SUN KU - Həqiqət Light
Yaxşı layout edilən iddiasız mülahizələr ,
müstəqillik , dərin sikiş , çox doza maraqlı biz hekayə
mənəvi bir mənəvi bir hekayə demək üçün addım
nəticəsində çox yaxşı fikir qarşılıqlı ... Bu hekayə görmək
kimi iki workhorsesolan kəşf vaxtdan , boz eşşək duz, çox
ağır yük ilə dolu idi , qədim Yaponiya vasitəsilə səyahət
etdi ;O , çox yüngül yük idi, çünki hedef karvan rəhbər
qara ass onun uğurlar boz dözə bilmədi , çox kobud yol
olan məğrurluq qədər süngər götürdü və büdrəmə səy su
derretendoböyük
nohur
düşür
zaman
ölmək
üzrəykənyarım yük varsa, qara ass pulsuz qalmışdı nə
alaraq asanlaşma , artırılması orada gedir ki, inanılmaz
uğurlar mate seyr heyrətə saldı.Qısqanclıq idarə, eyni
taleyi ümid suya atdı.
Süngər qara demək olar ki, qeyri-mümkün , hətta ,
əlbəttə, nəhayət yorğunluq məğlub durmaq və ölmək
edilməsi su isladılmış .
Baba hekayələri
Sevgi göy qurşağı kimi, həmişə mövcud deyil, lakin
həmişə görünür!Utopik xaos nəzəriyyəsi 1 = 1 + 1 = 2
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ifadə : 2 = 1a Rainbow Spiral utopia multifaktoriyel sevgi
radiasiya maksimum güc müəssisənin bitir , günəş dead yer günəş eyni rəng ilham , başa çatırdünya boya - Mən
nəfəs , siz sevgi eyni hava ilham və mən dünya boya
bütün rənglər oldum!Biz hər şeyi hiss , lakin ayrı-ayrı
həqiqət faktları gizlətmək deyil , digər birləşdirmək şeylər
var necə bütün hissəsidir.Mənim ilk xatirə sadəcə bir
parlaq gün müqavilə udulmuş , xatirə var və qaranlıq işıq
gücü ilə məni hazırlamaq və bütün constelar icma üçün
güc və enerji dağıdacaq .Mən bir gün bir məsafə əgər
düşünmək özümü qoymaq?Bir gün bir məsafə varsa , ki
destroyer , scary səs-küylü, və ya , parlaq amansız gözəl ,
parlaq və enerjili idi.Hər ray / unikal və eksklüziv yəni
müxtəlif xüsusiyyətləri, fəaliyyət müxtəlif rejimi , müxtəlif
işıq , insanlar kimi hər ray var .Yaxşı bir gün orijinal idi ən
azı bir məsafə olsa .Dəfə bölüşən insanlar fraksiyaları
yaranır hər hansı bir zamanda hər bir ray , hərəkət
şəklində var.Biz şüa fəaliyyət göstərir / biz istiqamət və
istiqamət dəyişə bilər , ola bilər.Siz bir oyun var :
istiqamətlərə və Allahın adını ibadət ilk dəfə gəldikdə, bir
gün mən təsvir edəcək mənə aşağıdakı hekayə izah Quran
təqibçisi ilə söhbət inancları və iman gəldi,əlləri və
kəmhövsələ tanrı xahiş üçün maksimum hesab tərk və bir
lənətləmək sol .Əziz , hekayə sonunda aşağı lakin nəhayət
məlumat yayıb ?Amma ayrı edirəm ki, biz hərəkət və
radius var ki, sizə demək istəyirəm bu hekayə / ətraf
mühit ilə hərəkət etmək , hər bir enerji / forma /
davranışı ilə zar rulonlarda .Mən bunu bir transformator
olacaq və hər şeyi reallığı çevirmək ki, pırıl qüvvələrin
balans gedirdi ki, bilirdi.Məmnunluqla narazılıq yaşayan
bir yeniden enerji və dünya boya bütün rəngləri
olacaq.Mən olan genişləndirmək ki, bu kitab vasitəsilə adi
və araşdırmaq yazı kursları çox fərqli bir reallıq
oyandı.Mən fikir necə ötürülməsi əks və bir nur və onun
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hakimiyyəti
üçün
eyniləşdirmək
.Biz
bütün
çox
perspektivləri bir zəncir riayət etmək lazımdır və soul
pozulması anlar var haqqında, biz baxmaq yolunda
həmişə
sadəlövh
deyil
və
enerji
genişləndirir
edirəm.Qanun
pozuntuları
ilə
narahat
şüurunda
əbədiləşdirilmiş və indi ilham olacaq bir çox səsləri
Qaraçuxurlu həmişə bir ağızdan səs , söz , sənət
ifadəsidir.Ürək döyülməsi damarlar genişlənir , onun ritm
var .Hər şey onun q çünki Repressiya ölü təşkil edir.Bütün
biz pis düşünmək və bəzən bizə sussun edir ", lakin biz
bütün edirəm" xatirələri həmişə mövcud deyil və pis çünki
heç bir pratiques nifrət deyirlər.Biz bütün ifadə azadlığı
var, lakin doğru zamanda var , və həqiqət daha vicdanlı
bir şey , biz ifadə müxtəlif formaları var və rifahı balans
var bütün .Balans sinir olan bir dengesizliği , bir dövrü
routines edir .İnsanlar şərh üçün sevirəm.Bütün saf
universal sevgi begets şəfqət var.Günəş hər kəs onlar
istədiyiniz zaman unudur və haqsızlığa məruz çünki çox
perspektivləri , çox fikir , ... There düzəlməz şeyi bir neçə
məhkum , həmişə var , anormal bir şey olur , enerji
mənbəyidir.Sevgi həmişə tək zövq və mənbəyi və müdafiə
: maarifləndirmə bizə aydınlaşdırır bir flashlight , lakin
düşünmək istəyirəm olmayan insanlar var.
Biz bütün bəzən qorxu pis vərdişlərdən onlar bütün demək
və axmaq şeylər var.Düşünürəm ki, biz bütün biz
xatırlamaq istəyirəm bir şey var, hər kəs yazmaq deyil,
lakin bir şey gizlətmək biz bütün zəifliklərin var, çünki biz
bütün bir şey və zövq hiss və imkan lurks zaman qapını
açır kədərli zaman bilirik və həmişə etiraf və yaxşı." Heç
kim heç " və hər kəs parlaq hüququ vardır digər hissi
həmişə, lakin .Dostluq Dostuna yaxşı prinsipi başqa özünü
həmişə.Əgər müsbət görmək sizin instinkt edin.Biz bütün
sevilən ola bilər və sevgi sevgi hər zaman , şübhəsiz ki,
yol ayrıcında oyunlar sözləri bir ziddiyyətli sözləri ilə
3

ancaq məntiqi ilə , bir-birinə sevgi və doğum nisbətini
artırmaq , bu hissi hörmət etməlidir sevdi ki, yüngül
generator edirəzab qarşısını almaq üçün.Belə qulaq asmaq
"Nə köhnə hikmət ancaq ehtiyatlılıq deyil" !Hər kəs yaxşı
və pis bilir?Biz əlində yaxşı və ya pis olması qərarı var ,
dəlilik bəzi ağlı başında olma , həqiqətən bilik vacibdir ?
Həyat məktəb məzunu olmaq mümkün ... Mən mənim
üçün və məni sevənlər üçün , sizin üçün özümü çevirmək
lazımdır .Təkamül dəyişdirin.Statik hərəkətləri yaradır
yeni və gözəl bir şey üçün deyil, yarış fikir və narahat
anksiyete , elektrik , run orqanları , evi və ümid canlı cari
keçir A kabel .İflic hərəkət , gərginlik dizayn başlayır və
həqiqətən, biz bir-birinə qoşulmaq düşüncə pilləkən aşağı
, hərəkətləri nəzarət və qiymətləndirilir.Biz eniş və həyat
anlar yoxuş uyğun deyil davranışları , üzünə və hərəkəti
Kateqoriyalara bu nərdivan fikir , işıqlar crazy bu əsrin
reallıq önə dayanmadan treadmill feed edir.XXI , enerji,
sehrli , geyim, aydın harmoniya ilə , lakin ehtiyatlanmaq
pilləkənlər , hər kəs artacaq və xüsusilə kimsə hərəkət və
dəstəkləyir ki, kifayət qədər və ya bir olan pilləkən
qalxmaq insanların həyat eskalator var edəcəkbalans sual
?Güc balansı hər varlığın səviyyəsinə qədər hərəkəti və
aşağı balans vacibdir , lakin bütün olmadan, aşağı getmək
və ya daha sonra qurban ruhu özünüzü əsas qaldırmaq ki,
Qalxma , səy və əzm bizə dəstək layiqxəsarət və ya
dayanacaq və o düşüncə olan işığında aparacağıq.Verə
bilər xarici qüvvələrin No balans , addımlar bərk və ən
mühüm elektrik kabel həyat dövrü , yer feeds enerji gəlir
ümid kabellər ilə qidalanır .Mənim elektrik panel
vəzifələrin və universal hakimiyyəti istiqamətlərə əmr
edərdi biri idi .Bu yer təbiətin qaranlıq bağırsaq
işıqlandırmaq ki, bir günəş işıq oldu .He nə sübh ilə
gecənin düşməsi ilə gələn bir kostyum kədərləndi yaşamış
, bərpa və reborn hiss reallaşır edilib am güclü günəş
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(günəş ) * mərtəbə damcı kimi düşmək bir parlaq mənbə
, həyat və işıq bu mənbəyidir.Anormallıq fasiləsiz pivotally
hərəkət çalışır Mənim mayak .Ürək qətl ilə blink ilk qətl və
səs-küylü sinir hiss başlayaraq .Gəlib və dalğaların dairə
ətrafında
waveforms
fikir
getmək
Elektromaqnit
dalğalar.Elektrik mənim bədən dalğaları dövrə mənə
gətirir ki, cari keçir .Aşağı elektrik impuls və mən bir
parlaq şam işıqları bir qaranlığı var , elektrik rejimində
gəzən sarsılmış pulse həmişə impuls glows tərəfindən
aşkar zaman həqiqəti bilirdi edirəm və olan səsləri ilə
parlaq hissi əzab Susmayacakərinmiş mum yığılmış ağrı
.Açıq elektrik qapı yumşaq toxunan , ancaq açmaq üçün
heç bir vaxt bağlanması .Elektrik zəncir qaranlıq canlı
nifrət kökləri ilə azaldıb gördüm.Parlaq tüstü temizler
elektrik yaddaş , turbulent sonsuz electromagnetismos
teeming şüurunda elektromaqnit coşğunluq ., Ağıl iflic
flaşlar bir işıq , qara electrifying var şüaları electrifying
mənə bütöv zəncir keçid plaguing flashing işıqları kimi
uzanır.Qeyri-şəffaf işıqlar zəif işıq qərib insanlar
işıqlandırır.Teller mənim vasitəmlə enerji canlı bədən tam
axır.Subo və 10-cu dövrəyə inkişaf və energia "
uğursuzluq var, satılmaz hətta qaranlıq bir güc itkisi və
vəcd və hissləri sözlərinə tramvay düşdü.Bright kəskin cut
və parlaq əks-sədaları , parlaq işıq səs breaking
qənimətçilik , ildırım flaşlar olduğu qaranlıq göz
oriyentasiya ilə serseri insanlar qaranlıq .Bir floresan və
heç bir çiçəklənmə və bütün istiqamətlərdə və mənaları
da ildırım düşür var." Ofusculência " və bu pirsinq ildırım
başqa zövq duyğular və görünür kölgə .Közərmə və
atomlar , dinamik və közərmə zərbələrə keçirilməsi soul
dərin yay kəsişir.Mənə olan yüksək işıqlar , yumşaq curl
up mənim olmaması toran güclü və qərarlı işıq zəng və
yumşaq ildırım kimi zövq hissləri uyğunsuzluq hammering
bir işarə kimi.Bir uğursuz işıq , bizə əzab bu convalescent
5

işıqlar təhdid və təhlükə əvvəlcədən imkan var?Bir çıraq
sirri intimidas siz anlar qarşı bucolic və iqtidarında sizə
müşayiət işıq var.Sıx qırmızı işıq və blok sürətləndirici
sinir var.Verilməyib və işıq şirkəti hiss nə işıqlı qədər
yayılan
impulslar
olmadan
Zarpares
şok
və
çirkləndiricilərin ağıl , yüngül şirkət .Thunder üyütmək və
zövq ac noises pozmaq .Güclü işıqlar səsləri ilə təhsilə
digər həyatını qınayıram.Qədər güclü və böyük paketləri
nüfuz maarifləndirmə kölgədə olan zəif işıq bağlamaq
mümkün əlaqələri kəsmək şüaları lacerating .Güclü ruh
unutqanlığa azad parlaq kosmik , bir nüfuz və dərin
kosmos qara işıq mists işıqlandırır.Yıldırım ısıtır və
darkens və hərəkətsiz və səssiz olur, lakin sıra və bu baş
səs-küy yaşamaq və digər işıqları və illuminations və ya
sighs hətta sadə hələ təəccüblü zail qaranlıq arasında
iştirak etmək qəzəb pozar ki, nəfəssiz və böyük deyilən
electrifying silences pozur.Bu ildırım bu dünyada bir
ildırım düşdü zamanda imkanı əmlakın fəaliyyət baxımsız
hissi çökdürmək fəsahətli və moans verilməsi ilə qeyd siz
vicdan təmizləyir .I ( indi mənim oda asma ) mənim
qardaşım ilə xatirə fotoşəkili xatırlayıram və mən sonra
baxın infernal Host idi ki, yer edirəm.Açıq boz sonra , siz
qeyd bu kül vəhşi və güclü qandal yalnız kül keçmiş
yüngül və unutmayın yerdə gələcək tərəfindən çirklənmiş
battered istilik .An təkan qədər kəsilmiş və yavaş-yavaş
sıxan və effusively siz nəzarət və incontinent sözləri
yaddaş və işıq üçün susuzluq leysan drowns yüngül bir də
sizi salır izah təbliğ edir.Qiyamət ürəyin whistles və blinks
sonra igid və kişi və ya qadın və şəhvətli bir şey üçün
arzusu ilə yanan bir maqnit bədən, hətta bir tərəfdən və
ya digər vermir , bu təhqir ikili şəxsiyyət smoldering köz
var.Bu açıq boz istilik qaranlıq və qeyri-ciddi və yağış
onların istilik qorunması və yemiş , qitə və ebedi məkan
arasında yayılması bizi işgal və dəbdəbəli bizə anlayışlar
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təqdim edir və bizə çox zövqlərə və əzici verir.Anksiyete
kimya oturaq zövq , lakin qabıqlı , lakin sadəlövh üzü çap
deyil .Hissi və olan əsmək unutqan , parlaq hiss və parlaq
və həddi tərəfindən hiss sancılar azad , həddi başqa
ölçüsü bizə yönlendirme belə ki , inkişaf , yellənmək və ya
crazy saç toqquşma deyil geri çəkilmək deyil narkomaniya
haqqında qidalanırinkar .Hipnotik yüngül və groping
təcrübə hissləri biz borcu olmayan kredit olmadan qarışıq
üstün insanların hipnotik həyat kimi durğun meylli üçün ,
aerodinamik və var ki, iman gətirib çıxarır , arzusu verir
söz qarşısında hissqurudulmuş mənbələri, Rave qaşlar
utanmazlık və istirahət alınır.Belə ki, müxtəlif reaksiya
eyni düşüncə yeni problemlər bizi , biz təmiz istəyi ilə üz
bəzən əsassız bu reaksiyalar onun qidalanır və birlikdə
qızdırılıb zaman gəlir gil kimi boş ədəd icra ola bilər , var.
