SUN KU -Drita e së Vërtetës
Konsiderata i thjeshtë e bëra në plan urbanistik të
mirë , shumë doza e pavarësisë , të thellë , interesante si
ne e shohim ndërveprimin e ideve shumë të mirë e cila
rezultoi hap për të treguar një histori me një moral që
ështëmoral i tregimit ... këtë histori rreth dy workhorsesi
cili bëri një udhëtim nëpër Japoni lashtë , që nga koha e
zbulimit ,gomari gri u ngarkuar me kripë , ngarkesë
shumë e rëndë ;ass black udhëzuar për të karvanit tuaj
destinacion sepse ai kishte një peshë shumë të lehta ,
mori sfungjer deri mburrja e fat i tij duke qenë mënyrë
shumë të vrazhdëgri nuk mund të qëndrojë atë dhe ishte
gati për vdekje kurpërpjekja pengues bie në pellg të
madh të derretendo- ujitnë qoftë se gjysmën e ngarkesës
, ass black habitur shikuar martohem pabesueshme fat se
atje shkon heqjen , duke lehtësuar duke marrë çfarë
kishte mbetur pagesë.I shtyrë nga xhelozia , i hedhur në
ujë duke shpresuar të njëjtin fat .
Sfungjer ngjyhet lart ujin duke e bërë pothuajse të
pamundur
të
zezë
madje
ngriteni
,
natyrisht
përfundimisht duke rënë pre e lodhjes dhe vdesin .
Historitë e gjyshi
Dashuria është si një ylber , nuk është gjithmonë i
pranishëm , por gjithmonë duket !Teoria utopik kaos
formuluar 1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1a Rainbow Spiral utopia
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dashuria multifactorial përfundon në njësinë ekonomike
maksimale të energjisë së rrezatimit , blooms në diell toka skadon ,dielli frymëzon ngjyrat e njëjtapër të
pikturuar botën - unë marr frymë , ju frymëzojnë në të
njëjtin ajër e dashurisë dhe unë jam i të gjitha ngjyrave
për të pikturuar botën tuaj !Të gjitha pjesë e se si ne
mendojmë gjëra dhe ka gjëra që bashkojnë , tjetër i
veçantë , por e vërteta nuk i fshehin faktet.Kujtime im i
parë thjesht vetëm duhet memoare , në të cilat
absorbohen marrëveshje për një ditë të ndritshme dhe
më përgatit me fuqinë e drita në errësirë , dhe do të
shpërndajë fuqinë dhe energjinë për të gjithë komunitetin
constelar .Kam vënë veten për të menduar nëse një ditë
të jetë një distancë ?Nëse një ditë të jetë një distancë ,
do shkatërrues , e frikshme , e zhurmshme , ose ishte i
pamëshirshëm e ndritshme , e bukur , rrezatues dhe
energjik .Çdo ray ka si njerëzit i karakteristika të
ndryshme , mënyra të ndryshme të veprimit , dritë të
ndryshme , dmth secili ray / të jetë unik dhe ekskluziv .E
pra në qoftë se një ditë të jetë një distancë të paktën kjo
ishte origjinal .Çdo ray ka formën e veprimit , si në çdo
kohë njerëzit që ndajnë në kohë lind fraksionet .A jemi
duke vepruar mbi trare / të jetë, ne do të mund të
ndryshojë
drejtimin
dhe
destinacionin
.Lidhur
destinacionet dhe herën e parë që unë do të thirret në
emrin e Perëndisë , një ditë erdhi , kanë një besime
bisedë dhe besimin me një pasuesi Kuranit që më tregoi
historinë e mëposhtme që unë do të përshkruajë : jeni ju
një lojë e dhënëpër duart dhe i fortë kërkoj zot për të lënë
të ju rezultatin maksimal dhe të ju lënë një mallkim .Im i
dashur ,histori boils poshtë , por që më në fund lëshoi
informacionin ?Por pavarësisht nga kjo histori unë dua të
ju them se ne kemi veprimit dhe rreze / të veprojnë me
mjedisin , secili rrotullon zare me energji / formë tuaj /
sjelljes .E dija se do të ishte një transformator dhe se
gjërat po shkonin që të ketë një ekuilibër të forcave
shkëlqen që do të transformojnë realitetin .Një energji
revitalizuar dhe që jeton pakënaqësinë me kënaqësi do të
bëhet në të gjitha ngjyrat për të pikturuar botën tuaj .U
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zgjova në një realitet të ndryshëm nga kurset e shkrimit
të zakonshme dhe të eksploruar përmes këtij libri do të
zgjerojë të jem.Unë të reflektojë mbi si për transmetimin
e mendimit dhe vë shenjën e barazimit atë në një dritë
dhe fuqinë e saj .Ne të gjithë e mendojnë për
perspektivat e shumta duhet të ndjekin një zinxhir
dheshpirti ka momentet e shqetësimit ,mënyrë ne e
shohim nuk është gjithmonë naiv dhe energji zgjeron
.Mendjet e trazuar me kundërvajtjet përjetësohen dhezë
në unison louder se shumë zëra , fjalët janë shprehje e
artit , prej tani do të ketë frymëzim .Rrahja e zemrës ka
ritmin e vet që zgjeron venat .Represioni përbën të
vdekurit sepse çdo gjë e ka q saj .Të gjithë ne mendojmë
për të keqen dhe nganjëherë të na bëjnë të mbyllur ", por
ne të gjithë mendojmë , " kujtimet nuk janë gjithmonë të
pranishëm dhe të thonë se nuk ka urrejtje pratiques
sepse ajo është e keqe.Ne të gjithë e kanë lirinë e
shprehjes , por jo të gjithë e kanë atë në kohën e duhur ,
dhe asgjë më shumë të ndershëm sesa të vërtetën , ne
kemi forma të ndryshme të shprehjes dhe duke qenë i
mirë është që të ketë ekuilibër .Bilanci është një cikël
rutinat , duke qenë nervoz një çekuilibër .Njerëzit duan
për të komentuar .Të gjithë kanë të pastër lind universale
dashuri dhembshuri .Dielli ështëburim i energjisë ,i
parregullt është asgjë nuk ndodh , të gjithë harron kur
ata duan dhe nuk janë gjithmonë perspektiva të shumta,
shumë ide , disa bindjet ... gjërash atje pariparueshme ,
sepse të gjithë janë subjekt i padrejtësisë .Dashuria është
një burim i kënaqësisë dhe gjithmonë vetëm dhe të
mbrojtura : ka njerëz që nuk më pëlqen të mendoj , por
vetëdija është një elektrik dore që na sqaron .
Nuk janë veset që ne të gjithë nganjëherë kanë frikën ,
ata të gjithë të thonë dhe të bëjnë gjëra të trashë .Unë
nuk shkruaj për të gjithë, ne të gjithë kemi diçka që ne
nuk duam të kujtojmë , por është mirë të dihet kur ne
jemi të trishtuar dhe gjithmonë e pranojnë atë dhe nuk
fsheh asgjë, sepse ne të gjithë kemi dobësitë , ne të
gjithë të ndjehen kënaqësinë e diçkaje dhe kurmundësia
lurks hap derën.Nuk është gjithmonë një ndjenjë përtjetër
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, por " askush nuk është dikush " dhe kështu secili ka të
drejtë që të shkëlqejë .Miqësia është gjithmonë një parim
i mirë për një mik është një tjetër vetë .Ndiqni instinkt
tuaj ju shihnipozitiv .Ne të gjithë mund të jenë të dashur
dhe dashuria dashuria është gjenerator dritë kur ne jemi
të dashur ne duhet të respektojmë këtë ndjenjë , dashuri
njëri-tjetrin dhe për të rritur normën e lindjeve ,
gjithmonë me fjalët në udhëkryq lojëra padyshim një fjalë
antagoniste por me logjikën tuajpër të shmangur vuajtjet
." Çfarë kanëi vjetër nuk është urtësi , por kujdes " aq
dëgjoni !Gjithkush e di mirë dhe e keqe ?Ne kemi në
duart tona vendimin për të të jetë e mirë apo e keqe ,
çmenduri është një mendje e shëndoshë , me të vërtetë
dituria është e rëndësishme ! ?Nëse është e mundur të
jetë i diplomuar i shkollës së jetës ... Unë do të kthehet
veten time për ju , për mua dhe për ata që më duan
.Ndryshimi për të evolucionit .Një kabllo që kalon një
rrymë të gjallë e ankthit , elektrike, drejtuar organeve,
daljet dhe shpresë për diçka të re dhe të mahnitshme që
lë lëvizjet statike por me gara mendimet dhe ankth
.Mocioni i paralizuar ,tensioni rritet në inkuadrim dhe në
të vërtetë kontrollohet dhe matur lëvizjet , poshtë
shkallëve të mendimit ku ne të lidheni me njëri-tjetrin .A
është kjo shkallë e mendimet të cilat ne kategorizojnë
sjelljet , fytyrat dhe lëvizjet nuk përshtaten në tatëpjetën
dhe përpjetën e momentet e jetës, dritat ushqyer punë
rutine pa ndaluar çojë ju i çmendur ky realitet shekull
.XXI , energji , magjike, kostume , të gjithë me
harmonies dukshme , por kini kujdes shkallët , jo të gjithë
do tëshkallë lëvizëse të jetës , nuk janë qenie që ngjit
shkallët që ngrihen dhe veçanërisht dikush leviz dhe
mbështet , është se e mjaftueshme apo është njëPyetja e
bilancit ?Bilanci i energjisë është thelbësor për bilancin e
lëvizjeve , deri dhe poshtë në nivelin e çdo qenieje , por
jo të gjithë e meritojnë të shkojnë poshtë ose të na
mbështesë në ngjitjen , përpjekje dhe këmbëngulje janë
kyç , pastaj të ngritur veten në frymën e sakrificës ,
paplagosje ose ndalesa dhe ajo do të marrë ju në dritën e
qenies të menduarit .Asnjë bilanci i forcave të jashtme që
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mund të japin , hapat janë të ngurta dhe të ushqyer nga
kabllot e shpresës vijnë për të kabllit më të rëndësishme
elektrike ciklin e jetës , energjinë që ushqen tokën .Paneli
im elektrike ishte i vetmi që i urdhëronte pozicionet dhe
destinacionet e pushtetit universal .Kjo ishte një dritë
diellore që do të mësoj zorrët e errëta të natyrës tokë
.Çfarë po ndodhte ndjehet i trishtuar nga agim një padi që
erdhi me mbrëmje , jetoi , u ringjall dhe rilind jam aidielli
i fuqishëm ( dielli ) * një burim rrezatues që bien si pika
në dysheme , ky burim i jetës dhe dritës .Far im , që
kërkon lëvizjen vazhdimisht bosht të anomalitë .Filluar të
ndihen të electrocution e parë dhe nerva zhurmshme
injoroj me electrocution zemrës.Valët elektromagnetike
që vijnë dhe shkojnë mendimet waveforms rreth rrethit e
valëve .Energjia elektrike kalon nëpër trupin timaktual që
sjell mua për qark e valëve.Impuls elektrik poshtë dhe
unë jam impuls tronditur qarkullojnë në mënyrë elektrike
, gjithmonë e dinte të vërtetën kur zbuluan nga glows
impuls , gjendet një errësim dhe heshttorturuar nga zërat
ndjenjë të ndritshme e të qenit , ndez një qiri të
ndritshmedhimbje akumuluar i qiri i shkrirë .Dyer
elektrike të hapura butësisht prekur , por duke mbyllur
nuk ka kohë për të hapur .Zinxhir elektrike pa shkurtime
me rrënjët e errëta të urrejtjes të gjallë .Telat në tym të
ndritshme hap kujtesës , turbullirë elektromagnetike në
mendjet zvarriteshin , electromagnetismos turbullta
pafund .Zgjasë si elektrizuese rrezet që paralizonin
mendjen , kanë një dritë, electrifying zezë e flashes ,
ndezje dritat e rëndojnë më kalimin e zinxhirit të pathyer
.Dritat e errët mësoj qeniet çuditshëm në dritën e zbehtë
.Tela të vazhdojë deri më trup të gjallë plot energji .Subo
dhe avancimi në qark 10 dhe ka një dështim Energia " , i
pakorruptueshëm madjeerrët ka një humbje të energjisë
dhe ra tramvaj në fjalët e ekstazi dhe ndjenjat .Prerë dhe
të ndritshme bën jehonë të ndritshme të mprehta ,
ndriçon grabbing thyerjen zë , vetëtima që del ku i errët i
panjohur qeniet hallakatur me orientim syrit .Nuk është
një ndriçim fluoreshent dhe e cila nuk ka lulëzim dhe bien
bubullima në të gjitha drejtimet dhe kuptimet ."
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Ofusculência " dhe këto rrufe depërtues hedh hije tjetrit
ndjenjat kënaqësi dhe duket .Skuqje dhe ndërpritet
harqet thella në shpirtin tuaj që mbajnë goditjeve me
atomet , dinamike dhe inkandeshente .Si një aluzion duke
shëmbur mua mospërputhje e ndjenjave që bëjnë thirrje
për një dritë të fortë dhe të vendosur në mungesë muzg
tim që rehatohem me zë të ulët , në dritat e larta të
qenies sime , dhe butësisht kënaqem si rrufe .Nuk është
një dritë ogurzi , kërcënojnë këto dritat përmirësuese që
na mundosh dhe le të parashikojë rrezikun ?Nuk është një
llambë ,drita që ju shoqëron në baritor dhe të paaftë për
të përballuar momentet e ju intimidas në fshehtësi .Nuk
është një dritë intensive të kuqe dhe të bllokuar nervat
akselerator .Shoku Zarpares dhe ndotesve mendjet pa
impulse zvarrisës up , kompania dritë , e ndriçuar atë që
nuk është dhënë dhe nuk ndjehen kompaninë e dritës
.Thunder bluaj dhe thyej zhurmave të uritur e kënaqësi
.Dritat e fuqishme dënojnë të tjerët jetën në arsim nga
zëra .Sa i fuqishëm dhe lacerating rrezet që prerë lidhjet
e pamundur për të lidhin dritën zbehtë në të cilin të
eklipsohet
vetëdijes
që
depërtojnë
tufa
rëndë
.Intensivisht mësoj mjegullat e dritës zezë në kozmike të
ndritshme , një thekshëm dhe kozmosit të thella që heq
harresën e shpirtit .Barazon Rrufeja dhe errësohet dhe
bëhet i palëvizshëm dhe i heshtur , por varg dhe zhurma
kur ajo ndodh është pafrymë dhe e madhe që infekton
bujë për të jetuar dhe të jetë i pranishëm në mesin e
dritat e tjera dhe illuminations apo ende mbresëlënëse
errësirë madje të thjeshtë kalimtare e ofshama dhethyen
silences më elektrizuese .Kjo rrufe hap ju ndërgjegjen
shënuar duke lëshuar moans elokuente dhe se beftë të
veprimit ndjenjë lënë pas dore të pronave të jetë mundësi
në kohën ra një tjetër rrufe në këtë botë .Mbaj mend
foton e marrë me vëllain tim ( tani e varur në dhomën
time ) dhe unë jam në vendin ku kisha pret Infernal cilat
më vonë i referohen .Pas dritë gri , këto hiri që ju
shënojnë ngrohur me pranga të egra dhe të forta vetëm
një goditet janë të ndotura nga drita e hirit e kaluara dhe
e ardhmja i kudogjendur nuk harroj .Copëtoj të nxisë të
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momentit dhe propagandon ngadalë wrenching dhe të
pakursyer i thënë ju kontrollon ju , dhe ju hedh në një
pusi dritës që mbyt në kujtim të fjalëve të pakontrolluar
dhe derdhje etjen tuaj për drita .Në turbulluar janë
embers digjet në vetvete e një organi magnetike që
bilbilave dhe blinks në zemrën tuaj që digjet me dëshirë
për diçka , burrëror dhe mashkullore ose femërore dhe
sensuale pastaj , këtë personalitet fyerje të dyfishtë që
nuk prodhon edhe në një anë apotjetrën .Këto ngrohjes
dritë grie errët dhe epavlerë dhe të ketë në mbrojtjen e
tyre të ngrohjes e shiut dhe e hëngrën , që përhap nëpër
kontinente dhe hapësirë të përjetshëm na pushton dhe na
paraqet njohuri luksoze dhe na jep shumë kënaqësitë dhe
i dëshpëruar .Ankthi kimi kënaqësi i ulur , por jo inatosur
, por i shtypur në fytyrat naive .Pavëmendshëm ndaj
tronditje të ndjenjës dhe të qenies , e ndjen verbuar dhe
të ndritshëm dhe heq kontraktimet ndjerë nga teprimet ,
tejkalimet e tillë që na përcjellim në një dimension tjetër ,
zhvillon, ushqehet me varësisë nuk tërhiqen nuk luhaten
ose përplasje në flokët e çmendurmohimi .Dritë hipnotik
dhe mësynin ndjenjat përvojë ndjerë në fytyrë që
premtojnë të japin me dëshirë , na çon për të
modernizuar dhe besoj se nuk ka , për këtë ne jemi të
prirur pa kredi pa borxhe , i ndenjur si jeta hipnozës e
qenieve transhendent të cilët janë të ngatërruar nëburime
të thata , furi akuzuar vetullat paturpshmerise dhe kohën
e lirë .Që na çojnë në sfidat e reja në të njëjtin mendim
në reagim të ndryshme , këto reagime ndonjëherë të
paarsyeshme ku ne përballemi me dëshirë të pastër që të
ketë , mund të ushqehen prej saj dhe jo i kryer copa si të
lirshme e balta që vijnë së bashku kur të nxehtë .
Kujtesa ime e dytë është pikërisht një foto e veshur në
një kostum ku unë jam në të njëjtat rroba nga foto e parë
që tani është në dhomën time , unë jam në Açoreira mbi
një makinë Mbaj mend që bie poshtë shkallët e gjyshes
time, ku ka pasur kasetapërdoret në hyrje të fluturon .Më
kujtohet për të thirrur vendin e gjyshes simetoka e
mizave ishte gomarë shumë agjitacion apo kuaj
vazhdimisht të kandidojë .Babai im , i cili zotëron një
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makinë blu e cila ka lindur risjell tim të dytë , ishte një
Datsun .Ime " i vjetër " i përdorur për të treguar një
histori , historinë , sipas tij, në mes gjyshen time dhe një
gomar që nuk i binden atij ,grua e vjetër pak veshin e tij
.Sot pas tregimit që do të lexoni ju nuk ra asnjë dhëmbë
.Unë pashë në gjitë e gjyshja ime dikur dhe ishte në
pasqyrë ishte nën shtratin e prindërve të mi ishte më
mirë shaka se kishte fëmijëri e derimë të keq të këqija ,
makthe I përdorur të ketë një tmerrshme poshtë një lumë
dhe në një tenxhere , mendojkjo mund të jetëgjëja më e
keqe që ju mund të ëndërrojnë të fëmijës dhe vdekjes në
fund të vdekjes dhe vetëm si më parë që po vdes apo të
pavdekshëm që drita që është e ndarë në mes të
organeve largon lëvizje dhe luhatet midis dy mënyra të
lehtë për të shndrit , por jo jetësekzistojë në pikëllim dhe
dëshpërim e hipnozë sistemike që ushqen dhe zhvillon .Të
vetëdijshme është aq intensive që po shuhet dhe nuk
është shuar madje .Një psychedelic cross një tjetër lidhje
në zhurma e gjëmimit të guximshëm që mbështetja dhe
rrisin anomali që vjen nga fakti se ne jemi të mbuluar
gjatë gjithë kësaj bubullimë psychedelic .E pra këtu çdo
gjë qëndron konsekuent pa fuqive apo peshore
,transferimi do të ishte vetëm një pretekst për anomalitë ,
të bubullimës zi, caged dhe dërgimin e çuditshme , fillon
të rënkojë e thella të arsyes Absorbance sepse ajo shkon
jashtë , varg dhe lëvizpa paku fshehtë , me sa duket një
botë e dritave psychedelic që e mundojnë ata që t'i
shpëtojë atë nëse doni ose të gëzojnë kënaqësitë stivosur
lyer paragjykohen nga ngjyra të zhdrejtë ndenjur , të
gatshëm për të krijuar apo thjesht privilegj .I mbrujtur
me frymën e mendimit të fragmenteve të faktit
fragmentuar janë ata që të imagjinojmë një botë tjetër ,
larg nga trazirat që na irritojë si kur ne zeroja në sy , apo
thjesht injoroj .Kjo lëvizje tjetërsuar lëvizje tjetër glows
dhe llak mendjet largët dhe pavëmendshëm për faktin e
thjeshtë e të qënit një i zënë ose plot tension .Thunder
është psychedelic dhe disqet larg shpirtrat pa to për të
manifestuar dhe pse nuk ka një realitet paralel i
thashethemeve dhe papajtueshmërisë si bogeyman , dhe
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askush këtu ha personalitete të çuditshme dhe emërtimet
e preexisting edhe pse nuk ka të vërtetë .Prandaj gjithçka
që është reale ka historinë e përjetshëm , por ka asgjë ,
frikë, frikë që deporton në një horizont 5 dimensione ,
polígonas dhe lineare , por nuk ka gjasa ose madje
nënshtrohet ndonjë tipar , ky tipar është se
hemisferatdheapoteozë transcendent menduar .Nuk ka
lule ose rritet në filamente të ideve abstrakte pse , po
impulset e lindur e karaktereve parë ndonjëherë ,
dekoruar , lëvizjet imitim dhe përshtatshmërisë për
momentin , por çdo gjë bëhet i vetëdijshëm dhe llogaritet
minimalisht .Asnjë llogaritjet është e vërtetë dhe e
paparashikueshme se ka një spontanitet i vërtetë që
është absurde që të mendoj për ndonjë gjë .Bluaj bluaj
dhe krerët e dikurshëm dhe ka desvanecestes në gjethe
të verdhë dhe të ngrënë nga bibliófagos se asnjë
këmbëngulje frikësojnë memorie të vjetëruara dhe të
bëra të falsifikuara dhe të masës së saj .Rrethuar me
matjen e aparateve Ata mirëpresin rotulantes abisinianë
dhe qesh me bubullimë e Abyssinian .Bëri thirrje për ata
që jetojnë në dritën e së kaluarës , ato po vdes nga përtej
pushtonin trupat qiellor të shquar në fakt ndodh ,i
menjëhershëm .Por të gjithë janë teknike , pak a shumë
intensive , por janë të rrezatimit të energjisë që nuk janë
në përputhje me të kaluarën , edhe në momentin e
mëparshme
.Kujtimet në këtë mënyrë lëshojnë
rrezatimeve të dëmshme , por nuk hedh hije ndonjë
menduar se në qoftë se ju doni të dritë deri në çdo
moment , moment apo çast .Për të kaluarën kryqëzon me
të tashmen , për momentin , vrull , i dytë apo fraksion ,
por jo për këtë arsye influencat janë gjithmonëkohë i
fuqishëm drita është lumë i pastër i ekstazës se
shkurtimet si era në fytyrë , diçka deri atëherë zhveshur
nga qëllimitdhe lëvizje rreth kënaqësi për të bërë apo të
jetë, sepse ajo ekziston dhellogaria e qenies sonë ështëqë
të klikoni thjesht duke kërkuar para për dritën e kaluar ,
pak a shumë intensive dritën e tij , djersitje e jetës të
fundit, pornuk udhëheq parimin e levizjes shkaktuar
impulse mbetur pa maskë ,jetonte i dytë në këtë moment
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nuk si se thjesht zvarritje rreth dritat e së kaluarës dhe të
kapem për asgjë .E pra kjo është sinonim me
kontaminimit , rrezatimi jo faleminderit !Prandaj asgjë më
të fortë se sa dritë në atë kohë , dhe të jetë në çdo kohë
me gjithë forcën, por askush nuk është më mirë se
kushdo , kjo është një çështje e luftës , dhe nuk vijnë tek
unë me këto dritat e lindura sepse secili ka ,lodhur e
vullnetit dhe imagjinatës dhe të zhvillimit të pastër të
energjisë dhe krijimit, ngjyra magjike pasqyruar në diell
verdhë.Në fakt nuk ka dritë shumë , nuk të mbetet
ekzistenca vetëm i mbetur i shpërthimit dhe mënyrë të
ekuilibruar për të objektivizuar , të cilat ju nuk mund ta
shohin .Kështu që nuk është e vërtetë, është rezultat i
diçka që na ndihmon të rritur ndërgjegjësimin .Por rrezet
çfarë është ndërgjegjja ?Çfarë është me të vërtetë i
vetëdijshëm apo pa ndjenja ?Këtu është një pengesë që
nuk materializohen për shumë kuptim për të bërë dhe për
të kuptuar , ne të gjithë kope për momentin .Kjo për të
vënë barriera formuar dhe thonë rryma janë të
pakapërcyeshme , kur në fakt nuk ka pengesa në të
vërtetë ! ?Çdo gjë është aq imagjinar të gjithë të jetojnë
në të njëjtin lumë e iluzioneve , vend i shpirtrave të tjera
që nuk prekin të vërtetën , sepse nuk është , apo me të
vërtetë nuk ka asnjë pengesë në mes të dëshirës
sëpandërgjegjshme
gjithmonë
i
pranishëm
nëtë
ndërgjegjshëm dhe që ne rezervojmë vetes, vetëm
zbrazëti , po aty janë krijesa imagjinare qiellor që jetojnë
si ajo thotë se në dritën e së kaluarës , nga një shumicë
që vendosën se ai duhet të kishte peshë ose masë , por
pastaj përsëri të cilët janë ata për të ndërhyrë .Ajo është
vënë re dhe është që të shikojmë për tëblurring derisa ajo
ishte e natyrshme që kjo dritë e qartë se ajo së shpejti të
jenë në përputhje .Konformitete , fatkeqësi , konflikt ,
duke shërbyer indulgjencave si thjesht akumulator
qëndrimet dhe problemet e ndërgjegjshme por jo aq
thellë në mënyrë që ata janë të natyrshme .Midis natyror
dhe transcendent ka ndikim minimal atje se normale na
mbulon dhe na bën të ndjehen të qetë dhe i sigurt , çdo
gjë është e natyrshme : ajrit , gëzimi që na rrethon , që
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troket dhe ikën dhe veçanërisht prekëse , prekje e lehtë
për tëata që si puffs e butësi .Energjisë arriti në thelbin ,
burim i fuqishëm rrezaton në të na transformuar ,
ndryshimi psikologjik , le të na konsiderojnë pastaj godit
nga kjo fuqi bërthamore .Kjo dritë të gjallë rritet në të
presim që në realitet nuk vuan por si një pallua infiltrimit
impulsin e konfiskuara dhe që të na çojnë për të vepruar
për të vepruar ose nuk veprojnë , impuls , këtë shpërthim
dinamike dhe të qartë .Për këtë arsye ne të përfitojnë nga
eksponent maksimale në forcën e tij , janë agjentë të
zakonshëm që të korrigjuar , shtyllat shkërmoqet
pamundur të çekulibroj ajo është fuqia e transformimit
.Dhe asgjë më të fortë se të transformohet , ky ndryshim
në diçka që lartëson dhe na mbron nga ndotja .Mbaj
mend duke qarë dhe nuk dëshirojnë të shkojnë në
parashkollor në ditën e parë , por veçanërisht pas gëzuar
miqësi , duke luajtur me miqtë e mi .Ishte normale në
fëmijë të sëmurë që shkakton ethe të larta makth porosi,
një të tillë që ishte bashkangjitur një zinxhir dhe poshtë
në një kazan djegur por me mendimin furi unë ishte duke
shkuar në ferr , por papritmas u zgjua dhe u ruajtur në
numërimin e fundit që buronte.Unë e di që kur edhe kam
mësuar për të dalluar të nxehtë nga të ftohtë , sipas
vëllait tim që të vënë një dorë mbi ngrohës sipas tij në
pjesën më të ftohtë dhe ai në nxehta pjesë , rezultat :
vetëm djegur një dore të drejtë që kujton mua e 666
osedamkën e bishës nga kurioziteti telefoni im i fundit
përfundoi në 666. - diçka do të na ndalë në qoftë se ne
duam të vazhdojmë , por pse të ndalemi në qoftë se ajo
është veprim që shpaloset dhe gjeneron emocionet,
ndjenjat dhe stimuj kur dikush përgjigjet dhe reagon në ,
veprimin timMiqtë , durim dhe inteligjencës për të
kuptuar të qenëtjetri konfrontuese .Pse lënë energjitë
negative na paralizojë , sikur ne të ishim fëmijë pa
përgjigje, guximi im i dashur ,fjala ështëurdhër i cili është
për t'u gjykuar dhe kush do të jetë gjyqtari i arsyes , i cili
mund të jetë normal ose i parregullt , ndokush !Ne të
gjithë kemi besim dhe unë kam fezada jap se rastet e
shqetësimit të vullnetit dhe i gjithëdijshëm dhe këtë
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dëshirë , por si një harpë që aludon dhe shpëton
transmeton tingëllon sirenë me jehonë hallucinatory
.Asgjë më shumë se sa duke pushuar dëgjojnë dëgjojnë
dy herë sa më shumë që ne flasim dhe heshtja është
veprim dhe jo naiv apo i pakontrolluar , pak rezistojë
heshtjen dhe aty - për të provoni .Madje mund të jetë
torturous por të përgjigjet shumë pyetjeve subjektive dhe
objektive ,heshtja shoqërueshëm është i heshtur por
mund të funksionojë si një armë e përsosur
pakontrollueshme , duke dashur të impulsivity dhe i etur ,
ata që nuk mund të kontrollit .Qetësohem dhe dëgjoni ,
dëgjoni heshtjen në ju.
Unë një herë kapur një zog i lidhur atij një
telegram me një hekur bordit hekurosje do t'i japë atij
ushqim, ujë ... Dhe vdiqën atë ditë lodër tim të
jetesës.Luajnë im i parë për të kapur lojë rezultat të keqe
që të ketë vëllain tim pas meje duke shkaktuar mua për
të beftë një " qoshe " ku plasaritur kokën e tij derisaind
bardha ishte rreth .Unë eci rreth 4 km për të shkuar deri
në mal dhe duhanit Kentucky në 12,50 $ këto takime
miku im hanin llambat , gota , të cilat u shfaqën ,cirk
kishte kaluar kohët e fundit në fshat .Viti im i parë i
ekzibicionizmi çiklizmit ishte më vëllai im ,dy arritën të
kalojnë një tulla pak dhe merren vetëm nga ai spital pro
.Pothuajse në të njëjtën kohë mori një ferradela një kurvë
shtatzënë dhe pastaj vjedhjen mermere që më bëri të
përfshirë vëllain tim vendosësh drejtësi mua e ladrãozito
që më vonë do të ishte miku im dhe kam pasur vëlla
craziest e tokës .Ky mik nuk ishte ftuar në ditëlindjen
time , por e bëri të sigurt për të më ofruar Lego tim të
parë dhe unike në jetë .Ditë para kungim 1 shkoi me një
mik në qendër të komunitetit lokal dhe vjedhin wafers
mëkatin .Ajo ishte vetëm fillimi .Pastaj kam filluar të luaj
ACE fshehur dhe kjo është se si unë e fsheha mikun më të
mirë të nënës sime duke e lënë atë vetëm në shtëpi më
vonë mësoi se ai ishte i tmerruar , dhe duke bërë thirrje
për ne atje ne të hapur derën .Miqtë luajtur me biçikleta ,
makina, mermere , dhe i pëlqente aventurë ... Përfundoi
do të ndodhë një ditë këndoj janeiras për mbretërit dhe
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për të gjetur disa para duke shpenzuar atë, atëherë
vetëm mos harroni që ofrojnë salcice dhe i tymosur
tjetërne wondered në klasë 3 dhe psemësues u
zëvendësua ,shesh lojërash shkolla ishte në veprat me
kodrat rërë dhe vrima , por unë ventured , kur erdha në
dhomë dhe për herë të parë për guxim të tillë do të " çojë
një reguada " dhe guxuari mori dorën para semësuesi më
godiste ,i dyti para studentëve dhe pretenduar falur
.Nëvitin 4 shiten mia koleksionet kolegët e atit mbulon , si
këto shtesa që dalin sot në gazeta .Më kujtohet magjistar
e parë ku për të vënë nëna ime mori mua dhe babain tim
dhe vëllain tim dhe unë pashë magjistar për të prekur ato
në organet gjenitale për mua ai nuk guxuan dhe e hodhi
urrejtje saj ishte i pari që neveri nëgjatë gjithë jetës .Unë
jam një natal plus kushëririn tim dhe vëllain tim dhe ai
merr i pari lp e Pink Floyd - mur , primaço cool.Mos
harroni kungimin 1 në maj 1986 në Kishën e hirit shpatë
rrip , ishte tashmë një shëtitje intensive me këpucë të
ngushta .Është koha për të lënë për komunën Estarreja ,
u largua përsëri miqtë dhe të njohurit , mori për të
fshehur largimin tim të gjithë me të mirën e duke lënë
vetëm paravitit të 4 vit shkollor duke u kompensuar me
një letër të mëvonshëm nga mësuesi i cilitregoi admiruar
nga heshtja ime.Kur kam marrë për qarkun Estarreja unë
u zhvendos për të Pardilhó , unë kam qenë pak muaj ,
filloi këtu ime ditë -për-ditë , unë e di se në atë kohë atë
që ne tani e quajmë bulling unë kam qenëviktimë dhe
frikë , frikë edhe kur udhëtonte nga shtëpia për tëautobus
shkolle , aty ishte një i cili ishte i lumtur për të " lagësht
supë ! "Detyra 1 që unë kujtoj u larë makinën tek im atë
dhe të kalojë projekt-ligj tashmë makinë shkrimi dhe ai i
paguar mua.Unë hyravit 5 me leje speciale dmth një
dokument i heqjes dorë detyrim nënshkruar nga prindi
ose kujdestari time për të hyrë nëvitin e 5 në shkollor C +
s Brodick sepse ende nuk kishte moshën minimale .Arriti
vetëm letër higjienike roll dhe fumava- arritur duanbota
për të ndaluar në kohë për mua për të përfituar nga
grabitjen e një banke , etj ... Por këtë vit unë të marrë
diplomën time të parë në të cilin përmend se studenti ka
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marrë pjesë në vend kryq1988-1989 shkolla marrjen në
15ºlugar , asgjë e keqe për dikë që nuk është rritur ende,
kështu që edhe e kanë ndjerë të rritur për të kaloni rrjetit
dhe të shkojnë të blejnë cigare .Ai eci pa frenat biçikletë
dhe kaloi thembra të atlete në pirjen e duhanit time të
hershme seriozisht unë detyrohem një SG gjigande fqinj e
tavernë të mirë në fillim Estarreja preferuar shuplakë dhe
nuk hani në lokal .Mbaj mendceremonia 1 funeral mora
pjesë ishte për të ardhur keq im papagall trupvogël kjo
kishte qenë krahë të prerë ... Ai shkoi për të luajtur në
oborr dhe u ngjit në një loquat kur unë kërceu në tokë ,
thyen budgie !Këtu fillon pasojat e mia ;I ra në gjumë
edhe qarë për që ka humbur të kafshës , unë përfundoi
duke u bashkuar me një mozaik dhe atje bëri varrimi i tij
.Të gjithë shumë mirë të mos jetë një mace të nesërmen
shkojnë kërkoni atë!Rezultat i kësaj historie përfundon
me një qen që e kishte kërkuar për dhuratë e
Krishtlindjeve , por ishte gjetur të humbur në derën e
shtëpisë sime , ne e mirëpresim këtë " Teko " dhe
përfundon duke u udhëzuar për të sulmuar synuar mace ,
vetëm Teko tim për vrasjen cat .I goditur edhe me një
gur në krye të një çakmak nga kurioziteti dhe ajo e thyen
.
Në ditët e mia të para të punës , i kënaqur me
mua në pastë , ku ai ka punuar, se qortimi ... Ai madje
merr gazetën në banjo për të lexuar dhe të tymosur një
ose dy cigare megjithatë në atë kohë për të mos u kapur
nga vëllain tim dhe timmotra e arriti me frikë të hedhin
pako jashtë dritares në makinë .Kam pasur një përvojë
me ujku hijen : ishte e humbur , por nuk gjeti .Mbrojtur,
por vetëm me anë të zgjedhjes .Feeding tuaj solids
kimike shkathtësi dhe ujë thelbësore .Të pastërtisë " hije
" Shtresat e veta për aventura dhe kishte një ulje ,
Caricuao .Si ujku ishte i mbrojtur , por nga qëndrimi i
vetëm , i zhytur në vetminë e dukshme .Sot si unë
shkruaj Caricuao ujku , unë të përballet me botën tuaj
dhe interpretuar atë.Mik i pavarur nuk jetojnë pa natyrës
së tyre të egër, por një newbie vërtetë jetës bamirës ,
embrioni në Caricuao ku unë u diplomua ka gjak të
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besnike të rinj, veçanërisht të ndershëm një natyrë të
patrembur , të ashpër në thelb por të drejtë dhe respekt i
mikut tuajshok dhe mik .Pra shok udhëtim besnik dhe
bashkëpunim interpretuar gjithmonë me ngrohtësi dhe
heshtje .Kam jetuar një mjaft pak për të përmbushur hijet
e Caricuao " rrugët " dhe kompanisë.Por unë pashë ujkun
kurajo dhe ai i themeluar memece dhe statutore linkun
pershendetje i besuar për lirinë e tyre .Nëse ka një
gjëujku kishte ishte liria , ishte, vetëm, vetëm!Dhe falas !
Shadow Wolf extrahuman me ngjyra të ndezura energji
në rrugën e tyre për të qenë .Me leh e tij të imponohet në
pavarësinë e tyre të egra të gjeneve të natyrës.Vendosur
për të ndarë cod tyre shpirtërore vetëm në prag të
Krishtlindjeve me ujku , ose më saktë hije Caricuao ujku
ndërsa i lidhur me një pjatë të lirë në unison fraternally
edhe ndarjen pijen e tyre .Ne jemi vetëm duke zgjedhur ?
E kursit !Ne jemi të lirë të mendojnë si forma në natyrë
.Kjo ishte një dhuratë për mua kjo Krishtlindje ,ujku
Caricuao , por ai i egër për mjedisin gjenetik të lindur
është tërhequr nga kromozomet e tyre në ndjenjën e
shtetit të lirë të pastërtisë së natyrës së tij.Enigmatik si
mënyrë e jetës , por i nxitur nga epshi për jetën dhe të
gëzojnë të vetmuar , por të lirë dorën tuaj për asnjë
kufizim apo imponim .Unë dhe ujku hije jeni miq , është e
pazakonta në rrugën e saj të vepruar unconventionally
detyrimin e të tjerëve , ne jemi të lirë në duart e natyrës
nënë dhe kështu ne të rritet dhe atë që ne na nxiti të
depërtuar .

I mori të jetë më shumë se 10 min especado shikuar në
të dashurin e atit tim dhe mendohet , mendohet se të
paktën ajo bëri një zhurmë u do të ketë disa probleme .
Unë gjithmonë i pëlqente vëllai im , por ai një
herë më rrahën me grusht dhe me identitetin e babait tim
kur kam ikur në pizhame nga qarkun rrugë Pardilhó ,
Estarreja dhe përfundoi në oborrin e shtëpisë pranë
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carangtha .Deri sa unë kam për të vënë në kozmetikë
nisjes zakonshme e diel për shkak të shenjave në fytyrën
e tij.Ai ecte pa frena dhe kaloi atlete për të kapur , unë
shitur biçikletë ju hipur pa goma vetëm me rim ofrojnë
gjyshin tim dhe shitur atë me peshën ku kam bërë $ 300
për të.Në këtë shkollë unë të përfundojë me dy negative,
një tjetër matematikës zanate , unë kurrë nuk e kuptuan
se ishte aq e keqe në punë krahu.Përfshirë natyrisht nga
shoqëria dhe zakonet e saj duke filluar në 1989 duke
luajtur futboll deri në fund këtë karrierë në 1998 si atleti
sport klub Estarreja si praktikues i futbollit filloi si qendër
- bum arritjen e një qëllimi të 3 në karrierën time të gjatë
,por kjo ishte një ndeshje e trajnimit kundër Ovarense
.Pastaj si ata u rrit po tërhiqej në pozicionin e qendrës
përpara, unë udhëtoi për në larg- majtas , pastaj në
mesin e djathtë pastaj qendër mesatare për të marrë
mbrojtje nëqendrore dhe lirimin pozicione .Ajo ishte e
njohur në fund të karrierës sime si një atlet i një anti lojë
të ndershme famëkeq , ende të regjistrohengol 2 shënoi
në ditën unë kërkojtrajner të jetëkapiten i ekipit dhe duke
luajtur mesfushor qendror , shënoi një gol në atë lojë
,bërë një ndryshim dhe hipi distancën nga mesi me
qëllimin kundërshtare duke e bërë një " cuequinha "
portierin .Menduar e duke marrë këmbët për lojërat e
futbollit në mënyrë që të bëjë luan në fushë .
Në 1990-1991 mori pjesë në 7ºano në shkollë
të mesme Estarreja , u integruar dobët me këtë shkollë
për të qenë rebel dhe kaluar histori që një ditë unë
masturbohej në klasë, duke u quajtur nga profesori i
historisë si të paturit e raketave Patriot - që në atë
kohëlufta në Irak , në mënyrë të pashmangshme dakord
të vitit të 4 negativ.Çfarë lënduar mua më ishte e
portugalisht , sepse ajo ishte e para dhe e vetme në
karrierën time shkollore .Vendosën të kthehen në shkollë
Brodick ku kishinvit 5 .Pas të vitit akademik 1991/92 7
shkollor C + s Brodick viti i parë që do të nofkën " AIDS "
në mesin e kolegëve , që vijnë që të ketë famë sjellë jo
mirë , megjithatë sukseset shkollore ishin më lejuar notë
kaluese , tashmë nëlartësia kur konfrontohen pse ju kanë
16

ardhur nga Estarreja në Brodick thënë se kanë qenë të
dëbuar nga shkollor Estarreja .Shpuar disqe ulët densitet
çlirët të dyfishojë kapacitetin enjëjtë e bëri atë me një
stërvitje dore , erdhi për të shkuar mësimet Estarreja të
Brodick në " biçikletë " qëllimisht të shkojnë pas deri
ovarian , vjedhje çamçakëz dhe karamele në supermarket
.Lojë më të mirë e kam bërë në karrierën time ishte pas
një të drejtpërdrejtë dhe ishte kundër klubit beachfront
derivan erdhi për të shkoj të marr mua në shtëpi .I vënë
një mizë në sanduiçe gjalpë në një mik të quajtur "
MINETE ", filmat e parë porn pashë habitur mua , një
grua kishte kar dhe tits në të njëjtën kohë diçka që kujtoi
atë , ishte një tjetër e gjarpërinjtë dhe ngjalat , skena e
atit tim... në mesin e Estarreja dhe Brodick udhëtimit
kishte pastrimin nga cp për të bërë , por si varësia e
duhanit kishte filluar të përkeqësojnë vend se të blej të
kalojë ... unë kam qenë tashmë në një fazë të vetëm për
të autostop që të ketë ndryshim të vogël për duhandhe
shkoi në furrë të ngrënë bukë e gjysmë të pirë një birrë
Litrada çorape me kolegët .Në shtëpi gjyshi im qëllua nga
një Airgun dhe të çojë ricocheted dhe pothuajse më goditi
dhe e dëgjuan gumëzhimë e predhës .Unë njëherë shkova
në një parti ditëlindjen , Tanimani i drogës djegur një
çamçakëz dhe u kthye i zi pas bërë duke besuar në vetë
partisë së tij që ishte hashash .Para se të shkoni tren i
quajtur miq shtëpinë time dhe vodhi shishe shampanjë
tek im atë dhe piu para se të trajnimit të vijnë disa herë
për të dëbohet .Një ditë një nga miqtë e tij e mori i dehuri
të tillë që duhej të shtrohej në spital.Babai i tij erdhi për
të thirrur ankesën time duke e bërë .Brendaklubi i futbollit
kishte trajnim të veçantë , kjo ishte zgjedhja
kundërshtarit tonë ekip i Aveiro në kërkim të talenteve të
reja .Kryer një stërvitje të vështirë dhe kjo është kur ata
vënë mua për të trajnuar në përzgjedhjen Aveiro dhe
mori edhe një vendosje .Sezoni Aveiro 91/92 Shoqata e
Futbollit luajtur si sulmues , descaindo në anën e majtë ,
ishte një zëvendësim për një lojtar i cili ishte më vonë për
të fcPorto .11- 07-1992 në nën- 13 përzgjedhjes do të
ketë një takim në të cilat ata ballafaqohen përzgjedhjen e
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Aveiro me përzgjedhjen e Leiria përfundon sezonin 91-92
, ishte këtu në këtë lojë që pata shansin tim dhe shkoi në
gjysmën e dytë siraportuar nga ditar Aveiro , e martë,
korrik 14, 1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 " lojë në
kompleksin sportiv të s fushë.Jacinto ."Në kthehen banjot
,ekipi Aveiro dolën në fushë me një tjetër vendosmëri
.Ndryshe nga pjesa e parë ku leirienses dominuar , Aveiro
vazhdoi për të marrë parasysh lojë dhe shfrytëzuar më
mirë mbrojtjen e kundërshtarëve , i dha një " lidhje fytyrë
" për rezultatin .Arriti Goli i barazimit , nëpërmjet filipe
maure që qarkulloi në të sfond Beacon " .Unë nuk e di se
çfarë i kishte bërë në atë lojë , Mbaj mend duke shkuar
aq larg sa të jetë në gjendje për të kapur topa, ose ishte
shumë i ngadaltë ose ishte shumë i shpejtë , por në fund
nuk do të jetë e shënuar golin e 3 e miakarriera e futbollit
, këtë vit nuk ka pasur turne mes ekipeve kombëtare për
arsye financiare , ju mund të ketë evoluar më shumë ?Ti
nuk e di .Ejani vitin akademik 1992-1993 e cila mori pjesë
në klasën e 8 në shkollë C + s Brodick dhe tashmë
tymosur gjitha intervale , ajo ishte një rebel me sjellje
devijante .Ai i tha një mik i cili ishte në shkollë ushtarake
, kam marrë për të ardhur në një mbështetje franceze
klasës me një vend tualet në kokë duke thënë se ishte
jeni i tualet , nuk kishte guxim për t'u përballur me sytë e
babait tim deri në hospitalizimin e parë,përtypur herbs
para se të shkojnë në shtëpi pas trajnimit të futbollit të
parë dhe hera e fundit që unë mori një rrahje , luajtur në
një trajnim të filluar, "mori një " dhe sulmuan atë dhe i
tha atij për të pritur për mua atje të cilët ende mori më
shumë , dheai ka pritur ... derisa koka ime ishte kundër
katranit ai kishte pseudonimin e " Pardilhó " .Kam disko e
parë në papafingo tim duke i dhënë asaj emrin Ku * .U
rrit me një çati prej xhami në krye të ndërtesës dhe
arritën të kenë batanije mbi çatinë ndër të tjera , me
miqtë e mi tymosur lesh disa herë , me Nuno një mik i imi
mori mua në buzë të kufijve pranë një fireplace , la një
buf qëunë kam qenë jashtë bilancit dhe duke shkaktuar
mua pothuajse bie nga kulmi .Blue Ray Blue Ray tërbuar
pushton më të flakëron energji që rrjedh në paragjykimet
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e pista poret dhe intolerances se kjo rrufe blu do të
godasin .Drita prodhuar nga të gjitha qenieve rrotullon
deri në pajisjet pa turp të vështirë të mos i ndërlikuar
shtirje parrezikshëm së .Kjo dritë lazer është i thekshëm
dhe të padukshme penetron tëfshehtën dhe pa u vënë re
.Kjo është një dritë psikike dhe mjeshtër në supozimet e
palidhur me udhëkryq vet psikike .Shkaqet që s'bie në sy
dhe parrezikshëm përmes thithje saj rreze të mendimeve
helmuese dhe ideve të paramenduar ndaj helmit të tyre
dhe antidot i saj .Dritë çati ,tymi që shpon dritën e
fshehta mendje lecka kujtimet zhbëhen në kokat e pa
drejtim dhe veprim , veprim, ky motor që fitilin hapin e
mendimit furishëm të mendjes të ngadaltë dhe të
pakoordinuar massificadora .Piercingentuziast në lidhje
me kohën boshe është lart dhe shpërndan trurin dhe
dritat emocionuese stimulimi Deambulante elektrike
.Intensifikon në mesmerizing dhe paralizuar në masë të
trupit, si një desencadeio Rhymes në dërdëllisje .Këto
dritat e çatisë vijnë në të dyja kokë inxhinieri fund ." Disa
njerëz kanë majmunët, të tjerët vetëm attics !" Dritat e
tjera që errësojnë hyrjen kryesore , unë uroj attics
depërtojnë me kujtimet , mendimet , jetët e shkurtër
jetuar pa shkaqe të mëdha por me shumë kujtime
.Kujtimet që janë për të ndriçuar mendjen e hapur
përgjithmonë apo e mbyllur në zemrat ... Ia kërkojnë
kaseta VHS , dhe nuk ka të holla për të paguar qiranë deri
përhapur në kohë dhe për të ndarërriten rrallë e zuri
gjumi duke menduar për atë që ishte .Unë madje kam
kaseta muaj për të grumbulluar .Në 1993 fillova të duan
të marrin paratë e mia dhe të vendosur pas një thirrje për
të punuar për një dhomë lojra .Në atë kohë ai ishte 15
vjeç dhe kishte parë një shumë të autoritetit që e mbajti
rendin e hapësirës dhe të ndaluar ata nën 16 për të hyrë
.Erdhi kontaktin e parë me hashash dhe doli konsumin më
vonë gjatë 17 viteve në vijim .Në këtë mjedis të kontaktoj
me realitetet e tjera, por ka mohuar ndonjëherë dhe unë
nuk pranoi përdorimin e heroinës dhe kokainës , si për të
të treguar që kam bërë gjatë gjithë jeta ime nuk ishte në
rregull apo qëllim pra unë mund të ketë qenë " minuar ",
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por kurrë nuk e konsumojnë.Sikur qëndrime të pahijshme
ndaj konsumit dhe tashmë një " artist " e famshme duke
qenëprezantues i përfundimit të shkollës së partisë
vjeçare të finalistëve të klasës së 9 Në 1993/1994 .
Gjenerator , gjenerator apo gjenerator dashuria dashuri
çfarë karburanteve këtë dëshirë nuk virtuale trupore , dhe
kjo lidhje emotive me transparencë të puth e të etur për
diçka jetike për zhvillimin e energjisë emocionale dhe
lidhjet elektrike.Ky gjenerator furnizon egot dhe
personalitete me fytyra të fshehura në përfaqësimin e
përditshme si në marrjen mëngjes , apo darkë , ose ujë
që ushqen energjinë e ditës ditë-për- .Asnjë maska apo
mendimet lacerating , na enquadramo në realitet
energjinë e dashurisë apo dashurinë e elektrizuese energji
dhe shpues i mprehtë dhe përfaqësues duket dashuri dhe
vetminë që jeton ushqyer nga një kabllo që kurrë nuk
mbyllet , një fuqi të pakorruptueshme , pore vërtetë,
përgjithmonë !Gjithmonë dëshirë të etur electrifying të
shikoni dhe disa durim shpikur monotoni e ditës dhe të
zhdrejtë fytyra që përfaqësojnë asgjë në të mesme
elektrike janë telat lirshme .Sipërmarrje në imagjinatën e
motorave lindur dhe pioneered realitete por me mbyten
kontakt të menjëhershëm .Kontaktoni thelbësore për
jetën motorike , me motor , sekonsensusi realiteti i të
gjallëve dhe të mos jetë i pranishëm , por i harruar nga
realitetet e tjera pothuajse i padukshëm në dëshirën e
vetëdijshme, por ajo është atje !Nuk është gjithmonë i
pranishëm në kuptimin e mundësive të menjëhershme ,
kështu që mediat nuk mund të jetë i holluar me ujë , nuk
slides në mendimet e gjeneratorit dashuri do të thotë dhe
burimet në dispozicion ;për dashurinë gjenerator është
gjithmonë në vërdallë dhe çdo mjedis tjetër jo- virtuale
dhe kontrollohet kjo shumë e të qenit i kënaqin , atëherë
nuk mund të heqë dorë veten e kënaqësi ajo gjeneron ,
dhe proliferates në këto fytyra gjithnjë të pranishme të
pjesë të shpirtit ju gjithmonë të kërkuar për të shtypur
kundërshtarin.Sepse ju nuk mund të disponojë çdo pjesë ,
si energjia është një dhe multikulturor në kuptimin e saj
të kënaqësisë , kënaqësinë që zhvillon realitete të
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ndryshme , sepse jemi virtuale dhe imagjinare , vetëm në
prani të të tjerëve ose vetë në pasqyrë fshehur pushtetin
e ri rregullator në mendjet eneutronet , se këto janë
kafshët e vërtetë të dritës .Dragons ndritshme mund të
ndezur dhe rrjedhaktual nëpërmjet nesh dhe na
rigjallëron përditshme na jep forcë dhe MIME shkëlqen
qeniet dhe endacak , po!Rrethoresh sepse ajo mund të
jetëforcë e dritës ose nënshtrim të sëmurë dhe po rimerr
veten që fyejnë me realitetin dualiste dhe shtypëse .Jo
abatas ju në lidhje me këtë polet aktuale negative futjes
nënndërgjegjeshëm dhe reduktimin e dhimbje të thellë të
personalitetit opozitare kritike , ushqyer ju më mirë
realitetin transhendente dhe positivity e anti kimike dhe
ushqyese kimike qarqet e frymën e inovacionit dhe arritje
, arritje që kynuk është e transferueshme si PRODHIME
garën furishëm ndaj asnjë kënaqësi, por tërheq mendjen
në
valët
e
mendimit
dhe
transmetimit
të
kësaj.Transmetimi i mendimeve është e vërtetë dhe e
zhvillon qarqeve dhe askush nuk mund të mohojë këto të
qarqeve të ketë përhapet aktuale në ajër pa kohë të
caktuar e ndjesive dhe kënaqësitë e shtypur , sepse ne të
gjithë jemi duke filluar për të stimujve të jashtëm të betablockers por që rrisin etjen tonë për jetën.Prandaj Këto
impulse të ndikojë në të menduarit tonë dhe ndonjëherë
konflikte ndodhin apo të zhvilluar në mendime , por që
mund të sjellë lumturi , seeksitim e protoneve do të çojë
në realitetin e jashtëm .Dritë blu shkaktuar emocione të
forta dritë blu që kalon nëpër ura dhe shkallët dhe
infiltrates fuqinë e ndjenjave që ushqen e mprehtë
zhvilluar këtë potencial që mirëpret ultra të ndjeshme
bukurinë e saj trarët e transparencës miqësisë elokuente
që duke kërkuar për një pak " blu ", më të fortë , më të
forta , dhe zhvillon në nesh yje me degëzime të thella
ndjenja dhe të tjetërsohet që valë Hertzian .Kjo fuqi
ndikon mendjet zhdrejtë privuar nga ndjenja e jetesës,
bruz që ndikon miqësi të thellë dhe të qëndrueshme , ajo
mbart në vetvete trarëve magjike të çmenduri dhe
kënaqësinë të dashuruar e bukuri të rrallë dhe gjallërues
.Të temat e intensitetit muzg ajo zhvillon dhe transmeton
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energji dhe i ngrohtë mbrojtëse të keqen dhe kënaqet me
agoni dhe heshtja , jo , jo një maskë që na shpëton dhe
na referuar të menduarit abstrakt , ajo është më tepër një
dritë e fortë dhe intensifikimin kënaqësireale dhe
imagjinare , por ajo ndikon dhe që gjithmonë prek atë për
të lëvizur dhe për të drejtuar jashtë kufijve për miqësinë
e brendshme dhe të qëndrueshëm .Ajo bie në dashuri dhe
se si se privuar nga arsyeja , por që shërbejnë ushqim të
emocioneve , vjen dhe sjell kënaqësi dhe epsh mrekullon
, që është kënaqësi kalori dhe pushton të gjitha në një
valë e eksitim kjo ngjyrë primar që shtrihet poshtë dhe
rrotullon abrocha akumulimin eenergjitë që janë bosh me
kohë, por kjo nuk do të zhduken në këtë të ardhme , pra
është gjithmonë i pranishëm , mbrojtës , nuk e le të
evoluojnë e nivelit të kënaqësisë pakontrollueshme
ndritshme .
Në 1994 kam filluar të mësuar elektricist dhe
aty lind një pseudonim si unë jam i njohur ende nga disa
si " Faíska " kjo sepse unë mori një goditje në një fije të
lirshme dhe në fund nuk ka pasur aktual elektrik .Unë
fillova duke marrë pjesë një natë dhe pastaj në vizitën e
parë në 1994 në disko eklipsit , unë u bënë " të kapur gota " Unë ende kujtohet atë ditë që ka bërë një test
frymë dhe rezultati paraprak për të funksionuar kjo ishte
më e lartë se 2,0 .Sonte ishte fantastik , unë vetëm
grabbed shishe gjitha disko të dhe që do të kryhet nga
një prej menaxherëve tështëpisë me kokën e tij jashtë ,
dhe nuk më la në shtëpi , ajo ishte një çudi qëvitin e
kaluar e verës eklips unë të marrë në fund siduke bërë të
shtëna dhe banakiere barist të zëvendësojë mes të natës
që më nuk do të mund të qëndrojë .I la progres dhe unë
të marrë ovarian , u bashkua me vitin akademik 19941995 në 10 vjet shkollë zonë sportive joseph Macedo
fragateiro , ishte gjithmonëmë i keq në drejtim të
ed.Fizike dhe sportet kjo gjithashtu ishte për shkak të
sjelljeve të mia të këqija , unë madje kam një certifikatë
mjekësore në praktikë të notit të lartësisë duke iu
referuar një reaksion alergjik të klorit , por ajo që unë
nuk e dija se ishte not !Sikur një ekip futbolli që u quajt "
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les bufons " ose peidolas dhe erdhi për ta për të ngritur
fonde në zonën tregtare të Estarreja .Me dehje më bëri të
kaloj përmes PJ në Aveiro me një tjetër mik , bëri fazat e
para të provave global mbidytësor ku " nëndetëse " birrë
dhe përzierje tortë bë me shaka .
Në udhëtimin e finalistëve në Bayou supermarketi
pantallona të gjera me dashuri të lindur nga birra që ne e
mori atë për banesën ku u takuam - futboll të
përmendura apartamenteve shishe bosh .Me rastin e
përvjetorit të dashurën time në atë kohë u dehur
furadouro mua kështu që unë përfundoi duke rënë në
gjumë në tavolinë ende kishte ardhur vetëm supë dhe kur
u zgjova e hodhi deri në tryezë pas darke më dha një
udhëtim në shtëpi dhe kam kërkuar që të jetë një
partidhe jo në shtëpi .Të tim tetëmbëdhjetë pashë filmin
Trainspotting gjithmonë gjenden , shaka të madhe
sepsenjeriu në një banjë dhe të zhytet në një det të turds
dhe shpeshbiseda me gjyshen time i pëlqente për të
biseduar me atë që vjen nga mua është semut se është
dënglaETA imi mesëm që e bëri ngacmimi edhe më të
vjetër se ata ishin edhe më frikësuese në dasëm e vëllait
tim me 3 shishe rum dhe shumë të shtëna dhe grabbed
blinds këtë mëngjes hedhur lart .Unë u bë kampion për
ekipin quajtur" çeçen " në turneun e futbollit të vazhduar
përparimin tim dhe në 1995/96 tashmë në klasën e 11-të
e shkollës José Maqedo Fragateiro mund të merrni kalimin
në klasën e 12-të , por me matematikë dhe kimi fizike
prapa ,kurrë nuk e mori ata të shërohen .I kërceu nga një
klasë e dritares dhe ecte nëpër dyer për të thënë se ai
kishte shkuar në mësuesi banjo i cili ishtedrejtor i grupit
tha se do të them prindërit e mi dhe unë gëzojë askush se
kishte probleme në shtëpi .Megjithatë rode drejtimin dhe
u ankua shumë nga një muskul dhe që më vonë erdhi për
të operohet në rastin e një hernie në vitin 1996-1997 ,
pasi ka dështuar një vit është kanosës shërbimin ushtarak
për të cilatinspektimi ushtarak konsiderojnë më të
papërshtatshëm, u ankua për mua që nuk mund të shkojë
sepse kjo lënduar këmbët e mia .Ajo bëri tri- turbos miq
dmth nyjet e 3 filtrave .Situatat e shkaktuara bulling
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ndikojnë në grupin " prapa " shkollës ishin ata që e
quajtur ETA .Promovimi takime me 4 dhe 5 njerëz në
qytetin e drekës ovarian , sulmet e vërtetë për lirinë e
shprehjes dhe të ftuar të cilët u mblodhën me Nuno tim
më të mirë aleat coagíamos grupet e zakonshme gjinore
.Deklarata bashki Estarreja , unë hedh në të pastër : ai
shërbeu si një monitor në programin e profesionale për
fëmijët e ciklit 1 të arsimit " pushim aktiv " bazë gjatë
muajve korrik , gusht dhe shtator të vitit 1997. "Unë
konfirmoj se shërbimet ofrohenkanë qenë të njohur
gjerësisht dhe vlerësoi të dy interesit dhe angazhimin
demostrados apo meritën e punës së .Në Santarém pas
duke thënë se ai ishte duke shkuar për të Expo shkoi në
shtëpinë e disa miqve të vijnë për të dhënë një pordhë
dhe të turbullira mua të gjithë që ka hedhur nga boxers
dritare të përsëritura në vitin 1997/1998vit 12-të ku unë
jam duke qortuar për gabimet e përkushtimitShoqata e
studentëve që vitin e filloi ngarje .Prisni dhe ai hipi mirë
që dëshirojnë , duke dashur duke kërcyer , duke lënë
mënjanë dhe pirja e duhanit ishte duke ecur pa scrolling
ankthin e destinacionit ndryshon me moshën edhe pse
gjithmonë jetojnë në ansiosíssimo mënyrë duke pritur për
diçka , ne gjithmonë duam diçka, çdo gjë në ne qëndron
si Vullnetitpadashur vetë .Këtë vit unë i përgatitur
propozimin e votimit në vijim : ajo është me vendosmëri
të madhe dhe ndjenjën e përgjegjësisë që candidatamos
në këto zgjedhjeshoqatë e studentëve të shkollave të
mesme José Maqedo Fragateiro .Ne kemi për qëllim për të
promovuar aktivitetet kulturore dhe rekreative për të
denjoj këtë shkollë , ajo ka shumë nevojë për të
imponuar brenda dhe jashtë.Për të arritur këtë qëllim ne
propozojë : - realizimin e një premtimet finalistaspromovuar ditët kulturore dhe sportive të alokuara për të
gjithë popullatën studentore , duke përfshirë edhe një
javë rinor , turne futbolli, basketboll dhe volejboll ( burra
/ gra .. ) .Përgatitja çdo muaj , në mënyrë që të formojnë
dhe të informojë studentët e -shoqëri problemeve të
inkurajuar krijimin e një debate të gazetave shkollë Trajnimi associados- blerjen e një futbolli tavolinë bilardos
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- javor të rinjtë ditën me aktivitete të ndryshme - të bëjë
kontaktme" mesatare " , për të promovuar aktivitetet e
shkollës sonë , dhe në veçanti nismat Shoqata e
Studentëve -së ."Ne të llogarisin në votën tuaj " listën kjo është lista e juaj shoqatë - japdjalë për fushatën
vocês.na shpërndajnë prezervativë nga studentët dhe
mbajtur kontakte me qendrën shëndetësore për debatet e
ardhshme që nuk vijnë të kuptojnë pseqendër
shëndetësore donin studentët qëndrojnë klasa private për
të marrë pjesë .Nën sloganin e fushatës , "japin djalë për
ju! " " Ndjek hapat tona " dhe madje " luajnë muzikën
tonë ", me postera të Partisë Socialiste që mbështetën
këtë fushatë , duke siguruar selia kërkuar një kontribut ,
ose në militantparti , fletët militante janë shpërndarë ,
por nuk një militant ka fituar këtë forcë politike të
shoqatës tonë.Sa për projekte të tjerabordi ekzekutiv blej
bilardos futboll tavolinë dhe merr gjysmën e 20 predha që
kushtojnë çdo ndeshje .Në ditën e inaugurimit dhe unë
citoj : pas zgjedhjeve kaloi në fundit 14 janar 1998 në
mes 10 dhe 20 orë.Marrë pjesë në dy lista, dhe b
përfaqësuesit e të cilëve janë dhënë në procesin e
aplikimit , duke e regjistruar seakti ka ndodhur brenda
kufijve normale .Pas mbylljes së votimit , të cilat votuan
740 studentë , kemi vazhduar për të numëruar votat
.Japin rezultatet e mëposhtme: dhjetë vota e bardhë pesëmbëdhjetë vota nulos- 507 vota listë a- 208 vota
listë b sipas votave listën e ka fituar fituesin e
përgjithshme në posedim të raundit të parë u dha
ngaShoqata votoi vitin e kaluar që e mëposhtme jep një
vlerësim të shoqatës në raport me vitin shkollor nineteen
hundred e nëntëdhjetë e shtatë.Pas këtij prezantimi nuk
duket ndonjë bilanc pozitiv .Ajo duhet gjithashtu të
theksohet seshoqata e mëparshme ka në trashëgiminë e
tij një tavolinë , një kabinet metalike, një karrige , një
stol dhe dy lojra shah ( jo të plotë ) .Dhe asgjë tjetër për
të shtuar përfundoi seancën që këto minutat u hartuarse
pas lexuar dhe aprovuar do të nënshkruhet nga anëtarët
e pranishëm .Ditë pas fushatës është një ankesë anonim
qarkullojnë shkollën ku unë u nofkën The Lion King dhe Al
25

