარეშე mute შეხება მგრძობიარობა , მინიმუმ მჯერა, რომ

ვინმე აღემატება ჩემს რეალობას .ჩემი მწუხარებას არის

მარტივი, როგორც ყველა ბედნიერება მიღწევადი , როგორც

მიუწვდომელი.ჯადოსნური, ირონიის გარეშე ერთ დღეში , 

თქვენ ამბობთ, შეეხოთ მე ვგრძნობ , როგორ გამოიყურება at 
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me და ვნახოთ, ვინ ვარ და არა ის, რაც მე იქნება შემდეგი

თქვენ.იწვის მატჩი მწვავე ტკივილი ჩემთვის, რომ

დამთავრდა, როდესაც ყველა დაწვა.არასდროს არ აიღო თქვენ, 

სხვათა შორის, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ განიცდიან, რადგან

თქვენ არასდროს არ დაუტოვებიათ მას და ვიცი, რომ უყვარდა

და ყოველთვის მიყვარხარ ...

ფიგურა

მე მიყვარს თქვენ უფრო ხშირად, ვიდრე ის, რომ ჩემს გულს

შეუძლია სცემეს ...

მე ვსუნთქავ | გააჩინოს თქვენ | იგივე ჰაერის | მიყვარს

მე ყველა ფერები ხატავს თქვენი მსოფლიოში ...

  ჩემთვის, თქვენთვის და , ვინც ჩემნაირი

ერთ მშვენიერ დღეს

დარგეს root ჩემს გულში , დღეს, ამ ხე

ეს ე.წ. სიყვარული სამუდამოდ ცხოვრება შეიძლება

მოწყვეტილი რადგან იგი ცხოვრობს ჩემში

Transformer

მოელვარე ძალთა ბალანსი , რომელიც გარდაქმნის რეალობა.

ელექტრო პანელი აკონტროლებს პოზიციები და

მიმართულებები უნივერსალური ძალა .

მზის

უნათებს ნაწლავთა

ბუნდოვანი მიწიერი ბუნება .

სინათლის წყარო მოდის , როგორიცაა წვეთი იმ მიზეზით, 
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რომ ის არის სიცოცხლის წყარო და ნათელი.

Lighthouse

მუდმივად ეძებს pivotally მოძრაობა abnormality.

ელექტროსადენებთან

ხმაურიანი ნერვები blink გულის electrocution.

ელექტრომაგნიტური ტალღების

მოდიან და მიდიანwaveforms აზრები გარშემო წრე ტალღები.

ელექტროენერგიის

გადის ჩემი სხეულის მიმდინარე რომ მოაქვს ჩემთვის ჩართვა

ტალღა

ელექტრო იმპულსური

მე შეირყა ელექტრო იმპულსების ვრცელდებოდა რეჟიმში.

ნათელი სიმართლე

ინტენსიურად ანათებს სიმართლე, როდესაც აღმოაჩინა

იმპულსი.

Blackout

Callan არის იტანჯებიან მიერ ხმები ნათელი გრძნობა ყოფნის

.

სანთლის შუქზე

განათება ტკივილი

დაგროვილი მდნარი ცვილი .

ელექტრო კარები

ღია ნაზად ეხება , მაგრამ დახურვის დრო არ გახსნა.
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Motorcycle chainsaw

დაჭრილი ძლიერი სიძულვილის ფესვები ბნელი ენერგია .

დენმა

დენის ნათელი მოწევა წინანდელ მეხსიერება.

ელექტრომაგნიტური ტურბულენტობა

Swarm მღელვარე უსასრულო electromagnetismos 

გონებაში.

Ray electrifying

როგორც electrifying ენერგია სხივი, აფერხებს გონება.

diabolical განათება

თითოეულ აქვსdiabolical electrifying სინათლის ციმციმები .

მოციმციმე

Flashing განათება გაჩენილი me

გავლის უწყვეტი ჯაჭვი.

ჩააქრე შუქი

გაუმჭვირვალე განათება ანათებს outlandish ვაჭრობის ჩააქრე

შუქი .

ელექტრო Wire

ხაზები აწარმოებს მეშვეობით მე სხეულის ძლიერი ენერგია.

10 ელექტრული სქემა

SuBo და წინსვლისათვის -10 ჩართვა და არსებობს უხრწნელი

დენის უკმარისობა.

ელექტრო შემოდგომაზე
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ელექტრო დაეცა სიტყვა ექსტაზი და გრძნობები.

მსუბუქი cut

მკვეთრი და ნათელი ეხმიანება,

ნათელი grabbing ხმა არღვევს.

lightning Dark

ციმციმები ბუნდოვანი errant ვაჭრობის თვალის ორიენტაცია.

ფლუორესცენტული

Bloom და დაეცემა არც thunder ყველა მიმართულებით და

მნიშვნელობა.

" Ofusculência "

პირსინგი lightning დაჩრდილოს სხვისი სიამოვნებით

შეგრძნებები და გამოიყურება.

incandescence

კვეთს რკალების ღრმად თქვენს სულს , რომ გამართავს

ელექტროდი - დინამიური და ვარვარების შოკი.

Electrocutáveis

როგორც მინიშნება როდესმე ჩემთვის incongruities 

გრძნობები მოვუწოდებთ ძლიერი და მიზანმიმართული

ნათელი.

Twilight არარსებობის

გადაიტანოთ me ნაზად მაღალი lights ჩემი ყოფნა ნაზად

აღფრთოვანებული ერთად lightning.

reminiscence

შეიწოვება შეთანხმებას ნათელი დღე, მე ემზადება გამოვა
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სიბნელე და ძალა მსუბუქი, დაარიგებს ძალა და ენერგია

მთელი constelar თანამეგობრობას.

საშიში სინათლის

საფრთხეს უქმნის ამ მკურნალობდა განათება, რომ ტანჯვა

ჩვენთვის და მოდით განჭვრეტა საფრთხე.

ღამის ნათელი

ამ ფონზე , რომელიც ახლავს თქვენ bucolic მომენტები და ვერ

დაუპირისპირდებიან ემუქრება თქვენ ამ საიდუმლოებას.

წითელი შუქი

ინტენსიური წითელი შუქი და ბლოკავს ამაჩქარებელი

ნერვები.

Shock

Zarpares შოკი და დამაბინძურებლებს გონებაში იმპულსების

გარეშე გავრცელებული .

კომპანია Light

განათებული , რაც არ მომხდარა და არც კომპანია გრძნობს

ნათელი.

Thunder

Thunder grind და დაამსხვრევს მშიერი noises სიამოვნებით.

ძლიერი სინათლის

ძლიერი განათება ვგმობთ სხვები სიცოცხლე განათლების

ხმები

სხივები

რამდენად ძლიერი და lacerating სხივები, რომელიც
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ურთიერთობის გაწყვეტას შეუძლებელია გვაკავშირებს.

ჩააქრე შუქი

დაჩრდილა ცნობიერების, რომ შეაღწიონ bulky სინათლის

სხივების.

ნათელი შუქი

ინტენსიურად ანათებს mists შავი light

Cosmic სინათლის

როგორც გადასვლას და ღრმა კოსმოსში , რომელიც

ათავისუფლებს დავიწყების სული.

ძალა სინათლის

სამკურნალო ძალა სინათლის განათებული me მიზეზი

ძაფების ჩუჩა სასოწარკვეთა, მადლობელი ვარ.ამ ფონზე

მასწავლა მიმართულებით მიმდინარე ექსტაზი ყოველდღიურ

ცხოვრებაში, განმანათლებლური ავადმყოფი მომავალში და

დაუსაბუთებელი შემდეგ კი thunder up სასაკლაოების

ჩემთვის და ციმციმები როგორც ჩამოართვა Dynamite 

ფატალური სიამოვნებით.

ისე კი კურნავდა მსუბუქი და გადაადგილების ჩემთვის

კურნავდა და მარცხენა კალორიების ნაწლავთა rigor და

სიზუსტეს.მე არ ვიცი, თუ ეს ნათელი ანათებს me ბოლო , 

რადგან ვშიშობ, რომ მას არ აქვს სინათლე პერსპექტივაში

ენერგია.აქედან გამომდინარე, არსებობს ორი პოლუსი , ორი

ენერგიის უკიდურესი.და მე ჩაარტყეს დადებითი და

სამკურნალო და არა შავი და haunting.ამ ფონზე მოდის

სიწმინდე ემოციებს და რაციონალობაზე უშუალო და

იმპულსური twilight გარეშე გადასვლას და გაუმჭვირვალე

გრძნობს, არ არის ჩანერგილი გრძნობების ან ბოძზე .ნათელი

ძლიერი, ინტენსიური და დაწვა ყველა მისი სხივების , 

150



რომლებიც ეწინააღმდეგება , შეუერთდეს ნათელი, გრძნობს.

არ იქნება იმპულსური ენერგია და ძალა , დაიბრუნოს ნიჭი

გაქვთ და ძალა, როგორც მკვეთრი ლურჯი ray და ventilaste 

ცხელი ციმციმები გამოცდილი და არა მუქარის და

გავრცელებულია აზრები, რომ ძალადობის მსხვერპლი us 

როგორც ჩრდილები გარეშე ნათელი , რომ შესანახი .ამიტომ, 

მე მინდა ვთქვა, რომ არსებობს სინათლე და არ არის thunder 

, წვიმა, ენერგეტიკული და მსუბუქი , არსებითად ნათელი

ნათელი და სუფთა მის ყველაზე პრიმიტიული ფორმით

ცეცხლი , რომ ცეცხლის , რომელიც კვეთს ჩვენს და კვებავს us 

და ზოგჯერ წვავს , ასე რომ არის ცხოვრების

გააკეთაგარდამავალი და ოპონენტებს lights წინააღმდეგ

ძალიან მიზეზი ან გრძნობა, ენერგია, რომ მოგვცეს ძალა და

სიცოცხლისუნარიანობა სიმტკიცის მათი სუსტი შოკი და

გარეშე ძალა, რომელიც დასცინოდა და გაამართლონ

მიზეზების მათი ჩართულობა, არ არის ნათელი გარეშე

ენერგია და ყველაფერს აქვს ენერგია,ყველაფერს აქვს თავისი

ნათელი და მოძრაობა და მიმდინარე, ის, რომ თავად, 

დაშინებას და ხშირად უპირისპირდება us უცნაური

ბრალდებით, რომ არ მესმის , რადგან ისინი არ diriment ვერ

გაბედავს შეტაკების სხვა ენერგეტიკული მაგრამ ვცდილობ მას

თქვენი ნათელი , მაგრამ მანიმყოფება და როგორ გამოვლინდა

ინფილტრატები გრძნობს დანახვაზე და გვიჩვენებს, სიწმინდე

აზრის მეშვეობით დუმილი ჯერ, და არაფერს ჰარდენი

კალენდარი და მოსარგებლე inglorious შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე , რომ სხვები გადის ნეგატიური ან

პოზიტიური ენერგიების.მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომ ღია

ლურჯი ray დაშინებას, მაგრამ აღიარებს, რომ ენერგეტიკული

ვინც ეს თუ გსურთ განახორციელოს და რომ სინათლის

სიჩქარით , დაუყოვნებლივ , მეორე, ფრაქციას დრო და დრო

არის გამდინარე აქედან გამომდინარე, არ იქნება
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შემცირებაფარგლებში და არც ყველაზე სასაცილოა ქცევა , 

რადგან ყველას აქვს უფლება ენერგია, დადებითი თუ

უარყოფითი ეფექტი.აქვს lacerating ეფექტი შავი Faíska 

ხდება ნეიტრალური ბოძზე საღი აზრის და სიგიჟე

ახორციელებს ძლიერი ენერგია და მშიერი სიამოვნება და

გასანათებლად, ამიტომ გირჩევთ გამოიყენოთ თქვენი

საკუთარი ენერგია მიიღწევა ნათელი და esbaterá წვის

ღიმილი ფერფლის,გაშიშვლებულ სითბოს, მაგრამ frantic 

როდესაც გამოიწვია.სხვა კვადრატის აქვს Blue Ray ერთად

undisturbed აზრის საშობაო და აღნიშნა, ხის განათება , 

რომელიც მიგვიყვანს განადგურების.Blue Ray იცის მისი გზა , 

მიმართულება , მითითებებს და გადაწყვეტილება უნდა

ვიზრუნოთ ენერგიას და ფოტონები, შესაძლებელია მოკლე

სქემები , მაგრამ ძლიერი და იმპულსური ყოველთვის

მოგზაურობს დროს სინათლის სიჩქარით , მაგრამ არა blue 

ray.ეს არის ამ გადასვლის ენერგიის წინაშე პრაგმატული

ენერგია, მაგრამ არ ექსპანსიური ობსტრუქციული რომ

გვიშლის მცხოვრები ფოტოგრაფია , thunder აურიეთ და

prominently გავლენას ახდენს ხმის ტალღა, რომელიც

წარმოების ზებგერითი სიჩქარით მაგრამ არა როგორც ძლიერი

.როგორც პირდაპირი კონფრონტაციის და overwhelmed მიერ

ნათელი ადამიანი უწყობს გაუმჭვირვალე lights , რომ

დამახინჯება რა არის რეალური და როგორც ჩანს, 

არარეალურია , მაგრამ არსებობს ფიქტიური lights ასევე ეს

არის ძალა ფანტაზია ნათელი.

 Blue Ray

განრისხებულმა Blue Ray იჭრება მომეცით სროლით ენერგიის

რომ მიედინება ბინძური pores ცრურწმენები და intolerances 

, რომ ეს ლურჯი lightning გაფიცვის .

ლაზერული სინათლის
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ეს ლაზერული სინათლე გადასვლას და შეუმჩნევლად აღწევს

უხილავი და შეუმჩნეველი.ეს არის ფსიქიკური და სამაგისტრო

სინათლე ვარაუდები უკავშირდება გზაჯვარედინზე საკუთარი

ფსიქიკური.Inconspicuous და innocuous მიზეზები მისი

სხივი შეწოვის აზრები და იდეებს შხამი , რომელიც ფლობს

შხამი და მისი ანტიდოტი .

სახურავი სინათლის

ამ მოწევა მოცული ნათელი ფარული გონება მივადექით

მოგონებები გაუქმებული ფხვიერი ხელმძღვანელები

მიმართულებით და ქმედება, ქმედება, რომელიც

საავტომობილო რომ ენერგია კლებულობს ნაბიჯი frantic 

აზრის ნელი და შეუთანხმებელი massificador ously 

.პირსინგი დასვენების დრო ენთუზიაზმი და ავრცელებს თავის

ტვინის და საინტერესო განათება Deambulante 

მაგისტრალური სტიმული.

ეს მოგონებები, რომლებიც გასანათებელი სხვენში სამუდამოდ

და ზოგიერთი ყოველთვის ღია ან დახურული ყუთების.

lightning

სითბო და darkens და ხდება უმოძრაო და ჩუმად, მაგრამ

სპექტრი და ხმაური, როდესაც ეს ხდება Breathless და

აბსოლუტური , რომელიც აინფიცირებს გაბრაზება ცხოვრება

და დაესწროს სხვა lights და განათებების ან თუნდაც მარტივი

არ არის ნათელი fleeting სიბნელეში ოხვრა და არღვევსუფრო

electrifying silences.ამ lightning აუმჯობესებს თქვენი

სინდისის აღინიშნება გაცემის მჭერმეტყველი და moans რომ

განურჩეველი მოქმედების negligenciador გრძნობა ქონება

იყოს შესაძლებლობა დროს დაეცა ერთი lightning ამ

სამყაროში.ღია ნაცრისფერი ნაცარი , რომ ეს აღსანიშნავად
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გადაიზარდა ველური და ძლიერი უთოები მხოლოდ

შელახულმა თქვენ ინფიცირებული ბოლო ღია რუხი და

ubiquitous მომავალში, რომ არ დაგვავიწყდეს , რომ აჯანყება

თქვენ.გაჭრა up თავის გამოჩენის მომენტში და ვრცელდება

ნელა მწვავე და effusively გეუბნებოდით აკონტროლებს , და

ისვრის თქვენ შევიდა კარგად ნათელი, რომ დაიხრჩო ხსოვნას

incontinent სიტყვა და ასხამს თქვენი წყურვილი ნათელი.In 

ხმაურია არიან მბჟუტავ embers მაგნიტური ორგანო, 

რომელიც სტვენით და blinks თქვენი გული იწვის სურვილი

რაღაც , ვაჟკაცი და მამაკაცური ან ქალური და სენსუალური

შემდეგ, ეს ორმაგი შეურაცხყოფა თქვენ ხასიათი, როგორც

ორმაგი პიროვნება , რომელიც არ გამოიღო კი ერთ მხარეს

ანსხვა.ამ ღია ნაცრისფერი სითბოს ბნელი და არასერიოზული

და მათი სითბო დაცვის წვიმა და შეჭამეს , რომ

გავრცელებული მთელს კონტინენტზე და მუდმივი სივრცეში.

იმ ფონზე, სიამოვნებით

ამ ფონზე , რომ იჭრება და გვაძლევს insights მდიდრული და

მივყავართ უამრავი pleasures სამწუხარო და შფოთვა ქიმიის

sedentary სიამოვნებით, მაგრამ არ crusty, მაგრამ ბეჭდური

გულუბრყვილო უცხო სახეები სიამოვნებით რომ ანათებს

ყოფნა ან განცდა ან ემოციურობა.ემოცია, რომ თქვენ თავს

დიდი სიამოვნებით კაშკაშა და ანათებს და ათავისუფლებს

შეკუმშვა იგრძნო ჭარბი სიამოვნებით, ეს ჭარბი რომ

გადამისამართებების ჩვენთვის სხვა გრძნობს და

pleasures.დაბადების სიამოვნებით ვითარდება და კვებავს

დამოკიდებულების, რომ არ მცირდება და არ გადავა და

შეტაკება გიჟები სიამოვნებით უარის თქმის თმა.

საძილე სინათლის

Groping იგრძნო სახე მსუბუქი საძილე მოწმე გრძნობების რომ

გპირდებით სურვილი დამოკიდებულების რომ სინათლე, 
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რომელიც მივყავართ გამარტივებაში და მჯერა, რომ არსებობს

სინათლე.ეს ჩვენ ვართ ჩართულნი გარეშე საკრედიტო და არ

გააჩნია დავალიანება , უმოქმედო , როგორც საძილე

ცხოვრებაში ტრანსცენდენტული არსებები, რომლებიც indulge 

in საძილე სიამოვნებით წყაროები.მანკიერებები , რომ ეს rave 

თმა და წარბები დატვირთული მოკრძალებით და უსაქმურობა

.ტრანსცენდენტურ ამ ფონზე რომ მივყავართ ახალი

გამოწვევები იგივე აზრისა სხვადასხვა რეაქცია, ამ გიჟური და

სუფთა რეაქციები წინაშე სუფთა სურვილი აქვს ნათელი მისი

ძალა უნდა იკვებება იგი და ამოძრავებს ფხვიერი ქვები , რომ

მოვიდა ერთად, როგორიცაა თიხისგათბობა.

ნათელი შუქი

ინტენსიურად , რომ სინათლე არის გაყოფილი შორის

გაუცხოებული ორგანოების შუამდგომლობა და oscillates 

შორის ორი მარტივი გზა brighten , მაგრამ ყოველგვარი

ელექტროენერგიის მიწოდება, ეს არის თვითმმართველობის

შეიცავს და რჩება მწუხარებას და შეშფოთებას სისტემური

hypnosis , რომელიც კვებავს და ვითარდება.მაგრამ

შეგნებულად არის ინტენსიური სინათლის მიდის და

თვითმმართველობის გადასცემს იგივე უფლებამოსილების off.

Psychedelic thunder

Psychedelic intertwine ხმაური of thunder მამაცი , რომელიც

ხელს შეუწყობს არანორმალურობისა რომ მოდის ის ფაქტი , 

რომ ჩვენ ვრცელდება ამ trovoa- ფსიქოდელიური .ისე აქ

ასხივებს თანმიმდევრული სინათლის გარეშე

უფლებამოსილების ან იმას, რომ იქნება მხოლოდ საბაბი

abnormality შავი thunder, რომ caging და grunts უცნაური

და ღრმა გრძნობა მიზეზი absorbance რადგან ის მიდის off, 

სპექტრი და გადადისგარეშე მაინც საიდუმლო , როგორც ჩანს, 

მსოფლიოს ფსიქოდელიური lights დაჩაგრავ , რომელსაც იგი , 
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თუ გსურთ ვაჯობებთ , ან სარგებლობენ pleasures 

ეტაპობრივი შეღებილი prejudiced მიერ oblique ფერები

ინერტული , არ უნდა შეიქმნას, ან უბრალო

დავასრულო.გამსჭვალული სულისკვეთებით აზრის

ფრაგმენტები ფრაგმენტული იმისა, არიან ისეთებიც, 

რომლებიც წარმოიდგინეთ, სხვა სამყაროში, დაშორებით

დარღვევები , რომ გაღიზიანება ჩვენთვის, რადგან როდესაც

ჩვენ ნულიდან თვალი, ან უბრალოდ დახუჭოს.ეს მოძრაობა

გაასხვისა სხვა მოძრაობა , glows და spray შორეულ და

ყურადღებას არ აქცევენ გონებაში უბრალო ფაქტი , რომ

დაკავებული ან hectic.Thunder არის ფსიქოდელიური და

განდევნის ალკოჰოლური სასმელების მათ გარეშე უნდა

გამოიჩინოს , რადგან არსებობს , პარალელური რეალობა

ჭორები და intransigence როგორც bogeyman , და არავინ აქ

ჭამს უცნაური პიროვნებებს და მაგალითი საქართველოს

ადრეული მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც.აქედან

გამომდინარე, ყველა რომ არარეალურია აქვს მუდმივი ამბავი , 

მაგრამ არაფერი აქვს , ეშინია , ეშინია, რომ დეპორტაციას

inჰორიზონტები 5 ზომები , polígonas და წრფივი, მაგრამ არ

არის სავარაუდოდ , ან თუნდაც ექვემდებარება ნებისმიერი

თვისება, ეს თვისება არის ის, რომ ნახევარსფეროსდა

ტრანსცენდენტურ აპოთეოზი ეგონა.ყვავილები, იზრდება

ძაფების აბსტრაქტული იდეები რატომ , დიახ გმირები

იბადება pulses ოდესმე მინახავს,   და გაფორმებული , 

იმიტაცია მოძრაობები და ვარგისიანობის მომენტში , მაგრამ

ყველაფერი გააკეთა იცის და მინიმალურად გათვლილი

.გათვლებით thunder არის რეალური და

არაპროგნოზირებადი, რომ არსებობს ნამდვილი სპონტანურად

, რომ აბსურდია, ვფიქრობ, ნებისმიერი სხვა ენერგიის წყარო

ფსიქოდელიური.Grind და grind ხელმძღვანელები yore და

desvanecestes ყვითელი ფოთლები და შეჭამეს bibliófagos , 

და გარეშე perseverance დაშინების მოძველებული
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მეხსიერება და გააკეთა ყალბი და მის