Mənim ikinci yaddaş, mən şeritler var idi mənim nənə
pilləkən aşağı düşən xatırlayıram bir avtomobil ilə
Açoreira Ben dəqiq mənim oda indi ilk şəkil eyni paltar am
kostyum geymiş bir şəkiluçur girişində istifadə olunur.Mən
uçur torpaq qədər təşviqat eşşək və ya daim run atlar idi
mənim nənə torpaq zəng unutmayın .Mənim ikinci geri
anadan olub mavi avtomobil sahibi Atam , bir Datsun
idi.Mənim nənə və ona itaət etməyən bir eşşək arasında
ona görə bir hekayə , tarix demək üçün istifadə mənim "
köhnə" , yaşlı qadının qulağını dişlədi.Əgər hər hansı bir
diş düşdü oxumaq hekayə ardından bu gün .Mən
nightmares ən pis qədər uşaqlıq idi zarafat daha yaxşı idi
mənim valideynlərin yataq altında bir dəfə mənim nənə
ürəklərini gördüm və güzgü idi, nightmares bir axın
dəhşətli aşağı üçün istifadə və bir qazana , hesab edirəm
ki,bu yalnız ölüm və ya iki asan yolları arasında
özgəninkiləşdirilə orqanları hərəkət arasında bölünür və
gedib yüngül şadlanmaq üçün ölməz , lakin həyat əvvəl
ölüm sonunda uşaq və ölüm hayal bilər , ən pis şey ola
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bilərkədər və qidalandırır və inkişaf sistem hipnoz
korkutmak dolanaraq .Şüurlu söndürülüb və hətta orada
silinməli ki, güclü deyil .Psychedelic cross bir igid ildırım
səs-küy bir əlaqələri dəstək və biz bu psychedelic ildırım
ərzində əhatə olunur ki, gəlir anormallıq artırır.Burada hər
şey səlahiyyətləri və ya tərəzi olmadan ardıcıl qalır ,
transfer yalnız anormallıq , qara ildırım , kafesli üçün bir
bəhanə ola bilər və səbəbi Absorbance tək , dərin grunts
göndərilməsi ki, sıra və hərəkət off gedir, çünkiəgər siz
onu qaçmaq və ya zövqlərə zövq edənlər yaratmaq və ya
sadəcə yumşaqlıq istəməyən durğun oblique rəng ilə
qərəzli boyanmış diziliş üz psychedelic işıqlar ən gizli ,
zahirən
bir
dünya
olmadan.Parçalanmış
əslində
fraqmentləri düşüncə ruhu ilə səfərdə göz danışıq , və ya
sadəcə qırpmaq zaman bizi qıcıqlandırmaq iğtişaşlar
başqa bir dünya təsəvvür edənlər var imbued .Bu hərəkət
digər hərəkət glows və məşğul və ya hectic bir olan sadə
fakt uzaq və unutqan şüurunda sprey özgəninkiləşdirilə
.Thunder psychedelic və açıq-aşkar və niyə qisası kimi
söz-söhbətlər və barışmaz paralel reallıq var onlara
olmadan spirtli üz sürücüler , və həqiqətən var,
baxmayaraq ki heç kim burada qəribə şəxsiyyətlər və
preexisting bir takma yeyir.Beləliklə, bütün qeyri-real
olduğunu ebedi hekayə var, amma bir üfüq 5 ölçüləri ,
polígonas və xətti ilə çıxarılıb bir şey qorxur , qorxur ,
lakin çox güman ki, və ya hər hansı xislət hətta tabe
olmayan , bu xislət hemispheres ki,və üstün tanrılaştırma
düşündüm.No gül və ya mücərrəd fikir saplardan artır
niyə heç görüldü bəzədilmiş simvol , imitasiya hərəkətləri
və bu an üçün yararlılığı anadan impulslar , amma bəli hər
şey xəbərdar və minimal hesablanır.No hesablamalar bir
şey düşünmək absurd bir orijinal spontan olduğunu real
və gözlənilməz deyil.Grind və eskiden rəhbərləri üyütmək
və sarı yarpaqları desvanecestes və heç bir əzm
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köhnəlmiş yaddaş qorxutmaq və saxta və tədbir edilən
bibliófagos tərəfindən yeyilmiş .Ölçmə aparatına əhatə
Onlar Abyssinians rotulantes salamlayıram və Həbəş
ildırım güləcəklər.Keçmişdə işığında yaşayanlar çağırıb ,
kənarda ölüm o , əslində görkəmli göy orqanları baş
dərhal işğal .Amma daha az və ya gərgin , texniki , lakin
keçmişlə uyğun deyil enerji radiasiya , hətta əvvəlki an
var .Xatirələr bununla zərərli şüalanmanın buraxmaq lakin
hər hansı bir fikir kölgə deyil ki, hər an , təcil və ya
hazırda işıqlandırmaq istəyirsinizsə.Keçmişdə üçün indiki
an , təcil , ikinci və ya fraksiya ilə kəsişir , lakin təsir
həmişə buna görə də güclü işıq vaxt niyyət lüt qarşısında
külək kimi azalıb ecstasy təmiz stream, o zamana qədər
bir şey deyilvar və nə bizim olan hesab basın , çünki və
zövq ətrafında hərəkət , və ya olmaq sadəcə onun keçmiş
, az və ya çox gərgin işıq, keçmiş həyat sweat işıq ümid ,
lakinmaska olmadan impulslar qalan səbəb hərəkət
prinsipi doğru yola ikinci sadəcə keçmişin işıqlar ətrafında
tarama və heç bir şey üçün suvaşmaq deyil kimi an
yaşadı.Yaxşı ki, heç bir thanks çirklənmə , radiasiya ilə
sinonimidir !Beləliklə zamanda işıq daha güclü bir şey və
heç kim bu mübarizənin bir məsələdir , hər kəs daha
yaxşıdır , və hər bir var, çünki bu fitri işıqları ilə mənə
gəlib bütün gücü ilə hər zaman ola bilər, lakin ,iradə və
təxəyyül və təmiz enerji inkişafı və yaradılması yorğun ,
sehrli rənglər sarı günəş əks olundu.Əslində siz görmək
bilməz yayılması və nesnelleştirmek üçün balanslı bir
şəkildə , yalnız qalan mövcudluğu qalır , çox yüngül
yoxdur.Real yoxdur , belə ki, bizə maarifləndirmə kömək
edir ki, bir şey nəticəsidir.Amma şüur nədir şüaları ?
Həqiqətən şüurlu və ya şüursuz nədir?Burada etmək və
anlamaq üçün mənada bir çox hayata deyil ki, bir maneə ,
biz bütün an sürdü edir .Bu qərəzli maneələr qoymaq və
əslində real heç bir maneələr olduqda , cərəyanlar aşılmaz
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var demək !Hər şey bütün illusions eyni stream yaşamaq
belə xəyali , var, və ya , həqiqətən, şüursuz istəyi
arasında heç bir maneə həmişə şüurlu mövcud yoxdur,
çünki digər spirtli oturacaq həqiqəti təsir etmir və biz
özümüzə ehtiyat ki,yalnız boşluq , bəli, bu çəki və ya ölçü
var idi ki, qərar , lakin daha sonra onlar müdaxilə edən bir
səs çoxluğu ilə keçmiş işığında deyir kimi yaşamaq xəyali
göy canlılar var.Bu müşahidə və bu aydın işıq tezliklə biz
uyğun ki, yalnız təbii idi qədər blurring baxmaq edir
.Sadəcə indulgences xidmət uyğunsuzluqlar , çətinliyin ,
münaqişə , belə dərin , onlar təbii ki, münasibət və
problemlər şüurlu deyil, akkumulyator .Hava, bizi əhatə
edən sevinc tıqqıltı ki, flees və xüsusilə toxunan , incə
touch üçün : təbii və üstün var minimal təsir normal daha
bizi əhatə edən və bizə rahat və sakit hiss edir arasında
hər şey təbiiyüngüllük layları istəyirəm olanlar .Enerji
əsas idarə , güclü mənbə bizə transformasiya saçır ,
psixoloji dəyişiklik , bizə sonra bu nüvə enerjisi ilə hit
hesab edək .Bu canlı işıq əslində əziyyət deyil ki,
gözləyirik amma artır ələ impuls infiltrat və ki, impuls , bu
dinamik və aydın partlayış hərəkət və ya hərəkət deyil
hərəkət bizi bir tovuz quşu kimi .Buna görə də bizə öz
gücü ilə maksimum eksponent istifadə etmək , doğru adi
agentləri , sütun bu transformasiya gücü müvazinətdən
mümkün doğramaq .Və dönmək daha güclü bir şey
elevates və çirklənmə bizi qoruyur bir şey bu dəyişiklik
.Mən ağlayan və ilk günü məktəb əvvəli xüsusilə sonra
dostları ilə oynayan , dostluq idilər getmək istəyən deyil
xatırlayıram.Yüksək fevers xüsusi kabusu , yanan qazan
amma cəhənnəm gedirdi Rave düşüncə ilə bir zəncir və
aşağı əlavə , lakin birdən-birə uyandýrdý və dayandırıldı
final sayı xilas oldu bir səbəb xəstə uşaq normal oldu.Mən
də soyuq isti ayırmaq üçün öyrəndim çünki mən isti
hissəsi nəticəsində mənim soyuq hissəsində ona görə
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qızdırıcısı bir əl qoymaq qardaşı və o görə , bilirik yalnız
666 və ya xatırladır hüququ bilək yandıson telefon 666 -ci
ildə sona çatdı maraq heyvan mark - bir şey , mənim
fəaliyyət davam etmək istəyirsinizsə, bizə dayandırmaq,
lakin o door və kimsə cavab zaman emosiyaların ,
duyğular və stimul yaradır və reaksiya hərəkət əgər , niyə
dayandırmaqDostlar, səbir və kəşfiyyat digər qarşıdurma
olan anlamaq üçün.Niyə biz uşaqlar cavabsız sanki mənfi
enerji , bizi iflic tərk , əziz cəsarət , söz mühakimə və kim
normal və ya anormal , hər kəs ola bilər səbəbi hakim
olacaq sifariş edir !Biz bütün iman və mən ki, iradə və
ələmə və bu istəyi narahatlıq hallarının vermək fəzada
var, lakin alludes və ötürmə eludes arfa kimi hallucinatory
sədaları ilə su pərisi səslənir.Biz danışmaq və sükut , bir
neçə sükut müqavimət və orada üçün cəhd fəaliyyət və
sadəlövh ya nəzarətsiz kimi eşitmək rahat başqa bir şey
iki dəfə çox qulaq asmaq.Hətta torturous ola bilər, lakin
bir çox obyektiv və subyektiv suallara cavab verə
bilərsiniz , samimi sükut səssiz , lakin dürtüsellik və susuz
arzulu başıpozuq mükəmməl silah , nəzarət edə bilməz
edənlər kimi fəaliyyət göstərə bilər .Əgər siz sükutla qulaq
, sakitləşdirmək və qulaq asmaq.