Capone sepse i bërë ndonjëherë shkoj nëpër karaktere të
tilla në klasë ,gjë është e komplikuar në anën time ajo u
pa edhe nga bordi ekzekutivsi një konsumator i hashashit
dhe sipas në një shkollë psikolog kryetar .Në fund të 1998
për PSP ovarian hap hetim dhe asnjë hetim policor
thuhetankesë anonim ishadjali i kryetarit të dhomës
Estarreja dhe ishte kreu i një rrjeti të trafikimit .Sikur
vetëm pirja e duhanit një të përbashkët kur unë hyri
objektet policët, mohuar konsumojnë dhe e kishte
provuar dhe nuk e pëlqen, pasi që kishte nuk ka më
kontakt apo informacion për marrjen në pyetje tim në atë
ovarian skuadër .Këtë vit në prom nën dyshimin dhe
akuzat për mospagesë të asaj darke , imoral sepse ajo
është paguar në ditët në vijim me punën 1 e mikut tim
më të mirë në atë kohë , lista cili aplikohetvitin e
ardhshëm kishte frikë se ne nuk bëjmëkemi paguar darkë
, i cili është bërë , thashethemet .Në janar 98 Unë jam
ftuar për javën e arsimit , solli kujtimet e EXA tij .Jorge
Sampaio Presidenti i Republikës e cila ka ndarë një foto
me kushtimin "në grupin e Aveiro , veçanërisht për të dhe
nga shkollor José Maqedo fragateiro , me një përqafim
miqësor" javën e arsimit 24 janar 1998 - Presidenti i
Republikës , kishte këmbë drekënë muzeun e energjisë
elektrike ku përshëndet Presidentin .Në të njëjtin vit vjen
mundësinë për të punuar në disko në furadouro pildrinha
, atje si një barist argëtuan mysafirët me shishe dhe
truket mashtrim që sjellin në mendje filmin " Koktej "
ishte një natë kur të gjithë shlyhen mua dhe kam pasur
ndjenjën sediskokishte flamed duke besuar kjo edhe pasi
të zgjohet kur unë jam i të gjithë të paqartë hedhin brekë
jashtë dritares , bien mbi një ombrellën e një kafene ,
ditë më vonë është nëna e një mikut tim për kthimin e
brendshme tashmë larë duke thënë sendoshta kishte rënë
nga lart .Ajo ishte e zakonshme për të pirë 2 shishe të
grevës së artë , një nga absinthe së bashku me partnerin
tim .Deri në një parti unë jam duke shërbyer një klient në
frontin e shefit dhe të fillojnë për të mbushur përhapur të
lëngshme të gjithë mbi counter syzet dhe u shkarkua
menjëherë .Me pak fjalë ishte një nga udhëheqësit me një
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klient dhe unë shërbyer atyre dy të shtëna përhapjen çdo
gjë që ai vetëm tha : Get nga këtu !dhe sot e kësaj dite
nuk më foli për këtë njeri .I ndjekur një martesë miku më
i mirë i vëllait tim , unë i tymosur farë e keqe në banjo
dhe u dehur mua kështu që unë të vënë në tavolinë një
këpucëve dhe e bëri telefon celular .Natë e shoqëruar
gjithmonë nga syzet dhe konsumojnë hashash përdorur
për të shkruar formulën Ajnshtajnit në shkollë mbulon bar
1998-1999 monho - barist ishte këtu disa muaj për t'i
shërbyer gota .Realizuar një 2ºperiodo përfundimtar të
partisë , si e zakonshme në harmoni disko Phoenix ai e
goditi 900 njerëz në e parë monho dush goditur 700
njerëzit kundër afro 200 njerëz të tjerë në partinë rivale
ishte një sukses .Pasipartia mori tërë shoqatë e ngrënie e
elementeve jashtë duke paguar pronarin edarkë monho jo
duke i dhënë këtë, nuk ka më shumë para për
partinë.Këtë vit kam filluar zbritje time punonjës si
Philips, punëtor fabrike ku kam punuar dy muaj për gati
dy javë të mungesave .Duke pastaj mori një punë në
Uniteca / Quimigal .Shkoi barist / artist me truket e mia
mashtrim në dacasca disko ishte këtu që konsumojnë tim
të parë " tabletë " theu në dy pjesë dhe mori në ditë të
ndryshme gjysmave dukej se asgjë nuk kam bërë ishte të
shpejtësisë së trupit , p.sh.zhvesh një revistë të tërë dhe
nuk lexojnë asgjë ose të merrni në shtëpi dhe të vënë
muzikë dhe duke marrë për të mbajtur ritmin .Kjo ishte
eksperiencae parë dhe vetëm prej tyre .Në disko dacasca
marrëdhënieve publike dhe sigurinë kur unë shkova për
të kërkuar për një ditë tjetër e punës , më tha se unë dje
me shishe dhe mashtrim im kishte goditur kokën e një
klienti i cili kishte shkuar në spital duke e lënë lajmetnë
gazetë , në fund të fundit ajo ishte e gjitha një gënjeshtër
dhe isha i sigurt .Për një vonesë prej tre orësh unë kam
qenë me një të dashurën të merrni atje dhe unë jam
zëvendësuar nga picking syzet dhe qëlluan në vend .U
hap një bar të ri në Estarreja unë kam qenë në vitet
1998-1999 si një heronj barist / portier e bar , një nga
ato netë të japë një libër për " dyert " dhe vdes "
amerikan ", janë mbledhur nga të trajnuar atë dhe librin
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tim .Unë kam ardhur për të bërë një depozitë prej $ 100
për të të jetë në gjendje për të rritur $ 1000 ... për dy
vjet si një portier dhe madje dogjën derën me motor
benzinë , por asnjëherë ngacmohem ose i përfshirë me
askënd .Organizimi i një viti të Ri Eve 1998/1999 në
Heronjve organizatë telefonatë Bar \u0026 friends Faíska
gjitha miq për Vitin e Ri .Mando gjithë klientët bar lënë
para mesnate përfundimisht lë bar dhe Vitin e Ri .Unë
shkoj në bar gurë ovarian ku unë jam sulmuar nga
reklamat brenda krijimit për një ngjarje tjetër , ka
parashtruar ankesë me policinë dhe ata të shkojnë në një
bar në të cilat ata janë të thënë se ecte nga take brenda ,
gënjeshtër e pastër .I kam për të shkuar në prokurori ,
por nuk e kam ndjekur deri rastin për mungesë të
dëshmitarëve .Në prag të Vitit të Ri 98/99 - heronjtë e
bar av .Salreu Estarreja vikont rode një program në të
cilin : e 12 chimes në një natë [dhe ditë ] ... DJ në
kontroll rezident ftuar Sergji djVicky dhe inkonjito .Në
mes të partisë dhe në mënyrë që të vishen më të shkuar
në shtëpi të partisë dhe miqtë e mi të shfaqen , të vënë
nga të gjithë konsumatorët e bar ku ai ishte që portier
natë në fund të vitit .Në mendimit vënë në
pikëpyetjerendit të alfabetit dhe të vijnë për të menduar
seab ose Abba ishin shumë përpara unë mendoj të krijuar
një sistem të sigurisë në mesin e meshkujve lloji shkelje
syri apo kontakt dhe të ndjehen njëri-tjetrin dhe të ecin
në të gjithë shpejtësinë për të parëqë është e keqe apo
vuajtje dhe ndihmë .Shikojnë TV dhe unë mendoj footers
përmbajnë mesazhe mendjen time unë shoh FTV kanal
dhe unë mendoj se dita do të marrë Çmimin Nobel .Unë e
kam menduar dikur të hahet organeve njerëzore dhe
ishte një dyqan ushqim për kilogram atë ditë
menduarxham i thyer në rrugë ishin diamante , u shikuar
Rrok film / derra dhe diamante në film në Aveiro kur unë
mendoj se ështëaktor i filmit ,të fillojnë për të hequr
këpucët e tyre dhe për të gjetur në dhe jashtë e kinemasë
, ishte film im.Në Estarreja u zhvillua në liri të fundit për
të vepruar në afërsi të lumit dhe të mendojnë për ngjitje
të pemëve , trupin metho gjysmë në lumë dhe unë
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mendoj se unë jam një gjeni dhe se mr .Presidenti i
Republikës është vërejtur mua , unë kam kontakte me
lopët u kullotjes dhe të përpiqen për të komunikuar me ju
mendimet e mia .Unë mendoj se ata janë më vjedhin
idetë dhe të bëjë më të duan të bëjnë dëm, unë të fillojnë
të ndjehen të gjëra të çuditshme , për të izoluar mua ,
bëri gjëra të tilla si rrotullues të gjithë dhomë , duke
lexuar libra psikologji në përpjekje për të kuptuar se çfarë
po ndodhte me mua , fillova tëkllapi , iluzionet e
persekutimit , ose se ai ishte duke u shikuar dhe
kontrolluar ose nga televizion apo në gazeta të ditës , të
vijnë për të menduar se babai im do të blej mua një bar ,
dhe ishtemë i madh në botë, i bërë vetëm gjëra të
çuditshme që çojnëprindërit e mi të jenë seriozisht të
shqetësuar në këtë shamatë përgjithshëm dikush e quan
GNR dhe zjarrfikësit ende transportuar mua në spital që u
zhvillua orë në mëshirë të fatit në këmbë deri më gjetën
nga ushtria e GNR që më thoni , " ne ishim vetëm duke
kërkuar për ju "unë jam i dërguar në spital në Aveiro ,
mëvonshëm të emergjencës psikiatrik Coimbra .Marrë
nga zjarrfikësit lidhur në një Gurney pas bisedës unë jam
duke menduar unë do të marrë një injeksion dhe unë do
të duhet me vajzat pas konsultimit me kryetarin e
psikiatrisë , por vetëm mori injeksion ... Kur zgjohem unë
jam në një dhomë të lagjes psych ! ?Ikni , mora një taksi
dhe shkoi në Coimbra kuEstarreja thashofer taksie për të
pritur dhe shkoi për të paralajmëruar nënën time ... Të
nesërmen unë jam i prirur për të marrë një pilulë të
dërguar nga psikiatërve nuk dinit se ishte i qëllimshëm
për të ndjehen keq , duke i kërkuardo të çojë mua në
spital , qëndruan më shumë se 20 ditë nën sistem fizik
përmbajtje që është i lidhur me një rrip në shtrat !Në
Estarreja mirëpresimintermarche dukej mua një ftesë për
të hyrë në një shtëpi fqinje , kam ardhur për të hyrë në
kopsht duke menduar ata se unë isha një hajdut dhe
madje arriti të bëjë ankesë por pasGNR tha se ai ishte
edhe në kërkim për mua dhe mori muanë spital .
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Ka largim krahasohet me një tërmet në jetën sociale ,
duke u dobësuar në vitet e ardhshme , unë kam ardhur
që të kenë frikë të tilla si: të shkojë në kafene , kanë frikë
sefilxhan ra dhe njerëz komentoni mbi emrin tim .
Si 3ºescriturário në 1999 ishteshpërndarja e
postës dhe regjistrimin e licencave në flokët kohë
descolorei , shpërndarjen makinën mailit edhe pa pasur
letër , brenda perimetrit të fabrikës ku ai ishte duke
udhëtuar në 30 km / h , i kërkuar për të ndjehen herë të
parë një makinëmarrë që të ketë një aksident duke e lënë
parakolp dhe madje kishte për të justifikuar .
Unë nuk fle , sepse ajo nuk dëshiron të fle unë
dua të jetoj këtu në vend të një pengesë që e mban mua
zgjohem unë do të përballen me atë me pagjumësi .
I regjistruar në shkollë me konvikt Luis de
Camoes , portugalisht urdhëruar një ekuivalencën e 11
vlerave dhe retraced rrugën nga njësitë e kreditit e
arsimit të mesëm .Deklarata Ipj , ushtroi funksionet e
animatorit informacionit të tilla si bursa , nga 1 mars
1999 në 5 shkurt 2000 shkoi në shkolla për të reklamuar
sjelljeve të shëndetshme për të rinjtë .Unë të fillojnë të
shohin pornografisë në internet dhe për të pasur kontakt
me biseda ." Në kryerjen e detyrave të tyre ishte i
interesuar dhe dinamik të luajë plotësisht detyrat e tyre ,
në veçanti , përdoruesit e shërbimit,shpërndarjen e
informacionit me interes për të rinjtë ,përditësimi i
mbështetjes së informacionit dhe kontaktit me Institutin e
Rinisë portugez" Aveiro , mars 09 2000. unë shkova në
Tenerife vetëm në ditët e fundit të fillojnë të mendojnë
për gruan e jetës sime dhe unë shkruaj 3 karta me emrin
e Raquel Mamede - Bombarral Portugalia dhe dita e fundit
kam marrë një telefonatë në Bayou saj simulojnë një të
keqenë dispozicion së bashku me një të dashurën në atë
kohë unë do të ketë apartament për të qenë me Raquel
dhe kaloi disa orë unë gjej veten me ish .Girlfriend për të
vënë një lugë të fiksuar në zile dhe shoh një mik i imi
duke kërcyer nga një ballkon nëtjetrin paralajmëruar mua
eish .Që nga momentet e kaluara ajo kërceu shumë dhe
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erdhi tek unë Unë u zhvillua në dhomën e banesës dhe
fsheha nën fletët e mikut tim më të mirë në atë kohë dhe
ajo e pyeti se ku ishtefilipe dhe unë e la fletët dhe tha
she'm këtuikur nga banesa unë ndoqën nëpër rrugët që
vijnë për të kaluar ju një mashtrim për të marrë për të
qetësuar atë poshtë .Unë mund të të shkollës së mesme
diplomës
1999/2000
aplikantin
me
një
notë
përfundimtare të 16 pikave - ovarian 11 dhjetor 2000 , ka
pasur një hetim në fushën interdisiplinare la gjysmë dhe
pastaj doli këtu arrin në përfundimin japë një tjetër
mësues , kaloi dy ditë shkojnë në tuajzyra kërkuar falje
për mungesën e mësuesit të ndershmërisë bën
ekzaminimin e mëtejshëm dhe cakton shënim 20
,rezultati maksimal për mësuesin e zakonshme ishte 16
piket .Kam marrë shënimet nga 11 në portugalisht ,
anglisht në 15 , 15 në frëngjisht, 17 zonës ndërdisiplinore
, 18-18 filozofia dhe shkenca kompjuterike , kopjimi në
provime kështu marrjen kalojë kursin.Ndërsa studionte
punuar në gjysmë -mun shkoi hotel zyrtare me kategorinë
profesionale të " stazhier pritje vitin 2 " që nga dita 8
shkurt 2000 deri më 31 maj 2000 " Njohuritë e fituara në
këtë hotel në seksionet pritjen / portierdhe bar
.Demonstruar gjatë gjithë kësaj periudhe kapacitet të
madh për të mësuar , përkushtimin e pazakontë dhe sens
të përgjegjësisë.Ne e lavdërojmë disponueshmërinë tuaj
dhe marrëdhëniet tuaja me të gjithë ne.Kosovarë 28/07 /
00.aqui flinin në dhomat e hotelit kishte parti në bar dhe
shkoi në pishinë në mungesë të atyre që janë përgjegjës
.Sikur procedime disiplinore për sulm mbi shokët e bar
sepse kjo më bëri të ndjehen të pakësohet , sepse ai e
dinte se ai kishte qenë i shtruar në spital në psikiatri
.Pastaj unë shkova në Lisbonë dhe mori një punë
punonjës counter në një kafene në qendër tregtare
ishteimaviz 2000 kishte zakon të merrte pjesë në një klub
nate në qendrën tregtare ku ajo kërcenin deri në orët e
hershme duke imagjinuar veten balerin më të mirë në atë
kohë kishte me mua një shishepopper'so cila thithur para
se të hyjnë në punë si erë dhe të kërkoni në qiell në
frontin e hotel Sheraton , kjo shishe ishte eksperienca ime
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e 2 me kimikate , por u kthye në për të bërë atë jo më
shumë kam provuar këtë në jetën time.Marrë pjesë në
stafit Estarreja karnaval 2001 - lidhurat ose asgjë !
Lidhurat ose asgjë !Deklarata qytet sallë e ovarian ndarja e kulturës, bibliotekë dhe trashëgimisë historike
.Është deklaruar se ai ka mbajtur një pozicion të ndihmës
administrative , në bazë të kontratës për një afat të
caktuar prej 6 gusht 2001 30 maj 2002 në shërbimet e
Shërbimit të Klientit në bibliotekën komunale e ovarian
dhe Muzeut Julio Dinis - një shtëpiOvarense " që kishte
kuptim të madhe të përgjegjësisë dhe angazhimin " pasur
dokumentet e bibliotekës dhe e bëri të zhduket
regjistrimin e "rastet e pashpresa " 2001 - spital GNR
midis Leiria Leiria dhe në betejë ka një ankesë nga radio e
një shofer kamioni i cili ishte duke shkuar për të
ndërpritentransit , bt është thirrur në vendngjarje pas
rebocarem makinave thonë se nuk ka dënim , përforcimet
e thirrjes dhe të më çojnë në spital në Leiria prangosur
.Në Caldas da Mbretëresha menduar shoh snajpera dhe
njerëzit që watched dritaret 26/11 të 12/07 2000 në
foshnjore spital d.Pedro 2001 - unë të marrë asnjë letër
nga DGV Homecoming me automjet , por nuk kanë asnjë
letër dhe kurrë nuk kthehen për të udhëhequr të marrë
letër nga gjykata ndëshkimore mua me një gjobë shumë
të rëndë shkelje ( jo minimale ) Periudha anulim 30 ditë ,
të marrëletër DGV që është me të dhe thotë se për të
marrë të tjera për shkak të atij ligji të jetë i përçueshëm
për më pak se 2 vjet.Unë edhe rrokulliset dhomën time
dhe të menduarit se kishte kamera filmuar mua dhe se ai
ishte duke u shikuar nga spiunët .Në Leiria mendoj
Interpoli rode të punojnë me mua , që kur kam vënë 5,01
cent .Benzinë dhe duke paguar 5 € gjetur se ai kishte
zbuluar formulën për të fituar dhe të bëhet një milioner
.Në atë kohë unë mendova se e kishte spiunë rusë nën
makinë.Unë mendoj se jam magjik dhe unë jam duke
kontrolluar makinën me mendjen dhe trurin ngjitur në
makinëmakinë në një rrotullim të vazhdueshëm
ndonjëherë që e bën më të sipërmarrje e një mes të
rrugës në të brendshme me një top kërcim për
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sipërmarrje në këtë top të ishtenisur në zgjidhjet e testit
Mbretëreshës dhe goditi terren para gjykatës dhe u ngjit
në çatinë e tij.Unë u ndal nga GNR komandën e brigadës i
b5 konsiderohet rajonet e Coimbra dhe Aveiro fillojnë të
kenë ndjekje të ideve dhe gazetave xhiro në makinë duke
u towed me urdhër të bt Leiria .Liscont deklaratë Operatorët e konteinerëve të punuar me kategorinë mjek
administrativisht .Gjatë kohës që unë do të shtrihen në
tualet në Liscont , unë kisha dy muaj pa e duhanit
hashash dhe kur u ktheva ajo dhemb koka ime ka filluar
problemet me një dalje në fillim Liscont dashuri të thellë ,
dashuria vuajti u ndje edhe harruargjysma e poshtme e
humbur pendua dhe jetoi.Udhëtuan nën retë fluturoi nën
qiell qenë në planetet Marsi dhe Jupiteri në Mars , kam
vendosur për të të dua dhe Jupiteri bëri që keni këtu
është qenia ime , fluturon nga planet për të planetit
stilolaps kishte forcë , kishte energji , gëzim ishtediçka që
përcolli dashurinë në formë lulesh .Kishte fuqinë e diellit ,
lëvizi si luledielli , kishte dëshirë në kërkim të
pandërprerë të djegies diçka ishte një ëndërr , një arritje
, një qëllim , çdo gjë me pasion , pa dimension ishte e
madhe , e mahnitshme short shumë i dashur .Kam
shikuar jashtëdritares kam vënë re në horizont shpenzuar
skanuarshumë shikoi përpara unë pashë yllin tuaj , ishte
shimmering shkëlqyer shikuar deri pashëhëna ishte imja
dhe e juaja , ishte peizazh , një udhëtim , nëpërmjet ju
për të udhëtuar në tokë dhe nëndet , të ndjekur ju të
pushtuar ne udhëtuar mbi tokë dhe nën det ishte
vetëmdritë të hënës .Sikur atë etje , duke dashur , duke
dashur , i dashur, të menduarit , ndjenja .Unë kam
humbur ty dhe është e dashur për ju kemi këtu , dëshiroj
takimin , të dua , gjithmonë duke menduar për ju dhe të
ndjehen praninë tuaj , ku mall për atdhe dhe i gjallë pa ty
, mendoj , dua , të ndjehen të ju dhe ju dua pashoh ty ,
ju uroj me 5 shqisat : pamje të jeni duke parë pa dyer ,
pa erë erë të ju , ju dëgjojmë veprimet pa zhurmë , shije
të kënaqem me pa provuar ju dhe prekje të pa prekur.Një
kujtesë se për ju të vuajtur , ndjeu , e donte , ka jetuar ,
nuk deshi tjetër që puthi në ty , unë pashë , unë went're
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dashurinë që gjithmonë do të kujtohet .Maj 30, 2003 ,
deti dashuria martesa maure filipe 2 qershor Lisbonës -...
Havana Madrid Madrid Madrid qershor 9 10 qershor 2003
Lisbon shkojnë në Kubë dhe Havana blerë 100 $ e
marihuanës që me të vërtetë sucks .Unë kam qenë katër
muaj pa e duhanit nyje përpara se të bashkohet , pastaj i
tymosur dhe lënduar kokën time ishte fillimi i intrigat me
shefin dhe përfundoi duke marrë ulët dhe të shkoj të
kërkoj punë .Fakulteti i Letrave fjetur në klasa dhe i
tymosur nyje e mia.Lisbonës Town Hall Library orlando
Brook tmerruar nga kontakti me e re e krijuar fobi të bërë
aktivitete me ta, ka punuar një leje mujor mua.Pas duan
për të sqaruar disa dyshime me teknikë të lartë , thonë se
më lë dhe të paraqesin leje të sëmurë - i dërgoi një letër
kryetarit të Isel me diskriminimin e fakteve të caktuara
nuk mund të shkojnë në banjo dhe le të tosteira djathë, la
... i shkroi jeton pakënaqësinë me kënaqësi në një
kartolinë të CTT dhe e dërgoi veten për të marrë
atë.Dërguar një letër presidentit të republikës duke i
dhënë konsideratë e mia 8 viteve të fundit.Papunësia ,
kontaktoni sigurinë sociale në të Lisbonës dyqan të
qytetarëve që tregon mua unë ketë të drejtë për
përfitimet e papunësisë kur në realitet duhej të
argumentojnë me nënën dhe gruan dhe unë do të trajnojë
të hundës me idenë për të shkuar për të kapur një
aeroplan për tëLuksemburgu për të biseduar me Barroso
në Bashkimin Evropian me qëllim që të më japë këtë punë
.Kulmi vetëm një moment , një moment nga mendimi juaj
se ndoshta të gjithë ekzistojnë jo vetëm imazhin si të
virtytshme , por për shkak të paraqitjes ose kushtëzojnë
mendjen nuk vdesin në kohën e përfundimit të të gjithë
ekzistencës fizike dhe papritmas çdo gjë shkon off,
osemund të çojë .
Kam dëgjuar zëra që tha komandë për të vrarë
veten , momentet para se të kishte thënë gruas sime se
ishte një " hacker " i cili e kishte profesion , shkroi një
letër duke i thënë se unë gjithmonë e donte supermarket
për të blerë dy shishe bajame e hidhur dhe pinë të gjithë
së bashkume pilula të ndryshme .Gruaja ime kur ai hyri
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dhe e gjeti veten hugging me situatën e quajtur
zjarrfikësit INEM mbërriti menjëherë pas dhe më dha vaj
kur unë zgjohem unë jam një pëlhurë me lajle në
spital.Ditë më vonë tha për fqinjët e mi që kishin qenë një
ndërveprim të drogës erdhi tek unë për të thënë një kafe
pranë ajo nuk do të ishte e kafenetë që u 02/2007
përpjekje 1 vetëvrasje .
Nëse zhduket mua, nëse shpirti im , asgjë nuk
do të mbetet plus mbeturinat sekret , harruar në
fantazi.Doli nga një përmbysje gjithandej përtacinë e një
tjetër moment , të veçantë.Mungesa nëse ai më preku
dhe e pa botën tuaj , do të jetë e papastër , pa një
ndjeshmëri memec prekje , të paktën besoj se dikush
tejkalon realitetin tim .Trishtim im është i thjeshtë si
gjithë lumturinë arritshëm si i paarritshëm .Me magji , pa
ironi në një ditë ju thoni , prek dhe të ndjehen se si ju
shikoni në mua dhe të shohim se kush jam dhe jo atë që
unë ndjeva kurrë kaq shumë vuajtje , që duan asgjë më
shumë , po vdes për ju nëpërmjet meje për ju shkroi për
qëllim qëvuajti dhe vdiq kurrë dhe ju kurrë nuk do të jetë
i humbur vetëm ndjehet tjetër për ju në një ndeshje
djegie djegie dhimbje në mua që përfundon kur të gjithë
të djegur .Asnjëherë mori ju , nga rruga në ju do të thonë
se ju vuani , sepse ju kurrë nuk e la dhe e di se ju të
dashur dhe gjithmonë do të të dojë.Ajo është trajtuar në
spital dhe Cabral kerri e cila ishte në " gjendje kome "
dhe vjen i zgjuar dhe e sheh vetëm një pëlhurë me lajle ,
nuk e mbani mend bisedën me psikiatri i cili megjithatë i
jep mua lëshojë urdhër pas nënshkrimit të heqjes dorë
nga përgjegjësia .- Mendim të xhiruar kafshëve nga
dritaret e kateve dhe kishte ide për të shkatërruar apo
vrasin njerëz ndjerë shqetësime të mëdha në shkurtime
të trupit dhe lacerations thekson frymën shumë
shqetësuese dhe trazuar emocionalisht një dëshirë , të
lutem të më jepni një puthje si ato ju e dini ?Më jepni një
puthje fshehur , si ato surripiámos e njëri-tjetrit
kurdëshira u rrit më jep një puthje , të butë, e atyre , ju e
dini .Sweet , e ëmbël të dini ju .Unë ju jap një puthje nga
unë .Me gjithë respektin e duhur, ju le ju dhe mua!Çfarë
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mendoni për mua dhe unë e ju?Unë estou- mirënjohës
për të pasur më të lexuar , kuptuar ndoshta !Kalimi nga
konsideratat tashmë lexuar mua tashmë mori elations e
tyre të paktën dhuratë elokuente hapura në orën ligjore
tashmë në masë mesnatë ose lojë gjel që ështëpyetje e
tmerrshme ! ?Reflektimi i ekstazës kuptueshme
komunikuese në minimum dhe heshtja e thjeshtë të
jehonë që ndan na vepron janë fjalët e dhimbjes madje
në një refuzim të thjeshtë të djegies .Pengesë të
pakapërcyeshme fizikisht por jo nga kimi hormonal dhe
shpirtërore të jetë e ndritshme .Trupa qiellor na
pushtonte për lulëzim e pederast .Në kërkim të tërfili
dashurisë , sepse pasuria konsiston në të kuptuarit e
qenieve shumë aspekte dhe gjithmonë me diçka për të
shtuar në këtë pikëpamje .Një tjetër shtesë , një rritje të
mëtejshme , kjo dëshirë për mëshirë dhe butësi që na
mërgim të vetë-respekt përfaqësuese në mediat sociale
.Shiko perspektivën e atij vetë dhe të pandashme, jo të
armiqësohet me ndonjë dëshirë për më shumë dëshirat
që lindin në rrethin .Ky rreth i artë , esnaf e besimit të
mirë dhe të besnikërisë dhe respektit , kryesisht për
shkak të nuk ekziston.Ne jemi të pastër dhe të egra në
aktin më shumë, dhe asgjë më shumë egoist se unë që
vetëm të jetë kështu gjithmonë pushton një tjetër me
pikën e tyre të parë .Përflakur mendjen aftë për një
shkëmbim të thjeshtë idesh , është apel urgjent për sens
të përbashkët .Kur ne të japë ose të sjellë vetë
metjetrin.Asgjë më i parëndësishëm refuzojnë atë që ne
nuk duam , është e lehtë .Dashuri dhe dashuria është
mjaft ndjehentjetër dhe jo mua .Qëndrim konstruktiv i
lidhjes midis na qenit .Shtypur në sjellje instiktive vetëm
të mendojnë për mua, pastaj në mua , dhe tani unë kam
përsëri .Konflikti sepse një është I kthyer në " I " dhe ju
kurrë nuk e di se si edhe " veten " ne kemi për të dhënë
mbështetje për njëri-tjetrin.Është lloj i vijnë tek ne e cila
është gjithmonë e hapur .Kujdes me " I" s vet që të jetë
me ju vetë maska dhe egoizmin që niveli është .E
praforca të blinduara unë ndonjëherë të jetë e aty- thyer
kështu nga " tu s" që ekzistojnë dhe që janë më të " eu 36

së " se forca të blinduara "të BE -së " pop .Dashuria :
dashuria pushton të gjithë .Gusht 2007 divorc ... Drita
plot gjallëri - bie dhe murmurimë , i holluar dhe zgjeron
në degët e një dëshirë të pamposhtur , është iluzion si të
gjithë sytë e cila pastaj shkërmoqet kur të përballen me
realitetin e jashtëm .Të pajisura me ligësi dhe të
falsifikuara çmenduri sporadik dëshirën e plot gjallëri si të
zgjerohet dashurisë dhe contaminates , zë gjitha
mendimet dhe lejohet të dominojnë dhe të jetë autoritar ,
ajo është shkëmbimi i ringjalljen energji , përmbajtja që
shkëlqen është atje .Qielli lit , asgjë më e fortë se dëshira
për të arritur ekuilibrin e përsosur e qielli të ndritshme , si
ata janë yjet që i japin atyre jetë dhe lëvizin idetë ose
faktet mendime , dëshira për beton , asgjë më të bukur
se qielli ndezur nga energjia atë constelaresthirrje për
ndërveprim të vazhdueshëm midis yjeve , dhefuqia e
yjeve është unik .Ajo frikëson mua se si energjitë zhduket
në tym pa flakë , dmth nuk dëshirojnë të interpretuar
realitetin kozmik .Unë jam i zhgënjyer kurvitaliteti është i
shtypur nga akomodimi dhe kristalizimi i ndjenjave është
pa dyshim një maskë të korrektësisë politike .O shpirti
t'ju kthehet në një magji dhe fluturon mendja që nuk
kanë rrymë impuls të fakteve dhe ndryshimin e gjërave të
vërteta janë duke ndryshuar hapat dhe cikle për të cilat të
gjithë kalojnë dhe të zhvilluar , por asnjëherë në rrugën e
frikës dhe vuajtjes sëndjenjat .Liruar veten dhe zgjeron
vuani dhe veçanërishtmutacion i jetës , këtë ndryshim që
na drejton .Drita e jetës , zhytur marrëzinë e pasion.Si
Ejani ?Instinktivisht dashuri dhe duan të jenë të dashur ,
pasionet dhe zhgënjimet e hapur deri disa iluzione
.Mashtruar dhe dashuri mua të përqëndrohet dhe të
përqendrohen në të gjithë metodologjinë e dashurisë së
vërtetës , që pierces çdo të pavërtetën .Naked në duke u
dashur të luajnë fushë ne jemi që kanë të bëjnë me
identitetin e vërtetë të qenit , kështu që të jetë i dashur
na kërkon një vetëdije të thellë se pse po e donte dhe
ende ekziston një ndarje në dy pjesë e domosdoshme e
simpati të mirë ia kthej dhe dua shumë , kjo dialektike
prezumohet1 + 1 = 1 , kur logjikisht mund të nuk
37

gëzojnë asgjë.Pra, logjikisht 1 + 1 = 2 , e saktë,
porsjellja nuk do të jetë i frytshëm nëse rezultati është
joteknik lidhin qëndrimet dhe vlerat dhe sjelljet në
përgjithësi , kështu që atëherë nuk është një pozicion i
bashkuar në mes të lovemaking .Veprim individualiste
apo tjetër kuptohet dhe është ky burim i vërtetë i vetëm i
kënaqësisë , apo të jetë nënkuptohet aksion si lirinë e
vërtetë .E pra , unë nuk kam jetuar mjaft për të
kapërcyer këto hapa , logjik apo i palogjikshëm do të jetë
kriter për shumë prej jush , unë dua që të jetë absolutisht
i sigurt , kështu që unë imagjinoni mua gomar nga koha
në kohë , dhe sot ka vështirë se gomarëtsi i tillë , ka
mjaft gomarë artificiale, bëra shaka që me të vërtetë
qëndron ndonjëherë këtë rol , të marrë përfundime tuaj
.Unë nuk jam këtu për të cilat , që ra fjala për Follies
kanë frikën , dhe qëndrimet që nuk e bëjnë që prej
çmendur është vetëm në rrethana të caktuara dhe kur
gjykohet nga të tjerët , dmth shpesh varet nga " habitatin
" .Largoi disa prej se arsyetimi atëherë unë dua të them
unë jam i çmendur , unë supozoj se i pëlqente shumë
njerëz dhe kështu, ne jemi të kurrë të kënaqur, ne duam
më shumë dashuri dhe më shumë dhe më shumë pse
ambicie aq e dashur sa kam vënë pyetjen .Tërheqje thënë
në vijim , të gjithë janë të lirë për të kryer Follies në
dashuri , ne jemi të pambrojtur dhe shpesh manipulohet
.Ne duam të besojmë se kjo është e vërtetë që dashuria ,
pse , sepse ne kemi qenë të dashur , se ndjenja që ngjall
dashuri dhe shkakton diturinë e jetës
11/2007 vetëvrasje 2 Tentim me pilula , një
përshkallëzim në spital kerri dhe Cabral mezi ecin në
repartin unë jam kontaktuar nga infermieret " pastaj
përpiqet për të vrarë këtë herë me benzodiazepinat ? ! " ,
Pas analizës unë jam e shtënë intravenozgjilpërë
dhepapërmbajtur gjak .
Të jetosh duke vdekur në mes jetës dhe vdekjes ?Ouch !
Falja , ajo është e vendosur ?I dukshëm , i cili kurrë nuk e
vrau ?Gjithkush ka lënë për të jetuar një moment , pa
përjashtim të gjithë fatal sa më shpejt të mendoj se ne do
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të vdesin shpejt dhe pastaj ne jetojmë është aq
kontradiktore e tallje .Pas ditëlindjen time unë të përpiqet
për të shkuar " përtej " marrëveshjes 20 orë pas
shëmtuar plotësisht dhe sedated , mbijetoi edhe një
herë.Merrni pjesë në një procedure'm hapur vlerësuar për
një valë e teknik administrativ nga një ekip mjekësor të
tretë dhe ka një shënim 17,41 valore duke marrë vendin
e dytë në garë , një natë më parë nuk kishte fjetur dhe
kishte tymosur më shumë se 10 nyje , intervistënishte në
mëngjes .Kjo shkollë mjekësore e portit .Ku ditë më vonë
kam marrë për të shkuar për shkak se ai ishte me
mendime për vetëvrasje dhe ku unë nuk u prit madje ,
kam pritur , por kam pasur mjaft e pritur .Drita më ka
dërguar në drejtim të ekstazës së tanishme të jetës së
përditshme , shkolluar mua sëmurë të ardhmen dhe e
paarsyeshme të atëherë po, gjëmojë deri kërdi mua dhe
flashes si zhveshur Dynamite kënaqësi fatale .Pra, po
shëruar lënë zorrët me kalori të ashpërsi dhe saktësi.Unë
nuk e di nëse unë shndrit të kaluarën , sepse unë kam
frikë se ajo nuk ka fuqi .Për këtë arsye , ka dy polet , dy
ekstreme dhe unë u goditur ngapozitiv dhe shërimin dhe
jotë zezë dhe të bezdisshëm .Kjo dritë vjen nga qartësia e
emocioneve dhe racionalitetin e muzgut të menjëhershëm
dhe impulsiv pa tranzicion dhe i errët shqisave , jo të
ngulitura ndjenjat apo gozhduar në eksitim , kënaqësinë e
të jetuarit dhe të gëzojnë forcën maksimale që na lëviz
mbi tokë dhe të na jep pushtetjo , kap talentin që keni
dhe forcë si një rreze të mprehtë blu dhe ventilaste e
flashes nxehtë me përvojë dhe mendimet jo me qëllim të
keq dhe të përhapura që na përndjek si hijet , çdo gjë ka
lëvizje , por ajo është e pranishme dhe se si ajo është
shpallur infiltratesshqisat e syve dhe na tregon qartësia e
mendimit përmes heshtjes e herë , dhe është e heshtur si
të kalit pikëpamjen dhe shijuar aftësi të kufizuara të
palavdishëm që të tjerët kalojnë përmes energjive
negative apo pozitive .Me shpejtësinë e mendimit,i
menjëhershëm , i dyti , me pjesë të kohës , dhekoha
është i menjëhershëm prandaj nuk do të ketë shkurtime
në kuadrin ose sjellje më qesharake sepse të gjithë kanë
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të drejta , nëse efekt pozitiv apo negativ .Të ketë efektin
lacerating e zezë Faíska ndodh në polin neutrale të
mendje e shëndoshë dhe çmenduri mbart në energji të
gjallë dhe të uritur për kënaqësi dhe ndriçuesit , kështu
që unë ju këshilloj të përdorni energjinë tuaj që do të
arrihet me anë të dritës dhe esbaterá një buzëqeshje
djegie si hiri ,zhveshur nga të nxehtit , por furishëm kur
trazuar .E një tjetër sektor të duhet Blue Ray me
mendimin patronditur e Krishtlindjeve dhe theksoi dritat
pemë që na çojnë në çmenduri .Është ky tranzicion të
cilat përballen shfrenuar por jo pengues energjitë
pragmatike që na pengojnë nga të jetuarit e fotografi
,bubullimë shtrëngon up dhe dukshëm ndikon në valë të
shëndosha që prodhojnë shpejtësi supersonik por jo aq i
fuqishëm si.Çfarë është e vërtetë dhe duket joreale .Jeta
nëpërjetshme mbajtur atë atje shkon poshtë dhe pastaj
nuk ka asnjë mënyrë për ta luftuar atë , rreth tij apo të
manipuluar ajo ështëterror i murmurit disident dhe arrin
kulmin në një pikë grevë mendjen e krijimit, imagjinatës
apo vetëm të pikturoj një gjurmëlulëzimin ngjyrë të
gjelbër dhe jetën e kap në atë tonin e jetesës lulëzojë ,
këtu është rezultati që ju gjithmonë të kërkuar për të
nxjerr në pah , jeton intensivisht .
01/2008 të bërë një tatuazh me shkronja
Darklightning dhe një shkëndijë në teh sup dhe pushteti i
thënë luz'08 pas atij tatuazh kurrë intentei kundër jetës
2007-11 / 2008-01 - phone'm Commercial shpejtbosi më i
mirë i konsumatorit blen 5 telefona mobil të kompanisë,
nuk paraqitet në punë .Në Estarreja në bibliotekë në
hapësirën për parkim aftësi të kufizuara u ul dhe u shtri
në vendin e allusive ndaj protestës sime në lidhje me
mënyrënqenit ndryshe nuk nënkupton të qenit i ndryshëm
që është vetëm në madhësinë e librit të ankesave dhe ajo
ka filluar dhe përfunduarmbushur plagjiat nga një libër në
lidhje me " të qenit i ndryshëm ", që ishte në hyrje vitrinë
cila shpenzuar një ditë ishte plot me arsim të mirë dhe
rregulla të mirësjelljes me mbi 20 vëllime në baner .Në
Estarreja 02/2008 Biblioteka Walk me veprat blu
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përkrenare dhe si një punonjës të punëve publike ,
shkruanivijim në derë : në mua mbretëron heshtje nga
vuajtje .Kërcënojnë vëllanë e vdekjes dhe unë jam
udhëhequr autoritetet nën këtë akuzë për vlerësim
psikiatrik .Unë do me nismën e vet për vikont spital
Salreu ku unë jam pranuar si një pacient , gjeneron një
diskutim ku dhe për të qenë i sëmurë apo jo , është se
sistemi kompjuterik pranoi vetëm të dhëna si i sëmurë ? !
Unë propozoj që të shkoj në spital psikiatrik në Coimbra
duke arritur të vijë me ushtrinë e GNR ata më dha një
udhëtim në shtëpi të nesërmen .Unë grevë fjalë dhe unë
jam i pagojë mbi 10 orë.Bleva pajisje të lehta dhe të
shëndoshë me folësit 100watts përforcohet cd me anti
manifest Dantas ishte vendosur në vëllim maksimal nga
dritarja ime dhoma gjumi , në José de Almada - skllav ,
poetin e Orfeut d' futuristic dhe çdo gjë .Huc - Spitalet e
Universitetit të Coimbra buletinin e spitalit - njerëz të
shërbimit psikiatrik - pacient u pranuar në këtë spital në
2008/02/02 ishte shkarkuar 2008- 02-18 - sëmundje
Normal , të ndryshuar pelenë mbi shokun , një tjetër
konflikt meai madje shkoi pas mes të trajtimit.Udhëhequr
nga autoritetet në hospital'm prangosur dhe jam i nuk
shihet edhe nga psikiatri duke u detyruar t'i përmbahet
trajtim kundër vullnetit tim , lidhur me një barelë dhe
duke marrë një injeksion .I mori librat që ai kishte
huazuar dhe i hodhi në sallën e qytetit liqen mori triko atë
ditë , unë tregoi përpara një masë jashtë tatuazh tim që
kishte fuqinë e projektimit të dritës , kam ardhur për të
lënë 15 € në procesion .Unë kam ardhur për të thirrur nga
Estarreja këshilltar kulturës që nuk ka dhënë librat e
marra nga biblioteka do të iniciohet procedura penale më
e keqja ështëcd gërvishtem lart dheditën e procesion u
hodhën libra për burim drite të sheshit të qytetit .
Kur isha i pagojë për shkak të sëmundjes
konceptuar një plan , ngjit me një sekret multimillion dollar kam menduar unë nuk do ta them sepse unë nuk e
bëjnë, unë do të jetë memec , birit tim me një libër arab
shkruar me dorë nga unë do të duhet thesarin më të
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madh në botë.
Në rolin e pavijonit Coimbra unë u diagnostikua
psikozë skizofrenike ndoshta vetëm ndonjëherë mendoj
se jam skizofren ... dëgjuar bisedat në takimin e
infermierëve , ndihmëse zgjuar kuptova se ishte dëgjuar
kolegët thonë se ishte radha ime... Ai kishte shkruar
rekordin ' " shpëtuar rrezikut " " të mbajtur pizhame " Më
duket qesharake , ndonjëherë do të kandidojë pizhame ? !
Për të dalë këtë am detyrueshëm paraburgimit kërkohet
të nënshkruajnë një dokument të gjykatës si unë ndjek
trajtimin.Në intervistën e hyrjes në spital në Aveiro tha se
donte që do të trajtohen me pseudonimin tim " Zoti i
Dritës ", e cila vetëm do të hani rënë pemë frutore dhe e
refuzoi gjalpë dhe bllokim lulushtrydhe .Cili ishte ushqimi
zakonshme .Ai mendoi për format vetëvrasëse , si duke
hedhur më modelin e zbulimeve etj ...
Jetoj , unë ndihem një vuajtje që pengon mua
nga shohim , si të jesh e vërtetë me sjelljen gjithnjë
besnike por si një clown'm trishtuar buzëqeshje të rreme
,gëzimi i brendshëm , nuk përputhet me jashtë.Ndihem
një noton që e bën mua nga vendi normal , udhëtojnë
dhe qëndrojnë në një pikë ku ajo është larg nga sytë
shumë.Ndjehem një hap i madh për faqe të zezë , dukuri
të panatyrshme , por si një egër të kafshëve të ndjehen
të mizorine dhe shpejtësinë , autostop mbyt dhe vrasin si
një force paracaktuar të lindur për dështimin në atë
kohë.Në një udhëtim pa gjurmë është imazhi
ipadurueshëm , të urrejtëshme dhe me të vërtetë
mëkatar , ja një betim në lartësi të temperaturës qielli ,
lule dhe rritet rritje të dhunshme kjo është vetëm një
kohë e keqe gjithë egërsi kulmoi dhe përmirësimi I veshur
si një klloun dheme një kapak të ITN - informojë
Portugalinë në kafe Venezuela .CTT do të ngrejë një letër
nga gjykata , them të punësuarin se për shkak të
sëmundjes sime unë nuk mund të nënshkruajë , të bëjë
gjurmë gishtash tim , pra unë nuk po shkruante .Në
Coimbra ,spital si një hotel kundër një kartoni për nga
dorezën e dyerve të thënë , nuk e mërzit !Mos u mërzit
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dhe eci me të në dore nga spitali rrethues unë gjej veten
picking up lë në pemë , gjethet dhe polen bëjnë cigare me
letrat urdhëruar Thomait pseudonimin " parashutist " .
U largova nga spitali një javën e kaluar unë jam
i dërguar në spital përsëri me një histori të vlerësimit
psikiatrik nën komandën e GNR e ovarian - në Coimbra të
vënë një ekspozitë me një karrige përmbajtje me
kushtetutën e ofruar nga shtëpia parlamentit dhe të hapur
mbrojtjen enë mungesë të organit .Unë të lehta dhe të
kthehet nga drita thënë fuqinë e dritës fshirja çelsin
Spitalin e Coimbra , blejsuper interesante dhe e ka afruar
një temë e madhe në lidhje me origjinën e djallit "
hashashin / figura . "Sireparti psikiatrik është e përzier
mori për të bërë seks oral me një pacient në banjo e
burrave dhe dhoma gjumi .Ishte në spital të Aveiro dhe
fryu përmes 5 cm dritare të hapur .Dhe vetëm të kërkuar
për të marrë frymë e ajrit defekt dhe panë kopshtin dhe
njerëz të rrjedhshëm dhe të gëzojnë dhe të vetëm për të
kërkuar për të marrë frymë ... Feel lirinë
Vazhdoi qoftë : jetese
Llogaritë e vërteta të
Bra Nelson Pereira
Ai i cili është shpallur , me të cilin është menduar
... Rruga e jetës , që është gjithçka që është trashëguar
nga paraardhësit tanë , atëherë ne kemi misionin për të
nxjerr në dritë , kur kemi arritur moshën e rritur , një që
është shpallur nga ligjet e shoqërisë , kune jetojmë në një
demokraci .
Kjo është e gjitha që ne mund të marrin njohuritë , që
është , çdo gjë ne e shohim për kur ne e dimë atë që ne
ndërtojmë .
Si të vijë ?
Sepse kur kanë të bëjnë në shoqërinë në të cilën ne të
veprojë me forcën e arsyes , ne gjithmonë duhet të
jetojnë në mënyrë që të jetë një jetë e pranueshme për
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ne që të shihet nga vetë shoqërisë si një mjeshtër , nuk
mund të jetë e keqe është vetëm më i denjë që ne mund
të jenë ;kjo është ajo që ne jetojmë , ne gjithashtu e
dimë se nuk ka në mes ndihmë.
Si të vijë ?
Sepse ne jemi qenie të shërbejnë për njëri-tjetrin , kjo
është arsyeja pseproblemi ekziston fituar , që të them të
vërtetën kur të këqijave mua janë më të larta .
Si të vijë ?
Sepse ne mund të jetë një qenie sociale, por ne mund të
jetojnë një duke u egra .
Kur nuk i nxitur qenie të barabarta .
Por ka gjithmonë ekzistojnë dhe dyshim , mosbesim që
gjithmonë na Haunts , me të cilat ne jemi mësuar , me të
cilat ne jemi mësuar dhe se është vendi ku ne të ecim
ndërsa ne jemi të sigurt që ju të vërtetë besimi , atëherë
ne na shërbejnë mirë sepse ne praktikë e mirë .
Ne duam të ju lutemi të gjithë lexuesit të cilët mund të
lexojnë libra , këto librat e mi , ju mund të gjeni në çdo
librari ku ata mund të magjeps temat që ata duan për të
dëgjuar dhe lexuar në shtratin tuaj .
Ajo do të jetë një kompani e mirë do të lexuar ndonjëherë
dhe të shohim këto histori si i vërtetë .
Për shkak se ata mendojnë se duke i dhënë përvojën e
vërtetë të atyre që kanë gabuar , por e dinte mua shëruar
nga të gjitha të këqijat që i përhumbur mua .
Cili do të jetëtema e këtij edicioni ?
Raportet fluturues , ajo mund të jetë një çështje që nuk
do të jetë shumë tronditëse , nuk duan të trondisin
lexuesin , por raportet janë të vërteta dhe të raportohen
në një mënyrë që u jetuan në mënyrë ligjore .
Sepse unë kisha një përvojë brenda ligjit , për të besuar ,
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imagjinoni një mijë gjëra , të ndjehen lëkurës të ndjehen
vërtetë të instinktit të kafshëve .
Ne duam të fitojë me forcë , dhe ne ndjehemi si të tillë .
Outlaw , se duke qenë se ne të gjithë e mësuan që ne
mund të gjeni dhepeshë që vjen rrugën që kemi përdorur
për të jetuar , sepse pavarësisht nga të gjitha fatkeqësitë
që ne bëjmë , ajo kurrë nuk mund të konsiderohet si e
keqja .
Unë mendoj se do të ketë një rimishërimit në çdo .
Ambicie për të jetuar , ne duam është që të jetojnë në një
mënyrë që ne të gjejmë lehtë, por kjo nuk është e lehtë
dhe është e vështirë , kur ne ra në shiritin e ligjit dhe kur
ne nuk kemi para për të paguar për avokatë të mirë, ne
të paguajë një çmim më të lartë .
Si të vijë ?
Nëse ne nuk do të bien në të hirit , ne nuk mund të jetë
funny.