ღონისძიება.გარშემორტყმული საზომი ხელსაწყოების ისინი

მიესალმებიანAbyssinians rotulantes და სიცილი thunder of 

აბისინელთა .იმ ფონზე, წარსული და შეაგონე მათ, ვინც

ცხოვრობს იმ ფონზე, წარსული, ის კვდება მიღმა დაესხას

ცნობილი Celestial ორგანოების რამ მოხდეს, 

დაუყოვნებლივ.მაგრამ ყველა არ არის ნათელი კითხვები, მეტ-

ნაკლებად ნათელი განათება, მაგრამ ენერგეტიკული

რადიაციული, რომ არ არიან თავსებადი წარსულში, თუნდაც

წინა -ით გაზრდას.წარსულში lights ამით გადასცემს მავნე

გამოსხივების მაგრამ არ დაჩრდილოს ნებისმიერი luminous 

და radiant ნათელი, რომ სურს ignite ნებისმიერ დროს, 

იმპულსი ან მომენტში.გასული კვეთს იმყოფება , მომენტი , 

იმპულსი , მეორე ან ფრაქცია , მაგრამ არ მოქმედებს ენერგიის

ან მისი სიკაშკაშის.ჩვენ ვართ, ამიტომ ყოველთვის დროულად

ძლიერი და ნათელი ნათელი ექსტაზი ნაკადი , რომელიც

წყვეტს ქარის სახე pleasures , მანამდე კი ჩამოართვეს

როტაცია ზრახვები გარშემო სიამოვნებით აკეთებს სინათლის

ან განმანათლებლური ყოფნა, რადგან ის, რაც ითვლის არის

გარკვეული ძალა დაძაბვის ინტენსიური მიმდინარე რომელიც

იწვევს ელექტრო იმპულსი , რომ უბრალოდ მოუთმენლად

ნათელი მისი წარსული, ნაკლებად ინტენსიური სინათლის , 

რადიაციული წარსული ცხოვრება, მაგრამ ეს არ

უხელმძღვანელებს პრინციპს სინათლის გამოიწვია ნათელი

პულსი მოძრაობა unmasked , ცხოვრობდამეორე Snapshot, 

უბრალოდ მარტივი დაწკაპუნებით და მზად შედგება მწარე

ნათელი და გამოიყურება საშიში და იწვის glances შური და

სიძულვილი , რომ უბრალოდ სეირნობისას გარშემო lights 

წარსული და cling ზეციური ორგანოების რადიაციული

.კარგად რადიაციული გამოსხივება და ეს არის დაბინძურება, 

ისე, რომ არაფერი უფრო ძლიერია, ვიდრე ნათელი , თქვენი

ნათელი დროს , ნებისმიერ დროს ყველა მიმდინარე გარეშე
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რადიაციული , რადგან სინათლე არ არის უფრო ძლიერი, 

ვიდრე მეორე, ეს არის საკითხი, რადიაციულიდა არა ჩემთან

ერთად ამ თანდაყოლილი განათება რადგან თითოეული აქვს

სუფთა ნათელი , მწყურვალი ნება და ფანტაზია და სუფთა

ენერგიის განვითარება და შექმნა.მსუბუქი ჯადოსნური რომ

აქვს ფერები მისი ნათელი, აისახება ფერებში ყვითელი მზის

ენერგია .ფაქტობრივად არ არის ბევრი სინათლე , არ არის

მხოლოდ მცირე ნაწილს, და დაბალანსებული არსებობა

კერების to objectify რა არ არის ვალდებული, 

ათვალიერებენ.ასე რომ არ არის რეალური, ეს არის ხილის

ძლიერი სხივი, რომელიც საუბრობს us იცის.მაგრამ სხივები

რა არის ცნობიერება?რა არის ნამდვილად შეგნებული ან

უგონო lo ბარიერი, რომელიც არ არის სავარაუდოდ

განხორციელდა ბევრი აზრი უნდა გააკეთოს და უნდა

გვესმოდეს , რომ ყველა გაემგზავრა მომენტში.ამ decay 

განხორციელდა preconceived ბარიერი და აცხადებენ, რომ

ისინი გადაულახავი currents როდესაც, ფაქტობრივად, არ

არსებობს რეალური ბარიერები.ყველაფერი ისე წარმოსახვითი

და რეალური და არარეალური ყველა ცხოვრობს იგივე ნაკადი

ილუზიები , ადგილს სხვა ალკოჰოლური სასმელების, რომ არ

იმოქმედებს ჩვენს სიმართლე, რადგან არ არსებობს , ან

მართლაც არ არსებობს ბარიერი შორის სურვილი და ნათელი

უგონო ყოველთვის იმყოფება შეგნებული დარა ჩვენ ვიტოვებთ

, რომ საკუთარ თავს , რადგან ჩვენ გვჯერა ჯაჭვები, მაგრამ

აქაც არ არსებობს currents და იმპულსების , მაგრამ არსებობს

წარმოსახვითი კოსმოსური ზეციური არსებები, რომლებიც

ცხოვრობენ როგორც ის ამბობს, იმ ფონზე, წარსული, ხმათა

უმრავლესობით , რომ გადაწყვიტა, რომ ნათელი უნდა

ჰქონდეს ძალაან ღონისძიება , მაგრამ შემდეგ კვლავ ვინ არიან

ისინი ჩაერიონ ნათელი, შუქი არ ითამაშოს შენიშვნები

ნათელი და გამოიყურება მისი off.
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ბუნებრივი სინათლის

ეს, ბუნებრივია, რომ ეს ნათელი და ბუნებრივი სინათლე , ეს

არის ბუნებრივი შეესაბამება.Conformities , გაჭირვების, 

კონფლიქტის , რომელიც ემსახურება , როგორც უბრალო

ინდულგენციებით აკუმულატორი დამოკიდებულება და

პრობლემები შეგნებული , მაგრამ არა როგორც ღრმა როგორც

ისინი ბუნებრივი .შორის ბუნებრივი სინათლე და არ არსებობს

მინიმალური შოკი მაშინ, რომ ბუნებრივი გარს და

გვაიძულებს თავს მშვიდად და მშვიდი, იმიტომ, რომ

ყველაფერი ნორმალურია და ბუნებრივი .Air, ბუნებრივი

სიხარული , რომელიც ჩვენს ირგვლივ , რომელიც დაარტყა და

გაიქცა და განსაკუთრებით ეხება, ნაზი შეხება მათთვის, ვისაც

puffs სიმსუბუქე.

ბირთვული ძალა სინათლის

ძლიერი ენერგიის წყარო ასხივებს us იცვლება, 

ფსიქოლოგიური ცვლილებები , რომელიც შემდეგ განიხილოს

მოხვდა ამ ბირთვული ძალა.ამ ძლიერი სინათლის ენერგია

იზრდება ნათელი გავლენა ტრანსცენდენტურ ყოფნა

მუტაციების და რომ რეალურად არ განიცდიან , მაგრამ , 

როგორც peacock seeps us იმპულსების წაართვეს და რომ

მიგვიყვანს იმოქმედოს.ისევე როგორც ამ დინამიური და

ნათელი ასაფეთქებელი გამოსხივება.აქედან გამომდინარე, ჩვენ

გვაქვს მწვერვალი მათი ენერგეტიკული ძალა, იქნება

ბირთვული აგენტები, კორექტირება და დაიშალოს ფონზე

შეუძლებელია რყევა იმიტომ, რომ ეს არის განსახიერება ძალა

ტრანსფორმაციის.და არაფერი ძლიერია, ვიდრე , თავის მხრივ

, ეს ცვლილება , რომელიც ბადებს us და აძლიერებს ჩვენს

შესახებ გამოსხივება.

ფსიქოტროპული განათება
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თითქოს ჯადოსნური და ჰარმონია მათ მიწის და ათწილადი

და სცემეს ამ ფსიქოტროპული lights ფრთები , რომელიც

აღაფრთოვანებს us და გაცვლიან რეალობა იყოს როგორც

კარგი სურვილი, მაგრამ იგი იმედოვნებს, ცუდი omen 

როდესაც ჩვენ დაბრუნდა ამ სამყაროში, სადაც , როგორც

დროის მანქანა იღებს us დაშორებითრეალური განზომილება

და იღებს ჩვენს სამყაროში ფანტაზია, არარეალური და

pleasures.აქედან გამომდინარე, არსებობს მესამე

განზომილება სენსორული საქმიანობის და ბნელი ენერგია , 

როდესაც გახსნილია პერსპექტივა სხვა გიჟები მიერ საშიში

რეალობა to oxygenation და დინების ფსიქოტროპული lights 

იძენს ადგილზე სხვადასხვა პერსპექტივები და გარყვნილი

ზომები და , რომ Excel , ვინც შეინარჩუნებს შეინიშნა

ეპიზოდები.არაფერი ოპოზიციის შორის მსოფლიოს რეალობა, 

ან lights ან იმიტომ, რომ ბუნებით განათება.

Thunder

მწარე განხეთქილების და გამოუყენებელი, წყობიდან

გამოჰყავსthunder , რომელიც კვებავს მიწის გადარჩა amórfica 

და გამჭვირვალე სინათლის.ლტოლვილების Celestial 

ორგანოების სიმწარე ისინი აღმოჩნდება უკონტროლო

გაბრაზება გაძლიერდეს ამ lava განათება და ძალაუფლება

.დამწვრობის და კვებავს ფონზე ყოფნა , რომელიც საშუალებას

დაესხას ამ უარყოფითი ჩაბნელებული სიბნელე არ არსებობს

ნათელი და sneaky ძალა და რომ ტოვებს acalorar მიერ

magma ენერგიის thunder და აძლიერებს ბედნიერება

წმ.ბედნიერება სინათლის სხივების არადამახასიათებელი

ვაჭრობის იყოს.

გენერატორი

მიყვარს გენერატორი, გენერატორი და სიყვარული!

რა საწვავი ეს არ არის ვირტუალური carnal სურვილი, და ამ
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emotive ლინკი გამჭვირვალედ კოცნა და მწყურვალი რაღაც

სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ემოციური ენერგია და

ელექტრო კავშირები.ამ გენერატორი წყაროები egos და

პიროვნებებს ფარული სახეები ყოველდღიურად

წარმომადგენლობა აღების საუზმე, ან ვახშამი, ან წყალი , 

რომელიც კვებავს ენერგია დღეში- to -day.არ ნიღბები ან

lacerating აზრები, enquadramo us სინამდვილეში

ენერგეტიკის სიყვარულს და სიყვარული ენერგიით ენერგია და

მკვეთრი პირსინგი და წარმომადგენლობითი გამოიყურება

სიყვარული და მარტოობა, რომ ცხოვრობს ყელში საკაბელო , 

რომ არასოდეს ხურავს , უხრწნელი ძალა, მაგრამმართალია, 

სამუდამოდ!ყოველთვის ენერგიით სურვილი

გამოიყურებოდეს მწყურვალი და მოთმინება გამოიგონა

ერთფეროვნება დღე და oblique სახეები, რომელიც

წარმოადგენს არაფერია ელექტრო საშუალო ფხვიერი

ხაზები.მივცე შევიდა ფანტაზია თანდაყოლილი

საავტომობილო და პიონერად რეალობების მაგრამ choke 

მყისიერ კონტაქტი.საკონტაქტო აუცილებელია საავტომობილო

ცხოვრება, საავტომობილო , ეს იქნება კონსენსუსის რეალობა

და არ იყოს, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევენ სხვა რეალობების

თითქმის შეუმჩნეველი შეგნებული სურვილი, მაგრამ ეს არის!

არსებობს ყოველთვის იმყოფება გრძნობა უშუალო

შესაძლებლობა , ასე რომ მედია არ შეიძლება იყოს წყლიანი

მაგრამ სლაიდები მედიაში სიყვარული გენერატორი აზრები

და ხელმისაწვდომი რესურსები;სიყვარულის შესახებ

გენერატორი ყოველთვის დაძრწის და ნებისმიერი სხვა

არასამთავრობო ვირტუალურ გარემოში და აკონტროლებს ამ

არსებას აღმსრულებელი , მაშინ ვერ დროისათვის თავს

სიამოვნება წარმოშობს, და proliferates ამ ოდესმე დღემდე

სახეები სულის ნაწილი ყოველთვის მასზე ზეწოლის

მოხდენას.მას არ შეუძლია გაყიდოს ნებისმიერი ნაჭერი

ენერგია, როგორც ენერგია ერთი და მულტიკულტურული
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მისი გრძნობა კმაყოფილება, კმაყოფილება, რომ ვითარდება

სხვადასხვა რეალობებს , ჩვენ ვირტუალურ და წარმოსახვითი, 

მხოლოდ სხვების თანდასწრებით ან სარკის დამალა ახალი

მარეგულირებელი ენერგიასულის ენერგია ნეიტრონების, რომ

ეს არის რეალური ცხოველები წმ.Dragons სინათლე უნათებენ

,

ელექტროენერგიის

მიმდინარე მიედინება us და აცოცხლებს ყოველდღიური

გვაძლევს ძალა და mime მოელვარე და errant ვაჭრობის, 

დიახ!ფეხით მოსიარულეთა , რადგან ეს შეიძლება იყოს ძალის

მსუბუქი ან ავადმყოფი და მკურნალობდა ზეწოლა , რომ

შეურაცხყოფადუალისტური და რეპრესიული რეალობა.არ

abatas , ამ უარყოფითი პოლუსები გადმოდიოდნენ

ქვეცნობიერი და ამცირებს ღრმა ტკივილი კრიტიკული და

ოპოზიციური პიროვნება, კვებავს თქვენ საკმაოდ

ტრანსცენდენტურ რეალობას და დადებითი საწინააღმდეგო

ქიმიური და ქიმიური მიმწოდებლის სქემები ინოვაციის სული

და მიღწევა , კეთილმოწყობის ესრომელიც არ არის

ტრანსფერული შესაბამისი ridas frantic მექანიზმები არ

სიამოვნებით, მაგრამ ტრანსვესტიტები გონება მაგნიტური

ტალღების აზრისა და გადაცემა ამ .გადაცემის აზრები

რეალურია და magnetizing და ავითარებს სქემები და ვერავინ

უარყოფს ამ სქემები მიმდინარე ვრცელდებამუდმივი ჰაერის

შეგრძნებები და pleasures ზეწოლა , რადგან ჩვენ ყველა

დაწყებული ბეტა-ბლოკერების გარე მივმართოთ , მაგრამ , 

რომ გავაძლიეროთ ჩვენი წყურვილი ცხოვრებაში.ამ

იმპულსების შესაბამისად იმოქმედებს ჩვენი აზროვნება და

ზოგჯერ ხდება, ან განავითაროს კონფლიქტების ეგონა, მაგრამ

, რომ შეუძლია ელექტრო ბედნიერება, რომ შფოთვა კარიბჭე

გამოიწვიოს გარე რეალობა .
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ლურჯი შუქი

გამოიწვია ძლიერი ემოციები ლურჯი შუქი გადის ხიდები და

კიბეებზე და ინფილტრატები ძალა გრძნობები , რომელიც

კვებავს და ავითარებს ამ პოტენციური

მახვილგონივრული.მიესალმება მის ულტრა მგრძნობიარე

beams სილამაზის გამჭვირვალობის მჭერმეტყველი

მეგობრობა, რომელიც ეძებს ცოტა უფრო მუქი, უფრო

ძლიერი, უფრო ინტენსიური და ვითარდება ჩვენს

constellations ღრმა ramifications შეგრძნება და

მიმდინარეობს გაუცხოებული ამ ხმელეთის ტალღა.ეს ძალა

გავლენას ახდენს oblique გონებაში , რომელმაც დაკარგა

გრძნობა მცხოვრები shades ლურჯი , ფირუზი , რომლებიც

გავლენას ახდენს ღრმა და მტკიცე მეგობრობა , იგი

ახორციელებს თავად ჯადოსნური სხივების of madness და

აღფრთოვანებული მოყვარულებს იშვიათი სილამაზით და

შერბილების ლურჯი.თემა twilight ინტენსივობის იგი

ვითარდება და გადასცემს ენერგიას და თბილი დამცავი

ბოროტი და აღფრთოვანებული ერთად აგონიაშია და

დუმილი, არ , არა ნიღაბი რომ ვერ პოულობს და საუბრობს us 

to აბსტრაქტული აზროვნების, რომ ეს არის საკმაოდ ძლიერი

ლურჯი შუქი და გამაძლიერებელირეალური და წარმოსახვითი

სიამოვნებით, მაგრამ ეს არ ეხება და რომელიც ყოველთვის

გავლენას ახდენს მისი გადაადგილება და ამოიწურა ლიმიტები

შიდა და მტკიცე მეგობრობა .კლავას და როგორ, რომ დაკარგა

მიზეზი , მაგრამ ემსახურება საკვები გრძნობები, მოდის და

მოაქვს სიამოვნება და ვნების აღფრთოვანებული , რომ

სიამოვნებით calorie და იჭრება ყველაფერი და არის frenzy 

შფოთვა ამ ლურჯი შუქი რომ დაწვება და სიების

abrochaდაგროვების მივმართოთ დამშლელი ერთად დრო, 

მაგრამ არ ქრება ამ მომავალში , ანუ ყოველთვის

წარმოადგინოს ამ დამცავი ნათელი, რომ არ მოდით
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განვითარება დონეზე უკონტროლო ნათელი სიამოვნებით.

დენის კაბელი

ძლიერი დინება შფოთვა გადის ორგანოების მეშვეობით

ელექტრო სადენები იმედი მექანიზმები და რაღაც ახალი და

საოცარი , რომ ტოვებს სტატიკური მოძრაობები , მაგრამ

სწრაფი და wishful აზროვნების.პარალიზებული მოძრაობა, 

დაძაბულობა იზრდება ჩამოყალიბებასა და აკონტროლებს და

იზომება მოძრაობები ქვემოთ კიბეებზე აზრის რომელიც

ავალდებულებს ერთმანეთს.არის ამ კიბის აზრები, რომელიც

ჩვენ კატეგორიზაცია ქცევა, სახეები და მოძრაობები და ჩარჩო

ჩვენ წარმოშობის და აღმართზე მომენტები ცხოვრებაში , 

ნათელი ით ექსკალატორიდან გარეშე გაჩერება მოგაწვდით

madness რეალობას, რომ გაბატონებული წ.Xxi , 

ენერგეტიკის, ჯადოსნური , კოსტიუმები , ყველა აშკარა

ჰარმონია, მაგრამ სიფრთხილით მოვეკიდოთ კიბეებზე , 

ყველას არ ექსკალატორიდან ცხოვრების, არსებობს არსებები, 

რომლებიც ასვლა კიბეზე რომ მოიმატებს და განსაკუთრებით

ხელს უწყობს , არის ის, რომ საკმარისი ან არის ის

საკითხიაბალანსი.ძალთა ბალანსი აუცილებელია, რათა

ბალანსი მოძრაობა და მოდის და იზრდება იმ დონეზე ყველა

ყოფნა, მაგრამ არა ყველა იმსახურებს დაცემას ან მხარი

დაუჭიროს ჩვენს ასვლა , ძალისხმევა და perseverance არის

გასაღები, მაშინ დააყენებს თავის სულისკვეთებით

მსხვერპლი,გარეშე დაზიანება ან გაჩერება და იგი გადაგიყვანთ

ფონზე აზროვნების ყოფნა.ბალანსი არ გარე ძალების , რომ

შეუძლია ნაბიჯები მყარი და იკვებება კაბელები იმედი მოვიდა

ყველაზე მნიშვნელოვანი ელექტრო საკაბელო ციკლი

ცხოვრებაში , ენერგია , რომელიც კვებავს დედამიწას.

შუშხუნა სინათლის

Cai და Burble , გაზავებული და აფართოებს შევიდა
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სინათლის განშტოებაზე მიუდგომელ სურვილი, ილუზია

effervescent ჰგავს ყველა სინათლე, რომელიც შემდეგ იშლება

, როდესაც წინაშე გარე რეალობა .ისეთი ღვარძლი და ყალბი

არარეგულარული madness effervescent სურვილი, როგორც

სიყვარული აფართოებს და contaminates , იკავებს ყველა

აზრები და უფლება დომინირებს და domineering, ის არის

გაცვლა აღორძინების ენერგია, effervescence კისრის რომ

მიდის, შუქმფენი content არსებობს.

Lit sky

არაფერი ძლიერია, ვიდრე სურვილი, რომ მივაღწიოთ

სრულყოფილი ბალანსი ნათელი ცა , რადგან ისინი არიან

ვარსკვლავები , რომ გადმოგცეთ ცხოვრების და გადავიდეს

აზრები და იდეები , ანდა სურვილი კონკრეტული.არაფერია

უფრო ლამაზი , ვიდრე ცაში ნათდება constelares ენერგია , 

რომ მიმართოს მუდმივი ურთიერთქმედება ვარსკვლავი, და

ძალა ვარსკვლავი არის უნიკალური, როგორც მე ვიტყვი, რომ

არაფერი უფრო ძლიერია, ვიდრე სულის განათებული sky 

ნება და სურვილი ცვლილებებისა და ურთიერთქმედება და

touchვარსკვლავები magnetize აზრები.

ენერგიის გადინების

ეს scares me , როგორ მივმართოთ გააქრობს კვამლის გარეშე

flame , ანუ არ სურს ინტერპრეტაცია COS რეალობა

ნაწარმი.მე ვარ იმედგაცრუებული, როდესაც სასიცოცხლო

ენერგია არის დათრგუნული განსახლებისა და

კრისტალიზაციის გრძნობები უდავოდ ნიღაბი

პოლიტკორექტულობის.O სული სუფთა ენერგიის გარდაქმნას

თქვენ შევიდა ჯადოსნური და ფრიალებს გონებაში , ვისაც არა

აქვს იმპულსი მიმდინარე ნამდვილი ფაქტები და შეცვლას რამ

იცვლება ნაბიჯები და ციკლის რომელშიც ყველა გაივლის და

განვითარება , მაგრამ არასოდეს გზა შიში დაsofridão 
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გრძნობები.გასათავისუფლებლად თავს და აფართოებს თქვენ

განიცდიან და, განსაკუთრებით, მუტაცია ცხოვრებაში, ეს

ცვლილება, რომელიც გვაიძულებს .

სიცოცხლის ნათელი

წყალქვეშmadness ვნება.რატომ ინსტინქტურად მიყვარს და

მინდა იყოს ძალიან გვიყვარს ვნებებს და იმედგაცრუებაზე

გახსენით რამდენიმე ილუზიები.მიმნდობი და მიყვარს მე

ფოკუსირება და კონცენტრირება მთელი მეთოდოლოგიის

სიყვარული სიმართლე, რომ pierces ნებისმიერი

სიცრუე.Naked on სათამაშო მოედანი საყვარელ ჩვენ წინაშე

ნამდვილი პირადობის მიმდინარეობს , ასე რომ უყვარდა

მოითხოვს ღრმა კეთილსინდისიერი , თუ რატომ გვიყვარს და

ჯერ არ არის აუცილებელი დიქოტომია კარგი liking 

ანალოგიური ნაბიჯი გადადგას და მიყვარს ძალიან, ეს

დიალექტიკა , სავარაუდოდ,1 + 1 = 1 , როდესაც

ლოგიკურად ერთი ვერ სარგებლობენ არაფერი.ასე

ლოგიკურად 1 + 1 = 2, სწორი, მაგრამ ქცევის შედეგს ვერ

მივაღწევთ , თუ შედეგი არ არის ტექნიკური გვაკავშირებს

განწყობები და ღირებულებები და ქცევის კულტურას , ასე

რომ მაშინ არსებობს ერთიანი პოზიცია შუა

lovemaking.მიხვდა და ეს მართალია მხოლოდ წყარო

სიამოვნებით , ან ინდივიდუალისტური ან სხვა მოქმედება

იგულისხმება ქმედება, როგორც ჭეშმარიტი თავისუფლება.ისე, 

მე არ ცხოვრობდა საკმარისი იმისათვის, რომ გადავლახოთ

შემდეგი ნაბიჯები, ლოგიკური ან ალოგიკური იქნება

კრიტერიუმი ბევრი თქვენგანი, მე მინდა იყოს აბსოლუტურად

დარწმუნებული ვარ , ასე რომ წარმოვიდგინოთ me ass 

დროდადრო , და დღეს ძნელად ვირებიროგორც ასეთი, 

არსებობს საკმაოდ ხელოვნურია ვირები, რომლებიც

მოტყუებას , მაგრამ ვინც ნამდვილად გათვალისწინებით

ჩნდება ზოგჯერ ამ როლს , მიიღოს საკუთარი დასკვნები.მე არ
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ვარ აქ , რომ , სხვათა შორის , დაახლოებით follies აქვს შიში, 

და დამოკიდებულება, რომ არ მიიღოს , ვინაიდან გიჟები

მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში და როდესაც გაასამართლეს

სხვების , ანუ ხშირად დამოკიდებულია " გარემო" 

.გადამისამართება ზოგიერთი მიზეზის მაშინ მე მინდა ვთქვა, 

რომ მე ვარ შეშლილი , მიმაჩნია, რომ მომეწონა ბევრი

ადამიანი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ არასოდეს

დაკმაყოფილდა , ჩვენ გვინდა, მეტი სიყვარული და უფრო და

უფრო ... რატომ იმდენად მოსიყვარულე ამბიცია, როგორც მე

დააყენა საკითხი.უკან დახევას ამბობდა შემდეგ, ყველა

თავისუფალნი არიან ჩაიდინონ follies სიყვარულით, ჩვენ

სოციალურად დაუცველი და ხშირად მანიპულირება .ჩვენ

გვინდა, რომ გვჯერა, რომ მართალია, რომ სიყვარული, 

რატომ, იმიტომ, რომ ჩვენ გვიყვარს , რომ განცდა, რომ იწვევს

affection და იწვევს სიბრძნე ცხოვრების, სიყვარულის და

გადაცემა რომ სიყვარული ნათლად და სპონტანურად, მინდა

ვთქვა, იმიტომ, რომ მე მაქვს უფლება იყოს გვიყვარსიმიტომ, 

რომ მაშინ უყვართ ერთმანეთი და მისცეს სინათლის

სიცოცხლის მეშვეობით ერთი ძალისხმევა და მიმართულებით

გზაზე ცრემლების გარეშე ან ტკივილი.ისარგებლოს მშვენიერი

არსება, რომელიც წარმოგიდგენთ მაქსიმალური ენერგია

მშობელი.ნათელი ნათამაშები beams , რომ ანათებს, მზის

სისტემა თავისთავად , დამიჯერეთ.არასოდეს შორეულ

ჰორიზონტზე captures სინათლის სიყვარული, რადგან იგი

ავრცელებს კონტაქტი , აღორძინების სტიმულირება ამ

მივმართოთ .და არ იზრდება და განტოლება 1 + 1 + 1 + 1 + 

..... = პლუს უსასრულობა.ასევე მოსიყვარულე სფეროში

მაგნიტური ძალების , seductive ძალა და მოზიდვა სურვილი

იცით, და დააკმაყოფილა სურვილი ან უბრალოდ

სარგებლობენ .