Mən bir dəfə ... bir quş ona ərzaq, su verir ki,
ütü board dəmir ona bir tel bağlı tutdu ki, gün mənim
həyat oyuncaq həyatını itirdi.Oyun pis bir nəticə tutmaq
üçün ilk oyun mənə ağımtıl toxuma haqqında idi qədər
başını cadar bir " künc " çökdürmək səbəb arxamda
qardaşım var.Mən dostum çıxdı işıqlar , fincan , yedim bu
görüşlər , sirk kəndində yaxınlarda keçmiş $ 12.50 dağ və
siqaret Kandill qədər getmək üçün təxminən 4 km
getdi.Velosiped exhibitionism Mənim ilk il daha qardaşım
idi , iki bir neçə kərpic sərf bilmədi və ona pro
xəstəxanaya qaldırıldı.Demək olar ki, eyni zamanda bir
ferradela hamilə qadın və sonra mənə sonra mənim
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dostum olacaq ladrãozito mənə avenging qardaşım cəlb
və mən yerin craziest qardaşı var idi etdi mərmər oğurluq
etdi.Bu dostum mənim ad dəvət amma mənə mənim ilk
lego təklif əmin və həyat unikal edilən deyil .1-ci birlik
saylı günlər qala yerli icma mərkəzi üçün bir dostu ilə
getdi və günah vafli oğurlamaq .Bu, yalnız başlanğıcı idi
.Sonra bizim üçün orada biz qapını açmaq zəng I gizli ace
oynamağa başladı və mən sonra o dəhşətə olduğunu
öyrəndim evdə tək onu tərk anamın ən yaxşı dostu gizli
necə , və .Dostlar velosipedləri, avtomobilləri , mərmər ilə
oynanan və macəra ... sonra yalnız təklif kolbasa və digər
hisə verilmiş xatırlayıram bir gün hökmdarları haqqında
janeiras oxumaq baş verəcək və onu sərf bəzi pul əldə
sona çatdı xoşuma gəldibiz 3-cü sinif merak və müəllim
əvəz edilmişdir , baxmayaraq ki , məktəb oyun qum
təpələri və deşiklərin ilə iş idi , amma otaq və " reguada
səbəb " belə cəsarəti üçün ilk dəfə gələndə mən cəhd və
cəsarətMən müəllim mənə hit əvvəl tələbələri qarşısında ,
ikinci tərəfdən etdi və əfv iddia .4-cü il qəzetlərdə bu gün
gəlib bu əlavə kimi həmkarlarım ata kolleksiyaları əhatə
edir satılır edir.Mən mənim ana qoymaq üçün ilk
sehrbazdır yadda məni və atamı və qardaşımı etdi və mən
o cəsarət etmədi mənə cinsiyyət onlara toxunan
sehrbazdır gördüm və onun nifrət ilk dəfə atdı ki
nifrətləömür .Mən Natal plus mənim cousin və qardaşım
Ben və o, ilk bir çəhrayı floyd LP olur - divar , primaço
sərin .Kəmər qılınc kül kilsəsi May 1986 1-ci birlik saxla,
dar ayaqqabı ilə sıx gəzmək artıq idi.Bu Estarreja
bələdiyyə tərk etmək üçün vaxt var , geri dostlar və
tanışlar sol , məktəb il 4-cü kurs müəllim sonrakı məktub
ofset olunur əvvəl tərk pulu ilə bütün gediş gizlətmək
almışmənim sükutla heyran göstərdi .Mən Pardilhó
köçürülüb Estarreja ilçe var, mən bir neçə ay oldu mənim
gün -to -gün , biz indi qurbanı oldu və qorxulan Bulling
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zəng nə vaxt bilirik başladı evdən səyahət hətta qorxulan
etdikməktəb avtobus , üçün xoşbəxt olduğunu bir var idi "
şorba yaş !"Mən ata avtomobil yuma xatırlayıram və artıq
makina qanun layihəsi qəbul və o, mənə ödənilən 1-ci iş
.Mən hələ minimum yaş idi , çünki mənim valideyn və ya
qəyyum tərəfindən imzalanmış öhdəlik imtina məktəb c +
s Brodick 5 il daxil yəni xüsusi icazə ilə 5-ci girdi .Roll
tualet kağızı və əldə fumava- çatdı yalnız mənə s bank
quldurluq , istifadə etmək üçün dünya vaxtında
dayandırmaq istəyirəm ... Amma mənim ilk dərəcəsi
almaq bu il olan tələbə cross country iştirak qeyd15ºlugar
əldə 1988/89 məktəb, hələ artıb kimsə üçün pis bir şey ,
belə ki, çox şəbəkə keçmək və siqaret almaq getmək artıb
hiss var .O, velosiped əyləc olmadan getdi və ağır mən
erkən Estarreja bufet üstünlük və Kafelərdə yemək
vermədi yaxşı lokali qonşu nəhəng sg borclu mənim erkən
siqaret İdman bazası keçirdi.Mən iştirak 1st cənazə
mərasimi mənim muhabbetkuşu təəssüf idi xatırlayıram ,
bu O, həyətində oynamaq getdi və mən yerə çıxdı bir yeni
dünya fəth , budgie əzdi olmuşdur ... kəsdi qanadı var idi
!Burada mənim sequels başlayır;Mən yuxuda belə ki,
heyvan itirmiş üçün ağlayan düşdü , bir mozaika
qoşulması sona çatdı və onun dəfn var idi .Bütün çox
yaxşı növbəti gün axtarış getmək bir pişik ola bilməz!Bu
hekayə nəticəsində , biz bu " Teko " salamlayıram
Christmas indiki istədi , amma mənim evin qapısını azan
təsbit edildi it ilə başa çatır və hədəf pişik, pişik öldürür
yalnız mənim Teko hücum təlimatı olan qədər başa
çatır.Mən hətta maraq bir yüngül üst bir daşla edib və bu
qırdı.
O ki, azar işlədiyi iş mənim erkən gün , O, hətta
oxumaq üçün vanna otağı qəzeti almaq ... xəmir mənə
amused və qardaşım və tutulmaq üçün vaxt bir və ya iki
siqaret , lakin hisə verilmiş mənimqardaş avtomobil
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pəncərə həyata paket atmaq qorxu ilə gəldi.Mən canavar
kölgə ilə bir təcrübə idi : itirmiş, lakin aşkar
edilmişdir.Lakin yalnız seçimi ilə qorunan .Sizin çeviklik
kimyəvi bərk və əsas su yemi .Macəra təmizlik öz " kölgə
" qat və eniş , Caricuao idi.Canavar mühafizə edildiyi kimi
, lakin münasibəti ilə tək , aydın təklik batırılır .Mən
Caricuao canavar yazmaq kimi gün mən dünya üz və şərh
.Dostuna müstəqil öz vəhşi təbiət olmadan yaşaya bilməz
, lakin real forumçu xeyriyyə həyat , Mən bitirmişdir
Caricuao embrionun mahiyyəti şiddətli , lakin ədalətli və
sizin dost hörmət sadiq gənc qan , xüsusilə vicdanlı bir
qorxmaz təbiəti varyoldaş və dost .Belə ki, sadiq yol
yoldaşı və iştirakçılıq həmişə istilik və sükutla şərh .Mən
Caricuao " küçə " və şirkətin kölgələri ödəmək üçün
kifayət qədər bir az yaşadı.Amma cəsarət canavar gördüm
və o, onların azadlığı üçün lal və qanunla müəyyən edilmiş
confidant dost link yaradılmışdır.Varsa canavar idi bir şey
azadlıq idi , tək, tək idi !Və pulsuz!Shadow Wolf olan
onların yolu ilə enerji parlaq extrahuman .Onun hürən ilə
təbiət gen onların yabanı müstəqilliyi tətbiq .Canavar ilə
tək Christmas Eve onların mənəvi cod bölüşmək, və ya
fraternally də onların içki mübadiləsi həmişə bir ağızdan
bir pulsuz yeməyi ilə bağlı isə daha Caricuao canavar
kölgə qərar verdi.Biz seçimi ilə tək var?Təbii !Biz təbiət
şekiller kimi düşünmək pulsuzdur.Bu, mənim üçün bir
hədiyyə bu Christmas , canavar Caricuao idi, lakin fitri
genetik ətraf mühit üçün o vəhşi öz təbiəti təmiz azad
dövlət hissi onların xromosomların tərəfindən çəkilmiş
olunur.Həyat yolu kimi müəmmalı lakin həyat üçün şəhvət
ilə sürətləndirmiş və heç bir məhdudiyyət və ya tətbiq
üçün tənha lakin pulsuz əl malikdirlər.Mən və kölgə
canavar dost , unconventionally başqalarının məcbur
fəaliyyət göstərən onun yolu xas olmayan , biz ana
təbiətin əlində pulsuz və biz inkişaf və nə bizə yayılmaq
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induksiya .

Mən atamın sevgilisi baxaraq especado 10-dan çox min
olmaq lazımdır və fikir , ən azı o səs-küy bəzi problemlər
var gedirdi ki, düşündüm.
Mən həmişə mənim qardaşım xoşuma gəldi ,
lakin o, bir dəfə onun yumruq ilə məni döymək və mən
küçə Pardilhó , Estarreja ilçe tərəfindən pijama qaçdı və
brambles yaxın Bahçe ildə başa zaman atamın şəxsiyyət
vurdu.Mən onun üz işarələri makiyaj adi gediş Bazar günü
qoymaq idi qədər.Mən bunun üçün $ 300 təşkil edib
harada O yalnız rim ilə şinlər olmadan mindi Velosiped
satılır babam təklif və çəki satılır , əyləc olmadan getdi və
tutmaq üçün İdman keçirdi.Bu məktəbdə mən əl əməyi
belə pis idi həyata heç vaxt , iki mənfi , bir-birinə
riyaziyyat sənətkarlıq ilə başa .Təbii ki , cəmiyyətin cəlb
və gömrük təcrübə futbol uzun karyera 3 məqsədə nail
mərkəz bumu kimi başlamışdır kimi idmançının idman
klubu Estarreja kimi 1998-ci ildə sonuna qədər bu karyera
futbol oynayan 1989-cu ildə başlayan ,lakin Ovarense
qarşı bir məşq matçı etdi .Onlar mərkəzi irəli mövqedə
geriləyirdi artıb kimi Sonra mən mərkəz müdafiə almaq və
mövqelərini azad sonra sağ orta orta mərkəzinə sonra
həddindən artıq sol səyahət.Bu , hələ 2-ci qol , mən
məşqçi komanda kapitanı oynayan mərkəzi orta sahə
oyunçusu olmaq xahiş gün atdı matçda qol vurdu
qeydiyyatdan , bir bədnam anti fair play bir idmançı kimi
mənim karyera sonunda məlum olubbir fərq etdi və "
cuequinha " qapıçı edərək rəqib qol orta məsafə mindi
.Sahəsində oynayır etmək üçün futbol oyunları üçün
sancaqlar alaraq düşündüm.