Pse lind gjithmonë me një trashëgimi e përparimit në
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jetë, ne mund edhe të mësuar dhe për të dhënë një
përvojë të hidhur të jetës , dhe unë jam ende duke
paguar për këtë!
Unë kam lindur në Afrikë , kishte tre motra :Elvira ,
Candida dhe janë.Vërtet ka një fillim i mirë , një histori që
mund të jetë një histori e shkëlqyer , por kjo ndodhi që të
jetë një histori pak të mirë të jetës .
Unë nuk u ndjeva shumë njerëz të këqij që kryejnë këtë
funksion , të ashtuquajturat rojat e burgut , gjithmonë
gjykuar atyre armiqtë për nuk dëshirojnë të pranojnë që
me të vërtetë mund të ketë me off hook në atë gjykim .
Angazhuar disa krime së bashku rrugën time si kam ecur
në jetë .
Ai përdoret ky term ishte në zhargon , me të cilët ne u
lidhëm , ishte një formë e zhargon , ose ne mund të eci
term.
A ishin vendet ne ishim në kërkim të dhemënyrë e jetës
që gjithmonë solli ishinskelë , ku ka pasur dhunë apo nuk
u gjet dhunën joshëse apo provokuese , sepse ne me të
vërtetë të ndjehen mirë në atë që ne bëjmë .Ajo
konsiderohet e mirë në sytë e shoqërisë , sepse asnjë
shoqëri nuk mund të pranojmë që të tjerët mund të
jetojnë krimin , në qoftë se ajo nuk është ndjerë të jetë
konsumi i nevojshëm i substancave të cilat mund të duket
tmerrësisht e keqe , por ato ekzistojnë .
Dhe si e tillë ne të gjithë kemi veset , por si i tillë
gjithmonë merrkeq kur ne nuk e pëlqen diçka që ne ishim
gjithmonë i padukshëm si të keq, por ai ka një vizion të
madh e ku ne jemi të krijuar të gjitha, janë mjetet tona
dhebashkëjetesa e bën trajnimin tonë ne duam dhe kemi
ambicie për të jetuar mirë dhe të jetë më i mirë setjetri .
Nuk do të jetë shumë Picardias sa dehur krijimin tim , por
në mes të këtyre bastards ka pasur një vajzë , unë
gjithmonë i pëlqente të saj që kur unë u takua e saj , bëri
të njëjtën ditëlindje si mua.
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Si gjithmonë i pëlqente të saj që ngadita që unë u takua e
saj , unë gjithmonë i pëlqente të saj , ajo ka jetuar me
mua dhe ka jetuar shumë me motrat e mia , kishte një
marrëdhënie shumë e saj , ajo nuk ishte dashuri në
shikim të parë , besoj dhe besoj se atje kurrë nuk do të
jetë gruasiç e deshi që , hera e parë që unë ju puthi, unë
ndjeva luanin vërtetë , ne të gjithë si për të parë veten në
Savannah .
Ai i cili ka të drejtën e një jete të barabartë me të gjithë
njerëzit kanë një grua dhe një familje.
Edhe duke pranuar atë rrugën e jetës që kam jetuar dhe
kjo dashuri ekziston vetëm një herë në jetë , nuk ndjehen
të urtëve , as kurrë konsideruar veten si të tillë , por kam
takuar ata të gjithë, ishin integruar në një mënyrë apo një
tjetër, të gjithëne duhet të kthehet , të paguar një faturë
të madhe por të gjitha sepse kam kërkuar që të ketë një
jetë të mirë .
Ai ishte i mirë në atë që ai e bëri, unë filloi duke bërë
vjedhje me thyerje , vjedhje filloi në më të thjeshtë , bëri
disa armë .Por pas degradei mua me konsumin e tepërt të
kokainës , unë ndjeva mirë për pirjen e duhanit dhe nuk
duan të largohen.
Ai do të marrë mua në kllapi , por kurrë nuk e sulmoi
askënd në raundet e mi , në qoftë se nuk ka pasur asnjë
reagim , nuk do të ketë nevojë për të përdorur dhunën,
ku do të zbutur bare gjyqësore.
Unë e di që ecën nëshi merr lagësht , vetëm të kërkuar
për të marrë paratë ose të marrë vlerat që solli .
Faqet e ndryshme , unë u rrit deri në majë , Lisbonës ka
qenë gjithmonë kënaqësi për mua , e konsideruar këtë
qytet siç e kam lexuar tashmë librat e historisë , qytetin e
vlerës historike dhe kulturore .
Unë pashëprogresion të pasur një jetë të mirë , që të jetë
në gjendje të jetojnë një encordeirada jetës si i tillë , pra
vetëm të kërkuar të holla , unë e dija se ishte në rregull ,
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unë vetëm të kërkuar të holla dhe ndjehet keq këto akte ,
vetëm donte ishte për të kënaqurvarësisë ime dhe të
ndjehen social , mjedisin shoqëror , që të jenë të mirë me
njerëzit dhe të ndjehen normal , normal në mes të jetuar
në marrëdhënie me njerëzit.
Ndjeva autoritar , ajo gjykuar mua luan Mane në arritjen
e territorit të tij dhe zona të jetesës .Kështu unë u përball
me jetën e të pasurit një grua !Well ... I mori këtë
mënyrë e jetës në një mënyrë pozitive në të cilën e keqe
mund të bëjë për njerëzit , kurrë nuk i bëri dëm njeriu në
një mënyrë që të shkatërrojnë njëri-tjetrin në një mënyrë
brutale dhe të lënë ata me asgjë .
Vetëm mori avantazhin e rrethanave të momentit dhe
vetëm e bëri atë për para , për të ofruar shpejt për të pirë
duhan kokainë , por gjithmonë prolonguei çfarë ishte e
pashmangshme , e cila është ajo që nuk ka lindur një
njeri , apo edhe ndoshta ne mund të trashëgojnë shkakun
për të studiuarsiç është njeriu që pinë alkool dhe pi duhan
drogës reagon në lindjen e gjeneve në trashëgim që është
lënë nga rezultat i fekondimit .
Unë nuk jam" ekspert " në këtë fushë , në mënyrë që të
deshifroj të gjitha këto dhe të jetë në gjendje për të
përcjellë për lexuesit e urtë: llojin për të folur për këtë,
sepse unë kam për të folur për të, janë mënyra e jetës
.Ata janë parë ndonjëherë , si dhe, në anën tjetër janë
duke vuajtur nga fatkeqësitë .
Si të vijë ?
Për shkak semënyra e jetës që ne mësuam si ne kemi lart
referenciei , ju nuk mund gjithmonë të veprojë me ligësi ,
ai duhet të jetë i falur , për të të jetë e respektuar mirë !
Si të vijë ?
Sepse ne jetojmë atë, standardet , ndjenjë jetojnë
dhejeta komanda ndjenjë , është një formë e ambicie për
të qenë në gjendje të ketë një jetë të mirë .
Marrëdhënia filluar, unë kam qenë 22 , u bashkuan në
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ushtri , por nuk duan të shkojnë , porligji u tha kështu
.Dhe kjo është kur kam pasur marrëdhënie të vërtetë
,pasion që unë kurrë nuk do të ketë të njëjtën cristina ,
dhe këtu filloi marrëdhënien që ne të gjithë aspirojnë për
të , ne të gjithë duan të gjejnë martohem tonë të vërtetë
shpirtit .
Ai jetoi intensivisht , unë ndjeva se ajo ishte larg nga mua
nuk e ndjehen mirë , dhe kjo është ajo ku ndoshta ajo
mori që të ketë një fuqi pak më shumë mbi mua.
Ai e dontevajza ishte xheloz , por ajo nuk ishte e insanely
xheloz , ishte një xhelozi të shëndetshme dhe xhelozia se
nuk kishte asnjë e keqe e vërtetë të sëmurë që mund të
marrë mua për të detyruar dikë për të qëndruar me mua
për imponimin tim.
Si të vijë ?
Mendova mua dhe vetëm nëse humbet do të humbasë
gruan e jetës sime , por ajo që ndodhi.Unë të kërkuar për
të shkuar në Bairro Alto dhe ajo të shkojnë në një disko
në fushën e vogël , kemi diskutuar dhe kjo është ajo ku
ne përfundoi , ndoshta ajo nuk ishte vullneti i saj ,vëllai i
madh kurrë nuk e pranoi marrëdhënien si.Kam pasur një
luftë me të, por kjo ishte para fillimit të duash tina , por
kaloi ishte një moment e rrethanë , por unë i pëlqente atë
, por ai nuk e pranoi rrugën time të jetës , kurrë nuk më
tha kështu , por kurrë nuk tregoi se ishtemua , duke e
ditur se unë isha mirë .
Dëmtuar jo shumë , por ai nuk e pranoi marrëdhënien
time me motrën e tij .Ai jetoi me mua vetëm nga fakti i
kontekst , kemi jetuar në të njëjtën lagje kështu ne kemi
mbajtur atë marrëdhënie , që i krijimit tonë .
Nëna e saj po vinte prej tyre , konceptim shtëpiake ,babai
nuk e di , por ai ishte i zoti i mirëraul .
Mësuar të jetojnë vetëm në kurriz të grave , kemi marrë
një lartësi në lagje për të shpallur atë të taksavelagje
ishte fëmijë, por kishte ndjenjën e kohës , tashmë ishte
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duke studiuar .
Dhe këtë herë shpejt e pa , pavarësisht nga mosha e
vogël që kishte , ai kishte për të luftuar për jetën dhe për
atë që ai kishte : babait , nënës , në shtëpi , ushqim jo i
dështuar mua dhe kurrë nuk arriti të më .Sepse
përkundër pagës së ulët që nëna ime të marra , 11 ishin
tregime që i paguhen të ardhurat dhe ka babai im
paguhet vetëm qiranë , nuk është, por kurrë nuk kishte
ushqim .
Pra, ajo ishtefillimi i fundit , që është,heqja mund të çojë
në harresës , unë mendoj se ishte ai që u la në të mësuar
, për të humbur babain tim është dashur të reagojnë në
të njëjtën mënyrë si ai.
I shikoi atë si një hero , një bir luftuar njeri të njerëzve të
përulur , gjyshja , Elvira , ishte me të cilët kam jetuar deri
në moshën 6 , derisa ai shkoi në shkollë , çfarë ndodh ...
I kam përdorur për tëgjyshja ime ishte formuar mua , pa
marrë parasysh monitorimin e drejtpërdrejtë të babait
tim, por në atë kohë ende kishte sytë e tij të gjerë të
hapur , por ka pasur sensin e kohës .
Kishte nocionin e kohës .
A janë raportet e pastër që mund të ekzistojnë në botë.Si
të vijë ?
Në ditët e sotme çdokush mund të vijnë të parat nga
mënyra e tyre e jetës pavarësisht pozicionit që ai luan
apo hierarkinë shoqërore.
Pra, pjesë të kësaj,nocioni se me të vërtetë askush nuk
mund të akuzohet për ndonjë gjë pa prova konkrete ,
dmth konkretisht .
Si të vijë ?
Pra qeverisur ligjet dhe ne të gjithë kemi qasje , ne nuk
duhet të vrasin , vjedhin dhe përdhunim .
Por ne mund të kthehet në agim të njerëzimit dhe
ngjarjeve të tilla pasur sukses , sepsehistoria është e
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bazuar në këtë.
Ne vazhdimësi , se vazhdimësia që gjithmonë do të jetë i
vazhdueshëm , që e cila ka për qëllim .
Dhe kjo është absolutisht e sigurtë që ne jetojmë për një
arsye , ne nuk po vazhdojnë të mbeten dhe të ekzistojnë
mbi tokë .
Unë nuk e di , do të mund të ndryshojnë temën , por ajo
mund të shqetësojnë leximin e lexuesit , mund të
shmangin vëmendjen nga histori e vërtetë që ka ndodhur
.
Por këto janë shembuj që gjatë gjithë librit do të
ekzistojnë gjithmonë , sepse ne do të specifikojë më mirë
dhe të bëjë kuptuar situatat që janë përjetuar .
Si të vijë ?
Në mënyrë që të shohim se ajo ishte e gjitha brenda një
shoqëri ku ka pasur gjithmonë jetën e shëndetshme dhe
të kuptuarit e shoqërisë sepse sytë e të tjerëve mund
edhe të jetë Juda , por nuk është një gjë shumë e
rëndësishme në jetë , ajo që ne mbjellin ështëfrytse ne do
të korrin .
Por përpara , duhet të trajtohen mirë , për të qenë
shembullor , babai im e pa gjithmonë mua dhe të kërkuar
për të parë se si një mbret , por unë jammbret ,luftëtar i
cili nuk mund gjithmonë të fitojë dhe ka filluar shumë i ri .
Kur kam përmendur se e lehtë nuk është e lehtë , por e
vështirë , kjo është kur kam quajtur gjueti .
Pas sulm me një shuplakë në fytyrë që kam ndjerë ishte
se ai kishte humbur , unë ndjeva edhe në sy, ajo më vonë
u përpoq për të rifilluar me mua , por unë nuk pranoi dhe
ajo ishte atje që filloi historinë e vërtetë të krimit , por
kishte histori, ishte ndarë tashmë kur përmbushjen e
gjashtë muaj burg ushtarak në Santarém , ishteburgu
ushtarak .
Nëkohë u dënua Arnaldo , që është historia e atij individi
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përshtatet në rrugën time brenda burgut , në librin e
zgjerimitlexuesi do të kuptojnë mjedisin e vërtetë
shoqëror , në këtë burg rast , rrinë gjashtë muaj është
dhënë falje nga Papa .
Kjo ishte e gjitha unë mund të investojë për të udhëhequr
një jetë të mirë , e kishte ndarë më nga vaskë.Dhe çfarë
të bëj?Kam provuar fatin e tyre .
Ende mori për të punuar në majë të nëndheshme si
shërbëtorin e një marangozit .Zezakët kishin frikë mua ,
ka punuar me të zeza kabllor -jeshile , njerëz të mirë që
donin një jetë më të mirë se ata kishin në shtëpi.
Portugalia kërkuan të kenë një jetë më të mirë në vendin
e tyre nuk mund të ketë në mënyrë kërkimin që çoi ata të
emigronte vendit veten .
Ajo ishte më e lehtë për të parë Portugalinë nga afërsia .
Unë filluan të ndihen afërsinë e Cape Verdeans , për të
jetuar me ta, Cape Verde u nofkën e keqe sepse ata
kishin për të luftuar pabarazinë dhe kur këtu erdhi në
Portugali ishin qenie që nuk janë pranuar mirë , si ajo e
kishte kaluar luftënjashtë shtetit dhe në atë kohë ende
ishte i dehur , ishte një Chavalito , ishte i zgjuar dhe ka
filluar atë që askush nuk dëshiron një fëmijë , unë filluan
të enden , unë kurrë nuk u vadiador , unë isha një
vagueador .
Kam pasur në mbretërinë e përvojës që kishte në të
kaluarën , pa ndarjen e prindërve të mi në moshën 8 , siç
ishte studiuar , dhe si i tillë tashmë e dinte se nuk do të
më zbresë shumë mirë , unë ndjeva heqjen e njeriut që e
kishte një hero.
Duke parë këtë humbi edhe në moshë të re e kuptova unë
kam për të ndihmuar nënën time , por unë me të vërtetë
donte babain tim .
Çdo verë do të shkojnë nëpër me të deri 17 vjet më vonë
akoma të vazhdueshme kur ai ishte në ushtri , por pastaj
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filloi ndarje atë që është e natyrshme .
Në atë kohë ai ishte në fikugojë në praktikë shërbimit të
transportit shkollor ku kam kaluar pushimet me të.
Babai im ishte një njeri i ashpër, kishte një fëmijëri të
vështirë , humbi të atin vjet com14 ishteambicja e
gjyshes sime të rritet në jetë , kanë më shumë
mbështetje dhe të kenë më shumë para .
Babai im raportoi se shkarkimi i tij ishte i dashuruar , kjo
ishte sepse ai i pëlqente ishte një lamtumirë nxituar nga
partia , kurrë nuk do të shohin të atin , por u rrit shumë
për të ndihmuar nënën e tij , ishte i biri jetuar më gjatë
në shtëpinënë .
Kam jetuar gjashtë vjet me gjyshen time , por sa e
vështirë ishte, kishte nga poshtë u rrit shumë, kurrë nuk i
la të bijtë e mohoj .
Në atë kohë ai ishte një minator .Duke kërkuar për biznes
ore , por nuk punojnë aty , çiklist ishte edhe në kohën kur
ai u bashkua me ushtrinë dhe vazhdoi karrierën e tij atje .
Është bërë një njeri normal , ai u bashkua atje nga nevoja
e jetës , si ajo siguroi se ne të gjithë duhet të sigurojnë
vetë-mjaftueshmërinë .
Dhe ndodhi që, ndërsa ai ishte një njeri i ashpër, mik i
mikut , shoku i fëmijëve , por jo i shumë fjalëve , por
ishte i respektueshëm dhe i ndershëm .
Kjo është ajo që ai gjithmonë donte mua për të lënë , por
ajo ishte, aty është, ishtendarja , unë u tërhoq pak , nuk
procedohet me monitorimin e mëtejshëm të rrugës për të
qenë dhe rrugën e jetës , vështirësi për të kapërcyer
pengesën dhejeta siguroi një punë për të siguruar të
ardhmen në mënyrë që të nxjerr në dritë , janë të gjithë
bij të mirë , ne jemi të denjë për të qenë fëmijët e tij ,
por gjithashtu ka pasur një mungesë të të kuptuarit dhe
të besnikërisë nga ana ime , unë u bëmashtrues të jetë
siç tha ai .
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Goditje kamzhiku psikologjik e ndjesi erdhi vetëm
përkeqësohet sepse kurrë nuk e mori për të parë se mirë
është të bëhet, por ka marrë vetëm si të keq duke i ndarë
vetëm kishte mua duke menduar të keqen .
Dhe kjo është se si ajo gjithçka zbriti në dënimin e
aktit.Filloi ku ?
Ajo kishte qenëndarje , ishte kur kam filluar të bashkohen
me vetminë , por ajo ishte mënyra ime e jetës e kishte
kaluar dhe aty u ndjeva i sigurt nga merak e zhgënjimit
që ai i kishte ndjerë por betuar atje , ju lënë mua,
asnjëherëunë do të jap më shumë .
Kam vazhduar rrugën time të jetës ishte duke pirë dhe
duke vjedhur dhe kjo është kur ende kontrolluan dhe u
kontrolluan atë disa herë dhe kjo është kur ajo u kthye
për të duan të pranojnë mua , nuk e di ti më bëri të
vuajnë , unë nuk do të duan të kthehen për të patur këtë
ndjenjëishte e dhimbshme , por gjithmonë kishte për të
jetuar dhe ende e kanë atë.
Unë ende e kanë atë në mendjen time ishte arsyeja pse
kam jetuar kaq shumë vite në burg gjithmonë menduar
ajo gjithmonë duhej të ishte i pranishëm në time kështu
që unë kam aq shumë vlerësim për këtë pasion , nuk ka
jetuar një tjetër i barabartë .
LINHO , pas tre muaj e parandaluese bashkua zinxhirit
LINHO dënuar , historia ime fillon rreth trimëri e një duke
u kufizuar nga trimëri , në mënyrë që në të cilën ne duhet
të merren me botën e dikujt tjetër , ajo që ndodh është
kjo , siç e dijaserruga mund të jetë shumë e gjatë në
izolim , u kthye në xhungël afat , kjo ishtemënyra më e
lehtë për t'u marrë me ata që kryejnë krime dhe janë
brendazinxhir është një botë ku mbretëron ligjin e
marrëzi , dhe kur ne lexojmëme gomarët duhet të merren
me ta, por në qoftë se ne jemi shumë të zgjuar mund të
bien , kështu që jeta ka jetë duhet të mos merren aq
shumë i bazuar jo aq shumëdet , që ishte shpëtimi im ,
ishte kjo metodë që unë zgjodhi për muae bëri të fitojë ,
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por fillim i im do të jetë e gjatë dhe ishte një fillim i
trazuar , sepse kam gjetur veten pa një grua pa liri kam
gjetur veten të mbërthyer, të humbur dhe ishte e re ,
kam menduar të gjithë që mund të duhet të jetë në vitet
do të mund të kalojnë atje .Pra, çfarë ka të bëj ?Fillova
për të fituar respektin , kjo nuk është e lehtë , madje nuk
dëshirojnë të marrin në konflikte të dhunës , ata të
ndodhë sepse ata kalojnë nëpër një rutinë që pastaj më
vonë erdhi për të realizuar ,rutinë që passhih kishte
lodhur për të jetuar , kurrë nuk menduan qenievenjerëzit
mund të bëjë aq shumë dëm për njëri-tjetrin , sepse çdo
shitje të drogës , të tjerët janë konsumatorët sepse jeta
brenda zinxhirit që sillet rreth monopolit është droga
sepse kjo është se si kam filluar pirjen e duhanit heroinë ,
siç kishte hyrë tashmë në zinxhirinnga konsumi i tepërt i
kokainës , heroinës vendosur për të filluar , por një formë
e luajnë , heroina look'll tymi , por kur kam gjetur veten u
kapur nuk mund të bëjë asgjë , por kam mësuar për të
bërë, por ajo do të raportohen më vonë , pastaj të
fillojëkjo ishte që të ketë një jetë në zinxhir Pavarësisht
reality ikjes për kënaqësitë , vetëm dha dorëheqjen të
heroinës që të dini se unë do të abstraktideja e seksit , u
mundësuar nga një kimike që nuk do të më lejoni të
mendoj për këtë.Unë kisha dashuri platonike si legjitime
dhe mori dashuri të madhe , por një gjë që është e
garantuar , por jo të mjaftueshme për të provoni , nuk ju
vetëm duan për të pirë duhan , nuk është
gjithmonëaspekt ne duam të jemi udhëheqësit e shohin të
tjerët në një hierarki për të komanduar çfarëju e dini se ju
mund të nuk , ajo është e dhimbshme , është e vështirë
për të goditur , unë vendosi të mos ndihem keq për
askënd, sepse unë kam qenë gjithashtu aty , ishte paguar
një borxh të drejtësisë , por rruga ime ishte shumë e
keqe , e kishte mësuar këtë mësim më herët do tërrahur
dhe nuk e kishte humbur për shkak të dalë në mes të
fjalisë , por imazhi im u dogj , u mjaft e cekura , nuk
është një llogari e kalimit tim nëpërmjet këtyre vjet burg ,
ishtefillimi i fundit një parim i vështirë , me të cilën unë
nuk mund të vjen keqI tymosur për vite të drogës të tilla
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më ndihmoi të nxjerrë një nevojë të madhe që ne të
gjithë të ndjehen të , ajo është e kushteve logjike një
kënaqësi , termat liri për të ecur në shije të bukur , të
gjithë këtyre viteve unë gjithashtu duan që unë i ndërtuar
aty , por qëdo të jetë për më vonë , tani unë do të flasim
për udhëtimin që është e gjatë, nuk e di se si të gjithë të
fillojë me hyrjen kur të dënuarit i cili është në kërkim të
një mirëqenie , edhe brenda jetës në izolim , por kjo
është e gjitha subjektiv , sepse në mirëqënien tonënuk
mund të apelojë për të gjithë ata që duket në ne, mund të
pëlqen në pika të ndryshme ,së pari mund të jenë
vjedhur, i dyti mund të kthehet skllavi , punë , dashuri
apo personit të tretë mund të kthehet shtëpiake ditës ,
nuk është një shumë e ndryshme të burrave brenda
zinxhirit që nuk mund të jenë gjithmonëe di se çfarë
shkon brenda shpirtit apo që të gjithë i pëlqen , shumë të
zgjedhindrejta për të mos dëmtohen , por përveç se ka
një pikë më të rëndësishme ende , ndonjëherë ,
ndonjëherë , ju mund të blej një miqësi , edhe nëse ajo
është paguar brenda zinxhirit ,ballafaqimi është shumë e
vështirë brenda zinxhirit , ka nga ata që nuk kanë asgjë ,
konfrontim brenda zinxhirit është e lirshme , lirshme në
një anë dhe është e fortë si një e tërë , do miliardë ose
ajo kishte për të dhënë përsëri , për të marrë larg me
muapor donte të ecin kërkuar kështu që të ecin rrugën e
vështirë , ajo ishte mënyra unë gjithmonë marrë më
shumë kohë për të kuptuar , pala ime ishte gjithmonë e
më shumë psikologjike .
Ajo ishte nga atje kurrë nuk e gjeti rrugën e mirësisë
brenda zinxhirit , nuk besoj në të mirën , vetëm e pa të
keqen.Si të vijë ?Sepse unë ndjeva i lodhur me veten
time , sepse sytë e të tjerëve ishte vetëm një kurvë ,
kurvë është një term zhargon që ne e kemi përdorur , që
do të thotë Slacker , një i cili nuk dëshiron të kushtojnë
për çdo arsye tjetër se çfarë po dha dorëheqjen për tëbëni
, gjithmonë shkon rrugën një që gjithmonë jep hyjnore
,pushteti është atje ,besimi i shpresës dhe besimit, dhe
gjithmonë kam kryer brenda meje , unë pashë vrasje në
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atje .
Por si unë ishte marimbar për këtë, dhe lejohet mua që të
jetoj , kurrë nuk u përpoq të më bëjë të keq , tha të
vërtetën, dhe se ishte pikërisht se si kjo të gjithë filluan ,
unë kam qenë shumë e paqëndrueshme , e
paparashikueshme
,
dhedrejtori
i
shkollës
më
inkurajonpër të vazhduar studimet e tij , por se i plotë ,
vetëm jo të gjithë studim, kishte mbështetjen e familjes ,
e garantuar mbështetje.
Kjo gjithmonë ekziston kur ajo është e siguruar me një
mënyrë të ftohtë për të jetuar dhe të jetë në gjendje të
kërkoni atë që është e keqe , pse është ajo që quhet e
garantuar mbështetje , në kuadër të ligjit janë ato që na
japinkeq kur ne jemi të shtyrë dhe të jetë i mundur nga
sistemi , sepse nganuk ka para ne jemi të shtyrë në një
sistem ku ka paraja gjithçka shkon mirë, punimet e
drejtësisë , sepse në qoftë se nuk kishte tashmë .
Si ata besojnë në ju , ata mund të bëjnë asgjë për të
ndryshuar , sepse ata janë të punësuar , dhe ata vetëm
duhet për të komunikuar nuk mund të veprojë pa
kërkesave të cilat janë paraparë për drejtësi , me një
ankesë për një studim të hapjes , por në qoftë se ata
ishin për të hapur njëhetimi unë kam qenë gjithmonë off
hook sepse ai e dinte që ecin në lëvizje brenda zinxhirit ,
e dinte rojet e korruptuara , ato që mbante drogë në burg
, disa të tjerë mori larg , përfundoi në burg .
Disa nga këto policët tashmë e dinte të burgosurit ,
shkëlqeu dhe pati një episod me një nga alfredo ishte një
njeri i natës ,mbret i natës , kaloni explorer shtëpi se
ështëe vërtetë mbret i mafias , kjo meriton një jetëmë i
mirë ishte ish policia vetëm GOE që hynë për
kriminmënyrë unë të jenë të lumtur për të përmendur atë
në librin tim , sepse kam mësuar disa gjëra bashkë me të,
edhe pse ai kishte qenë policët dhe kanë pasur një episod
më pak pozitive në jetën time me të, atau përpoq të më
vrasin lirin e burgut, vetëm nëkohë ishte tashmë një
veteran , ishte pesë u takuan atje .Ai e dinte çdo agjent ,
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dhe të gjithë e dinin mua dhe ky episod u sëmur e
zinxhirit të gjithë , në lidhje me të burgosurit , sepse unë
kam qenë një nxitje për të gjithë prej tyre ishteshembull i
kishin parë në mua , siguron vazhdimësinë në mbyllje
sepse na u desh tëtë jetë atje , dhe kur unë përmendur
më lart se Cape Verde do të ishte martesa e mia , nuk e
gabuar , ishin , në fakt, ata donin të hakmerreshin atë
episod , u përpoq të më vrasë, unë u ftua të jetë njeriu në
kokë , por jo muatë kërkuar për të zbatuar bashkimin e
një sapo keni parë se nëse kam kërkuar që ai do të ishte i
vdekur .
Porironia është asnjë nga që ka ndodhur në agrediramvetëm , nuk e vrau ai çliruar veten e tij dhe u përpoq për
të forcuar miqësinë time me të , por ai e dinte brenda tij
kurrë nuk do të harrojmë këtë episod , vetëm e fali atë
për shkak se ai të ketë përulësidhe duke u gënjyer nga
ajo që kemi biseduar për mua , jo nga të burgosurit , por
për shërbimin e rojeve të burgut , dhe drejtim sepse ai e
dinte se ai nuk mund të mposhtë mua, do të paguajë
çmimin e vdekjes së hershme , atëherë kështu ishte unë
le të ecidhe kur e kuptova se ai ishte i përulur mësuar ta
respektojnë atë dhe për të pranuar sepse ai nuk do të
ishte gjallë nëse unë nuk e dua atë , por nuk kishte asnjë
pikë , vetëm ishte një çmim i lartë për të paguar , unë u
kritikua nga të burgosurit e zakonshëm që urryer policët
,I achincalhado .
- Nelson si ju të pranoni këtë djalë ?
Unë e pranova atë, sepse ai mbi të gjitha ai ishte një
profesionist , fitoi armiq të fuqishme në mjedisin ata
jetonin , policët qenë , ishte shumë i ditur , e dinte krye
të ne dhe e dinin njerëzit të fuqishme që mund të
ndihmojnë , më kërcënoi për të ndaluar duke folur mese
individi ose do të lejojë që të ketë respektin tonë dhe ata
e jona , por unë le atë të gjallë , kjo ishte një ishte një
nga jona , Kepi Verdeans përmenda ishinnelson dhe
carlos , jetonte pikërisht në zonën ku jam rritur ishinata
sup për t'u hakmarrë me mua dhe shpërthime erdhi pas ,
dhe ata donin të shihnin të vrarë këtë një individ të tillë ,
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por kam lënë unë le të shkojë , unë dua asgjë të individit
, edhe pse unë nuk kanë asgjë kundër tij , dhehistoria e
këtyre vëllezërvecarlos , u qëllua për vdekje nga një
oficer psp , ai u referuar , ishte shumë e rrahur , ka
luajtur shah me mua , ai ishte një " ekspert " në këtë
fushë, vetëm e dinte se si të luajë paratë, unë ju kanë
thënë gjithmonë , nuk ia vlen , lojapër dashurinë e , por
në atë kohë ishte i mirë , ai ishte duke u sponsorizuar nga
Manuel dhe Romão dhe badona , ne u lidhëm si vëllezër ,
pati ndihmën reciproke , kishte të gjithë ne në mes ku
krimi lurks në çdo sekondë të Millisekondaka shumë dhe
ndonjëherë ne mund të merrni kapur në mes dhe kur ne e
kemi bërë këtë, unë vendosa që të vazhdoj rrugën time ,
kam bërë shumë përcjellje në zinxhirin , dmth , siguroi
mirëqenien e disa, dhe për të fituar tim, që ështënjëra
dorë lantjetrën .
A ishtemotoja ,motoja e ndihmë reciproke , por nuk ishte
gjithmonërreziku i metermos në një situatë në qoftë se ne
kemi qenë të thirrur për këtë, ka pasur një vrasje në liri ,
kurrë nuk e vënë atë në fjalë ishin të mirë dhe të lumtur
ditë sepse kam ecur deri në këtë vendim,unë nuk mund
të bëj , që mendohet gjithmonë për veten time , kurrë
nuk kam menduar në të tjerët .
Kjo ishte e gjitha shumë e shpejtë për transferimin tim në
luginën e Judenjve , pas tetë viteve të përfunduar në liri ,
ata donin kurrë me mua dhe më pranuan mirë , ata donin
të më bëjë të keq , por i respektuar mua , gjithmonë ka
pritur për pakujdesisë time , diçka që kurrë nuk dha
atyre.Nuk ishte një grua, e cila ishte një zyrtar në
industrinë e ligjore , ajo i pëlqente mua dhe e fali atë ,
por e fali kjo me shije , në ditën që ai hipi muakurth ishte
pikërisht në atë kohë unë isha më i fuqishëm se kurrë ,
kurrë nuk foli shumëme ta me policët , ishte një rrezik ,
unë eci gatshëm për çdo gjë .
Pavarësisht nga e keqja ,e keqja që mund të ndodhë me
mua , sepse , pasi ka marrë një në arsimin bazë në të
ardhmen dhe me atë për të jetuar , është një faktor i
fortë që të jetë kështu , dhe ne janë përdorur për të dhe
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kemi marrë mësimin se jeta është kështu ,jetojnë për të
vdekur ne vetëm të marrë, por kur unë u transferua në
luginën e hebrenjve , por e gjithë kjo është pas nesh filloi
një cikël të ri kjo ishte mënyra ime e jetës dhe mënyrën e
të menduarit nuk lejon çdo lloj abuzimi , pati karakterin
tim ,simmered në pak ujë , dhe kur kam marrë luginën
hebrenjtë , vendosi të marrë një drejtim të ri , ai donte që
të shpëtoj nga më të këqija të së kaluarës , edhe pse kam
pasur, e kaluar, vërtet kishin ata ishte një mënyrë e
thjeshtë për të thënë , çfarëatje shko atje , por jo fare ,
çfarë nuk shkon , atje shkon ;vetëm le të shkojë , le
veten të dal në fantazi që ne me të vërtetë janë një
dominues të shpenzohen dhe pronarin e gjithë galaktikë,
që është, të gjithë jofunksionale dhe çdo gjë është e
përgatitur për të, sepse ata janë të punëdhënësit dhe të
punësuarit nuk e kontrollit të tyreaventurat për të vjedhur
dhe për të thënë se është i legalizuar , është një formë e
mashtrimit , një nga momentet që më lavdërojnë mua në
liri të ishte arritja ime si dhe duke siguruar emrin tim në
biznes.Sikur një gjë më shumë , kjo ishte koha e të gjitha
ose asgjë pa shter fitore , ose vdes , ishtemotoja që
kishte brenda meje forcën për të jetuar dhe shijuar fuqinë
që kam pasur , ndërsa unë isha i mbyllur , kurrë nuk
përdoren dhunën bëra në dobi tëmates mi mori pothuajse
qan lotët , të keqen që unë pashë që po kryhen nga
shokët e tjerë të cilët ishin të dominuara nga dhuna dhe
ndoshta ishin të detyruar të bënin gjithçka trafikantët
dëshironte , por unë nuk e enveredei me një rrugë të
vështirë , edhe psekishte mua i tëri për të heroinës , unë
u betuan për veten time atë për të jetuar brenda zinxhirit
të jenë të gatshëm për të vrarë dhe për të jetuar në
mënyrë dinjitoze që nuk do të shqetësojë të kryej,kabllor
janë të gjitha vështirësi të momentit janë ato me të cilat
të gjithë kanë për tëmarrëveshje , edhe pse ajo nuk ishte
dëshira ime , të krijojë armiq ku atje nuk janë fort të ecin
dhe veten time , ishin ata që u përpoqën për të dëmtuar
mua,drejtimi nuk e pëlqen mua , atëherë kjo është ajo që
ata bënë, dërgoi informatorët e tyre janë të pranishme në
çdo kohë nëqë ishte e hapur për të nëse ata mund të
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informojnë më mirë të çdo gjë që unë mund të bëjë kurrë
, ata kishin një ndërgjegje fajtor , por një gjë tërhoqi
vëmendjen time dhe më bëri të ndryshojë , më basieie
shumë në mësuesit kam pasur , unë ndjevadashuria
platonike për disa, dhe ajo ishte atëherë se ishte duke
shkuar mirë , porvarkë pastaj u kthye , më kapi dhe vënë
mua në luginën hebrenjve ishte i vështirë pas tetë vjet
burgim në liri , la një histori të madhetë nivelitburg ,
sepse i njihte të gjithë dhe ata e dinin mua dhe kjo është
arsyeja pse unë kurrë nuk donte të ndëshkuar mua
njëqind për qind , unë u ndëshkuar shpesh me dënime
disiplinore , një për sulm dhe abuzimit tjetër verbal nga
rojet dhe kjo është se si unëkuptova se vërtet u marrë me
një mafia më e fuqishme se unë , por në të vërtetë nuk
ishin më shumë unë vetëm e kishte librat dhe diplomën
që e bëri një të qenë i ndryshëm nga unë , sepse pasi
tashmë ishin duke luajturshumënë vend të kësajtop , për
dëfrim tim , rastësisht ka luajtur të gjithë nuk kishte për
të luajtur , kam luajtur atu më të lartë atë që kurrë ju
mund të luajnë , ACE e maç , disa njerëz më tha se unë
mund të shoh se do të ketë fat të keq me këtë letër , dhe
diziam-mua që të mund të kenë fatin e keq me këtë letër
, herë të ndryshuar dhe kjo është kur unë filloi të kuptojë
se jeta nuk është brenda zinxhirit , por jashtë , por kurrë
nuk donte të përvetësojnë , por unë e dija se ishte pika
ime e fortë ;filloi një histori dramatike ishte duke
përfunduar në vrasje , ishin tre vëllezër dhe ata të gjithë
të konsumuar heroinë dhe heroinë për ta ishtenevoja e
momentit, që është, ishin të varur nga ajo që ishin të
varur nga droga .
Por thellë poshtë , ishin njerëz të përulur , kishte një
zemër të mirë , sepse ata kishin nevojë për të ndihmohen
sepse ata morën në jetë dhe unë gjithashtu mori , ishte
një jetë e vështirë, ne mund edhe të thonë se kjo ishte
një skllavëri ,jeta mënyrë është bërë ,çdo ditë ne kishim
për të pirë duhan , por ne do të shlyen .
Por e gjithë kjo është rezultat i një mënyrë e jetës , një
që lëviz shkakun sepse unë madje bëj poezi në lidhje me
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përvojën dhe kontekstin e situatës , ata të gjithë më pyeti
një poemë , ishte për të shkruar për të dashurën e tij ,
ishte si ata ishingjithmonë kërkoi një poemë , por kam
humbur veten dhe ishte në kohën e konsumit që e kanë
miratuar këtë mënyrë të jetës , unë e di atë që unë e di
dhe unë nuk jam i gatshëm për të mësuar askujt sepse ai
kishte përvojë me atë të së kaluarës , më bëri një hero
dikëkishte në plehra dhe do të mund të rritet .
Çdo gjë u zier poshtë për këtë, me anë të përvojës ,rruga
ne jetojmë ,mënyrë ne kishim për të marrë të drogës për
pirjen e duhanit , si në qoftë se ai kishte ofruar dhe dhënë
nuk do të blej , unë u bë të thuash një të tregtarëve pimp
drogës për të shitur, kishte për të më siguroj shfletoj time
të përditshme me pluhur unë pi duhan , ajo ishte atëherë
që unë u bë një pimp e trafikantëve , u mbiquajt kështu
ata të gjithë donin të më ndihmoni , më jep barna për të
shitur dhe unë hëngra , kam pasurkohën e lirë më e
madhe se çdo droguar mund të ketë , të varur nga droga
dhe pirja e duhanit .
Por unë ishte i njohur për korrektësi tim, për praktikën
time në trajnimin për shkak të trajnuar çdo ditë dhe kjo
riorganizoi njerëzit që e panë mua dhe më shikoi ata
gjithmonë kishin një paranojë , paranojë që unë
përmenda në këtë mosbesim libër dhe që është e
dyshimtë ,kur e bëri të keqen jemi të pikëlluar gjithmonë
, do të jetë se e keqe do të ndodhë me mua.
Ajo është gjithmonëparashikimi i papritur sinqerisht
habituei- mua në këtë mënyrë e jetës dhe ishte e vështirë
për të integruar pas arrestimit në mjedisin social , sepse
ajo është një medium që ne e dimë , është një hapësirë
shumë e vogël ku i gjallë çdo ditë të çon nëe di veten të
gjithë me njëri-tjetrin , por fizikisht .
Ne duam që të gjithë komandën sepse ne duam për të
fituar të drejtën në një hapësirë që na jep sigurinë veten
për të qenë futur në një të mesme në të cilën ne
gjithmonë të merret me frikën , por kjo nuk është një
frikë , është thjesht duke u siguruar ne, ne mund të
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kapërcyer situatën e ditur