ენერგეტიკული ასოციაციები
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Light: heat : sun : სიმძლავრე: სეგრეგაცია : ნერწყვის : kiss 

: გაზიარება : განცდა: სიხარული : party : დაბადების დღე : 

დაბადების დღე: ასაკი : ასაკი: მოთმინება: perseverance : 

Conquest : მსხვერპლი: Pain: Healing: მედიცინა: ჯანდაცვა

: Vitality : Energy :ძალა : იმპოტენცია : იმედგაცრუება, 

მწუხარება: Loss : თავბრუსხვევა: dizzy : crazy : crazy : 

საავადმყოფოს საავადმყოფოში ჩამორთმევის : სურვილი : 

სურვილი : მინდა : win : win : Battle : war : სიკვდილი , 

დაკარგვა გაუჩინარება : არ მარტოობის : ფიქრი:შექმნა: 

გამოგონება ტყუილი სისასტიკით: უზნეო : სასჯელი: 

სასჯელი : საყვედური, ჯარიმა : Police : დაცვა: 

უსაფრთხოება: სტაბილურობა: ბალანსი: imbalance : 

abnormal : დაავადება : ფსიქიატრია : დახმარება: 

მკურნალობა: კლინიკური : საინექციო მედდა : მორფინი : 

Drug :ილუზია: იმედგაცრუება: შფოთვა , ნევროზულობა : 

ძაბვა: ბრძოლა: ბრძოლა: Fighter: გამარჯვებული: რასის

კონკურსი: ადრენალინი : შიში: შიში: ეჭვი კითხვა: კითხვა: 

პასუხი კითხვა: ცნობისმოყვარეობა, ინტერესი;კმაყოფილება, 

სიამოვნება : Orgasm : განცდა: კეთილსინდისიერი : 

ანგარიშვალდებულება: დამნაშავე: დამნაშავეა : innocent : 

Free : Freedom : იუსტიციის პატიოსნება : სიმართლეს, 

გულწრფელობას, გამჭვირვალობის : Invisible : Unreal : 

არარსებული : ფანტაზია: შემოქმედების, ოცნება: ძილის: 

დანარჩენი : მშვიდობა:დასამშვიდებლად : Quit : შეწყვიტოს : 

ნიშანი: სიმბოლო: Drawing : Pencil : რეზინის : Tire : Road 

: მოგზაურობა : ტრანსპორტირება : Train : line : Needle : 

pin : Sewing : Operation : Intervention : შეცვლა : 

გარდამავალ პერიოდში: ნაბიჯი: სკალირების : კლასიფიკაცია

: Index :პირობები: სიტყვები, ფრაზები : დიალოგი: 

ურთიერთობა: გამოსახულებანი: აქცია: პრეზენტაცია : 

შესავალი: პრეამბულა : შესავალი : Book : Sheet : ხე: 

ბუნება : ქარი : Air : ზღვის ცეცხლის : დედამიწაზე, მზის
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სისტემა: ენერგეტიკული : light : სიმძლავრე: rayლურჯი :)

ენერგიის სარემონტო

ცხოვრობს უკმაყოფილება კმაყოფილება

კეთილდღეობა Light

მე ყველა ფერები ხატავს თქვენი მსოფლიოში

პარალიზება სინათლის

რაღაც შეწყდება , თუ ჩვენ გვინდა, რომ გავაგრძელოთ , 

მაგრამ რატომ მთავრდება , თუ ეს ქმედება, რომელიც

ვითარდება და საერთოდ ემოციები, შეგრძნებები და სტიმული

, რადგან, როდესაც ვინმე პასუხობს ჩვენთვის და რეაგირებს

action ჩემი მეგობრები , მოთმინება და დაზვერვის მესმის

სხვა შეეჭიდა ტკივილი.ეს არის კითხვა , რატომ თავისუფალი

ენერგია, რომ პარალიზება us , თითქოს ჩვენ ვიყავით ბავშვები

უპასუხოდ დატოვა.გამბედაობა ჩემო ძვირფასო სიტყვა არის

იმისათვის, რომ შეფასდება და ვინ იქნება მოსამართლე

მიზეზი , რომელიც შეიძლება იყოს ნორმალური და

არანორმალური ... არავის!ჩვენ ყველას გვაქვს რწმენა და

მჯერა, ვისაც რწმენა მისცეს, რომ შემთხვევა შეშფოთებას ნება

და ყოვლისმცოდნე და ეს სურვილი , მაგრამ, როგორც არფა , 

რომ საუბრობს და ვერ პოულობს გადასცემს ხმები ქალთევზა

hallucinatory ეხმიანება.მეტი არაფერი დაისვენოთ და

მოუსმინოს ჩვენ გვაქვს ორი ყურები და ერთი პირში

მოუსმინოს ორჯერ, ისევე როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ და

დუმილი აქცია და არა გულუბრყვილო და უკონტროლო , 

რამდენიმე აღუდგეს თქვენ უნდა ცდილობენ დუმილი

შეიძლება იყოს torturous მაგრამ უპასუხოს ბევრი

სუბიექტური საკითხებიუჭირდეს დუმილი ჩუმად, მაგრამ

შეუძლია იმოქმედოს, როგორც სრულყოფილი იარაღი სურთ

impulsiveness და უკონტროლო სურვილი ასე დამშვიდებას
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და მოუსმინოს მოსმენის დუმილით თქვენ!

თუ ერთ დღეს იყოს მანძილი

თუ ერთ დღეს იყოს მანძილი, რომ ხომალდი , საშინელი , 

ხმაურიანი , ან იყო სასტიკი , ნათელი, ლამაზი , radiant და

ენერგიული ... თითოეული ray აქვს, როგორც ადამიანები

სხვადასხვა მახასიათებლები, სხვადასხვა რეჟიმები მოქმედების

, სხვადასხვა სინათლის , ანუ თითოეულ ray /იყოს

უნიკალური და ექსკლუზიური.ასევე, თუ ერთ მშვენიერ დღეს

მანძილი მინიმუმ ეს იყო ორიგინალური.თითოეულ ray 

ფორმა აქვს ქმედება, რადგან ნებისმიერ დროს ადამიანები, 

რომლებიც იზიარებენ დროს ჩნდება ფრაქციები.ვართ ჩვენ

მოქმედი სხივი / იყოს , ჩვენ ვერ შეცვლის მიმართულებით და

დანიშნულების.დაკავშირებით მიმართულებები და პირველად

მე ვთხოვ ღვთის სახელი, ერთ მშვენიერ დღეს , როგორც ჩანს, 

აქვს საუბარი რწმენა და რწმენის ყურანის მიმდევარი

რომელმაც მითხრა, რომ შემდეგ ამბავი, რომელიც მე აღწერს : 

თქვენ თამაშში მოცემულიხელები და მტკიცე ვთხოვთ ღმერთს

დატოვება თქვენ მაქსიმალური ქულა და დაუტოვებიათ თქვენ

რა.ჩემო ძვირფასო ამბავი boils ქვემოთ , მაგრამ ვინც

საბოლოოდ გამოვიდა ინფორმაცია?მაგრამ გარდა ეს ამბავი

მინდა გითხრათ , რომ ჩვენ გვაქვს სამოქმედო და რადიუსი / 

მოქმედებს გარემო და თითოეულ რულონები კამათელი

თქვენი ენერგია / ფორმის / ქცევა.

სწავლებას კურსდამთავრებული მამა სიცოცხლის ნათელი

მადლობას ვუხდი ჩემს მამა , ეს წვლილი ჩემს სწავლებას , 

ასევე ... ცოტა ყველაფერი ... ჩვენ ეს ... ჩვენ ჩამოყალიბდა, 

როდესაც ჩვენ ყურადღებით ცხოვრებაში ... ამავე ჩვენს

გარშემო ... მგრძობიარობა ყველა

მსუბუქი უკუქმედებას
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მე reflect'm მხოლოდ გიჟები

ნათელი დილით

რამდენად კარგი , ასე რომ ვიღვიძებ ჩემი მსოფლიოში, 

კანარის მღერიან, თევზი ბანაობა და ხე oxygenate .მე

გთავაზობთ, ჩემი თანამზრახველი : კანარის pints enchants 

მისი სიმღერა.Smartie თევზის საცურაო და სლაიდები მეტი

წყალი.და ამორძალები bonsai რომ სუნთქავს და შთააგონებს

.ამ სამი ბრჭყვიალა ვაჭრობის და ინსპირირებით ჩემი

მსოფლიოში , მიმაჩნია, რომ უფრო მსოფლიოს მასშტაბით

ფანჯარა, შეადგენს მსოფლიოში, როგორც ეს იყო 20 წლის წინ

, მხოლოდ მაგალითია კავშირი არსებობდა rep.საბჭოთა

სოციალისტური .მე ასევე ორ უდაბნოს ვარდი, როგორც

შედგება დრო მარცვლეულის ქვიშის უდაბნო , რაც ჩემთვის

გვჯერა ერთიანი მსოფლიოს , მსოფლიოში ეს ვარდები ერთი

პირვანდელი ფერი , რომელიც ჩემთვის ნიშნავს perseverance 

და სხვა შეღებილი ძლიერი მწვანე ტონასიმბოლოა ჩემთვის

მაქვს.ჩემი წერის მსოფლიოში, მე ვფიქრობ და ვგრძნობ, 

თითქოს undisturbed.სრულყოფილი თბილი გარემო და

კაშკაშა ცისკრის დაწერა რამდენიმე მოყვარე სული , 

რომელთაც სურთ, წარმოიდგინეთ, ვარდების სტიპენდია .

200 დღის განმავლობაში "ვულგარული" Moorish filipe

გავიღვიძე განსხვავებული რეალობა , ვიდრე ჩვეულებრივი და

შესწავლილი rar წერის კურსები მეშვეობით ეს წიგნი , რომ

გაფართოების ჩემი ყოფნა.

ვფიქრობ , თუ როგორ უნდა გადამცემი აზრისა და equate იგი

მსუბუქი და მისი ძალა.

როგორც ჩვენ ყველამ დაფიქრდით მრავალჯერადი

პერსპექტივები უნდა დაიცვას ჯაჭვი.

სული აქვს შემაშფოთებელი მომენტები .სხვათა შორის, ჩვენ
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შევხედოთ საკუთარ თავს ყოველთვის არ არის

გულუბრყვილო.

ენერგია აფართოებს.პრობლემური გონება misdemeanors 

ეძებს უპირველეს.

ხმები უნისონში ხმა უფრო ხმამაღლა, ვიდრე ხმა.

სიტყვები გამოხატულება ხელოვნებისა .

ამ ეტაპზე იქნება შთაგონების.ცემის გული აქვს თავისი რიტმი

, რომელიც აფართოებს ვენების.

რეპრესიები კეთდება stealth.

ყველას თავისი ქ.ყველა ჩვენ ვიფიქროთ ბოროტი.ზოგჯერ

ისინი გვაიძულებს დახურეს მდე.

ჩვენ ყველანი ვფიქრობთ .მოგონებები ყოველთვის არ არიან

დღემდე.

არ pratiques სიძულვილი, რადგან ეს არის ცუდი.ყველა

დროს შესაძლებლობა at უფლება დრო.

ზოგჯერ უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ განიცდიან.ჩვენ ყველას

გვაქვს გამოხატვის თავისუფლება.

მეტი არაფერი პატიოსანი , ვიდრე სიმართლე.მაქვს რამდენიმე

გამოხატვის ფორმები .

იმისა, რომ კარგად არის ის, რომ ბალანსი.

ბალანსი რუტინული ციკლი.ნერვიულობის დისბალანსი

.ხალხი მიყვარს კომენტარს არ აკეთებს.

ჩვენ ყველას გვაქვს სიწმინდეს.მზე არის ენერგიის წყარო.

საყოველთაო სიყვარული წარმოშობს

თანაგრძნობა.პათოლოგიური არის არაფერი ხდება.ყველა
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დაგვავიწყდეს, როდესაც ჩვენ გვინდა.ყოველთვის არსებობს

რამდენიმე პერსპექტივები .ძალიან ცოტა იდეები რწმენას.

არსებობს გამოუსწორებელი რამ.ყველა ექვემდებარება

უსამართლობა.

სიყვარული არის წყარო სიამოვნებით .

ყოველთვის მარტო და დაცული.არსებობს ხალხი, ვისაც არ

გვსურს ვიფიქროთ.

ცნობიერების არის ფანარი, რომელიც განმარტავს us.

ჩვენ ყველას გვაქვს კურსები.ზოგჯერ ჩვენ გვაქვს შიში.ჩვენ

ყველა ვთქვა სულელური რამ .მე არ წერენ ვინმეს.

ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც ჩვენ არ გვინდა, უნდა გვახსოვდეს, 

მაგრამ კარგია, როცა ჩვენ სამწუხარო და ყოველთვის აღიარებს

და არ მალავს არაფერს.

ჩვენ ყველას გვაქვს ხარვეზებს.ჩვენ ყველა თავს სიამოვნება

რაღაც.

როდესაც შესაძლებლობა დაელოდეთ ხსნის კარი

მისთვის.არსებობს გრძნობს გრძნობა ნათესავი ერთმანეთს

.არავინ არ არის არავინ , ასე აქვს ყველა კუთვნილი

ბრწყინავს.

მეგობრობა ყოველთვის კარგი პრინციპი მეგობარს კიდევ ერთი

თვით.

დაიცვათ თქვენი ინსტიქტი ხედავთ დადებითი.

ჩვენ შეგვიძლია ყველა გვიყვარს და გვიყვარს ჩვენ გვიყვარს

არის ნათელი გენერატორი.

როდესაც ჩვენ გვიყვარს ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ , რომ

განწყობა.
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ეს არის სიყვარული და გაზრდის შობადობის.ყოველთვის

სიტყვები გზაჯვარედინზე თამაშები.

ასახავს ,Capture სწავლის !შემოტევით მართალია!შეასრულოს

თვითმმართველობის!

მე ვარ , თქვენ , ის არის, რომ ჩვენ , ისინი ,ჩვენ ყველანი me!

და მე მათ!და ისინი us!

და ყოველივე ამის შემდეგ , ვინ ვართ ჩვენ ?ჩვენ რატომ

ვარსებობთ !

ჩვენ არსებობს, რადგან ჩვენ შეიქმნა !

შექმნა დიზაინი!სიცოცხლის ნათელი !

მსუბუქი მხატვრებიფანტაზია და რეალობა !

Dualism შორის , რაც ჩვენ გვინდა და რა არის სინამდვილეში!

ფაქტები განმარტებები რეალობა !

რეალობა ჩვენს გარშემო !გარემოს, სადაც ჩვენ შეიქმნა !იმას

ნიშნავს, რომ გარდაქმნას us!ტრანსფორმაციის / მუტაციას

,ინოვაცია და შეცვლა ,შეცვლა ციკლის ნაბიჯი!გარდამავალი

ეტაპი ,

გარდამავალი ბარიერები,

დაძლევის ციკლის და გადავლახოთ სირთულეები ,

შეიქმნა და მოჩვენებით სირთულეებს და რეალობა!

სირთულეები / პრობლემები ურთიერთქმედების ქვეცნობიერი
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და ცნობიერი ,

შეგნებული და მიღწევაა!უგონო და პროექტირება ,დიზაინი

me!

არსებობა?

მე იარსებებს მალე ჩვენ არსებობს!ჩვენ ვართ me!

მსოფლიოში!

მსოფლიოში, მე ჩართული us!ჩვენ ვმოქმედებთ ამ სამყაროში

და ისინი us!

მე მოქმედებენ ნაწილი თქვენ!

თქვენ მიმდინარე მათ!

ისინი მსოფლიოში!

მსოფლიო ვაჭრობის!

ვაჭრობის რომლებიც ან არა!ცოცხალის ან inanimate !

აწარმოოს ნათელი ხელში სინათლე!სინათლის ენერგია !

ენერგეტიკული ძალა!Power არის სურვილი ,Desire სურვილს

,სურვილს არის რეალური?

ყველა მივაღწიოთ რეალური ,უძრავი არის ფაქტები და ქცევა?

ქცევა action!

აქცია არის პასუხი მსოფლიოში!მსოფლიო აქცია

ტრანსფორმაციის!ტრანსფორმაციის შეიცვლება!

ცვლილება რეალურია !ცვლილება არის მუდმივი სურვილი

,მუდმივად ჩვენ ვართ EnCalcE of სურვილი !

სურვილები შეიძლება ხალხისთვის!ყველაფერი არ გვინდა

მსოფლიოში!უკმაყოფილება ,
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ის, რაც ჩვენ გვაქვს და არ არსებობს!არცერთი

არარეალურია,არ ფაქტობრივი აზრი!არანაირი ფაქტობრივი

მიუღწეველია ,სასოწარკვეთა მიუღწეველია ,სასოწარკვეთა

განიცდის !

დაავადებული ასე არ არის !

რა არსებობს არ მოზიდვა სურვილი!

თუ ჩვენ გვინდა, რაც არ არსებობს!ვერ მივაღწევთ

ბედნიერებას!ბედნიერება სურვილი შესრულების !

Unfulfillment უკმაყოფილება მიუწვდომელი სურვილები!

მიუწვდომელია !

აწარმოებს დეპრესია!

დეპრესიის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა , რომელიც არ არის

შესრულებული.

არ კეთდება, არ ფაქტობრივი არარეალურია,

მსოფლიოში არსებობს არარეალური ფაქტები არსებობს!ძალები

და მოვლენები, რომლებიც , სავარაუდოდ, როგორც

მსოფლიოს, რომ არ ფარგლებში მიუწვდომელ !

არ არის მიღწევადი არის სულიერი ,სულიერი გზა გრძნობენ

me!ჩვენ ყველა ვცხოვრობთ სული !Spirit / მიდრეკილების

მოტივაცია , რომ რაღაც დრაივები us!

იმპულსი ვიმოქმედოთ!

აქცია სხვები!აქტი, აქცია!

სხვა მათ, მოვიდეს!მე წინააღმდეგ მათ (მსოფლიო) 

,სოციალური მსოფლიოში!

სწავლის ქცევა?ჩამორთმევის ცოდნა!ცოდნა რეალურ ფაქტებზე
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!იარაღი ცოდნა ცოდნა!ცოდნის გადაცემა ,მათგან I 

მსოფლიოში!იციან, რომ მსოფლიო უნდა იყოს ეს!

ჩვენ ისინი მსოფლიოს ცოდნა !

ჩვენ ყველას გვაქვს გარკვეული ცოდნა!

Share ცოდნა უნდა ვისწავლოთ!

სწავლის არის ცოცხალი!ცოცხალი კომუნიკაცია ,ანგარიში

ეხება ,ურთიერთობა ურთიერთქმედება !

ურთიერთქმედება არის იმოქმედოს მსოფლიოში!

მოქმედი მსოფლიოში არის გარდამტეხი !გარდაქმნის

მსოფლიოს გავლით ცოდნა ვითარდება ,

Evolve უნდა იყოს განათლებული ,

ცოდნა იცის მხრივ!გარდამტეხი ცოდნამსოფლიოში!

მულტიკულტურული სიბრძნე!

სიბრძნის ,

Infinite მიუწვდომელი !

როგორც ბრძენი არის უტოპიური ,Utopian სურვილი , რომ

მივაღწიოთ!იქნება!

ნებაა შიდა ძალა!

შინაგანი ძალა , რომ მე ,მე გარდაქმნის მსოფლიოში!

მსოფლიო გარდაიქმნება მათ მიერ.ისინი იცვლება

მსოფლიოში!

ვინ ვართ ჩვენ გარდაქმნის მსოფლიოში!მეშვეობით მიზეზი?

მიზეზი სასამართლო!

იუსტიციის თანაბარი უფლებები!უფლებები მხოლოდ იმიტომ, 
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რომ ჩვენ ვიქნებით me!Duty მათ!

ჩვენ უნდა იყოს სამართლიანი მსოფლიოში!

იმოქმედოს ცნობიერების და რეალური საფუძველი !

მოქმედი ცნობიერების არარეალური ფაქტები!

Unreal ფაქტები ფანტაზია

ფანტაზია მხატვრებირა არ არსებობს იქმნება !შექმნის ძალა

ფანტაზია !რათა შეიქმნას თავისუფალი უნდა იყოს

,თავისუფლება არის იცოდეთ!ვიცი ის არის, რომ ითამაშოს?

ინტერპრეტაცია მიიღოს!მიიღოს არის ვალდებულება

,ერთგულება არის შეთანხმება ,შეთანხმება ვფიცავარ!

Jura ერთგულება !

ერთგულება , ეს სიმართლეა!

სიმართლე კი ის არის ერთ-ერთი!

გაეროს me!

ჩვენ ვართ ერთი მსოფლიოში!

ჩვენ მათ ჩვენ თქვენ .ვაჭრობის.

ზრდა მიმდინარეობს .Being არსებობს.

არსებობს რეალური ფაქტი.

ეს არის რეალობა, რომ ჩვენ არსებობს და ჩვენ ვართ

მსოფლიოში!

World of საცხოვრებელი და inanimate ვაჭრობის!

მსოფლიოში ხდება ჩემთვის და თქვენ და მათ.

მსოფლიო ვითარდება ,

178



Evolve უნდა იყოს უფრო განათლებული ,

როგორც განათლებული , გვქონდეს ცოდნა!

ცოდნა იცის!

ცოდნა არის გამოცდილება!სცადეთ იგი გრძნობს ,გრძნობა, 

იცოდე!

მხოლოდ ვგრძნობთ, როდესაც ჩვენ განიცდიან ეს!

მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევეცადეთ ,

ვარიანტი თავისუფლების განიცდიან , რაც ჩვენ გვინდა ,

მარჯვენა, მოვალეობა უნდა იყოს პატივცემული ,

ჩვენ არ გვინდა , არ ვიცი!

ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ არ გარდაიქმნება ,მიღებული ცოდნა !

სხვადასხვა selves მსოფლიოში!

თუ თქვენ არ იცით , თქვენ შევეცდები კიდევ ერთი შეკითხვა

me!

არჩევნებს ხატვის წლის გამოცდილება თვითმმართველობის

და მათ!

არსებობს მცდარი რამ თანამდებობიდან სხვები !

და ეს არის საერთო აზრი , რომ არ არის კარგი!საღი აზრი

სიბრძნის ცხოვრებაში!სიბრძნე ცხოვრებაში!

გაუზიარეს გამოცდილება !