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1990/91 ' In asi olduğu üçün Estarreja , zəif bu
məktəb ilə inteqrasiya edilib liseydə 7ºano iştirak və mən
sinif masturbated bir gün Patriot raket olan kimi tarixi
professor tərəfindən dublyaj olunur ki, hekayə keçdi - o
vaxtİraq müharibəsi , istər-istəməz ilin 4 mənfi reddetme
.Ilk və yalnız mənim məktəb karyerası idi, çünki nə Məni
ən çox zərər Portuqaliya idi .5 il olduğu Brodick məktəbə
qayıtmaq qərarına gəlib.1991/92 tədris ilində 7 məktəb c
+ s Brodick ilk il davranış sərgilədi şöhrət üçün gələn
həmkarları arasında " QİÇS " ləqəbli ardından , lakin
məktəb uğurlar mənə artıq , keçər imkan idiSiz Brodick
üçün Estarreja gəlmiş niyə qarşı-qarşıya hündürlüyü
məktəb Estarreja xaric edildiyi deyilir .Bir tərəfdən qazma
ona eyni gücü iki dəfə aşağı sıxlıqlı disketleri piercing'li , "
Velosiped " haqqında Brodick üçün Estarreja dərslər
getmək gəldi məqsədli hipermarket üçün saqqız və konfet
çeynənən oğurluq , yumurtalıq qədər sonra getmək .Mən
karyera edilən yaxşı oyun birbaşa sonra və van məni evə
almaq üçün gəldi qədər beachfront klubuna qarşı idi .Mən
adlı bir dost üçün yağ sendviç bir fly qoymaq " MINETE ,"
Mən məni heyran gördüm ilk porn film, bir qadın , ilan və
eels başqa idi , ona xatırlatdı eyni zamanda bir şey atam
səhnələri sik böyük döşlər idi... Estarreja və Brodick
səyahət arasında etmək CP ilə rəsmiləşdirilməsi idi, lakin
tütün bağımlılığı gərginləşdirmək daha çox ötürmə almaq
üçün başlayan kimi ... Mən yalnız tütün kiçik bir dəyişiklik
var hitchhike bir mərhələdə artıq idivə çörək getdi yarım
çörək həmkarları ilə corab Litrada bir pivə içmək yemək
.Evdə babam bir airgun idində və Şekip səbəb və demək
olar ki, məni vurmaq və mərmi cızıltı eşitdim.Mən bir dəfə
İndi narkotik dəb bir saqqız yandırılmış və həşiş idi ki,
onun öz partiyası iman etdikdən sonra qara çıxdı , bir ad
günü partiyası getdi.Siz getmək əvvəl qatar yoldaşlarım
ev adlanır və atama şampan şüşə stole və xaric etmək
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üçün gələn bir neçə dəfə məşq əvvəli içdi .Bir gün onun
dostları bir xəstəxanaya qaldırıldı belə sərxoşluq etdi.Atası
mənim edilməsi şikayət zəng gəldi.Futbol klubu xüsusi
təlim idi çərçivəsində bu yeni istedad axtarış Aveiro bizim
rəqib komanda seçimi idi.Bir nəhəng proqram çıxış və
Aveiro seçilməsi məşq mənə qoymaq və hətta bir
yerləşdirilməsi var zaman var.Aveiro mövsüm 91/92
Futbol Federasiyası , sol tərəfində descaindo , forvet
oyunçusu fc sonra idi ki, bir oyunçu əvəz etdiPorto .Seçim
sub- 13 11 07-1992 Mən şans idi bu oyun burada idi və
ikinci yarısında kimi girdi , onlar mövsüm 91-92 bitən
Leiria seçimi ilə Aveiro seçim qarşı-qarşıya olan bir
qarşılaşma var ki,Aveiro , 2 - - Leiria , s sahəsində idman
kompleksində 1 " oyun jurnalının Aveiro , Çərşənbə
axşamı, İyul 14, 1992 tərəfindən .Jacinto ." In hamam
qayıtmaq Aveiro komanda bir qətiyyətlə sahəyə sürdü
.Leirienses hakim birinci hissəsində fərqli olaraq, Aveiro
oyun hesab etmək üçün davam və daha yaxşı rəqib
müdafiə istismar , nəticə bir " üz " verdi .Beacon fon "
üçün satışa çıxardı Moorish filipe vasitəsilə bərabərləşdirici
qol çatdı.Mən ki, oyun nə bilmirəm , mən top tutmaq
iqtidarında olmaq kimi bu günə qədər getdi , və ya çox
yavaş və ya çox sürətli idi , amma sonunda 3-cü qolunu
var vurdu olunacaq olan xatırlayıram mənimfutbol
həyatına , maliyyə səbəblərdən milli komandaları arasında
heç bir turnir var idi , bu il daha çox inkişaf edə bilər ?
Bilirsiniz, heç vaxt .Məktəb c + s Brodick 8-ci dərəcəli
iştirak və artıq bütün fasilələrlə hisə verilmiş akademik il
1992/93 Gəlin , bu deviant davranışı ilə bir üsyançı idi.O,
ilk xəstəxanaya qədər atamın gözləri üz üçün heç bir
cəsarət idi , mən siz tualet olduğunu söyləyərək başına bir
tualet oturacağı ilə bir Fransız səviyyəli dəstəyi gəlmək
var , hərbi məktəbdə olan bir dost bildiribilk futbol təlim
və mən bir döyülməsi etdi, son müddət sonra evə gedən
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əvvəl otlar chewed , təlim oynadığı açılmış " etdi " və ona
hücum və orada daha etmiş mənim üçün gözləmək dedim
, vəo gözlədi ... mənim baş tar qarşı qədər o, " Pardilhó "
ləqəbini idi.Mən adını ku * verilməsi mənim çardaq ilk
diskoteka var .Bir bayquş sol, binanın üst bir Skylight
artıb və dostlarım mina bir dost bir kamin yaxın
məhdudiyyətlər kənarında mənə var nuno ilə yun bir neçə
dəfə hisə verilmiş ilə, digər şeylər arasında damında ədyal
üçün gəldi ki,Mən balans və mənə demək olar ki, damdan
düşən səbəb off idi .Cinli Blue Ray Blue Ray mənə çirkli
məsamələri xurafat və bu mavi ildırım tətil edəcək
intolerances axır enerji parlaq ola işgal .Bütün insanlar
tərəfindən istehsal işıq deyil convoluted olunur xətərsiz
sünilik çətin utanmadan cihazlar qədər rulonlarda .Bu
lazer işıq nüfuz və görünmemesi qeybi və gözədəyməz
nüfuz edir .Bu öz psixi kəsişməsində olmayan fərziyyələr
bir psixi və master yüngül.Öz zəhər və panzehir zəhərli
fikir və qərəzli fikir onun şüası suction vasitəsilə önemsiz
və xətərsiz səbəblər .Dam işıq , istiqamət və hərəkət ,
hərəkət olmadan rəhbərləri geri gizli mind cır-cındır
xatirələrini işıq dəlib tüstü , yavaş və razılaşdırılmamış
massificadora ruh azğın düşüncə addım cools bu motor
.Boş vaxt haqqında həvəsli pirsinq qədər və beyin və
maraqlı işıqlar Deambulante elektrik stimullaşdırılması
paylayır.Hədyan
bir
desencadeio
rhymes
kimi
,
mesmerizing və iflic bədən kütləvi gücləndirir.Bu dam
işıqlar bilərsiniz mühəndis baş gəlib."Bəzi insanlar
monkeys , başqaları yalnız mansard var!"Əsas giriş gizli
Digər işıqlar, mən xatirələri , fikirləri ilə baci mansard arzu
, qısa həyatını əsas səbəbləri olmadan , lakin bir çox
xatirələri ilə yaşamışdır.Ağıl əbədi açıldı və ya ürəklərdə
qapalı maarifləndirilməsi üçün Xatirələr ... Ia vhs şeritler
axtarmaq və pul olmayan vaxt yayılması icarə ödəmək və
nadir hallarda nə haqqında düşünür yuxuda artım bölmək
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.Mən hətta toplamaq üçün kasetlər ay var.1993-cü ildə
mən pul almaq istəyirəm başladı və oyun otağı üçün
işləmək üçün zəng sonra qərar verdi.Zaman 15 yaşında
idi və kosmik sifarişi və daxil 16 altında qadağan saxlanılır
hakimiyyəti bir çox görən .Həşiş ilə ilk əlaqə gəldi və
aşağıdakı 17 il ərzində daha sonra istehlak çıxdı .Bu
mühitdə digər reallıqları ilə əlaqə lakin heç təkzib və mən
istehlak mənim həyat , yəni mən " minalı " ola bilər üçün
və ya məqsəd deyil ərzində mən demək kimi , heroin və
kokain istifadə imtina , lakin heç vaxt.Istehlak qarşı
düzgün münasibət və artıq 1993/1994 ildə 9-cu sinif
finala tədris ili partiyanın sonunda aparıcısı olan məşhur "
rəssam " idi .
Generator , generator və ya generator sevgi nə yanacaq
bu virtual bedensel arzu sevgi və bu duygusal link şəffaf
öpmək və emosional enerji və elektrik əlaqələrin
inkişafına həyati bir şey susuz .Bu generator gün- to-gün
enerji qidalanır səhər yeməyi və ya nahar , və ya su
alaraq kimi gündəlik təmsil gizli üzləri ilə egos və
şəxsiyyətlər verir.No maskalar və ya lacerating fikirlər,
əslində sevgi enerji və ya enerji və kəskin pirsinq və
nümayəndəsi, bir satılmaz güc aşağı yumur heç bir kabel
ilə qidalanır yaşayır sevgi və təklik görünür electrifying
sevgi bizi enquadramo , lakindoğru , əbədi!Həmişə susuz
electrifying arzu baxmaq və bəzi səbr boş teller elektrik
orta bir şey təmsil gün və oblique simalar monotonluq
icad .Fitri motor təsəvvür daxil müəssisə və reallıqları
liderlik , lakin ani əlaqə boğmaq tənzimlənəcək.Konsensus
yaşayış reallıq və indiki , lakin şüurlu arzusu demək olar
ki, görünməz digər həqiqətləri unutqan ki , motor həyatı,
motor üçün əsas əlaqə , lakin var!Orada dərhal fürsət
mənada həmişə mövcuddur , belə ki, media sevgi deyil
generator fikir slaydlar deməkdir və resursları mövcud
sulu ola bilməz ;sevgi haqqında generator sinsi sinsi
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dolaşmak və hər hansı digər qeyri -virtual mühitdə
həmişə və bu, çox indulging olan , sonra yaradır zövq
özünüzü qurtarmaq bilməz nəzarət , və həmişə boğmaq
istədi soul parça bu heç-hazırda simalar yayılmışdır.Enerji
bir və məmnuniyyət hissi ilə mədəni, biz virtual və xəyali
olan yalnız şüurunda yeni tənzimləmə güc gizli
başqalarının iştirakı ilə və ya özü güzgü , müxtəlif
reallıqları inkişaf məmnuniyyət kimi, hər hansı bir parça
sərəncam bilməz, çünkineytronlar , bu işıq real heyvan
var.Bright dragons odladı və bizə vasitəsilə axan cari və
bəli, gündəlik bizə canlandırır bizə güc və mim pırıl
insanlar və serseri verir edilə bilər!Yürüteçleriniz bu
dualist və təzyiqçi reallıq yaraşmadığını yüngül və ya
xəstə və convalescent təzyiq güc ola bilər., Bu cari mənfi
direkleri bilinçaltı sızdığı və müxalifət tənqidi şəxsiyyət
dərin ağrı azaldılması haqqında abatas daha üstün reallıq
və innovasiya və nailiyyət ruhu anti kimya və kimyəvi
feeder sxemlərin pozitif , abadlıq , bu ki, siz qidalanır
deyilheç bir zövq qarşı azğın irqi evleri , lakin bu fikir və
ötürülməsi dalğaları mind drags kimi ötürülə bilməz.Fikir
ötürülməsi real və sxemlərin inkişaf və heç kəs biz bütün
beta - blokerlerinin kənarda stimul başlayır lakin həyat
üçün susuzluq artırmaq , çünki bu sxemlərin məzlum
duyğular və zövqlərə ebedi hava cari yayılır inkar edə
bilməz.Bu impulslar buna görə də bizim düşüncə təsir və
bəzən münaqişələr baş və ya fikir inkişaf , lakin proton
həyəcanı xarici reallıq gətirib çıxaracaq ki , xoşbəxtlik
gətirə bilər .Mavi işıq körpü və pilləkənlər keçir və bir az
"mavi " axtarır şəffaflıq fəsahətli dostluq onun ultra
həssas şüaları gözəllik alqışlayır bu potensialı inkişaf
hazırcavab feeds hisslər güc infiltrat mavi işıq güclü
emosiyalar səbəb, güclü daha sıx və dərin ramifications
hiss və Hertzian dalğa ki, özgəninkiləşdirilə bizə bürclər
inkişaf edir.Bu güc dərin və uzunmüddətli dostluq təsir
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yaşayış hissi , firuzəyi oblique şüurunda bereft təsir , özü
nadir gözəllik və canlandırıcı dəlilik və zövq həvəskarları
sehrli şüaları keçirir.Twilight intensivliyi mövzuları o
inkişaf və enerji və pis isti qoruyucu ötürür və əzab və
sükut , bizə eludes və mücərrəd düşüncə bizi sövq heç bir
deyil, bir maska ilə sevindirir , bu, çox güclü işıq və
intensivləşdirilməsi xoşdurreal və xəyali , lakin bu təsir və
hər zaman hərəkət və daxili və davamlı Dostluq
məhdudiyyətlər tökülmək onun təsir edir.O, aşiq və
səbəbi , lakin emosiya ərzaq xidmət ki, bereft , gəlir və
zövq gətirir və yığılması abrocha şəhvət , sevindirdi ki,
zövq kalorili və bu əsas rəng aşağı düşür ki, həyəcan bir
qəzəblənmə bütün işgal və rulonlarda necəvaxt boş , lakin
bu , gələcəkdə yox deyil enerji , yəni həmişə mövcuddur ,
qoruyucu , bizə başıpozuq parlaq zövq səviyyəsi inkişaf
imkan vermir .