Kjo ndodh ndonjëherë në jetë , të jetë i detyruar për të
gabuar , fatal , një që është shkruar siç duhet , sepse ajo
është shkruar nga përvoja dhe mënyrën e ligjeve që
jetuan dhe u rrit .
Si të vijë ?
Forca e arsyes gjithmonë fiton , dhe të gjitha gjykimet që
mund të bëjë jetën e nganjëherë nuk mund të jetëmë i
saktë gjithë peshon një faktor : shpifjen ,nuk qesharak
dhe jo të bien në të hirit , të jetë ai që të gjithëduan të
përbuzin , për të fyer ;të ndjehen mirë dhe kështu kur ka
mungesë të fuqisë ekonomike janë gjithmonë të kufizuara
për të luajtur sepse edhe pjesë - kjo është një lojë , që
është, disa thonë se e ka për të dini se si të luajë janë
thëniet popullore për fat nëmund të na rrahin ndoshta një
gjë të mirë dhe se fati mund të na japë atë që ne
kërkojmë , mirëqenien , të jetë e mirë për veten , për të
ndihmuar sepse ne ishim mësuar për atë shumë , ndajnë
një jetë të përbashkët me tonëprindërit , vëllezërit tanë ,
motrat, gjyshet dhe gjyshërit , sepse nuk ka , kjo është
brezi ynë , sepse ne jemirezultat i shtrirjes së tyre për të
parë se qeniet e krijuara të farës së tij , që është, e di ne
kemi aftësinë për të njohur njëri-tjetrin ,e di kush jeni
tonë dhe tonë janë gjithmonë në anën tonë , por kurrë
nuk doja të shikojmë , që të ketë një anëtar në një
familje që nuk mund të ju lutemi ata, ata kanë një imazh
për të ruajtur jetën në këtë mënyrë është bërë progresion
të bashkimit, mirëqenie , askush nuk i pëlqen që të ketë ,
ose për të parë dikë që është i familjes tonë ose dikush
afërt për ne, sepse në fund , në fund ne jemi të gjithë të
njeriut , ne duhet të merren me njëri-tjetrin dhe
atmosferë familjare , nganjëherëose në të presë shumë ,
ndjehen pronarët e asaj që gjenerohet dhe të bëjë atë një
mënyrë e jetës që është e shkruar në të gjitha leximet
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teologjike që mund të lexojnë , pra studimin e feve .
Ne të gjithë e marrin me mësimet morale , është e duhur
që ata që ndjejnë një afërsinë aq besnik , që të bëjë çdo
gjë përreth duke parë të mirë, të parët tanë që donim të
parë ato mirë , der ne der , dhe kurrë nuk duan të
dëmtojë atapërpara figurës që ruajnë dhe atë që ata janë
mësuar , vlerat që ata nuk vijezuara lejojnë ata për të
parë të mirë , në një situatë që ndoshta do të mund të
zgjidhet nuk ishin keqkuptuar ndonjëherë .Kjo është e
gjitha shumë e bukur dhemedia gjithashtu transmeton në
këtë mënyrë të barabartë me fasada do të shfaq një
imazh të bukur , janë nën presion edhe nga një fuqi që ne
të gjithë e pranojmë qeverisja, temë shumë e vështirë ,
por ajo ka të bëjë me të gjithë këtë qëdo të raportohet
atje , ne ekzistojmë , ne do të vazhdojë të ekzistojë ,
arsimi është dhënë edhe për ata të cilët pretendojnë të
jenë pronarë të arsyes dhe nganjëherë ato transmetojnë
dhe duan përçarje , ata të gjithë kanë të përbashkët një
gjë për të mbajtur : një Wellness, një mirë- duke qenë se
ata mund të ofrojnë një domain të gjitha që mund të
aspirojnë dhe dëshirojnë mirëqenies për shoqërinë , por
ata të gjithë kanë jetuar dhe rritur me një baba dhe një
nënë , ata ishin të dhënë kushtet e duhura përtë jenë në
gjendje të përparojë në një karrierë që ka për qëllim , por
edhe të dështojnë , por gjithmonë harrojmë dhe
qeverisen nga imazhi ;I mbajtur këtë fjalim sepse
pafundësi im është i madh në këtë jetë , mësuar shumë ,
kam zhvilluar atë që unë kam për të zhvilluar edhe pse ai
ishte në treshe kurrë menduar fundin , gjithmonë
ambicionei që të ketë kontakt direkt me punonjësit e
objekteve ku isha , karrierën timeburgu mund të pagëzoj
atë ajo do të interpretohet mirë në aspektin e fjalës , si
dhe, por do të duhet të jetë , për të interpretohet si me
ndershmëri dhe sinqerisht që ka në jetë .A është i lidhur
ka marrëdhëniet dypalëshe janë marrëdhëniet që
rregullojnë të gjitha kombet , janë çështje me interes të
Komunitetit për të mbrojtur asetet , në mënyrë që ata
mund të japin një Wellness kështu që është themeluar në
botë,liriatema më e vështirë për të folur ,ne mund të
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japim të gjithë lirinë tonë, gjënë më të bukur në botë,
ështëkënaqësi e madhe mund të ketë në jetë , është që
të jenë të lirë , ne duhet të dimë është kapërcyer të gjitha
pengesat që i kemi gjatë gjithë jetës dhe mund të
gjeni.Ka një larmi të madhe të tyre , unë mund të fillojë
mekryesor : të mirën shoqërore , ne të gjithë e kanë një
gjë të përbashkët , si veten tonë, ne mund të jetë i
shëmtuar , i bukur , nuk ka rëndësi , bërë për të mësuar
për të jetuar, duket nuk janë gjithçka ;ndonjëherë pas një
i bukur mund të gjeni një anë më pak të mirë , por
ishtedora e Apollonit , anën e bukurisë , të përshkruar
nga Niçe I ndjekur autobiografinë e tij , nuk ka asnjë
arsye për shumicën , ana e bukurisë është një qëna bën
ëndërr , që na bën dashuri , sjell të gjithë të mirë , por
kaedhe shkon dorë për dore me të keqen , si Nietzsche
përshkruar ekzistuar në anën Dionysian , që është, i
mishëruar e mirë dhe e keqe në instinkt të qënitnjerëzor ,
kur ne flasim për të gjitha qenieve që ekzistojnë në tokë
të lartë kush ata janë , qofshin ato politike , nëse
gjykatësit janë kryetarët e komunave , kryetarët e
shoqatave janë të gjithë mund të jenë , prezantuesit
televiziv që të jetëkarizëm dhe që ka një mirënjohjepor
askush nuk mund të falen , vetë fjalën , falje të gjithë
kanë një arsye dhe kur ne jemi të vënë çështje duhet të
marrë çdo gjë që bëjmë në emër të thënë ligjet që
qeverisin një shoqëri dhe që mund të kërkojë ligjin fjalën
.Ajo ishte atje që mori të drejtën për të mos u dënuar dhe
të përcaktuar me ligj , sepse ajo të gjitha fits , abuzimi
ekziston, ka ekzistuar dhe do të ekzistojë ështëprolog .
Dheprolog vjen nga transhendencës , një mësim përtej ,
ne të gjithë jetojmë , sepse ne e dimë se përsosuri është
më shumë se mirë , ajo mund të jetë, ajo mund të jetë,
është që të mësojë , është që të ketë gjithçka , por ka një
fjalen përcaktimin gjithëkjo : filozofi , mënyra e jetës ,
gëzimin e jetës është ajo që përbën një nga faktorët
përsosuri , ne mbetemi dhe vazhdojnë të jetojnë në të
njëjtën mënyrë ,evolucioni i do të bëhen janë gjeneruar ,
duke u braktisur nuk e bën një e keqe e bekuari mirë që
ne mund të praktikoni ështëhyjnor , që ne të mësojmë ,
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është fati ynë i mësuar çdo gjë na është lënë një
trashëgimi vlerat e madhe , kështu që ata lartësoj fjalët
që shkruaj , por kjo është e gjitha madhërimin e mbajtja
e pushtetit dhe të jenë tënë lartësimin , për gjithë kjo
mund të ishte e bukur nëse ne me të vërtetë janë
plotësuar të gjithë dhe është e shkruar ishte shumë mirë.
Si të vijë ?
Ne do të hyjnë në rrugën më të gjerë të kalb njerëzore ,
janë skllevër të demokracisë legalizuar ,përdorimi i
situatës për të mbyllur dhe të jenë të nënshtruar
rregullave të rrepta ;nganjëherë nuk reagojnë në të
njëjtën mënyrë si normale një mënyrë konformist , quhet
epërsi e qenies ,transformimi në anën e më mizor të të
qenit , kjo është ajo që unë ndjeva , kam mësuar nga
përvoja se zemërimi është një mbështetje të jetojnëpër të
jetuar dhe mbijetuar është parë dhe so're provuar nga
vlerat e shkencës që është dominuar si një mënyrë e
sigurt të jetesës kur kjo duhet të jetë , ne nuk mund t'i
shmanget pyetjes , karakteristikat tona që na bëjnë janë
të ndryshme , por të gjithë të vijnë nganjëjtë, mistifikimit
, nuk ka qenie më e përsosur se të gjithë, të gjithë e dinë
të jetojnë për këtë nevojë për mbështetje të siguruara
dhe të besueshëm të të gjithë qenies , të bashkëpunojë ,
ne zbritur në mënyrë që të tjerët mund të kenë një jetë
më të mirë , papunësi , një kauzë të drejtëKjo është një
përvojë që ju të gjithë do të ndajnë me mua , unë e quajti
këtë histori vazhdimin e qenies , është zgjerimi i kësaj
çështjeje .
E gjitha filloi pas ndarjes nga prindërit e mi , unë u
pranua në një shkollë manastiri i Hale ishte emër të
Kolegjit , me pushime me baba im ishte afër aty , por pas
ndarjes nuk u përball me një marrëdhënie të mirë me
babanë tim , dheishte nga atje se ajo filloi të gjithë , nëna
ime kishte lëvizur në në majë pas ndarjes , kam pasur
rreth 10 vjet , kur mbërrita dhe unë shkova në majë ,
shkolla vraponte, nuk e pranoi këtë mënyrë të jetës , por
apanharam-unë kam qenë një i pafajshëm , e dinteforca e
ligjit ekzistonte , babai im ishte në ushtri guxuar të më
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mënyrën historitë që babai im më tha , që të jetë një
njeri për t'u integruar në ushtri , në shërbim të kombit ,
një njeri i vështirësiç e përmenda , por le veten të kryer
larg nga pasioni i tyre në dashuri me një grua tjetër , një
njeri fizikisht të fuqishëm të mirë, intelektualisht
gjithashtu, ushqej që kanë trashëguar gjenet e tyre ,
kishin atë si një hero , që ishte e gjitha mësuaritqë më
vonëtë vijnë në jetë.
Si të vijë ?
Domain dija unë mund të bëj , që nga koha e ndarjes , siç
kam qenë me nëna ime u bë e pavarur , nëna ime mori
një dashnor , një njeri duke punuar , duke punuar në
zyrën postare dhe punët , është një njeri i denjë , edhe
filloikështu , unë e nevojshme për të ndihmuar nënën
time dhe u bëshkaku dominant ishte gjithë trajtuar mirë ,
unë u pendua , klithën, por kam fituar , unë mendoj se
kjo është tema më e përshtatshme , e deshi ata si të
gjithë, për fat të mirë ata janë të mirë ,kanë një jetë , ajo
ishte normale që të ketë diskutime , por ata kanë pasur
gjithmonë arsyeja është se unë kam qenë në gjumë deri
në transcendencën e duan më shumë , donte të bënte
asgjë , mendonin se ajo ishte e lehtë .
Kam filluar të punoj për të ndihmuar nënën time , por
shpejt e kuptoi se unë nuk ishte për të përshkuar , kam
filluar të punoj si Casqueiro dmth tapicier ndihmëtar , kjo
është ajo që e bënstrukturë që do të formësohet dhe i
mbushur , punoi , ishte edhelagja ime në majë , ka
punuar aty para se djali Toninho e brezit tim , kishte disa
vëllezër , por unë ishai preferuar .
Një individ i cili ka punuar atje ishte Casqueiro njeri i
strukturës në mënyrë që të pajis me susta divan , ishte
pamja e të fuqishme, dhe unë nuk doja më të gjatë për të
vënë më shumë , formë agresive të fjalës që kishte
shkuar tashmë përmes këtë me babanë tim , kështu që
unë zgjodhiduke përmbysur situatën , unë isha duke
mbajtur lart përparimin e jetës , nuk peshonte mua, por
mund të kishte poshtëruar mua se ditë , si një çështje të
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dashur për të mos lënduar apo vras , por unë të mbrojtur
veten hodhi një gurmadhësia e një dore , por unë shtënë
shtrembëruar kërkuar për të dhënë paralajmërim .
Megjithatë pranuar mua atje , kam vazhduar të punoj pasi
kam lënë me zgjedhje, por edhepronar vdiq konsumuar
nga sëmundja HIV , një situatë që nuk u pëlqen pashë të
vuajnë sëmundjen , por gjithmonë e respektuar atë , kam
humbur punën time , kam filluar në asete ,që është, në
zhargon është përdorur si të udhëhiqen , nuk e vënë me
bosët , duan pavarësinë , unë ishte i biri i një luani , dhe
ka vepruar si i tillë .
Në mars 1996 unë u gjet në metro Avenue , kishte pasur
një seri të sulmeve në metro , ka pasur akuza të krimeve
që janë në vazhdim e sipër atje dhe ndodhi rast kaloi një
PSP që erdhi për të pyetur për identifikim , dhe kjo është
për shkak sekishte një ngjarje e mëparshme , një javë
para se të kishte qenë në Benfica superesquadra të
akuzuar për vjedhjen e një lexuesi , por djalin që ishte me
mua , Rikardo, ishte i matur , i papërvojë , ai kishte
ardhur nga ovarian nuk e di qytetin, por ai ishte i njohur
udhëzuesishte një narkoman , dhe në atë kohë si unë
konsumuar kokainë , e gjeti ajo e mirë që të ketë një
shtrat të sigurisë , që është, mua dhe të mbrojtur për të
ardhmen, që është që të kemi një forcë , një bashkim për
progresion .
Por tani vjen këtustrukturë , një nga faktorët kryesorë të
kapacitetit të besnikërisë së secilit , fillon përçart , kjo
është se si kam zbuluar atë që unë tashmë e dinte se ju
nuk mund të besimit në qoftë se ju nuk e dini , por
përvoja ime ishte e madhe , ishtei madh, ai ishte i sigurt
nga vetja, ishte i mirë në atë që ai e bëri, kishte bërë disa
plaçkitje të armatosura , i prirur për një mënyrë për të
mos dëmtuar askënd , vetëm të marrë paratë .
Për çfarë?
Për të jetuar , unë u bashkuan në këtë mënyrë të jetës si
dhe në mars 1996, më saktësisht 28 iu tha nga një urdhër
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arresti gjoja ndërprerë vetëm të shtoni të humbur futur
këtë temë , një javë para se të ishte arrestuar në
superesquadra e Benfica , unë kam qenëpër të fjetur në
një makinë , pronari i saj ishte një kolonel i Forcave
Ajrore toger , një njeri i cili kishte qenë tashmë përmes
jashtë shtetit , unë u dozing nga habituation atje , por
ende kishte shtëpinë në majë , në të vërtetë atë natë
ishteRicardo , dhe vodhi një lexues dhe ra në gjumë në
makinë, ne ishim të befasuar dhe të rënë dakord nga
oficerë PSP përkiste superesquadra e Benfica , por unë
nuk e amedrontei mua dhe tha Ricardo mos trembin do të
duhet të jetë i fortë dhe të thonë se nuk ka për tëfund ,
nuk kishte prova për të kundërtën , por ai më
paralajmëroi se policët do të mund të shfaqet, por e
siguroi atë , i tha atij se është në rregull , piu shumë uiski
dhe të kërkuar për të fjetur dhe nuk ishte i zbukuruar
mua të shkuar në shtëpi dhejetuar aty pranë .Kjo ka
ndodhur , ajo ishtedyshim më i keq se një njeri mund të
ndjehen kur ai mëson dhe trajnonsituata aktuale që mund
të ndodhë në atë ditë mori larg me mua .Ai mund të
binden sundimin tim e nuk ka asgjë për të thënë , por ato
nuk ishin të bindur dhe shkoi për të marrë të gjithë
makinën e ushers afër për të parë nëse ata e dinin i
ndonjë sulmi , një lojtar blu cd , por ne kishim kryer
tashmë disa krime të paradhe të gjithë ishin të angazhuar
në grabitje dhe rrëmbim , shkoi për studim në metro
Avenue ,skuadron qëndroi në papafingo Marquis , stacioni
metropolitane e Lisbonës , u intervistuan , kam thënë
asgjë , nuk e di Ricardo bisedë , por si ai kishte një histori
tëduke kaluar nëpër një javë më parë në një situatë të
ngjashme , unë besuar .
Në atë ditë, ne u largua nga stacioni , nuk kishin asgjë
për të thënë , unë kam besim në dëshminë e tij për mua
do të mund të merrni larg , ishte marrë në kohëne
licencës ishte duke punuar , por kanë gjetur veten për të
marrë fondin e papunësisë , vazhdoi të marrë letrënunë
shkova në kod, unë kam qenë tashmë në të makinës, u
ndjeva mirë , unë kam kënaqësi të madhe dhe kjo ishte
në atë kohë unë u shërbyer me një gjyqësor mori urdhër
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arresti , ishin të shkoj në shtëpi , kishte ardhur nga
palestër, të trajnuar më shumë se një muaj, kur kam
hyrëgjyqësor realizohet , kur e pyeta skuadrën Marquis
kur e pyeta stacionin Marquis de Pombal thashë asgjë ,
porricardo gjithë foli , vazhdoi deklaratën , gjatë fazës së
hetimit ishtehetimi i gjyqësor , nuk kishin asgjë për të
thënë për ta, asgjë nuk ka qenë provuar nga faktori hapur
.Përse nuk mund të pranojë një vendim të tillë , do të
ishte sikur dorëzimin mua , ndoshta ajo ishte më mirë që
të ketë pasur një qëndrim të ndryshëm , të jetë i sinqertë
, të jetë bashkëpunues , pendohen , por kam menduar
mua me diturinë time , i kërkuar për të luajtur me
drejtësi ,gjykatësi që dënoi mua ishte një njeri i cili kishte
probleme në jetë , një nga bijat vdekur nga mbidoza dhe
fëmijëve të tjerë të mbetur gjithashtu eci kapur drogës ,
unë u tha nga avokati , apo thënë të vërtetën ose ajo do
të jetë e vështirë për të goditur , por unë kam besimmua
.
Ajo nuk e mbroj mua se si të mbrohet , nuk dihet se
vepron në legjitimitetit të detyrave që duhet të plotësojnë
, si përfaqësues të ligjit në atë kohë nuk kishte avokat
personal dhe asnjëherë nuk i është dhënë, unë kam për
të punësuar pas arrestimit , pasi udënua pasi u dënua
punësuar ky avokat , ishte gjithçka që kam kërkuar për të
grumbulluar energji , e dinte se ai ishte në dëshmisë
udhëkryq nuk e kishte kërkuar për të marrë , paguar një
çmim të lartë , mungesa e bashkëpunimit dhe
përmblidhet gjithçka për të madhe e miadënimi madje
menduar edhe të më vrasin .
Ishte një ditë e trishtuar për mua unë u betuan për veten
time unë do të mbijetojnë të gjitha situatat negative që
mund të shfaqen për mua , ishte fillimi i fundit tim për
çdo gjë , unë humbur lirinë time tashmë për disa kohë , e
mori një zinxhir të rëndë dhe arritën të mbijetojnë .
Ishte koha për të fituar kam mësuar artin e vetëmbrojtjes mund të rritur nëpërmjet meje , të gjithë e më i
respektuar edhe pushtetin administrativ që është i kryen
funksionet e burgut siç është ai me këtë kur ne të merrni
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diçka që ne duhet të merren , janëpronarët e copë , që
është, ata vetë territorin që të dominuar , mendoj veten e
tyre në mënyrë që ata janë të urdhëruar që të bëjë atë që
duhet bërë për të vazhduar rrugën në besnikëri , pa
marrë parasysh mënyrën se si ajo mund të duket , mund
të jetë dhe se të gjithëdo të jetë por nuk është një
nënshtrim i cili është skualifikim , kur ushtron këtë
pozicion mendoj se mund të jenë zotërit e situatës , nuk
dha dorëheqjen të jenë të thjeshta dhe që ka për të jetuar
, ështëprognozë të asaj që ata studiuar dhe
fatkeqësitëkryer , nuk ishin një, jo dy , jo katër , ishin
shumë , gjerësisht të ndryshme i quajtur ato kryqëzimin
emë të pashpresë , por unë ngritur moralin tim sepse
gjithmonë në rritje, të gjitha filloi në hyrjen time kur kam
marrë për ipLiri ishte një e keqe , shumë e vështirë , unë
ishte plot zemërim dhe dëshira për të fituar , mendohet
edhe për drejtimin larg në qoftë se ai kishte mundësi për
ta bërë këtë , kam arritur të më mbajtur , të gjithë sepse
unë mund të respektoj për veteranët të cilët ishin ip , dhe
ata ishin tështyllat e vërtetë për mua për të mësuar jetën
në izolim , guerreei , luftuan , unë mund të, nëse do të
ishte kështu nuk do të harrohet , të gjithë kujtoj mua ,
gjithë i pëlqen të kujtoj mua , unë uimazh tipar u bë një
udhëheqës të errët dhe të ftohtënuk e di dashuri dhe kjo
është se si unë fitoi lavdi në zinxhirin , ishin akte të ftohtë
të cilët kishin për të mësuar të jetojnë dhe të qëndrojë në
vendin e lartë për të fituar .Shpejt demonstruar
edukatorët , punëtorë, rojet dhe i drejtpërdrejtë për të
ndihmuar mua të fituar betejë të vështirë , unë ndjeva
mbështetje vetëm dukej në kohën dhe rrethanë
asistencën ishte barbar , ajo që ndodhi nuk do të mund të
kishte ndodhur , unë u kthye djallin nëveten time, por
nuk kërkojnë probleme vetëm të kërkuar për të jetuar
dhe mbijetuar , ishte koha e gjendjes.
Isabel ishte emri drejtoreshë e shkollës në të cilën kam
mbajtur respekt të shëndetshme dhe të kënaqshme të
shoqëruar mua gjithmonë më ka ndihmuar gjithmonë ,
por më vonë erdhi për të bërë një bujë në mua , por
respektohen gjithmonë .Dhe e gjithë kjo ishte për shkak
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të presionit të fuqishëm që ishte duke u ushtruar nga
sistemi administrativ që quhej drejtor john g .Njeriu i cili
kishte ardhur nga jashtë, mori larg kuru përpoq të vriste ,
historia e tij është e njohur , kishte disa vjet në pagesë në
administrimin e lirit deri pas transferimit tim, unë e dija
atë derisa ai ishte një njeri i cili do të mund të flasimishte
komunikator u bë i interesuar në këtë temë , ka luajtur
lënduar mua ndoshtafaji i deputetëve , unë kam qenë i
mirë- konsideruar në ciklin profesionale , nivelin e shoqëri
gjithë respektuar mua dhe kjo drejtori të kërkuar kulmin
e karrierës , që është, unë jam këtu përmaster, unë jam
këtu për të fituar me çdo kusht , unë do të jetë mirë për
shkak se ishte qëllimi i tij , ndër të tjera mund të them
më shumë .Një nga shkaqet ai përkrahën ishte trafikimi i
drogës më shumë , ai ka gëzuar duke ndihmuar varur ,
por kërkohet një këmbim valutor , duke luajtur me ligjin ,
kishte një fuqi gjë e lehtë për të dëgjuar dhe të
përcaktojë zbatimin e rezultateve të pasigurta dhe të
kushtëzuara dheregjimi i hapur , nuk ishte djalë i keq , që
shkon vetëm për të mos degjeneruar e saj dhe unë
zgjodha rrugën e vështirë mënyrën se askush nuk i
pëlqen për të ndjekur , por unë zgjodhi për të ndjekur, të
ndjekur rrugën që unë kam qenë paracaktuar , kur duke
folur në destinacionin ngaherë ne hit , nuk ecin shumë
larg nga realiteti , kishte shumë ëndrra si një fëmijë dhe
ëndrrat janë bërë një makth , një pasazh në shkretëtirë
kishin parashikuar , e kishte parë të ardhmen time , por
unë isha gjithë portretizuar në një ëndërr , kam ardhur që
të kenëmonitorimi nga shtrigat që ishin me nofkën i tillë ,
i miratuar më ëndërron , sepse ata kishin për të kaluar
,fuqia e gruas ishte e madhe , më ka ndihmuar , por
kurioziteti zgjohet pas arrestimit tim , kam pasur
mosmarrëveshje të mëdha me vëllain tim dhe të
kërkuartë jetë më i mirë se ai , një konkurrencë të
shëndoshë dhe ai donte të jetë vetëm si unë.Në atë kohë
, kemi përdorur për të shkuar gjueti kundër gjarpërinjtë e
ujit për qëllim, ne do të luajnë lojë biliardo ndonjëherë
përballur kundërshtarët e vështira , por kemi fituar
gjithmonë , unë e dija se ishte e mirë ;sot është toger i
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ushtrisë .Babai im menaxhuar mbështetjen më të
drejtpërdrejtë që unë mund të jap , ia dha , e ndihmoi atë
në trajnim , e gjithë kjo sepse në se një
separação.estamos në mes të lirit time të hyrjes , ishte
trim , vetëm brenda rojet quiseram-unë e di sfond , ishte
një hyrje normale nëse flasim për mjedisin ata jetonin
atje ishte një mjedis kërkesë , dy roje dhe të burgosur të
kërkuar për të fituar , ka ekzistuar një drejtor të mirë,
Manuel , por ishte i korruptuar , por nuk dëmtojnë
askëndishte i kufizuar për të fituar dhe duke bërë punën e
tij dhe gjithashtu ndihmoi për tre vitet qenë nën
juridiksionin e këtij drejtorit 1996-1999 , ai u hoq nga
posti i drejtorit , por kaloi presidentin e këshillit famullisë
, por kurrë përsërido të mund të shpëtoj prej asaj që e
kishte marrë atë nga liri , ishte një njeri i mirë , i kërkuar
mirëqenien e të gjithë dhe në të njëjtën kohë nuk e
dëmtojnë askënd pasur nevojë për të punuar në të krahut
b konsideruar krahun vrasës , u nofkën krahun vrasëspër
të gjithë infrastrukturës mbi dhe marrjes së një vizitë në
sallon bie uji ishte rezultat i mungesës së shkallës së
infrastrukturës duhej të jetë ombrellë e hapur , sepse
kemi jetuar në një mjet të korruptuar deri në pikën
edrejtor të pranojë një propozim të bazuar për paratë që
do të mund të eksploruar drejtimin e përgjithshëm të
burgjeve , u larg mirë , propozimi u bazua në terren të
trajnimit të marrëveshjes , që është,fushë futbolli ishte
udhë me baltë poshtër, Bue rëndëSfida ishtenofka ajo
gjithashtu mund të telefononi esguiça , por ajo ishte e
mirë edhe mund të ecin , ai e dinte se si për të
manipuluar sistemin, kishte sjellë korrupsioni është që të
përdorin kohën e lënë në mes të dënimit të dënimit me
16 vjet, tetë përmbahen besimitsekret , por kjo nuk do të
përfundojë në mënyrën më të mirë për shkak se nuk ishin
ata që ishin të dëmtuar , si dhe do të duhet të jetë pjesë
e sistemit , sistemi është ngritur kështu që nuk duhet të
jetë një justifikim , dhe me atë ka shkuar deri një vit
tjetër , ishteviti i tretë që unë kam qenë në LINHO erdhi
dilemën e vërtetë të shitjes korrupsioni droge autorizuar
nga menaxhmenti i lartë , të gjithë manovroi duke
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përdorur të burgosur të besimit të tyre , ishte i fuqishëm
një tregtari të drogës që kishte shtrirë në jetë me shitjen
e drogëssë emritajo kullat louis , madje bëri një fëmijë
brenda zinxhirit , ka pasur një propozim për të
bërëkompania kaloni dhe do të mbushin thasët thelb
paguar , unë erdhi për të ftuar për të punuar atje , nuk e
pranojnë faktin se njerëzit që kishte për të kryer këtë
funksiontë autorizojë pagesa në drogë dhe ata ishin me
paratë që është transferuar shpejt nëpërmjet kompjuterit
, kjo është kurproblemi i vërtetë ka ndodhur t manuel
.Drejtori deri atëherë ;nuk kishte shumë për të bërë , ka
pasur një studim i gjyqësor , kishte kuptimi i qëllimshëm
një dërgesë , ne do të pastruar imazhin tonë , por nuk
arriti të qartë të gjithë shkuan në oborrin e bar , hetimi i
gjyqësor ishte i akuzuar , dhe një sasi e madhe e provave
,por nuk e kam dëshmitar , nuk është thirrur edhe për të,
edhe nuk do të thotë shumë , vetëm do të mbrojë fëmijën
, unë ndjeva unë ishte me vlerë më shumë manear
shkaku , mund të fitojë diçka nga ajo që të më mbajtur të
heshtur , e keqja e dijaunë do të paguajë çmimin e
vështirë për të goditur.
Roje Sparrow doli jashtë shërbimeve të burgut ,shefi
Amorim kishte për të marrë pension të parakohshëm , t
manuel .Ende arritur për të arritur në presidencën e një
famulli .
Nuk kishte ndryshim të drejtimit , john g .Ishteemri tjetër
që ndiqet në administrimin e ep Ai kishte një ambicie
shumë të madh edhe për kontekstin , se si ata filluan
punimet në repart për të b remodeling e kushteve ,
gjysma e lagjes u mbyll për veprat , unë kam qenë në qeli
me carlosishte bir i nënës së një profesor universitar ,
ishte sekretar i drejtorit të shkollës , por ajo ishte një
narkoman , nga koha në kohë , vodhi çantën e mësuesit
në mënyrë që të ketë para për të konsumuar , ishte një
droguar kronik të drogës ndjeja dhembshuri e qenies së
tij , sepsepër të parë se ju mbani duke humbur , nuk do
të mund të zhvillohet u dha dorëheqjen për të
konsumatorit , por ai ishte i zgjuar , ishte një person
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mendjemprehtë vetëm në trafikim tregun e zi është se
ata dërguan , kishte probleme me ta erdhën për të
kërkuar mbrojtje kur unë isha me të në qeli ,por kjo është
qesharake askush nuk më ka thënë ndonjëherë apo
kërkuan para , borxhet ai kishte për të paguar madje
mbrojti atë , por ishte tradhtuar la mua një borxh të
heroinës për njeriun i cili ka llojin rrahur nga borxhet ,
unë e pranova dhe udetyrë , nuk kishin frikë sepseheroina
e bëri mua një jetë e egër dominimin , totale , ajo ishte
nga atje që unë kam për të marrë një jetë të vështirë për
të goditur , ishte majën e tërbimit tim të parë dikush
vuajnë sepse ata të gjithë më dha arsye , kam
pasurpërleshje të ndryshme lufton , nuk mund të bëjë
mua, kam fituar kauzën , të gjithë ata kishin nevojë pas
mbështetjen time për të punuar dhe për të shitur dhe
janë të mira për veten e tyre , kishinheroinë e lirë të
kënaqur me mua , sepse kam pasur shifra spektakolare ,
ishte shoku , ishtemik dhe mbrojti kauzën , por kishte një
gjë shumë të guximshëm që askush kundërshtuar mua ,
edhe duke qenë në përdorim të heroinës .Ata të gjithë
mësuar të respektojnë mua ishin djemtë në jetën e krimit
, të gjithë e dinin se ku ishim vendosur në mes, janë
respektuar vetë urryer mua , ofroi mua heroinë për të
shkuar të studiuar , ishte mënyra e vetme që ata
mendonin kam pasurqë të ketë një profesion të
shëndetshme dhe të mësojnë , ishtevazhdim i ciklit të
konsumit ishte ndjenjë e mirë, është përdorur dhe më
humbi vullnetin për të ushqyer mua dhe kanë
marrëdhënie seksuale , ajo ishte mënyra ideale për të
kaluar kohën në izolim pa muachat me problemin e seksit
dhe ushqim .
Unë u transferua në Judej Valley në 1998 , unë kam qenë
duke marrë një marangoz natyrisht , nukkonkluzion arrita
pas dhjetë muaj u kthye në liri .
Unë shkova direkt tekregjimi dënimi u quajt 111regjimi i
vështirë , ku ne presim një hetim që mund të japë në
sanksioneve apo pasojat disiplinore , të paguar , të
paguar çmimin për të kërkuar një të drejtë që unë duhej
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të ishte që të ketë TV , radiopor mua më mori të gjithë
këtë, dhe të gjithë e dinin emrin ai të quajtur në
televizionin tim , Susana kishte qenë ofruar për mua nga
nëna ime , ajo ishte awesome sepse televizioni gjithmonë
kishte qelizë time .Ndonjëherë shpikur , e mori u
përpoqën për të, besoi për të konsumuar pushtetin në
ditët kur unë ndjeva i dobët , por kishte një dashuri të
pafund të saj , do të jetë i gatshëm për të vrarë në qoftë
se dikush të prishin mua , unë e bëri atë disa herë unë
nuk u ndjevamirë .
Unë hyra 111 u dëgjua nga kreu i zinxhirit , trashëgimtari
i Amorim kreu i Mozambik , por portugez , një i gjatë , të
pakta , por kjo nuk ishte djalë i keq vetëm për të kërkuar
që të ketë territorin e dominuar , donte që ajo të qetë ,
kjo është se si ai e tha për mua ndalonflasim në këtë
mënyrë ose ne mërzitem , unë thashë po mund të pshurr
ishte për atë , ishte në atë kohë unë u largua në shefi i
zyrës , apo nga tavolinën tuaj , tashmë është shërbim
shumë vite më parë ,roje Baptist ,piu shumë, por i
sinqertë , nuk e kanë ndërmend të keqen e askush nuk
ishte si bosi , donte të kishte një shëndet , unë isha i
befasuar nga kjo roje , u përpoqën për të sulmuar mua
nuk arriti , më kishte disa rojet që ishin aty në vend , dhe
pa PBXkonfuzion , rodearam- u përpoq të më goditi mua
përsëri , ata dështuan, zgjati disa minuta më shumë ,
porinsistimi i tyre ishte forca ime atëherë u erdhi një roje
tashmë në shtëpinë e 50 viteve të tij ,Gardës Hekuri,
folime mua , më tha për të ndaluar dhe askush nuk do të
më bëjë të keq , por unë e kishte rrahur tashmë rojen
Baptiste dhe kreun e zinxhirit ,bos Amorim , nuk
shkaktojnë atyre gjurmë të madhe , unë e dija se ishte
duke shkuar për të humbur , kështu që ai më tha, ju do
tëme duart në pranga për të flamurit të sigurisë , u
prangos nga prania e kokës , ai është i urdhëruar ,
urdhëroi roje hekuri dhe më çoi në flamurin e sigurisë
,bosi më tha për të marrë prangat dhe më tha të shkoj në
qelizë , sido të ishte skemë e sigurt derisahetimi është
përfunduar .
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Sinqerisht , kam fituar për njeriun , ishte njeri ishte bos ,
i vendosur shembullin , si institucionet që përfaqësojnë
forcat e represionit , duhet të jenë të kontrolluara mirë
për të gjithë , në mënyrë që të gjithë të ndjehen mirë .Për
mua kjo ishtekokë më njerëzor e kam takuar , rrinë
ndëshkimin siç do të ishte logjike , do të duhet të
paguajnë për vetë aktin , por gjithashtu fitoi respektin e
tyre , majtas deri në ndërhyj në jetën e drejtpërdrejtë ,
që ka për të mbijetuar edhe brenda zinxhiritne jetojmë , e
quajti atëvend i shkretë , duke qenë frazë identike vetë,
në një vend ku ka asgjë , ne jemi të gjallë vetëm për të
jetuar , por ne duhet të besojnë, kishte dëgjuar për
vrasjen , e ndjekur deri disa mareações , kjofjala është
zhargon për përdorim në krim , që do të thotë saktësisht
vrasje , kështu që unë e kishte kryer disa situata që
vështirë se mund të bien brenda burgut , së bashku me
Rasta hugo , rasta pseudonimi lidhet me 16 vjet në
zinxhirin, ka jetuar në lagjen hungareze , e takova në një
kohë kur përmbushet një dënim në flamurin e sigurisë ,
unë pashë një njeri i ri tashmë kishte disa vjet prej liri ,
dhe të kapur një kontakt ajo jep mua një cigare , por e la
atë për tëshih sepse ne ishim muitashorasfechados ,
foiumconhecimentode rrethanë ishte një kohë , edhe e
kishte parë atje , ai ishte atje në krahut b , një vrasje
krahut të konsiderohet , ai ishte në repart , një krah të
qetë, të burgosurit strehohen të cilët kanë punuar dhe
kërkuartë jetë i qetë në burg , por ka pasur
konsumatorët, tregtarët dhe aty ishte një që ka mbetur
ende siemri është DAUPHIN , unë shpjegoj historinë e tij ,
ai erdhi tek unë , shpejt e pa se hera e parë që kam
takuar atë , ishte mendjemprehtë, chavalo i mirë , por ai
kishte marrë një fëmijëri të egër gjithashtu , nga rruga
prindërit e bëri , daton në Cape gjelbër , duke kërkuar
mua një jetë më të mirë , lidhjet historike që ekzistojnë
në njohuritë dhe shihet si i tillë kishte ngurtësinë e që
kishte jetuarjo udhëhequr një jetë që ishte shumë e lehtë
, kishte për të jetuar në lagjen hungareze , një lagje me
njerëz kryesisht të ardhur nga Kepi Green,ndërtimi i
shtëpive nuk ishin shumë të mira , por ato ofrojnë kushtet
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minimale të mos fjetur në rrugë , kanënjë tavan , për më
shumë mjerim për të pasur arsimim , shtëpitë janë
mbajtur të pastër dhe të pasur çupë e tyre i cili kishte një
arsim të vërtetë , por ka , ka pasur pabarazi sociale,
është dashur të punojë shumë dhe këta njerëz janë
njerëz të mirë , i pëlqente

Por erdhi për të zgjasë për një kohë të gjatë , vazhdon sot
e kësaj dite , por ai pastaj edhe tashmë të konsumuar
heroinë , dhe kjo është kur unë kujtua kisha parë atë në
intendent , nëse ka qenë i errët - biznesit , tregun e ziçdo
gjë është në rregull , pasi që askush nuk e dëmton
askënd , ishte një kohë e çmendur realizuar në shikim të
parë sedjali ishte i zgjuar , kishte një shpirt , pamjen e
saj kishte një rasta i madh , i egër por trajtohen mirë , se
ishte imazhiherae parë kur e pashë, dhe kuptova se ishte
një djalë në sytë e shoqërisë , është parë si e tillë , të
jashtëligjshëm , njeriu që jeton në margjina të shoqërisë ,
por ne të gjithë dëshirojnë të kenë një mirëqenie të
garantuara përna ne mund të sigurojnë , për ne mund të
ruajmë mirëqenien tonë , barazinë e njeriut i cili është i
denjë për të thënë se ne të gjithë jetojmë me të gjithë
kësaj, ne të krijuar , por ne gjithashtu e dimë seedhe
shkon dorë për dore me të keqen , veprimet qëatje mund
të lindin sjellë rrugën e vështirë për të jetuar , ai ishte
transferuar nga krahët përgjatë krahut b , ishte në qelinë
pranë minierës , ai ishte me grimcë në qeli ,tjetri Cape
Verdean , i zemëruar shumë ishte tashmë në qelizëdisa
kohë pas takohen , e dinte se ai ishte në qeli për një kohë
të gjatë tashmë , ishin të kemi histori të ndryshme më
vonë rrëfej historinë e grimcë atë mëngjes pas natës së
transferimit germa e alfabetit grek kthye në repart ,kishte
bërë një marrëveshje me drejtimin , të bashkëpunojnë
duke marrë nëtjetrën kokën e demit të vogël , është një
tjetër shprehje e përdorur edhe në zhargon që do të thotë
të lënë varur tjetër , për atë për të shpëtuar , asnjë të
keqe është parë ishte në mes dhe na dávamo- mirëpor
Hugo ishte në krahut b , atë natë biseduam për Pudemo
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ne dritare e kontaktit kështu që ne ishim shumë afër ,
dhe kam dëgjuar shumë zhurmë në qelizë , kapur
vëmendjen time , brenda zinxhirit të duhet të ketë
perceptimin e rreziku është qëqë na bën të jetojmë dhe
që na ndihmon të fitojë , na sjell shpirtin e duan e qenies
, shpirtin që ne të gjithë të donte të mishërojnë një shpirt
të fortë plotë i guximit dhe aftësi dhe dinak .
Atë natë i paraprirë në mëngjes kemi biseduar përmes
dritares , siç kam dëgjuar zhurma e pyeti :
- Kush është aty ?
Ai kishte dëgjuarzhurmë ndodhi , ai më tha :
-'m Hugo , unë jam këtu për më shumë germa e alfabetit
grek .
Kjo ishte mënyra e sanksionit , fakti se ata kishin kryer
atë ditë që ishin transferuar në repart b , u rutinë ishte
atëherë se ai më tha kur ata të hapë dyert në këtë rast
qelizat vijnë me mua në burg, por tha përmua për të
mbajtur të qetë , por mendova, ky ishtehugo , ishteyll ,
ishte njeriu i momentit , u mvarur nga trafikantët e
heroinës e kërkuara për të siguruar atë pa të holla të
drogës , ishte një domosdoshmëri , ai kërkoi atë, njëdjalë
rebel nga një mënyrë të madh , kjo është kursulmi ka
ndodhur, kam lënë derën e hapur nuk ka shkuar jashtë ,
por unë e dija se ai do të vijë , e dija se ai kishte pasur
disa qymyr në krah, fjala zhargon edhe qymyrguri , e cila
mund të kuptohet sinë zhargonin e krimit një ngjarje
rutinë e shëtitje në shi merr lagësht .
Pas largimit nga qeliza , bënë rutinë tim normal të marrë
mëngjesin, pastaj shkoni tren , të shkojnë në shkollë , të
shkojnë në shkollë mëngjesin atë mëngjes , duke e
çuditshme për të mos parë ato sepse rutinë ime ishte kjo
ishte për të kërkuargjithashtu, ishte varur , por nuk ishte i
varur me të vërtetë , por e kishte bërë tashmë një
grabitje dhe i kishte siguruar me forcë disa para gjatë
mëngjes erdhi për të më thoni , djemtë që ishin edhe
konsumatorët quheshin Piranhas , që kërkojnë jetën në
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një mënyrë tëmë i ndershëm , por gjithmonë çorientues
sepse varësia gjithashtu çoi ata në këtë,Hugo ishte për
flamurin e sigurisë me grimcë , por u shfaq një tjetër top
Ze , Angolan jetuar në chelas kurrë nuk e kishte të mirë "
ndjenjë " me të sepse jukanë dhënë një pantallona tuta,
lagje e lartë Emilio dhe ai donte të vjedhin Emilio , ai e
dinte se pantallona e tij ishin të miat kishin shkaktuar
mua disa herë , por unë kurrë nuk e quajti , kurrë nuk i
dha rëndësi të ata kishin një luftë të madhe lagje Emiliotë
lartë u rrit edhe atje në lagjen e lartë ishte bajat , ishin të
njëjta krijimin dhe ai donte të mbrojë atë ose më takonte
mua të kërkuar për të mbrojtur nderin e të qenit kushtet
e famullisë e një lidhje të fëmijërisë , atëherë ndjekur nga
disa të tjerë , të profetit , gjithashtu ilagje dhe ajo ishte
atje që i dha i madh top lufta :. Zé ishte i fuqishëm
peshonte rreth 90 kg , Emilio ishte një njeri i thatë ,
african tipik siç ishte më e hollë mbrojti nderin , të
përballur situatën, Ze topin wanted-dërgimin e katit 3
ishte ku kemi dhënë diskutimin , kjo nuk ishte e lehtë ,
por ai e dinte se ai kishte shkathtësi për të jetuar dhe
kanë për të mbijetuar pyetjen.Pas Zé topin kanë marrë
pantallona e tuta dhe të jetë me ta në dorë, diskutohet ;E
dijaEmilio do të fitojë , por unë kurrë nuk mendova se do
të përfundojë sitop billy donte të dërgonte atij në katin e
3 , kapi këmbët e saj ,Emilio bëri atë që keni mësuar , në
rastin e fundit, unë që të më kenisave , grabbed qafën e
tij të detyruar për të thyer , që është,moment ju kap
qafën jo të madhe , ajo kishte një fytyrat parmak ose hyn
në qelizat , çfarëdo qoftë ajo dhe nuk ofrojnë siguri të
madhe , në këtë rastu bëe paparashikueshme , që nga
momenti i parë kam menduar se ata ishin duke shkuar
për të bjerë, që është parashikuar të parashikojnë
veprimin , por pastaj kam menduar dhe ende kishte disa
sekonda pas duke parë dhe të planifikuara dhe mendova
se nuk do të ndodhë , por kjo ka ndodhur ,Emilio grabbed
qafën e tij dhe nuk e le të shkojë më shumë , dhe të
detyrojnë topin joe bëri , ai ka kombinuar dy forca
monumentale , nuk ik kur ajo është e drejtë, që ka qenë
gjithmonë i arsimit tonë , ra nga kati i 3 për të
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menduarDëmi ishte më i madh , madje mendohet disa
prej tyre do të mund të vdes në atë situatë , por për fat
të mirë janë ruajtur,arsyeja e forcës fiton gjithmonë unë
mendoj se kjo është jetë, unë tani u zhvillua pak ndaj
subjektit , për të shpjeguar të gjithë rrugën ajo ishte
bërënë këtë kontekst që ne gjithmonë do të përmbush
njerëzit , le të mbajmë kontakte sepse ata janë ato që na
ndihmojnë të flasim për të diskutuar situata është e gjitha
mirë nëse shihet e bërë në këtë mënyrë , ne mund edhe
të ketë një jetë të lidhur me varësinë nga droga , por ne
ndjejmëmirë , sepse ne jemi të varur nga droga , por ne
jemi njerëz të cilët diskutuan temat e temave gjerësisht
të ndryshme, nga më banale temë , nga e thjeshta të tilla
si futboll derimë shkencor , ne lexojmë mjaft kështu që
ne mund të diskutuar më vonë , ka qenë gjithmonë i fortë
jonë u lexuar, tani dhe la më shumë më parë këtu vetëm
për të kërkuar për të treguar pse unë them kurrë nuk
kam pasur të mirë " ndjenjë " me top billy ,top Ze la
krahun ,asgjë Emilio nuk ndodhi , ishte e padëmtuar , por
që ishte ditëfjeturnë spital për parandalimin .Top Zé ishte
ende rreth 3 javë në spitalin e burgut , e futën në platin
krahun, ishte më sëmundjen që kishte , unë kam qenë
sinqerisht i kënaqur të shoh se mori larg , unë ju fali
veprimin , por unë e di se unë gjithmonë kam një
mërimua , por gati , kam kuptuar situatën , le të ecin .
Kjo ishteditë në mëngjes , ndoshta do të ishte një 11:00
gjithashtu top Zé kishte shkuar në flamurin e sigurisë , e
dija se Hugo ishte me të , e kishte parë atë disa herë ,
kanë qenë në pavionin e sigurisë çoi në sanksioneveburg
të ashpër do të thotë është quajtur çalë , është izolimi ,
nuk duhet të ketë ndonjë gjë të qelizës nëse gjërat
themelore , Teres një peshqir , një fletë Teres , Teres një
libër për të lexuar , ju nuk mund të ketë lighters qelizë
dhe ju janë të mbyllura23 orë në ditë , është gjithmonë e
vështirë për të kapërcyer , por vetëm për të na mësuar të
këtyre sanksioneve , sepse ne kemi kaluar këtë më parë ,
duke jetuar në dënim ,dënim të jetë nëtë jetojnë atë
situatë , por nuk doja të jetoja në këtë , ne e dinimse ata
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që ecin në shi merr lagësht .
Të gjithë e keqe ishte kjo dhe ka përfunduar dënimin dhe
gjërat do të qëndrojnë në këtë mënyrë , por jo në sulmin
hugo godit me thikë dy herë në stomakDAUPHIN , trajtuar
njeriun e keqe, për të vjedhur pak, disa gram heroinëdhe
rreth 30 tregime, do të jetë rreth 10 gram, një njeri i cili
do të paguajnë çmimin e pseudonimin tyre DAUPHIN ,
putrat , putrat sepse ai ishte arrestuar për sulm në tren , i
bërë një i vdekur , u folur shumë për dhe të njohur në atë
kohë, një sulmtop , sepse ajo i përfshirë një shumë të
holla , ajo ishte një sasi e tepruar në atë kohë ishin
konvoji mbante paratë nga bankat mes Sintra
Lisbonë.Sulmi ndodhi edhe atje jashtë trenit Lisbonë
Sintra dhe aty ishte një njeri i vdekur , por ata kurrë nuk
do të mund të provojë se ai ishte ai që ka kryer vrasjen e
krimit , kurrë nuk ishin në gjendje për të provuar se ai
ishte udhëheqësi i vërtetë i vrasjes , por u dënua dhe
mbiudhëtimi i tij i burgut mori disa bastisje me të cilën ju
erdhën dhe kapur të drogës , ai nuk ka dhënë të drogës
për këdo fitore , që është, ai shiti , ai e mbajti të drogës
vetë , ai organizohet safes brenda qelizës , vetëm nga një
chibadela ata mund atjevijnë , por kjo është për tani .
Ndërsa ai kishte pseudonimi gaforre -së i është dhënë që
pseudonimi duke mos tjerrje asgjë për askënd, nuk jap
askujt , ai e di se një dorë mund të lajëtjetër , që është,
ajo mund të japë fitore do të mund të ndihmojë
kurturmat e pyesnin për ndihmë dhe hugo ishte një djalë i
ashpër u kapur .Ka ndjekur një rend pas këtyre ngjarjeve
, DAUPHIN u transferua në Coimbra , me vlerë të vogël
bit të hebrenjve , megjithatë edhe unë ;ishin në 1998 më
siç duhet 27 qershor ishin ndarë më nga hugo ai ishte në
një tjetër qelizë , ka pasur faktorë që çuan për ta bërë
këtë , të tjerët shokët e vet që kërkonin ishin Piranhas ,
sepse çdo ditë grabitur rreth 3040 gram e duhanit dhe
konsumojnë , tërhoqi turmën , sepse ata janë gjithmonë
të orientuar, quhetrend i varësisë nga droga dhe ishte
atëherë kur ai e la një kafshë të çalë , ne kemi vendosur
se ne do të qëndrojnë në të njëjtën qeli , por këto
82

Piranhas gjithmonë fliste keq për muasepse atyre unë
ishte më shumë një xhungë në rrugë, kishte marrë atyre
dhoma luaj sepse ata e dinin se unë ishakurvë e vërtetë ,
tërhoqi miq sepse ai e dinte që të më japë jetesën.
Ai e dinte më jap të situatës kontekstin e bashkëjetesës
dhe ajo u këta njerëz që jetonin rrethanë të tillë me mua
në këtë moment , ata thanë keq për mua , foli keq për
mua, të gjithë në mënyrë që të merrni përfitim nga
çfarëkec rregulluar , i kërkuar vëmendjen përdhe ata
donin të kenë në qendër të vëmendjes mbi ta në mënyrë
që ata të mund të jenë ato janë të mira , që është, kanë
marrë gjithmonë të shfletoj , unë nuk u mërzit me atë e
dinte se jeta ishte si të gjithë do të jenë të mirë dhe të
jetë mirënjohës për të ardhurat tuaja për përfitimvet , por
janë gjithmonë ata që unë ndonjëherë e nevojshme , ata
gjithashtu e nevojshme mua, ne të bëhet një forcë të
bashkuar, që është, janë të siguruar në qoftë se ata donin
disa do sulm ndihma jonë , por ajo gjithashtu do të duhet
të paguajnë dhe se ishtekohaunë u transferua për të
marrë një kurs në luginën hebre , tashmë kishte dy ose
tre muaj të operimit kur rasta Hugo u transferuar në
luginën e hebrenjve arriti kam marrë atë si një vëlla , për
miqësinë që tashmë kishte me vete , ka katër krahë
nëValley krahë hebrenj a , b , c , d , kam gjetur veten në
d , ishte në burg, me dauphin tashmë ishte transferuar
nga Coimbra të hebrenjve luginë dhe kjo është kur unë u
tha hugo nëse dëshironte të qëndrojë në qelinë time ,ai
donte , por nuk ishte një tjetër çështje që ai kishte frikë
sepse ai tashmë ishte duke u përpjekur për të vrarë
dauphin në liri , përveç duke i dhënë atij dy therr me
thike donte për të dërguar njeriun e katit 3 poshtë këtu
dhe kushëririn e tij, Bento , penguarpër ta bërë këtë , por
ai nuk do të qëndrojë me mua në qelinë time , jo sepse ai
nuk donte , por kishte frikë hakmarrjen e dauphin , kishte
bërë tashmë disa gjëra në burg , kishte respekt , ishte një
njeri i cili ishte hak lehtësisht i njohur si i tillë , porunë i
thashë atij të harrojmë senjeriu nuk do të ketë sukses ju ,
askush nuk do të marrë hak , kishte një marrëdhënie të
mirë me dauphin i njoftuan disa herë se unë nuk e pëlqen
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atë që vepruan tek ai dhe ai e kishte më tha se ai kishte
harruar tashmë .
Unë isha duke marrë kursin, dhe këto transferta erdhi nga
një vela ndodhur në LINHO Rasta hugo dhe kadetët u
akuzuan në një rast të vrasjes që ka ndodhur në lloj
pëlhurash.Ne ishim shumë të rinj që kishim ardhur liri
mund të përmendim emrat e të gjithë atyre, por unë jo
vetëm që do të përmend emrat e disa ,grimcë ,Johnson
,lojtar futbolli i vërtetë , përfaqësuar të gjithë zinxhirin e
Zgjedhje ku ai ishte ose kishte kaluar , tonipulëbardhë ,
ishte transferuar nga edhe duke bërë disa sulme në
LINHO trafikantët, gjithashtu u Ze tó , ky i kishte jetuar
mjaft me të, nuk është arrestuar , ka jetuar me të, nën të
njëjtën çati , me umasraparigas , chavalas kam pasurtime
ai kishte e tij.
Porkurioziteti i kësaj historie ishte e kundërt për mua , eci
me një vajzë që hanin kalë dhe ajo kurvëruan veten lart
për këtë çështje ishin dy prostituta , nuk i pëlqen që
jetojnë të varur nga një grua , por unë i pëlqente atë aq
larg sa për të jetuar me të.Unë vetëm konsumuar kokainë
në atë kohë , nuk ka marrë shumë mirë ajo heroina dhe
kokaina , por mbajti marrëdhënie , i pëlqente të saj dhe
ze te dhe ana ishin gjithashtu të varur nga droga
dhekurioz i kësaj historie është se unë gjithmonë i tha që
të Ze për të që të largohenkalë , gjithmonë tha se nuk do
të përdorin heroinë , më vonë erdhi mua që të kënaq në
zinxhirin dhe në atë kohë unë isha në luginën hebre ,
kishterasta ,pak e vogël ka jetuar deri në kohë të mira ,
ka pasur mjaft shumë materialit nëtreg , që është, ka
qenë një shumë të drogës dhe hebrenjtë Valley është një
zinxhir i respektuar , përmes të cilit shumë njerëz dënuar
me dënime me maksimale dhe gjithmonë kishte një
reputacion për të qenë një zinxhir të rrezikshëm , kanë
ekzistuar gjithmonë dhe nuk ka ndodhur vrasje , kështu
që ishte një zinxhir menjë famë të rëndë .
Si nuk ishte një shumë e materialit në treg të gjithë të
kërkuar për të shitur për të pajisen me më shumë
material , aty fillonmosmarrëveshja ndërmjet dauphin dhe
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Pinocchio reale gjetur arrestohet vetë për trafik
ndërkombëtar të drogës , ishtekryetar dhe sinjeri tashmë
kishte një rekordnë zinxhirët e veriut në jug të Portugalisë
, dhe kjo është kur filloi përsëri nuk duan të shohin apo
dinë .Pinocchio paguar për hugo një shumë të barnave të
mundë të dauphin , ai hyri ai me dhunë sulmuar njeriun
në dhomën e veshjes , të gjithë për hir të zili ;DAUPHIN
shitur pako të mëdha dhe të tyre ishin të dobët , kjo
është arsyeja psePinocchio paguar të mundë të dauphin .
Kjo ishte një ngjarje që nuk ishte shumë i këndshëm , por
ka ardhur koha , por edhe kishte një regjistër të
brendshëm dhe kishte shërbyer tashmë disa dënime , unë
filloi të ketë probleme , unë filloi të ndjekur nga një
individ marcão pseudonim , ai e gjeti veten të bllokuarpër
vrasjen e vëllait të tij , dhe se si unë e nevojshme për të
pirë duhan çdo ditë filloi të koleksioneve dhe ishte një nga
ato koleksioneve që marcão u shfaq , nuk ka dashur të
më lejoni të marrë paratë , ai e gjeti të drejtë pasi nuk
ishte më shumë se vjeti hipi mua bar që është duke
kërkuar për të shmangur mua që të mos të marrë paratë
nga mbledhja sepse ai ishte gjithashtu atje për të marrë
para.Ne patëm një shkëmbim të fjalëve në të cilën ai
tregoi fuqinë fizike , por asgjë nuk ndodhi unë doli me om
paratë I, vetëm se ajo ishte fillimi për të bërë një armik ,
kam ardhur për të bërë një lojë futbolli në të cilën ishte i
përfshirë një volum prejduhani për ekipin që fitoi , ai ishte
në ekipin kundërshtare kam gjetur veten duke luajtur me
grupin që kishte ardhur nga lirit , imi është bërë nga
pulëbardhë toni , jorge , e louis me Joe dhe atletët dhe ne
e dinim ne ishim dhe të luajë, ne të kërkuar për të fituar
edhe në qoftë se ajo kishte për të nënvlerësojnë
kundërshtarin dhe kjo është ajo që ka ndodhur, kemi
humbur , kemi humbur lojën si unë ishte kreu i bastit ,
kishte angazhuar televizionin tim mbi lakmisë për të bërë
një vëllim , ai do të angazhohet në Ramon ,cigane , kishte
Gjurmë të gjata ishte një njeri i goditi në mes, siç nuk
duan të humbasin tha nuk ka paguar , ata chatearam
është e gjitha unë dhe kërkoi volumin e duhanit , por ra
në heshtje , ajo ishte atëherë që ky djalë marcão vazhdoi
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tëdonte të them sevëllimi dhe i pranuar , sepse ata kishin
asnjë arsye janë të kombinuara në lojë , ishte një atlet ,
gjithmonë ka luftuar për të drejtën dhe për të shmangur
problemet kur kështu kishte për të shmangur .Vazhdoi ,
por ky djalë gjithmonë ka vazhduar me duke u përpjekur
për të provokuar ;nuk është një ditë që unë kam qenë për
të shkuar në rrjedhën e zdrukthtari , ishte arsyeja pse
unë kishte shkuar atje për të Judej luginë , atë ditëi
pashmangshëm ndodhi ,roja ishte më hapur qelizë , ajo
ishte e rrallë shkoj në qelizë ,por atë ditë ishte i frustruar
, nuk e kishte tymosur mjaft të drogës ishte për të lënë
klasifikim të zbresin në kurs dhe do të mbulojë duket mua
marcão , më dha një nxitojnë sepse siç ishte frustruar dhe
si kishte pasur një histori , subjekt provokues përmua ,
unë nuk hezitoi desferi një grusht dhe ai reagoi , por
kishte asnjë shans kishte studiuar tashmë , ishte një
luftëtar , por bënte çmos për të provokuar atë që ndodhi ,
ishte e bujshme , dmth nuk përmbush asnjë dënim për
shkak se ai ishte atje se ditëkreu i lagjes , Eduardo , ishte
emri i tij , një burrë rreth gjashtë metra i gjatë , i fortë
fizikisht , ishte një njeri i ndershëm , ai ishte një njeri i
drejtë dhe i lënë atë në se.Kam vazhduar në kurs
gjithmonë i vëmendshëm ndaj çdo sulmi nga ana e tij ,
sepse unë kam qenë i vetëdijshëm se ai kishte marrë disa
kohë për të provokuar mua dhe si i tillë , precavi mua ,
ajo që ne të gjithë e kanë instinkt , kuptim i gjashtë grave
sens të përbashkët të quajtur , poedhe burrat kanë
.Kuptim i gjashtë ështëi papritur , është të dish se si të
luajnë dhe të dish qenien dhe respekt , asgjë nuk ndodhi
pas kësaj, unë u përpoq për të ndjekur në avantazh por
nuk mund sepse zemra ime ishte e fortë , u sigurua nga
Rasta hugo , një nga burrat më të respektuar nëkohë që
kam jetuar në izolim , jo vetëm që konsideroheti parë ,
sepsepër herë të parë , unë ;gjithçka ai mësoi , guximin
ai shfaqet , siç e kisha pasur trimërinë dhe tashmë unë
kishte kaluar , zhytur , zhytur guxim të dini se ka pasur
një luftëtar , një njeri besnik , një poet , një njeri që i
pëlqente poezipor edhe se isha më i mirë se ai.Unë do të
doja të dëgjoj , unë e përbërë me shumë ajete , një
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dedikuar atyre tij, unë isha më i miri , ishtefigurë
karizmatik e herë në të cilat ai u zhvillua , ishte
mendjemprehtë , ishte e fortë , ajo ishte e pabanuar ,
mori hak në mes , ku ajo ka jetuar me pjesën tjetër
tëpopullsia burg , kapet shumë , por ajo ishte e gjithë
njerëzit paqësorë , njerëz që kanë punuar , por jo mua
.Kur unë u ndal duke punuar dhe mori kurs , unë u bë ajo
që ne nuk duam që të bëhetluan e errësirës , unë u kthye
në liri , kjo është kur çdo gjë ka përparuar për mua sepse
unë kishte ardhur në shtëpi ku unë kishte qenë dhe kishte
zotëruar ,ka pasur konfirmim i qenies sime , rilindjes së
zonës kisha pasur ndonjëherë në atë shtëpi , sepse ai e
kishte mbajtur respektin , ajo ishte e vështirë për të
goditur , kështu që vendosa të shikoni për mënyrat më të
lehta për të mbijetuare vështirë që kam gjetur .
Kjo është një zinxhir qendror i Lisbonës , i vendosur të
gjitha llojet , motherfuckers që ekzistojnë në jetë , disa
kanë kthyer në krim rastësisht , të tjerët kanë veshurkrim
me vetëdije , ka pasur gjithmonëfaktor i mirë dhe i mirë ,
nuk i frikësohen asgjë, por muanjëjtë me atë që kishte
bërë tashmë çdo gjë nga të qeniti mirë ,mik,mbrojtës
,pajtues , që të kuptojnë të gjitha situatat , ata ishin të
hidhëruar , të cilat u thanë nga ata që desabafavam mua ,
sepse unë ndjeva dhembshuri të madhe, kishtemarrë
ndjenjën e unitetit dhe nuk do të shkojë në zhgënjim .Unë
shkova në rrugën time për të marrë një e kushtëzuar ,
por ende kishte disa kohë për të përfituar ngakushtëzuar ,
kam bërë një vendim unë nuk do të bëjë asgjë që dëmton
mua , por unë do të punojnë për lirinë , u bë i ndërlikuar
sepse të gjithë u përball me një zotërim të
mirëstrukturuar nga drejtimi , por unë mund të kishte
fituar çdo gjë me atë drejtim .Në atë kohë nuk ka pranuar
searsyeja që është marrë me këtë drejtim ishte aq e
vështirë , ishte një regjim autoritar , sepse nuk ishte për
të pranuar skemën , të destinuara për të marrë shpëtoj të
shpejtë të zinxhirit , por është bërë edhe më e vështirë ,
por unë lëpër lexuesit e mëvonshme në mënyrë që ata të
mund të kuptojnë të gjithë një rrugë që nuk bën gomë e
përsëritur , e vështirë për të goditur , si dhe ishte koha e
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tranzicionit t manuel . ;Drejtori që unë kisha gjetur , u
zëvendësua nga john g .Njeriu i cili kishte ardhur nga
Macau , një ish- inspektor i gjyqësor , një njeri i cili kishte
jetuar një sulm nga ana e mafias që është themeluar në
Macau , i quajtur 24 karat , ka pasur disa roje të vdekur
në punë për shkak se ajo i përkisteadministrata portugez ,
atëherë përse të dërgojë përforcime të publikut për t'i
shërbyer kombit .
Ai pësoi sulmin , u arratis , por truproja e tij u vra , u rrit
, erdhi në administrimin e liri , njeri i drejtë , ai pëlqente
mua kur më pa , ai dërgoi mua e di se ai kishte besim në
mua, por unë nuk u kujdes sepse ai kishtenocioni i
transformimit të duke u konsideruar veten e akrep
mbretit, një që ka helm në gjak , e thirri atë dhe për të
mos e quajtur , kam humbur .
Filloi një dënim minimal në qelinë e strehimit , ishte një
dënim , ai nuk ishte i vështirë , është konsideruar një
dënim shumë normal në ritëm të shoqërueshëm brenda
zinxhirit, por për mua kjo u bë një makth , nuk e pranoj
këtë dënim .Drejtori john g .Ai shkoi në qelinë time për të
biseduar me mua , për të më ndihmuar , nuk e pranojnë
ndihmë të tillë , besonte besimin që ai kishte, siç ishte e
drejtë , ai kërkoi në këmbim të një bashkëpunim të
drejtpërdrejtë të asaj që ai donte të di , unë nuk ishte i
gatshëm për të bërë këtësepse ajo kurrë nuk ka qenë më
bashkëpunojnë në këto shërbime , por kjo ishte deklarata
e tij se si ai ishte një njeri i mirë .Ky dënim , më e keqja ,
e kishte marrë dy psikotrope erdhi , për dritare ime
ishin:gjuetar ,Chibanga dhePiranha, ishtegjahtar i cili më
dha dy barna psikotrope , kaloi një të diplomuar të
shërbimit , ishtenjeriu që kishte muamarrë të jetë në
qelizë dënimit , Sampaio ishte emri i tij .Që efekti i
Psikotrope ishte ende në mua , i zemëruar mua shoh
abone Sampaio para qelinë time , unë u largua nga tërë
qeliza , mori zjarr në dyshek , u largova , kur rojet u
ndihmuar mua , unë u largova , unë shkova në oborr,
kapetnjë shkop dhe dy gurë dhe kishte shkruar në krahun
e drejtë , hakmarrje, dëshirën e tij mizor .Ajo ditë ishte i
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gatshëm për të vrarë rojet apo kushdo që ajo ishte që
mori në rrugën time , por ata ishin të zgjuar si gjithmonë
, vijnë bisedoni me mua , ata nuk kishin rrugë tjetër
jashtë , sepse ata e dinin se unë u zemërua dhe kishte
një krah të tërë përmbrojë veten në qoftë se unë kështu e
shpalli , por unë nuk ishte në llogarinë time , sa nuk do të
mund të luftojnë pa arsye, pas pak orësh I
pranuarshpengim , që është , periudhën që përfundoi
negociatat dhe kështu unë nuk e plotësuar me të vërtetë
,pranuar se ata më dha 20 ditë në qeli disiplinore , që
është i çalë për shkak se ajo ishte atje që kam takuar m
Alfredo . ,PSP ,GOE ish , mashtrues ishte provincial , e
mori shtetin për të mbajtur detyrën si i tillë , për të filluar
funksionin nëmafia , ishte një njeri i vështirë për shkak se
ai kishte qenë tashmë peshonte kampion mesatar boks , e
dinte atë mirë , dhe kjo është kur , kur unë rashë në
qelizë disiplinor , pati një episod që nuk e duan dhe që ju
të mund të marrë jetën e tij , sikishte histori me zezakët
që kishin ardhur për të përmbushur sanksione disiplinore ,
ishte një kohë e egër , unë tashmë e dinte se çfarë po
ndodhte gatii suksesshëm dhe i kishte thënë me zë të
lartë se unë nuk do të papar numër të tillë duke u rrahur
prej tij ,sepsedrejtim ishte e dyshimtë , është bërë mafien
e të gjithë zezakëve të cilët ranë në dënim dhe kishin
kryer apo marrë ndonjë dënim për shkak të respektojnë
rojet ose shërbime, të punësuar apo drejtim, do të
paguajnë nga m alfredo . , ai kishte qenë ish-psp , ish polic , e dinte shumë prej tyre dhe unë e njihnin atë si të
tillë , por për të shpallur me zë të lartë dhe flasin direkt
me detare , më dha kallam , unë rashë në dënim , e dija
m Alfredo .A do të më keni , por kjo është ajo ku unë
ishte e gabuar .Ata u përpoqën të më vrasin kur unë u
drejtuan për në banjë për larje , dështoi , ishin me të dy
policët më shumë për të mbrojtur që mori asgjë kundër
meje.Kjo ishtekoha që unë tregoi vullnetin e arsyes time
për të jetuar, u ngulitet nga një çështje e të qenit
provincial , sepse unë kishte jetuar në lagje.
Herët humbur babain tim , unë u bë i rritur më herët , ajo
erdhi për të reflektohet në jetën e që pastaj mori , nuk
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është përvoja është epërsi e së ardhmes , ajo bie në
rrugën e jetës së krijimit dhe kur ajo është e vështirë , ne
jemi të detyruarqë të kemi një arsim më të rëndë , në
fillim pas asaj demonstrative askush nuk dëshiron të uroj
.
Kjo është kur unë e kishte kaluar fazën e marcão , kjo
është kur kam filluar të duan më shumë arsye , duhet të
kishte një vendim në nivelin e partnerit dhe drejtimin ,
por unë e dija se nëmes intruded mbikqyrje cila
përbëhejnga rojet dhe menaxherët , e mori atë, marrë
për të marrë dhe të ndërhyj një tjetër qenie , por që nuk
ishte asgjë më shumë se një qenie si unë , nganjëherë
kjo është një çështje e mundësive , unë u përpoq , unë të
përpiqet dhe të përpiqet që të ketë shpirtin e portugalisht
, unë jam poshtëgarë portugez i racës trim , i ka
urdhëruar botën , ka trashëgim është e qartë.Ndonjëherë
ne e bëjnë këtë pyetje , pse ne ekzistojnë, çfarë jemi ne ,
ku ne jetojmë , janë çështje që sjellin dyshim për të
jetuar , por ne e dimë ne kemi për të fituar, ishte i
vendosur të gjitha për të qenë kështu , unë shkova në
burg tim mënyre , më vonë pasmarcão i luftës u pasua
nga pamja e shërbimeve të grupit të përbërë mbikqyrjes
quajtur rojet e burgut , kam marrë njerëz të mirë , kam
marrë gjithçka , por sinqerisht ato edhe vetëm të kërkuar
për të jetuar , nuk donte të lënduar mua dhe unë të
kërkuar për të injorojë , nuk është herëtnuk mësuar se ju
nuk mund gjithmonë të fitojë , ishte një vend i shkretë ,
një vend ku jeta ishte i pavlefshëm , nuk kishte asnjë
interes në vlerësimin kuptimin e vërtetë të njeriut që nuk
ështëshërbyer.
Shërbyer , të shërbejë të gjitha ai kishte për të shërbyer ,
unë isha i bindur , unë e dija në fuqi politike , pushtet
shoqërore ,pushteti shtypës nuk është gjithmonë një gjë
që duhet të dini se si të falin .Unë mund të ketë qenë një
hero e respektuar nga ana e tyre , kthehen me vlerë të
hebrenjve për të dëbohet nga kursi ,kthimi i hebrenjve
Luginës , liri të gjetur të njëjtin lidership , sepse ata ishin
të asaj që unë nuk dua të gjej , të më revoltuar kundër të
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gjitha shansetpër të gjithë që kishin kaluar , ajo ishte
bërë , kam jetuar me të gjitha që unë mund të keni për të
bërë që të ketë për të mbijetuar çdo gjë që ai mund të
përballen sepse armiqtë ishin të fuqishme ishin
konsumatorët e të gjitha makinave , ishin quajtur
Piranhas , dmth, kishte për të mbijetuar të gjitha, aty
ishte pjesa diplomatik ,vendosja e marrëdhënieve , që
është, ne kemi një mësues , keni një asistent , një
psikolog, një mjek dhe një avokat , i cili është për ne se
në qoftë se ka të vërtetë asgjë për të thënë .Vetëm
jetojnëmomenti i rrethanave momentin janë njerëzit e
thjeshtë të cilët janë përmbajtjes në do dhe unë e duan ,
dashuria platonike që ndërhyj në mes të të qenit , në këtë
rast një burrë , tashmë e kishte pasur të gjitha kënaqësitë
e jetës , të dashurgrua ende mbetet në mendjen time në
shpirtin tim në jetën time , ishte një pasion intensiv ,
marrëdhëniet më të qëndrueshëm që mund të ekzistojnë ,
të cilat janë të zgjeruara .I dashur, fun, dashuria qenie
është nevoja për dashuri të qenë në do të mbijetojnë
.Raporti është e drejtë për gjendjen e fundit të qenies , si
të gjithë e dinin mua , ata donin të vënë mua në provë ,
unë u përball me gjithçka që kishte për të përballen që
nga ankthet më të këqija , kemi mësuar para se tregimet
e gjumit treguan janëbabai dhe nëna ,kështu që ne mund
të jetojmë në harmoni dhe mirëqenie në mënyrë që të
mbizotërojëmirëqenia dhe pushtet - ne ruajmë dhuratat e
trashëgim nga ditët e para të të qenit , edhe pse ajo
është e të gjithë absorbohet nga madhësia ,pafundësi
është e madhe në qoftë se ne flasim e martesës ,
barazinë eTë drejtat e të qenit .Ne kemi qenë të gjithë të
akuzuar në një mision , kjo vazhdon, do të vazhdojë të
rritet , vazhdojnë të shikojnë atë të rritet , me thua ,
saktësinë e momenteve të veprimit , për të cilat unë
duhet të ketë saktësi .Është me falje , jeta vazhdoi si ajo
kishte për të vazhduar dhe mori njerëz të ndershëm , i
vërtetë , çdo gjë ishte e madhe , kam marrë njerëz të aftë
për çdo gjë, ishin të vendosur për çdo gjë , sepse unë
kishte për qëllim për të jetuar si ata kishin , por ata donin
të ishin më të zgjuar, i arriti ata në të gjitha, unë kam
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qenë në gjendje për të kombinuar zgjuarsinë e tyre për
mua me diturinë time , ishin mendjemprehtë , por
gjithmonë të kërkuar të jetë më shumë se unë, por unë
conjuguei zgjuarsinë e tyre , mësuar për të luajtur , ka
luajtur edhe me dijeninë e tyre me tim.Vazhdoi duke
jetuar në izolim , i mbyllur , ishte një kohë e vështirë ,
nuk ka bukuri që unë mund të shoh , asnjë dhembshuri
që unë duhet të kishte , ju e dini se rruga ishte një
pushimi .Unë kurrë nuk donte të lënduar askënd , vetëm
të kërkuar për të , lërmë të gjallë , atëherë unë shkova në
luftë që ishte konstante , pasi të gjithë ishin të fortë, ata
ishin të gjithë qeniet , por kam kërkuar të di atë, as nuk
kishte asgjë të bëjë me pjesën tjetër të tregimit që do
tëkalojë.A ishte e vështirë për shokët e mi , të gjithë ata,
nuk kanë zgjedhur askënd vetëm të kërkuar për të
mbajtur hierarkinë e burgut dhe të mbahen të gjithë iu
bindën mua si unë të kërkuar , por unë gjithashtu le të
jetojnë ishte në rrugën time , unë drogës për pirjen e
duhanit dhe atamund të ecin mirë , disa njerëz qaj mua
për të ndaluar sepserruga ishte trim , një rrugë e vështirë
për të bërë brenda në burg , nuk kishte zgjedhje tjetër ,
ajo nuk ishte ikje , të fitojë apo të vdesin .Kjo është bërë
të gjithë nga bindja që unë e mori , unë mund të
pavarësisht nga të gjitha këto, të gjejnë rrugën e vështirë
, e dija unë mund të lë në mes të fjalisë , do të dinë se
ajo mund edhe të largohet në fund të fjalisë , përmbyset
gjithë , ose nuk e kujdesit ,sepse ajo ishte e mirë , kishte
zinxhirin nën komandën time , ishin të gjithë
bashkëlojtarët e mi , kjo është kur unë kam zemëruar
mua më shumë nga ndjenja e qenies , e dinte se ai kishte
aleatë .Unë shkova në rrugën e së keqes , u interpretua si
i tillë , kam menduar më luanin , por u mvarur nga
heroina , një gjë e vështirë për të bërë , për të
konsumuar .Unë shkova në luftë , luftën që nuk ka të
barabartë , unë u përball : Gjyqtarët dhe mësues dhe
asistentë , rojet e kreu, përfituan ndonjëherë me ta, por
aty nuk ishin shumë , por jo të mjaftueshme për të thënë
se ai kishte të drejtë , për pyetjen follow -upmë solli një
problem, problemin më të madh të të gjitha qenieve, unë
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jam apo nuk jam , dua apo nuk dua , që është, çdo gjë që
ne mund të aspirojnë , ishtevazhdim i të gjitha, ai kishte
mësuar , edhe më të mirë , kishte jetuar një