მიღებული ცოდნა !მეშვეობით ურთიერთქმედების , 

ურთიერთქმედება ტრანსფორმაციის !

მსოფლიოში არის ურთიერთქმედების ,
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ჩვენ ვართ მსოფლიოში!მსოფლიოში მე , თქვენ , ჩვენ , თქვენ , 

ისინი ,გაზიარების , მეგობრობისათვის ,

მეგობრობა თანამონაწილეობის !

საერთო ღირებულებების ,

იმავე I სხვადასხვა კვანძების.საზოგადოების ვართ.ჩვენ ყველას

გვაქვს მეგობარს!ჩვენს შორის შეგვიძლია ვიმოქმედოთ!

მოვალეობის შემსრულებელი ჩვენს შორის ჩვენ იმოქმედებს ეს!

მან მსოფლიოში!გამოყოფის მსოფლიოში!ტრანსფორმაციის!

New ტრანსფორმაციის მე, ჩვენ , ისინი , თქვენ!ახალი

მსოფლიო.ახალი რეალობა.

Desire

მომეცი კოცნა ... ისევე, როგორც თქვენ იცით ?!მომეცი კოცნა

იმალება, როგორიცაა ის, რომ ჩვენ surripiá- ერთმანეთს, 

როდესაც სურვილი გაიზარდა მაძლევს რბილი კოცნა იმ თქვენ

იცით !!Sweet sweet იცით, რომ თქვენ ,მე მოგცემთ kiss my

Insomnia

მე არ მძინავს , რადგან ის არ მინდა დაძინება , მე მინდა

ცხოვრება.აქ არის დაბრკოლება , რომ ინარჩუნებს გამაღვიძა.მე

წინაშე იგი უძილობა

Shadow Wolf Caricuao shadow wolf დაიკარგა , მაგრამ

ი.დაცული , არამედ მხოლოდ არჩევანი.კვების თქვენი

dexterity ქიმიური მყარი და ბეჭდვითი fissile h20 

.სიწმინდეს საკუთარი ჩრდილი მდიდარი თავგადასავალი და

ჰქონდა სადესანტო, Caricuao .როგორც მგელი იყო დაცული , 

მაგრამ დამოკიდებულება მარტო, ჩაეფლო აშკარა

მარტოობას.დღეს ვწერ Caricuao wolf უპირისპირდება მის

მსოფლიო და ინტერპრეტაცია.მეგობარს დამოუკიდებელ
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გარეშე ცხოვრება მათი ველური ბუნება , მაგრამ რეალური

newbie საქველმოქმედო ცხოვრება, ემბრიონის Caricuao 

სადაც დავამთავრე აქვს ერთგული ახალგაზრდა სისხლი, 

პატიოსანი განსაკუთრებით უშიშარი ბუნება, სასტიკი თავის

აუცილებელი, მაგრამ სამართლიანი და პატივისცემით თქვენი

მეგობარსთანამგზავრი და მეგობარი.ასე ერთგული

თანამგზავრი და თანამონაწილეობის ინტერპრეტირება

ყოველთვის სითბო და დუმილი.ვცხოვრობდი პატარა

საკმარისი ვიცი ჩრდილში ქუჩებში და Caricuao Cª .მაგრამ

დავინახე, გამბედაობა მგელი და მან დააარსა მუნჯები და

ნორმატიული სანდო მეგობარს ბმული მათი თავისუფლება.თუ

არსებობს ერთი რამ, მგელი იყო, თავისუფლება, მაგრამ იგი

მარტო იყო, მარტო!და უფასოდ!Shadow Wolf extrahuman 

glowing ენერგია მათი გზა ყოფნის.მისი barking დაწესდა

მისი დამოუკიდებლობის ველური თამაში ბუნების

გენი.გადაწყვიტა, რომ მათი cod და სულიერად მარტო

საშობაო მგლის ან საკმაოდ Caricuao wolf shadow , ამავე

დროს, უფასო უნისონში fraternally აკავშირებს ერთი კერძი

და დასაღვრელი .ჩვენ მარტო არჩევანი ?Claros თავისუფალნი

არიან ვფიქრობ , როგორც გზა ბუნება.ეს იყო საჩუქარი

ჩემთვის ამ საშობაო მგელი Caricuao , მაგრამ ის ველური

თანდაყოლილი გენეტიკური გარემოს გაიყვანს თქვენ მათი

ქრომოსომა თავისუფალი სახელმწიფო სიწმინდეს განცდა

საკუთარი ბუნება.იდუმალი , როგორც ცხოვრების , მაგრამ

გაამწვავა მიერ Lust სიცოცხლის და ისიამოვნეთ თქვენი

მარტოხელა , მაგრამ ხელ რაიმე შეზღუდვა ან იძულებას.

I და ჩრდილოვანი wolf მეგობრები ვართ , მაგრამ უჩვეულო

გზაზე მომუშავეარატრადიციულ გზას სხვა იძულების , 

თავისუფალი დედა ბუნება და ამიტომ ჩვენ იზრდება და რასაც

ჩვენ გამოწვეული infiltrate us.Havana კლუბი გულში

madness იგივე წყურვილი რევოლუცია და ჩვენ
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გაითვალისწინოს ჩვენი ყოფნა, აქ არის უფასო მაგრამ

მარტოხელა პაქტი canine ინსტიქტი თანამშრომლობით.

ყველა გათვალისწინებით , ნება თქვენ და მე,როგორ

ფიქრობთ, რა მე და თქვენ?მადლობელი ვარ, რომ თქვენ , 

რომელსაც მე წავიკითხე, ალბათ გაგებული ,

გავლის მოსაზრებები უკვე წაიკითხა ჩემთვის უკვე აიღო მათი

არჩევნებს მინიმუმ მჭერმეტყველი შეფუთული საჩუქარი

იურიდიული საათში უკვე მესა ან თამაში rooster , რომ

საშინელი კითხვა! ?

ასახვა , რათა გასაგები კომუნიკაციური ექსტაზი მინიმალური

და უბრალო დუმილი ეხო რომ დავშორდით .აქტები ტკივილი

სიტყვა კი მარტივი უარის იწვის.გადაულახავი დაბრკოლება

ფიზიკურად , მაგრამ არა ჰორმონალური და სულიერი ქიმიის

იყოს ნათელი.ციური სხეულები დაპყრობა ყვავილობის

pansy.ძიებაში სიყვარული clover , რადგან სიმდიდრე

შედგება გაგება მრავალმხრივი ვაჭრობის და ყოველთვის რაღაც

დაამატოთ ამ თვალსაზრისით.სხვა ამისა, კიდევ უფრო

გაზრდის ეს სურვილი თანაგრძნობა და სინაზით რომ

გადაასახლეს us წარმომადგენლის თვითშეფასების

სოციალური მედია.ნახეთ პერსპექტივა თვითმმართველობის

ერთი და განუყოფელი , არ alie- ნებისმიერ ნება უფრო

სურვილები , რომელიც წარმოიქმნება წრე.ამ წრეში ოქროს, 

კლანში კარგი რწმენა და ერთგულება და პატივისცემა, 

ძირითადად იმის გამო, არ არსებობს.ჩვენ სუფთა და ველური

იმოქმედოს ისე , და მეტი არაფერი ეგოისტური ვიდრე მე, 

რომელმაც მხოლოდ უნდა ამიტომ ყოველთვის იპყრობს კიდევ

ერთი მათი თვალსაზრისით.ანთება გონება შეუძლია მარტივი

იდეების გაცვლა , აუცილებელია მიმართვა საღი

აზრი.როდესაც ვაძლევთ ან მოუტანს თვითმმართველობის და

სხვა.მეტი არაფერი ტრივიალური უარყოს ის, რაც ჩვენ არ
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გვინდა, რომ ეს ადვილი .სიყვარული და სიყვარული საკმაოდ

გრძნობენ და არა მე.კონსტრუქციული დამოკიდებულება

ბმული ჩვენს შორის ვაჭრობის , განიცდის ჰარმონია, რომ

მცხოვრები ერთად სხვა არსებები.დაბეჭდილი ინსტინქტური

ქცევის მხოლოდ ვფიქრობ ჩემთვის , მაშინ ჩემთვის, და ახლა

მე კიდევ ერთხელ.კონფლიქტის იმიტომ, რომ ერთი

გარდაიქმნება თავი და მე არასოდეს არ ვიცი , რამდენი თავი

და ჩვენ უნდა გავუძლოთ გამოიღო სხვა.ეს სახის მოვიდა

ჩვენთან , რომელიც ყოველთვის ღიაა.Eu ყურადღებას თავად , 

რომ თავად მაგრამ- თქვენ ბიჭები და რა დონის ეგოიზმი

არიან.ასევე ჯავშანტექნიკის მე ოდესმე იქ მყოფი ასე რომ-

ტირის მიერ tu ის , რომ არსებობს და რომ უფრო

ევროკავშირის ევროკავშირის დაწკაპვით ჯავშანი.და შემდეგ , 

როგორ მოდის სახე სარკეში და აისახება მხოლოდ

თვითმმართველობის, რომ არსებობს, რადგან ყველა eu ის იყო

, რომ- ტირის pelo მიერ ევროკავშირის მსოფლიოში.რადგან

ჩვენ მარტო, და მაშინ, როდესაც ჩვენ სურდა მოითხოვა

ცნობარი მხოლოდ იმიტომ, რომ ეგოიზმი რამდენიმე

ევროკავშირის წინააღმდეგ ევროკავშირის .მარტოობა , რომ

სიტყვა ძალიან თვითმმართველობის სიყვარული , მაგრამ ეს

არ ყოფილა უფრო მიყვარხარ.სიყვარული: მე და შენ omnia 

Vincit amor სიყვარული დამპყრობლები ყველა.

Oh , თუ იცოდა უნდოდა და იქ , რომ თქვენ იცით , რატომ

თქვენ არასდროს არ უნდა ამ wasteful შფოთვა, რადგან ეს

არის სერიოზული და ლტოლვის მოვიდა , მას შემდეგ მე ვერ

ვხედავ ან მისცეს სრულყოფილი იქნება feat , რომ თქვენ

მოვიდა და თქვენ მოუტანს trouxesses კი არ გამოჩნდება

Oტკივილი და არ მინდა ძალა , მაგრამ თქვენ არ მინდა მე

მინდა შეხვედრის წერტილი ამდენად ძალიან ფერადი

ცხოვრება აქვს ბევრი ფერები , რომ დააყენა ჩემსქულა არ

უნდა იყოს აქ მომავალ ჩემთვის , მე ვერ ვხედავ ბაღში
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ვარდები Bloom და დაეცემა თეთრი ფურცლები ვადის

ამოწურვის ლტოლვის დასურვილი არასდროს მარტო, მაგრამ

ნაგავსაყრელი მე აქ თქვენ იქ და მინდოდა აქ და თქვენი

ლამაზი თვალები, როგორიცაა ზღვის ზეთისხილი მათ

მხოლოდ მაშინ, როდესაც მე ვფიქრობ მაგონებს გაიღვიძა, 

გაიღვიძა, დავტოვე გარეშე მუქი მე შევარჩიე ლტოლვის

დაგახვეული ვნება სურვილი , რომ ყველა ვნახე და გაიხსენა

ძლიერი კოცნა, ჩახუტება ძლიერი ყველა თქვენ მისცა და

მიიღო და სთხოვა არ გაჩნდა აღორძინების მიმდინარეობს, და

არ ვთხოვთ იყოს სიყვარული ტკივილის გარეშე მინახავს,   მე

უსურვა მქონდა გაიხსენა ყველაფერი დარა მომცა ყველაფერი , 

რომ ისინი ვეღარ ამტკიცებდა მიეცა სიყვარული, ზრუნვა , 

თანაგრძნობა, გატაცება ყველაფერი , რომ სიტყვა არ ამბობს , 

რომ არანაირი უფასო გულის და იქ ელოდება მისცეს რა

სთხოვა ან შემოწირულობის მართალია არსებობს , რათა

გარეშემოთხოვნა ან მოითხოვს თუ არ მესმის, არასამთავრობო

ნაწილები, აძლევს ძებნის მოვძებნოთ ელექსირი შოველ და

საგანძური, რომ არ აქვს თანაბარი , მხოლოდ საგანძური , 

რომელიც არ არის ოქრო ხანგრძლივი მიყვარს და იცოდა, რა

მინდოდა, მაგრამ არ გეტყვით ხერხიიქ იყო რაღაც ღრმა, 

რაღაც დაინახა, მაგრამ არ ითარგმნება იყო ხელისუფლების

გარეშე დაიბადა , არ ხედავს გაიზარდა ჩემთვის როგორც მე

და თქვენ წერდა, და ვერ ვხედავ რა იყო მზარდი შიგნით

ჩემთვის იყო სიყვარული, ეს იყორაღაც მინდოდა, მაგრამ არ

ჰქონდა, მაგრამ უსურვა მართლაც გვიყვარს , რადგან მან

მომეწონა დაინახოს ის იზრდება შებინდებისას ყველა ხდება

შიშის გარეშე, გარეშე trembling შიშის გარეშე დაცემა ეძინა

თბილი მარტოობის , როგორც ხელით გული იყო იქ window 

ვერ ვხედავ თქვენმაგრამ შეხვდა , ვიგრძენი სუნამო იყო ეს

სუნი სანდლის ხე და jasmine მოუსმინეთ, მაგრამ არ მესმის, 

თუმცა მიხვდა, არ იყო იქ და მე აღიარებული გუშინ იყო

იგივე , მაგრამ დღეს იყო სხვადასხვა ხერხი, ცუდი და
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მოისმინა პირისპირ უნიკალური იყო რაღაცსპეციალური

მატკინა და ეს მნიშვნელოვანი იყო სუნთქვა და სუნთქავდა

სუნთქვა თქვენთვის , ვერ ვხედავ თქვენ , არ უნდა იგრძნო და

არ იყო ბოლომდე , რადგან იქ, შორს , მაგრამ ამ კითხვაზე, 

ბერი , რათა ნახოთ წინ, მომავალი და მიხვდა, რომიქ ფონზე, 

ფანჯრის გამოიყურება გარეშე ხედავს თქვენ გარეშე, გაძლევთ

ჩართული თავის საჰაერო განახორციელა ზღვაში მისცა თქვენ

იცით სუნი ზღვის სველი სუნთქვა და სიხარული იყო , თუ რა

იხილა ზღვის, ქვიშა, ნესტიანი , ჰაერში, მაგრამ თქვენი

სუნთქვა.

მე სინათლე ერთი სიგარეტის thoughtfully და დატკბეთ

ჰარმონია შორის ყოფნა და ფიქრი სათაური მაიძულებს

wander შორის რიგები და მიედინება ფიქრობს, იდეები და

მიზნები ურთიერთქმედება მწერალი და მკითხველი არასოდეს

წაიკითხოთ მავთულის დაუკრავენ , რაც მე დავწერე , რომ

უცნაური, მაგრამ მე ვიცი, რომ ვიღაცასწაკითხული რატომ

არის ეს მინდა , მიაღწევს რა მინდა გადავცემთ ან ბუნდოვანი

სიგარეტის გამოვიდა და მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის იქნება ?!მე

არ ვიცი , მაგრამ ვწერ სახით სულიერი და ინტელექტუალური

განმათავისუფლებელი რაც მე კარგად მინდა ჩემს მკითხველს

არის content და კარგად მე აირჩია სხვა სახის წერილობით

ბოლო პერიოდში უფრო concrete'm არა იმდენად ნათელი და

ენერგია, მაგრამ სიყვარული და გაგება მიმართულებით, 

გონებამიყვარს ძალით კეთილი სიტყვა ვინმე, ვისაც უყვარს

წავიკითხე რაღაც უფრო მოსიყვარულე , ბრძენი და მე ღია

იარაღის მიყვარს , ნდობა კონფლიქტის გარეშე და გარეშე

მსურველი ამბივალენტური ჩემი სიტყვები , მე უფრო

პირდაპირი და კონკრეტული გვინდა განცდა, რომ შეგრძნება , 

რომელიც აერთიანებსმკითხველს მწერლის კავშირების ამიტომ

მინდა, რომ იყოს ის, რაც მე ყოველთვის სპონტანურად , 

მაგრამ გასაჩივრების მეგობრების შეთანხმების სიტყვები შორის
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წერილებს, რომ გავერთიანდეთ და წინადადებების

ყოველთვის კავშირი, და ძალიან რეალისტური იმედი ფიქრი

სიტყვა , ბოდიში მედიტაციური ფრაზები თუ მე ვფიქრობ, 

მაგრამ ეს არის კარგი , ვფიქრობ,თუ მხოლოდ აბსურდული , 

როგორც ეს არის , რაც არსებობს მხოლოდ იმის თქმა, რომ

ასევე არსებობს ამ მარტივი გზა ან ფორმა , საერთო Moorish 

filipe ყველა უჩვეულო კითხულობს ჩემთვის ეს ასე არ არის

საერთო აპათია იხილოთ რას ვწერ და ვაღიარებ,წავიკითხე

ცოტა , მაგრამ როცა ამის გაკეთება ჩემთვის მაფიქრებინებს, 

რომ ეს არის ჩემი გამოწვევა წაკითხული და კვლავაც

წავიკითხე და ვფიქრობ.მე მადლობელი ვარ და ბედნიერი

მეტს ფიქრობს, რომ სხვისი ფიქრობს აზრები!იქნებ არ

გრძნობს, მე ვგრძნობ, რომ წვიმას ქვის შედის ტროტუარი

ხვრელები ქვეშ გაერთიანდა, ქვიშა და დედამიწაზე მკაცრი და

მომთხოვნი დაკავშირებით ადგილი არ სივრცეში ან სხვა ქვა

აჰა ეფექტური ურთიერთობისათვის ქვის , დედამიწაზე, 

ქვიშის დადიოდა მათ ისე არიანურთიერთობების

ურთიერთქმედების ცივი ქვები ერთად ან მის გარეშე , ქვიშა ან

დედამიწაზე მაგრამ ერთიანი ხელით mason , რომელიც

შეუერთდა და სრულყოფილი სიყვარული მთელ დედამიწაზე

უნდა იყოს ერთიანი , როგორც რიყის Mason კაცი, რომელიც

აერთიანებს სხვადასხვა ქვები და არ იქცეს გულიქვის, მაგრამ

გრძნობები moldable ნებისმიერი სხვა ნაჭერი უნდა იყოს

კომპლექტი ცალი, ერთად დავდგეთ , რომ ნებისმიერი წონის

ან აცვიათ დრო გაბედავს განადგურება ტურის ფეხით ისე

არიან ადამიანები განიცდიან ყველაზე დატვირთვა, მაგრამ თუ

ისინი შეუერთდნენ გავლენა მცირე ფორუმში-t სხვა ცალი

სიყვარული სიყვარული იქნება ქვიშის და ჭუჭყიანი , 

რომელიც აერთიანებს ჩვენს გარეშე სუსტი მხარეები , 

უბრალოდ აცვიათ დაყვანილი , თუ ყველა ცალი ერთად და

კარგად cobbled კაცი სრულყოფს თავის ქვის და უერთდება

სხვები ერთად ვართ ძლიერი და უფროშორეული და მყარი
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გზა მთელს მსოფლიოში არის ის, რომ ჩვენ გვაერთიანებს lego 

ტიპის აჰა შეუვალი ციხე ყველა ერთიანი და უზადო , თუ

თითოეული ქვის განიცდის აცვიათ არაფერია, მაგრამ ქვიშა

ადგილზე ქვები , როგორც მამაკაცებს სიცოცხლეში, 

როგორცკაცი ქვები შეიცვალა გამო აცვიათ და სიცოცხლის

არსებობს პატარა ქვები, დიდი და ასე ასე პირობა, რომ ჯდება

ბუნებრივია სხვები , რომლებიც აუცილებელია lapidary არის

ადამიანი, დედამიწის სხმული ჯდება სწორი საიტინახატის

თავსატეხი , სადაც ყველა ცალი ჯდება ერთად ისე, რომ

ყველას აქვს ადგილი და არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე

სხვები უნდა იყოს თავსატეხი გარეშე სურათი დამახინჯებული

ნაწილი ყველა საჭირო მსოფლიოში პლანეტა დედამიწა

საჭიროებს ყველა მამაკაცი დაქალთა არავინ არ არის არაფერი , 

ყველაფერი , თუ როგორ უნდა მცხოვრები და დაკავშირება

ერთმანეთთან აქ არის დიდი თავსატეხი დედამიწაზე

ვცხოვრობთ და უკავშირდება ერთმანეთს გარეშე იცის , მაგრამ

ყველა ითამაშოს მოეღოს თავსატეხი მეტი უფლებები, სხვა

crookedმაგრამ , ბუნებრივია, რომ ყველა შეესაბამება შემდეგ

ყველა , რომ ჩვენ გვინდა ტროტუარი გზა არის ჰარმონია

შორის ვაჭრობის, რომელსაც ყველა ერთად მუშაობს იმავე

მიზნით სიყვარული და კავშირი თანატოლებს, როგორც ჩვენ

შეგვიძლია საკუთარ თავს განსაზღვრავს , თუ სხვები არ ჩანს

გრძნობდნენ და არ ვუთხრა სიმართლეგრძნობა, რომ რაღაც

გაზიარება და თუ გტკივა ცხოვრება იზიარებენ ხარჯები , 

არამედ იმიტომ, რომ ეს არ გადაწყვიტოს ყველაფერი

შეუფერხებლად რადგან თუ გონება და ჩვენ costumed 

გრძნობების ჩვენი სახე ჩვენი სახე და როდესაც გსურთ ვინმეს

უნდა აჩვენოს სახე ასეთიდა რა არის ეს , თითქოს მე ვწუხვარ, 

როგორც მე ვარ , მაგრამ მე გაჩვენებთ, თუ როგორ ვარ და

აჩვენოს სახე და ჩემი სახე არ იყიდება არ უნდა იყოს ძალიან

ძვირი, რადგან ფული არ იყიდა ჩემთვის და მინდა იყოს

გასაყიდად , რომ აღარაფერი ვთქვათ ყიდვა ერთი , მაგრამ
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ერთი რამარის დარწმუნებული ვარ ევროსთან სასარგებლოდ

გვირგვინი , რომ ბიჭი არ ვთქვა შეიძინოთ ყველა იმიტომ, რომ

მე არ ვარ მეფე და გვირგვინი არ მინდა არ მინდა, ბიჭები

გრძნობები ზარალდება, რადგან ეს არ განიცდიან არსებობს და

თუ არ გაიყიდა იქნა შეძენილი ბედნიერიაიმიტომ, რომ ფული

არ უნახავს სახე აჩვენებს ყველაფერს და იღებს chutzpah 

მიიღოს მათ ჩემთვის , რაც ჩვენ ვართ , რადგან ჩვენ არ ვართ

კარგი არავინ არ არის საკმარისი, რადგან ერთ დღეს

გვირგვინი შეცვალა ძვირადღირებული და ემუქრებათ

uncrowned იგივე ტკივილიამავე სულისკვეთების იყო

სიყვარული ვნება იყო ჩვენი ფანტაზია ჩვენს გამოგონილ

ტრანსპოზიცია რეალური ერთგული ვარ ვნება, სიყვარული წვა

და კიდევ ტკივილი , რომ თქვენი ბრწყინვალება არსებობს და

მე ვარ მსახიობი ჩვენს მსოფლიოში ჩუმად ფილმი მსახიობი, 

მაგრამჩვენი გავლის რომანტიული ფილმის გადაღება , 

რომელიც მღერის სიმღერა "ეს არის ჩვენი დაწვის სიყვარული

ტკივილის გარეშე " თქვენ შეიძლება მე ვიქნები თქვენ მაშინ

ჩვენ ორივე გამოიყურებოდეს და იგივე პერსპექტივა იგივე რა

თქმა უნდა იგივე მომავალში ჩვენი კუთხეშიიმავე სივრცეში

ერგება იღებს all'm პროექტირება გაიდეალიზებული

საბოლოოდ სამუშაო ანალოგიურად , იმავე მარშრუტით და

სუნთქვა შვებით თქვენ ყოველთვის შვებით თქვენ ეშინოდათ

მომავალში რთული იყო , რომ თქვენ განიცდიან გარეშე

დააზარალებს , რადგან თქვენ არ ჭრილობა იყო ცხოვრება, 

ვიცით, რომ , დიახმე არ ვიცი, თუ დიახ, რადგან მე

წარმომიდგენია და ფანტაზია არის არასანდო , მაგრამ მე ვიცი

, რომ ჩვენ ვართ ცალკე, მაგრამ ერთად კი მხოლოდ იმიტომ, 

რომ მე აქ კომუნიკაცია რეაგირება თქვენ იცით, სადაც თქვენ

არასდროს არ ვიცი , თუ მე , მაგრამ მე თავს აქ და იქ მე

ყოველთვის თქვენთან ერთად იქჯერ კიდევ არ ვიცით , 

რადგან მხოლოდ წარმოიდგინეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ , რომ

ყველა კარგი უსაზღვრო არ ბარიერები , მე და თქვენ , ჩვენ
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როგორც ყოველთვის აქ ერთად ან ცალ-ცალკე არის

დაკავშირებული, მე უნდა და თქვენ მე თქვენ აქტის მე

რეაგირება თქვენ სიცილი მე ღიმილი თქვენ საუბარიმე

კმაყოფილი ვარ, თქვენ გადავხედავთ მე ვხედავ თქვენ

შეამჩნევთ მე ვეთანხმები ჩვენ ყოველთვის სრულყოფილი, 

როგორც გსურთ , როგორც თქვენ გსურთ , უბრალოდ კოცნა I 

გამგზავრება მე აწარმოებს დაბრკოლების ფრენის , მაგრამ არა

ყოველთვის დაეცემა ან aleijo მე თქვენ ხართ სამკურნალო

ჩემი სურვილი გპირდებით მე შეგხვდებით დამე ყველაფერი

და არ ვიცი არაფერი, რადგან მე მეგონა იქნებოდა, როგორიც

მომავალში დაინახა თქვენ და გრძნობს, თქვენ იგრძნო ჩემთვის

ასევე , როგორც თქვენ , თუ რა დავწერე და რა ვიგრძენი იყო

მე მინდა თქვენ ახლოს ყოველთვის მე უკეთესი ბუნტის მაგრამ

არაბრძოლა არის disculpacrow არავინ არის დამნაშავე , 

რადგან გვინდა, რომ თუნდაც გარეშე ეძებს ვიცი მე

წარმომიდგენია, რომ ხედავთ რეალური იმპერიული

ბატონობის და არ იყო წარმოსახვა იყო შეხედვით გარეშე

მოტყუებით.