1994-cü ildə I elektrik öyrənməyə başladı və
mən hələ də boş mövzu şok etdi və sonunda heç bir
elektrik cari var idi , çünki " Faíska " kimi bəzi məlum
edirəm kimi bir ləqəb yaranır .Mən gecə iştirak başladı və
sonra diskoteka tutulması üçün 1994-cü ildə ilk səfəri ,
mən "tutmaq - fincan " Mən hələ bir nəfəs testi və daha
yüksək 2.0 idi əməliyyat əvvəl nəticə edərək ki, gün
xatırlayıram oldu.Tonight fantastik idi , mən yalnız şüşə
və menecerlər başını həyata ev biri keçirilir bütün
diskoteka tutdu , və evdə məni orada tərk , bu tutulması
yay keçən il sonuna kimi almaq ki, bir möcüzə idiçekim və
bartenders bunu barmen artıq durmaq bilər gecə orta
əvəz edilsin.Mən irəliləyişlər sol və mən yumurtalıq almaq
10 il tədris ilində 1994/95 qatıldı idman sahəsi məktəbi
joseph macedo Fragateiro , ed baxımından həmişə pis idi
.Fiziki və bu da mənim pis davranış səbəbiylə idman, mən
hətta xlor bir allergik reaksiya istinad hündürlüyü
üzgüçülük praktikada tibbi arayış var, lakin nə bilmirdim
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üzgüçülük idi!Onlara Estarreja kommersiya sahəsində
vəsait qaldırmaq üçün " les bufons " və ya peidolas
adlanır və gələn bir futbol komandası idi .Sərxoşluq ilə ,
mənə bir dostu ilə Aveiro PJ keçir etdi " sualtı " pivə və
tort qarışıq zarafat oldu orta qlobal sübut əvvəl
mərhələləri etdi.
Biz görüşüb - bildirib mənzil boş şüşə footer mənzil
apardıq beers anadan sevgi ilə Bayou supermarket yubka
finalçısı səyahət .Mən yalnız şorba gəlmişdi hələ masada
yuxuya sona çatdı və mən nahar ev mənə bir ride verdi
masa atdı oyandı və mən tərəf olmaq istəyirdi ki, zaman
mənim girlfriend ildönümü münasibətilə mənə Furadouro
sərxoş olduvə evdə .Bir tualet və daxil man turds bir dəniz
qərq və tez-tez mənim nənə ilə söhbət mənə çıxır nə ilə
danışmaq xoşuma gəldi , çünki on səkkiz film gördüm
mənim üçün Trainspotting həmişə böyük zarafat aşkar ki,
pox deyil poxmənim ETA hətta rom və bir çox çekim 3
şüşə ilə qardaşımın toy qorxuducu hətta yaşlı sataşma
etdi və bu səhər atma pərdələri tutdu ki, orta .Mən futbol
turnirində "Çeçen " dublyaj komanda çempion 12-ci sinif ,
lakin geri riyaziyyat və fiziki kimya ilə keçid əldə edə bilər
11-ci sinif məktəb José Macedo Fragateiro artıq 1995/96
tərəqqi davam və olduonlara bərpa var, heç vaxt .Mən
pəncərə bir sinif çölə atıldı və o qrupun direktoru mənim
valideynlər demək istəyirəm və mən evdə problemlər var
idi ki, müraciət ifadə etdi vanna otağı müəllim getmişdi ki,
qapıdan getdi .Lakin çalışan mindi və bir əzələ çox şikayət
və sonra bir il hərbi yoxlama mənə yararsız hesab edən
hərbi xidmət looming olunur uğursuz edərək , il 1996/97
bir yırtıq halda istifadə edilə gəldi ki,, mənim ayaqları
zərər çünki davam edə bilməz ki, mənə şikayət etdi.Bu tri
- turbos dostlar 3 filtreler oynaqların yəni etdi.The
"arxasında " qrupu təsir səbəb Bulling hallar ETA dublyaj
olurdu .Yumurtalıq lunchtime şəhərində 4 və 5 nəfər
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görüşlər dəstəklənməsi , mənim ən yaxşı müttəfiq nuno
ilə toplanan ifadə və qonaqlar azadlığı real hücumlar adi
gender qrupları coagíamos .Bəyannamə şəhər zalı
Estarreja , mən kopya : o iyul , avqust və sentyabr 1997ci aylarında əsas təhsil "aktiv bayramı" 1-ci dövrü uşaqlar
üçün peşə proqramı monitor kimi xidmət "Mən xidmətlər
olduğunu təsdiqgeniş tanınan və hər iki maraq və öhdəlik
demostrados və ya iş ləyaqət tərənnüm edilmişdir
.Santarém dedikdən sonra o, expo gedirdi I çatışmazlıqlar
ithaf üçün təhqir edirəm 1997/1998 12 il ildən sonra
təkrar pəncərə boksçu atılan edərək osurmak vermək və
mənə bütün Blur gələn bəzi dostlar ev getditələbə dərnək
il sürməyə başladı., Biz həmişə bir şey istəyirəm həmişə
bir şey gözləyir ansiosíssimo rejimində yaşayan
baxmayaraq gözləyin və o, yaxşı , istəyən jumping
istəyən, atlama və siqaret təyinat narahatlıq scrolling
olmadan gəzinti mindi yaş dəyişir , bizə hər şey Will kimi
dayanırqeyri-iradi özü .Bu il mən aşağıdakı seçki təklifi
hazırladı : bu məsuliyyət böyük bir qətiyyətlə və hissi ilə
bu seçkilərdə candidatamos lisey şagirdləri José Macedo
Fragateiro dərnək .Biz bu məktəb hörmət mədəniyyət və
istirahət fəaliyyəti təşviq etmək məqsədi pis daxili və
xarici tətbiq etmək lazımdır.Bu biz təklif məqsədə nail
olmaq üçün : - Bir finalistas- Balo həyata mədəni və
idman gənclər həftə , o cümlədən bütün tələbə əhali
ayrılan gün , futbol turnirləri , basketbol və voleybol
təşviq ( kişi / qadın ..) .Gənclər həftə müxtəlif
fəaliyyətlərlə gün - - bilyard masa futbol associados- əldə
təlim - yaratmaq və cəmiyyətinin problemləri tələbələri
məlumatlandırmaq məktəb qəzet müzakirələr yaradılması
təşviq etmək üçün, aylıq hazırlanması əlaqətələbə
dərnəyin təşəbbüslərini məktəbimizin fəaliyyətini təşviq
və xüsusilə üçün " orta" ilə.Siyahısı " Biz sizin səs
arxalana " - bu birliyin siyahısı - vocês.na kampaniyası
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oğlan tələbələri ilə qoruyucu yaymaq və nə dərk
gəlməyən qarşıdakı müzakirələr sağlamlıq mərkəzi ilə
əlaqə saxlanılmış verməksağlamlıq mərkəzi tələbələr
iştirak
etmək
üçün
xüsusi
dərsləri
qalmaq
istədi.Kampaniya şüarı altında , "sizin üçün oğlan vermək!
" " Qərargahı qatqı istədi , və ya xadim təmin bu
kampaniyaya dəstək Sosialist Partiya plakatlar ilə" Bizim
musiqi oynayır " da və" addımlarımızı əməlyığıncaq,
xadim vərəqələri paylandı lakin bir xadim bizim birliyin bu
siyasi güc qazanmışdır.Digər layihələr kimi İdarə
Heyətinin bilyard masa futbol almaq və hər matç başa 20
mərmi yarısını alır.Andiçmə günü və mən sitat : 10 və 20
saat arasında 14 yanvar 1998-ci il son qəbul
seçilməsindən sonra .Onun nümayəndələri akt normal
çərçivəsində iştirak etdi qeydiyyatdan , proqram prosesi
müəyyən iki siyahıları , və b qatıldı.740 şagird səs sandıq
, bağlanması sonra biz səs saydı .Beş yüz iki yüz səkkiz
səslə siyahısı b səs siyahısı görə a- yeddi səs siyahısı
tərəfindən verilən ilk turda olan ümumi qalib qazandı
nulos- on ağ on beş səs səs Aşağıdakı nəticələrini
verirAssociation Aşağıdakı məktəb il doqquz yüz doxsan
yeddi ilə bağlı dərnək qiymətləndirməsini təmin edir ki,
ötən il səs verib.Bu təqdimat sonra hər hansı bir müsbət
balans deyil.O, həmçinin əvvəlki assosiasiya onun irsinin
bir masası, metal kabinet , kafedra , bir dəzgah və iki
şahmat oyunlar ( natamam ) Və bu dəqiqə tərtib edilmiş
iclası sona çatdı əlavə etmək üçün başqa heç bir şey var
ki, qeyd etmək lazımdırBundan sonra oxumaq və bu
üzvləri
tərəfindən
imzalanacaq
təsdiq
edilmişdir.Kampaniya sonra gün bəzən mənə sinif belə
simvol ilə getmək etdi, çünki mən Lion King və Al Capone
ləqəbi məktəb gəzən anonim şikayət şey mənim tərəfdən
mürəkkəbdir ki, bu da icra heyəti tərəfindən görüldübir
məktəbə həşiş istehlak və uyğun olaraq kapitan Psixoloq
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.Yumurtalıq psp 1998-ci ilin sonunda istintaq və bildirildi
heç bir polis istintaq I Estarreja Palatasının prezidenti oğlu
idi və insan alveri şəbəkəsinin baş idi anonim şikayət
açır.Yalnız mən , polislər obyektləri daxil istehlak təkzib
və çalışıb və artıq heyətində yumurtalıq mənim sorğu
haqqında əlaqə və ya məlumat idi-ci ildən , kimi deyil
ortaq siqaret idi .Bu vaxt mənim ən yaxşı dostu 1-ci işləri
ilə bu günlərdə ödənilir , çünki şübhə və nahar qeyriödəniş, ittihamlar Balo Bu il əxlaqsız siyahısı aşağıdakı il