Unë u bë ajo që unë jam , një i përulur terren të qenë , i
zakonshëm që e di se si për të jetuar , unë jam
konsideruar si një lloj , ai që ecën dhe ka për të ushqyer ,
unë u bëbishë e vërtetë , kurrë nuk u përball me zinxhir
në të njëjtën mënyrë , unë u bëvrasës i përsosur çdo
situatë si ajo ishte për të jetuar , dhe ata e dinin unë kam
qenë i gatshëm për të vrarë për të jetuar , si gjithmonë
zgjodhi llojin e vërtetë , një që dominon të gjitha situatat
, unë u betuan për veten time unë nuk do të bëjë dëm
atyre nëse ata nuk e bëjnë mëbërë të keqen.Go on, i
tërbuar , gjithmonë i vëmendshëm për të gjitha lëvizjet ,
apo reagimeve , janë ata që ishin, partnerët globale , në
drejtim të nivelit të gjitha që përfshin tërë qenien në
botën e drejtësisë , për të gjitha që kam paguar një çmim
të vështirë për të paguar përe gjithë kjo ishte e gjitha e
vënë në ngjarje tim, të gjithë e dinin mua dhe unë
gjithashtu e dinte të gjitha, ishte përsosjen e lojës ,
ishtebashkim , bashkimi i atyre që jetojnë dhe është në
kontakt të përditshëm me të popullsisë , pavarësisht
situatës ;Tiger siç ishte nuk mund të falë , ata kishin frikë
mua në të vërtetë ishin të respektueshëm për mua , ajo
nuk ishte asgjë për të bërë, ne po flasim për një burg , ne
po flasim për një shumë, përfshin një vlerë që është e
vështirë për të fituar, lirinënëse ne nuk do të duhet të
kalojnë nëpër situatat më të vështira të jetës, viciações
habituations që mund të sjellë ekzagjerim kur ne flasim
për konsumizmit , qeniet konsumatore SOMO si i tillë u
bëbisha pamposhtur autointitulei më lion , luftuan kafshët
barabartamua me urtësi edhe më e vështirë , por unë nuk
mund të falë .
Ai e dinte se kishte shumë fëmijë të nënës dhe përvojën e
jetës ka qenë i ndryshëm , disa ishin bijtë e njerëzve të
mirë dhe të tjerët ishin bij të njerëzve të varfër , si të
gjithë këtë unë konfirmojnë praninë e të gjithë atë
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shoqëri ka për të ofruar , le të ecinsituata të ngjashme të
bëjë asgjë , çdo njeri ka nevojë për mirëqenien , ne
jetojmë në një shoqëri ku të gjithë do e mirë , por ajo
është bukuria e parë e ardhshme , afërsisë , në qoftë se
ju vini nga e djathta, unë do të merrni edhe ju , në qoftë
se ju vini nga e keqja, e keqe ju merrni dhe ju do të
marrë me çdo gjë nga çdo e keqe im të jetë , por unë
gjithashtu e di se unë duhet të ecin , unë nuk mund të
jetë aq e vështirë , ata janë më shumë se s nënat , unë
gjithashtu kishte për të respektuar , të vendosur një
rregull për të gjithë është eedhe duke e ditur sekrimi
vazhdon dhenevoja është e madhe , unë rashë në ngjarjet
, unë u bë i ashtuquajturi narkoman , i cili përbuz të
gjithë , por kishte vlerën dhe u njoh , askush , askush nuk
do të humbasë më të respektuar në mënyrë të
pavarurdobësia ai ndjeu në atë kohë .Ata të gjithë
brohoritën dhe i respektuar mua , donte më shumë nga
unë , do të duhet të jetëshembull , do të duhet të jetë
kopshtin , më i butë dhe i dashur.
I paguar çmimin e jo duke treguar atyre se çfarë ata
donin të më shihni, unë ishte e vështirë , unë kam qenë i
vrazhdë , unë ishte e gjitha në favor të vendimit tim, të
mund të kenë më shumë fitim , mund edhe të përfitojnë
nga më shumë në çdo gjë , si unë, chegavam- muapër të
numëruar në ëndrrat e dikujt , por unë u bë një kafshë
dhe donte të ishte .Ajo ishte nën gjendjen që e ka jetuar
,mbyllje , izolim , kishte gra ishte gjithashtu përshkuar
me gjithë dashurinë e platonike , dashur, i doni ata .
Kjo ishte e gjitha në lidhje jetojnë në këtë moment , kam
pasur dashuri të madhe platonike dhe pasionet edhe në
pikën e kontaktit , por unë shmanget gjithmonë
shkatërrojnë jetën e dikujt për mua për të marrë kënaqësi
të bukur , kam gjetur nevojën , unë u mbërthyer , nuk
bëjnëdo të shkatërrojnë jetën e askujt nëse nuk prishin
minave.Dashuria vazhdoi , unë vazhdoi të dua si vetëm ai
mund të jetë , ishin të gjithë , i takonte dashurinë time ,
sepse ata e donin mua sinqerisht respektuar mua , unë
nuk jetojnë mirë , u arrestua , ai e dinte se ai kishte për
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të luftuar për të fituar gjithçkai kishte humbur lirinë , por
kjo është kur unë nuk e dinte ndaluar , drejtime ,
punëtorët , edukatorët , rojet donte mua për të zbutur ,
do ta kishte kuptuar , por unë gjithashtu kishte për të
ndaluar , të ndaluar çdo gjë, e vjedhur, e
konsumojnë,turpëro jetën e një tjetri , por unë kam qenë
gjithmonë i mirë , kurrë keqtrajtuar , kurrë spanked
askënd nëse ai nuk kishte arsye për ta bërë këtë dhe
madje edhe në qoftë se ai kishte do të ishte i vështirë për
mua për të bërë , për njerëzimin vetë , gjithmonë mori
parasysh vlerat morale ,vlerat e çdo skenë , sepse unë
jam gjithashtu të jetë, por ata e dinin se ata ishin duke
shkuar për të pasur bishën e madhe e gjetur ndonjëherë ,
por ajo ishte e të vendosur të gjithë për mua sepse kam
kërkuar atë, unë i la ata në pritje ,frika e tyre për të
ardhurpër të humbur .Ajo ishte gjithçka e leverdishme ,
ishte një e leverdishme për të rritur , konsumojnë dhe
dominojnë realizuar herët këtë madje para hyrjes në burg
, ishin orë të vështira , ditë që kurrë kaluar , vite që kam
pasur për të përmbushur , sepse ai e kishte zotëruar
kontrollsituata u vjen e ardhshëm , unë kam ardhur për të
luajtur , porshaka ishte unë duke bërë fytyrën
.Sepsemajmun për të luajtur ,loja ishtepidhi majmun për
nënën e saj , unë isha duke vdekur një shaka , sepse unë
e dija master.Ishtedita e ushtrimit , i kërkuar për të
trajnuar pak dhe unë propozoi që të vijë tren me mua ,
ishte një figurë e dobët, ishte vetëm për argëtim ,
shtrydhur qafën e tij , ai humbi vetëdijen , por në atë
moment ndjeva një ngushtësi në mua nukdonte të bënte ,
siç ishte për t'u treguar, luajtur , shikoi atë u ngrit dhe ai
ecte bashkë me mua , unë i thashë atij nëse ajo ishte në
rregull , nuk ka pasur përgjigje në mosmarrëveshje , por
kur kam shikuar kam marrë ndjenjën që kishte me të
vërtetëdiçka e kaluara , ai humbi vetëdijen.Kjo ishte një
rritje e besimit , nuk e di fuqinë time dhe aty filloi një ferr
që kishte pasur , unë u ngrit dhe shikoi atë dhe i tha atij :
- A jeni në rregull ?Ju më la shqetësuar .
Gjithmonë i tregoi dhembshuri për momentin , nuk do të
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thotë për të lënduar , kam shikuar atë të kërkuar për të
qetësuar çdo të keqe , ai e kishte keqkuptuarTrajnimi
është ekzagjeruar nga ana ime , ai përfundoi duke vrarë
veten , ishte e gjitha në shpresën e një ditehebrenjtë
luginë .
Unë isha duke shpresuar se hebrenjtë në Luginën do të
jetonin , ishte një kënaqësi e thjeshtë për mua , që është,
ajo ishte një praktikë për të cilën unë nuk ishte i
përgatitur , forca ime ishte në kulmin e saj , e dominuar ,
sepse ai e dinte mjeshtër , por si në jetën e kaçmimi i saj
, kam paguar një çmim të lartë për njeriun tjetër në
zinxhirin , rrinë në 5/6 e dënimit , që është, çdo të
burgosur që prej një dënim prej më shumë se gjashtë
vjet mund të bëni përdorimin e 5/6 , është një ligj .
Por ne kemi mes të dënimit , një 2/3 dhe më poshtë vijon
5/6 .Unë shkova jashtë në 5/6 ishte e gjitha një program
bërë për biografinë time në jetën e izolim , i mbyllur ,
marrë me njerëz të mirë , njerëz me të cilët kam trajtuar
, ishin pjesë e lidershipit , njerëzve deri sa unë mund të
dua nëse ata donin të , pastaj ngaduhani dhe nuk kaloi
aty ndjeu një urrejtje të madhe për këta njerëz.Ata ishin
njerëz që më tha asgjë , vetëm rolin e lidershipit të
veçantë ajo e luajtur .Nuk ishte një deputet kam qenë i
dashur , ishtegruaja e parë që të ketë sfidë time , unë
kam qenë besnik , por pastaj kam menduar se ishte e
gabuar ishte se ajo nuk pranoi të më Sprovues të parë 10
vjet në burg .Ajo nuk e vlerësojmë mua dhe kërkoi
konsumi ime provuar drogën , por ai ishte shumë i zgjuar
për të kuptuar se ajo do të qëndrojë në këtë mënyrë ,i
Provës unë u dha pas një kërkese kam bërë për Gjyqtari
mjekun .Ajo më dha katër ditë prove me kusht që të
dëgjohen nga kreu , dhe ata urdhëruan lart , gjyqtar Doc
dhënë atij katër ditë të pasigurt , ofrimit të zgjeruar të
dhënë për provë të shqyrtimit të drogës , dmthmanovër ,
ata kanë gjithmonë , dhe unë gjithashtu nënvlerësuar
shumë herë, por gjithmonë e respektuar atë sepse ai e
meritonte respektin tim .Ata ishin qenie që kanë luajtur
rolin e tij më të mirë , por ajo që ndodhi,testi i është
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dhënë pozitiv për të opiateve, dmth heroinës , kanabisit ,
konsumit hashashi , por kam luajtur në avantazhin tim
kur unë mbërthyer kërkesën time , unë argumentuar
gjithçka që kishte për të vetëdeklaruarsepse ajo ishte
konsumator kishte kërkuar një ilaç me mjekun tim Ana f .
, sepse ajo ishte nën , apo në krye të një diskutimi të
ndezur që kërkonte ndihmën e tij , për çdo gjë në atë që
ajo e kishte ndihmuar mua , unë e pyeta mbi të drogës ,
të quajtur Tramalishte koha kur unë ndjeva unë kishte një
aleat Dr. e ana f .Ose Tramal akuzuar opiates në
rrethanat e rutinat , kjo ishte situata do të ishte i pastër
.Kishte akuzuar opiates në provë të shqyrtimit të drogës ,
kjo është kur conjuguei 2 + 2 , pra pastruar e shqyrtimit
të drogës nëpërmjet mjekut tim, ajo më ndihmoi , kaloi
dokumentin e kërkesës për pyetjen , shfaqjen e drogës
siunë apeloi kundër vendimit që është bërë , e drejta ime
ishte të përdorë , u ktheva dhe unë aplikuar për
maksimale Dr. shkallës së gjyqtarit të gjykatës dënimin,
ështëniveli më i lartë për atë burgosurit janë dërguar
falas , me të mirën e përdorimitmes të stilolaps 2/3 , u
gjenerua aty një betejë , fizikisht sulm ndaj një roje të
burgut , nuk ishte sepse kam kërkuar për të , ai kërkoi
fama ime ishte e madhe një plotësi në një mjedis burgu ,
i respektuar , por i ndërtuar edhe këtë parasysh , respekt,
duke respektuar e dinte se ai nuk mund të luajë kundër
sistemit .Sistemi mbizotëron në vetvete , sepse nuk ka
për të të jetë shoqëror , çdo gjë që ne mund të dëshironi ,
mirëqenien , vendimet ishin të ndryshme , unë kam çdo
gjë , çdo gjë në fuqinë time që të marrin dobi nga mesi i
stilolaps 2/3 , sifama ime ishte e gjerë midis rojeve dhe
në mesin e shokëve , kishte roje që edhe unë të kërkuar
për të sfiduar dhe të gjithë të nivelitpsikologjik , fizik dhe
çdo gjë tjetër që ju mund të mendoni , sepse unë e dija
se çfarë mund të ndodhë në institucionet që kishin për të
ndjekur, janë quajturaudicionet për mes të stilolaps 03/02
dhe 06/05 gjithashtu,aplikacioni është i bazuar në
pastërtinë e raportit tim të adresuar çështjen e shqyrtimit
për kanabisit ;kjo kërkesë i tha gjykatësit sedoktori i
kishte akuzuar analizon Chamon apo hashash , por si unë
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jam një qenie sociale , kurrë nuk ka jetuar në mbrojtje
brenda zinxhirit , dmth duhej mua të lidhen me pjesën
tjetër të të burgosurve dhe i tha gjykatësit se Dr.unë nuk
ha asgjë në atë kohë , vetëm rezultoi me hash , kështu që
ishte e logjikshme nëse kam ndjekur me njerëz që
hëngrëm dhe jetuan - ment në një hapësirë të mbyllur ,
ajo ishte e zakonshme që të akuzojnë hashash që nga
unë fryu në ajër .I shtyrë vendimin e Provës , sepse ishte
në kohën e Krishtlindjeve , dhe mjeku Gjykatësi do të
dalë dy javë , që është , pushime Krishtlindjeve , por ajo
më dha arsyen dhe më dha pasigurt pothuajse dy muajt e
dhegjysmë , ajo ishte një kohë e gjatë e telashe , sepse
ambicie jashtë dyshimtë , sepse kam qenë në shumë vjet
, dhjetë vjet .Por shkoi gjatë dhe të vënë me mua mirë
deri në ditën e largimit të varfër , më dha katër ditë të
prodhimit të zgjatur të dobët, për të cilën ai e ka
plotësuar me sukses .Por do të ishte një çështje e
vështirë për mua , ajo do të duhet të jetë më shumë i
respektueshëm dhe nuk merrni në telashe , por shpejt që
kam hyrë , pas dy muajsh pasi ai gëzontepasigurt , nuk
do të jetë dikush që unë do të doja të bëjë jetën dhe kjo
ndodhi .Unë u bë i përfshirë në një luftë në të cilëndjali
mori pak i trajtuar i sëmurë , por ai ishte me fat që të jetë
një individ , të jetë një individ me një repertor të njeriut ,
janë mbyllur në qeli,rendi i anketës është se ne e
dëgjuam , unë dërguaratij një letër për të kërkuar falje
për mos ajo entalasse mua , nuk ka pasur nevojë .Është
dëgjuar ,bosi i cili na dëgjuar ishteçoban gjerman , me
nofkën e tij , në fillim ai nuk ka dashur të dëgjojë djalin
sepse ai tha se nuk mund të jetë, nuk mund të ketë qenë
një shaka , sepse ai ishte përpjekur për të dhënë mua
menjë thikë .Pastaj nuk mund të pranojë versionin e
djaloshit dhe më thirri dhe unë i tha atij të njëjtin version
që ishte një stërvitje , një lojë që mund të kishte
përfunduar keq , ai nuk ka pranuar shumë mirë versionin
I kishte thënë atij, dmth , pasi ai ishte një roje mundi ,
kishte shumë vite të shërbimit dhe të merren me "
casdatrolas " , dmth , është emri i dhënë për ata që
tashmë kanë shumë vite në burg , asgjë nuk ka ndodhur
98

me mua , as mua, as përdjalë , na mori prej dënimit .
Shkoni në një jetë normale , fillova të shmangur
probleme të mëtejshme , unë mund të gëzojë katër daljet
më të pasigurt me sukses , dhe aty u ngrit përsëri , mars
2007, më ka humbur 11 ditë për të të jetë në gjendje të
gëzojnë një tjetër marrjes në provë, muajin e hyrjes prilli
kishte gabuar një person me droge , dmth , i dha atij rërë
në vend të stuff vërtetë , ai erdhi për të ngarkesës , unë
nuk mund të mos dëm do të sanksionohet këtë herë ,
tashmë ishte paralajmëruar , unë i kufizuar veten për të
mbrojtur dhegjërat mori atje .
Por një problem kurrë nuk vjen vetëm, unë humbur atë,
ajo që ndodhi në vjen kjo arsye , ajo u shpreh se ajo nuk
mund të ketë shpalosur , sërish një riga , por këtë herë
nuk do të më ik , unë do të prerë të varfërit dhe
ishteçfarë ka ndodhur .I quajtur një djalë në qelinë time
për të marrë informacion sepse ky djalë gjithashtu nuk e
pëlqen rrugën time për të qenë , dhe ishte betuar njeriun
që më dha informacionin ,Adan i çmendur , një luftëtar i
vërtetë , ai gjithashtu ka gëzuar varfër si unë, kishte
tëbetuar për nipin tim , unë nuk do të bëjë asgjë , që
vetëm donte të di emrin , këmbënguli për një ditë të tërë
në premtimin se asgjë nuk do të bënin , ishin pothuajse
në kohën e mbylljes së qelizave , i quajtur djalë në qelinë
time unë e pyeti për tëarsye ai ecin të flasim për diçka që
ai nuk e kishte parë , ai mohoi dijanuno i çmendur nuk do
të gënjej në këtë situatë , ishte një nga burrat që
gjithmonë të respektuar sepse ai ishte një luftëtar i
vërtetë , ndjeu zemërimin e tij me muamohojnë dhe të
hedhur poshtë Nuno .Grevë dhe kjo ishte në kohënroje
vjen në qelinë time dhe e sheh atë njeri pajetë në terren ,
shënoj se desferi atë , porroja e pa asgjë , vetëm e
panjeri rënë nuk mund të them asgjë pa e parë , por
kjoindivid ishte një vjedh , kjo është ajo që do të
ndërlikojë gjendjen time , por edhe atëherë unë e dija se
ishte duke shkuar larg me mua shumë mirë , sepse unë
kurrë nuk e kishte chibado askënd , dhe ata mua ,drejtim
,udhëheqje ishin të gatshëm për të ndëshkuar mua ngatë
99

gjitha sepse kurrë nuk do të mbyll pretendimet se të
burgosurit ishin të kërkuar çfarëdo qoftë ajo ishte .I është
parë gjithmonë si një nxitje të tillë për këto shkaqe apo
formave të luftës dhe kjo është kur ata më dha pesë ditët
e ndëshkimit , për t'i zbatuar në qeli , ishte një dënim të
lehtë, e mbrojti veten duke thënë seindividi kishte ndjerë
i sëmurë dhera dhe ai tha versionin e tij të asaj që kishte
qenë me të vërtetë i rrahur dhe kjo ndodh në një kohë
kur ai ishte gati për t'u gëzuar 2/3 time .A do të keni një
shans i madh për të marrë nga atje duke qenë asgjë, që
të më dëmtuar , që është, pa masa disiplinore në mes.Por
këtë herë ajo do të duhet të kërkoni , kur pafajësia u
dëgjua deri 2/3 , tha mjeku grua që ishte i pafajshëm i cili
nuk kishte bërë ndonjë agresion , jo për të marrë këtë
parasysh , unë u ndien të lënduar nga situata , por ka
pritur për vendimindhevendimi ishte prerë një mundësi që
unë të lënë për të shkuar drejt 2/3 mund të përfitojnë
vetëm nga shqyrtim të mëtejshëm në vlerësimin e 5/6
tim të dënimit, që është, do të dalë e detyrimit në 5/6
sepse atëherëligji favorizon , favorizojnënë këtë rast , do
të dalë gjithsesi në 5/6 , por do të kushtojë gati 3 vjet më
shumë në burg , në vend të lënë për këmbënguljen e
sjellë një veprim për të vendosur mënjanë vendimit të
gjyqtarit për të pasur Dr. rishqyrtimin para 5/6 ,për atë
do të duhet të ecin të paktën gjashtë muaj paqësore
.Dënimi është dhënë në mars, ishte dëgjuar në maj të
vitit të njëjtë për shqyrtimin e lirimit me kusht , nuk ishin
ende të prerë vendimi i 2/3 , kjo është kur jeta ime mund
të kishte qenë edhe më e komplikuar , Ai e ndjeumua
pikëlluar , i trishtuar , por e dija se kishte kaluar tashmë
pjesa më e madhe e bindjes sime .Kjo ishte kur ajo
ndodhi gjatë një situatë, këtë herë me një roje , mund të
jetë një situatë që mund të kishte shkuar në qoftë se jo
për faktin seroja kumtova e një i përafërt dhe të vështirë ,
nuk acatei urdhërin e tij , ju desferi një grusht nëfytyrë ,
ai ishte i vetëm me mua , por një tjetër roje u shfaq , ai u
bashkua shumë shpejt për të kolegut dhe u bashkua me
mua për të më sulmuar , jo më desferi ju më shënoj jo ,
ata gjithashtu u ndal shpejt me duke u përpjekur për të
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sulmuar mua , vetëmunë u pyet për të shkuar në dhomën
e pritjes së shefave të lagjes erdhën për të parë mua ,
për të pyetur se çfarë kishte ndodhur , unë u tha atyre se
asgjë nuk ka ndodhur , vetëm se ajo nuk e kishte
respektuar rendin , sepse siroje ishte ende gjakderdhje
nga gojae dinte se ishte një sulm ishte si ishte , një sulm i
thjeshtë apo situata aksidentale dhe kjo është ajo që unë
u tha atyre , nuk kishte arsye për të sulmuar rojen derisa
foli mirë me të, gjithashtu u tha atyre se ai kishteishte një
aksident dhe kjo ishte për atë çështje të cilat unë
gjithmonë pranoi .
Ata vënë mua mbyllur në pritje të hetimit , të quajtur
seksion siguria e hebrenjve Luginës , thirrje pranim .Por
ai ishte i gatshëm për të shkuar së bashku me tezën time
se me të vërtetë ishte një aksident , nuk mund të pranoj
se ajo ishte një akt i pavullnetshëm , do të kishte humbur
.Pra, unë kam për të bazojnë veten në kuptimin që ata të
kërkuar për të marrë përpara këtë tezë , se duhej të ishte
një kontradiktë midis rojeve .Roje është sulmuar qumësht
, por ai gjithashtu nuk shkroi se unë me të vërtetë të
godasë ty, i cili e bëri pjesëmarrja ishteroje tjetër , që
kishte marrë atje një djalë i cili ishte në mbrojtje , ai
kishte shkuar në infermieri gjithashtu është rutinë ,duke
qenë mbrojtjen reclusive , duhet të shoqërohet nga rojet ,
në të vërtetë unë e di se ai e pa atë që kam bërë , sepse
ai dëshmitar çdo gjë , kështu që ai ishte ai që më bëri të
pjesëmarrjes për të qenë një sanksion disiplinor që mori
mua në gjykatë gjithashtu.
Por në ditën që ai u dëgjua në ministrinë publik , u
informova se ai kishte qenë i ndjekur penalisht për një
sulm të dyshuar në qumësht roje , por që më ka
shoqëruar atë ditë ishte roje ulliri ,historia e kësaj të
ruajtur mua , ishte një miqësi qëkrijuar brenda zinxhirit ,
mori pjesë në një kurs në aplikacionet zyrës në anën e IT,
kishte një monitor i quajtur lina , unë rashë në dashuri
me të pa qëllim dhe kjo roje ,ulliri , gjithashtu i pëlqente
të saj dhe mori prerë atë .Ai e dinte që unë i pëlqente të
saj dhe ajo i pëlqente mua , kështu që ai filloi atje kravatë
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, fitoi mua miqësinë , mund të kishte folur keq për mua
në mënyrë që të duan të rrinë me të , filloi të fliste me
mua më, dhe ai duke dëgjuardeklaratat e mia në
ministrinë publik , dhe ai shkroi poshtë çdo gjë që kisha
thënë , mbajtur tezën se ajo ishte një aksident , sepse
unë kurrë nuk do të kishte menduar se kjo do të më
ndihmojë të ruajtur , mori të doja të më pas se ishte e
ndaluar Monsanto, një zinxhir që është rimodeluar një
burg të përbashkët për një burg të sigurisë maksimale ,
ishte atje maj 2007 sezinxhiri u përurua , por shkoi në
Monsanto duke pasur nevojë të presin për procedurën ,
një zinxhir i komplikuar është bërë për terroristët e
shtëpisë, krimi më i dhunshëm , organizatat kriminale ,
ne jemi gjithmonë të shikuar vazhdimisht , sepse ne
jetojmë në një regjim të rreptë , pra të burgosurit parim
ishin të gjithë me duart në pranga për të lënë qelinë
kishte vetëm një pushim në ditë .Por unë vetëm shkova
atje në maj 2008, gjithashtu morën me këtë skemë të
jenë të mbyllura gjatë në qelizë , por unë nuk kap
prangat tashmë kap një regjim që nuk është e hapur , por
ne kishim profesionet e tjera , ne kishim futboll ,hendboll
dhe palestër , ne do të mund të vizitoni bibliotekën , si
dhe, por u weaved , jo të gjithë ishte në të njëjtën ditë .
Unë përgjigjem dhe u ktheva për të mbrojtur të njëjtën
tezë , por kur kam marrë jashtë furgonit për të përzënë
mua në sallën e gjyqit , unë shoh sequmështi roje ,
viktima ishte i shoqëruar nga roje të ullirit dhe ishte larg
nga imagjinuar se do të ketë një surprizë të bukur kur
kam filluardëgjoni roje qumështin dëshmitarit , dëgjoni
tezën që kisha mbrojti kur kam pyetur prokurorin dhe kjo
është kur unë ndjevaroje ulliri kishte ndihmuar mua
.Gjykata gjithashtu pohoi se ata nuk ishin të bindur se ai
me të vërtetë ishte një aksident , por bëri atë që ishte e
nevojshme për të , dhe nuk ka prova për të kundërtën ,
askush nuk mund të jetë i dënuar .Unë u shpall i
pafajshëm dhe avokati im ishte i shkëlqyer tepër , siç
kishte qenë në pritje të gjyqit në të sigurisë së lartë burg
Monsanto , më ka bërë një rishikim , unë i mungonte
pikërisht dy muaj për të shkuar të lirë dhe të më
102

transferuar në ipI Alcoentre , kishte atje fundit në këtë
zinxhir , kishte një dërgesë që u mëposhtëm disa kërkesa
që kisha bërë në zinxhirin është një zinxhir i sistemit të
hapur të quajtur koloni burg nga më të humbur dy muaj
më dërguan përsëri nëatje , për të dalë në rrugë , u
largova .
Si vullnetit tim ishte e madhe për të qenë në një zinxhir
të hapur të burgut , sepse ajo mori me një vit e gjysmë
Monsanto dhe më shumë profesione që ne kemi ka një
sistem shumë të mbyllur .
Vështirë për të kapërcyer , edhe unë i cili kishte përvojë
të gjerë brenda këtyre burgje shtëpi dhe ajo ishte pastaj
kam rënë në Monsanto heroinës , ishte e pamundur për të
shkuar atje për shkak të drogës nuk hyri furnizimet me
ushqim apo ndonjë gjë që ishte jashtë nga vizitës kishte
një gotë që nuk bënlejohet kontakt fizik , por gjithmonë
më tha të gjithë së keqes që ka ndodhur me mua kishte
një përfitim të lë përdorimit të heroinës .
*** *** Mbyllja
Pink Floyd - na dhe ato
" Ne dhe ata
Dhe në fund të fundit ne jemi njerëz të vetëm të
zakonshëm
Mua dhe ju
Vetëm Zoti e di
Kjo nuk është ajo që ne do të zgjedhin për të përparaai i
bërtiti nga prapa dhegradë front vdekur
Dhei përgjithshëm u ul dhe linjat në hartë lëvizur nga
njëra anë në tjetrën të zezë dhe blu
Dhe kush e di Cili është Cilat dhe kush është kush
Up dhe poshtë
Dhe në fund është vetëm raundi 'n raund nuk keni
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dëgjuar se është një betejë e fjalëvebartës poster bërtiti
Dëgjoni djalë, Thanjeri me armë
Ka vend për ju brenda
" Unë do të thotë , ata nuk janë gonna të vrasin ya ,
kështu që nëse ju jepni Five një të shpejtë të shkurtër, të
mprehtë , shok , ata nuk do të bëjë atë përsëri .Dig it ?
Unë do të thotë ai shpëtojnë lehtë ", shkaku i do të kemi
pasur parasysh atij një dajak - i vetëm goditi atë një herë
!Ajo ishte vetëm një ndryshim
I mendimit , por me të vërtetë ... Unë do të thotë kosto të
mirë mënyrat e jo asgjë të bëjnë ata , eh ? "
Poshtë dhe jashtë
Ajo nuk mund të Ndihmuar que ka një shumë e ajo për
Me , pa
Dhe kush do të mohojë se është ajo qëlufta është e gjitha
në lidhje me?
Nga rruga
Kjo është një ditë e zënë
Unë kam marrë gjërat në mendjen time për mungesën e
çmimit të çaj dhe një fetë "
Njeriu i vjetër vdiq
© Copyright rozë Floyd
fragmente
fragmente i
Mbyllur dhe ekspozuar në veri të ngrirë një fletë të vjetër
duke pritur për të rehatohem një ngjyrë e djegur tone
dritë një batanije të nxehtë si shpirt harruar që kërkon
dhe toleron të ftohtë elektrizuese një kujtesë të lirshme ,
jo në imagjinar dhe ekzistenciale , e propagandon
shëndoshahot veten të lirshme kohë ritëm të pushtuar
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mua dhe të eksplorojnë pa ngrohje një botë të nxehtë
ftohjes ,atmosfera nuk ishte e njëjtë topi rrotullon në një
qoshe një pikë slanted nën sipërfaqen e oqeanit , në
brendësi të magmë djegur në xhungëltë eksploruar dhe
përshtypje të kohës së lirë mahnitëse dhe nuk kanë
mënyrë tjetër për të thënë se është fjalë, fjalë të nxehtë
ose shumë ftohtë , si kufomë të vërtetë e ftohtë të zymtë
, përjetësisht të ftohtë një ëndërr e nxehtë e një burimi
dhe një luginë , një lumë pa të qeshura është
shpresagjymtuar duke pritur për të gjetur dhe të tregojnë
çfarë shpëton dhe aludon për të krijuar ngadalë dhe të
tregojnë se vetëm paramendohet pa distancë dhe me
ekuacionin e duhur diskuton të gjithë çështjen e nxehtë të
nxehtë , madje djegur zërin kitarë që vibrates vendnjë
kulturë që është i lindur frytet e veta dhe më shumë ose
më pak artful pa shthurje të zgjidhur situatën tani ndalur
ekzistencialisht , të prekur nga sëmundshmërisë e fjalëve
që të përcjellë shurdhim të heshtjes , tha më shumë
kujdes për kujdesin që është rritur dyshimin epashprehur
, portransmetohet në mënyrë efektive drejtimin dhe
shkrimin .E tërë vërteta është se nuk është e vërtetë
midis mendimit dhe veprimit mënyrë që të gjeni përmes
sjelljeve që gjenerojnë truket dhe manovrat e shoferit
veten e tij , dhe e gjykojnë dorëzua në iluzionin e fjalës të
pakuptimtë , por me të drejtë tha , por kjo është e
pabesueshme të gjithëformë ka një akt themelor për
fatkeqësi të kulluar në kohë të papërshtatshme shih rritet
dhe e di se çfarë të bëjë me një situatë që i mungon
ndonjë kuptim të përshkrimit të tij , vizionit apo sensin e
tij , ne shpesh themi se ne nuk mendojmë dhe të shohim
se çfarë është di - se si dhe të mësojnë ngadhe shenja të
tjera tënjëjta ose të ngjashme , ose në formën e kësaj
këtu është një shembull i misionit ndonjë kuptim abstrakt
i formës nuk ishte realist në saj të vërtetës - i pranishëm
si një njësi , por natyra e bashkuar fragmentuar i një botë
që është i ngjashëm dhe si gjithmonë kemi
ngjashmërinëpor nuk e tij të barabartë nuk mund të jetë
një arsye sfond dhe i humbur në tjetërsimin e tij, këtu
është një karakter nga mënyra e të qenit dhe ndjenja
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flashes nxehtë që vijnë nga e njëjta brenda mund të
duket si një piktor të një formë kornizë si i drejtë
siarkitekt , joarsyeja absolute përfundimtar se në çdo
nënshtrim apo përmbysje e imagjinatës së një realitet të
thjeshtë që kishte ardhur natyrshëm mendje dhe
incisiveness parëndësishme , të kryera nga të ardhmen
që çdo gjë ka për të pastruar , dherealiteti i një të kaluar
të vështirë në mënyrë të pandërgjegjshmedhe ushtrohet
në masë të madhe në egërsi e saj përvojën e një fjalë që
gjithmonë imagjinon një imazh të shkretë këtu është një
moment kapur fragmente vëmendje kusht ja bashkoheti
vetëdijshëm për këtë pushton mua të shkruar , i
gjithëfuqishëm nuk është e qartë sa i drejtë silinjat e një
horizonti ku dielli shkon poshtë dhe fsheh layered në
gjumë dhe e gjeti veten të rrahur, por kurrë keq për aty
për të lindur përsëri dhe të jetë aq e ndritshme sa ajo
ishtevetëm , dielli do të mbajë të ndritshme tonë dhe
përvojën energjik kështu nësevendos në lëvizje , ku të
gjitha të dhënat janë të përshkruara për ndjeshmëri
minimale vetëm për të ndodhë dhe të mësuar
përmendësh çdo fjalë me kuptimin e saj dhe mbahen në
heshtje të durimit tuaj , një shikimit në distancë të errët ,
nuk e projektuar , por nuk pakësohet çdo instinkt racional
, nëse nuk iinvades'm jo unë vetë është ndërtuar dhe për
të ruajtur shtyllat si një Akilit , gjithmonë të pranishëm në
botë imagjinar në të cilin ai qëndron , pa askënd marrin
parasysh këto spiunë mua janë lavdimet e mi e famë
,realiteti i ashpër i vetëm ngrohjesmotorë lëvizore që e
bëjnë këtë udhëtim shumë të çmendur dhe të thellë në
tunel , ju kurrë nuk mund të shihni brenda e juaj mënyrë
të errët me prodhimin e imazhit dhe një fund të
ndritshme , duke pritur vetëm për një fund ajo që na
motivon dhena dhe një forcë diçka të pathyeshme shtyn
si fascináveis si asgjë të besueshme , e vështirë për të
ditur dhe kurrë të mësojnë është një web i cili është i
thyer , por , duke u kthyer për të formuar web, ajo ishte e
vështirë dhe si një aksident në histori , kishte një e
shtënë thellëqë e vrau në moshë të re , urrejtjen
themelor , por asnjëherë indiferent për dikë apo mendjen
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tuaj , ose çdo popull , kështu që në një mënyrë
inteligjente i tha të gjithëve se ne jemi të gjithë shumë
tonë , dhe vjen njerëzit më të ndryshme dhe të ngjashme
të barabarta ,të karakterit të saj origjinale , në të vërtetë
nuk është një kukull e çdo akti dhepjesa që përfaqëson
një udhëtim humbur në hapësirë shkronjatarti i krijimit të
hapësirës do të zotërojë vdekjen nga çdo pikë në fund
,kulmi nuk ishte fundi ,vdesin përne kurrë nuk ndodh
vetëm ndodh me ata që na e di kur ne vdesim dhe nuk e
di se ishte një fjalë që nuk kishin fund , por i thjeshtë dhe
i zgjuar pak e ndërlikuar si dhelpra që dëshiron për të
ushqyer nga një uri të madhe se sa është të mësuarit ,
dhe gjithmonë duan të dinë më shumë ,atëherë ky burim
i jetëgjatësisë , kurrë nuk e di se çfarë ndodh , dhe pse
alpinist i fundit u shpëtua dhe u zhvendos besimin e malit
të tij , dhe kufijtë janë vetëm fillimi i një shkëmbi një
qëndrim të rinjtë , tejkalon çdo lartësi dhe kur kemi
shkuar poshtëdhe ne e shohim se sa ne kemi arritur
tashmë në fituar vetëm dinë pak më shumë për të qenë
dhe kurrë nuk duan të humbasin dhe të gjithë ne mund të
fluturojnë në çdo pikë në ndonjëherë bien për shkak se
ata mësojnë të fluturojnë dhe të imagjinojmë çdo gjë ,
por të gjitha fragmentet janë fjalët, idetë ,dhe mendimet
.Ujë të thellë aq thellë artet e mashtruar duke aluduar për
një temë jo sigurtajror detar dhe duket sikur me energji
magjike e butësi dhe embebecido sentimentale dhe
ternurento pak më shumë një shtesë që vjen nga një
moment pagabueshme dhe kurrë pamposhtur sepsefitorja
e tij ishte gjithmonë humbjen e tij dhe sa më mësoi
vetëm të jetë një humbës një betejë më shumë në të
cilën asgjë nuk thotë dhe e ndjen shijen rrëshqitje e atij
që i dha fitoren , sepse ajo është e mjaftueshme për të
mësuar dhe të mësojnë të jetojnë me të gjithë që na
kthe.
ii fragmente
Layered , fundosur në distancë një kafaz shkallësh
kërcëllijnë metalike hapa një leckë pastrimi , një kovë në
dysheme , mermer katror, muret së bashku në katër, një
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drop- nga- rënie bie dhe të thellë , pak , dikush nxitkat
dritë të zbehtë , të pafuqishëm , një bllokoj në sipërfaqe
një rreze drite me efekt hije , reflecti- e qelqit një fytyrë ,
një vështrim në shkëputur , një zhytje , mbytet , vozë
mbi ujë në zhvillim që të më shpëtoi nga mbytje , i
çmendur ,iku dhe humbi midis yjeve dhe humnera e
zbrazët e virtytit në drejtim të qëndrimit , në plotësinë e
vuajtjeve dhe të jetë, para se të frikës , pastaj off piano
në tatëpjetën e rrugëve fluturon tarpiano ishte në
dysheme dhe pastaj duke prekur tingullin e parë ,imazhi i
parëzë i thellë jehonë boshllëkun e një not fin në ujë , më
në fund duke kërcyer lëvizjen mo lidhje dhe gjithçka që
merr frymë dhe është zvarritur për një iluzion
desvaneceste , ishte e ndryshme për një moment në një
oqean të profundez ,lëngshme dhe kripë shkrim pa laps
me ngjyra , ishte një aktor në shfaqje arrin kulmin e
partisë një dhuratë që më bën të lumtur , pizhame në
krevat , një krevat derdhur shkumëzues dhe të ndryshme
, ajo ishte një imazh pa pamje , gjithçka inhalacion ,
ndryshime perceptimit , dheshndërrim ishte e dukshme ,
pa lot , nuk ka linja , nuk ka rregulla pa diçka të zhdukur
të gjitha në të gjitha, një histori që nuk rritet nuk shfaqet,
vështirë se tregon dhe janë të detyruar , të vërtetën ,
zinxhirët dhe flokët në të gjitha anëtnjë llastiqe , një
objektiv dhe është deri astounded si një shigjetë pa
fushëveprimin , lidhin një nyjë një shkrim derdhur ,
papërmbajtur , një shkrim paqartë, kurrë off , të gjitha ai
e pa të kërkuar dhe që gjithmonë ka kërkuar që të ketë ,
dhe në sfond nuk do tëe një qenie , prerja dhe i
mbështjellë mjekër të përafërt , një mustaqe , flokë , një
plus një nga çdo fytyrë , një kontakt të çdo paaftësisë
paguese mëkatin e tij , timelessness e tij deri më sot dhe
ja arrin vetëm dhe vetëm një leckë

shtrirë pastaj në rërë, sharrë tokë dhe jetuar , ndonjëherë
që nga koha e pikiatë , të gjithë krenari glows dhe zbriti
në fund të një bote duke parë një këngë të thjeshtë , të
bëjë atë në kënaqësinë e një një goditje e papritur , një
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vizion, ne të gjithë jetojmë me realitetin e një prej tjetrit
diçka paralajmërim do të ndodhë dhe do të ketë sukses
vrull liruar dhe i zgjuar për t'u ndjerë dhe një letër nga
një sonet kurrë i përsosur i një rimë shkëputur , u zhvillua
një fjali që faza , kështuku ne nuk do të dalë dhe ku ne
ishim pa hyrë , në përputhje me zhdukjen e mistershme
një pluhur në të fëlliqur një pikë të vërtetë në të gjitha
iluzion imagjinatës pastaj shpërthejnë kometë , dhe ky
planet të gjallë nuk është gjithmonë e dëngla me një bazë
të dyshuar intrigës ishte montuarPlani nuk e ndërpresin
shtatzëninë atëherë zhytur dëgjoj një zë , dhevajtoj e
letrës ujku është histori , shkatërrimi përsosmëri ishte i
përfshirë në një beachfront yll raketë aq të çuditshme ajo
që ishte thënë dhe të fillojnë poshtë shkallëve në
lëvizjebosh një rënie prej një hap , atëherëkangjella
metalike ishte automatike dhe vetëm një këmbë në lumë,
zbathur dhe të ftohtë , të gjithë që nuk duket të jetë
është çdo gjë zhduket dhe zhduket .Të gjitha universal
është ashtu siç është, atëherë vetëm një gjuhë , një gojë
hapur nga kënaqësi të etur për të ja puthje ju puth dhe
dëshirë , një pickim të shikoni tuaj kur në udhëtim e
varkë tuaj tërhequr gjatë dhe të bërë me të vërtetë një
gjë që nuk bënështë reale por një mend , hundë juaj petiz
një ndjesi të nxehtë , dhe fluturon dhe të pushtuar Plutoni
, zemra e saj një gur në pellg një jetë të veçantë një
portret jo fotografuar gjithmonë ja çmenduri do të kishte
një mendje e shëndoshë ishte deri në pikën kutë gjithë e
krijuar dhe një puthje të lirshme duke pritur për të
mbajtur , me një fuqi të vetëm të ekzistojnë me një
bindje , e lidhur gjithmonë në zemrën e tij , një
gatishmëri
për
të
pompimit
dhe
një
rrjedhë
imagjinonaktuale në arkë ishin katër muret dhenjë
vështrim i një filament pa arsye duke pritur për të
ndriçuar forcën , që nuk është i frikësuar , nuk fiton apo
humbet , është dëshira për të krijuar dhe det të paqartë
me një furçë për të pikturuar të gjithë alfabetin me çdo
ngjyrë , rrokje e saj dheforcë , duke kulminuar në humor
për të shkuar dhe shkojnë dhe le veten të shkojë ,
veçanërisht për të ndërtuar një kështjellë në gur nën
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ujëvarë dhe lumin në zinxhirin marrë gjithçka në para ,
mbi të kishte diçka në mendje , shumë të ndryshme nga i
barabartë dhe një përrallë e thjeshtë e udhëtimit, zhurma
e virtuozitet që nuk është parë , por përhapet pastaj u
ngjit një tjetër këmbë shkalle deri shkallë ende ecte
përsëri përpara një hap dhe një në ajër dhe vetëm një u
përpjekur të rritet çdo hap për firmën tuaj dhe të ajrit
bindur imagjinoni në piano qëlënë në katin e pistë vetëm
kishte një çelës , dhe kjo nuk ishte për të ardhur keq dhe
as i pandehuri ishte që të ketë besim në atë gjithmonë
besoj të ditur jetesën dhe për të marrë vetëm një
moment të peisazhit aromatik nxehtë në shndrit e detit
shoh ju për dashuri në pikiatë tim,qenë noton ime varkë
im fundosje në leckë lahen që pastronpiano montuar në
një dhomë të gjallë , ku askush nuk donte të ishte dhe
unë vetëm të kërkuar atje pastaj të hyjë në derën ishte
jashtë çdo gjë dhe kurrë nuk e imagjinoni thelluar ,
ishtedëshiraqë të keni në një lak zemrën dhe nja tuaj, ajo
gjithë pompimit dhe pastajtrazuar , është më pak e
ndjeshme dhe në bombardimin e aktit ishte tashmë
ngjarje të luftës për çdo gjë të paqes së bashku me sens
të ndryshme njëra nga lëvizje dhe për të zgjeruar se çfarë
u kthye dhepas të kënduarit të shpendëve dhe të kënaqet
vetëm sot mësoi muzikën e tij në lyrics , të gjithë të
renditura pa koordinuardetyrë ishte për të sjellë dhe do të
përfundojë frikë nuk besuan dhe më në fund nuk kthehen
këtij udhëtimi tërë rruga ishte tashmë rënie të thellë në
çati , dritareajar dhe të ftohtë , në errësirë të një akti të
një fakt, kurrë nuk ka ndodhur por raportuara dhe kjo
është menduar të jetë shpikur mendimin se dalin ishte
vetëm ndenja se uji ishte vetëm selia e puthur tuaj një
dëshirë vetëm për ju dhe të luajnëpjesë piano ishtenjë
plan për të prekur ju vini re se ju do të fitojë një të
ndjehen për vuri një thikë Blunt ishte një shkrim i fortë që
nuk grevë tashmë ndjehet një kravatë në yje të lirshme
natës një udhëtim në të ardhmen që nuk do të vijë , e
ndryshme nga e kaluara dhe e tashmjaishtegrusht shteti ,
ajo ishte vetëm një histori që të gjithë përdhosur dhe
Fundi çfarë u la i Plutonit të vetëm të shkruar dashurinë e
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një zemre midis dy mureve pamundur për të kërcejnë ,
ku për asgjë larg në një rreth të hapur, një katrornjë
drejtkëndëshe që shtrëngimi nyjë , shkundni pluhurin dhe
të shohimpiano vetëm prek mëshirë tuaj dhe dhomë të
errët të një imazhi të fotografuar , film roll, imazhe të
vogla në hije e fragmenteve të shoh se ti reflektuar në një
pjesë ku çdo gjëbashkohet sepse unë dua që ju ,
pasqyrohet në imazhin tim, ju jeni vetëmkornizë pasqyrë
.
i përbashkët
Si të dal nga kjo dhimbje që immerses dhe mpreh vuajtjet
nga një e dhimbshme dhe e vetme .Kjo ishte e
mjaftueshme për një vështrim pa vrarë , diskutuar dhe
çdo rënie lotsjellës është zbulimi i një zemre shtresa dhe
pastaj përdhosur lind disqet aktuale me crazy dhe wrists e
mi dhe zinxhirët rreth impulsit për t'u dënuar me shpirt të
sëmurë dhe pluhurit të errët që nebob - prishet nga
shqisat dhe avull më fizikisht kudo të këtij trazuar shpirtit
rrënjë tjetërsimi është gjetur në një labirint ,vetë ju
zvarritur nga apatia tanishme zhytur e një ditë tjetër ,
thyen zinxhirin që lidh mua nga lëshiminë moment
pothuajse urgjente , gjithkush pret që alegori e jetës,
Momente transportohen baritor .
Djegia pishtari, fulminará , këtu është një shkëlqim dhe
dritat flaka që djeg për ty zemrën time të dobët , një kalë
të lirshme në pritje për të zbutur gëzojnë të gjithë atë që
unë ndiej , sepse ju ndjeheni si ju mendoni , në këtë kohë
të pafundqë kryqëzon me përreth të kaluarën dhe që
shënon ndonjë jetën që duhet jetuar .
Shirje ynë bashkim në magji që është vetëmshikoni ju
dhe të shohim fytyrën e nënës sate , ndjenja e ngrohtësi
dhe butësi të gjitha trishtimin e vetëm duhet vetëm të
rrisë mua për të jetuar dhe gjithmonë up për të parë ju
vdesin një lëvizje të djegur e buzëtndjeshmëri , një
lumturi transparent si një kuptim përqafim në pritje për të
jetuar TI e një bashkimi të fortë veçanërisht mirë për të
ju uroj , aspirojnë të jetë aq i lumtur sa një petiz një
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rrënjë të mbjellë, ushqehen dhe të forcohetmiqësia është
më fisniku i dashurisëbën zemra ime mundi ritmin tuaj .
Ati ishte një baba almomenti magjik i të mësuarit më të
madh ndonjëherë shpresojmë të dashurisë më të madhe
që të ketë një fëmijë më të madh të dashurisë vetëm
dashuri nënë fëmija është babai gjigant gjithmonë i
vëmendshëm dhe inteligjente dhe biri im bir Shpërthen
mua me ndjesi gëzim ,emocion , dashuri , dashuri dhe
dashuri , është një forcë që na aludon për gëzim të
përjetshëm , me vullnetin e dashurisë , ndarjen , mësim
mësimdhënies dhe për shkak të të dy tejmbushur me
lumturi për atë që ne do të synojmë që të jetë nxënës
përgjithmonë i ri në babain rishtar.A ju thotë të dua, unë
ndihem ju , si cdo moment i ankthit një pyetje dhe vetëm
pak sepse unë fascinas .Shkëlqim juaj është për mua
gjithmonë një foto në ekstazë në një kornizë ku dy
cabemos , por ju jeni gjithmonëmë e bukur .Larg erdhi
agim të thjeshtë për të vetëm të mendoni se ju plotësoni
si më të pasuruar , ju jeni butësi i çmendur i vërtetë
lot
Një ditë ai kishte një lot do të depozitojë në fytyrën tuaj
për jo më shumë chorares
Dream donte pikiatë intensivisht u zgjua në mes të detit
nga një gjumë që do të zgjasë vite telat , e somnambul
ëndërrimtar, një natë e shpirtit që në muzgshifër e
pushton hije dhe zgjon të errët e iluzionit të pastër dhe të
papërpunuara ,wake më i përjetshëmdhe të shohim se
çfarë ajo gjumë i rëndë e një ditë atje - të zgjoheni dhe të
besojnë në mitin egjithmonë ëndërr për të arritur dhe për
të arritur vetëm një pjesë tjetër , të jetë një linjë të
pafund me dash tuaj ...
palë
Shtepi Puthje një gjumë të qetë se ne dhe dëshirën
numbs për më shumë ndoshta nuk duan të dinëëmbël në
ju dhe ju thoni fjalë të mira dhe rifreskoni rrahjen e një
tronditje e një zemre të ju mendoni se ju i ngushtë , të
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ndërthurura dhe kurrë nuk i palidhurunë jam një i
tanishëm në venat që zemra juaj pumps'm një frymë e
ajrit me butësi dhe qartësi kurrë ritmikisht vuan apo
beating'm e keqe si ujin e shiut dhe guri në tuajat sand'm
, një që nuk shkëputet lehtë dhe shijuar nga ju pa
juprovojë këtu unë jam gjysmë në kërkim të xhepin e tij
një boot layered palidhur duke pritur që të lidhin dhe një
kravatë që kurrë të zhduknin sepse ju jenikëpucëve i palë
tim unë kam si dashuria .
jetë
Nëpërjetshme mbajtur atë atje shkon poshtë dhe pastaj
nuk ka asnjë mënyrë për ta luftuar atë , rreth tij apo të
manipuluar ajo ështëterror i murmurit disident dhe arrin
kulmin në një pikë grevëmendja e krijimit, imagjinatës
apo vetëm të pikturoj një gjurmë lulëzimin e gjelbërton
dhe se jeta ton kapje për të jetuar dhe të lulëzojë , këtu
është rezultati që ju gjithmonë të kërkuar për të nxjerr në
pah , jeton intensivisht
dashuri
Ja shpejt e gjen dëshirën për të fituar ajo shkon dhe
crashing në gurë të kripura të detit dhe praruar thellësi
dhe shtresa ja qëndron
Të ftohtë që hyn në not paqësore dhe përhumbur kam
gjetur veten të përfshirë me burimin e ujit duke marrë
për kalimin në perëndim deri në asgjë tjetër anësor është
e vështirë vetëm kurrë nuk shkel të njëjtin hap dhe
përpara e bën zemrën tuaj të luajnë muzikën që bën
thirrje për të ju era, det dhe tokë për të fituar të
mjaftueshme për dashuri .
mur
Nëse do të ishte që të ndodhë nuk do të dinë goditjet të
ftohtë , me flluska i ftohtë përdhosur mendjen , dhe shitur
shpirtin , armë të pastër pa rrugë sentimentalizëm , të
lidhur në një trup që do të kam vegime dhe kurrë nuk u
vjen, sepseshpirti nuk gaboj , superioriza interespor është
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i pastër atëherë që dukshëm ekspozon një rreth të
mbyllur , mjetet paksa e hapur për të se me të
nënshtrimit dheiluzion lind nga bubullimë pafundësi dhe
çdo gjë ndalon kurshkëlqimi i efektit por sëmundja e
shpirtit këto nevoja e trupit dhetë ndërgjegjshme na
zhytet në humnerën e qenies së tij dhe Levitit , dhe
mbetet si shtojcë që cenon më disponimi dhe sëmundje e
shpirtit është një dhimbje tumor duruar dhe si i
pakujdesshëm që efekti dhe ndikimi në të cilët është
metra larg dheecin ështëpërmbushjen e shpirtit , fryma
,trupi grupuar në jetesës ku çdo gjë faktorë destabilizuese
apo sepsetrupi nuk mund të mbajnë për plagë mosha apo
sëmundjet e sëmundjet dhe pastaj kjo fryma e vetë dhe
egoizmit ardhur me vullnetin tonë, por i pengonshpirt dhe
në këtë majë të akteve të menduarit në frymën
korruptuar dhe muar i pastër , i fortë e vështirë si një
mur në gjendje të hidhen.
mendoj
Një lëngshme derdhur imagjinatën , një goditje e
magjepsje një çmenduri zhytur thellë dhe ajo e mbështet
në mënyrë miqësore nëpërmjet harmoni trarëve dhe një
magji pushton trupin dhe penetronpa ndjenja vetëdijshëm
për botën e paraqitjet ja i gjallë bëhetbukuri e një frymë
të pastër dhepafundësi bëhet e kufirit të dukshëm në mes
fjalëve dhe zgjeron ndjenjat dhe të veprojnë pa menduar
ndryshojë shkaktojë tuaj për të menduar dhe të
imagjinohet ndonjëherë wondered superiorize qenien ,
duke menduar dhe duke vepruar për të ndryshuar.
miqësi
Twilight në muzg të shihni të gjitha ndodh në strehë larg
nga armiku imagjinar , beteja do të kalojnë një
armëpushim me paqe e mendjes , duke e kthyer qetësinë
,nata ishte në rënie , dhe unë filluan të ndihen se prekja
që të ndjehen të lëkurës butë do tëdhe energji gjithmonë
i ri miqësi e pastër të fortë gjest i dashuri se çdo pasion
apo dashuri dhe çfarëdofole vetëmprekje e një thumb dhe
vetëm të imagjinojmë se çfarë ajo ndjehet si dhe kaloi
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zinxhirin e gjithë energjisë .
mësoj
I përulur dhe i hipnotizuar me lëng derdhur , rastësisht
me të vërtetë të zymtë apo affronted por i ulur në një
gjendje gatishmërie , pa kuptim pak të vini re rrota
minimalism , të gjithë qytetin , aq i hutuar apo
keqkuptuar nuk e di nëse ai ishte i vendosur , por gjithçka
ka kuptim nëkurkënaqësi e thjeshtë për të shkruar ju për
të nuk kerkojne te nevojshme kur ajo ndodh eshtrat
zhduket dhe çdo gjë ndjerë dhe e pa , por vetëm shikoni ,
lexoni dhe shkruani interpretuar , asimiluar mësimin e
transportit dhe mësimin , jafryma rritet me era ,dhe
pastaj zhduken , fluturues 7 detet poisando tha me tha ja
zhytur , u thellua , ndonjë mik i mikut që miku dhe i
pandashëm por nuk i dukshëm ishte një paralajmërim ,
një mendim i talenteve që fluturon shkon , shkon dhe
imagjinoj atje mos qenëpor gjithmonë dëshmitarë të lind
përsërinjë ditë secili mendon vetëm për shkak se tashmë
sot , tani është e ardhmja dhee vështirë shkrim nga
shijuar një të ngrohtë të thjeshtë deri dhe mbi të gjitha të
krijuar dhe të imagjinojmë dhe rikrijonte përsëri dhe
përsëri në vend nga të cilat kurrëkishte lënë atë, por një
herë atje , tashmë shohim në orën mundësisht të
pranishëm fakte në kohë dhe dëshmitarë , janë shërbim
dhe një ndjenjë të veçantë të kënaqësisë që vjen me
shkrihet dhe të errësuar aq normale aq e zakonshme, dhe
vetëm vetëmderi në fillim dhezgjim dhetë errët dhetë
lehta natë magjike dhe pragmatike ishte në ajër dhe një
varkë me rrema me një veri , një kurs të mprehtë dhe
shimmering ajo ishte , se një pikë, me kthimin dhe një
det aq e vështirë të imagjinohet ishte i madhdhe tërbimi e
madhe e oqeaneve në mënyrë që ky i drejtohet udhëtimin
e paligjshëm pa ushtrisë, kishte një top katror një
trekëndësh përmbyset si një piramidë e një sarkofag të
mendjes shpirtit të padepërtueshëm ... si një jetë e
harruar , duke shkuar në faqen e një foto të një gjethi që
nuk bën thatë, furnizimi i tij me stilolaps dhe shkrimin e
planetit tonë çdo antenë , satelit ose fije të vetme që të
115