ბათილად ცნობას ან ნულოვანი აჰა, არავინ დატოვა თამაში , 

როცა ვინმე აღწევს რა გსურთ იჯდეს გაიმართა დროებით

ბედნიერი, რადგან ამბიცია, რომ გაიმარჯვებს და შემდეგ

გამარჯვება უფრო ბედნიერი მისაღწევად იმედგაცრუებული, 

რადგან ეს მიაღწია და უფრო მეტი ყოველთვის უფრო

ნებისმიერ coisita თუ გინდათ და აქვსმე ვარ ახლა ბედნიერი, 

მაგრამ following've ეგონა, კიდევ ერთი სურვილი ახლა კი

mr.Genius მომანიჭოთ სამი სურვილები , მაგრამArem 

სურვილები და ახლაც mr.Genie ქრება არ ვგრძნობ, 

როგორიცაა პატარა რაღაც უფრო უკან სილამაზის არის

ხასიათი, რომელიც მამოძრავებელი ძალა , რომ ყოველთვის

დაიცვას პირადი და პრაქტიკული იდეალიზმი ამიტომ იცავს

იდეალური ქცევითი და სოციალური ინდივიდუალურობა , 
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ჩემო ეს განსხვავება , რომელიც აღნიშნავს დამოკიდებულება

მოქმედიდა განხორციელდა , როგორც იდეა, აზრის ერთი გზა

დაიცვას ამიტომ ცდილობს ან მიაღწია სიამაყე, რომ ბუნების

ძალა , რომელიც საშუალებას გვაძლევს იყოს ვინც ჩვენ ვართ

უნიკალური ვაჭრობის და გენერატორების მიზეზი თავად რა

რომელიმე ჩვენგანი მისწრაფება იყოს სპეციალური aiარ

მჯერა, რომ თქვენ ერთ დღეში უკვე პიერ თქვენ სიმტკიცის

შეეგუოს , არამედ სიყვარული, ბრძოლა იდგა რწმენა

შემოდგომაზე გარეშე სურს წასვლა გარეშე პარაშუტით მოდის

ყველა გატეხილი დანაშაული გარეშე საბაბი საბაბი და upa !

თქვენი მწვანე, ყავისფერი თქვენი princess charm თქვენი

სული on მინდა, როგორც არავის საყოფაცხოვრებო, სუნთქვა

მხიარულ marigold თქვენი ფერები მოშუშებისა ტკივილი შენი

სინათლე ჩემს აღფრთოვანებას და თქვენი ლამაზი ლამაზი

თმის მოხვდა შექმნა კავშირების root გულისმოკვლა

მარტოობის მივესალმები მადლიერება ამ ვნება, რომ მხრივ, 

რომ შეხება, რომ ღიმილი, რომელიც იღებს ჩემთვის

სამოთხეში

მე ვნახე თქვენ ჩანდა up შევნიშნე მე ვუყურებ ისევ დაბრუნდა

შეკეთება მოსწონს გვიყვარს გვიყვარს ჟესტი იყო სიყვარული.

თქვენ იმდენად ისე და განაცხადა, ამიტომ ჩემთვის ვნახე ეს

არ მოსწონს ვკითხე , თუ როგორ იყო და თითქმის choravas 

ვიგრძენი სამწუხარო და სთხოვა ასე რომ არ იყოს, როგორც

თქვენ მკითხა მოხარულია, მე არ მომწონს , თუ ერთ მშვენიერ

დღეს თქვენ აღმოჩნდეთდაკარგული ვფიქრობ ჩემთვის, 

როგორც ამოსავალი წერტილი ვფიქრობ, რომ ცხოვრება არის

რუკა და რომ მე თქვენ და მე ვუთხარი, მივესალმები აქ იწყება

მოგზაურობა და რომ არაფერი თქვენ უკვე ანგარიშზე ჩემთან

და მე თქვენი სამალავი მაძლევსერთი beijito და ყველაფერი

ლამაზი.
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წარმოიდგინეთ, შექმნის გარეშე ჩაწერის გარეშე კითხულობს

მოსმენა მოსმენის გარეშე სასწავლო გარეშე დეკორატიული

აჰალოზუნგი თემა ვხედავ და ვგრძნობ, და მოდით თავს

წასვლა წერილები სიტყვა სასჯელს ლექსებს ჩემთან ერთად

ყველა ის საკითხებია, დღეს, მე ვგრძნობ მოდერნიზაცია არ

წარსულში , ხოლო შეხსენება დაგავიწყდეთდა ამას მთელი

ერთხელ ამ შეგრძნებას გაგება სიმართლე თვალის გრძნობენ

ძველ სახე თვალში და მე ვხედავ და ირონიის გარეშე ან

demagoguery'm სპონტანური ვარ პუნქტუალური და დღემდე

ფაქტობრივი დღეს იმდენად დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის, 

თითქოს არ იყო წინა დრომოდის შიდა თვალის გარეთ მახსოვს

არსებობს და მე თავს ახლა მომენტში იყო , რომ ახლა რჩება

ჩემთვის შევხედოთ ამ სახე მომენტში მომენტში ღონისძიება

არა ერთხელ , მაგრამ ახლა გამოჩნდა თითქმის გაირკვა, რომ

სიტყვა აქტიმხოლოდ ის, რომ გინდა გაგრძელდება

სიამოვნებით უბრალოდ დაწერა არაფერი თქვა , მაგრამ

შეესაბამებოდა ხედვა , რომ დღე და დაიბადა წერის ძალა

სიხარული ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს მის დღეში- to -day 

მოძრავი და თითქმის ქრება, წყალინათელი და serene 

მოგზაურობა სატენდერო სახე ცრემლით გაშვებული თქვენი

ქალი lady გოგონას სახე , რომ ზოგჯერ იკარგება და არ არის

დარწმუნებული , თუ რა სურს , მაგრამ მიზანია იყოს ტკბილი

ალუბლის წერილები ზოგჯერ სიტყვა , როგორც სულელური

როგორც სხვანათელი მომავალი ინტერიერი glow არ ვიცი, თუ

rage , მაგრამ გრძნობს, იწვის ჭრილობა დაბრუნების

მოგზაურობა თავი გარდამტეხ გავლის თქვენი მსოფლიოში და

მე ვხედავ მას ღრმა სახეს ვიცი, როგორ ფიქრობთ მე ვიცი, რა

შიშიმე ვიცი, რა თქვენ იცით თქვენი სურვილები ამ

afternoons იმ მარტოხელა ღამე არსებობს ვნება არსებობს

სურვილი, თვალები დახუჭე გრძნობენ შიშს და მინდა

ვფიქრობ თქვენი მხიარულ და სურვილი აქვთ მამაცი ვინმე

ელოდება smile მიიღოს მოიპაროს დაესხას მაგრამ არ იღებს
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თვითმმართველობის, რომ არისთქვენი , ჩვენი ოცნება, ჩვენი

შეხვედრა ნაპირზე მდინარე მე ღიმილი თქვენ სულელი

გარშემო ქვის წყალში რომ მოძრაობს და მოძრაობს ქვის

რთულია, მაგრამ თქვენ და წყლის სუფთა ცოლები craziest 

რამ, თუ მე იჯდეს ვფიქრობ ჩაწერის შორის

ხაზებიწარმოსახვითი ტიპის თევზი აკვარიუმში სადაც

არაფერი და არაფერი , მაგრამ არაფერი არ შეუძლია მიიღოს

საკმარისი სუნთქვის oxygenate შეეცდება თავისუფლება ერთ

დღეში swim გარეშე აკვარიუმი რომ საჩუქარი და ისე ჰო

ოცნება მიესალმები მე ვხედავ , რომ თქვენ იქ ვთხოვოთ

როგორ ვარ მეტნაკლებად ვთქვა მოუსმინოთდა მე ვფიქრობ, 

რომ უფრო მე ვხედავ woes თქვენი ნაკლებად ძალიან

არასოდეს ვხედავ ნაკლებად ჩანს და იგრძნობა რა აწუხებს და

არ დაცლა თქვენი დადებითი და შემოქმედებითი გონება , 

მაგრამ ვერ უარყოფითი იყო კონსტრუქციული მიიღოს ყავის

დაკარგოს რწმენა ვინმე grabs მე ვგრძნობ clawიცავს ჩემს

ადამიანი, რომელიც არასოდეს დაავიწყდება და მეუბნება

თქვენ მაშინ დიახ , მე მინდა ბედნიერი და მოხარული ვარ

ბედნიერი , როგორც ყველას არის ის, რაც მე მინდა ამ

მოსახლეობის ვითარდება ასე არ არის ვნება ჩანდა წინ ვნახე

თქვენ ამ მომხიბლავი ჯადოსნური იყო, რომსასურველი იყო, 

მხოლოდ თქვენ მხოლოდ თქვენ და მე ბედნიერი როგორც მე

ვუყურე ეცემა წვიმა და სველი ერთიანი და ვნებიანი ჩვენ

ყველა წალეკა წვეთები ჯადოსნური და ყველა რომ იყო

გადმოცემული სიხარული , როცა ვგრძნობ როდესაც ვწერ არის

ის, რომ მე ვერ ვხედავმახსოვს და თქვენ სწორი წინ

მომავალში და ამ , მინდა, რომ ყოველთვის ვფიქრობ , 

როდესაც მე ვხედავ თქვენ ჩემთან ერთად navel to navel 

ტუჩები ტუჩები სხეულის მიმაგრებული სხეულის მეტი

მეგობარი ყოველთვის იყო რაღაც დაინახა და არ უთქვამს, იყო

რაღაცუნდოდა და იგრძნო ძლიერი გარეშე distress 

დაკავშირებით დააყენა თქვენ ჩემი ფანტაზია იყო, შექმნა
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რაღაც ლამაზი ფერებში ყვითელი , როგორც მზე , რომ

არასოდეს გადის და გამოსხივების ენერგია მთელი დღის

აღმოჩნდება იმ ფონზე, როდესაც იგი იღებს მუქი ყველა

ბუნდოვანი შემოსვლა ამ განზომილება არსებობსმიზეზი

სიბნელე არსებობს მოტივაცია ფანტაზია არსად ცარიელი

თქვენ ვერ ვხედავ ყველა პროექტი მუქი წარმოუდგენია

კედლის მცირდება უარესი დაბრკოლებები საცეცები იწყება

შოუ მე სინათლე უნათებენ ტანსაცმელს სანამ, როდესაც

მე ოცნებობს ვფიქრობ, მაგრამ არა მგონია, ისევე, როგორც

არაფერი , როგორიცაა გონება ფიქრობს განსხვავებულად

ადამიანებს ფიქრობთ მე ძალიან კარგად!ჩვენ ვიფიქროთ და

ვიმოქმედოთ, ყოველთვის მხოლოდ ერთი ხდება , როგორც მე

ვხედავ darkness'm სამგზავრო არა უმნიშვნელო სიყვარული , 

თუ როგორ ვგრძნობ , ყველა სხეულის ნაწილები მიძინებული

ემოციები მოტეხილი ხმის ტონი , რომ მეუბნება relax ხაზი

გაუსვა და შეიწოვება ear'm ჩნდებიანარ სძინავთ , მაგრამ ეს

შეიძლება იყოს უკეთესი დაგვავიწყდეს არაფერი , რათა

განიმუხტოს დაძაბულობა Pulse'm მდგომი tailed მორგებული

, ალბათ, ბოლო გაათავისუფლეს მე და მე ვარ მშვიდი, მაგრამ

ყოველთვის არის გამოსავალი კითხვა არ რეაგირებს , მაგრამ

იმოქმედოს იზრუნოს აქ სიტუაცია არის კარგი

დროდაერტყაsofridão .

ვფიქრობდი, ოცნებობდა გავიღვიძე ვნახე თქვენ ოცნება , 

როგორც ჩანს, ზღაპარი შენ ერთი , რომელიც უფრო ხიბლი

მეტი beauty საჰაერო princess იყო ჩემი შთაგონების არ

წარმოსახვა იყო თქვენი რაინდი მეომარი თქვენ მქონდა

unarmored ზომები, რათა დავიცვათ გული იყო sleepy 

გახსნაიძინებს პირში ვფიქრობდი, რომ თქვენ თქვენს მხარეს

პრო ცრუობს სთხოვა კოცნა bestowed მას სურვილი უნდოდა

, მე შევარჩიე ოცნებობს თქვენ ვხედავ თქვენ serene lily 

PETAL თქვენი სუნამო seduces me გამახსენა შეხვდება თქვენ
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თავბრუსხვევას flusteredჩვენ ვართ თქვენი სახურავი ვხედავ

ვარსკვლავები უკან თავს თქვენ და მე You Make Me Smile 

დაკარგა თქვენ მე ვგრძნობ იმდენად კარგი ნება მომეცით

წავიდეთ მიღმა არავინ იმდენად ნაზი ერთი ათასზე მეტი ან

უკეთესი პლუს infinity იმდენად ლამაზივგრძნობ თქვენთვის

შეუძლებელია უფრო ნება მომეცით წავიდეთ თქვენ მიერ

თქვენი ჯადოსნური თქვენი სიხარული.

თქვენcute თქვენ ხართ ბავშვი , რომელიც უკვე გარშემო

ფეხით იმდენად ძვირფასია ძალიან მეგობარს მინდა ჩემთან

ერთად არიან fun საუკეთესო ხართ most're ყველაფერი

მინდოდა და მინდოდა cute ბავშვი ძალიან მოსიყვარულეა

ძალიან smiling'reთანაგრძნობა არისდიდი სიხარული ჩემი ძე

ხარ ჩემი pesky naughty boy მსოფლიოს ხარ James ჩემი

puppy არის ჩემი შვილი და ჩემი შვილი გარდამტეხი cool 

არიან მთელი დღის განმავლობაში თქვენი ღიმილი, თქვენი

სიხარული მომხიბლავი მივმართოთ რაღაც სუფთა jump 

კედლის აბიშესახებ acercas ჩემგან გამო ტკბილი მოვა და

მომეცი pudding ჩემთვის თქვენ ასე ტკბილი , ასე cool მთელი

დღის ტასის გაღიმებული და მზად ვართ წავიდეთ ქუჩაში, 

ბაღში ბიჭი მავნებელი , როგორც თქვენ დაგნებავთ მე მინდა

იცოდეთ, მე მინდა , რომ თქვენ ყოველთვის გვერდში ჩემთვის

იმოგზაურა ქვეშ ღრუბლებში გაფრინდა ცის ქვეშ უკვე

პლანეტები მარსსა და იუპიტერს in on Mars გადაწყვიტა , 

რომ უყვარხარ და Jupiter გქონდათ აქ არის ჩემი საფრენი

საწყისი პლანეტის რომ პლანეტის კალამი ჰქონდა ძალა

ჰქონდა ძალა იყო სიხარული იყო რაღაც , რომელიც

ხორციელდებაიყო სიყვარული bloom ასე იყო მზე ძალა

გადავიდა როგორც მზესუმზირის ჰქონდა ნებით სასტიკი

დევნა რაღაც იწვის იყო ოცნება იყო მიღწევა იყო ობიექტური

ყველაფერი ვნება უგანზომილებო იყო დიდი იყო გასაოცარი

საბოლოოდ ჩანდა ძალიან მოსიყვარულე მიერwindow 

194



შევნიშნე ჰორიზონტზე გაატარა დასკანირებული ბევრი ჩანდა

წინ ვნახე ვარსკვლავი ბრწყინვალე shimmering ჩანდა up 

ვნახე მთვარე იყო ჩემი და თქვენი ეპოქის ლანდშაფტის იყო

მოგზაურობა ვნახე თქვენ გამგზავრება მიწის და ზღვის ქვეშ

მოჰყვაიმოგზაურა გამარჯვების ხელები მიწის და ზღვის ქვეშ

იყო მხოლოდ moonlight.

Saudade სურვილს არის სურვილი , რომ გვიყვარდეს

ვფიქრობ გრძნობს მენატრება თქვენი გვინდა , გვქონდეს აქ

არის ვუსურვო შეხვედრის მიყვარს თავს ყოველთვის ფიქრობს

თქვენ გრძნობენ თქვენი ყოფნა გაუშვა , რომ გარეშე თქვენ და

ვფიქრობ და მინდა და თავს-t და სიყვარული გარეშე ხედავს

და გისურვებთ ერთად 5 გრძნობს: მხედველობა ხედავს თქვენ

გარეშე კარები, გარეშე სუნი სუნი , მოსმენა მოვისმინოთ

თქვენ საქმიანობის გარეშე ხმაური, გასინჯვა ხარობს მე

მტკიცების გარეშე თქვენ და შეხება გარეშეშეეხოთ არაფერი

უკეთესი უნდა გვახსოვდეს და გრძნობს ნოსტალგია.

შევქმნათ რაღაც ლამაზი, მაგრამ ძალიან ბუნდოვანი

წარმოიდგინეთ შექმნა და გარდაქმნას ჩაწერის ვინმე

წაკითხული არ ვიცი რა , მაგრამ მე ვიცი, რატომ , მაგრამ არ

გააჩნიათ შთაგონების მე უნდა მიიღოს სტენდი წინაშე ამ

სიტუაციაში დაწერა და რაღაც წავიკითხე დაწყებული

ვფიქრობ, მე შევეცდები ვარდნადავთმობთ, რადგან ეს არ არის

ადვილი მისაღებად.

თუ ერთ დღეს არ ვუთხრა თავგადასავლები და

misadventures მხოლოდ ერთ დღეში ან ერთი წელია , ბოლო

ერთი წლის მე ვხედავ 50 დღე 365 დღის განმავლობაში , 

კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში , აქ არის ცოტა 50-

დღიანი ჯერ ეს 365 პოსტიწელს რამდენიმე სამუშაო და 60-ე , 

24 საათის განმავლობაში ჯერ მოკლედ, დღევანდელი დღით

ცხოვრობენ ,
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erer win შიშის გარეშე იყო moonlight ზღვით ვიყავი კაპიტანი

ჰქონდა ყველაფერს ხელით გემზე მოგზაურობა მოვიდა

ბრძოლა იმიჯი მოგება იყო feat.

თუ ეს დღეში გადის, -O სიხარული , რომ ვინმეს ჩაკეტვა კარი

, ღია ფანჯრები და უშიშარი ფრენის ცის ქვეშ არ არსებობს არც

ერთი , რომ იქმს გადაწყვეტილება ქვეცნობიერად me 

მუდმივი ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ფხვიერი

აღნიშნავს,გარემოს ძალიან ცხელი ადგილი არსებობს lilies, 

marigolds წინარ გნებავს სველი ნიადაგი , ტენიანი

სახურავი,obfuscated ნათურა და უმწეო უსაფრთხო up , რომ

მიზეზი ძაფების იზრდება დაძაბულობა arduous კი რთულ

პერიოდში , მაგრამ არავინ არ ვგულისხმობ არავინ იცოდა, რა

არ ესმოდა და აღიქმება, როგორც მარტო ყოფნისას

გულშემატკივარიმაგრამ აქ არის ცოცხალი გარეშე არსებული

და უპირველეს ყოვლისა ძალიან სურს smiles მოკლედ

წამოიძახა გოდება დაწერა რაც მე არ მესმის , მაგრამ

განსაკუთრებით იგრძნობოდა ვნახე ყველაფერი და არაფერი

ჩანდა მაშინ ტიროდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე და არასოდეს

ნება თქვენ იცით, მაგრამ არაფერი აქ არის პარფიუმერული

გაფართოვდააანთო edgy ვნება ტკივილი იყო დრო, რაღაც

მაშინ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ იქ იყო რაღაც მოძრავი

ვენების გაიქცა სისხლის ზოგჯერ შორს გული რომ არ PUMP 

იყო უბრალოდ მიიღოს იდეა , როგორც ეს ჰიტები ძლიერი

ვნება და ძლიერი კი სულისpauper იყო, ძირითადად, ხალხი

და ჰქონდა გონება, რადგან ეშინიათ , რომ რაღაც გრძნობს

საბოლოოდ ყოველთვის არის ბოლოს და დასაწყისში მე
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ვფიქრობ, რომ იმსახურებს არ არის ჩემთვის და თქვენთვის

არის ორივე , რადგან ჩვენ გვიყვარს და ასევე უარყოფს , რომ

რაღაც უბრალოდ რაღაც რომ დაიბადა და ყვავისიზრდება

ყველაფერი ერთ დღეში და იყო მეორე გაქრა იმდენად

ყველაფერი, რაც მოხდა არა მხოლოდ იმიტომ უნდოდა

ცხოვრება ერთ დღეში და კიდევ ერთი მომენტი, ისე, რომ

მერყევი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დრო იყო

დრო რეგრესი იყო და აღარ არის საკმარისი , ზოგჯერმჯერა, 

რომ აღსდგება როგორც ვუყურებ და არ წარმოუდგენია, 

სიმართლე იყო ადრეულ ასაკში , რა არის ნამდვილი აჩვენა

აქტის ერთი ქმედება , რათა მოიპოვოს გული იყო brainchild 

კავშირი გარეშე რაიმეს ან ვინმეს არ იტყვის რა მოხდა რაღაც

ეშინოდაყველა რომ იმუქრება იყო, მაგრამ ამაოდ იყო როგორც

მან გაიარა მისი ხელი mop ყოველთვის არის ვიღაც გვერდით

, რადგან მაშინ არ არის იმის თქმა, დიახ კი ფიქრი არ მქონე ეს

არ არის მიზეზი, მაგრამ დიახ, ეს არ არის ყოველთვის

მოსწონს, რომ იყო და არასოდეს სურსმაგრამ ზოგჯერ აკეთებს

საკმაოდ გადაიქცა არასამთავრობო აჰა გულწრფელობაში

ბრძოლა თავისუფლების აქტის ერთი არ არის ნამდვილი და

არა დიახ, რადგან მე არ ვარ და არ მინდა , რომ იყოს

ცოცხალი , რადგან ვარსებობ და როდესაც უკვე ეგონა, უნდა

წაიკითხოთ გაფართოებას და დაწერაძილის ვიდოდა და გაიქცა

იდგა მიმდინარეობდა, ნაყოფი უფასო და ჭკვიანი აზროვნების

იცოდა, მოძრაობა დადიოდა და დადიოდა მხოლოდ იმიტომ, 

რომ გვიყვარს კი თუ არა ამ სამყაროში მიყვარს არ მჯერა

ცრურწმენების სჯერა კაცი და მისი გამოგონება კითხვები

ვარაუდები imaginations ილუზიებით არისიონების და

პროტონებისა შექმნათ რაკეტები შუქი არის ენერგია და ეს არ

შეიძლება ჩანს, მაგრამ წარმოებული არ მეგზური იქნება და

შეიძლება იყო ადამიანი იმდენად ვულგარული იყო მხოლოდ

წარმოიდგინეთ და შექმნას იგრძნო, არ მეექვსე გრძნობა

როგორც მას ეწოდა , მაგრამ ეს იმდენად რეალური იყო, რომ
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მოხდაროცა გვინდოდა.