deyil ki, qorxdu tətbiq edənbiz söz-söhbətləri edildi nahar
etmişdir.Yanvar 98 -də mən , təhsil Həftə dəvət etdiyi exa
xatirələri gətirdi edirəm.24 Yanvar təhsil həftəsi " bir dost
tebrik ilə , xüsusilə və məktəb José Macedo Fragateiro
dən Aveiro qrup " fədakarlıq ilə şəkil ayrılan
Respublikasının Jorge Sampaio prezidenti , 1998-ci il Respublikasının Prezidenti , nahar ayaqda ididövlət
başçısını salamlayaraq dedi elektrik muzeydə .Həmin il bir
barmen film " Cocktail " ağla gətirmək şüşə və hoqqa
tövsiyələr ilə qonaqları ağırladı mənə məhv bir gecə idi və
mən diskoteka ki, hissi var idi kimi , pildrinha Furadouro
ilə diskoteka işləmək imkanı gəlirMən bütün blurred
atmaq pəncərə həyata tuman am zaman bu da oyaq
sonra kafe çətir ilə payız mö'min up flamed ki, gün sonra
ki, artıq yuyulur paltarları qayıtmaq üçün mina bir dost
anaBəlkə yuxarıda düşmüşdü.Bu, mənim tərəfdaşı ilə
birlikdə absinthe qızıl tətil biri 2 şüşə içmək üçün ümumi
idi.Bir tərəf qədər mən boss qarşısında bir müştəri xidmət
və bütün counter üzərində maye yayılması eynək
doldurmaq üçün başlamaq və dərhal işdən azad edilib
alıram.Bir sözlə bir müştəri ilə meneceri biri idi və mən
onlara iki çekim o yalnız bildirib ki, hər şey yayılması
xidmət : burada alın!və bu gün daha bu adam
danışdım.Mən qardaşım bir toy ən yaxşı dostu , mən
vanna alaq hisə verilmiş qatıldığı və mən masa ayaqqabı
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qoymaq və mobil telefon etdi ki, mənə sərxoş oldu
.Həmişə eynək və məktəb Eynşteynin formula yazmaq
üçün istifadə istehlak həşiş müşayiət gecə 1998-1999
monho bar əhatə edir - barmen burada fincan xidmət
üçün bir neçə ay idi .Son partiya 2ºperiodo reallaşan adi
paralel disco Phoenix kimi o, ilk monho duş 900 nəfər
vurdu rəqib tərəf 200-ə yaxın digər insanlara qarşı bir
uğur 700 nəfər oldu edib.Partiya monho nahar tərəf üçün
heç bir daha çox pul bu verilməməsi sahibi ödənilməsi
bütün öğeleri yemək birliyin çıxardı sonra.Bu il mən
məzuniyyətlər təxminən iki həftə iki ay işləyib philips ,
fabrik işçisi kimi işçi endirim başladı.O Uniteca / Quimigal
bir iş var .Dacasca diskoteka mənim hoqqa tövsiyələr ilə
barmen / Entertainer getdi mənim ilk " tablet " istehlak ki,
burada iki qırdı və mən heç bir şey bədən sürəti , məsələn
idi ki, yarıya indirir görünürdü müxtəlif günlərdə etdibütün
jurnal defoliate və bir şey oxumaq və ya ev almaq və
musiqi və ayaqlaşa əldə qoymaq deyil .Onların ilk və
yeganə təcrübə idi .Mən iş bir gün baxmaq üçün getdiyi
ictimai əlaqələr və təhlükəsizlik dacasca disco şüşə ilə ki,
mən dünən mənə və mənim hoqqa xəbərlər tərk
xəstəxanaya
getmişdi
bir
müştəri
başına isabət
etdiqəzetində , bütün sonra bütün yalan idi və mən iman
etmişdir .Üç saat gecikmə üçün mən bir qız yoldaşı ilə idi
və mən eynək seçmək əvəz və yerində atəş edirəm.Mən il
bar bir barmen / qapıçı qəhrəman kimi 1998/99 oldum
Estarreja yeni bir bar açıldı , o gecə bir " qapı " haqqında
bir kitab borc və ölmək "Amerika " Onu və mənim kitab
məşq tərəfindən toplanmışdır.I $ 100 depozit təmizlik
vəzifəlisi olaraq iki il ... $ 1,000 qaldırmaq edə olmaq
üçün gəldi və hətta benzinlə motosiklet ilə qapını
yandırılmış , lakin teased və ya hər kəs ilə məşğul heç
vaxt.Bir Yeni il ərəfəsi 1998/1999 Heroes Bar \u0026
friends Faíska təşkilat zəng Yeni il üçün bütün dostları
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təşkil edir.Midnight nəhayət bar və Yeni il çıxmaq əvvəl
Mando bütün bar havadarlarının buraxın.Mən başqa bir
hadisə yaradılması çərçivəsində reklam tərəfindən darp
polisə şikayət edirəm bar yumurtalıq daş getmək və onlar
daxili ashtrays , təmiz yalan getdi Onlara bir bar
gedin.Mən prokurorluğa getmək üçün var amma şahid
olmaması üçün işi təqib etmədi .Av bar qəhrəmanları Yeni il ərəfəsi 98/99 On .Salreu Estarreja Viscount bir
proqram mindi : bir gecə [ və gün ] 12 chimes ... nəzarət
sakini Sergey qonaq dj haqqında DJsVicky və gizli
.Partiyanın ortasında və qaydada məni tərəf evə getmək
geyinmək və dostları o gecə porter il sonu oldu bar bütün
müştərilərə söndürmək , göstərmək .Sual əlifbası üçün
daxil və gələcək fikir mən kişilər arasında təhlükəsizlik
sistemi yaratmaq winking və ya touch yazın və bir-birinə
hiss və görmək üçün bütün sürəti ilə gəzmək hesab
edirəm ki, ab ya abba çox irəlidə idi ki, hesab edirəm
ki,pis və ya əziyyət və yardım idi.Watch TV və mən
altbilgileri I kanal FTV görmək və o gün Nobel mükafatı
almaq olacaq fikrimi mesaj ehtiva edirəm.Filmin aktyor
hesab zaman mən Aveiro film film qapmaq / donuz və
brilyant seyr bir fikir etdik insan orqanlarının yemək və o
gün küçədə broken şüşə brilyant idi düşündüm kilo üçün
ərzaq mağazası idionların ayaqqabı aradan qaldırılması
başlamaq və və kino həyata əldə , bu, mənim film
idi.Estarreja çayı yaxınlığında hərəkət və ağac qalxmaq
hesab üçün əsas azadlıq qaçdı ildə metho yarım çay
bədən
və
mən
bir
dahi
və
mr
olduğumu
düşünürəm.Respublikasının Prezidenti məni müşahidə
olunur , mən inək ilə əlaqə otlaq və sizə fikirlərimi
ünsiyyət üçün cəhd edildi .Mən onlar mənə , mən bütün
otaq fırlanan mənə baş verən nə anlamaq üçün cəhd
psixologiya kitab oxumaq kimi şeylər etdi , mənə təcrid ,
qəribə şeylər hiss başlamaq fikir oğurlamaq və mənə
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zərər istəyirəm hesab edirəm ki, mən başladıtəqib əsəbi ,
sayıqlama , və ya o izləyib və televiziya və ya günün
qəzet və ya nəzarət olunur ki, atam mənə bir bar almaq
olardı ki, gəlib , və dünyanın ən böyük idi, yalnız aparıcı
qəribə şeylər etdivalideynlərim kimsə mənə izah GNR
hərbi aşkar edirəm qədər gəzinti halına saat , "biz yalnız
sizin üçün aradığınız " qaçdı məni xəstəxanaya nəql hələ
Gnr və xilasetmə çağırır bu ümumi hay-küy ciddi narahat
olmaqMən psixiatriya təcili Coimbra sonra Aveiro
xəstəxanaya qəbul edirəm .Mən psixiatriya rəhbəri ilə
görüşdükdən sonra qızlar bir injection almaq lazımdır və
mən olacaq düşünür alıram söhbətdən sonra bir gurney
strapped xilasetmə qrupları tərəfindən alınan , ancaq
injection etdi ... Mən yuxudan oyanmaq zaman mən Psych
kamerada bir otaqda Ben ?... Mən bir taksi etdi və
Estarreja taksi sürücüsü gözləmək dedi və mənim ana
xəbərdarlıq getdiyi Coimbra getdi , mən pis hiss
məqsədyönlü idi bilmədən psixiatr tərəfindən göndərilən
bir həb almaq meyl edirəm növbəti gün qaçmağa
xahişməni xəstəxanaya gətirib çıxaracaq , yataq bir kəmər
ilə bağlıdır fiziki təhlükəsizlik sistemi altında 20-dən çox
gün qaldı !Estarreja Intermarche mənə qonşu evə girən
dəvət görünürdü salamlayıram , mən oğru idi ki, onlara
düşünərək Cənnətə daxil gəldi və hətta şikayət etmək
üçün idarə , lakin GNR o, hətta mənim üçün axtarır sonra
və apardıxəstəxanaya .

Gediş önümüzdəki illərdə zəifləmiş olmaq, ictimai həyatda
zəlzələ müqayisə var , mən kimi qorxu var gəldi : kafeyə
getmək , kubok düşdü ki, qorxuram və insanlar mənim ad
şərh .
Necə 3ºescriturário 1999-cu ildə bu 30 km /
saat səyahət fabrik perimetri , hətta olan məktub olmadan
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mail avtomobil paylanması , vaxt descolorei saç poçt və
lisenziyaların qeydiyyat paylanması idi , bir avtomobil ilk
dəfə hiss etmək istəyirdihətta bamper tərk qəza almaq və
haqq qazandırmaq idi.
Mən deyil, burada mənə yuxusuzluq ilə üzləşə
bilərsiniz oyaq saxlayır bir maneə yaşamaq istəyirəm
yatmaq istəmir, çünki mən yatmaq yoxdur.