mbajë kontakt me planet tjetër dhe udhëtoi si pemë ata
janë të lindur degë dhe lule kopshtar ndritshëm gjithë
ditës janë si një shkëlqim nëMoonlight do të ndodhte dhe
pastaj një tjetër kërcim , plus një kërcim për të parë një
fëmijë i lindur dhe veçanërisht shikuar atë të rritet dhe të
mësojnë dhe të mësojnë çdo gjë që ju shihni dhe të
veprojë transformuar , se gjuha e fëmijës është epërsia e
butë lëkurën e fëmijëve në raport meprindërit dhe mësim
sepse e mbyllje e syve të dyfishtë vëzhguesit e të
mësuarit dhe të mësojnë dhe të dinë si një binjak të cilët
kanë një palë në të cilat mësimi i ndërsjellë është shumë
më imi dhe sfida juaj do të rritet dhe ju gjithmonë të
mësojnë dhe të dinë shumë jetojnë .
Ndihem një vuajtje që pengon mua për të parë si të jesh i
vërtetë me sjellje të mirë , por gjithmonë si një clown'm
trishtuar buzëqeshje të rreme , brendagëzimi nuk
përputhet me pjesën e jashtme të ndjehen një noton që e
bën mua nga vendi normal do të ishte udhëtojnë dhe
qëndrojnë në një pikëku dista pikëpamje vet të ndjehen
një hap i madh për faqe të zezë , fenomen panatyrshme
por si një kafshë ndjen mizorine egër dhe shpejtësinë ,
fillon strangles dhe vret si një forcë e lindur e paracaktuar
që të dështimit në atë kohë dhe që më parë dhe në një
udhëtim pa gjurmë ështëimage padurueshëm , të
urrejtëshme dhe mëkatar me të vërtetë ja betimin në
lartësi të temperaturës qiell , vjen kumak gëzuar dhe i
qetë të freskët që thotë ndaluar , lulëzon dhe rritet , kjo
rritje i dhunshëm është vetëm një kohë e keqe gjithë
sjellje
e
egërqë
duhet
të
kulmoi
dhe
përmirësuarpapritmas le ndonjë gjë apo asgjë nuk
pengon dhe vrull pastër tregon ju bën zhurmën e ajrit dhe
të vënë ju të mendoni se unë do të fitojë të gjitha pa frikë
, pa ndonjëherë të mësojnë jo për të jetuar me kurthin që
urrejnë ju nuk posedojnëju jeni , në veten tuaj të njeriut
e sheh se veprat e mira do të bëjë që ju të yll në tokë të
heqëleckë të kërkojë që prekin piano sepse unë kam një
plan , ne kurrë nuk do të merrni për fillimin pengon
kryerjen ty dhe fluturon sheshtë dhe fluturon mbizezë
ështënjë kusht multi- faktorial që na bën në tender shi
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copëton zemrën dhe tokës me lagështi të përballet qetë
leximin duket se ka një supozim pa një inxhinieri
arkitekturës në fuqinë e saj , aludon përfantastik ,realist i
paarritshëm , sepse ne kemi të gjitha kompetencat që ne
besojmë , mbi të gjitha kishinnjë errët qelqi përreth por
tonet absolutisht transparente tymosur vlerat janë si lulet
kanë për ujë ato vazhdimisht dhe çfarë është fara rritet
në mendje të jetë i ndryshëm nga i njëjtë si ne të gjithë e
kanë instikte dhe në mizori luftërat shpirtin e vërtetë të
njeriut përveç ilaç të përshtatshëmMagic ështëtuneli i
pjerrët në të cilin e sheh hyrjen një dritë dhe fundi i vet
ështëprishur nga një gropë e pafund të gjithë ne duhet të
pastër kapën dhe ekzekutuan .
Ja, askush nuk fiton në botën e tyretunel është duke
kaluar kontributin e jetojnë dritë dhe ndriçon rrugën tuaj ,
sepse ajo që kemi ështëvija e jetës dhe që duhet të bëhet
.
Dashuria pësoi dashuria e thellë u ndje harruar
gjithashtugjysma e poshtme e humbur penduar dhe
jetuar .
Maskë jetojnë në fund se si për t'i dhënë fund të gjithë
dhe fund , ja, sigurisht asgjë si të sigurt si të paturit asgjë
insert një linjë e vogël dhe i vazhdueshëm i një kufi që
nuk parashikonpafund më të pasigurtë , në mënyrë që
linjat kanë dy pikëagim dhevetëm pafundësisht
vetëmfytyra e vdekjes po vjen ngadalë si një frymë çdo
gjë ndjerë , vetëm për shkak se ata kurrë nuk e pa një
tjetër fytyrë , por urdhrin për të maskë të errët .
kujtim
Për ju vuajti për ju ndjenë të dashur ty me ju kurrë jetuar
dashur tjetër që puthi në ju panë në ju vijnë në dashuri
që do të gjithmonë kurrë mend të ndjerë aq shumë
vuajtje asgjë më të gatshëm të vdesin për ju nëpërmjet
meje për ju ka shkruar për aq se unë vuajti dhe vdiq dhe
kurrëpër ju ndonjëherë vetëm ndjerë të humbur.
Lover në një moment të caktuar dukej larg vetëm një ditë
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larg nga dashuria e dikujt tashmë dashnor .
Refleksione
Duke pritur për diçka të lindur në pasqyrë është e mua
dhe reflektim ime pasqyrojnë vetëm sa e mirë dhe jo
vetëm imazhi i saj edhe ky reflektim i thjeshtë pa pasqyrë
është transmetuar .
Natë të qartë në një natë të errët si të qartë si agimi ku
qoshet duke hajmali tuaj të bëhet si zog i vërtetë
fishkëllimë që fluturon dhe të gjitha aspirojnë për liri .
shkrim
Unë ... dhei mirë më i madh që mund të ketë një rol dhe
një stilolaps i papërmbajtshëm veçanërisht aspirojnë
vetëm për të menduar
Kalimi
Vdiq !Po, ajo ishtefillimi i funditfillimi i DYFYTYRËSIA pa
hidhërim , por pa butësi ishteudhëtimi i bëri asnjë imazh ,
dhe pa guxim kundërshtiminmë të ulët dhe më të lartë
ishte koha për të lënë apo të qëndrojnë në këtë vend ,
duke imagjinuar çdo gjë dhe asgjëHerë pas here ai doli
dhe shkoi në fund ekstreme që thotë se nuk i frikësohen
as dridhenudhëtim e ka kthyer këtë botë zhytur në
thellësi të bukurisë që të gjithë që kam, është e të gjithë
dhe të gjitha, unë dua asgjë , për kur do të lërë asgjë do
të marrë, kjo është ajo që kam menduar .
Abyss'm një humnerë kuhendeku është fundi .
Prisni dhe ai hipi mirë , duke dashur dhe duke dashur
duke kërcyer , duke lënë mënjanë dhe pirja e duhanit
ishte duke ecur pa scrolling ankthin e destinacionit
ndryshon me moshën edhe pse gjithmonë jetojnë në
ansiosíssimo mënyrë duke pritur për diçka , ne gjithmonë
duam diçka, çdo gjë në ne qëndron si dëshirë padashur.
shkallë
Unë u ul equacionei , por rezultati nuk ishte mbyllë
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tëpritet , poshtë shkallëve dhe ashensorit në mes të lehta
dhe të errët dhe e shtrëngimit ja ai manovrues me
dëshirë i dytë atje që kanë shkuar deri dhe ngadalë zbriti
kurrë në rënie .
Zyra Qendrore
Një lot , një intuitë ose shkatërrimi , se mendimi është e
bukur një pije nga frigorifer restorantin dhe për të sjellë
në shtabin lokal dhe çdo gjë merr ngopur dhe ekzistenca
madhështore .
Duke mos dashur të përfundojë , duke i dhënë fund
kështu ajo është e dëgjoni fjalët përtej sharrë kjo e
tmerrshme si fitues sërish nuk duan të shkojnë dhe për
këtë arsye unë jam dhe unë jam i shkurtër
sol
Çfarë po ndodhte ndjenë të trishtuar nga agimit një
kostum që erdhi me mbrëmje jetuar , ringjalli dhe rilind
jam aidielli i fuqishëm .
Rilindur në perdes së vër re tymi , aty ai është i lindur pa
ja ngjarje pergamenë , ai ishte i çastit dhepllakë lëviz larg
dhe vetëm vetëm për të jetuar një jetë tjetër për një
imazh është e thjeshtë shoh çdo moment në imazhin e tij
dhe rilind
Kërkoj parfum , era e marrëzi , çmenduri torturë e
mendimit pa të gjitha të afërmi palidhur , një jetim zemër
,dhimbje e një dashurie nga aq shumë të tjerë që dhemb
pamjen dhe vret dëshirën dhe dëshirë e madhe timonin
vetëm një moment akëtë herë nga mendimi juaj ,
ndoshta të gjithë ekzistojnë jo vetëm si imazh të
virtytshme , por për shkak të paraqitjes ose kushtëzojnë
mendjen nuk vdesin në kohën e gjithë ekzistencës fizike
dhe papritmas çdo gjë shkon off, ose mund të çojë .
Të jetosh po vdes
Në mes jetës dhe vdekjes ?Ouch !Falja , ajo është e
vendosur ?I dukshëm , i cili kurrë nuk e vrau ?Gjithkush
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ka lënë për të jetuar një moment .Të gjithë pa përjashtim
sa shpejt fatal mendoj se ne do të vdesin shpejt dhe
pastaj ne jetojmë është kështu ,kundërshtues qesharake
Leaver
I dashur mik ... unë shkruaj shumë larg ... ju kishin
shkuar ... mikun tim të vogël ... sonte shpirti im qan për
ju ... !Merrni zemra ime një shans ... ju lutem më fal
miku im ... liria ime larg ... i humbur në qiell ... Ju janë
marrë ... kënaqësi return'sa ... aq i qetë ...
Heshtja,gjysma-way tek i cili vdiq ... A u falur ... fjala e
fundit ...
Broken
Nëse më zhduket shpirti im , asgjë nuk do të mbetet
sekret plus mbeturinat , harruar në fantazi.Doli nga një
përmbysje gjithandej përtacinë e një tjetër moment , të
veçantë.
Bëhu
Një zë , një zemër gojë , një prekje e butë, një ngjyrë një
ëndërr për të kënaqur në një moment, të dëshpëruar unik
dhe të frymëzuar nga një mprehtësi pa distancë pa kufi
prerjes luftë , përtej imagjinatës që foto gjaku zogth
ikuqe dhe i përflakur nga një dhimbje kuptim , ajo nuk ka
një mister , por një realitet , një vizion .Kurtjetri mori së
bashku dhe ne besojmë se si një aprovuesi dhe
inkurajuese pamjen e një ekzistencë , falsifikuar ,
përmbyset dhe pasqyruar .
Nga të gjitha plagën e ndjej se unë takojnë dikë pa
mëshirë frikë, shpirt i çmendur , pasion dhe të pastër pa
një nyje të tanishme , por të ndërthurura , dhe i bashkuar
, me një kalim , një vullnet të fundit dhe kanë, dhenë
fund asgjë të ...
mungesë
Nëse touch dhe të shohin botën tuaj , do të jetë e
papastër , pa një ndjeshmëri memec prekje , të paktën
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besoj se dikush tejkalon realitetin tim .Trishtim im është i
thjeshtë si gjithë lumturinë arritshëm si i paarritshëm .Me
magji , pa ironi në një ditë ju thoni , prek të ndihem , se
si ju shikoni në mua dhe të shohim se kush jam dhe jo
atë që unë do të jem i dyti pas teje .Një ndeshje djegia
djegie dhimbje në mua atë përfundon kur të gjithë të
djegur .Asnjëherë mori ju , nga rruga në ju do të thonë se
ju vuani , sepse ju kurrë nuk e lanë atë dhe e di se ju të
dashur dhe gjithmonë do të të dojë ...
shifra
Të dua më shpesh sesa ato që zemra ime mund të rrahur
...
Unë marr frymë nga | ju ju frymëzojnë | të njëjtin ajër |
te dua
Unë jam i të gjitha ngjyrave për të pikturuar botën tuaj ...
Për mua , për ju dhe për ata që si mua
një ditë
Mbolli një rrënjë në zemrën time sot, kjo pemë
Ajo që quhet dashuri për jetën e ndonjëherë mund të jetë
grisur sepse ai jeton brenda meje
transformator
Shkëlqen balancën
realitetin .

e

pushtetit

që

të

transformuar

Panel elektrike kontrollon qëndrimet dhe destinacionet e
pushtetit universal .
dritë dielli
Ndriçon zorrët
Errët natyrën tokësore .
Burim drite bie si pika në terren seburimi i jetës dhe
dritës .
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far
Vazhdimisht duke kërkuar lëvizjen bosht të anomalitë .
electrocution
Nervat e zhurmshme Blink me electrocution zemrës .
valët elektromagnetike
Vijnë e të shkojnë mendimet waveforms rreth rrethit e
valëve.
elektricitet
Shkon nëpër trupin tim kjo aktual që sjell mua në valë
qark
impuls elektrik
Jam i tronditur nga impulse elektrike mënyrën qarkullojnë
.
Drita e së vërtetës
Intensivisht shkëlqenvërteta kur zbuluan nga impulsi .
errësim i plotë
Callan ështëtorturuar nga zërat ndjenjë të ndritshme e të
qenit .
dritë qiri
Dritat deri në dhimbje
Akumuluar dylli i shkrirë .
dyert elektrike
Hapur butësisht prekur , por duke mbyllur nuk ka kohë
për të hapur .
Motor sharrë elektrike me zinxhir
Pritini me rrënjët e të gjallë të urrejtjes e energjisë së
zezë .
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electrocuted
Telat në tym ndritshme hap kujtesës.
turbullirë elektromagnetike
Gëlon e turbullta electromagnetismos pafund mendjet .
Ray electrifying
Si një rreze electrifying energjisë që paralizon mendjen.
dritat e lig
Çdo qenie ka një të lig flashes electrifying lehta.
i keq
Ndezje dritat rëndojnë mua
Pasazhi i zinxhirit të pathyer .
dritë të zbehtë
Dritat e errët mësoj qeniet çuditshëm në dritën e zbehtë .
Wire elektrike
Tela të vazhdojë deri më trupit energji të gjallë .
10 qark elektrik
Subo dhe avancimi në qark 10 dhe ka një dështim nuk
prishet fuqi .
rënia elektrike
Electric ra mbi fjalët e ekstazi dhe ndjenjat .
prerje të lehta
Jehona të mprehta dhe të ndritshme,
Shining dritë grabbing thyerjen zë.
Rrufeja errët
Flashes errët qeniet hallakatur me orientim syrit .
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ndriçim fluoreshent
Bloom dhe të bien as bubullima në të gjitha drejtimet dhe
kuptimet .
" Ofusculência "
Piercing rrufe hedh hije tjetrit ndjenjat kënaqësi dhe
duket .
skuqje
Intersecting harqeve të thella në shpirtin tuaj që mbajnë
elektrodë - goditjeve dinamike dhe inkandeshente .
Electrocutáveis
Si një aluzion goditje me çekan mua disbalanci e ndjenjat
që bëjnë thirrje për një dritë të fortë dhe të vendosur .
Twilight mungesa
Përfundojë më butësisht në dritat e larta të qenies sime
butësisht kënaqem me rrufe .
reminishencë
Zhytur marrëveshje për një ditë të ndritshme , unë jam
duke u përgatitur për të dalë nga terri dhe fuqinë e dritës
, do të shpërndajnë fuqinë dhe energjinë për të gjithë
komunitetin constelar .
dritë kërcënues
Kërcënojnë këto dritat përmirësuese që na mundosh dhe
le të parashikojë rrezikun .
Dritë Night
Kjo dritë që ju shoqëron në momente baritor dhe të
paaftë për të përballur ju frikëson në fshehtësi .
dritë e kuqe
Dritë intensive të kuqe dhe të bllokuar nervat akselerator
.
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goditje
Shoku Zarpares dhe ndotesve mendjet pa impulse deri
përhapura .
Kompani të Lehta
Ndriçuar çfarë nuk ndodh dhe as kompania ndjehet dritë .
bubullimë
Thunder bluaj dhe thyej zhurmave të uritur e kënaqësi .
dritë të fuqishme
Dritat e fuqishme dënojnë të tjerët jetën në arsim nga
zërat
Rays
Sa i fuqishëm dhe lacerating rrezet që prerë lidhjet e
pamundur për të lidhin .
dritë të zbehtë
Ndërgjegjësimi lënë në hije që depërtojnë lehta rëndë
trarëve .
dritë të ndritshme
Intensivisht mësoj mjegullat e dritës zezë
dritë Cosmic
Si një thekshëm dhe kozmosit të thella që heq harresën e
shpirtit .
Fuqia e dritës
Fuqia shëruese e dritës ndriçuar mua arsyeja filamente në
lafshë e dëshpërimit , unë jam mirënjohës .Kjo dritë më
udhëzoi në drejtim të ekstazës së tanishme të jetës së
përditshme , shkolluar mua sëmurë të ardhmen dhe e
paarsyeshme të atëhershëm po bubullimë up therje mua
dhe flashes si zhveshur Dynamite kënaqësi fatale .
Pra, po shërohet nga dritës dhe lëvizjes ajo shërohet mua
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dhe lënë zorrët me kalori të ashpërsi dhe saktësi.Unë nuk
e di nëse kjo dritë do të ndriçojë më të fundit sepse kam
frikë se ajo nuk ka energji të lehta të kandidojë .Për këtë
arsye , ka dy polet , dy ekstremeve të energjisë .Dhe unë
u goditur ngapozitiv dhe shërimin dhe jotë zezë dhe të
bezdisshëm .Kjo dritë vjen nga qartësia e emocioneve dhe
racionalitetin e muzg të menjëhershëm dhe impulsiv , pa
tranzicion dhe i errët shqisave , jo të ngulitura ndjenjat
ose pa kujdes .Drita është e fortë , intensive dhe djeg të
gjitha rrezet e tij mbi atë se kush e kundërshton atë, të
bashkohet me dritë , për shqisat .
Nuk do të ketë energji impulsiv dhe forcë , të rrëmbyer
talentin që keni dhe forcë si një rreze të mprehtë blu dhe
ventilaste e flashes nxehtë me përvojë dhe jo me qëllim
të keq dhe mendimet e përhapura që na përndjek si hije
pa dritë që ushqejnë .Kështu që unë dua të them se ka
dritë në ju dhe nuk ka bubullimë , stuhitë , energji dhe
dritë , dritë në thelb i qartë , dhe i pastër në formën e saj
më primitivezjarr që zjarri që na kalon dhe na ushqen dhe
nganjëherë na djeg , kështu është jeta e bërëdritat
kalimtare dhe kundërshtarët kundër vetë arsyen apo
kuptimin e energjisë që na japin forcë dhe vitalitet të
durojnë goditjen e tyre të zbehta dhe pa fuqi që me faqe
të zezë dhe të gjejnë justifikime shkaqet e përfshirjes së
tyre , nuk ka dritë , pa energji dhe çdo gjë ka energji ,çdo
gjë e ka dritën e saj dhe lëvizjen dhe aktuale , ajo është
duke u vetë , frikësuese dhe shpesh na ballafaqon me
akuza të çuditshme që nuk e kuptojnë , sepse ata nuk
janë që anulon nuk guxojnë përplasje me energji tjetër,
por të përpiqet për të vënë dritën tënde , por ajoështë e
pranishme dhe se si ajo është shpallur infiltrates shqisat e
syve dhe na tregon qartësia e mendimit përmes heshtjes
e herë , dhe është e heshtur si të kalit pikëpamjen dhe
shijuar aftësi të kufizuara të palavdishëm që të tjerët
kalojnë përmes energjive negative apo pozitive.Por është
fakt serreze dritë blu frikësuese , por e pranon atë energji
që atë në qoftë se ju doni për të kryer dhe se me
shpejtësinë e dritës ,i menjëhershëm , i dyti , me pjesë të
kohës , dhekoha është i menjëhershëm prandaj nuk do të
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ketë shkurtime nëKorniza assjellja më qesharake sepse
gjithkush ka të drejtën e energjisë , qoftë efekt pozitiv
ose negativ .Të ketë efektin lacerating e zezë Faíska
ndodh në polin neutrale të mendje e shëndoshë dhe
çmenduri mbart në energji të gjallë dhe të uritur për
kënaqësi dhe ndriçuesit , kështu që unë ju këshilloj të
përdorni energjinë tuaj që do të arrihet me anë të dritës
dhe esbaterá një buzëqeshje djegie si hiri ,zhveshur nga
të nxehtit , por furishëm kur trazuar .E një tjetër sektor të
duhet Blue Ray me mendimin patronditur e Krishtlindjeve
dhe theksoi dritat pemë që na çojnë në çmenduri .Blue
Ray di rrugën e tij , drejtim, udhëheqje dhe gjykim ka për
të formohen energji dhe fotone , qarqeve të shkurtra të
mundshme , por rreze të gjallë dhe impulsiv gjithmonë
udhëton me shpejtësinë e dritës , por jo blu .Është kjo
energji tranzicion ballafaquar me energji pragmatike , por
penguar po nuk i shfrenuar që të na ndalojë nga të
jetuarit e fotografi , e trazim rrufeja dhe dukshëm ndikon
në valë të shëndosha që prodhojnë shpejtësi supersonik ,
por jo aq i fuqishëm .Si një konfrontim të drejtpërdrejtë
dhe të zhytur plotësisht nga njerëz të ndritshme trash
dritat e errët që shtrembërojnë atë që është e vërtetë dhe
duket joreale , por ka dritat fiktive edhe ai është fuqia e
dritës imagjinatës .
Blue Ray
Tërbuar Blu Ray pushton më të flakëron energji që rrjedh
në paragjykimet e pista poret dhe intolerances se kjo
rrufe blu do të godasin .
dritë lazer
Kjo dritë lazer është i thekshëm dhe të padukshme
penetron tëfshehtën dhe pa u vënë re .Kjo është një dritë
psikike dhe mjeshtër në supozimet e palidhur me
udhëkryq vet psikike .Shkaqet që s'bie në sy dhe
parrezikshëm përmes thithje saj rreze të mendimeve dhe
ideve të paramenduar me helm të vet helm dhe antidot
saj .
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Dritë çati
Ky tym përshkon dritën e fshehta mendje lecka kujtimet
zhbëhen në kokat e lirshme e drejtimit dhe veprimit ,
veprim që motor që fitilin hapin e mendimit furishëm të
massificador ngadaltë dhe të pakoordinuar ously .Mprehtë
në kohën e lirë është entuziast dhe i shpërndan trurin dhe
emocionuese dritat Deambulante pajisjen stimuj .

Këto kujtime që janë ndriçues papafingo përgjithmonë
dhe disa janë gjithmonë të hapura apo të mbyllura në
zemrat .
vetëtimë
Nxehtësia dhe errësohet dhe bëhet i palëvizshëm dhe i
heshtur , por varg dhe zhurma kur ajo ndodh është
pafrymë dhe e madhe që infekton bujë për të jetuar dhe
të jetë i pranishëm në mesin e dritat e tjera dhe
illuminations apo ende mbresëlënëse errësirë madje të
thjeshtë kalimtare e ofshama dhe shpërthenheshtjet më
Electrifying .Kjo rrufe pastron ndërgjegjen tuaj të shënuar
duke lëshuar moans elokuente dhe se beftë të veprimit
negligenciador ndjenjë të pronës të jetë mundësi në
kohën ra një tjetër rrufe në këtë botë .Ash dritë gri që
këto të shënojë ngrohur pranga të egra dhe të forta
vetëm një goditet ju jeni të infektuar nga gri e fundit të
lehta dhe të ardhmen kudo që nuk do të harrojmë dhe atë
rebelim ju.Copëtoj të nxisë të momentit dhe propagandon
ngadalë wrenching dhe të pakursyer i thënë ju kontrollon
ju , dhe ju hedh në një pusi dritës që mbyt në kujtim të
fjalëve të pakontrolluar dhe derdhje etjen tuaj për drita
.Në turbulluar janë embers digjet në vetvete e një organi
magnetike që bilbilave dhe blinks në zemrën tuaj që
digjet me dëshirë për diçka , burrëror dhe mashkullore
ose femërore dhe sensuale atëherë , kjo fyerje e dyfishtë
të ju karakter si një personalitet të dyfishtë që nuk japin
madje edhe për një anë osenë një tjetër.Këto ngrohjes
dritë grie errët dhe epavlerë dhe të ketë në mbrojtjen e
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tyre të ngrohjes e shiut dhe e hëngrën atë përhapje në të
gjithë kontinentet dhe hapësirë pa kohë të caktuar .
Në dritën e kënaqësisë
Kjo dritë që pushton dhe na jep njohuri luksoze dhe na
çon në kënaqësitë e panumërta dëshpëruar dhe ankth
kimi kënaqësi i ulur , por jo inatosur , por shtypur në
fytyrat naiv huaj e kënaqësi që ndriçojnë qenien apo
ndjenjë apo emocion.Emocion që ju të ndjehen kënaqësi
verbuar dhe të ndritshëm dhe heq kontraktimet ndjerë
nga ana e tepërt e kënaqësi , kjo e tepërt që na
përcjellëse në shqisat e tjera dhe kënaqësitë .Lindja e
kënaqësi zhvillon dhe ushqehet me varësisë që nuk do të
tkurret dhe nuk lëvizin dhe përplasje në çmendur flokët
kënaqësi mohim .
dritë Hypnotic
Mësynin ndjerë në fytyrën e ndjenjave të lehta hipnozës
dëshmitarëve që premtojnë dëshirën e varësisë se drita
që na çon për të modernizuar dhe besoj se nuk ka dritë
.Sepse ne jemi të prirur pa kredi dhe nuk ka borxh , i
ndenjur si jeta hipnozës e qenieve transhendent që kënaq
në burime të hipnozës kënaqësi .Veset që këto flokët e
ngrit në qiell dhe vetullat ngarkuar modesti dhe
përtacisë.Transcendent këtë dritë që na çon në sfida të
reja në të njëjtin mendim në reagim të ndryshme , këto
reagime çmendur dhe të pastra të cilat përballet dëshirën
e pastër që të ketë dritën në fuqinë e tij për t'u ushqyer
prej saj dhe të nxitur nga gurë të lirshme që vijnë së
bashku si argjila nëngrohje .
dritë të ndritshme
Intensivisht që drita është e ndarë në mes të organeve
tjetërsuar lëvizje dhe luhatet midis dy mënyra të lehtë për
të shndrit , por pa asnjë furnizimit me energji elektrike ,
ajo është vetë- përmbante dhe mbetet në pikëllim dhe
dëshpërim e hipnozë sistemike që ushqen dhe zhvillon
.Por me vetëdije është një dritë intensive shkon jashtë
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dhe të vetë transmeton kompetenca të njëjta off.
bubullimë psychedelic
Ndërthur psychedelic në zhurmën e bubullimë trim se
mbështetja dhe rrisin anomali që vjen nga fakti se ne
jemi të mbuluar nga kjo trovoa- e psychedelic .E pra këtu
ajo rrezaton dritë koherente pa fuqive apo peshore , që
do të ishte vetëm një pretekst për anomalitë e bubullimës
të zi , që caging dhe Thikat e në kuptimin e çuditshme
dhe të thellë të arsyes Absorbance sepse ajo shkon jashtë
, varg dhe lëvizpapak i fshehtë , me sa duket bota e
dritave psychedelic përulni cilin ajo në qoftë se ju doni të
outwit , ose të gëzojnë kënaqësitë stivosur lyer
paragjykohen nga ngjyra të zhdrejtë ndenjur , të gatshëm
për të krijuar apo thjesht privilegj .I mbrujtur me frymën
e mendimit të fragmenteve të faktit fragmentuar janë ata
që të imagjinojmë një botë tjetër , larg nga trazirat që na
irritojë si kur ne zeroja në sy , apo thjesht injoroj .Kjo
lëvizje tjetërsuar lëvizje të tjera, të glows dhe llak
mendjet largët dhe pavëmendshëm për faktin e thjeshtë e
të qënit një i zënë ose plot tension .Thunder është
psychedelic dhe disqet larg shpirtrat pa to për të
manifestuar , si ka , është një realitet paralel i
thashethemeve dhe papajtueshmërisë si bogeyman , dhe
askush këtu ha personalitete të çuditshme dhe emërtimet
e preexisting edhe pse nuk ka të vërtetë .Prandaj gjithçka
që është reale ka historinë e përjetshëm , por ka asgjë ,
frikë, frikë që deporton në një horizont të 5 dimensione ,
polígonas dhe lineare , por nuk ka gjasa ose madje
nënshtrohet ndonjë tipar , ky tipar është se
hemisferatdheapoteozë transcendent menduar .Nuk ka
lule ose rritet në filamente të ideve abstrakte pse , pulses
po personazhet janë lindur parë ndonjëherë , dhe e
zbukuruar , lëvizjet imitim dhe përshtatshmërisë për
momentin , por çdo gjë bëhet i vetëdijshëm dhe llogaritet
minimalisht .Asnjë llogaritjet bubullimë është e vërtetë
dhe e paparashikueshme se ka një spontanitet e vërtetë
se është absurde të mendohet për ndonjë burim tjetër të
energjisë psychedelic .Bluaj bluaj dhe krerët e dikurshëm
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dhe ka desvanecestes në gjethe të verdhë dhe të ngrënë
nga bibliófagos , dhe pa këmbëngulje frikësojnë memorie
të vjetëruara dhe e bëri të falsifikuara dhe të masës së
saj .Rrethuar me matjen e aparateve Ata mirëpresin
rotulantes abisinianë dhe qesh me bubullimë e Abyssinian
.Në dritën e së kaluarës këshilloj për ata që jetojnë në
dritën e së kaluarës , ato po vdes nga përtej pushtonin
trupat qiellor të njohur në të vërtetë ndodh ,i
menjëhershëm .Por të gjithë është pyetje të ndritshme,
drita më pak ose më shumë të ndritshme , por janë të
rrezatimit të energjisë që nuk janë në përputhje me të
kaluarën , edhement e mëparshme mo- .Dritat e kaluara
në këtë mënyrë lëshojnë rrezatimeve të dëmshme , por
nuk hedh hije dritë shkëlqen dhe ndriçues që dëshiron të
ndez në çdo moment , moment apo çast .Për të kaluarën
kryqëzon me të tashmen , për momentin , vrull , i dytë
apo fraksion , por nuk ndikojnë fuqinë e saj të energjisë
apo shkëlqim drite e saj.Ne jemi prandaj gjithmonë në
kohë për dritë të fuqishme dhe të qartë të derdhet
ekstazisë se shkurtimet erën në kënaqësitë fytyrë deri
zhveshur pastaj i rrotullimeve qëllimeve rreth kënaqësinë
e duke bërë dritë apo qenien shkolluar , sepse ajo që ka
rëndësi është e sigurt është fuqia osetension intensive
aktual që shkakton impuls elektrik që nga thjesht duke
kërkuar para për dritën e kaluara e tij , drita më pak
intensive , rrezatimi nga jetët e kaluara , por që nuk
udhëzon parimin e dritës shkaktuarlëvizje të lehta impuls
demaskua , jetoifotografi i dytë , vetëm një klik të
thjeshtë dhe bërë gati deri në dritën e hidhur dhe shikoni
shikimet e rrezikshme dhe djegia e zilisë dhe urrejtjes që
thjesht zvarritje rreth dritat e së kaluarës dhe të kapem
për trupave qiellor me rrezatim .Well rrezatim është i
rrezatimit dhe kjo është ndotje , në mënyrë që asgjë të
fortë se drita drita juaj në atë kohë , në çdo kohë me të
gjithë aktual pa rrezatim , sepse nuk ka dritë është më e
fortë se një tjetër, kjo është një çështje e rrezatimitdhe
nuk vijnë tek unë me këto dritat e lindura sepse secili ka
dritën e tij të pastër , vullnet të etur dhe imagjinatën dhe
të zhvillimit të pastër të energjisë dhe krijimin .Magjike
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dritë që ka ngjyra në dritën e tij , reflektohet në hije e
energjisë të verdhë të diellit .Në fakt nuk ka dritë shumë ,
nuk është vetëm ekzistenca mbetje dhe e balancuar e
vatrave të mishëroj çfarë nuk është përgjegjës për
shikimin .Kështu që nuk është e vërtetë, ështëfryt i rreze
të fuqishme që aludon na i vetëdijshëm .Por rrezet çfarë
është ndërgjegjja ?Çfarë është me të vërtetë i
vetëdijshëm apo pa vetëdije ja një pengesë që nuk ka
gjasa të materializohet për shumë kuptim për të bërë dhe
për të kuptuar se të gjithë u drejtuan për momentin .Ky
shkatërrim materializohen pengesë formuar dhe thonë se
janë të rrymave të pakapërcyeshme kur në të vërtetë ka
pengesa reale .Çdo gjë është aq imagjinare dhe reale apo
joreale të gjithë të jetojnë në të njëjtin lumë e iluzioneve
, selinë e shpirtrave të tjerë që nuk na ndikojnë në të
vërtetën , sepse nuk është , apo me të vërtetë nuk ka
asnjë pengesë në mes të dëshirës dhe drita epa ndjenja
gjithmonë i pranishëm nëtë ndërgjegjshëm dheçfarë - ne
rezervojmë vetes , sepse ne besojmë në zinxhirë , por
edhe këtu nuk ka rryma apo impulse , por ka imagjinare
hapësirës ajrore krijesa qiellore që jetojnë si ajo thotë se
në dritën e së kaluarës , me një shumicë që vendosi
sedrita duhet të kishte pushtetose masë , por pastaj
përsëri kush janë ata për të ndërhyrë në dritë ,dritë nuk
luan shënime në dritë dhe është që të shikojmë në off e
saj.
dritë Natyrore
Është e natyrshme që kjo dritë e qartë dhe e natyrshme ,
është e natyrshme që të jenë në përputhje .Konformitete
, fatkeqësi , konflikt , duke shërbyer indulgjencave si
thjesht
akumulator
qëndrimet
dhe
problemet
e
ndërgjegjshme , por jo aq i thellë sa që ata janë të
natyrshme .Në mes të dritës natyrore dhe nuk ka shok
minimal pastaj see natyrshme na rrethon dhe na bën të
ndjehen të qetë dhe të qetë, sepse çdo gjë është normale
dhe e natyrshme .Ajror , gëzimi i natyrshëm që na
rrethon , që troket dhe ikën dhe veçanërisht prekëse ,
prekje e lehtë për ata që si puffs e butësi .
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Dritë energjia bërthamore
Burim i fuqishëm i energjisë rrezaton na ndryshon ,
ndryshimet psikologjike , të cilat pastaj e konsiderojnë hit
nga kjo fuqi bërthamore .Kjo energji të gjallë dritë rritet
ndikimi ndritshme të qenies transcendent i mutacioneve
dhe që në të vërtetë nuk vuajnë por si një pallua na seeps
impulset e kapi dhe që të na çojnë për të vepruar .Boost
këtë rrezatim shpërthyes dinamike dhe të qartë .Për këtë
arsye ne kemi majën në fuqi e tyre të energjisë , do të
jenë agjentë bërthamore që korrigjuar dhe shembjen
dritën e paimagjinueshme të çekulibroj sepse ajo është
mishërim i transformimit të forcave.Dhe asgjë më të fortë
se nga ana tjetër, ky ndryshim që na ngre dhe na rritur
rreth rrezatimit .
dritat psikotrope
Si me magji ose harmoni ata të tokës dhe noton dhe
mundi këto dritat krahët psikotrope që na magjeps dhe
shkëmbejnë realitetin për të qenë si një dëshirë të mirë,
por ajo është duke shpresuar për një shenjë të keqe kur
kemi kthyer këtë botë , ku si kohë makinë na merr
largdimension i vërtetë dhe na merr në një botë të fantazi
, joreale ose kënaqësitë .Prandaj ekziston një dimension i
tretë i aktivitetit ndijor dhe energji të errët kur shikohet
nga perspektiva e çmendur tjetër nga realiteti ogurzi për
të oksigjenimit dhe rrjedhën e dritat psikotrope duke
fituar terren në perspektiva të ndryshme dhe dimensionet
argëtues dhe që shquhen ata që mbajnë në episode
sporadike .Asgjë kundërshtime ndërmjet realiteteve të
botës apo dritat ose për gjendje vetë natyra janë dritat .
bubullimë
Si një përçarje të hidhur dhe me shkëlqim , zemëron e
bubullima që ushqen tokën e të mbijetuarve të amórfica
dhe të lehta transparente.Refugjatët në trupat qiellorë
hidhërim ata dal bujë pakontrollueshme potentiated me
këtë dritë lavë dhe pushtetit.Burns dhe ushqen dritën e
qenies që ju lejon të pushtuar nga këto ndërprerje të
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pafavorshme në errësirë mungon e dritës dhe fuqisë
poshtër dhe që lë acalorar nga magmë bubullimë e
energjisë dhe rrit lumturinë e dritës .Lumturia e lehta
trarëve të qenieve pazakonta të jetë.
gjenerator
Dashuria gjenerator , gjenerator apo Dashuria !
Çfarë karburantet Kjo dëshirë jo virtuale trupore , dhe kjo
lidhje emotive me transparencë të puth e të etur për
diçka jetike për zhvillimin e energjisë emocionale dhe
lidhjet elektrike.Ky gjenerator furnizon egot dhe
personalitete me fytyra të fshehura në përfaqësimin e
përditshme si në marrjen mëngjes , apo darkë , ose ujë
që ushqen energjinë e ditës ditë-për- .Asnjë maska apo
mendimet lacerating , na enquadramo në realitet
energjinë e dashurisë apo dashurinë e elektrizuese energji
dhe shpues i mprehtë dhe përfaqësues duket dashuri dhe
vetminë që jeton ushqyer nga një kabllo që kurrë nuk
mbyllet , një fuqi të pakorruptueshme , pore vërtetë,
përgjithmonë !Gjithmonë elektrizuese dëshirën për të
parë të etur dhe disa durim shpikur monotoni e ditës dhe
të zhdrejtë fytyra që përfaqësojnë asgjë në të mesme
elektrike janë telat lirshme .Sipërmarrje në imagjinatën e
motorave lindur dhe pioneered realitete por me mbyten
kontakt të menjëhershëm .Kontaktoni thelbësore për
jetën motorike , me motor kjo të jetë e konsensusit
realitet dhe jo të jenë të pranishëm , por i harruar nga
realitetet e tjera pothuajse i padukshëm në dëshirën e
vetëdijshme, por ajo është atje !Nuk është gjithmonë i
pranishëm në kuptimin e mundësive të menjëhershme ,
kështu që mediat nuk mund të jetë i holluar me ujë por
slides në dashuri media gjenerator mendimet dhe
burimeve në dispozicion ;për dashurinë gjenerator është
gjithmonë në vërdallë dhe çdo mjedis tjetër jo- virtuale
dhe kontrollohet kjo shumë e të qenit i kënaqin , atëherë
nuk mund të heqë dorë veten e kënaqësi ajo gjeneron ,
dhe proliferates në këto fytyra gjithnjë të pranishme të
pjesë të shpirtit ju gjithmonë të kërkuar për të shtypur
kundërshtarin.Sepse nuk mund të shesin ndonjë pjesë të
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energjisë , si energjia është një dhe multikulturor në
kuptimin e saj të kënaqësisë , kënaqësinë që zhvillon
realitete të ndryshme , sepse jemi virtuale dhe imagjinare
, vetëm në prani të të tjerëve ose në pasqyrë fshehur
energjinë ri rregullatorenergji shpirt i neutroneve , se
këto janë kafshët e vërtetë të dritës .Dragons dritë mund
të ndizet !
elektricitet
Kjo aktual rrjedh përmes nesh dhe rigjallëron përditshme
na jep forcë dhe MIME shkëlqen dhe qënie të hallakatur ,
po!Rrethoresh sepse ajo mund të jetëforcë e dritës ose
nënshtrim të sëmurë dhe po rimerr veten që fyejnë me
realitetin dualiste dhe shtypëse .Jo abatas ju në lidhje me
këtë polet aktuale negative futjes nënndërgjegjeshëm dhe
reduktimin e dhimbje të thellë të personalitetit kritike dhe
opozitare , ju ushqen më tepër realitetin transhendente
dhe positivity e anti kimike dhe ushqyese kimike qarqet e
frymën e inovacionit dhe arritje , arritje këtëe cila nuk
është e transferueshme si korrespondues Ridas
PRODHIME furishëm nuk ka kënaqësi , por tërheq
mendjen në valët magnetike të mendimit dhe
transmetimit të kësaj.Transmetimi i mendimeve është e
vërtetë dhe magnetizing dhe zhvillon qarqeve dhe askush
nuk mund të mohojë këto të qarqeve të ketë përhapet
aktuale në ajër pa kohë të caktuar e ndjesive dhe
kënaqësitë e shtypur , sepse ne të gjithë jemi duke filluar
për të beta -blockers energjive të jashtme por që rrisin
etjen tonë për jetën.Prandaj Këto impulse të ndikojë në të
menduarit tonë dhe nganjëherë ndodhë ose të zhvillojnë
konfliktet në mendime , por që mund të sjellë lumturi
elektrike , seeksitim e portave do të çojë në realitetin e
jashtëm .
dritë blu
Shkaktuar emocione të forta të lehta blu kalon ura dhe
shkallët dhe infiltrates fuqinë e ndjenjave që ushqen dhe
zhvillon këtë mprehtë potencial .Mirëpret ultra të
ndjeshme bukurinë e saj trarët e transparencës miqësisë
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elokuente se në kërkim të një pak më blu , të fortë , më
të forta , dhe zhvillon në nesh yje me degëzime të thella
ndjenja dhe duke u tjetërsuar në këtë valë tokësore .Kjo
fuqi ndikon mendjet zhdrejtë privuar nga ndjenja e të
jetuarit në hije e blu, bruz që ndikojnë në miqësinë e
thellë dhe të qëndrueshme , ajo mbart në vetvete trarëve
magjike e çmenduri dhe të dashuruar kënaqësinë e bukuri
të rrallë dhe toning blu .Të temat e intensitetit muzg ajo
zhvillon dhe transmeton energji dhe i ngrohtë mbrojtëse
të keqen dhe kënaqet me agoni dhe heshtje , jo, jo një
maskë që shpëton dhe na aludon për të menduarit
abstrakt , ajo është më tepër një dritë e fortë blu dhe
intensifierkënaqësi e vërtetë dhe imagjinare , por ajo
ndikon dhe që gjithmonë prek atë për të lëvizur dhe për
të drejtuar jashtë kufijve për miqësinë e brendshme dhe
të qëndrueshëm .Ajo bie në dashuri dhe se si se privuar
nga arsyeja por shërbejnë ushqim në emocion , vjen dhe
sjell kënaqësi dhe epsh mrekullon , që është kënaqësi
kalori dhe pushton çdo gjë dhe është një valë e eksitim
me këtë dritë blu që shtrihet poshtë dhe rrotullon
abrochaakumulim i energjive që hollojnë me kohë, por kjo
nuk do të zhduken në këtë të ardhme , pra është
gjithmonë paraqesin këtë dritë mbrojtëse që nuk e le të
na evoluojnë nivelin e kënaqësisë pakontrollueshme
ndritshme .
kabllo të energjisë
Rrymë nënujore të gjallë e ankthit shkon përmes
organeve nëpërmjet elektrike PRODHIME kabllot shpresë
dhe diçka të re dhe të mahnitshme që lë lëvizjet statike
por me të menduarit e shpejtë dhe i dëshiruar .Mocioni i
paralizuar ,tensioni rritet në inkuadrim dhe në të vërtetë
kontrollohet dhe lëvizjet e poshtë shkallëve të mendimit
që na lidh me njëri-tjetrin matur .A është kjo shkallë e
mendimet të cilat ne kategorizojnë sjelljet , fytyrat dhe
lëvizjet dhe kornizën i jemi në tatëpjetën dhe përpjetën e
momentet e jetës,dritë ushqenshkallë lëvizëse pa ndalesë
të ju merr në çmenduri të realitetit që mbizotëron në
sec.Xxi , energji , magjike , kostume , të gjitha me
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harmonies dukshme , por kini kujdes shkallët , jo të gjithë
do tëshkallë lëvizëse të jetës , nuk janë qenie që ngjit
shkallët që ngrihen dhe veçanërisht dikush mbështet ,
është se e mjaftueshme apo është një çështje eekuilibër
.Bilanci i energjisë është thelbësor për bilancin e lëvizjes
dhe bie dhe ngrihet në nivelin e çdo qenieje , por jo të
gjithë e meritojnë të shkojnë poshtë ose të na mbështesë
në ngjitjen , përpjekje dhe këmbëngulje është kyç ,
pastaj të ngritur veten në frymën e sakrificës ,pa lëndim
apo ndalesa dhe ajo do të marrë ju në dritën e qenies të
menduarit .Asnjë bilanci i forcave të jashtme që mund të
japin , hapat janë të ngurta dhe të ushqyer nga kabllot e
shpresës vijnë për të kabllit më të rëndësishme elektrike
ciklin e jetës , energjinë që ushqen tokën .
dritë plot gjallëri
Cai dhe murmurimë , i holluar dhe zgjeron në një dritë të
bronkial dëshirën papushtueshme , është iluzion plot
gjallëri duket si gjithë dritë e cila pastaj shkërmoqet kur
të përballen me realitetin e jashtëm .Të pajisura me ligësi
dhe të falsifikuara çmenduri sporadik dëshirën e plot
gjallëri si të zgjerohet dashurisë dhe contaminates , zë
gjitha mendimet dhe lejohet të dominojnë dhe të jetë
autoritar , ajo është shkëmbimi i energjisë ringjalljen ,
qafë zemërim që shkon, përmbajtja që shkëlqen është
atje .
sky Lit
Asgjë më e fortë se dëshira për të arritur ekuilibrin e
përsosur e qielli të ndritshme , si ata janë yjet që ju japin
jetën dhe lëvizin mendimet dhe idetë apo me të vërtetë
dëshirën për beton.Asgjë më të bukur se qielli lit nga
constelares energjisë që të apelojë për një ndërveprim të
vazhdueshëm midis yjeve , dhe fuqinë e yjeve është unik
, siç them unë ndonjë gjë më të fortë se sa një shpirt me
illuminated qielli vullnetit dhe dëshirës për ndryshim dhe
ndërveprim dhe kontaktStars bëj për vete mendimet .
Ikjen e Energjisë
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Ajo frikëson mua se si energjitë zhduket në tym pa flakë ,
dmth nuk dëshirojnë të interpretuar realitetin mikë COS
.Unë jam i zhgënjyer kur energjitë vitale janë të shtypur
nga strehim dhe kristalizimi i ndjenjave është pa dyshim
një maskë të korrektësisë politike .O shpirt i energjisë së
pastër të ju transformon në një magji dhe fluturon
mendja që nuk kanë rrymë impuls të fakteve dhe
ndryshimin e gjërave të vërteta janë duke ndryshuar
hapat dhe cikle për të cilat të gjithë kalojnë dhe të
zhvilluar , por asnjëherë në rrugën e frikës dhendjenjat
sofridão
.Liruar
veten
dhe
zgjeron
vuani
dhe
veçanërishtmutacion i jetës , këtë ndryshim që na drejton
.
Drita e jetës
Zhytur marrëzinë e pasion.Pse instinktivisht dashuri dhe
duan të jenë të dashur pasionet dhe zhgënjimet e hapur
deri disa iluzione .Mashtruar dhe dashuri mua të
përqëndrohet dhe të përqendrohen në të gjithë
metodologjinë e dashurisë së vërtetës , që pierces çdo të
pavërtetën .Naked në fushën e lojës edashur ne jemi
përballur me identitetin e vërtetë të qenit , kështu që të
jetë i dashur na e kërkon një i ndërgjegjshëm thellë e pse
po e donte dhe ende ekziston një ndarje në dy pjesë e
domosdoshme e simpati të mirë ia kthej dhe dashuri
shumë , kjo dialektike prezumohet1 + 1 = 1 , kur
logjikisht mund të nuk gëzojnë asgjë.Pra, logjikisht 1 + 1
= 2 , e saktë, porsjellja nuk do të jetë i frytshëm nëse
rezultati është joteknik lidhin qëndrimet dhe vlerat dhe
sjelljet në përgjithësi , kështu që atëherë nuk është një
pozicion i bashkuar në mes të lovemaking .Veprim
individualiste apo tjetër kuptohet dhe është ky burim i
vërtetë i vetëm i kënaqësisë , apo të jetë nënkuptohet
aksion si lirinë e vërtetë .E pra , unë nuk kam jetuar mjaft
për të kapërcyer këto hapa , logjik apo i palogjikshëm do
të jetë kriter për shumë prej jush , unë dua që të jetë
absolutisht i sigurt , kështu që unë imagjinoni mua gomar
nga koha në kohë , dhe sot ka vështirë se gomarëtsi i tillë
, ka mjaft gomarë artificialë, të cilët mashtrojnë , por që
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me të vërtetë mendje lind ndonjëherë në këtë rol , të
marrë përfundime tuaj .Unë nuk jam këtu për të cilat , që
ra fjala për Follies kanë frikën , dhe qëndrimet që nuk e
bëjnë që prej çmendur është vetëm në rrethana të
caktuara dhe kur gjykohet nga të tjerët , dmth shpesh
varet nga " habitatin " .Largoi disa prej se arsyetimi
atëherë unë dua të them unë jam i çmendur , unë
supozoj se i pëlqente shumë njerëz dhe kështu, ne kurrë
nuk jemi të kënaqur, ne duam më shumë dashuri dhe më
shumë dhe më shumë ... pse ambicie aq shumë i dashur
sa kam vënë pyetjen .Tërheqje thënë në vijim , të gjithë
janë të lirë për të kryer Follies në dashuri , ne jemi të
pambrojtur dhe shpesh manipulohet .Ne duam të besojmë
se kjo është e vërtetë që dashuria , pse , sepse ne kemi
qenë të dashur , se ndjenja që ngjall dashuri dhe
shkakton diturinë e jetës ,akt i dashurisë dhe të
transmetojë atë dashuri në mënyrë të qartë dhe në
mënyrë spontane , unë dua të them , sepse unë kam të
drejtë të dashursepse atëherë e duan njëri-tjetrin dhe të
japë dritën e jetës përmes një përpjekjeje të një dhe
drejtimin në një rrugë pa lot apo dhimbje.Gëzojnë një
qenie e mrekullueshme që ju paraqet prindin maksimal të
energjisë .Shfaqjet e lehta në trarëve që sjellin sistemin
diellor veten , më besoni .Asnjëherë në horizont të largët
kap dritën e dashurisë , sepse ajo përhapet nga kontakti ,
ringjalljen stimulojnë këto energjitë .Dhe do të rritet dhe
ekuacioni është 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = plus pafundësi
.Wellfushë dashur për forcat magnetike, fuqi joshëse dhe
të tërhequr dëshirën për të ditur , dhe plotëson dëshirën
apo thjesht të gëzojnë .
shoqatat e energjisë
Light: ngrohjes : Dielli : Fuqia : Ndarja : pështymë :
puthje : sharing : Ndjenja : gëzim : parti : birthday :
Ditëlindja : Mosha: Mosha e : durim : këmbëngulje :
Conquest : Sakrifica : Pain : Shërimi : Mjekësi : Shëndeti
: Vitalitet : Energji :fuqia : pafuqi : zhgënjim , hidhërim :
humbje : marramendje : i trullosur : crazy : crazy :
Spitali : spitali : privimi : dëshira : dëshira : duan : fitore
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: fitore : Battle : luftë : vdekje , humbje Zhdukja : jo :
vetmia : të menduarit :krijimi : shpikje : gënjeshtër :
mizori : pamoralshme : dënim : dënim : qortim , gjobë :
Policia : mbrojtja : Siguria : stabiliteti : bilanci :
mosbalancim : jonormal : sëmundje : psikiatria : ndihmë
: terapia : klinik : injeksion : infermiere : morfinë : Drug
:iluzion : zhgënjim : ankthi nervozizëm : Voltage : luftën
: lufta : Fighter : Fituesi : garë: konkurrenca : adrenalin :
frika : frika : dyshim : Pyetje: Pyetja : përgjigjja : Pyetja:
kuriozitet , interesi ;kënaqësi , kënaqësi : orgazmë :
Ndjenja : i ndërgjegjshëm : përgjegjshmëria : fajtor :
fajtor : i pafajshëm : Pa pagesë : Liria : Drejtësi :
ndershmërinë : vërtetën, sinqeritetin , transparencës :
Invisible : Unreal : inekzistente : Imagjinata : kreativiteti
, ëndërr : fle : pjesa tjetër : paqe :qetësuar : Quit : stop :
shenjë : simbol : Vizatim : Pencil : gomës : gomave :
Rruga : Travel : Transporti : Trajnimi : linjë : gjilpërave :
pin : Qepje : Operacioni : Ndërhyrja : ndryshim :
Tranzicioni : hap : shkallë : Klasifikimi : Indeksi :termat:
fjalët, frazat : dialogu : komunikimi : shprehje :
Demonstration : prezantim : Hyrje: Preambula : Hyrje :
Book : Sheet : Tree : natyra : Wind : Air : Deti : zjarr :
toka , sistemit diellor : energjisë : dritë : pushtet : ray:)
blu
rinovimet e Energjisë
Jeton pakënaqësinë me kënaqësi
Prosperitet i Dritës
Unë jam i të gjitha ngjyrave për të pikturuar botën tuaj
dritë paralyzing
Diçka do të na ndalë në qoftë se ne duam të vazhdojmë ,
por pse të ndalemi në qoftë se ajo është veprim që
shpaloset dhe gjeneron emocionet, ndjenjat dhe stimuj ,
sepse kur dikush përgjigjet për ne dhe reagon veprimi
miq time , durim dhe inteligjencën për të kuptuartjetrin
duke u ballafaquar dhimbje .Kjo është pyetja pse të lirë të
energjisë që na paralizojë sikur ne të ishim fëmijë pa
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përgjigje .Kurajo fjala ime e dashur është një urdhër për
t'u gjykuar dhe kush do të jetë gjyqtari i arsyes , i cili
mund të jetë normale dhe jo normale ... dikush !Ne të
gjithë kemi besim dhe unë kam besim në ata që kanë
besim të dhënë se rastet e shqetësimit të vullnetit dhe i
gjithëdijshëm dhe këtë dëshirë , por si një harpë që
aludon dhe shpëton transmeton tingëllon sirenë me
jehonë hallucinatory .Asgjë më shumë se të relaksoheni
dhe të dëgjuar ne kemi dy veshë dhe një gojë për të
dëgjuar dy herë sa më shumë që ne flasim dhe heshtja
është veprim dhe jo naiv apo i pakontrolluar , pak të
rezistojë ju do të provoni heshtje mund edhe të jetë
torturous por përgjigjem shumë çështje subjektivedhe
heshtja shoqërueshëm është i heshtur por mund të
funksionojë si një armë e përsosur lakmues i shtytje dhe
dëshirë të pakontrollueshme kështu qetësuar dhe të
dëgjuar dëgjuar heshtjen në ju!
Nëse një ditë të jetë një distancë
Nëse një ditë të jetë një distancë , do shkatërrues , e
frikshme , e zhurmshme , ose ishte i pamëshirshëm e
ndritshme , e bukur , rrezatues dhe energjik ... Çdo ray
ka si njerëzit i karakteristika të ndryshme , mënyra të
ndryshme të veprimit , dritë të ndryshme , dmth cdo
rreze /të jetë unike dhe ekskluzive .E pra në qoftë se një
ditë të jetë një distancë të paktën kjo ishte origjinal .Çdo
ray ka formën e veprimit , si në çdo kohë njerëzit që
ndajnë në kohë lind fraksionet .A jemi duke vepruar mbi
trare / të jetë, ne do të mund të ndryshojë drejtimin dhe
destinacionin .Sa i përket destinacioneve dhe herë të parë
unë do të thirret emrin e Perëndisë , një ditë u shfaq që
të ketë një bisedë bindjet dhe besimin me një pasuesi
Kuranit që më tregoi historinë e mëposhtme që unë do të
përshkruajnë : a jeni lojë për një të dhënëduart dhe i
fortë kërkoj zot për të lënë të ju rezultatin maksimal dhe
të ju lënë një mallkim .Im i dashurhistori boils poshtë ,
por që më në fund lëshoi informacionin ?Por pavarësisht
nga kjo histori unë dua të ju them se ne kemi veprimit
dhe rreze / të veprojnë me mjedisin dhe secili rrotullon
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zare me e energjisë tuaj / formë / sjelljes .
Mësimet e një babai diplomuar në dritën e jetës
I falënderoj babain tim ky kontribut për mësimet e mia si
dhe ... një bit e çdo gjë ... që është se si ne ... ne
formuar kur ne jemi të vëmendshëm në jetë ... Në rreth
nesh ... me ndjeshmëri për të gjithë
dritë reflektuese
Unë reflect'm vetëm i çmendur
Bright mëngjes
Sa e mirë aq zgjoheni në botën time , me kanarinë të
këndojnë , peshk për të notuar dhe pemë oksigjen .Unë ju
ofrojmë bashkëpunëtorët e mi : të pints Kanarie enchants
me këngë e saj.Smartie peshk not dhe slides mbi ujë
.DheBonsai Amazona që merr frymë dhe frymëzon .Në
këtë tre qeniet dhe frymëzues të botës sime stoli , unë të
mbajë më një botë botëror në dritare që arrin në botën
siç ishte 20 vjet më parë , vetëm një shembull i bashkimit
ende ekzistonte rep .Socialiste Sovjetike .Unë kam edhe
dy trëndafila shkretëtirë , që të dy i përbërë nga koha
kokërr e rërës së shkretëtirës që më bën të parashikojnë
një botë të bashkuar , në botë janë këto trëndafila një të
tillë në ngjyrën e saj origjinale që për mua do të thotë
këmbëngulje dhe një tjetër pikturuar me tone të forta e
gjelbërsimbolizon për mua shpresoj .Në botën time të
shkrimit , unë mendoj , dhe unë të ndjehen si në qoftë se
pashqetësuar .Në një mjedis të përsosur të ngrohtë dhe
mëngjes të ndritshme për të shkruar ndonjë shpirt të
dashur këtu që duan të imagjinohet u rrit e miqësisë .
200 ditë me " vulgare " filipe maure
U zgjova në një realitet të ndryshme se zakonisht dhe
hulumtuar rar kurse të shkruarit përmes këtij libri do të
zgjerojë të jem.
Unë të reflektojë mbi si për transmetimin e mendimit dhe
vë shenjën e barazimit atë në një dritë dhe fuqinë e saj .
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Ndërsa ne të gjithë mendojmë për perspektiva të shumta
duhet të ndjekin një zinxhir .
Shpirti ka momente shqetësuese .Mënyra ne shikojmë në
veten tonë nuk është gjithmonë naiv .
Energji zgjeron .Mendjet e trazuar me kundërvajtjet janë
përjetësuar .
Zërat në unison të tingëllojë më fort sesa një zë .
Fjalët janë një shprehje e artit .
Nga kjo pikë nuk do të jetë frymëzim .Rrahja e zemrës ka
ritmin e vet që zgjeron venat .
Represioni është bërë nga vjedhje .
Të gjithë kanë q tyre .Të gjithë ne mendojmë për të
keqen.Ndonjëherë ata na bëjnë të mbyllur .
Ne të gjithë e mendojnë.Kujtimet nuk janë gjithmonë të
pranishëm .
Jo pratiques urrejtjen sepse ajo është e keqe.Jo të gjitha
kohëtmundësi në kohën e duhur .
Ndonjëherë vetëm për shkak se vuajmë .Ne të gjithë e
kanë lirinë e shprehjes .
Asgjë më shumë të ndershëm sesa të vërtetën .Unë kam
disa forma të shprehjes .
Duke qenë të mirë është që të ketë ekuilibër .
Bilanci është një cikël rutinë .Duke qenë nervoz një
çekuilibër .Njerëzit duan për të komentuar .
Ne të gjithë e kanë pastërtinë .Dielli është një burim i
energjisë .
Dashuria universale lind dhembshuri .Jonormal është
asgjë nuk ndodh .Të gjitha të harroj kur ne duam .Ka
gjithmonë disa perspektiva .Shumë pak ide bindjet .
Atje gjëra të pariparueshëm.Të gjithë janë subjekt i
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padrejtësisë .
Dashuria është një burim kënaqësie .
Gjithmonë vetëm dhe të mbrojtura .Ka njerëz që nuk
kanë dëshirë të mendojnë.
Ndërgjegjësimi është një elektrik dore që na sqaron .
Ne të gjithë kemi veset .Ndonjëherë ne kemi frikën .Ne të
gjithë e thonë gjëra të trashë .Unë nuk shkruaj për të
gjithë.
Ne të gjithë kemi diçka që ne nuk duam të kujtojmë por
është mirë të dihet kur ne jemi të trishtuar dhe gjithmonë
e pranojnë atë dhe nuk fsheh asgjë.
Ne të gjithë kemi dobësi.Ne
kënaqësinë e diçkaje .