თუ ჩვენ ხნით მიერ მომენტები , თუ არა მჭერმეტყველი ან

თუნდაც ცხელი, არ შეიძლება ითქვას, რომ სიყვარული იყო

ტკივილი რომ გტკივა წარმოიდგინეთ, სიყვარულის გარეშე

ტკივილი არის რასაც იგი იღებს იწვის glow სუნთქვა აღარ

ვიდრე თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სიმართლემოყვარე და

ვაძლევთ , მაშინაც კი, ტანჯვა იგივე არ ხედავს , მაგრამ

განსაკუთრებით გრძნობს და ტკივილის მიყენება მიყვარს კი

არ ხედავს , არამედ სურს დაიცვას ტკივილი თქვენი

სიყვარული ურთიერთობა ქმნის დაცვა არასწორი სიყვარული

ემოცია , რადგან მაშინ ტკივილი მოდის გულში თქვენივეძებთ

ნახოთ ზღვაზე , რომელიც მე უბრალოდ ეძებს უყვარს

დარტყმის წამწამები ქვიშის ქარი ცრემლები ტალღების ვხედავ

beach ჭურვები დაბრკოლების ვარსკვლავებიcry , ასე რომ

მარცვლეულის ით ჩემს გულს.

თუ მე განიცადა იმიტომ, რომ მე ვერ ვხედავ და მათ არ

ესმით, თუ რა ცხოვრობდა გაღიმებული მზესუმზირის rejoice 

და embellishes მზის სხივების გასათავისუფლებლად თავს და

თქვენი სილამაზე რომ choke , რომ გიჟები შიში აქვთ პატარა

რაღაც რომ გადავიდა მე ვერ ვხედავმოსწონს ეს მოხდა, ტანჯვა

ხანგრძლივი მომენტში, როგორც შეეძლო წინაშე whisper ახლა

არ სიცილი იმიტომ, რომ ვიღაცას დაინახა კაცი, რომელიც

მოკლედ იშურებდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ მან ჩანდა და იქ

დარჩა არავინ შენიშნა იმიტომ, რომ მე განიცადა ჩუმად იყო , 

რომ რაღაც ცხოვრობდა და განიცადა იგრძნოღამე იყო ცივი

დავბრუნდი ქვემოთ გზის ყველაფერი და დარჩენილი ერთი

ვინმეს ოდესმე ყოფილა გარდა, მაგრამ , როგორც ვინმე იყო

მოკლე in your eyes დაინახა დარწმუნებული მოქმედებდა

ნათლად და ჰქონდა მწუხარებას უნარი არის , რომ

გაურკვეველი არ Agias , არასწორი ასაკისმე შევხედე ჭერი და

ყველაფერი თითქოს მიტოვებული O Me O ტკივილი, 
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რომელიც სამწუხარო მხედველობა და დიდი სურვილი ფირზე

me დიდებული დროს მე წასვლა სართულზე მხოლოდ

იმიტომ, რომ მოდის და ქვემოთ თავმდაბალი , რომ არის

კაცობრიობის დუმილი შემაშფოთებელი ხმაშემაშფოთებელი

დუმილი , ვინც არ ამბობენ, ასე ხდება ბედნიერი გაიღვიძეს

ერთ დღეს , როდესაც მან დაკარგა მითხრეს, რომ ეს არ იყო

სიხარული, რომ ვიგრძენი და ყველა ერთ დღეში

გააუმჯობესოს ხვალ იყო , რა უნდოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ

ის არის ადამიანი, არის სამწუხარო

ამ მარტოობაში სიბნელე აღწევს, არ ვიტყვი , რომ ძმა არ

აპირებს ითამაშოს თქვენ გულში თუ ეს იყო უბრალოდ იყოს

მარტო არ ჰქონდა წყალობა

ეს ქვები მე იჯდეს წერილობით , თუ რა არასდროს

დამვიწყებია შენი ღიმილი თქვენი კომპანიის იყო რაღაც ის

ყოველთვის გრძნობდა , როცა მარტო იყო , დროდადრო

აზრის თქვენ ამის შემდეგ და იგრძნო უბრალოდ გვახსოვდეს, 

თქვენ .

მაშინ, როდესაც ოცნება wake up და გამოიყურება მე

მაინტერესებს, თუ თქვენ ჯერ კიდევ როგორც წარმოიდგენდა , 

ან ეგონა , ან უბრალოდ იმოგზაურა ოცნება აშენებს არაფერი

შეიცვლება არაფერი არ არის არასწორი აღქმა ისე იშვიათად

ოცნება არის frustrating ვიღვიძებ და ყველაფერი ის გარეშე

შესწორება , საბოლოოდ ოცნებათუ არა ოცნება ყველაფერი

უდრის .

სამწუხარო ღამის ცხოვრება და მშვიდი და ძალიან სამწუხარო

კაცთმოძულე მშვიდი, მაგრამ არსებობს ვარსკვლავი ანათებს, 

moonlight რომ ანათებს თუნდაც ყველაზე სასტიკი და

ბარბაროსულ გარემოში არსებობს იმედი, ვინმე საიმედო ერთი

ის, რომ შთააგონებს us და გაიყვანოს მეგობარს , თუნდაც

ნამდვილინებისმიერ დროს იქნება ეს საბოლოო ვინმე ვინც
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გვიყურებს გულგრილობა გარეშე რწმენა არ გამოიყურება

სიყვარულით დააზარალა us ტკივილი რატომღაც არ სჯერა, 

რომ მეგობრები და ეძებს მხოლოდ თქვენი navel ასევე მას

ოდესმე გრძნობს განსხვავება ვინ არის მეგობარიმეგობარი და

გრძნობს რწმენა, სიყვარული კი ტკივილი დრო , რომ ერთ

დღეს კაცი იქნება ვერავინ გეტყვით თუ ითქვა გარეშე იცის

იმიტომ, რომ ადამიანი ყოველთვის რაღაც მოხდეს ფესვები

მათი ცხოვრების მომენტიდან დაბადებისგაიზარდოს და

საბოლოოდ იღუპება ყველაფერი კაცი ვინმეს იცოდა

გადახედვისას და არც კი ვიცი, რატომ გააკეთა ეს კაცი და

მისი ყოფნა.

ვნახე თქვენი თვალით გარკვეული shine რაღაც გააკეთა

გამოიწვევს იყო ინტენსიური და ჰქონდა მიზეზი , რომ

მიყვარს მე ვუყურებ ისევ განაგრძო ბრწყინავს სახე იყო

ჩემთვის გაიმარჯვებს shone მოსწონს ცქრიალა და ძლიერი

ვარსკვლავი დაიჭირეს ჩემი თვალი იყო ლამაზი

შეგრძნებავნება, როდესაც ვხედავ, სადაც მე მინდა იყოს

გვინდა, რომ თქვენ ჩემთან ერთად იგივე გზა ის ამ

გრაგნილზე დაწერილ რომ ჩემი მხრის ტირილი ვინმეს გვინდა

ვიყოთ ყოველთვის და მე ყოველთვის მინდა, რომ ადგილი, 

რომელიც ჩვენ გავიმარჯვებთ ჩვენი moonlight და იგივე

ვარსკვლავი ყოველთვის ანათებს.

მე არ მესმის, ან არ მესმის ისე კი არ ვიცი, საკმარისი გაგება

უნდა გააცნობიეროს , რომ ვიცი ისე კი ვერ ამტკიცებენ, 

აცნობეს, ღონისძიება მიღმა რა მოხდა უბრალოდ

აინტერესებდათ სადაც იგი დაიწყო და საბოლოოდ დასრულდა

, მინდა იცოდეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი, 

რაც შეიძლება მოხდეს , რომელიცბოლოს ვერ გათვალა, რომ

მე არ დაგვავიწყდეს, და რომ თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ

იმედი ჩვენი სიყვარული ნებისმიერ სიტუაციაში , რადგან ეს

არ არის მხოლოდ ვნება მე ვუყურებ მუქი ვნახე სიღრმე ღამით
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ეს იყო დრო, რათა დაისვენოთ გაზარდოს მუსიკა რადიო და

მიადევნე თვალი გამოიწვიოსღამის თანამგზავრი შეიძლება

გაიზიაროს ყველაზე მგრძნობიარე გრძნობები, რადგან იგი

ინახავს საიდუმლოებას და ასე ეძახით silent night მას

ყოველთვის აქვს კარგი ყური , მაგრამ აცხადებს, პატარა

თუმცა ყოველთვის conniving და მე ბედნიერი ვარ.

როგორ ცხოვრობენ პატიმარი მთელი მსოფლიოს whiff 

თავისუფლების გაათავისუფლოს შფოთვა , რომ გრძნობა

თავისუფლების აღკვეთა ზრდის ძაბვის ნერვები blink გარეშე

სხვები, აჰა, ობლიგაციები, რომლებიც გაათავისუფლეს , რომ

გახსნან მინდა იყოს თავისუფალი და ბუნებრივი რაღაც უფრო

ბანალურიან sexy და წარმოვიდგინე , როგორ მუშაობს იგი

იყო დაწერა და რაღაც წარმოიდგენდა და წარმოდგენილია

ჩემი ყოფნა ვულგარული დავდგეთ შეგრძნებას და ვნახოთ, 

ვწერ , რომ ყველაფერი გაიარა აზრით, ის აღფრთოვანებული

ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ წაკითხვის ასევე.

ეს ინდივიდუალური მარტოხელა პოზიცია და უმიზნოდ ეს

დეზორიენტაცია , რომელიც უბიძგებს us ჩაბარდა სულ

დაკარგვა შეგრძნება სურვილი სუნთქვა მჯერა, რომ ეს არის

ის, რაც ერთ წინაშე , ხოლო მცხოვრები სახე შვებით

სიგარეტის მოწევა აფართოებს ერთი სუნთქვა მიყოლებით

სუნთქვა თვალიუყუროთ წუთებში სიგარეტის წვავს ნელა რამე

შეეცდება მუდმივად ახლა მეორე სუნთქვა, სიტყვა, სანამ

გავლის დროს იმედი ამ დამოკიდებულების მიდიან ერთ დღეს

მოხდა, რომ გაივლის perseverance ძალისხმევა ხილის

ჯადოსნური დადებითი დამოკიდებულებარაღაც კარგი ან

თუნდაც განსაკუთრებული ორიგინალური იქნება, თუ ისინი

წარმოიქმნება ბუნება და სურს იყოს უკეთესი და მეტი !

გამარჯვებული და ბოლოს აბსოლუტური დილით

დამპყრობელი ჩუმად ღამით ჩემს ხელში გარეშე დაჭერა ყველა

ილუზია შემდეგი მდგომარეობაში რომ იყოს ბედნიერი და
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ძალიან ბედნიერი მხოლოდ იმიტომ, რომ უნდოდა

და როგორც ყველა ნაწილი , თუ როგორ ვგრძნობ რამ გააკეთა

ამ დღეს არანაირი century'm მიდრეკილი ბედნიერება

ცხოვრება მე არ ცხოვრობს მოვისმინოთ, თუ რა გავიგე და არ

უნდა იყოს , სადაც არ ვყოფილვარ ისევე აღსდგება ცხოვრება , 

რათა ჩვეულებრივი რაღაც subtly უჩვეულო უკვეიმყოფება

უგონო ის, რომ ჩვენ არ იბადება მე ვაპირებ წინ დარწმუნებით

იცის რასაც მე ყოველდღე ყოველთვის ცხოვრობენ სჯერათ

ყველაფერი წარმოვიდგინოთ, არის ნამდვილი მიღწევაა , თუ

ჩვენ მონები ვართ, ზოგიერთი ვიცე ან რაიმე საფუძველზე

საიტიდან გარს მას და ტოვებს მასგადასვლა გადის ფრიალებს

ფანტაზია გრძნობს , რაც გულს ფუნტი ერთხელ მიაღწიოს

საბოლოო თავისუფლებას , რომელიც არ მოსამართლის მიერ

მათი ქმედებები , რომ არის ცხოვრება free.

ერთ დღეს ხდებოდა ძალიან სწრაფად მოახერხა და ჩამოიტოვა

me იდგა უკან მალე აღდგება სუნთქვა სკრინინგის და ნდობის

აღდგენის და ამტკიცებდა ცხოვრობდა, როგორც თუ იყო

კიდევ ერთი გასროლა მიიღო ნელი , მაგრამ სტაბილური და

დარწმუნებული ნაბიჯი დაბრუნდა craziest რასის

მსოფლიოშირასის ეწოდება ცხოვრება იყო მისთვის, რომ მე

იბრძოდა და მიაღწია მიზანს , რომ ბედნიერი იყოს კარგად

პოზიციონირებული პერსპექტივაში ... გავლით მარტო

იბრძოდა აუცილებელია თავისუფლება და ეს არის დის

მარტოობის ასევე თანამდებობიდან ყოველთვის ხაზგასმით

მხოლოდ პირველი დადა ბოლოს თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ

თავის პირველ და ბოლო ჯამში მარტო მაშინ, როდესაც ეს იყო

მებრძოლი სული , მაგრამ ჩვენ არასოდეს მარტო უნდა

ცხოვრება წინ აქვს და რომელიც აწარმოებს ცხოვრება და იყოს

პირველი და ბოლო , როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ციკლი

ბუნებრივია, რომგამგზავრებას ბოლო, მაგრამ არსებობს

რაოდენობა , სადაც ჩვენ გამარჯვების ამით პირველი
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ცხოვრების ერთ ადგილას და მეორე ბოლო, მაგრამ არასოდეს

შეწყვეტს ასე არ runner რასის ცხოვრებაში ჩვენ ყოველთვის

გაიმარჯვებს და ამავე დროს დაკარგოს და რომ ის, რაც

ბრძოლა და ცხოვრებაში წარმატების მიღწევას!

Powered by დასვენების გავუწიე , equacionei და საბოლოოდ

პარტიის სამოქმედო მოუსვენრობას ადამიანი ხდება უბედური

როდესაც ცხოვრობს არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ვერ აგებს

იყოს მშვიდი აუცილებელია ვეძებოთ ბედნიერება, რომელიც

შიგნიდან , რადგან ჩვენ ვცდილობთ რაღაც მოუთმენლად

გარედანასევე ამ შეშფოთებას გვაიძულებს სამწუხარო

სიმტკიცის მარტოობას და აჩერებენ გვაძლიერებს მიიღწევა

ჩვენ ვცხოვრობთ საკუთარ თავთან მიაღწია ბედნიერი

სისრულეს , ვინც ცდილობს არაფერი, რადგან აღმოჩნდა, არა

მგონია, რომ ესautistic ცხოვრების , მაგრამ ის უდიდესი

ბედნიერებაარის ჩვენში.

6tar არსებობს ... 6tar არსებობს , როდესაც არ ვთხოვ ... 6tar 

როდესაც იქ არ უნდა ... 6tar იქ როცა გნებავთ ... 6tar იქ კი

თუ არა ... 6tar არსებობს , როდესაც მე არ ვგრძნობ ... 6tar 

არსებობს , როდესაც მეომზე ... 6tar არსებობს , როდესაც

ფიქრობთ me ... არსებობს 6tar pro რაც შეეხება ... 6tar 

არსებობს, როდესაც თქვენ წარმოიდგინეთ ... 6tar იქ კი არ

სურს ... 6tar არსებობს მხოლოდ იმიტომ, დიახ ... 6tar 

არსებობს , როდესაც მეlove ... 6tar არსებობს, რადგან

არსებობ ... 6tar არსებობს იმიტომ, რომ თქვენ ოცნება me ... 

6tar იქ მყოფი აქ ... 6tar ყოველთვის არსებობს ... მე

ვფიქრობ, რომ 6tar არსებობს ...

თუ ოდესმე თქვენ, და აცხადებენ, რომ ეს ჩანდა საინტერესო

გოგონა გოგონა, მას რაღაც ნათელი სახე მხიარულ და

ცქრიალა ღიმილი იყო ქალი , ვისაც სურს ლამაზი და sensual 

eras ისეთი, რომ აცდუნა მე და ოდესმე უბრალოდ მინდოდა
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ასე ვიგრძენი gostas-თქვენ ჯადოსნური?ეს იყო ჩემი დღეში-

to -day.

ერთ დღეს ვფიქრობდი, რომ ყველა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს

არის, არ ვიცი, რა მინდა ვთქვა და მერე წერენ, იყო

განსხვავებული იყო კიდევ გააჩნია, რომ ოცნება, და არ იცოდა, 

რა ხდებოდა მე შევეცადე აღწერს რა ოდესმე ვხედავ აქ

დასრულდა მოგზაურობა მსოფლიოს ერთ-ერთიდუმილი, 

რომელიც არსებობდა და რომ ვინმე დაზარალდა ვფიქრობ, 

არავის უნდა გავაკეთოთ მხოლოდ რა სხვები არ გააჩნიათ

გამბედაობა არ იმოქმედებს, მაგრამ მათ იციან, თუ როგორ

უნდა იგნორირება კეთილდღეობის , ვინც არ იცის, თუ

როგორ უნდა გამოიყურებოდეს და დატოვა და

ვფიქრობ,წაშლა სიგარეტის , შეტაკება იწყება დარჩენილი

სამკურნალო სურვილი.

დავწერ უნდა მართოს და შექმნას.ისინი ატარებენ ორ წუთში

იწყება სიმართლე ჩაწერის და რაღაც თქვენ არ.მე ვგრძნობ, 

რომ მე არ შემიძლია , მეორეს მხრივ გრძნობენ მეომარი, 

რომელსაც აქვს ყველაზე უტყუარი , გამარჯვება .16 წუთის

წაშლა სიგარეტი, იზრდება სურვილი relight იგი.ყველაფერი

მიდის , როდესაც გრძნობს, რა ხდება.

მე ვფიქრობ, ასე რომ თქვენ უნდა ველოდოთ.სისუსტე

სურვილი სურვილი მოგების ყველაფერი მოვა, როგორც

ჩასვლა.არსებობს მუდმივი კონტაქტი სურვილი.მე ვფიქრობ, 

რომ ნახევარი საათის შემდეგ ბოლო დროს მე ვხედავ საკუთარ

თავს და ვგრძნობ, როდესაც მან გაუსწრო დროს.სამგზავრო

წამი, წუთი , როგორიცაა რაკეტები აღსანიშნავად ყველა

წინასწარ.ვგრძნობ ოდნავ , ფიქრი, თუ როგორ იქნება მე

მიღწევა წინასწარ.არ არის რეგრესი , რადგან არსებობს დაშვება

სიგარეტი.35-ე წუთზე აჰა აქტი მინდა გააუქმოს.

არ ფიქრობს , იქცეოდა მექანიკური და პროცედურული
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რეჟიმში.

მე მქონდა ამ დაშვების დროსპროცესში გადაშენების

სიტუაცია.

Recoloco me fleeting, სპონტანური შექმნა.სიტყვა , სასჯელს

ერთად აქცია და კავშირი .მე მესმის, რადიოს , რომ გეგმა

შეიძლება შეწყვეტა , ვფიქრობ და ვგრძნობ ჩრდილოეთით .45 

წუთის მეტი და აჰა კიდევ ერთი სიგარეტი, ვფიქრობ, რა თქმა

უნდა!ყველა მაგრამ თითქმის ყველაფერი მაფიქრებინებს, რომ

ჩვენ უნდა დაუპირისპირდეს.

ეს არის საათში შედეგად 20 წლის 30 მაქვს.

ჩვენ ვცხოვრობთ 66% ცხოვრების ფიქრი 100% , რომ 33% 

შეუძლია მოგვცეს.რთული იყო , მაგრამ განმარტა.

თუ ნამდვილად უნდა ვიბრძოლოთ და ამბიცია შესწავლა

საშუალება უნდა იმოქმედოს

ადვილი არ არის, არ არის რთული დაბრუნებას მოწევას

"უბრალოდ" სიგარეტი.როგორც ჩანს, იმ დროს, და დაიცვას

მარშრუტი , რომ არ პროექტი .

რა თქმა უნდა, მე ვეწევი სიტუაცია.ჩემი ბუნება მოუხდა

შეიცავს სიწმინდეს.

ისეირნეს ორ საათს 03 წუთი და შემდეგ ეგონა esfumacei .

იქნება თქვენ გამოჩნდება , რაღაც SORTIR .I დაიწყო ღიმილი

, ფიქრი, რომ რაღაც ხდებოდა მისაღებად.

იოლი იყო , რომ უარი თქვას , მაგრამ მე დაჟინებით

მოითხოვს.

გაძლიერდა და ეგონა, მხოლოდ ვიტყვი, რომ მე მოიგო.

არაბუნებრივი რაღაც იყო არანორმალური.როგორც მე აისახება
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, საუკეთესო ტიპის თითქოს ძილის.

ნება , მაგრამ ვფიქრობ არ გაქცევას .მე არ მსუბუქი , მაგრამ

ენერგია არასოდეს გამოტოვებთ .

ვგრძნობ lightning ძალა, რომელიც არასდროს დაჩრდილოს

ჩემთვის.მე შეიცვლება , ეს უყოყმანოდ გარდაქმნის

ყველაფერი .

და მე ვიცი, რადგან მე.

მშვიდი და ბანალური სიგარეტი, გარკვეულწილად იკავებენ , 

ვიდრე შემაშფოთებელი .

როდესაც ერთ მშვენიერ დღეს თოლია come'll გკითხოთ , 

რათა დაიბრუნოს გქონდათ რა არ , როდესაც არაფერი

უნდოდა, დაკარგული, როგორც გავაკეთო გარეშე ჩართული

აღწერა რომ ვნება ჰქონდა გიგანტური სიყვარული და

ყოველთვის savvy , როდესაც ფიქრობს , რომ თქვენ, რომლის

მეშვეობითმე დაკარგა აქ, თქვენ, როგორც მინდოდა იყოს

ვულკანის მინდა აურიეთ თქვენი გული, რომ გიგანტური

სიყვარული, ყოველთვის ტრიუმფალური სადმე ვიგრძენი

ღრმა სურვილი მოდის my world თქვენ ყოველთვის

მინდოდა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თქვენ სიცილი

სახე ბედნიერებაძლიერია, ვიდრე ყველა ელექტროენერგიის , 

რომლის მეშვეობითაც ყველა მიმდინარე, რომელიც

ავალდებულებს და არასოდეს დავშორდით არასდროს ჰქონია

განზრახვა fortuitous ნაცნობობა წარმოსადგენია ხიდი

მდინარე , სადაც ტროტუარი უკვე იმას ნიშნავდა, არაფერი

დაინახა ფიგურა და გაიქცა და დაიმალაწავიკითხე ქაღალდის

ტკბილი სიტყვა , როგორიცაა თაფლი წერილები არ bullshit 

ჰქონდა მნიშვნელობა და დაკრძალეს წარსულში რაღაც, რომ

ქარი იყო და ეგონა, რომ სახე მოხატული ფუნჯი unloved 

ფარგლებში, რომელიც ნაწილი იყო შედეგად ხელოვნების
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შეიღება ეკრანზე, იყოასეთი შეზღუდვა.