Mən Portuqaliya 11 dəyərlərin ekvivalentliyinin
sifariş və orta təhsil kredit vahidləri tərəfindən marşrut
retraced , internat məktəbi Luis de Camões alındı.IPJ
şərhdə, fevralın 5 mart 1999-cu 01 -dən , belə təqaüd
informasiya animator funksiyaları həyata , 2000-ci il
gənclər üçün sağlam davranışları reklam məktəblərə
getdi.Mən online pornoqrafiyası görmək və sohbetler ilə
əlaqə başlayır." Öz vəzifələrini yerinə yetirərkən , xüsusilə
, onların vəzifələri tam play maraqlı və dinamik idi ,
xidmət istifadəçiləri gənclərin maraq məlumatın yayılması
, Gənclər Portuqaliya İnstitutu ilə informasiya dəstəyi və
əlaqə yenilənməsi" Aveiro , Mart 09, 2000 Mən tək son
günlərdə Tenerife getdi mənim həyat qadın haqqında
düşünməyə başlayır və mən Raquel Mamede adı ilə 3
kartları yazmaq - Bombarral Portuqaliya və son gün pis
simülasyonu öz Bayou bir telefon zəngi qəbulzaman bir
girlfriend ilə yanaşı mövcud I Raquel birlikdə olmaq
mənzil var və mən ex ilə özümü tapmaq bir neçə saat sərf
edəcək .Girlfriend zəng sabit qaşıq qoymaq və mina bir
dost keçmiş məni xəbərdarlıq digər bir balkondan
atlayaraq görmək.Ötən anlar o da atıldı və mənə gəldi
ildən mənzilin otağına qaçdım və zaman mənim ən yaxşı
dostu vərəqələri altında mənə gizli və filipe olduğu deyə
soruşdu və mən burada she'm vərəqələri sol ifadə
edərək,Mən onu sakitləşdirmək üçün almaq üçün bir oyun
keçmək üçün gələn küçələrində chased mənzil qaçdı.16
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bal final dərəcəli lisey diplomu 1999/2000 ərizəçiyə bilər fənlərarası sahədə scan yarım sol və sonra başqa bir
müəllim çatdırmaq bağlayır burada getdi iki gün getmək
sərf 11 dekabr 2000-ci il yumurtalıq idi sizindüzgünlük
müəllim olmaması üçün üzr ofis adi müəllim üçün
maksimum hesab 16 xal , daha da müayinə edir və qeyd
20 verir .Mən , Fransız, 17 fənlərarası sahəsi 15 , 15
Portuqaliya , İngilis 11-dən 18- , belə ki, kurs keçmək
əldə imtahanlarında fəlsəfə və informatika, çıxarmaq 18
qeydlər var.Aypara çalışmışdır təhsil isə 31 May bölmələr
qəbul bu oteldə 2000 " əldə bilik / konsyerj qədər gün 8
fevral 2000-ci ildən " qəbul Stajyer 2 il " peşəkar
kateqoriya ilə rəsmi otel getdivə bar .Öyrənmək qeyri-adi
fədakarlıq və məsuliyyət hissi bu dövrdə böyük gücü
ərzində nümayiş etdirdi.Biz sizin mövcudluğu və bizim
bütün ilə əlaqələr həmd .Ovar / 00.aqui 28/07 bar
partiyalar idi və Məsulların olmaması hovuz getdi otel
otaqları yatdı.Bu o psixiatriya xəstəxanaya edilmişdir ki,
bilirdi, çünki mənə azaldığı hiss etdi, çünki fellow bar
hücum üçün intizam icraatı idi.Sonra Lissabona getdi və
alış-veriş mərkəzində kafedə bir counter işçi iş var imaviz
2000 şüşə mənə idi zaman özümü yaxşı rəqqas imagining
o bapbalaca saat qədər rəqs alış-veriş mərkəzində bir
gece iştirak vərdiş idiolan popper'so daha çox həyatımda
bu cəhd , bu şüşə kimyəvi mənim 2-ci təcrübə idi iy kimi
iş daxil və Sheraton qarşısında göyə baxmaq əvvəl içe
çekildiğinde , lakin bunu geri getdi.Shrovetide və ya heç
bir şey - heyət Estarreja 2001 Carnival iştirak !Shrovetide
və ya heç bir şey!Yumurtalıq Bəyannaməsi şəhər zalı mədəniyyət, kitabxana və tarixi irsinin bölgüsü .O
yumurtalıq və Muzey Julio Dinis bələdiyyə kitabxana
Müştəri Xidmətləri xidmətləri May 2002 30 2001-ci il
avqust 6 müəyyən bir müddət üçün müqavilə əsasında ,
inzibati köməkçisi vəzifəsində olduğunu bəyan edir - bir
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evkitabxana sənədlər var idi " məsuliyyət və öhdəlik
böyük mənada " etdi Ovarense " ümidsiz hallarda "
qeydiyyatını yox 2001 - Leiria Leiria və bir yük maşını
sürücüsü radio bir şikayət var döyüş arasında GNR
xəstəxanaya kim pozmağa gedirdiavtomobil rebocarem
sonra hadisə yerinə çağırılan bt tranzit , heç bir cəza ,
zəng armatur və qandallı Leiria xəstəxanaya mənə səbəb
deyirlər.Caldas da Queen xəstəxana körpə d 07/12 2000
Windows 26/11 seyr snipers və insanlar görmək
düşündüm.Pedro 2001 - I vasitə ilə Dgv homecoming heç
məktub almaq, lakin heç bir məktub və bir çox ciddi
pozulması cərimə ( minimum ) ləğv müddəti 30 gündür
mənə
cəza
məhkəmə
məktub
almaq
səbəb
qayıtmayacaqlar almaqonunla , çünki az 2 il keçirici
olduğu hüququn digər almaq üçün deyir məktubu Dgv
.Mən hətta kameralar mənə çəkiliş və o casusları
tərəfindən izlənilir ki, var idi mənim otaq və düşüncə
roll.Leiria Interpol I 5.01 sent qoymaq bəri, mənimlə
işləmək mindi edirəm.Benzin və o, bir milyonçu qazanmaq
və olmaq üçün formula aşkar ki, tapmaq 5 € ödənilməsi
.O günlərdə mən avtomobilin altında Rusiya casuslarını idi
düşündüm .Mən sehrli və mən ağıl ilə avtomobil və mənə
bu top daxil müəssisə üçün dönen top ilə paltarları yolun
bir orta müəssisə edir ki, bir heç daimi fırlanma maşın
avtomobil yapıştırılmış beyin nəzarət edirəm oldutest
həllər Queen başlayıb və məhkəmə qarşısında yerə vurdu
və onun dam qədər getdi.B5 Coimbra və Aveiro
rayonlarında avtomobil fikir və dövrə qəzet arxasında
Leiria bt əmri ilə çəkilərkən üçün başlamaq hesab I GNR
briqadası komanda tərəfindən dayandırıldı.Liscont bəyanat
- Konteyner operatorları inzibati hekim kateqoriya ilə iş
.Mən Liscont tualet yalan ki, zaman ərzində, Mən həşiş
siqaret olmadan iki ay idi və mən zərər qayıdanda mənim
rəhbəri, erkən exit Liscont dərin sevgi ilə problemlər
31

başladı sevgi alt yarısı tövbə itirilmiş unudulmuş də hiss
əziyyət və yaşadığı.Mars Mars və Yupiter planetlərinin
olmuşdur səma altında uçdu bulud altında səyahət , mən
səni sevirəm qərar və Jupiter mənim olan gücü planet
qələm planet uçan , siz burada var idi , enerji , sevinc
idigül şəklində sevgi çatdırdı ki, bir şey .Ölçüsü qısa çox
sevən gözəl, böyük idi olmadan, bir yuxu , bir nailiyyət ,
bir məqsəd , ehtiras ilə hər şey idi , günəbaxan kimi
hərəkət bir şey yanan amansız arxasında həvəslə idi,
günəş gücü idi.Mən sizə torpaq və altında səyahət
vasitəsilə mən üfüqdə fərq pəncərə idi landşaft , səyahət ,
çox mən ulduz gördüm irəli baxdı skanerdən sərf parlaq
parıltı Mən ay mina və sizin gördüm baxdı idi baxdıdəniz,
biz yalnız moonlight idi torpaq üzərində və dəniz altında
səyahət fəth izlədi.Hiss , düşüncə , istəyən istəyən ,
sevgi, ki, həsrətini idi.Mən sizə buraxılmış və burada var
istəyən , görüş arzu , həmişə düşünür , səni sevirəm və
siz olmadan qürbət və yaşayış , harada , sizin iştirakı hiss
istəyirəm, hiss olmadan səni sevirəm, səs-küy olmadan
əməllərini eşitmək , iy olmadan qoxu , görmə qapılar
olmadan görən toxunan olmadan və touch sizə sübut
olmadan mənə zövq dadmaq : 5 duyğu ilə arzu , görmək
.Siz əziyyət üçün , hiss sevilən, yaşadığı bir öyüd-nəsihət
, sənə öpən başqa , gördüm , mən həmişə xatırlayıram
sevgi went're sevdi heç vaxt.30, 2003 , evlilik sevgi mart
Moorish filipe Jun 02 Lisbon -... Havana Madrid Madrid
Madrid 09 Jun 10 Jun 2003 Lissabon Kubaya getmək və
Havana həqiqətən sucks sirr $ 100 almaq bilər .Mən sonra
hisə verilmiş və baş boss ilə çəkişmələri başlanğıcı idi
zərər və aşağı almaq və iş axtarmaq getmək sona çatdı
joining oynaqların siqaret olmadan dörd ay idi .Edebiyat
Fakültesi sinif yuxuda və oynaqların hisə verilmiş .Town
Hall Kitabxana lisbon Brook onlarla fəaliyyət bunu fobi
yaratmaq yeni ilə əlaqə dəhşətə orlando , mənə bir ay
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məzuniyyət çalışmışdır.Üstün texnika bəzi şübhələr
aydınlaşdırmaq istəyirəm sonra , mənə çıxmaq və xəstəlik
məzuniyyəti təqdim demək - vanna otağı getmək və
pendir tosteira sol qoy bilməz xüsusi faktlar ayrı-seçkilik
ilə Isel prezidenti məktub göndərdi ... Mən CTT bir kart
üzrə məmnuniyyətlə həyatını narazılıq yazmış və onu
almaq üçün özümü göndərdi.Son 8 il hesab verən
respublika prezidenti məktub göndərilməsi .Əslində ana
və həyat yoldaşı ilə mübahisə idi İşsizlik , mən işsizlik
müavinəti hüququ yoxdur mənə deyir Lissabon vətəndaş
mağaza sosial təminat əlaqə və mən bir təyyarə tutmaq
getmək üçün ideyası ilə burun məşq edəcəkLüksemburq
mənə bu işi həll etmək üçün Avropa Birliyi Barroso
danışmaq .Kulminasiya nöqtəsi yalnız bir an , yəqin ki,
bütün görünüşü kimi virtuoz image lakin yalnız mövcud və
ya bütün fiziki mövcudluğu xitam zamanı ölmək deyil ağıl
vəziyyətdə və birdən-birə hər şey off gedir sizin fikir bir
an və yasəbəb ola bilər .
Mən komanda özümü öldürmək dedi səsləri,
anlar əvvəl peşə idi "hacker" mənim həyat yoldaşı bildirib
ki eşitdim Mən həmişə acı badam iki şüşə almaq üçün
supermarket sevilən olduğunu söyləyən bir kağız yazıb
birlikdə bütün içdimüxtəlif həb ilə .O girdi və Inem
xilasetmə adlı vəziyyəti ilə qucaqlayır özünü aşkar Mənim
həyat yoldaşı qısa bir müddət sonra gəlib və mən
xəstəxanada bir uşaq bezi deyiləm ayılmaq zaman mənə
neft verdi.Gün sonra 02/2007 1-ci intihara cəhd etdi kafe
olmaz yaxın bir kafe demək mənə gələn bir narkotik
qarşılıqlı olmuşdur mənim qonşuları bildirib.
Mənim soul , əgər mənə dəmləmək varsa , heç
bir şey , fantaziya unutqan gizli plus zibil qalardı .Bir
təxribat ortaya xüsusi bir an , bir işsizlik üzüb gedirdi.O
toxunub və dünya gördüm olmaması , ən azı kimsə
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mənim reallıq üstələyir ki, bir lal touch həssaslıq olmadan,
murdar olacaq.Mənim kədər əlçatmaz kimi müyəssər
bütün xoşbəxtlik kimi sadədir.Siz ki üçün yazdığı üçün
sehrli mənə vasitəsilə sizin üçün ölüm , demək bir gün
istehza olmadan toxunmaq və heç bir şey daha çox
istəyən , siz mənə baxmaq mənə hiss edirəm və heç vaxt
bu qədər əziyyət hiss nə mən kimin vəəziyyət heç vaxt
öldü və heç vaxt yalnız bütün yandırmaq zaman bitir
mənə ağrı yanan yanan matçında yanında hiss itirilmiş
olacaq.Heç siz sevgi olacaq həmişə heç vaxt , çünki
əziyyət və sevilən bilirik ki, ki, deyəcəklər siz yolu ilə ,
sizə aldı.Lakin mənə məsuliyyət imtina imzaladıqdan
sonra sifariş azad verir psixiatr ilə söhbət xatırlamıram "
koma " idi və oyaq gəlir və yalnız bir uşaq bezi görür
xəstəxana və Cabral köri müalicə olunur .- Mən səni mənə
bilirsiniz bu kimi öpmək dua mərtəbəli pəncərələrindən
heyvanların vurmaq üçün Düşüncə və məhv və ya çox
narahat ruhu dövlətlər insanların bədən parçalar və
lacerations böyük iğtişaşlar hiss öldürmək fikir idi və
emosional arzusu hərəkətə ?Arzu böyüyüb zaman mənə
bu surripiámos bir-birinə kimi gizli bir öpücük verin
bilirsiniz, məni o yumşaq bir öpücük , verir.Sweet, bilmək
şirin .Mən sizə bir öpüş verir.Bütün hörmət ilə, siz və
mənə bildirin !Nə mənə düşünmək və mən nə etməliyəm?
Mən oxumaq olan üçün təşəkkür , bəlkə başa estou- !