të

gjithë

të

ndjehen

Kurmundësi lurks hap derën për të.Nuk ndjen një ndjenjë
në raport me njëri-tjetrin .Askush nuk është askush dhe
kështu kanë të gjitha të drejtat për të shkëlqejë .
Miqësia është gjithmonë një parim i mirë një mik është
një tjetër vetë .
Ndiqni instinkt tuaj ju shihnipozitiv .
Ne të gjithë mund të jenë të dashur dhe dashuri ne
dashuri është gjenerator dritë .
Kur ne jemi të dashur , ne duhet të respektojmë këtij
mendimi .
Ajo është dashuri dhe për të rritur normën e lindjeve
.Gjithmonë me fjalët në udhëkryq lojëra .

reflektojë !Capture është të mësuarit !Rrokje është e
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vërtetë !Kryen vetë !
Unë jam , jeni, ai është, ne jemi , ata janë !Ne të gjithë
jemi me!
Dhe unë janë ata!Dhe ata na janë !
Dhe pas gjithë kush jemi ne?Ne jemi pse ne ekzistojnë !
Ne ekzistojnë sepse ne jemi krijuar !
Krijimi përmes projektimit !Drita e jetës !
Designs LehtaImagjinata dhe realiteti !
Dualizëm midis asaj që ne duam dhe çfarë është në të
vërtetë !Fakte janë interpretuar realitetin !
Realiteti rreth nesh !Habitat ku ne u krijuan !Do të thotë
se na transformon !Transformimi / mutacion !Inovacioni
dhe Change !Ndrysho cikleve hapa !Faza e tranzicionit !
Barrierat e tranzicionit !
Tejkalimi cikle dhe për të kapërcyer vështirësitë !
Krijuar dhe imagjinare vështirësi apo realitet !
Vështirësitë
/
problemet
bashkëveprim
nënndërgjegjeshëm dhe të ndërgjegjshëm !

në

mes

Vetëdijshëm dhe arritje !Pa ndjenja dhe projektimi !
Projektimi i mua !
Ekzistenca !
Unë ekzistoj shpejt ne ekziston!Ne jemi një mua !
Një botë !
Një botë , një I kthyer në ne!Ne të veprojë në këtë botë
dhe ata na !
Unë veproj nën pjesë e ju!
Ju aktual mbi ta!
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Ata janëbotë !
Qeniet Botërore !
Qeniet që janë apo jo !Nëse jetesës apo pajetë !Prodhojnë
dritë dritë të kapur !Energji të lehta !
Fuqia energji !Fuqia është dëshira !Dëshira është e dashur
!Dëshirojnë është e vërtetë !
Të gjithë ne mund të arrijmë të vërtetë !Real është faktet
dhe sjelljet !Sjelljet janë veprim !
Veprimi është një përgjigje për të botës !Botërore në
Veprim është transformimi !Transformimi është të
ndryshojë !
Ndryshimi është i vërtetë !Ndryshimi është një dëshirë
konstante !Permanently ne jemi në EnCalcE e një dëshirë
!
Dëshirat mund të jesh i shtypur !Jo çdo gjë që ne duam
në botë!Pakënaqësia !
Nga ajo që kemi dhe jo atje !Asnjë joreale !Mendimi nuk
faktike !Jo faktike nuk i arritshëm !Dëshpërimi nuk i
arritshëm !Dëshpërimi vuajtje !
Vuajtja kështu që nuk është !
Çfarë ekziston nuk tërheq dëshirën !
Në qoftë se ne duam atë që nuk është atje !Ne nuk do të
arrijë lumturinë !Lumturia dëshirë përmbushja !
Hidhërim Unfulfillment e dëshirave paarritshëm !
Nuk e arritshme !
Prodhon depresionin !
Depresioni gjendjen psikologjike që nuk është bërë.
Jo bëhet, jo faktik joreale !
Në botën fakte atje joreale atje !Forcat dhe ngjarjet që
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janë të supozuara si botë që nuk është brenda mundësive
!
Nuk i arritshëm është shpirtërore !Shpirtëror është një
mënyrë për të ndjehen mua!Ne të gjithë jetojmë në
frymën !Fryma / predispozicion
Motivimi diçka që na drejton !
Impulsi për të vepruar !
Veprimi për të tjerët !Akti , Veprim !
Tjetër atyre , ata të vijnë !I vs atyre ( botë ) !Bota Social
!
Sjelljet e të mësuarit !Konfiskimi i dijes !Njohja e fakteve
reale !Armë e njohurive të dijes !Transmetimi i diturisë !
Midis tyre ne I botë !E dibota është që të jetë në të!
Ne ato janëbota e dijes !
Ne të gjithë kemi disa njohuri !
Share njohuri është për të mësuar !
Mësimi është gjallë !Live është për të komunikuar !
Raporti është që të lidhen !Lidhja është për të
bashkëvepruar !
Interact është të veprojë në botë!
Duke vepruar në botë është kthyer !Transformuar botën
me anë të njohjes është zhvilluar !
Evoluojnë është që të jetë i ditur !
Njohuri është të dish kthesë !Duke u kthyer njohuri në një
botë !Urtësi Multicultural !
Urtësi të pafund !
Infinite i pakapshëm !
Të jesh i mençur është utopik !Utopik është një dëshirë
për të arritur !Do!
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Will është forca e brendshme !
Forca e brendshme është unë !I transformuar botën!
Bota është transformuar nga ata.Ata janë duke ndryshuar
botën !
Kush jemi ne transformuar botën !Nëpërmjet arsye!
Arsyeja drejtësi !
Drejtësia drejtat e barabarta !Të drejtat e vetëm sepse ne
do të jemi me!Detyra për ta!
Ne duhet të jetë i drejtë në botë!
Veprojnë me vetëdije dhe bazën e vërtetë !
Duke vepruar me Ndërgjegjësimit me fakte jo reale !
Fakte joreale imagjinatë
Designs imagjinatënÇfarë nuk ekziston është krijuar !
Krijimi fuqinë e imagjinatës !Të jesh në gjendje për të
krijuar është që të jetë i lirë !Liria është të dini !Për të
ditur është për të luajtur !
Për të interpretuar është për të marrë !Merrni është
angazhimi !Angazhimi është besëlidhja !Besëlidhja është
betohem !
Jura është besnikëri !
Besnik është e vërtetë !
E vërteta është një !
Uno është e mua !
Ne jemi një botë !
Ne jemi ata ne ju .Qenie .
Rritja është duke u .Qenia është aty .
Nuk është një fakt i vërtetë .
Është realitet se ne ekzistojmë dhe ne jemibota !
148

Bota e jetesës dhe qenieve pajetë !
Bota bëhet për mua dhe për ju dhe për ta.
Bota po evoluon !
Evoluojnë është që të jetë më i ditur !
Duke qenë i ditur është që të ketë njohuri !
Njohuri është të dish !
Njohuri është përvojë !Provoni ajo ndjehet !Ndjenja është
të dini !
Vetëm të ndjehen kur ne e përjetojmë atë!
Vetëm nëse kemi provuar !
Liria alternativë për të përjetojnë atë që duam !
E drejta, detyra për të respektohet !
Ne nuk duam , nuk e di !
Ne nuk e dimë ne nuk do të transformohet në !Njohuri e
fituar !
Të veten e ndryshme në botë !
Ju nuk e dini , ju doni të provoni një pyetje tjetër mua !
Elations e tërhequr në përvojën e vetë dhe atyre !
Ka gjëra të gabuara që nisen të tjerët kanë përjetuar !
Dhe kjo ndjenjë është e zakonshme që nuk janë të mira !
Ndjenjë urtësi e zakonshme e jetës !Dituria e jetës !
Përvojat e përbashkëta !
Njohuri e fituar !Përmes ndërveprimit , bashkëveprojnë
transformuar është !
Bota është ndërveprim !
Ne jemibota !Bota am unë , ti , ne , ju , ata !Sharing ,
miqësi !
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Miqesi bashkëpunim !
Vlerat e përbashkëta !
E njëjta gjë unë në nyje të shumta .Shoqëria jemi.Ne të
gjithë kemi një mik !Mes nesh ne mund të veprojë !
Duke vepruar në mes nesh ne ndikojë atë!
Aibotë !Alokimi i botës !Transformimi !
Transformimi i ri unë , ne, ata , ju !Një botë e re .Realitet
i ri .
Desire
Më jepni një puthje ... ashtu si ata e dini se? !Më jepni një
puthje fshehur , si ato që ne surripiá- njëri-tjetrin
kurdëshira u rrit më jep një puthje të butë ato ju e dini !!
Sweet sweet të dini ju !Unë ju jap një puthje të mi
pagjumësi
Unë nuk fle , sepse ajo nuk dëshiron të fle , unë dua të
jetoj .Këtu është një pengesë që e mban mua zgjuar .Unë
do të përballen me atë me pagjumësi
Shadow Wolf Caricuao ujku hije ishte e humbur , por nuk
gjeti .Mbrojtur, por vetëm me anë të zgjedhjes .Feeding
shkathtësi tuaj ngurtë kimike dhe të shtypura H20
zbërthyeshëm .Hije pastërti vetë zhytet për aventura dhe
kishte një ulje , Caricuao .Si ujku ishte i mbrojtur , por
nga qëndrimi i vetëm , i zhytur në vetminë e dukshme
.Sot unë shkruaj me Caricuao ujku ballafaqon botën e tij
dhe interpretojnë atë.Mik i pavarur nuk jetojnë pa natyrës
së tyre të egër, por një newbie vërtetë jetës bamirës ,
embrioni në Caricuao ku unë u diplomua ka gjak të
besnike të ri, i ndershëm veçanërisht një natyrë të
patrembur , të ashpër në saj thelbësore , por i drejtë dhe
i respektueshëm i mikut tuajshok dhe mik .Pra shok
udhëtim besnik dhe bashkëpunim interpretuar gjithmonë
me ngrohtësi dhe heshtje .Kam jetuar një mjaft pak të
dinë hijet e rrugëve dhe Caricuao Cª .Por unë pashë ujkun
kurajo dhe ai i themeluar memece dhe statutore linkun
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pershendetje i besuar për lirinë e tyre .Nëse ka një
gjëujku kishte ishte liria , por ai ishte i vetëm , i vetëm !
Dhe falas !Shadow Wolf extrahuman me ngjyra të
ndezura energji në rrugën e tyre për të qenë .Me leh e tij
të imponuar pavarësinë ndeshjen e saj të egra të natyrës
së gjeneve .Vendosur për të ndarë cod tyre dhe Evën
shpirtërisht vetëm Krishtlindjeve me ujku apo jo Caricuao
ujku hija në të njëjtën kohë të lirë në unison të lidhur
fraternally nga një pjatë dhe pirë .Ne jemi vetëm duke
zgjedhur ?Claros janë të lirë të mendojnë si të natyrës
mënyrë.Kjo ishte dhuratë për mua kjo Krishtlindjeujku
Caricuao , por ai i egër për mjedisin gjenetik të lindur të
ju tërheq kromozome e tyre ndaj shtetit të lirë të
pastërtisë së ndjenjës në natyrën e tyre.Enigmatik si
mënyrë e jetës , por i nxitur nga epshi për jetën dhe të
gëzojnë të vetmuar , por të lirë dorën tuaj për asnjë
kufizim apo imponim .
Unë dhe ujku hije jeni miq , por pazakonta në rrugën e
saj për të punuar në një mënyrë të pazakontë të detyrimit
tjetër, janë të lirë nga nëna natyrë dhe kështu ne të rritet
dhe atë që ne na nxiti të depërtuar .Klub Havana është në
zemër të çmendurinjëjtën etje për revolucion dhe ne të
marrë parasysh qenien tonë , këtu është një pakt i lirë ,
por i vetmuar me instinkt i qenit për bashkëpunim .
Me gjithë respektin e duhur, ju le ju dhe mua!Çfarë
mendoni për mua dhe unë e ju?Unë jam mirënjohës për
ju për të pasur më të lexuar, ndoshta qëndroi kuptojnë !
Kalimi nga konsideratat tashmë lexuar mua tashmë mori
elations e tyre të paktën dhuratë elokuente hapura në
orën ligjore tashmë në masë mesnatë ose lojë gjel që
ështëpyetje e tmerrshme ! ?
Reflektimi i ekstazës kuptueshme komunikuese në një
heshtje minimale dhe e thjeshtë të jehonë që na ndan
.Veprat janë dhimbje e fjalëve madje në një refuzim të
thjeshtë të djegies .Pengesë të pakapërcyeshme fizikisht
por jo nga kimi hormonal dhe shpirtërore të jetë e
ndritshme .Trupa qiellor na pushtonte për lulëzim e
151

pederast .Në kërkim të tërfili dashurisë , sepse pasuria
konsiston në të kuptuarit e qenieve shumë aspekte dhe
gjithmonë me diçka për të shtuar në këtë pikëpamje .Një
tjetër shtesë , një të rritur më tej këtë dëshirë për
mëshirë dhe butësi që na mërgim të vetë-respekt
përfaqësuese në mediat sociale .Shiko perspektivën e atij
vetë dhe i pandashëm , nuk alie- në asnjë vullnet për më
shumë dëshirat që lindin në rrethin .Ky rreth i artë , esnaf
e besimit të mirë dhe të besnikërisë dhe respektit ,
kryesisht për shkak të nuk ekziston.Ne jemi të pastër dhe
të egra në aktin më shumë, dhe asgjë më shumë egoist
se unë që vetëm të jetë kështu gjithmonë pushton një
tjetër me pikën e tyre të parë .Përflakur mendjen aftë për
një shkëmbim të thjeshtë idesh , është apel urgjent për
sens të përbashkët .Kur ne të japë ose të sjellë vetë
metjetrin.Asgjë më i parëndësishëm refuzojnë atë që ne
nuk duam , është e lehtë .Dashuri dhe dashuria është
mjaft ndjehentjetër dhe jo mua .Qëndrim konstruktiv i
lidhjes midis nesh qenieve , vuan nga një harmoni që ,
duke jetuar së bashku me qeniet e tjera .Shtypur në
sjellje instiktive vetëm të mendojnë për mua, pastaj në
mua , dhe tani unë kam përsëri .Konflikti sepse një është
shndërruar në veten dhe unë kurrë nuk e di se si shumë
veten dhe ne duhet të durojmë të japin nëtjetrin.Është lloj
i vijnë tek ne e cila është gjithmonë e hapur .Vëmendje të
BE -së për veten e saj me se të jesh vetë but- ju djema
dhe çfarë niveli i egoizmit janë.E praforca të blinduara
unë ndonjëherë atje - të qenë klithmat kështu që- nga tu
-së që ekzistojnë dhe që janë më të be -së be -së klikuar
forca të blinduara .Dhe pastaj se si të vijë fytyrën në
pasqyrë dhe të reflektohet vetëm veten që ekziston për
shkak të gjithë be -së ishin të që- qan pelo BE -së botën
.Për ne vetëm, dhe pastaj , kur kemi dashur të të
kërkohet Tories vetëm për shkak të egoizmit të disa be së kundër eu -së .Vetmia që fjalë shumë të vetë- dashuria
ka por që nuk ka krijuar asnjë më shumë të dua
.Dashuria : Unë dhe ti omnia vincit dashuri amor pushton
të gjitha .
Oh , nëse ju e dinte se ju të kërkuar dhe atje se ju e dini
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dhe pse ju duhet të kurrë ky ankth kota sepse ajo është
serioze dhe dëshirë e madhe të vijë që nga atëherë unë
nuk e shoh ose jap si të përsosur do të jetë një feat që
keni ardhur dhe ju sjell trouxesses jo edhe të tregojë deri
në Odhimbje dhe nuk dua pushtet por ju nuk mund të
doni unë dëshiroj takimin një pikë është kështujetën e
shumë të gjallë kanë shumë ngjyra që vënë mua një pints
nuk duhet të jetë këtu pranë meje unë nuk mund të shoh
trëndafila kopsht lule dhe bie petals bardhë kalimit
dëshirë e madhe dhedëshira kurrë vetëm, por hale unë
jam këtu ju jeni atje dhe kam kërkuar që ju këtu dhe sytë
tuaj të bukur ngjyrë kafe janë si ullinj të detit ato vetëm
kur unë mendoj për ju kujtoj mua u zgjua , u zgjova kam
lënë pa terr kam gjetur veten malluar dhedëshira
Përfundoi pasion në të gjitha ato që kam parë dhe
mbajtur mend puthje të forta , përqafime të forta të
gjithë ju dha dhe mori dhe nuk pyeti shfaqur rilindje të
qenë , dhe nuk kërkoj që të jetë në dashuri pa dhimbje
parë , unë dëshiroi unë e kishte mbajtur mend çdo gjë
dheçfarë i dha mua ishte të gjithë ata më nuk do të mund
këmbënguli është dhënë dashuri , kujdes , dhembshuri
pasion për gjithçka që fjala kurrë nuk thotë se nuk ka për
një zemër të lirë dhe atje duke pritur për të dhënë atë që
i kërkohet ose dhurimi është e vërtetë që ka për të dhënë
, pakërkesë apo të kërkojë në qoftë se ju nuk e dëgjoni
një pjesë jo , i jep kërkim për të gjetur lopatë eliksir dhe
thesar që nuk ka të barabartë, vetëm një thesar që nuk
është ari qëndrueshme dashurinë dhe e dinte se çfarë
kam kërkuar , por unë nuk ju tregoj ju panuk ishte diçka
më e thellë , diçka që ai e pa por nuk përkthehet ishte një
fuqi pa u lind , u rrit pa duke parë brenda meje për të si
mua dhe ju ka shkruajtur , dhe nuk shoh çfarë po rritej
brenda meje ishte dashuri , ishte ediçka që ai e donte por
nuk kishte, por dëshirat e vërtet e donte si ai i pëlqente
për të parë atë të rritet deri në muzg të gjithë ndodh pa
frikë , pa u dridhur pa frikë e bien në gjumë të ngrohtë
vetminë si një dorë nën zemrës ishin aty nga dritarja nuk
e gjykojnë tëpor u takuan , unë ndjevaparfum ishte ajo
një erë të sandalit dhe jasmine dëgjuar , por nuk dëgjojnë
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megjithatë kuptova nuk ishte aty dhe unë njohur dje ishte
i njëjtë , por sot ishte e pa i ndryshëm , ndjeu dhe
dëgjova ishte ballë për ballë unik ishte diçkaSpeciale
lënduar mua dhe ajo ishte e domosdoshme ishte marrë
frymë dhe inhaling frymën për ju, nuk e shoh ty , mos të
ndihet dhe nuk ishte fundi sepse keni qenë atje , larg por
ky i kërkoi një murg për të treguar përpara , të ardhmen
dhe mendoi seishin aty në sfond , në dritare për të parë
pa parë ju , pa ju jap i përfshirë veten me ajër të kryera
në det ju dha të dinë erën e frymëmarrjes detit lagësht
dhe gëzimi ishte ajo që ai e pa detin , rërën,lagështirë
,ajër por frymëmarrja juaj .
I ndezin një cigare mendueshëm dhe të gëzojnë
harmoninë midis qenies dhe të menduarit subjekt më bën
të enden në mes rreshtave dhe rrjedh në të menduarit
idetë dhe objektivat e ndërveprimeve midis shkrimtarit
dhe lexuesit lexuar kurrë tela me gjemba për atë që kam
shkruar , se e çuditshme , por unë e di dikushlexoni përse
është ajo donte , do të arrijë atë që unë dua të përcjellë
apo të jetë i paqartë cigare doli dhe unë mendoj se për
mua do të jetë ? !Unë nuk e di , por unë shkruaj si një
formë e çlirimit shpirtëror dhe intelektual më bën të mirë
uroj lexuesit e mi është i kënaqur dhe i mirë i prirur për
një tjetër lloj të shkruar kohët e fundit më shumë
concrete'm jo aq shumë dritë dhe energji , por me anë të
dashurisë
dhe
të
kuptuarit
destinacione
,
mendjenDashuria fjalët vociferously lloj për dikë që i
pëlqen për të lexuar diçka më të dashur, i mençur dhe
unë jam me krahë hapur për dashuri , besim pa konflikt
dhe pa që dëshirojnë të jenë të ambivalent në fjalët e mia
unë jam më i drejtpërdrejtë dhe konkret doni të merrni
ndjenja se ndjenjë që bashkonlexues të afiniteteve
shkrimtar prandaj duam të jetë ajo që unë kam qenë
gjithmonë spontan por tërheqës për miqtë e fjalëve të
marrëveshjes mes letrave që vijnë së bashku dhe të
formojnë fjali gjithmonë të lidhjes , dhe shumë realiste
shpresë duke menduar fjalët , frazat vjen keq meditues
në qoftë se unë nuk mendoj , por ajo është e mirë për të
menduarnë qoftë se vetëm nëabsurd si ajo është diçka që
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ekziston vetëm për të thënë se ekzistojnë edhe në këtë
mënyrë të thjeshtë apo të formuar përmes një filipe
përbashkët maure për të gjithë pazakontë lexuar mua kjo
nuk është apati aq e zakonshme për të lexuar atë që unë
shkruaj dhe unë rrëfej ,kam lexuar pak por kur unë bëj
atë edhe mua më bën të mendoj se kjo është sfida ime
për të lexuar dhe për të vazhduar për të lexuar dhe për të
menduar .Unë jam mirënjohës dhe i lumtur më shumë se
sa për të menduar se dikush tjetër mendon mendime !
Ndoshta nuk do të ndjehen unë të ndjehen si shiu mbigur
hyn vrima trotuar janë të bashkuar nën rërë dhe i tokës
të vështira dhe kërkojnë lidhje të nuk ka vend , nuk ka
hapësirë apo një tjetër gur ja një gur efektiv marrëdhënie
, toka , rërë ecur mbi to në mënyrë tëMarrëdhëniet
bashkëveprim midis gurëve të ftohtë me ose pa rërë apo
tokë , por të bashkuar nga dora e murator i cili u bashkua
dhe të përsosur dashurinë e mbi gjithë tokën duhej të
bashkuar si kalldrëm Mason është njeriu që lidh gurë të
ndryshme dhe nuk kthehet zemratgur por ndjenjat
moldable në çdo pjesë tjetër duhet të jetë një grup i
pjesëve që së bashku qëndrojnë ajo ndonjë peshë apo
veshin e kohës guxon të shkatërruar turne ne ecin kështu
janë njerëzit të vuajnë më ngarkesën , por në qoftë se ata
u bashkuanndikimi është bordi më i vogël-tcopë tjetrin
me dashuri dashuri do të jetë rërë dhe i poshtër që na
bashkon pa dobësi, vetëm veshin minimizohet nëse të
gjitha këngët janë së bashku dhe të mirë njeri me
kalldrëm përsos gurin e vet dhe i bashkohet të tjerët së
bashku janë të forta dhe janë njëmënyra më e largët dhe
të ngurta e gjithë bota është diçka që na bashkon llojin
Lego ja i një kështjellë të pathyeshme të gjithë të
bashkuar dhe të përsosur në qoftë se çdo gur vuan veshin
asgjë, por rërë për të vënë në vend gurët si burrat kanë
jetë të tërë sigurë njeriu është zëvendësuar për shkak të
veshin dhe gjatë gjithë jetës ka gurë të vogla, të mëdha
dhe kështu kështu ato që përshtaten natyrisht të tjerët që
janë të gdhendur në gur i nevojshëm është një njeri mbi
tokë do -formohem të përshtaten në faqen e saktëtë parë
me një puzzle ku të gjitha pjesët përshtaten së bashku
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kështu që të gjithë ka një vend dhe janë jo më pak të
rëndësishme se sa të tjerët për të qenë një mister pa një
foto të pjesëve të shtrembëruara janë të gjitha të
nevojshme në planetin tokë botëror ka nevojë për të
gjithë burrat dhegratë askush nuk është asgjë , çdo gjë
ka një mënyrë se si të jenë të gjallë dhe të lidhur me
njëri-tjetrin këtu është një tokë të madhe mister ne
banoni dhe janë të lidhura me njëri-tjetrin pa e ditur , por
të gjithë luajnë një fund të enigmës më shumë të drejta ,
shtrembër tjetërpor është e natyrshme që të gjithë i
përshtatet në fund të fundit që ne duam një rrugë trotuar
është harmonia midis qenieve të cilët punojnë së bashku
për të njëjtin qëllimdashurisë dhe lidhjes ndërmjet
bashkëmoshatarëve si ne mund të përcaktojë veten nëse
të tjerët nuk e tregojnë të ndjehen dhe nuk e them të
vërtetënndjenja është se ka diçka për të ndarë dhe nëse
ajo dhemb për të jetuar gjithashtu të ndajnë kostot por
sepse ajo nuk zgjidh çdo gjë pa probleme , sepse në qoftë
se mendja dhe ne jemi ndjenjat costumed janë fytyra
jonë fytyrë tonë dhe kur ju si dikush duhet të tregojë
fytyrën e tillëdhe çfarë është sikur unë jam i keq si unë
jam , por unë tregoj se si unë jam dhe të tregojnë fytyrën
dhe fytyra ime nuk është për shitje të mos jetë shumë e
shtrenjtë për shkak separatë asnjëherë bleu mua ose unë
dua të jem për shitje , le të vetëm të blej një por një
gjëështë i sigurt jam kundër euros në favor të kurorës se
djalë nuk i thonë blej të gjitha sepse unë nuk jam mbret
dhe kurorë nuk duan duan djem me ndjenja të vuajnë për
shkak se ajo nuk vuan atje dhe në qoftë se ju nuk e keni
shitur është blerë është i lumturpër shkak se paratë kurrë
nuk ka parëfytyra tregon çdo gjë dhe kjo merr chutzpah
për të marrë ato për mua atë që ne jemi , sepse ne nuk
jemi të mirë askush nuk është mjaft e mirë , sepse një
ditëkurorë zëvendësuartë shtrenjta dhe do të përballet
përmbysurin të njëjtën dhimbjenjëjtën ngrohtësi ishte
pasion dashuria ishte imagjinatën tonë transpozimi ynë
imagjinar i vërtetë unë jam besnik ndaj pasioni, dashuria
e djegies dhe madje edhe dhimbje që ekzistojnë
shkëlqimi yt dhe unë jam aktor në botën tonë janë aktore
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heshtur film porpasazh jonë është një qitje romantike film
që këndon një këngë " kjo është dashuria jonë djegia pa
dhimbje " ju mund të jetë unë do të jetë në ju jeni
atëherë ne jemi të dy të duken dhe të shohim të njëjtën
perspektivë të njëjtin kurs të njëjtën të ardhme qoshe
tonënjëjta hapësirë përshtatet të gjithë merr all'm
projektimit për të idealizoj më në fund duke punuar në të
njëjtën mënyrë nga të njëjtën rrugë dhe të marr frymë
psherëtimë ju gjithmonë psherëtimë ju kishin frikë për të
ardhmen është e vështirë për të parë se ju vuani pa asnjë
lëndim sepse ju nuk ishin plagë ishte jeta e di se pounë
nuk e di nëse po, sepse unë imagjinoj dhe imagjinata
është i pabesueshëm , por unë e di se ne jemi të ndarë ,
por së bashku edhe vetëm duke qenë këtu unë komunikoj
ju përgjigjem ju e dini se ku ju kurrë nuk e di nëse unë do
të , por unë gjej veten time këtu dhe atje unë jam
gjithmonë aty me tyende nuk e di sepse vetëm imagjinoni
por unë imagjinoj gjithë bordura e mirë ka pengesa mua
dhe ju ne të dy gjithmonë këtu së bashku ose veç e veç
janë të lidhur , kam nevojë për ju dhe ju të më t'ju akt
unë reagoj ju qesh unë buzëqeshje ju flasunë ju miratojnë
ju shikoni unë shoh ju shikon unë pajtohem ne jemi
gjithmonë në një mendje sa të doni si ju dëshironi vetëm
për një puthje kam udhëtuar unë drejtuar pengues
fluturim por jo gjithmonë bien ose aleijo mua ju jenikurë
për premtimin tim dëshirë unë do të të takoj dheunë të
gjeni çdo gjë dhe nuk e di asgjë sepse unë e kishte
imagjinuar se do të jetë si e ardhmja e pa ju dhe të
ndjehen të ju ndje edhe mua si ju lexoni se çfarë kam
shkruar dhe atë që unë ndjeva ishte unë dua t'ju afër
gjithmonë me mua unë tejkaloj protestën, por nukbeteja
është disculpaaskush sorrë është në faj për shkak se ju
doni të shihni edhe pa kërkuar unë e di unë imagjinoj që
ju shihni është pushtimi i vërtetë perandorak dhe nuk
ishte imagjinatë ishte shikim pa mashtrim.
Pavlefshmëria ose zero ja, askush nuk e lë në lojë kur
dikush e arrin atë që ju doni të ulen mbajtur përkohësisht
i lumtur sepseambicia është për të fituar dhe pastaj të
fitojëmë aq i lumtur për të arritur të frustruar , sepse ajo
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arriti dhe duan më shumë gjithmonë më ndonjë coisita në
qoftë se ju të kënaqur dhe kanëunë tani jam i lumtur por
following've menduar një tjetër dëshirë tani atëherë mr
.Genius më jepte tri jo dëshirat , por një dëshirat Arem
dhe madje edhe tani mr .Genie nuk zhduket unë ndjehem
si një diçka pak më shumë pas bukurisë është karakteri
që forca që na drejton për të ndjekur gjithmonë prandaj
një idealizëm personal dhe praktik mbron një ideal të
sjelljes dhe individualitet sociale , i dashur im këtë
ndryshim
që
shënon
qëndrimin
e
aktrimitdhe
materializuar si një ide, një mendim në një mënyrë për të
përmbushur prandaj duke kërkuar ose duke arritur
krenari se forca e natyrës që na lejon që të jetë kush jemi
qenie unike dhe gjeneratorë të vetë arsyen për çka
ndonjë prej nesh aspirojnë të jetë i veçantë Henuk besoj
se ju një ditë tashmë skelë ju durojnë vënë me por edhe
dashuri dhe luftuar në këmbë në vjeshtë besimit pa
dashur të shkojë pa një parashutë bie të gjithë thyer në
faj të pafalshëm justifikim dhe UPA !Jeshile, kafe bukuri
juaj princeshë shpirti juaj juaj është më unë dua që ju , si
njeri të gjallë, frymëmarrje kumak i gëzuar ngjyrat tuaja
të shëruar dhimbjet mua shkëlqim juaj është magjepsje
ime dhe flokët tuaj të bukur e bukur hit atje krijimin e
lidhjeve mes rrënjë të zemrëspër të vrarë vetminë i
mirëpritur mirënjohjen për këtë pasion që t'ia se kontakt ,
atë buzëqeshje që merr mua në parajsë
Unë pashë se ju shikuar deri kam vënë re unë shikuar
përsëri u kthye për të riparuar pëlqente të dashur e donte
ishte një gjest dashurie .
Ju keni qenë aq kështu dhe tha kështu për mua, unë
pashë se nuk ishte si e pyeta se si keni qenë dhe ju
pothuajse choravas u ndjeva i trishtuar dhe i keni kërkuar
kështu që nuk do të jetë si ju pyet mua është i kënaqur
unë nuk jam si ju, nëse një ditë ju gjeni vetenkeni
humbur mendojnë për mua si një pikë fillimi mendojnë se
jeta është një hartë dhe se unë do të gjeni ju dhe unë i
tha ju mirëpresim këtu fillon udhëtimin dhe se asgjë që ju
keni tashmë llogari me mua dhe të më keni fshehur tuaj
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vend jep muanjë beijito dhe çdo gjë është e bukur .
Imagjinoni pa krijuar shkruajnë pa e lexuar seancë pa
dëgjim studim pa dekoruar ja një moto e ka një temë të
shohin dhe të ndjehen dhe le veten të shkojë në letrat me
fjalët në fjali në poezitë me mua të gjitha janë çështje sot
unë të ndjehen tani modernizuar me asnjë kaluarën
ndërsa i kujtuar që të harrojdhe të bëjë atë të gjithë
përsëri në këtë ndjehen të kuptuar të vërtetën në sy të
ndjehen fytyrën e vjetër në sytë dhe unë ju shoh dhe pa
ironi apo demagoguery'm spontan jam sot përpiktë dhe i
pranishëm faktik ishte kështu harrojmë se është si në
qoftë se nuk kishte kohë të mëparshmevjen nga syri i
brendshëmjashtë unë kujtoj unë ekzistojë dhe unë gjej
veten në tanimoment kishte qenë ishte tani mbetet për
mua për të parë në këtë fytyrë në momentin kur
momentngjarje jo një herë, por tani u shfaq pothuajse
doli se fjala e aktit të njëvetëm se një dëshirë e një do të
zgjasë një kënaqësi vetëm për të shkruar ndonjë gjë tha
por korrespondonte me vizionin e asaj dite dhe u lind
fuqinë shkrim gëzimin e një njeriu që jeton e tij të ditëpër-ditë gjithandej dhe pothuajse zbehet ujëi qartë dhe i
qetë udhëtojnë fytyrën e tenderit janë lotët kandidon për
fytyrë grua tuaj vajzës gra që ndonjëherë merr humbur
dhe nuk është i sigurt se çfarë ai dëshiron , por ka për
qëllim që të jetë i ëmbël si qershi janë letra janë
nganjëherë fjalë si pa kuptim si tjetridrita që vjen nga të
brendshme me shkëlqim nuk e di nëse bujë por ndjehen
një zjarr, një plagë e kthimit nga një udhëtim për vete po
e kthen një pasazh në botën tuaj dhe unë shoh atë me sy
të thellë e di se si ju ndjeheni unë e di se çfarë frikëunë di
atë që ju e dini dëshirat tuaja në këto pasdite në ato netë
e vetmuar ka pasion ka një dëshirë të ju mbyllni sytë tuaj
të ndjehen frikë dhe unë dua të mendoj për të gëzuar juaj
dhe të gatshëm për të guximshme dikush buzëqeshje
duke pritur të marrë vjedhin pushtonin por nuk e marrin
vetë që ështëëndrra jonë juaj takimi ynë në bregun e një
lumi unë buzëqeshje të luaj me një gur në ujë që lëviz
dhe lëvizguri është e vështirë , por ju dhetë ujit janë
gratë e pastër të gjërave craziest nëse unë ulem unë
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reflektoj shkruani midis linjave nëpeshk imagjinare lloji në
Akuariumi ku asgjë dhe asgjë , por asgjë nuk mund të
merrni oksigjen të mjaftueshëm të frymëmarrjes për të
kërkuar lirinë e një ditë duke notuar pa Akuariumi atë
dhuratë dhe kështu vërtet ëndërr përshëndetje unë shoh
se ju jeni atje pyes si jeni unë jam pak a shumë ju them
unë dëgjojdhe unë mendoj semë shumë unë shoh
problemet e juaj më pak tepër kurrë nuk shoh më pak
shihet dhe ndihet çfarë ju shqetëson dhe nuk lirojnë
mendjen tuaj pozitive dhe krijuese , por asnjëherë
negativ ishte konstruktiv marrë kafe humb besimi dikush
grabs të ndihem e thuambron mua dikush që kurrë nuk
harron dhe tregon mua ju atëherë po unë dua që ju të
lumtur dhe i kënaqur i lumtur si gjithë të tjerët është ajo
që unë uroj kjo popullsi evoluon kështu ka pasion shikuar
përpara unë pashë që ju kjo ishte magjik simpatik ishte e
gjitha qëdonte ishte ju vetëm ju vetëm ju dhe unë ishim
të lumtur si unë pashë bie shi dhe i lagësht i bashkuar
dhe i pasionuar ne jemi të gjithë të përmbytur me këto
pika të magjisë dhe të gjitha që u përcolli gëzim sa herë
që unë ndihem sa herë që unë shkruaj është diçka që unë
shohmë kujtohet dhe të shoh se jeni drejt përpara në të
ardhmen dhe në këtë unë dua që ju të mendoni
gjithmonë kur unë ju shoh me mua kërthizë për buzët e
kërthizë me buzët trup me trup e bashkangjitur më
shumë se miqtë gjithmonë ishte diçka e pa dhe nuk e
them ishte diçkakërkuar dhe ndjeu diçka të fortë , pa një
lidhje fatkeqësi, ju vë në imagjinatën time ishte krijuar
diçka të bukur në hije të verdhë si dielli që kurrë nuk
shkon jashtë dhe radiating energji gjatë gjithë ditës të
kthehet dritën kur ajo merr errët të gjithë i panjohur hyrë
në këtë dimension atjenjë arsye errësira nuk ka
imagjinatë motivimi i askund e zbrazët ju nuk e shihni të
gjitha projektet në errësirë imagjinon një mur bie në më
të keq pengesat tentacles fillonshow unë dritë dritë deri
leckë deri kur
Unë do të ëndërroja mendojnë por nuk mendoj ashtu si
asgjë nuk është simendja e mendon ndryshe nga njerëzit
për njerëzit që ju mendoni të më shumë mirë !Ne
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mendojmë dhe veprojmë gjithmonë vetëm një që do të
ndodh si unë shoh darkness'm një pasagjerëve të mos
dashuri të lehtë se si unë të ndjehen të gjitha pjesët e
trupit emocionet e fjetura thyera nga toni shëndoshë që
tregon mua pushojnë theksoi dhe absorbohet nga
rishfaqen ear'mjo për të fjetur , por ajo mund të jetë më
mirë për të harruar çdo gjë për të lehtësuar pozitën
Pulse'm tension përbaltur axhustohet ndoshta është
kaluar liruar mua dhe unë jam i qetë , por ka gjithmonë
zgjidhje të çështjes nuk reagojnë por të veprojnë të
kujdeset për situatën këtu është një kohë e mirështënë
off sofridão .
Unë mendova se ëndërruar zgjova pashë në ëndërr dukej
një përrallë keni qenëai që kishte më shumë bukuri më
shumë princess ajër bukuri ishin frymëzimi im ishte jo
imagjinatën ishte luftëtar tuaj kalorës për ju pata ndonjë
veprim unarmored për të mbrojtur zemrën u përgjumur ju
hapurtë bie në gjumë ju gojën unë menduar ju në anën
tuaj përkulur shtrirë kërkuar për një puthje dhuruar atij
një dëshirë donte të jetë me ju kam gjetur veten duke
ëndërruar prej jush unë shoh ju i qetë zambak petal
parfum tuaj të josh më çon mua për të përmbushur ju
merrni merren mendtë shqetësuarne jemi në çati tuaj për
të parë yjet mbështetur veten time për ju dhe për mua ju
bëjë më të buzëqeshje humbur më bën të ndihem është
aq i mirë më lejoni të shkoj përtej askush nuk janë aq të
butë një nga mbi mijë ose më mirë plus pafundësi është
aq e bukurNdjehem për ju është e pamundur që të
ndjehen më shumë po më lejoni të shkoj për ju me magji
tuaj për gëzimin tuaj.
Ju jeni një cute ju jeni një fëmijë që qenë në këmbë janë
aq i dashur janë shumë mik unë dua të ju me mua janë
kënaqësi janë më të mirë janëgjithçka most're kam
kërkuar dhe të kërkuar për një fëmijë të bukur janë
shumë të dashur janë shumë smiling're një simpati
janëgëzimi më i madh je biri im janë të bezdisshëm bota
ime djalë i keq jeni ju James kone tim janë fëmijë ime
dhe fëmija im i kthyer i ftohtë gjithashtu janë tëgjithë
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ditën buzëqeshje tuaj , gëzimi juaj janë energjitë
magjepëse të diçka kërcim të pastër pilula mur përpër
acercas nga mua sepse e ëmbël vijë të më japë puding
tuaj për mua ju jeni aq ëmbël aq i ftohtë gjatë gjithë ditës
TAS gjithmonë i qeshur dhe i gatshëm për të shkuar në
rrugë,kopsht janë një djali të një të prishur si ju dheju
pëlqen që unë dua që ju të dini se unë dua të ju
gjithmonë pranë meje
Udhëtuan nën retë fluturoi nën qiell qenë në planetet
Marsi dhe Jupiteri në në Mars vendosur të të dua dhe
Jupiteri bëri që keni këtu është e mia të fluturuar nga
planet për të planetit stilolaps kishte forcë kishte pushtet
pati një gëzim të ishte diçka që përcolliishte dashuri në
lulëzim kështu kishteforcë dielli lëvizi si luledielli pasur
dëshirë në kërkim të pandërprerë të djegies diçka ishte
një ëndërr ishte një arritje ishte një objektiv çdo gjë me
pasion pa permase ishte e madhe ishte mahnitës më në
fund dukej shumë i dashur ngadritare kam vënë re në
horizont shpenzuar skanuarshumë shikoi përpara unë
pashë yll juaj u shimmering shkëlqyer shikuar deri
pashëhëna ishte im dhe Era tuaj peizazh ishte një
udhëtim të pashë të udhëtojnë në tokë dhe nën det
ndjekur deriduart udhëtuar fituese mbi tokë dhe nën det
ishte vetëmdritë të hënës .
Saudade është dashur është që dëshirojnë është të duash
është të mendoj është që të ndjehen më mungon tuaj
duan është që të keni këtu është që të urojtakimi është të
duash veten është gjithmonë duke menduar për ju është
që të ndiheni prania juaj është e humbur isha pa ty dhe
mendoj dhe dëshiroj dhe të ndjehen-t dhe të dua pa parë
ju dhe ju uroj me 5 shqisat : pamje të jeni duke parë pa
dyer , pa erë ju erë , dëgjimi dëgjoni ju veprimet e pa
zhurmë , të shijojnë kënaqem me pa provuar ju dhe
kontakt nga ju paprekni asgjë më të mirë për të kujtuar
dhe të ndjehen nostalgji .
Krijo diçka dashuroj por është shumë i paqartë imagjinoni
krijojë dhe transformimin shkruani dikujt lexuar nuk e di
se çfarë , por unë e di pse por nuk kanë frymëzim unë
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kam për të marrë një qëndrim për të përballuar këtë
situatë për të shkruar dhe të ketë diçka për të lexuar
duke filluar të mendoj se unë do të përpiqet për të hequr
dorëheqin dorë, sepse ajo nuk është e lehtë për të marrë
.
Nëse një ditë atje për të të treguar aventurat ose
misadventures në vetëm një ditë apo një vit tani e
kaluara një vit unë mund të shoh 50 ditë janë 365 ditë në
vit , 7 ditë në javë 24 orë në ditë këtu është pak e një
herë 50 - ditore për këto 365 Pervitin e disa ditëve të
javës dhe 60 minuta për 24 orë kohë të shkurtër , të
jetojnë për momentin !