ფიგურა

გაქცევა, გაიქცა , მაგრამ ხელი ჩამავლო და გამოყვანილია

ჩემთვის , წამიყვანეს მასთან.

დაწყევლილი ფიგურა, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ , მაგრამ ეს

ვრცელდება .ის არის unrecognizable ფორმის fairy მსგავსი

გამოჩენა გამოცდილება.დრტვინავდნენ ფიგურა : თქვენ ეშინია

კაცი არ სახე!

დიახ - მე ვუპასუხე ზოგიერთი შიში.შიში არა იმიტომ, რომ მე

მხოლოდ არსებობს ყოფნა ნათელი.

მე ვესაუბრე ნათელი და ენერგიის , მაგრამ არასოდეს

ადამიანი, რომლის სახე, როგორც ჩანს , არ იცის და

voluptuously და აწარმოებს გაქცეულ მიღწევის გარეშე თქვენი

ფიზიკური .

ფიგურა არის ყოფნა სიბნელე, რომ ვერ გარეშე ცხოვრება

ნათელი.უცნაური ჩრდილივით , რომ დასამალი თქვენ ბნელ

და დუმილი.მაგრამ შტორმული ნათელი და რომ ქუდი

ostentas უსახო, შავი.მე აღმავალს სამოთხეში, magnify 

ერთად დამახინჯება თქვენი სახე და მეტამორფული

ნათელი.მდინარე ცა როგორც არავის მდინარე Sultan საჰაერო

despondency და საპასუხო სიჩქარე შავი ცა და densifico 

ჩემთვის ვარდნა ბროლის და edgy წვიმა.მაგრამ კაცი არ სახე

წყალი აღწევს ჩემი სხეული და ჩემი საკუთარი ძირითადი

gabardine არ soak.ეს კეთდება ჩრდილი.ამ წარმოსახვით

მოღვაწეები აღდგენილია ჩემთვის მკვდარი ღამით, დევნა

გაქცეულ სიბნელე და სინათლე მოთხოვნა.

მე მეგობარი უბედურება ჩრდილი.

ყველა ბოროტი ფიგურა არ არსებობს.
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ეს არის დაკარგული იყო.

ტირილი სახით მთელი ცხოვრების მანძილზე სიამოვნებით

ჩნდება ბნელ სულს,

გრძნობა დაცვის სხვები და საშინელი buzzing სული.

რა ამოდის და არც მოდის , მაგრამ ყოველთვის იზრდება

scam shit.

რა ხედავთ არის ძალიან მაღალი და არ შემოდგომაზე cliff.

სიმაღლეების ტალღების , სადაც მწვანე სიცრუის და ლურჯი

fades.

სერჯ red alert როგორც პრინციპების სხვები.

მუქი , ბნელი, არასერიოზული ყოველთვის არ არის

წარმოდგენილი, როგორც ეს კიდევ უფრო აღრმავებს

სასოწარკვეთა ხმამაღალი და ჩუმად ყვირილი .

სიტყვა ეხება შეხვდება ზებუნებრივი ჯადოსნური , რომელიც

მოიცავს ვნება.

გარეშე დაჭერა, წერილი წერილი აშენებს ლიტერატურული

კედლის სიტყვა მოდის გარდაუვალი ფაქტია ... სადაც

მიედინება წერა და ცრემლები შეუვალი კმაყოფილება , 

რომლის ყოფნა არ არის წინააღმდეგი , მაგრამ, როგორც ეს

ხდება გამოცოცხლებული და , როგორც ჩანს, იმის გამო, რომ

შესვენებისAntarctic ყინულის , რომლებიც აფრთხობენ

საკუთარი ჯადოსნური მიმდინარეობს შორის კაშკაშა ვაჭრობის

და როგორ, რომ fades შევიდა იწვის ცეცხლი სურვილი

შეხედულებებსა ხანგრძლივი გამოაცხადა.ის წერს და

ითარგმნება სულს გადმოღვრის შექმნის მანქანა.შორის ხაზები

და გამონათქვამები აქ არის ის, რაც ერთი ფიქრობს და სხვა

კომენტარი.
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Vertigo

დასაწყისში, cliff, რადგან დრო არ არის

ეფემერული.პარალელური შემოდგომაზე ცუდი დასაწყისია, 

arrefeço .In tiptoe დაბალანსება მე და ნახტომი , dive .მე არ

ჩაშალოს ჩემთვის, გადახტა და წარმოიდგენდა

თავბრუსხვევა.სწრაფი გულის ვიღაცის რაღაც, რაც მე

წარმომიდგენია მოგზაურობა.წლის წინ, ვნახე სიცოცხლის

მეორე ლღობას მეტი ჰაერი.ეს იყო თავისუფალი შემოდგომაზე

შემოდგომაზე მოხვდა ადგილზე ... სველი tar გზის ანათებს

ჰაერში breather ფონზე ცივი!სველი ასფალტის გრძნობს

სუფთა წყალი, რომელიც ხასხასებს სიბნელეში მახსოვს

ნათელი და ცქრიალა ცაში და ეს იმდენად ძლიერი იყო, რომ

ადგილზე, მკაცრად აისახება ეს გაანადგურებს რა

მოდიოდა.საათი შეჩერდა და უკვდავყო მომენტში თავისი

აზრი.ზე სიჩქარეზე ზემოთ ქარი მოვიდა tailspin და coiling 

თავად აღმოჩნდა და გაიზარდა , გაიზარდა, დაბრუნდა წინა

მომენტში უნდა იყოს არა უგვიანეს ეძახით ასე ამაღლების

შემოდგომაზე , როდესაც დაეცა დღითიდღე იზრდება .

სიამაყე გრძნობს, როგორც მე ვხედავ სხვა განიცადა ვინმე, 

ვინც იგრძნო და არასოდეს დაინახა ერთმანეთს კანის სხვა

სახის იმედი არასოდეს sofrais ამოდის სული დახმარება და

ურთიერთდახმარების დახმარება გზები არსებობს ლოდებით

ამ დაბრკოლებების უქმნიან სიამაყე დაიბადა , რომ გზამე

რწმენა , რადგან მსოფლიოს მოვიდა ბოლომდე ბრძოლა და

უზრუნველყოს და , ბოლოს და ბოლოს და მიიღეთ ბოლოში

ერთმანეთს და თავიანთ სამყაროში ფარიკაობა ხელოვნების

ღობე არსებობს მიაყენოს დარტყმა ყველა გადის განცდა

მოხვდა ბოლოსთვისხმალი ბრძოლის განიცდიან უნებლიეთ

გადამცემი ძალა გაიმარჯვებს და ანათებს , როგორც

გამარჯვებული და დამარცხებული , როდესაც ეცემა , 

გრძნობენ ტკივილს , მაგრამ იზრდება და მოდის გამო არის
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მოიერიშე , რომელიც იგებს ტკივილი წარმოიდგენდამაღალი

ბოლო აქტი და ჩვენ წარმოსახვა შესახებ დიდება

გამარჯვებული და დამარცხებული ყველა მებრძოლების

იმსახურებს სასურველ გამარჯვებას.

რომ დილით

ეს არასერიოზული და აღმაშფოთებელია გამთენიისას

ცრემლები არ არის შორს გადაჭარბებული ტირილით რომ

გააკეთა გრძნობა სახე შემორჩენილია ნესტიანი დილით უკვე

ღამის წინ უძღოდა გავიდა დრო მოვიდა ტირილი და

განაცხადა , რომ ფრთხილად მზე მოვა და აორთქლებული

ცრემლებიგაშვებული ქვემოთ და მსოფლიოს clouds მარტივი

smile განაცხადა გაოცებული გადაწყვიტა ჩემთვის

გადასაწყვეტია , თუ რა იყო მოსვლა კონტროლი და ეს

ნამდვილად შეამოწმოთ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება არ

გაჩნდა აქედან არსად , რომ თქვენ იკვეთება შეგრძნება , რომ

ფონდი შეგრძნება წუთიჩვევები გამბედაობა და perseverance 

ყელში me იმედი მაქვს, რომ უფსკრული up და განმარტა, 

ნისლის და treacherous ქარი მოვიდა სურვილი მიაღწიოს

რაღაც რომ მივაღწიოთ.

გისურვებთ დაიწყებდა დრო მიყვარს თავს და პროგრესის

ბრძოლას და ბრძოლები უზადო გასროლა ზუსტი მომდევნო

დღეებში მოხვდა მაჩვენებელი წაიკითხა საათი, წუთი და წამი

და გათავისუფლდა ჩემთვის, თითქოს ჯადოსნური იყო, რომ

დღესსიხარული და სიხარული დავინახე, ყველაზე მეტად

ადამიანი იყო სხვადასხვა ვაზის გონება , რა თქმა უნდა

მოხდეს რომ უბრალოდ surtir .

ვებ

მე ვუყურებ სერიოზულად ჩემს გარშემო დაინახა ლანდშაფტი

და არ არის მახინჯი ჩანდა საზოგადოებამ დაინახა, 
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ვებგვერდი, სადაც ყველაფერი უკავშირდება და ყველაფერი

მაგრამ მეგონა, spider იყო ნაკვეთი ნამდვილ დრამად

სიკვდილი ვიზიტის spider და ვებ იყო მისისახის ვახშამი

აიღო spider ვინც დაზარალდნენ ყველაზე მეტად და

ნაკლებად შესაკერად stung ადამიანი და როგორ, რომ დაეცა

ეძინა ამ შთამნთქმელი calhava ყველა ოცნებობდა , რომ ვინც

გარდაიცვალა თავის ვებ spider იყო მახინჯი სიკვდილის

არსებობა შეწყვიტა და სიკვდილიანობის რომ დანებდნენ ეს

იყოოცნება უკვდავი შიშის გარეშე ვებგვერდი, spider და

ცხოვრების ყველა დანებდნენ მაგრამ ეს ჩვენთვის შექმნას

ინტერნეტში და შეიძლება იყოს კარგი ცხოვრება არ მიიღოს

მახინჯი აქვს ნება, იცხოვროს და არ გამოიყურება spider 

რადგან ბოლომდე, მაგრამმაგრამბოლოს ციკლი კომპანია / 

web , რომ ყოველთვის მშენებარე კორპუსში ვებ ვითარდება

და spider არ გამოსავალი არის ინტერნეტში, მახინჯი spider 

და ჩემი ფანტაზია.

ყავის lights unlit სიგარეტის შორის ბოროტი და მოხალული

ყავის მიიღოს ეს ამ სივრცეში ჰაეროვანი , კარგად დაესწრო , 

სადაც ხალხი მოდის სადმე მე ვხედავ თავს მომავალში უნდა

შევქმნათ ციკლი ამ სივრცეში , სადაც მე წერენ და შემდეგ

ობიექტურიიმედი მაქვს, მიაღწია დაახლოებით 2000 საათი

რომელიც დაახლოებით ერთი თითო მიუძღვნის თავს დღეს ამ

სივრცეში კონკრეტულად მოუწოდა ყავის lights სადაც მე

იმედი მაქვს , რომ ანათებს ხაზების შორის ჩემი დღეში- to-

day ფიქრობს, მოდუნებული ენერგეტიკის კი instant'll 

შევინარჩუნოთ ყოველდღიური პროცესიწერენ მუდმივი შექმნა, 

wander, აზროვნება და წერა არის რაღაც მე საინტერესო და

რთული ზღვის წარმომიდგენია ჩემი თავი ჩემს სამყაროში

ზღვას შორის ბოლოში არის ცხოვრება!ბანაობა Ocean წერის , 

სადაც მე ვხედავ მელნის მიედინება შექმნათ ლამაზი ხაზების

შორის ტექსტები, ფრაზები , ლექსები ან თუნდაც უბრალო
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აზრები გარეშე დიდ ყურადღებას და ნალექების , მაშინაც კი, 

დაძაბულობა არ არსებობს განზრახვა ჩემი ოკეანის ნადირობის

up წერილები harpoons , რათა მივაღწიოთ ფონზეგული რომ

გრძნობს და სხვა ემოციები , შეგრძნებები, მაგრამ მთავარია, 

რომ ჩაყვინთვის შევიდა ჩვენი ზღვა და განსაკუთრებით

მიყვარს სხვადასხვა ზღვას.

მე სინათლე lantern ფარანი ელექტრო ენერგიის აჰა წაშლის

განათებული ცარიელი, შეავსოთ გრძნობა იღვიძებს me 

სურვილი გაუთავებელი ხდება, რომ luminous ალი ანათებს

შუადღისას გადის ნელა , ძალიან ზარმაცი არის ნათელი

იღვიძებს ნათელი სახე და როგორრომ მოდის მოგების

თანდასწრებით ცოდნა უნდა მიცემის off მკვრივი perfume, 

ინტენსიური და გადამდები აჰა სუნი რომ გრძნობს სიამოვნება

სუნთქვა და რამდენად კარგი ყოველდღე არასოდეს სუნთქვა

იგივე ჰაერის ღიმილი ღიმილი ყოველთვის არ არის სწორი , 

მაგრამ ის, რაც თქვენ ლამაზიინტიმური ცოტა ღიმილი, ნიშანი

სიხარული და მკურნალობა , როგორც აღფრთოვანებას ძალიან

ბუნებრივი და მოდუნებული მუდმივი სიხარული, როდესაც

გონივრულად ღიმილი დამარტყესglow , რომ ვერაგულად არ

იბადება და როდესაც თქვენ შეეხოთ ჩემთვის არის სხვადასხვა

stunning'm ოდნავ ღრმა აზროვნების ერთი წუთით , 

როგორიცაა ბედნიერებაროგორც ჩანს, ჩვენს რეალობაში

გაორება მხიარულ ღიმილი სახეს ძალიან ნათელი , როგორც მე

ზოგჯერ ჩანს .

Fado Fado დანიშნულების , რომელიც აღნიშნავს ნოსტალგია

გარეშე ასაკი შორეულ უდაბნოში , მაგრამ ძალიან ახლო შტაბი

, რომ თქვენ გაქვთ სურვილი, მინდა მხოლოდ თქვენ

ფიქრობთ, რომ არ ეკუთვნის ყველაფერი , რომ ვწერ , მაგრამ

ვგრძნობ, რასაც ვწერ .

აქ არის მარტივი , მაგრამ არ შემცირებულა სიტყვა , რომ ჩემი
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გული მოსმენის ქარის ქარი დაავალოს მიიღოს თქვენ

რამდენიმე სიტყვა დაწერა წვიმა რომ პოსტი მინდა გითხრათ , 

რომ ეს გააკეთოს მზე დიზაინის მისი სხივები და თქვენმე

ვიტყოდი, რომ თქვენ ჩემი ენერგია და თქვენ ჩემი მზე

ყოველთვის ბრწყინავს კი დღის განმავლობაში, როდესაც

თოვლი იყო ამ აზროვნების , რომ ქარი , ყოველთვის

აფეთქება.

ვფიქრობ, ასახავს და იმოქმედოს და არ იმოქმედოს

გამოხატული არ გრძნობს და რამდენად რთულია, გრძნობენ

და გამოხატოს არა მხოლოდ ხანდახან საკმარისია არსებობს, 

მაგრამ ასახავს ადრე რეაგირებს , როგორიცაა განცდა პროცესი

და ვიტყვი, როგორც აზრის კონტროლის აქტის ან არააქტი

ახლა აჰა ბრძენი მაშინ პრეტენზია.

ის ფიქრობს, მას შემდეგ რაც ასახავს საკმაოდ რეაქცია, რომ

ვერ გრძნობს ასევე შეგიძლიათ გათიშეთ ზოგჯერ დუმილი

ვფიქრობ და მხოლოდ დარჩება თანდასწრებით , რაც იმას

ნიშნავს , რომ .

დაბრკოლება არ არის დაბრკოლება მოგების შოუ თავად შიშის

გარეშე ხანდახან ვგრძნობ doer მაგრამ ინტერესი არის

ცხოვრება და ბრძოლა მოგვცემს განვავითაროთ ეს ზოგჯერ

იზრდება და ვისწავლოთ ბრძოლა ცხოვრებაში ჩვენ

ყოველთვის უნდა რეაგირება დაკარგვა, უბედურება რომ

გადავლახოთ დაბრკოლებები არისმაქსიმალურად I 

გადავლახოთ მაქსიმალური სიამოვნება გაიმარჯვებს და მისცეს

us შესაბამისი ღირებულების მოგვერიოს და მოიპოვოს

ღირებულება სწავლის დაამარცხა და საბოლოოდ გაიმარჯვებს

არსი ცხოვრების.

საზღვაო swirling წყალი შემოდის ზღვა, ქვიშა spinning 

dropwise მარცვლეულის მიერ მარცვლეულის ნიავი მოძრავი

იატაკზე , დაიბრუნოს ერთი მხრივ ოკეანის წვეთები სხვა
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ზღვის ქვიშა როგორც მასპინძელი dipped in ფხვიერი თავს

მხრივ,ათავისუფლებს თავად აფართოებს გრძნობა რომელიც

ყველაფერს ხელში , მაგრამ არა ყველაფერი ყველაფერი არ

არის მიღწეული ზოგჯერ escapes ხელები შორის , რასაც ჩვენ

ვგრძნობთ ჩვენს გულებში და ხელში აქვთ მღელვარებისა და

დაჭერა , რომ ჩნდება ფორმირებაქარიშხალი .

არ რა გითხრათ, მართალია, მაგრამ ეს არ არის აბსოლუტური

სიცრუეა !

ცეცხლოვანი ტკივილი დაკარგვა.სადაც, მაგრამ სად ხარ?რა

გავაკეთე?

მე არ ვოცნებობ, იმიტომ, რომ მე მეძინა ელოდება.

თქვენ მოვა , დამიხსნის ამ murmur კანკალი me , გაუქმება

me, დაარღვიოს ჩემთვის და რყვნის და აცხადებს, რომ თქვენ

არა!სადაც მე ვარ, მინდა მეტი, მე ვერ შენარჩუნება მხოლოდ

საცხოვრებელი და სუნთქვა.

გზა ფრონტზე და აჰა რაღაც , რომ ინარჩუნებს me მიიწევს

წინ.

იმიტომ, რომ უკან დახევა და დავუბრუნდეთ, სადაც მე კი არ

ვფიქრობ, ან იყოს.

მე მინდა, რომ გაქცევას , off სიგარეტის , შეტაკების ქანების

და fulminates .

ჩემი გული , როგორც ეს სიგარეტის რომ გადის სურვილი

ხელახლა თქვენ იქნება ერთ-ერთი , რომელიც უბიძგებს

ჩემთვის და კვანძი unties .მე არა, არ მინდა, რომ იყოს

ფხვიერი თემა , რომ კავშირები ჩამოდის გაუსწოროს.

არ მინდა, რომ იყოს რა ვთქვა, ან ამბობენ ჩემზე , მინდა იყოს

რასაც ვგრძნობ.
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ეს კვანძი, არ , რომ strangles და squeezes და ანადგურებს .

ამ ჰალსტუხი იქნება გატეხილი.

ყველაფერი უკან ნულოვანი.მე მინდა, რომ იყოს 0 , 

ყოველგვარი ლოგიკური გაგრძელებაა , არ გვინდა, რომ იყოს

დადებითი ან უარყოფითი , მაგრამ ამტკიცებენ, რომ თქვენ

უნდა გავაკეთოთ და მოხდეს.

მიადევნე თვალი .

რატომ ტირი?

მე არ ვიცი , მაგრამ ყოველთვის ვიცი, რატომ ცრემლსადენი

მოდის და ფხვიერი , ასევე ვიცი, იმიტომ, რომ ზოგჯერ მე

გადაეყარონ სხვებს შეცდომები და რადგან მე გამართავს

ხელში .

მინდა ტირილი , მინდა ვარდნა ჩემთვის .ამ მწარე განცდა, 

რომ ტოვებს ჩემთვის თბილი ცივი კანკალი , რომელიც, 

მაგრამ ღირს თქვენი ცრემლები, და სიცილი და გრძნობს

.ბოლოს იზრუნებს ბოლოს მიღწეული ცრემლსადენი არ

გამოასახლეს მაგრამ ყოველთვის იმალება და ეშვება სახე

ცრემლსადენი გულგრილობა.

მე ვფიქრობ, როგორც თქვენ.ასე საყოველთაოდ, ისე , როგორც

, რას ფიქრობთ, არის სტანდარტული .

მე არ მაინტერესებს, რა ზღაპარი, მე მინდა, რომ ნახოთ, თუ

რას ვერ მომეცი რა არის საჭირო და არა თქვენ.

გინდა.თქვენ მინდა თქვენ, როგორც თქვენ ყოველთვის, თუ

რას ფიქრობდა იგი იყო რა იყო და სადაც არ იყო , თქვენ

აკეთებთ , როგორც თქვენ .

მე ჩემთვის.

მე არ ვიცი, როგორ დაიწყო ეს ამბავი მე ვფიქრობ, რომ
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რამდენიმე მიაღწევს მაგრამ არ arrow არც მშვილდი , რომ

აღარაფერი ვთქვათ სამიზნე.

მე არ მაქვს მიზნით მოხვდა, მე კი არ შეწონილი taria , 

ვგრძნობ, რომ მივაღწიოთ არის თვითონ, arrow ამოძრავებს

შევიდა გულში , ასე რომ ჩემი ტკივილი.Lonely heart , 

აღინიშნება ინსულტის, ვიდრე აღადგენს , ტკივილი ძალიან

ძლიერი ნების ტუმბოს.

მე არ ვარ free.მე არასოდეს არ იქნება სრულიად უფასოდ , 

მიყვარს ჩემი თავისუფლება , მაგრამ ვგრძნობ, შებოჭილი , 

რომელმაც სიყვარული ჩემთვის.

იმიტომ, რომ ისინი გიყვარვარ?

მიყვარს.მათ უნდათ, რომ იყოს თავისუფალი და ერთვის

ვინმე.მინდა მე ვგრძნობ მარტო და შეუმჩნეველი.

მე არ მინდა , რომ გავიგოთ, არაფერი, არ უნდა ვიფიქროთ, 

არაფერი, იმიტომ, რომ მე თავს დაესხას , მინდა დაშორებით

ახლოვდება.

მე არ მინდა, სიყვარული ამბობს, რომ იყოს თავისუფლება.მე

უბრალოდ მინდა ვარდნა , რა არის ჩემთვის.

ტანჯვას, დაკარგვა.იყო და აღარ არის .

მოვიდა მომენტიდან გარეშე შეგრძნება მარცხენა.

ამ ბუნებას უნდა გააკეთოს და გაუქმება და უფრო, რომ

გითხრათ , რასაც ჩვენ გავაკეთებთ .

მე არ მინდა არაფერი , არ უნდათ , მინდა წასვლა, სადაც მე

არ მიიღოს.

იყოს წასული და არაფერი იქნება.

ნუ ტირი , არ სიცილი , არა მგონია , არ გამოიყურება და
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გრძნობს, როგორც მე არ ვარ მკვდარი .

რა სამწუხაროა!

და მე უნდა წავიდეს ერთ მშვენიერ დღეს მე ასევე დანებდნენ.

როგორ მოვიდა?დიახ, მე მაინტერესებს, რატომ , რატომ , 

რომ, მაგრამ არ მინდა, რომ ვფიქრობ, რა გადაეცა .

არ მინდა ბრძოლა, არ მინდა, რომ იყოს, როგორც ადამიანი, 

რომელიც არასდროს ყოფილა.

ხმა haunts რომელიც laments .

Hang On.

მე გაემგზავრება , მე მიდიან და მოდიან, მოთმინებით.

რა უნდა ვთქვა , მე არ მაქვს , არ გვაქვს ბევრი და სხვა , ასე

რომ მე არ გააჩნიათ.

იჭრება me ვეუბნებოდი მე არ მინდა .მე არ მინდა .

მე არ მინდა, რომ დაბრუნდეს , მინდა იყოს აქ, როდესაც

მუსიკა უკრავს და ქარი უბერავს .

არ მინდა, რომ იყოს ეშმაკი , არ გვინდა, რომ იყოს angel , არ

მინდა სამოთხეში ან ჯოჯოხეთში .მინდა იმ ქვეყანაში, სადაც

ყველაფერი არსებობს .

არ მინდა, რომ დაეტოვებინა, მე იქ, სადაც მე ვარ, მე მინდა

ყველა იქ, უბრალოდ ჩემთვის სივრცეში სუნთქვა და ვფიქრობ

მასზე .

წარმოიდგინეთ და შექმნას საკუთარი არსებობა.

მე უბრალოდ მინდა სუნთქვა.გსურთ me ფხვიერი როგორც

ჰაერის ჩვენ სუნთქვა .
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ვწერდი , რა იქნება transpire წაკითხვის შემდეგ, რაც ჩემი

ყოფნა სურს გადასცეს.

მე ვიცი, რომ ეს არ არის ადვილი.მე ვფიქრობ, რომ ბევრი არ

შეიძლება ითქვას , ბევრად ასევე, რომ რაც არ უნდა იქნეს

გაგებული .

მე უარი თქვას .

მტკიცე გვინდა უარყოფენ აღარიბებს ჩემთვის.

ტრივიალური რამ არ აქვს ადგილი გულში არსებობს უამრავი

ემოცია .

რასაც ჩვენ ვხედავთ , ერთი შეხედვით, შეგიძლიათ

აღსანიშნავად თქვენი გული.

მას არ შეუძლია მიიღოს იგი, არ გვინდა, მაგრამ გრძნობს, რა

თქვენი თვალების ვხედავ .

არასოდეს გახსნა თვალში გულის რადგან იგი ვერ ხედავს და

განიცდის.

მე ვარ აქ.
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ხედავთ, მე?მე ვფიქრობ, რომ არ არის!შეგიძლიათ ვგრძნობ მე

?ასევე ვფიქრობ, რომ არა ,რას ხედავთ me?

Um , მე აქ ნუუკუე შენ esquecesses ჩემთვის, ვერ უძლებს არ

გაქვთ, რადგან ის, რაც გვაერთიანებს ზოგჯერ გვყოფს, მაგრამ

მე გეტყვით , მე აქ ვარ .

ვერ ვიტყვი,

დავწერ და ასეც შემოვა .

რასაც ვწერ არის უდავოდ ცრემლსადენი.

როგორც მე დავწერე ცრემლსადენი , როგორც ეს არის , 

სევდიანი, მარტოსული , სველი, ფხვიერი.

მიადევნე თვალი wipe თქვენი ცრემლები, ტკივილი , 

მწუხარება , მარტოობას , რომ მოწამვლა , რომელიც იქნება

მარტო.

მიადევნე თვალი lick თქვენი ცრემლები, მე ვსვავ ამ ტკივილს

გრძნობს

მხოლოდ , მარტო.ჩემთვის, ეს არის ჩემთვის, მხოლოდ

ჩემთვის !

როგორ ვარ მე?Just me .

განცდა, აფართოებს ნამდვილად იგრძნოს ტკივილი.

როგორ გრძნობენ , რომ ჩვენ ვართ .მე ვფიქრობ იმაზე, რომ

აპირებს მიღმა რა მოდის საზღვარგარეთ.

შინაგანი ვიცი, რომ მე ვარსებობ , არსებობს სხვები შევჩერდეთ

ჩვენთვის, მაგრამ ვერ ვხედავ იგივე რომ მე დაკარგოს გვერდს, 

ერთი sheets , ფხვიერი სასჯელს , ფხვიერი გვერდს, ერთი

sheets , ფხვიერი ფრაზები, მინდა ყველაფერი მოვა off , არ

მინდაგადავარჩინოთ არაფერი, მე, ანუ თავს , უბრალოდ, ასე
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evoluirei რომ ყველაფერს ვწერ , ყველაფერი evaporize , 

esvaísse წერილში სასჯელის მეტი ტკივილი , ყოველ სიტყვას

თქვენი ტკივილი , ვწერ, რომ გამათავისუფლეს.არ მინდა, რომ

განიცდიან.

მეორე დღეს , დილით, სუფთა დილით საჰაერო , ხმაურიანი, 

ძალიან.მე მინდა, რომ ღამით, silent night , სადაც მე ვხედავ

სიბნელეში სინათლის მოიტანს თქვენთან ერთად .

მოდით შეუერთდება დუმილი და სიბნელე.

მოდით , რათა ნათელი მიწოდება შეუწყდა.მხარეს, კუთხეში , 

charms, შელოცვების , ლექსები, ფრაზები.

მე მინდა იყოს თქვენი სინათლე ბნელ ღამეს.

როგორც მე ნება თავს წავიდეს კუთხეებში ღრმა tides 

ითამაშოს ხმას მაღალი Mermaid.მე მინდა დარჩენა და

შევხედოთ თქვენ გარეშე ეუბნება, თუ რა უნდა დავწერო .

არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს , თქვენ.

არაფერი!არაფერი გააკეთა

მიზანი ამ სიტყვებით null.მე არ მინდა , რომ წაიკითხონ , 

აღარ გვინდა დაწერა ერთ დღეში , მინდა გითხრათ .

მაგრამ ახლა უბრალოდ მინდოდა ცოტა არაფერი.

მე არ ვიცი , თუ წაიკითხავს , გაცილებით ნაკლებია მესმის , 

რა უნდა გითხრათ.

რა გვინდა, რომ თქვენ უნდა შევნიშნო, რომ entendas და

ყველა, მაგრამ ითვლის მე და იქ შეგიძლიათ იმედი ჩემთვის

.მაგრამ არ ვუთხრა ვინმეს.

მე დაველოდოთ სიკვდილი decepe ჩემთვის.
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სიკვდილი?არ არსებობს სიკვდილი!

და ეს ყოველთვის არის.მე არ მეშინია სიკვდილის , მაგრამ

დაკარგვის თქვენ .

არ არის, რომ რაღაც მეწყინა, მაგრამ გამოცდილება მქონე და

არმქონე არის განსხვავება ყოფნის , თუ როგორ შეიძლება ეს

ასე იყოს?

არაფერი მინდა , პატარა და ბევრი რამე მინდა , არაფერი

მინდა , კიდევ ერთხელ ვიმეორებ , მე მქონდა ყველაფერი, 

როდესაც მე არ ვიცი და ახლა მე ვიცი, რა მინდა არაფერი , 

უარყოფს რა არის და არა, მე იქნება თავისუფალი, 

თავისუფალი ჩემთვის ყველაფერიაკავშირები და უარს იტყვის

ჩემთვის მწარე , რომ არის ჰქონდეს.

უბრალოდ, მინდა , რომ იყოს!

შემიძლია უბრალოდ იყოს ჩემთვის?დიახ , მე და ყველა , ეს

სხვა არაფერია, მე არ მინდა ."Timeless"

Hit, და დაუწყეს ცემა განუწყვეტლივ მოხვდა უპრეცედენტო

ნაკადის ანომალია ან დაშავდა შემდეგ კი ერთ დღეს გაიხსნა

აღარ ბრუნდებოდა უნდა გავაკეთოთ , რომ ეს იყო ღია და

მყისიერად ახლოს, როგორც მე შეხედულებებსა, ჩემი იყო , 

მაგრამ ყოველთვის ჩემითქვენი მიზნით , თქვენ და მე ერთი

სიტყვით მაშინ გული !ღრმა მწუხარებას მიმდინარეობს

იგი ცნობილი არ არის , უნდა იცოდეს, და ვისწავლოთ

ცხოვრება თქვენი ინტიმური აჰა, უფსკრული არის

უმნიშვნელო და რომლებიც არის ის, რომ ყოველთვის ქრება , 

თითქოს გადაცემა, არ თავშეკავებით არსებითად მხოლოდ

მინდა, რომ იყოს არის ეხლა თვითმმართველობისთქვენ

შეგიძლიათ ნახოთ ამ ფონზე ჩვენი შიდა და ჩვენ ვხედავთ, 

რომ არაფერია ისე inferior მანიფესტი უმაღლესი აჰა

მანიფესტი ვფიქრობ, მე არ მისცეს უნდა გამოეხატათ, 
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რამდენად დაბალია დონეზე, რომელიც ჩვენ განათავსებს

საკუთარ თავს ჩვენ უნდა ვნახოთ, როგორ უმაღლესი

თვითმმართველობის,უფრო ახლოს უსასრულოდ ყოველთვის

გვაინტერესებდა უტოპიურ აჰა დაიბადა, ცოცხალი და

სწავლობენ და როდესაც თქვენ ნამდვილად გააცნობიეროს , 

იცის, რომ ფეხით დაშორებით ყველაფერი და ვიცი, საკუთარი

თავის , რა შეიცვალა ?

ყველაფერი ჩემს ჩუმად მსოფლიოში!როგორ მოვიდა?

იმიტომ, რომ მე ვარ სურვილი, რომ შეიცვალოს და წინაშე

ყველა , მაგრამ თითქმის ყველა მოდის my world my world 

ჩუმად?ეს არის ინტელექტი, რომ მეუბნება გავაკეთოთ სწორი , 

ასე!წარმოგიდგენიათ? !განზომილების სტრატოსფეროს გარეშე

ლიმიტები გაფართოების შედის იმედგაცრუება ჯადოსნური

timelessly out დონეზე ილუზია თავად ყოველთვის მუქი

გამოჩენა ნამდვილი ილუზია სიტყვა უკვე ლაპარაკობენ

იმედგაცრუება;დორა თაობის შიდა კონფლიქტები მარტივი

აგონიაშია რომ სცემს ნებისმიერი ჰარმონია.

იდუმალი, ღრმა და მგრძნობიარეა, რომ არის

არასავალდებულო წერილი ენერგეტიკული ბევრად უფრო

წერილებს ან წერილი პატარა სიტყვას .

აქ არის menhir რომელიც sedimenting და წერა ბევრი პატარა

განაცხადა.

უშედეგოდ რამ მოვა ბევრი იქნება ის, რომ დატოვებს თქვენ , 

სხვები არ დგანან.გითხრათ , რომ უფრო მკაცრი მოიერიშე , 

მაგრამ "გამოიყენოს" , რომელიც რამდენიმე დადგება , მაგრამ

იმ ფარგლებში შიდა პატარა აქვს მნიშვნელობა , რომ მხოლოდ

თქვენ შეგიძლიათ.ცხოვრობს, იზრდება, სწავლობენ , და იმ

ფონზე, ყოველთვის პატარა უტოპიურ ვიცი.

აქ არის დღეს ცოტა, მინდა კიდევ ერთი ვისწავლოთ, რომ
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წერილობით იყო გაერთიანებულიყო knower ჩვეულებრივი

ცოდნის მეცნიერული ცოდნის, როგორც განმარტავენ, 

მხოლოდ ღრმა სიბრძნე , რომ წაკითხვის +

დავიწყებ , სადაც მინდა დასრულდება .

კვამლის აფართოებს შინაგან საქმეთა ჩემი ოთახი .ჩემი

ინტერიერი ასევე, ეს არის დარღვეული .მინდა შესვენება

თქვენ და სხვები.

მე კიდევ ?

ძალა, ძალა და ძალის რომ haunts მე და მეუბნება წინსვლა

შიშის გარეშე?

თქვენ დასრულდება , სანამ ჩემი დღე.

ყველა ექსტერიერის მე უარი თქვას, რადგან მე ვგრძნობ ... მე

არ ვიცი , მაგრამ აქ დავტოვო ჩემი პატარა ამბავი არის ამ

გვერდზე , თქვენ დააყენა ჩემი ცნობისმოყვარეობა პატარა

ამბავი.

რა მე გეტყვით ამ გვერდებზე არის ჩემთვის , რათა იპოვოს

ნამდვილი თვითმმართველობის რომ ცხოვრობს ჩემთვის, ისე

გარე სამყაროსთან.

როგორ არის ეს შესაძლებელი იქნება, ჩვენ ვხედავთ, როგორ

აღწერს ჩემი ამბავი.

აღარ წინასწარ, უკან დახევას მართლაც მზად ვართ

წავიდეთ.მოწევა აგრძელებს შეერწყას ამ სივრცეში.

ეს ამბავი იწყება , სადაც დასრულდება.

რას გეტყვით , ბრძოლა ყველაფერი.ვნახოთ, თუ შემიძლია

ბოლოს და აცხადებენ, რომ მე ყველაფერი და არაფერი, 

მაქსიმალური შიდა თვითმმართველობის .
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ჩამოვიდა აქ მოკლედ სიგარეტი შეადგინა გვერდების

რაოდენობა წაკითხული რატომ .

ავიღოთ ბრძოლა, ამ მოგიწევთ დროის ხანგრძლივობა

Sopra საათი, წუთი, წამი.ეს მეტი !

დავიწყებ , სადაც მე დასრულდა .

მე მზად ვარ ამ smoking აღწევს ფანჯარა და რელიზები

ჰაერში, მე მინდა, რომ ამ smoke არსებობს მხოლოდ ჰაერში.

მე უბრალოდ მინდა სუნთქვა ჰაერში

მინდა ათწილადი და წარმოიდგინეთ, რა აქ გეტყვით.რა მე არ

მინდა, რომ დაიწყოს საბოლოოდ ყოველთვის იგივე

შეცდომები.

ბრძოლა შორს არის ჩაკეტილი.

რა მინდა გადავცემთ არის გრძნობები, სიტუაციები და

კონფლიქტები.

და ბრძოლა გამარჯვების ყოფნა ვინც ვიყავი.მინდა იყოს სხვა

ფიგურა გადამეკიდე .

ჩემი საკუთარი ცნობიერების, რომ შეტყობინებები მე და

მეუბნება : წარმოშობა მოიგებს თქვენ

აქ ვდგავარ , მაგრამ ებრძვიან მოძრაობა, რომელიც დევნა.

ჩემი მთავარი , მოდის ჩემს თვით.გასათავისუფლებლად თავს

, გაფართოების თავს ნება მომეცით, თქვენ ჩემს მიერ.

დაიწყო აქ რა იქნება.რა არის კითხვები , გაგრძელება გარეშე

flinching , აჰა ფიგურა, რომელიც haunts ჩემთვის.

ამჯამად , განმეორდება და ხელახლა ცხოვრება და გრძნობს

.არ დემაგოგიური და ილუზიები, ცხოვრება , რაც თქვენ ვერ
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ვხედავ.

რადგან მხოლოდ ამის შემდეგ თქვენ პროგრესის, მიიღოს მდე

და ამბობენ .

მინდა იყოს , რა ვარ , მე ვარ მე .

როგორც , რომ მე ვიყავი და რომ ფიგურა იქნება .

მე ვიქნები როგორც მე წარმომიდგენია .როდესაც გატანა მე

გეტყვით წინასწარ.

წინაშე მე და გავათავისუფლოთ ჩემთვის.საბოლოოდ არ

დაწყებულა.

ყველა , რომ ეგონა .სიფრთხილით მოვეკიდოთ ეს იქნება

მისდევდნენ და ბოლოს საკაბელო ხართ მეგობარი.

აღარ ბოდიში ამ მომენტში.მიაღწია ბოლოს ტანჯვა, შემეხო და

ჩამჩურჩულა , თქვენ იქ?

ახლა არის ბოლოს დასაწყისში , რომ მე ანგარიშს აქ.

ახლა მე ვამბობ, უბრალოდ ჩემთან და აერთიანებს ჩემთვის

გამარჯვება.

ძირითადი me გარდაიქმნება შენ.ფლობს me!

თქვენ იქნება ბოლო დროს ჩემი სუნი.დიახ, თქვენ წასვლა.

არ მაჩვენო sad თქვენი გამგზავრების.სხვათა ვეძებ თქვენი

გზა.

როგორც თქვენ მოვიდა, თუ როგორ მოვიდა .მე არ მინდა , 

თქვენ ხართ უფრო ქაოტური უბედურება.თქვენი

თანდასწრებით შეურაცხყოფაა .

მე ვიცი, რომ თქვენ, არასდროს მოიგო , მხოლოდ დაკარგა.
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თქვენ , როგორც სიგარეტის მოწევა მეგობარს დაავადება.

ნაწილი და წავიდეთ, წავიდეთ აპირებს, რომ ჩამოსვლის არ

იქნება იქ .როგორც ვთქვი, Emano თქვენი სუნი რომ მხოლოდ

... IRES მოსაპოვებლად კიდევ არომატი და სუნამო.

იქნებ არ იცით, არც შენ ხარ გათვალისწინებით, თუ რა

provocas თქვენ.

მას შემდეგ, რაც მე ვიცი, გახსოვთ რამდენიმე წლის

განმავლობაში.საკმარისი არის , რომ აქ დევს გაგრძელების

სურვილი თქვენ.

მე moan თქვენი თანდასწრებით თავდაპირველად ეგონა , 

მაგრამ omen მცირე ailments.

ექვემდებარება და შევქმნა ჩვენი კავშირი , თუმცა ცუდად და

მოჩვენებითი სიამოვნებით საცხოვრებელი პირობების ცოტა

სუსტია.მე ვერ გაბედავს ჩამორთმევით .რადგან მხოლოდ

მაშინ იქნება ნათელი და ბუნებრივი , ასე რომ კვებავს

ჩემთვის.

მაგარი , serene, თბილი და ჰარმონიული იქნება კომპენსაცია

ბუნებრივი ქარი მიედინება რადგან დრო ყოველთვის

გრძნობდა მის ჩრდილოეთით.საჰაერო დენებისაგან bafejado 

ჩვენს წინააღმდეგ იქნება წვიმა დგას , ეს , ბუნებრივია, რომ

კვამლი ჰაერში თავად.

რომელიც ჩვენ ბუნებაში გარეთ როგორც შიგნით ჰარმონია

უფასო currents.

ყვავილები, იზრდება და კონსოლიდირებულია ძალიან root 

განთავისუფლება.ნებაა ცალსახა ჩვენი შეხვედრა არის ძალიან

ვარდისფერი ჯერ უდაბნოს ქვიშა დაწყებული

გამამკვრივებელი მიზეზი.გადასვლა up ათავისუფლებს

ადამიანის ვულგარული იმიჯი, ექსცენტრისიტეტი ინტიმური
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ურთიერთობისათვის , რომ დავშორდით .ჩვენ სხვა ვართ, მე

ბუნებრივი და ორგანული ხარ ხელოვნური და სინთეზური და

აქედან გამომდინარე, არ exprimas უჩემოდ.გარეშე აქტი , 

რომელიც განეიტრალება , თქვენ მახარებს.

მე კარი მოვა talk to me .მაგრამ მე დავტოვებთ მას ajar 

გავიდნენ მალევე.გაერკვნენ იცის, თუ რა თქვენი მიზეზი , 

consomes მოთმინება არეულობა.ხართ და იქნება ცოტა დიდ

მნიშვნელობას .

ჩვენ ყველას გვაქვს ეს სულელური ეტაპზე , როგორც წესი, 

ბავშვები.

მაგრამ თუ ისინი გვეუბნებიან, მოზრდილებში

გათავისუფლების ბავშვი გვაქვს ჩვენთვის, მაშინ მე, შენ ცუდ

ფაზაში .მე ვაპირებ თავში პაციენტის სიმშვიდე.

თქვენ შეგიძლიათ წასვლა I კარის ჩაკეტვა .საკმაოდ ვიცი

რატომ მოვიდა , მაგრამ ასევე ვიცი , სადაც შენ მიდიხარ .

უფსკრული ფართო, ფართო ეგონა ვარდნა თქვენ .

გაქცევა, ჩემს გარეშე, თან ერთვის თქვენ და

აფეთქდა.პირველი დღე, რომ თქვენი სიტყვა უკვე ჩემი ფრაზა

, მაგრამ არ მეუბნებოდა, როდესაც შემდეგი მეტყვით , hello, 

მე აქ ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენი მოგზაურობა იქნება

დაბრუნების მძიმე, მაგრამ ჰარმონიული რეალობა ისე, რომ

იგი ან ნება დაესხას ,ჩვენ გვაქვს ის, რაც ჩვენ უნდა ვეძებოთ ?

ასე რომ მხოლოდ სიტყვა თქვენ, რომ bye.

და მოვიდა აპირებს მოშორებით იწყება ...

ეს იყო ბოლო დროს ... მენატრება მოდის

დატოვოს.ცრემლსადენი დაეცა და გადაშენებული cry.

თოკზე რომ ავალდებულებს me, იგივე არ არის , რომ

suffocates ჩემთვის.კვანძის კისრის, დაკიდებული მიერ თემა
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.

Estrangulas გონება და sufocas ცნობიერებაში.

რას ვთავაზობთ არის ნელი სიკვდილით აახალგაზრდავებს და

ფეხით ამ გზით და გაიგო, რაც ჩვენ გავაკეთეთ.არასოდეს

წაიშლება ტკივილი მწვავე , ვიდრე ერთი დარტყმა მოჭრილი

ლამინატის raucous ცოცხალი .

ზედაharrowing მეხსიერება და ghostly დარტყმა.იყო თქვენი

dichotomous ყოფნა შორის მიმდინარეობს და არ

მიმდინარეობს .ცხოვრების დაფარული ფოტოგრაფიული

მომენტები, რომ ყველა მაღაზიები და მყისიერად

მოსაკლავად.იმიტომ რომ თქვენ ცხოვრობთ me out of 

me.შლის თქვენი ბედი და ცხოვრება ფრაქციას .

ეს მუდმივი შეგრძნებას გავრცელების შემდეგ

მომენტები.როგორ დაფრინავენ გაუსვლელად თქვენი ადგილი

.

ამ დროს არ მთავრდება, რადგან სუნთქვა და შეიძლება

ოდესმე შეჩერება , რაც თქვენ სუნთქვა.

ცხოვრების ისეთი ძლიერი, როგორც სურვილი

სუნთქვა.მაგრამ მხოლოდ სუნთქვის არ ცხოვრობს .

როდესაც თქვენ მიგატოვებთ ცხოვრება არ შეწყვიტეთ

სუნთქვა.

მაშ, რა არის ის, რაც ჩნდება უმწეო იმიჯი.

გარეშე შეზღუდვები ან შედეგები, შემდეგი ნაბიჯი.ამ

განვითარებადი იყოს სხვა , ყოველ მომენტში sweeps , რაც

ჩვენ ნამდვილად არის, ილუზია თვითგვემას cliff არის

ცხოვრება , ხოლო ცოცხლები ვართ , რა აღგვძრავს , რომ

ბუნება, რომ გარს us მუდმივად და მხოლოდ ჩვენს

ყურადღებას , ვგულისხმობ, რომ ყველაშთანთქმის დროს
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ინფორმაციის იმას მხოლოდ მოჩვენებითი გონება რადგან

ბუნება ასახავს ყველა ფარგლებში შემთხვევით და

superlatively უმეტეს ყოველ მომენტში ადამიანის მოძრაობა

ფორმა.

რასაც ჩნდება გარშემო ფიგურა თვითმმართველობის გარეთ

ადიდებს ინტერიერი, არამედ მხოლოდ ხელში შეგრძნება

განადგურების უფრო დიდი ყოფნა , რომელიც აღგვძრავს

დედა ბუნება.თუ ნებისმიერ დროს , სათნო , 

წინააღმდეგობრივი invades თქვენ ათვისებული დროს

მყისიერი გონება ეს მასალა არ შეესაბამება სწავლის და

გასვლის არანაირი იმპულსი.

საბედნიეროდ შემდეგი, დიდი და შორეული აზრის.

მინდა ვისაუბროთ ... თქვენ გადაწყვიტეთ , ყოველთვის

manobraste .

შეცვლა როლები ამბობს დუმილს.

ფრენის სიტყვა აქტია .იგნორირება თქვენ და თქვენ .

თქვენ დაფრინავენ გარშემო ქარი ჩრდილი.იმიტომ, რომ თქვენ

დამალვა გამოჩენა ასე რომ, როდესაც გსურთ.

ვერ ხედავთ ?

მისცეს თავი მეორე , თქვენ უნდა კიდევ ერთი მეგობარი , 

რომელიც არ არის თქვენი მარტივი უბედურება.

იგი ჩნდება ორთქლზე up.

ეს იყო, შესაბამისად , რომ დათვლა ათი, მივხვდი, რამდენად

vislumbramento მოახერხა მომენტში მომავალში ფანჯარა ღია

იყო და ნახოთ მხოლოდ ბოლო smoke ფართოვდება და

როგორც click of მომავალში ხდება დიდი და დიდი.
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