erer fitore pa frikë ishtedritë të hënës nga ana e detit unë
kam qenëkapiten kishte çdo gjë me dorë në
bordinudhëtim erdhi imazhit fiton betejës ishte një feat .
Nëse ajo një ditë shkon -O gëzim që dikush do të mbyll
dyert , dritaret e hapura dhe fluturimin patrembur nën
qiell nuk ka asnjë që të bëjë gjykimin në mënyrë të
pandërgjegjshme marrëveshje më përjetshëm ndërsjellë
për shënime të lirshme , një mjedis në një vend shumë të
nxehtë atje zambakëve , marigolds më parëdo të duash
tokës me lagështi , me lagështi në çati , një llambë
turbullohet dhe të sigurt pafuqishëm up për arsye
filamente rritet tensioni atje herë edhe të vështira të
mundimshme , por nuk ka një të tillë unë do të thotë
askush nuk e dinte se çfarë një kuptuar dhe perceptuar si
të qenë vetëm në turmëpor këtu është një jetojnë pa
ekzistues dhe mbi të gjitha buzëqesh shumë ngurrues
kohë të shkurtër klithi për vajtimet ka shkruar atë që unë
nuk e kuptoj por ndjerë veçanërisht unë pashë gjithçka
dhe asgjë nuk dukej për atëherë thirri vetëm për shkak se
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i dha mua dhe kurrë të mos e dini , por asgjë këtu
ështëparfum që i zgjeruardhe ndezipasion i paduruar e
dhimbjes ishte koha për të thënë diçka , atëherë jo vetëm
për shkak se nuk ishte diçka duke lëvizur në venat vrapoi
gjakun ndonjëherë larg nga një zemër që nuk ka pompë
ishte vetëm për të marrë një ide si ajo hits pasion të fortë
dhe i fuqishëm , edhe në shpirtnjë varfanjak ishte
kryesisht njerëz dhe kishte mendjen sepse keni frikë nga
diçka që ndihet më në fund ka gjithmonë një fund dhe një
fillim unë mendoj se unë meritoj nuk është për mua ose
për ju është për të dy sepse ne dashuri dhe gjithashtu
refuzojnë diçka që vetëm diçka që është e lindur dhe
lulëzonrritet çdo gjë një ditë dhe aty ishte një i dytë u
zhduk ishte aq e çdo gjë që ka ndodhur jo vetëm për
shkak se një të kërkuar për të jetuar një ditë dhe një
tjetër moment pa qenë i ndryshueshëm gjithmonë shumë
e rëndësishme ishte një kohë ishte një pengesë kohë
ishte dhe nuk ishte më e mjaftueshme ndonjëherëbesojnë
se për të rilindur si unë shikoj dhe nuk e imagjinoni ishte
e vërteta në një moshë të re ajo që është e vërtetë është
demonstruar në aktin një veprim për të fituar një zemër
ishtelidhja ide pa asgjë ose dikush nuk thonë se çfarë
ndodhi ishte diçka frikëtë gjitha që lëkundje nuk ishte kot
ishte si ai kaloi dorën e tij me një leckë ka gjithmonë
anën e dikujt , sepse atëherë nuk është për të thënë po
edhe të menduarit për të mos pasur kjo nuk është arsyeja
por po kjo nuk është gjithmonë si se dhe asnjëherë nuk
është dashurpor ndonjëherë duke bërë një vend të kthyer
në një luftë jo ja sinqeritetit për lirinë e aktit njëra nuk
është e vërtetë dhe jo një po, sepse unë nuk jam dhe jo
vetëm duan të jenë të gjallë , sepse unë ekzistoj dhe kur
ishte menduar tashmë duhet të lexohet për të zgjeruar
dhe të shkruarpër të fjetur si ai ecte dhe vrapoi ndal ishte
fryt u zhvilluar të menduarit të lirë dhe i zgjuar ishte në
dijeni të lëvizjes ecte dhe ecte vetëm për shkak se unë
edhe pse nuk e donte për këtë dashuri në botë nuk
besojnë në bestytni besoj në njeriun dhe shpikjet e tij
pyetjeje supozimet imagjinatave iluzione ështëme jone
apo protonet për të krijuar raketa dritë është energji dhe
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kjo nuk mund të shihet por prodhohet asnjë udhëzues do
dhe mund të ishtenjeri ishte aq vulgar ishte vetëm të
imagjinohet dhe të krijojnë ndjerë jo sensin e gjashtë siç
u quajt por ajo ishte aq e vërtetë që ka ndodhursa herë
që kemi dashur .
Nëse kemi jetuar një kohë të shkurtër nga momentet ,
nëse elokuent apo edhe të nxehtë , askush nuk do të
thonë se dashuria ishte e dhimbje që dhemb imagjinoj
dashuri pa dhimbje është që gjithçka që duhet djegur
shkëlqim me një frymë më të gjatë se ju do të
imagjinohet e vërteta është nëi dashur dhe duke i dhënë ,
madje vuajtjenjëjtë nuk do ta shohësh por veçanërisht të
ndjehen dhe të shkaktojnë dhimbje në dashuri edhe jo
duke parë , por më tepër të dashur për të mbrojtur nga
dhimbjet marrëdhënia juaj dashuria krijon mbrojtje nga
emocioni gabuar dashurisë sepse atëherëdhimbja vjen
nga zemra në tuajshikoni të shihnidet të cilën unë jam
vetëm duke kërkuar për dashuri goditur qerpikët në erë
rërë lot valët unë shoh një plazh me predha pengues në
yje një britmë , kështu që një kokërr ushqen zemrën time
.
Nëse unë vuajtur ishte sepse unë nuk e kam parë apo ata
nuk e kuptojnë se çfarë ka jetuar i qeshur gëzohet
luledielli dhe zbukuron me trarëve dielli liruar veten dhe
të tregojnë bukurinë tuaj se asfiksim që frika të çmendur
të gjithë kanë një diçka të vogël që ishte lëvizur unë nuk
e shohsi kjo ndodhi ishte një dënim për një moment të
gjatë si mund të përballen me një pëshpëritje tani nuk
qesh sepse dikush pa një njeri i cili hezituar shkurtimisht
vetëm sepse ai e shikoi dhe e ka lënë askush nuk vënë re
sepse unë vuajtur ishte i heshtur për diçka që jetoi dhe
vuajti si shajakunata ishte e ftohtë u ktheva në rrugën me
çdo gjë dhe asgjë një ndokush qenë ndonjëherë veç e veç
, por si dikush ishte i shkurtër në sytë tuaj pa vepruar i
sigurt në mënyrë të qartë dhe kishte trishtimin e aftësi
tani që të pasigurtë nuk Agias , moshave të pasaktaunë
pastaj shikoi në tavan dhe çdo gjë dukej e braktisur O
meje O dhimbje që pamje të trishtuar dhe shirit i etur më
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të lavdishme nga koha që unë të shkojnë në katin e
vetëm sepse ajo bie dhe poshtë në përulësi të gjitha që
është në njerëzimit heshtë zërin brengosëse tëheshtja
shqetësues i dikujt që nuk thotë kështu bëhet i lumtur u
zgjua një ditë kur ai humbi me mua më tha se nuk ishte
gëzim që kam ndjerë dhe të gjitha në një ditë të
përmirësuar nesër ishte ajo që ai dëshironte vetëm për
shkak se nuk është një njeri është i trishtuar
Nëvetmia e errësirës arrin jashtë nuk them jo për një
vëlla ajo nuk është duke shkuar për të luajtur me ju në
zemër qoftë se ajo ishte vetëm për të qenë i vetëm nuk
kishte asnjë mëshirë
Këto gurë unë rri me shkrim për ju atë që unë kurrë nuk e
kemi harruar buzëqeshje tuaj kompania juaj ishte diçka
që ai ndjeu gjithmonë kur ai ishte vetëm, nga koha në
kohë të mendimit të ju pas se dhe ndjeu vetëm mos
harroni ju.
Sa herë wake ëndërr up dhe shikoni mua pyes veten në
qoftë se ju ende do të jetë si të imagjinuar apo menduar
ose vetëm udhëtoi ëndrrën ndërton asgjë nuk ndryshon
asgjë nuk është një perceptim i gabuar aq rrallë ëndërr
është frustruese për të zgjoheni dhe çdo gjë në të, pa
ndryshimin , përfundimisht ëndërrapo jo ëndërr çdo gjë
është e barabartë .
Në një jetë të trishtuar natës dhe mizantrop të qetë dhe
shumë e ngrysur të qetë , por ka një yll i ndritshëm , një
dritë të hënës për të ndriçuar edhe mjedisin më të ashpër
dhe mizor ekziston shpresa dikush një i besueshëm duke
qenë se na animates dhe tërheq lart një mik , edhe shok i
vërtetënë çdo kohë të jetë ajodikush i fundit që na sheh
me indiferencë pa besim nuk duket me dashuri na
shkakton dhimbje disi nuk besojmë në të qenit miq dhe
duke kërkuar vetëm për kërthizë tuaj edhe ai ndonjëherë
të ndjehen të ndryshim i cili është mikmik dhe ndjen
besimin e dashurisë edhe në dhimbjen e kohës që një ditë
njeriu do të jetë askush nuk mund të them nëse është
thënë pa e ditur sepsenjeriu gjithmonë bën diçka tjetër
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ndodhë u rrënjosur në mënyrën e tyre të jetës që nga
momenti i lindjesrriten dhe përfundimisht vdes çdo
gjënjeri bëri dikush e dinte vrojtim dhe nuk e di edhe pse
ai e bëri që është njeriu dhe qenia e tij .
Unë pashë në sytë e tuaj një diçka të caktuar shndrit bëri
shkas ishte intensive dhe kishte një shkak për të dashur
kam shikuar përsëri vazhduar të shkëlqejë sy ishte më
fitojë shkëlqeu si një yll me gaz dhe të fortë kapur syri im
ishte një ndjenjë e bukurpasion kur ju shihni se ku unë
dua të jem dua që ju të shkoni me mua në të njëjtën
mënyrë ajo është shkruar në këtë libër se janë shpatullën
time të qaj mbi dikë që të duan të jenë gjithmonë dhe
unë jam gjithmonë uroj atë vend që ne do të fitojë me
dritë të hënës tonë dhe të njëjtën yll gjithmonë i
ndritshëm.
Unë nuk e kuptoj ose nuk e kuptojnë kështu edhe thjesht
nuk e di kuptim të mjaftueshme për të realizuar të dini
kështu po mund të argumentojnë u informua i ngjarjes
ishte përtej asaj që ndodhi vetëm për të kërkuar të dini se
ku ai filloi dhe përfundoi më në fund dua që ju të dini se
pavarësisht nga çdo gjë që mund të ndodhë qëfund nuk
mund të parashikojnë se unë nuk do të harroj dhe që ju
gjithmonë mund të llogarisë në dashurinë tonë në çdo
situatë , sepse ajo nuk është vetëm pasion kam shikuar
në errësirë unë pashë thellësinë e natës ajo ishte koha
për t'u çlodhur rritur muzikës në radio dhe më lejoni të
çojënatë është një shoqërues mund të ndajnë ndjenjat
më të ndjeshme , sepse ajo mban sekretet dhesi për të
thirrur atë natë i heshtur ajo gjithmonë ka vesh të mirë,
por thotë se pak edhe pse gjithmonë conniving dhe
kështu unë jam i lumtur .
Si për të jetuar të burgosur e të gjithë botës një erë e
lirisë për lehtësimin e ankthit se ndjenja e burgimit rrit
nervat tensionit të injoroj pa të tjerët për të parë , dhe ja
, obligacionet që janë lëshuar në ne që zgjidh të donte të
jetë e lirë dhe e natyrshme në diçka më banaleose sexy
apo unë imagjinuar se si ai ka punuar ishte për të shkruar
dhe të ketë diçka të imagjinuar dhe e përfaqësuar qenien
167

time vulgare qëndrojnë të ndjehen dhe të shohim unë
shkruaj çdo gjë që shkoi nëpër mend ai deshi shpresoj që
ju të lexoni gjithashtu .
Ky pozicion individual i vetmuar dhe aimlessly kjo
disorientation që na shtyn në harresë në humbjen totale
të ndjeheni të kërkojnë për të marr frymë besoj se kjo
është ajo që një përballet ndërsa jetojnë një sy një tym
psherëtimë cigare zgjeron atë frymë pas një tjetër sy
frymashikojnë procesverbalet kalojnë djegiet e cigareve
ngadalë për diçka që unë të kërkuar vazhdimisht nga tani
një tjetër frymë , një fjalë para se të kalojnë kohë
shpresën kjo varësisë shkoni larg një ditë ndodhi që të
kalojë përpjekje këmbëngulje fruta magjike e qëndrim
pozitiv ishtediçka e mirë apo edhe origjinale e
jashtëzakonshme do të ishte nëse ato lindin nga natyra e
dhe duan të jenë më mirë dhe më shumë se kaq !Fituesi
dhe më në fund dërrmuese e pushtuesi në mëngjes në
natën e heshtur të gjitha në dorën time të pa kapur të
gjithë për iluzion me kushtin e mëposhtëm për të jenë të
lumtur ose shumë të lumtur vetëm për shkak se
dëshironte
Dhe si të gjitha pjesë të asaj se si ne i mendojmë gjërat
sot në këtë ditë të çdo century'm predispozuar të
lumturisë për të jetuar unë nuk jetoi për të dëgjuar atë që
kam dëgjuar dhe të mos jetë aty ku nuk kam qenë si dhe
rilind për të jetuar të bërëtë zakonshëm në diçka të
Subtly pazakontë tashmëështë i pranishëm në diçka pa
ndjenja se ne nuk do mend unë jam duke shkuar përpara
me siguri të vetëdijshëm për diçka që unë çdo ditë
gjithmonë jetojnë me të besuar gjithçka që ne të
imagjinohet , është një arritje e vërtetë në qoftë se ne
jemi skllevër të ndonjë ves apo ndonjë virtyt mund
rrethon atë dhe e lë atëhedhje shkon fluturon në
imagjinatën e shqisave bën kile zemrës për herë të arritur
lirinë përfundimtare e një personi i cili nuk gjykon me
veprimet e tyre duke qenë është që të jetojnë të lirë .
Një ditë ishte duke shkuar shumë shpejt arriti të
humbasin mua qëndronte prapa shpejt rifilloi me frymën
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e një shfaqje dhe besimin e një rimëkëmbje dhe
këmbënguli jetuar si nëse do të kishte një tjetër shtënë
mori një hap të ngadalshëm por të qëndrueshëm dhe të
sigurt kthye në garën craziest të botësgarë është quajtur
jeta ishte për atë që kam luftuar dhe arritur qëllimin e të
qenit i lumtur që do të pozicionuar mirë në afat të ... via
duke luftuar vetëm është liria e nevojshme dhe kjo
ështëmotra e vetmisë si dhe nisen gjithmonë theksuar
vetëmi parë dheSë fundi ju mund të jetë vetëm veten e
parë dhe të drejtuar kaluar vetëm kur kjo ishtefrymë
luftime , por ne kurrë nuk jemi vetëm të ketë jetë përpara
dhe që është drejtuar për të jetuar dhe të jetë i pari dhe i
fundit , kur ne jemi duke filluar një cikël është e
natyrshme qënisen më në fund , por ka disa pika ku ne
jemi fitues është kështujeta i parë në një vend dhe një
tjetër e fundit por kurrë nuk ndalet kështu që nuk
kontrabandist në garën e jetës që ne gjithmonë të fitojë
dhe në të njëjtën kohë për të humbur dhe kjo është ajo
që po luftojnë dhe të ketë sukses në jetë !
Mundesuar nga kohë të lirë medituar , equacionei dhe më
në fund mori një veprim të partisë mbi njeriun shqetësim
bëhet e pakënaqur kur nuk jeton vetëm kur nuk mund të
mbajnë për të jenë të qetë është e nevojshme për të
kërkuar lumturinë që vjen nga brenda , sepse ne
kërkojmë diçka padurim nga jashtësi dhe ky shqetësim që
na bën të trishtuar të duruar vetminë dhe duke u ndalur
na forcon te arrihet ne jetojmë me veten arritur plotësinë
lumtur ai që kërkon asgjë sepse ajo është gjetur nuk
mendojnë për atë me një mënyrë të autizm të jetës , por
lumturinë më të madheështë brenda nesh.
6tar atje ... 6tar aty kur nuk pyes ... 6tar kur nuk ka
nevojë për të ... 6tar atje kur të doni ... 6tar atje edhe
nëse nuk ... 6tar atje kur unë nuk do të ndjehen ... 6tar
atje kur të mëflakët ... 6tar aty kur ju mendoni se e mua
... atje 6tar pro çdo gjë që vjen ... 6tar aty kur ju
imagjinoni ... 6tar atje edhe nuk duan ... 6tar atje vetëm
për shkak se po ... 6tar atje kur të mëdashuria ... 6tar
atje sepse ti ekziston ... 6tar atje sepse ju ëndërr me mua
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... 6tar ka qenë këtu ... 6tar gjithmonë atje ... Ajo që unë
mendoj 6tar atje ...
Nëse ndonjëherë shoh ty , dhe thonë se kjo dukej
interesante vajzë vajzë , keni pasur diçka në sy të
ndritshme gëzuar dhe të gazuar buzëqeshje ishin një grua
për ata që duan periudha të bukur dhe sensual i tillë që
Joshur mua dhe ndonjëherë vetëm për të kërkuar
mendonin kështu gostas-ju magji ?Ishte ditë - për-ditë
im.
Një ditë kam menduar të gjithë se vetëm për shkak se ajo
është, nuk e di se çfarë unë do të them dhe pastaj
shkruaj ishte i ndryshëm ishte edhe frikë se ëndrra e të
qenit dhe duke mos ditur se çfarë do të ndodhte unë u
përpoq për të përshkruar se çfarë do të shihni ndonjëherë
këtu përfundoi një udhëtim në një nga të botësheshtja që
ka ekzistuar dhe se dikush vuajti mendoj se dikush duhet
ta bëjë vetëm për të bërë atë që të tjerët nuk kanë guxim
të mos vepruar , por ata e dinë se si të injorojë
mirëqenien e dikujt që nuk e di se si të shikoni dhe të
shohim lë dhe mendoj !Fshij cigare ,përplasje fillon si
dëshira e mbetur shërimit.
Unë do të shkruaj të largojë shpirtin dhe për të krijuar
.Ata kalojnë dy minuta fillon të vërtetën e shkruaj dhe të
ketë diçka tjetër që ju nuk jeni ju .Unë mendojnë se unë
nuk mund të , nga ana tjetër ndjehen një luftëtar që ka
truest , të fitojë .Jeni 16 minuta nga fshini një cigare ,
rritet dëshira për rindizem atë.Çdo gjë shkon kur ju ndjeni
se çfarë po ndodh .
Unë jam duke menduar kështu që ju do të duhet të presin
.Dobësia e dëshirës kërkojnë për të fituar çdo gjë do të
vijë si muzg .Ekzistojnë në kontakt të vazhdueshëm me
dëshirë .Unë mendoj se gjysmë ore pas herë të fundit unë
e gjykojnë veten time dhe unë ndihem kur ai arriti kohën
.Udhëtimit në sekonda , në minuta janë si raketa për të
festuar çdo paradhënie .Ndihem pak , duke menduar se si
do të arrij në paraprakisht .Nuk është një pengesë sepse
nuk ka qasje cigare .35 minuta ja aktin që unë dua për të
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anulluar .
Nuk ishte duke menduar , ishte duke vepruar mënyrën
mekanike dhe procedurale .
Kam pasur këtë qasje gjatë një procesi të zhdukjes së
situatës .
Recoloco më i shpejtë ,krijimi spontan .Fjalët , dënimet
me veprim dhe lidhje .Kam dëgjuar në radio seplani mund
të ndërpresin shtatzëninë , unë të reflektojë dhe të
ndjehen me një veri.45 minuta më shumë dhe ja një
tjetër cigare , unë mendoj , natyrisht !All por pothuajse
çdo gjë më bën të mendoj dhe se ne duhet të përballet .
Kjo është një orë me një rezultat prej 20 vjetësh nga 30 I
kanë.
Ne jetojmë 66 % të jetës duke menduar në lidhje me 100
% se33 % mund të na jepni.Ishte e komplikuar , por
shpjegoi .
Nëse unë me të vërtetë duhet të luftojnë dhe ambicie për
të studiuar një mjet për të vepruar
Jo e lehtë, nuk është e vështirë për t'u kthyer në pirjen e
duhanit një " vetëm" cigare.Shfaqet në një kohë, dhe të
ndjekin një rrugë që nuk ka të projektuar .
Sigurisht , unë pi duhan mbi situatën .Natyra ime kishte
për të përmbajë pastërtinë .
Ata kaluan dy orë 03 minuta dhe pastaj mendova
esfumacei .
A do ju dalin , diçka do të sortir .Unë fillova të buzëqeshje
, duke menduar se diçka ishte duke shkuar për të marrë .
Më e lehtë ishte të heqë dorë , por unë do të këmbëngulte
.
Forcuar dhe mendova vetëm të thonë se unë fitoi .
Diçka të panatyrshme ishte i parregullt .Si unë të
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reflektojë ,lloji më i mirë është pretenduar për të fjetur .
Vullneti është për të ardhur , por unë nuk do të kandidojë
larg .Unë nuk jam drita , porenergjia kurrë nuk humbas .
Ndihem një fuqi rrufe që kurrë nuk bëjmë hije mua .Unë
do të ndryshojë , kjo nuk do të hezitojë për të
transformuar gjithçka .
Dhe unë do të di , sepse unë do të.
Një cigare të qetë dhe banal , disi në mëdyshje se i
bezdisshëm .
Kur një ditë një pulëbardhë come'll t'ju kërkojë për të
sjellë përsëri keni pasur atë që nuk e bëri kur asgjë nuk
donin të gjithë i humbur si do të bëj unë pa ju i përfshirë
përshkrimin se pasioni kishte një dashuri gjigand dhe
gjithmonë tru kur duke menduar për ju , nëpërmjet
cilikam humbur këtu , ju atje si unë të kërkuar të jetë një
vullkan të donte për të ndezur zemrën tuaj se dashuria
gjigant , gjithmonë triumfues kudo unë ndjeva një dëshirë
të thellë që vjen nga bota e mia ju gjithmonë të kërkuar ,
sidomos kur ju qeshnivështrim i lumturisë ishtemë e fortë
se të gjithë energjisë elektrike , nëpërmjet të cilit të
gjithë i tanishëm që na lidh dhe kurrë nuk ndan na kurrë
nuk e kishteqëllimin e një hasni rastësishëm imagjinoni
urën mbi lumin kutrotuar tashmë do të thoshte asgjë e pa
figura dhe vrapoi dhe e fshehukam lexuar në një letër
fjalë të ëmbël si shkronja të mjaltit ishin jo dëngla kishte
kuptim dhe u varrosën në të kaluarën diçka qëera ishte
defekt dhe mendohet se përballet me pikturuar me një
furçë në kuadër të urryer që keni qenë pjesë e artit që
rezulton janë pikturuar në ekran, ishtetë tilla ajo moshave
.
shifra
Ikni , vrapoi por ai më kapi dhe tërhoqi mua, më mori me
vete .
Mallkuar shifër që ne nuk e shohim , por që propagandon
.Ai është formë i panjohur i një zanash -si pamja
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përvojë.Murmuriti shifrën : ju jeni frikë nga një njeri pa
fytyrë !
Po - iu përgjigja me një farë frike .Frikësojuni jo sepse I
ekzistojnë vetëm në prani të dritës .
Kam folur i dritës dhe energjisë , por kurrë i një njeriu
fytyra e të cilit duket i pavetëdijshëm dhe voluptuously
dhe të drejtuar të largimit pa arritjen fizik juaj .
Shifra është një qenie e errësirës që nuk mund të jetojnë
pa dritë.E çuditshme janë një hije që ju të fshehur në
errësirë dhe heshtje.Por surges e dritës dhe me atë
kapelë ostentas faceless , të zeza .Se ngjitem në qiell,
madhëroje me shtrembërimin e sy tuaj dhe të lehta
metamorfike .Së bashku qiell të lumenjve si askujt lumit
me Sulltan ajër të dëshpërimit dhe për t'iu përgjigjur me
shpejtësi të qiell të zi dhe densifico mua për të hequr dorë
kristal dhe shi teh .Por për një njeri pa ujë fytyrës shpon
trupin tim dhe vetë gabardinë im i madh nuk thith .Kjo
është bërë e hijes .Këto shifra imagjinare janë rikrijuar
nga mua në natën e vdekur , ndjekje ikur nga errësira
dhe kërkesës së lehtë .
Unë jam një mik i fatkeqësisë hije .
Të gjithë e keqe ështëshifër nuk ekziston.
Kjo është një pamje e humbur .
Qaj si një formë e kënaqësi gjatë gjithë jetës del nga
shpirti vrazhdë ,
Ndjenja e mbrojtjes së të tjerëve dheshpirti i tmerrshëm
gumëzhimë .
Çfarë ngrihet as bie por gjithmonë ngrihet në mut scam .
Çfarë ju shikoni është me të vërtetë e lartë dhe jorënia e
shkëmb .
Më të larta të valëve , aty ku gënjeshtrat e gjelbër dhe
blu zbehet .
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Surge alarm i kuq si parimet e të tjerëve .
I errët , i zymtë , i pavlerë nuk është gjithmonë i
pranishëm si ajo thellon dëshpërimin e një ulërimë me zë
të lartë dhe të heshtur .
Në fjalët referohet përmbushur magjike të mbinatyrshme
që përfshin pasion .
Pa një kapur , letër me letër ndërton një mur letrar i
fjalëve vjen një fakt të pashmangshëm ... ku rrjedh
shkrim dhe lotët e një kënaqësi të pathyeshme qenia e të
cilit nuk është kundër , por si ajo bëhet e revitalizuar dhe
duket për shkak të një pushimakull Antarktik që
korrupsioni largon magjinë e vet për të qenë në mesin e
qenieve verbuar dhe se si se zbehet në zjarrin e dëshirës
djegie të shprehemnjoftoi gjatë.Ai shkruan dhe përkthen
shpirtin derdhjen e makinës krijimit.Në mesin e linjave
dhe thënieve këtu është ajo që e mendon dhe komente të
tjera .
marramendje
Një fillim , një shkëmb , sepse koha nuk është
jetëshkurtër .Rënia paralel për një fillim të keq , arrefeço
.Në shkoj vjedhurazi balancuar mua dhe unë kërcejnë ,
pikiatë .Unë nuk e hedh mua , kërceu dhe imagjinuar
marramendje .Zemra Fast tronditur nga diçka që unë
imagjinoni udhëtojnë.Në frontin , unë pashë një jetës në
një të dytë për të rrëshqitje mbi ajër.Ishtei lirë të bien
këtë vjeshtë -së goditi terren ...rruga e lagësht tar i
ndritshëm në sfond ajër i pastër e ajrit është e ftohtë !
Asfalt lagësht ndjejnë ujë të freskët që glows në terr mos
harroni qiellin ndritshme dhe me gaz dhe ajo ishte aq e
fortë që terren , fuqimisht ndikojnë kjo do të shkatërronte
atë që po vinte .Ora ka ndaluar dhe të pavdekshëm në
momentin e mendimit të tij .Me shpejtësi të mësipërme
era erdhi në tailspin dhe coiling vetë u kthye dhe u rrit , u
rrit, u kthye në momentin e mëparshme të jetë jo më
vonë e quajti atë kështu ngritjen e rënien kur ra
skyrocketing .
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Krenaria e të ndjehen si unë shoh dikë tjetër vuajtur që
mendonin dhe kurrë nuk e panë njëri-tjetrin në lëkurën e
shpresës tjetër kurrë sofrais ngrihet frymën e ndihmë dhe
ndihmën reciproke në rrugët aty janë boulders këto
pengesa duke paraqitur krenari e lindur në këtë mënyrë
nëunë besim sepse bota erdhën për të luftuar deri në fund
dhe për të siguruar që ju dhe të jetë më në fund dhe për
të marrë në fund të njohin njëri -tjetrin dhe rrethimi tyre
botëror në artin e gardhit atje për të jepnin goditje të
gjitha shkon përmes një ndjenjë të një hit deri në fund
tëshpatë luftuar një fuqi të vuajnë pa qëllim transmeton
për të fituar dhe kanë shkëlqen qenëfitues dhe humbës
kur bie , ndjeni dhimbje por rritet dhe bie shkak është një
luftëtar i cili fiton dhimbje është e imagjinuar nëlartëakti i
fundit dhe ne hamendje për lavdinë e fituesit dhe
humbësit të gjithë luftëtarët e meritojnë fitoren e
dëshiruar .
Kjo mëngjes
Kjo ishte një joserioze dhe shqetësuese lotët agimit jo
shumë larg nga një të tepërt të qarë atë bërë kuptim në
fytyrën e ndenjur mëngjesit të lagur tashmënatë e kishte
paraprirë kishte kaluar kohë erdhi një britmë dhe tha për
të parë për diell që do të vijnë dhe avulluar lotëtdrejtimin
poshtë dhe bota me retë buzëqeshje e thjeshtë tha
habitur vendosur që unë të vendosë për çfarë ishte për të
ardhur do të kontrollojë dhe kjo me të vërtetë provë
vendimin u nuk bëri të shfaq nga askund do ju dalin
ndjenja sefondi ishte ndjenja e minutëzakonet nga për
kurajo dhe këmbëngulje ushqyer mua shpresoj hendekun
lart dhe sqaroi mjegullën dhe era pabesë erdhi dëshirën
për të arritur diçka që do të arrijë .
Fat do të jetë nisur kohë për dashuri veten dhe progresin
në luftërat dhe betejat e shtënë përsosur ishte i saktë për
ditët në vijim goditiakrep lexojnë orët, minutat dhe
sekondat dhe liruar mua , si me magji ishte se ditëgëzim
dhe hare e panë më shumë se shumica e njerëzve ishte
mendja e ndryshme hardhi me siguri do të ndodhë do të
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thjesht surtir .
web
Kam shikuar seriozisht rreth mua e panë peisazhin dhe
nuk është e shëmtuar shikuar në shoqërinë e pa një web
ku çdo gjë është e lidhur dhe çdo gjë por unë
mendovamerimangë ishte një komplot një vdekje dramë
e vërtetë ishte vizita e marimangës dheweb ishte për të
njëlloj darkë mori spider cili pësoi më së shumti dhe më
pak endnin njerëzit stung dhe sa që ra në gjumë këtë
calhava të përpin të gjithë kanë ëndërruar se ata që
vdiqën në merimangë e saj të internetit ishtevdekja e
shëmtuar pushuar së ekzistuari dhe vdekshmërisë do të
dorëzohej kjo ishteëndrra e të qënit i pavdekshëm pa
frikë e web , merimanga dhe jetën e të gjithë të
dorëzohej por kjo varet nga ne për të formuar një web
dhe mund të jetë e mirë për jetën nuk e merrni shëmtuar
kanë vullnetin për të jetuar dhe jo të shikojmë spider si
fundin porpor një fund të një cikli të një kompanie / web
që është gjithmonë në ndërtim e ndërtimit tëweb u
evoluon dhe merimangë ka zgjidhje është web
,merimangë shëmtuar dhe imagjinata ime .
Dritat Kafe cigareve pandezur midis kafe të keqe dhe i
pjekur marrë këtë kjo hapësirë është një i ajrosur , i
ndoqi ku njerëzit vijnë nga kudo që unë shoh veten time
në të ardhmen për të krijuar një lak në këtë hapësirë ku
unë shkruaj dhe pastaj të ketë një objektivunë shpresoj
arritur në rreth 2000 orë nga të cilat rreth një për kushtoj
veten time ditë në këtë hapësirë të quajtur në mënyrë
specifike dritat kafe ku unë shpresoj për të ndriçuar linjat
mes të ditë- për-ditë e mia ndihen energji relaksuar edhe
për instant'll mbajë një proces të përditshmepër të
shkruar një konstante të krijuar , gjarpëron , të
menduarit dhe të shkruarit është diçka që unë gjej det
emocionuese dhe sfiduese imagjinoj veten time në det të
mi botërore midis fund ka jetë !Notuar në oqean e
shkrimit ku unë e gjykojnë të ink rrjedh për të krijuar
linjat e bukura midis tekste, frazat , poezi apo mendime
edhe të thjeshta pa shumë vëmendje apo reshje , madje
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tension nuk ekziston synimet në oqean tim të gjuetisë
deri letra me shigjeta për të arritur në sfondzemrat që
ndjehen emocione të ndryshme, ndjenjat , por ajo që ka
rëndësi është që të zhyten në det tonë dhe sidomos
dashuri detet të ndryshme .
I dritëfuqi fanar fanar për të ja energjisë fshinbosh
illuminated , plotësoni ndjenjë zgjon në mua një dëshirë
të pafundme ndodh qëflaka që shkëlqen ndriçon një
pasdite kalon ngadalë , shumë dembel është një dritë
zgjon një vështrim të ndritshme dhe se sise vjen një fitim
në prani të një njohuri të jetë i dhënë off një parfum i
dendur , ja intensive dhe ngjitëse një parfum që ndjehet
kënaqësi për të thith dhe sa e mirë çdo ditë kurrë frymë
të njëjtë të ajrit buzëqeshje buzëqeshje jo gjithmonë i
saktë , por ajo që ju bën të bukurbuzëqeshje intime pak ,
një shenjë e gëzimit dhe trajtojnë si një magjepsje një
gëzim shumë të natyrshme dhe të relaksuar pa kohë të
caktuar kur me arsye buzëqeshje goditi mua një shkëlqim
që mjeshtri nuk mendjen dhe kur ju prek mua është
stunning'm menduarit ndryshe pak të thellë për një
moment si lumturishfaqet në realitetin e dualitetit e një
buzëqeshje të gëzuar në një vështrim shumë të ndritshme
si unë kam parë ndonjëherë .
Fado Fado një destinacion që shënon nostalgji pa moshë
shkretëtirë të largët , por shumë afër selisë së për të parë
të keni dëshirë një duan vetëm ju mendoni që ju nuk i
përkasin çdo gjë që unë shkruaj por unë ndihem atë që
unë shkruaj .
Këtu është një i thjeshtë , por jo zvogëluar fjalën që
zemra ime dëgjuar erës në besojë erës për të marrë ju
disa fjalë shkroi me shi që me një post do të ju tregojnë
se ajo do të bëjë një dizajn dielli me rrezet e saj dhe
juunë do të thoja se ju jeni energji time dhe për ti dielli
im gjithmonë do të shkëlqejë edhe në ditët kur bora ishte
ky menduarit seera gjithmonë do të hidhte në erë .
Mendoni , të reflektojë dhe të veprojë ose të mos veprojë
ndihet nuk është e shprehura dhe sa e vështirë është që
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të ndjehen dhe të mos shprehin vetëm ndonjëherë
mjafton vetëm të ekzistojnë, por të reflektuar para se të
reagojnë si një proces ndjenjë dhe të pretendojë si një
akt kontrolli mendim apo joakti tani jamençur pastaj të
pretendojë .
Kjo është një ndjehen pas pastaj të reflektojë më tepër
një reagim që nuk mund të ndjehen gjithashtu mund të ul
receptorin e telefonit ndonjëherë me heshtje a mendoni
dhe vetëm të qëndrojë me prezencën që do të thotë të
qenit .
Pengesë nuk ështëpengesë për të fituar vetë shfaqje pa
frikë ndonjëherë ndjehen një njeri i punëve por interesi
është për të jetuar dhe për të luftuar për ne për të
zhvilluar kjo nganjëherë është që të rritet dhe të mësojnë
në luftën për jetën ne gjithmonë duhet të reagojnë për
humbjen
,
fatkeqësi
të
kapërcyer
pengesat
ështëmaksimiziminunë
kapërcyer
ështëkënaqësi
maksimale për të fituar dhe të na japë vlerën e duhur për
të na mposhtur dhe për të fituar vlerë në të mësuarit nga
humbjeve dhe më në fund të fitojë është esenca e
jetesës.
Ujit detar swirling kodrina në det ,rërë tjerrje dropwise
kokërr gruri nga një fllad që përsëritet në dysheme , të
rrëmbyer me një dorëoqean bie me një tjetër rëra e detit
si një mori zhytur në dorë të lirshme veten ,çliron vetë
zgjeron një ndjenjë të cilët kishin çdo gjë në duart e tyre ,
por jo çdo gjë nuk e ka çdo gjë është arritur ndonjëherë
shpëton duart midis asaj që ne mendojmë në zemrat dhe
duart e të gjitha tona kanë një emocion dhe një kapur që
del duke formuar njëshakullinë .
Jo atë që të them është e vërtetë , por kjo nuk është
gënjeshtër absolute !
Flakëruesdhimbje e një humbje.Ku , por ku jeni?Çfarë
kam bërë ?
Unë nuk ëndërroj , sepse unë jam duke pritur zgjuar .
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Ju do të vijnë , do të më shpëtojë nga ky Zhurmat
ngjethura mua , prish mua , thyejnë mua dhe korrupton
dhe thotë se ju nuk jeni !Ku jam unë, unë dua më shumë
, unë nuk mund të mbani vetëm gjallët dhe të marrë
frymë .
Rruga nëpër frontet dhe ja diçka që e mban mua duke
shkuar përpara .
Sepse tërheqje dhe të kthehet për të , ku unë nuk jam
edhe mendoj apo të jetë.
Unë dua të drejtuar larg , larg cigares , përplasen mbi
shkëmbinj dhe fulminates .
Zemra ime është si kjo cigare që shkon jashtë për të
dëshirës për të rindezur ju do të jetë ai që shtyn mua dhe
një njësi metrike nyjë .Unë nuk do , nuk duan të jetë një
fije të lirshme se lidhjet arrin mbërthen .
A nuk duan të jetë ajo që ju thoni apo thonë për mua ,
unë dua të jem ajo që unë të ndjehen.
Kjo nyjë , nuk e sheh se strangles dhe squeezes dhe
shkatërron .
Kjo kravatë do të jetë i prishur .
Çdo gjë kthehet në zero .Unë vetëm dua të jem 0 pa
asnjë logjik follow-up , nuk duan të jetë pozitiv ose
negativ , por ju insistojnë që ju duhet të bëni dhe të
ndodhë .
Më lejoni.
Pse qaj ?
Unë nuk e di , por gjithmonë di pse bie lotsjellës dhe të
lirshme , unë gjithashtu e di sepse nganjëherë unë të
kandidojë në gabimet e të tjerëve dhe sepse unë të
mbajë të mbajë .
Unë dua të qaj , unë dua të bjerë mua .Ky hidhërim i
ndjenjës që lë mua me një drithmë të ngrohtë ftohtë cila ,
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por vlerë me lot ne sy , dhe qesh dhe të ndjehen .Fund do
të kujdeset për fund arritur nga një lot nuk dëbohen , por
gjithmonë tek përgjojnë dhe shkon përballë indiferencës
lotsjellës.
Unë isha duke menduar , si jeni.Pra e zakonshme, kështu
që si çfarë ju mendoni , jeni një standard .
Unë nuk bëj kujdes atë tregim , unë dua të shoh atë që ju
nuk mund të më japësh atë që kam nevojë dhe jo ju.
Dëshironi mua .Për ju unë dua ju si ju keni qenë
gjithmonë , atë që ai mendonte se ishte ajo që ju keni
qenë ose ku ju nuk ishin, që keni bërë si ju bëni .
Unë jam mua .
Unë nuk e di se si kam filluar këtë histori unë mendoj se
disa do të arrijë , por për të nuk kam asnjë shigjetë as
harkun , e lëre më objektiv .
Unë nuk kam asnjë qëllim për të goditur taria , unë nuk e
ponderuar madje , unë mendojnë se unë arrij është vetë
,shigjeta është i shtyrë në zemër , kështu që dhembja
ime .Një zemër e vetmuar , shënuar nga një goditje në
tru se sa rigjallëron ,dhimbja është shumë i fortëvullneti
për të pompë .
Unë nuk jam i lirë .Unë kurrë nuk do të jetë plotësisht e
lirë , e duan lirinë time , por unë ndihem i detyruar nga i
cili ka dashuri për mua.
Sepse ata e duan mua ?
Do të duan .Ata duan të jenë të lirë dhe të bashkangjitur
dikujt .Dua të ndihem i vetëm dhe pa u vënë re .
Unë nuk dua të kuptoj asgjë, nuk dua të mendoj për
ndonjë gjë , sepse unë të pushtuar , unë dua larg nga
afrohet .
Unë nuk dua dashuri e thënë të jetë liria .Unë vetëm dua
të heqë atë që është në mua.
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Ankth , humbje .Ishte dhe nuk është më .
Erdhi momenti pa ndjenja majtë .
Kjo natyrë për të bërë dhe të ndrequr dhe më shumë ,
për të të treguar atë që ne do të bëjmë .
Unë nuk dua të bëj ndonjë gjë , nuk duan të shkojnë larg
, unë dua të shkoj ku unë nuk do të marrë .
Bëhu shkuar dhe asgjë nuk do të sjellë .
Mos qaj , mos qesh , nuk mendoj , nuk duken dhe të
ndjehen si unë nuk jam i vdekur .
Çfarë tragjedie !
Dhe unë do të duhet të shkojë një ditë unë do të
dorëzohej .
Si Ejani ?Po, unë pyes veten pse kjo , pse atë , por nuk
duan të mendojnë atë që është transmetuar .
A nuk duan të luftojnë , nuk duan të jenë sa më shumë të
jetë dikush që kurrë nuk ishte.
Zëri Haunts që ankohet .
Hang On .
Unë do të udhëtojë , unë vij dhe shkoj me durim .
Çfarë mund të them , unë nuk kam , nuk kanë shumë dhe
një tjetër kështu që unë u mungon .
Pushton mua të më thoni mua nuk duan të .Unë nuk dua .
Unë nuk dua të kthehem , unë dua të jem këtu kur
muzikë luan dhe fryn era .
A nuk duan të jenë të djallit , nuk duan të jenë të engjëll ,
nuk duan qiellin ose ferrin .Unë dua tokën ku ekziston çdo
gjë .
A nuk duan të largohen , unë qëndroj aty ku jam unë ,
unë dua të gjithë atje , vetëm mua hapësirë për të marrë
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frymë dhe të mendojnë për të.
Imagjinoni dhe për të krijuar ekzistencën time .
Unë vetëm dua ajër për të marrë frymë .Dëshironi më të
lirshme si ajrit ne frymëmarrje .
Unë pashë , ndjeu , dëgjuar , edhe ju tha atë që ju nuk
mendohet të dëgjuar .

Unë u shkrim se çfarë do të ndodh pas leximit të asaj që
qenia ime dëshiron të përcjellë .
Unë e di se nuk është e lehtë .Unë mendoj se shumë nuk
do të thuhet , sa edhe ajo që nuk do të kuptohet.
Unë refuzoj .
Vrullshëm të duan të hedhin poshtë atë që varfëron mua .
Gjërat e parëndësishme nuk kanë vend në zemër ka një
shumë emocion.
Ajo që ne shohim në një shikim ju mund të shënojë në
zemrën tuaj .
Ai nuk mund të marrë atë , nuk duan të shohin , por të
ndjehen ajo që sytë tuaj të parë .
Asnjëherë hapur sytë e zemrës , sepse ai nuk mund ta
shohë dhe po vuan .
Unë jam këtu .
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A e shihni mua ?Unë nuk mendoj !A mund të ndjeheni
mua?Gjithashtu unë nuk mendoj !Çfarë shikon në mua ?
Um, unë kam qenë këtu që të mos ti esquecesses mua,
nuk mund të qëndrojë nuk keni ju , sepse ajo që na
bashkon nganjëherë na ndan , por unë ju them unë jam
këtu .
Unë nuk do të pretendojë
Unë do të shkruaj dhe le të rrjedhin .
Ajo që unë shkruaj është pa dyshim një lot .
Siç kam shkruar një lot ashtu siç është, i trishtuar , i
vetmuar , i lagësht , të lirshme .
Më lejoni të fshij lotët e tu , dhimbjen , pikëllimin tuaj,
vetminë tuaj, që asfiksi që është të jetë vetëm.
Më lejoni të bëj lotët e tu , kam pi këtë dhimbje ju të
ndiheni
Vetëm , vetëm.Mua , kjo është më , vetëm mua !
Si jam unë ?Vetëm mua .
Ndjenja zgjerohet në të vërtetë ndjejnë dhimbje .
Si e bën atë të ndjehen se ne jemi .Unë mendoj se për
është duke shkuar përtej asaj që vjen nga jashtë.
I brendshëm di se unë ekzistoj , që të ekzistojë për të
tjerët vetëm shikoni në ne, por kurrë nuk e shohin të
njëjtën gjë që unë të humb faqet , fletë të vetme , fjali të
lirshme , faqet lirshme , fletë të vetme , fraza të lirshme ,
dua gjithçka që do të vijnë off, nuk duankursejnë asgjë ,
unë zbrazin veten time, vetëm kështu evoluirei se çdo gjë
që unë shkruaj , gjithçka evaporize , esvaísse në letrën e
një dhimbje të dënimit më shumë , çdo fjalë dhimbjen
tuaj , unë shkruaj për të vendosur më të lirë .A nuk duan
të vuajnë .
Një tjetër ditë në mëngjes ,ajër i freskët në mëngjes ,
shumë e zhurmshme .Unë dua të natës , natën e heshtur
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, ku unë shoh nëterr dritë të sjellë me ju.
Le të bashkohen me heshtjen dhe errësirën .
Le të bëjnë ndërprerje të lehta.Anët, qoshet , charms ,
spells , poezi , fraza .
Unë dua të jetë drita jote e në natën e errët .
Si unë le veten të shkojë në qoshet e Tides thella
luajnëqesteve Mermaid lartë .Unë dua të qëndrojnë dhe
të shikojnë në ju pa ju thënë atë që unë do të shkruaj .
Për të kurrë nuk harroj.
Asgjë !Nuk bëri asgjë
Qëllimi me këto fjalë është null .Unë nuk dua që ju të
lexoni , ne më nuk dëshironi të shkruani një ditë dua të ju
them .
Por tani vetëm për të kërkuar pak e asgjë.
Unë nuk e di nëse ju do të lexoni , shumë më pak e
kuptojnë atë që unë kam për të të treguar ty .
Çfarë duan që ju të vini re është se entendas dhe të gjithë
, por llogaritë për mua dhe atje ju mund të mbështeteni
në mua.Por mos tregoni askujt .
Unë do të pres për vdekjen decepe mua.
Vdekja ?Nuk ka vdekje !
Dhe kjo është gjithmonë i pranishëm .Unë nuk kam frikë
nga vdekja , por i humbur ju.
Jo se diçka lënduar mua , porpërvoja e të pasurit dhe mos
pasur është ndryshimi i qenit , si mund të jetë kjo kështu
?
Unë dua asgjë , për pak dhe shumë çdo gjë që unë dua ,
unë dua asgjë unë përsëris , unë kam gjithçka , kur unë
nuk e di dhe tani unë e di atë që unë dua asgjë , duke
hedhur poshtë atë që është dhe jo, unë do të jetë i lirë , i
lirë nga çdo gjë për mualidhjet dhe do të më bjerë
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hidhërim , që është e keni.
Thjesht , unë dua të jem !
Unë vetëm mund të jetë me mua ?Po mua dhe të gjithë ,
kjo nuk është asgjë unë nuk dua ." Përjetshme"
Hit , dhe filloi rrahjen goditur vazhdimisht me një rrjedhë
të paparë të një anomalie ose të plagosur pas një ditë e
hapur jo më shumë të vijnë për të bërë se ishtei hapur
dhe menjëherë afër që unë do të shqiptoj , ishte e imja ,
por gjithmonë në timtuaj mënyrë atë, ju dhe unë me një
fjalë pastaj zemër !Trishtim të thellë e të qënit
Kjo nuk është e njohur të jetë i vetëdijshëm dhe të
mësojnë të jetojnë me ja juaj intime , hendeku është i
papërfillshëm dhe kanë përkatësisë është diçka që
gjithmonë zbehet sikur në dorëzim , asnjë ngurrim në
thelb vetëm dua të jem është nga vetëju mund të shihni
në sfond brendshme tonë dhe aty ne shohim se nuk ka
asgjë aq inferiore sa për të manifestuar më i lartë ja një
manifestuar mendojnë , unë nuk e le të shpreh se sa më i
ulët është niveli në të cilën ne e vendosim veten ne do të
shohim se si edhe vetë më të lartë ,është gjithnjë e më
afër pambarimisht i vogël ja menduar gjithmonë utopike
të lindur , jetojnë dhe mësojnë dhe kur ju me të vërtetë e
kupton e di se shumë ecur larg nga çdo gjë dhe di veten
tuaj çfarë ka ndryshuar?
Çdo gjë në botën time të heshtur !Si Ejani ?
Sepse unë jam i gatshëm për të ndryshuar dhe të
përballet me të gjithë, por pothuajse të gjithë që vijnë
nga bota ime bota ime e heshtur ?Kjo ështëintelekti që
tregon mua për të bërë gjënë e duhur në mënyrë !
Imagjinoni ? !Një dimension i stratosferë pa kufizon
zgjerimin hyn zhgënjimin e magjisë timelessly jashtë në
nivelin e vetë gjithmonë me pamjen e errët të iluzionin e
vërtetë të fjalës së folur tashmë zhgënjim iluzion ;brez
Dora e konflikteve të brendshme të agoni të thjeshtë që
rreh çdo harmoni .
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Enigmatik , i thellë dhe i ndjeshëm që ështëletër jodetyruese e energjisë shumë më shumë shkronja apo
letër fjalë pak .
Këtu është një mengjir cila do sedimenting dhe shkruar
shumë në pak është thënë .
Në gjëra të kota ju do të vijnë shumë do të jenë ata që të
largohet nga ju , të tjerët nuk do të qëndrojë .Për të ju
tregojnë se sa më e madhe për një luftëtar të vështirë ,
por ju " përdorni " që pak do të qëndrojnë , por ato
brendabrendshme më të vogël kanë vlerën që vetëm ju
mund të merrni.Jetoj , të rritet , të mësojnë , dhe në
sfond gjithmonë të vogël utopik di .
Këtu është një ditë për pak , dua vetëm një tjetër mësoni
se shkrimi ishte për të unifikuar njohësi i të njohurive të
zakonshëm të njohurive shkencore , ata të dy shpjegojnë
vetëm me urtësi të thellë që lexohet +
Unë do të fillojë aty ku unë dua të përfundojë .
Tymi i zgjeron të brendshëm të dhomën time .Për
brendshme tim gjithashtu, kjo është shkelur .Unë dua për
të thyer me ju dhe me të tjerët .
Unë do të merrni ?
Forca , fuqia dhe forca që Haunts mua dhe më thotë për
të ecur përpara pa frikë !
Ju do të përfundojë para se të ditëve të mia .
Të gjitha të jashtme unë do të hedh poshtë , ndërsa unë
do të ndjehen të ... Unë nuk e di , por këtu unë lë historia
ime e vogël është në këtë faqe , ju ngritur kuriozitetin tim
histori pak .
Ajo që unë do të ju them në këto faqe është për mua për
të gjetur veten e vërtetë që banon në mua , pa botën e
jashtme .
Si është e mundur , ne do të shohim se si unë do të
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përshkruaj historinë time .
Për të nuk ka parë më të gjatë , të kthehet në të vërtetë
gati për të shkuar .Pirja e duhanit vazhdon të mbajë këtë
hapësirë .
Kjo histori fillon ku do të përfundojë .
Çfarë unë po ju them është për të luftuar çdo gjë .Le të
shohim nëse unë mund të marrë në fund dhe them kam
bërë gjithçka dhe asgjë , si maksimizimin e unit të
brendshëm .
Ka ardhur këtu në kohë të shkurtër për cigare ishte i
barabartënumri i faqeve të lexuar pse .
Le të marrin luftën , kjo do të ketë gjatësinë e kohës
SOPRA në orë , në minuta , në sekonda .Është e gjatë !
Unë do të fillojë ku unë përfundoi .
Unë jam i gatshëm ky duhani shpon dritaren dhe njoftime
në ajër , unë dua të jem ky tym ka vetëm ajër .
Unë vetëm dua të marr frymë e ajrit
Unë dua të nxjerr në shitje dhe të imagjinojmë se çfarë
këtu do ta tregojë.Ajo që unë nuk dua të bëj , të fillojë
përfundimisht gjithmonë të bëjë të njëjtat gabime .
Beteja është larg nga të qenit i bllokuar .
Ajo që unë dua të përcjell është ndjenjat, situatat dhe
konfliktet .
Dhelufta është për të fituar qenien kush isha .Unë dua të
jemtjetër , përpjekje për të kapur shifrën mua .
Vetëdija ime që alarme mua dhe më thotë : dalin t'ju fiton
Këtu unë jam duke qëndruar , por duke luftuar kundër
lëvizjes kësaj ndjekje .
Im i madh , vjen për veten time .Liruar veten , të
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zgjeruar veten , më lejoni të ju të jetë nëpërmjet meje .
Started këtu çfarë do të jetë unë .Cilat janë pyetjet , të
vazhdojë pa flinching , ja një figurë që Haunts mua .
A , të ndodhë përsëri dhe rilind për të jetuar dhe të
ndjehen .Nuk ka demagogji dhe iluzione , të jetojnë atë
që ju nuk mund ta shohin .
Sepse vetëm atëherë do të ju përparim , të ngrihet dhe të
them .
Unë dua të jem ajo që jam , unë jam mua .
Duke qenë se isha dhe se shifra do të jetë.
Unë do të jetë si unë imagjinoni .Kur përpjekje për të
kapur mua unë do të tregoj ju paraprakisht .
Duke u përballur me mua dhe të më çliruar .Së fundi
ende për të filluar .
Të gjitha që mendohet .Beware kjo të jetë ju dhe fundin
përpjekje për të kapur të kabllit ju jeni miq.
Nuk ka më keq për këtë moment .Arritur në fund të
vuajtjes , ai më preku dhe i pëshpëriti për mua , a je aty
?
Tani është fundi i fillimit që unë do të raportojë këtu .
Tani për tani unë them , vetëm të vijnë tek unë dhe
përfshin më për fitore .
Major në mua të transformuar në ty .Posedojnë mua!
Ju do të jetë hera e fundit erë im.Po, ju do të shkoni .
A nuk e tregojnë më i trishtuar me largimin tuaj .Nga
rruga që unë jam duke kërkuar në rrugën tuaj.
Shko si keni ardhur , se si ju erdhi .Unë nuk dua që ju, ju
jeni më shumë një fatkeqësi pa lidhje .Prania juaj është
një fyerje .
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Unë e di që për ju , kurrë nuk fitoi , vetëm të humbur.
Ju jeni si mik duhanit e cigareve të sëmundjes.
Pjesa e të shkojnë , të shkojnë shkuar që në mbërritje
nuk do të jetë atje .Siç thashë, Emano në erë tuaj që
vetëm nga ... IRES të fituar një tjetër shije dhe parfum .
Ndoshta ju nuk mund ta dini, mos u trego parasysh atë
që ju provocas .
Që unë e di se ju kujtohet disa vite .Mjaft tani se këtu
qëndron dëshirën për të vazhduar me ju.
Unë do të ankohem në praninë tuaj menduar fillimisht ,
por shenjë për sëmundje të lehta .
Janë subjekt dhe unë krijoj lidhjes tonë, kënaqësinë
megjithatë katastrofale dhe të gënjeshtërt të kushteve të
jetojnë pak të dobëta .Unë guxoj me privim .Sepse vetëm
atëherë të jenë të lehta dhe të natyrshme , kështu që
ushqen mua .
Cool, i qetë ,
jetëkompensim

të

ngrohtë

dhe

harmonike

do

të

Era natyror rrjedhin si kohë gjithmonë mendonin me veri
të saj .Rrymat ajrore bafejado kundër nesh do të jetë
stuhi na me të cilat përballet , është e natyrshme që tymi
nga ajri vetë.
Në të cilën ne gjejmë në natyrë jashtë si brenda
harmoninë e rrymave të lira .
Lule, rritet dhe konsolidon rrënja e vërtetë e çlirimit
.Llahu i qartë Takimi ynë ështërozë shumë e herë e rërat
e shkretëtirës duke filluar arsye konfirmohen .Shkojnë
deri liruar imazhin vulgare njerëzor , në sjellje e
çuditshme e marrëdhënieve intime që na ndan .Ne jemi të
ndryshëm , unë jam natyral dhe organik ti je exprimas
artificiale dhe sintetike dhe kështu jo pa mua.Pa aktin që
do të neutralizuar , ju do të bëjë më të lumtur .
Unë do të hapë derën për ju për të ardhur të flasim me
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mua.Por unë do të iki ajo paksa e hapur për të dal së
shpejti pas .Figura ju jeni të vetëdijshëm për përhapjes
tuaj, consomes më durimin e trazirave .Ju jeni dhe ju do
të jetë një rëndësi shumë më pak .
Ne të gjithë kemi këto faza të trashë , zakonisht në
fëmijët.
Por në qoftë se ata na thonë në të rriturit për të liruar
fëmijën që kemi në ne , atëherë kam pasur me ty një fazë
e keqe .Unë jam duke shkuar përsëri në qetësi pacientit .
Ju mund të shkoni unë bllokoj derën .Quite di pse keni
ardhur , por gjithashtu e di se ku po shkon .
Hendeku është i gjerë , më të gjerë mendohet të bjerë ty
.
Ikni , pa mua , ju dhe Shpërthen është bërë .Nga dita e
parë se fjala jote ka qenë frazë tim , por mos më thoni
kuri ardhshëm të më thoni , hello, unë jam këtu , por
sigurisht udhëtimin tuaj do të jetë një kthim në realitet të
fortë, por harmonike në mënyrë që ajo është ose le të
pushtonin ,ne kemi atë që ne kërkojmë ?Pra, vetëm një
fjalë nga ju , kjo është bye .
Dhe ju erdhi duke shkuar larg duke filluar ...
Kjo ishtehera e fundit ... humbas që vjen për të lënë .Një
lot ra dhe shuhet britmën .
Litar që lidh mua , nuk është e njëjta që mbyt mua .Nyja
e qafës , i varur nga një fije .
Estrangulas mendjen dhe sufocas vetëdijen.
Çfarë ju ofrojmë është një vdekje e ngadaltë rinovimin
dhe duke ecur në këtë mënyrë dhe të flasim siç kemi bërë
.Kurrë nuk do të fshihet dhimbjen akute sesa një goditje
të prerë jetojnë rreptë laminat .
Në krye të kujtesës pikëllues dhe goditje shpirtëror .Ishte
prania juaj Dikotoniste në mes të qenit dhe të mos qenë
.Jeta e mbuluar në momente fotografik që të gjitha
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dyqanet dhe derdhen në çast .Sepse ju jetoni në mua nga
mua .Erases fatin tuaj dhe të jetojnë pjesë .
Ky ndjehen pa kohë të caktuar përhapjen momentet e
mëposhtme .Si të fluturojnë pa lënë vendin tuaj .
Kjo kohë nuk ka ndaluar sepse marr frymë dhe mund të
ju ndonjëherë të ndaluar , çfarë ju bën të marr frymë .
Living është aq i fortë sa të kërkojnë për të marrë frymë
.Por vetëm frymëmarrja nuk është e gjallë .
Kur ju të largohet nga ju për të jetuar nuk ju ndalet
frymëmarrja .
Prandaj, çfarë është ajo që lind në një imazh të
pafuqishëm .
Pa kufij apo pasojat , hapin e ardhshëm .Kjo del nga një
tjetër të jetë në çdo moment na shtrihej ajo që ne me të
vërtetë janë ,iluzion i vetëshkatërrim shkëmb është për të
jetuar , ndërsa ne jemi të gjallë , ajo që lëviz na është
natyra që na rrethon vazhdimisht dhe vetëm na distracts ,
dua të them se të gjithëOra thithjen është i prirur invetëm mendjen e gënjeshtërt që nga natyra reflekton të
gjitha kornizat rastësisht dhe superlatively tejkalon çdo
moment të formës së lëvizjes njerëzore.
Çfarëdo që lind rreth figurës së vetë është jashtë që
madhëron brendshme , por vetëm të kapurndjenja e
çmenduri është një qenie më e madhe që na lëviz në
natyrë amtare.Nëse në çdo kohë , të virtytshme , pushton
kontradiktore ju është asimiluar në momentin e mendjes
këto të hyra nuk mund të përputhen me të mësuarit dhe
të dalë çdo moment .
Fatmirësisht surges , mendohet të madh dhe të largët .
Unë do të doja të flas për ... Ju vendosni , gjithmonë
manobraste .
Përmbysur rolet thotë heshtë .
Fluturimi i një fjale është një akt .Si injorojnë ju dhe të ju
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nga .
Ju po fluturojnë rreth në hijen e erës .Për shkak se ju
fsheh , duke u paraqitur kështu kur të doni atë.
A nuk e shihni ju ?
Jepni vetes një tjetër, ju do të duhet një tjetër mik i cili
nuk fatkeqësi tuaj të thjeshtë .
Ai del steaming lart .
Në këtë mënyrë ajo ishte se numërimi deri në dhjetë, e
kuptova se sa shumë vislumbramento figurës moment të
dritares ardhshëm ishte e hapur dhe pamje vetëmtym
fundit zgjeron dhe siklik të ardhmen të bëhet i madh dhe i
gjerë .
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