Mülahizələr keçən artıq mənə artıq hüquqi saat ən azı
dəhşətli sual artıq gecə kütləvi və ya oyun xoruz fəsahətli
unwrapped hədiyyə onların qurmağa etdi oxumaq !Bizə
çıxış ayıran bir minimum və əks-səda sadəcə sükutla
anlaşıqlı kommunikativ ekstaz üçün Reflection hətta
yanan sadə imtina ağrı sözləri var.Hormonal və mənəvi
kimya tərəfindən fiziki deyil, aşılmaz maneə parlaq .Səma
orqanları kəpənəkgülü çiçəklənmə üçün bizə işğal .Sevgi
yonca axtarış, sərvət bu keçirmək üçün əlavə bir şey ilə
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çoxşaxəli insanlar və həmişə dərk ibarətdir, çünki .Digər
əlavə , bir daha da artırılması , sosial media nümayəndəsi
qeyrət bizə sürgün şəfqət və incəlik üçün bu arzu .Özünü
vahid və bölünməz perspektiv bax , dairə yaranır çox arzu
üçün hər hansı bir arzu uzaqlaşdırmağa deyil .Qızıl bu
dairə , əsasən yaxşı iman və sədaqət və hörmət gildiya
yoxdur.Biz təmiz və belə aktı vəhşi və yalnız həmişə
baxımından onların baxımdan başqa bir işgal mənə daha
eqoist bir şey deyil.Fikir sadə mübadiləsi bilən ağıl iltihablı
, ümumi mənada təcili müraciət edir.Zaman vermək və ya
digər özünü gətirir.Daha mənasız bir şey istəmirik nə rədd
, bu, asan deyil .Sevgi və məhəbbət deyil, mənə başqa
hiss deyil.Bizə olan arasında əlaqənin konstruktiv mövqeyi
.Instinktiv davranış çap yalnız bundan sonra mənə , mənə
hesab edirəm ki, indi mən yenə var .Münaqişə mən "mən"
çevrildi və biz bir-birinə dəstək vermək üçün nə yaxşı "
canlarından " Bilirsiniz, heç vaxt , çünki .Bu cür həmişə
açıq olan bizə gəlib .Siz səviyyədə olduğunu maskalar və
eqoizm öz ilə diqqət çəkən "I" öz olmaq .Yaxşı zireh Mən
heç var- belə sınıq olacaq " tu nin" mövcuddur və ki , "
Aİ-nin " daha çox " eu -nin" ki, pop zireh etdi.Love : love
bütün fəth .Avqust 2007 boşanma ... effervescent Light düşür və çağlamaq , azaldılmış və məğlubedilməz arzusu
filial daxil genişləndirir , xarici reallığı ilə qarşılaşdığı
zaman doğramaq bütün gözlər kimi illüziya deyil.Sevgi
genişləndirir və çirkləndirməklə kimi kin və saxta təsadüfi
dəlilik effervescent arzusu malik , bütün fikirləri tutur və
hakim və lovğa olmaq üçün icazə , bu enerji canlandırıcı
mübadiləsi edir , parlaq məzmun yoxdur .Onlar fikir və ya
faktlar fikir onlara həyat verir və hərəkət ulduzları , beton
arzusu , heç bir şey ki, constelares enerji yanan göy daha
gözəl kimi Lit göy , arzu daha güclü bir şey , parlaq göy
mükəmməl balans nail olmaq üçünulduzları arasında
daimi qarşılıqlı zəng və ulduz güc unikaldır.Bu enerji
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kosmik reallıq şərh istəyən deyil , yəni , alov olmadan
tüstü itmək necə məni qorxudur .Dirilik yaşayış yatırıldı və
duyğularının kristallaşma , şübhəsiz ki, siyasi düzgün bir
maska zaman mən məyus deyiləm .O soul qorxu və əzab
yolunda sehrli sizi çevrilir və həqiqətləri və hər şeyi
dəyişən heç bir impuls axını var ağıl keçir və inkişaf edən
bütün addımlar və dövründən dəyişir uçur , lakin heç
vaxthisslər ., Bizim sürücü bu dəyişiklik özünüzü azad və
əziyyət və həyat xüsusilə mutasiya genişləndirir.Həyat
Light, ehtiras dəlilik altında .Necə gəlmək?Qeyri-iradi
sevgi
və
sevilmək
istəyirəm
,
ehtiraslar
və
disappointments bir neçə illusions açmaq.Deluded və
mənə diqqət və hər hansı bir yalan pierces həqiqət sevgi
metodologiyası boyunca konsentrə sevirəm.Belə ki,
sevilmək , biz olan əsl şəxsiyyət ilə məşğul olan sahəsində
oynayan sevilən olunur Naked bizə sevilən olunur niyə
dərin maarifləndirmə tələb edir və hələ bu dialektik hesab
olunur , qarşılıqlı və çox sevirəm yaxşı təvəccöh zəruri
dichotomy var+ 1 = 1 1 zaman məntiqi bir şey edə
bilməz.Nəticədə sonra lovemaking ortasında vahid mövqe
var ki , ümumiyyətlə münasibət və dəyərləri və davranış
bağlamaq texniki deyil Belə ki məntiqi 1 + 1 = 2 , doğru ,
amma davranış məhsuldar olmayacaq.Aydın və zövq bu
doğru yeganə mənbəyi , və ya ola fərdiyyətçi və ya digər
fəaliyyət tədbirlər kimi əsl azadlıq deməkdir.Bəli, mən bir
çox üçün meyar olacaq aşağıdakı addımlar aradan
qaldırmaq üçün kifayət qədər məntiqi və ya məntiqsiz
yaşamış , mən tamamilə əmin olmaq istəyirəm , mən
zaman-zaman mənə ass təsəvvür və bu gün çətin ki,
eşşəklər varkimi , həqiqətən, öz nəticələr almaq , bəzən
bu rolu dayanır olan dolama süni eşşək deyil, var.Mən
revü qorxu var gəlmişkən haqqında ki, burada deyiləm ,
və crazy -ci ildən yoxdur münasibətlər yalnız müəyyən
hallarda və başqaları ilə hökm zaman , yəni tez-tez "
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yaşayış asılıdır".Ki, əsaslandırıcı bəzi sonra mən dəli
deyiləm demək istəyirəm yönləndirilməsi , mən ki, bir çox
insanlar xoşuma gəldi və bu səbəbdən , biz daha çox
sevgi və daha çox heç razı istəyirəm güman niyə sual
qoymaq kimi belə sevən ehtirası .Aşağıdakı deyərək
Retreat , bütün sevgi revü törətmək üçün pulsuz , biz
həssas və tez-tez manipulyasiya edir .Biz doğru sevgi, ki,
inanmaq istəyirəm niyə biz sevilən edilmişdir , çünki sevgi
doğurur və həyat hikmət tetikler ki, hissi
Həb ilə 11/2007 2 təşəbbüs intihar , köri xəstəxana və
Cabral bir genişlənməsinin ancaq "sonra benzodiazepinler
bu dəfə öldürmək üçün çalışır ? !" Mən tibb bacıları
müraciət edirəm kameraya daxil gəzmək , təhlil sonra
venadaxili shot iynə edirəm vəqan fışqırma .
Həyat və ölüm arasında ölüm yaşayan?Uf !Bağışlamaq ,
bu yerləşdirilir ?Obvious , kim həlak heç vaxt ?Hər kəs
ölümcül tezliklə biz yaşayırıq , tezliklə və sonra öləcək
hesab edirəm ki, bütün lağ belə ziddir istisna olmadan bir
an yaşamaq üçün tərk edib .Mənim ad günü sonra mən
tamamilə eybəcər hala salınmış və sakitləşdirildi 20 saat
sonra müqavilə "kənarda " getmək üçün cəhd edin, bir
dəfə daha xilas oldu.Üçüncü sağlamlıq qrupu tərəfindən
inzibati texnik bir dalğa qiymətləndirdi açıq procedure'm
iştirak və müsabiqənin ikinci baş verən bir 17.41 valore
qeyd var , gecə əvvəl yuxuda deyil və müsahibə 10-dan
çox oynaqların hisə verilmiş idisəhər oldu .Limanın bu
tibbi məktəb.Gün sonra mən getmək üçün var o intihar
düşüncələri ilə idi, çünki mən hətta yerinə olduğu , mən
gözlədim , amma gözləmə kifayət qədər idi .Yüngül sonra
bəli, lüt Dynamite ölümcül zövq kimi qırğın mənə və
flaşlar qədər ildırım mənə xəstə gələcək və əsassız ziyalı ,
gündəlik
həyatın
cari
ekstaz
istiqamətdə
mənə
göndərdi.Belə ki, bəli ciddilik və dəqiqlik kalori bağırsaq
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sol şəfa .Mən o heç bir güc var ki, qorxuram , çünki mən
keçmiş şadlanmaq əgər mən bilmirəm.Beləliklə , iki
dirəkləri , iki ifrata və mən müsbət və şəfa və qara və
haunting deyil heyran edilmişdir .Bu yüngül keçid və
qeyri-şəffaf hissləri , duyğuları əlaqədar və ya nailed
həyəcan , həyat zövq və yer üzündə təşviq və bizə güc
verir ki, maksimum güc zövq olmadan emosiyaların
aydınlıq və dərhal toran rasionallıq və impulsiv gəlirdeyil,
kəskin mavi ray və təcrübəli isti flaşlar ventilaste və
kölgələr kimi bizi zərər çəkmiş zərərli və geniş deyil fikir
kimi var istedad və güc qamarlamaq , hər şey hərəkət ,
lakin indiki və necə ortaya qoyur infiltratgörmə duyğuları
dəfə sükut vasitəsilə bizə fikir aydınlığı göstərir və
görünüşü bərkitmək və digər mənfi və ya müsbət enerji
keçir şərəfsiz əlil zövq kimi susur .Düşüncə sürəti , dərhal
, ikinci , vaxt fraksiyası , və vaxt hər kəsin hüquqları
vardır müsbət və ya mənfi təsir olub , çünki beləliklə
çərçivəsində və ya ən gülməli davranış heç bir parçalar
olacaq ani edir .Canlı enerji aparır və zövq və luminary
üçün ac ağlı başında olma və dəlilik neytral qütb olur qara
Faíska bir lacerating təsiri var , mən işıq əldə etmək üçün
öz enerji istifadə və kül kimi yanan təbəssüm esbaterá
məsləhət ,hərəkətə zaman istilik lüt , lakin azğın .Başqa
quadrant Christmas rahat düşüncə ilə Blue Ray və
yayındırma bizi ağac işıqlar vurğuladı.Bu axan üzləşdiyi bu
keçid , lakin snapshot yaşayan mane praqmatik enerji
obstruktiv deyil, ildırım titrəmələri və yer supersonic
sürəti istehsal deyil, güclü , eləcə də səs dalğa təsir
göstərir.Nə real və qeyri-real görünür .Əbədi həyat orada
gedir saxlamaq və sonra onun ətrafında , bu mübarizə və
ya tətil yaradılması, xəyal fikrinizi, bu müxalif çağlamaq
terror olan manipulyasiya və bir nöqtədə culminates və ya
yalnız bir iz boya üçün heç bir yol yoxdurçiçəklənməsinə
yaşayan ton yaşıl boya və grab həyat Bayındır , burada
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həmişə qeyd etmək istəyirdi hesab edir , sıx yaşayır.
01/2008 hərflərlə bir Tatu etmək
Darklightning və çiyin blade bir qığılcım və həyat qarşı heç
intentei Tatu sonra luz'08 deyərək gücü
2007-11 / 2008-01 - Commercial sürətli phone'm müştəri
ən yaxşı boss şirkətin 5 mobil telefon alır iş görünür
bilmir.Estarreja əlil park məkanında kitabxana oturdu və
yol ilə bağlı mənim etiraz kinayəli yer uzandı ki, yalnız
şikayət kitab ölçüsü və açılmış və başa çatdırılmışdır
müxtəlif olan demək deyil müxtəlif olanbir gün banner 20dən çox həcmi ilə yaxşı təhsil və etiket dolu idi keçirdi
vitrin giriş idi ki, " müxtəlif olan " haqqında bir kitab
plagiarized dolu .Estarreja mavi dəbilqə işləri ilə və ictimai
işlər əməkdaşı kimi 02/2008 Library Walk , qapı aşağıdakı
yazın: Mənə əziyyət ilə sükut hökm sürür edir.Ölüm
qardaşı təhdid və mən ruhi qiymətləndirilməsi üçün bu
ittihamla orqanlarına rəhbərlik edirəm.Mən bir xəstə kimi
qəbul edirəm Viscount xəstəxana Salreu öz təşəbbüsü ilə ,
kompüter sistemi yalnız xəstə daxil olduğunu etiraf etdi
və xəstə və ya olmayan bir müzakirə yaradır olacaq !Mən
onlar mənə bir ride ev növbəti gün verdi GNR hərbi ilə
gəlib çatan Coimbra psixiatrik xəstəxanaya getmək təklif
.Mən söz vurmaq və 10 saat ərzində speechless edirəm
.Mən yüngül cihazlar alıb və anti Dantas manifest José de
Almada - qul , şair Orpheus d' Futuristik və hər şey ,
mənim yataq pəncərə həyata maksimum həcmi
yerləşdirilib ilə natiqlər 100watts CD amplified ilə səs .Huc
- Coimbra xəstəxana bülleten Universiteti Xəstəxanalar kişi psixiatriya xidməti - , roommate on uşaq bezi
dəyişdirmək , başqa bir mübahisə ilə Normal xəstəlik Xəstə 2008-02-02 2008 02-18 buraxıldı bu xəstəxanaya
müraciət
etdio,
hətta
müalicə
ortasında
sonra
getdi.Qandallı
and'm
hətta
psixiatr
tərəfindən
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görmürsənmi hospital'm orqanları tərəfindən Led xərəyə
bağlı və iynə alaraq , mənim iradəsinə qarşı müalicə
riayət etməyə məcbur edilir.Mən gün mən qabaqda işıq
dizayn güc idi mənim Tatu kənarda kütləvi göstərdi sviter
etdi , o borc kitab aldı və göl şəhər zalı onları atdı , mən
alayı 15 avro tərk gəldi.Mən pis cd qədər cızıqlanmış
cinayət işi başlanıb olunacaq və kortej gün şəhər meydanı
işıq mənbəyi kitablar atıldı kitabxana götürülmüşdür kitab
vermədi Estarreja mədəniyyət məclis tərəfindən çağırılır
olmaq üçün gəldi.
Xəstəlik plan düşdü , çünki mən speechless idi,
mən , mən lal olacaq deyil, çünki mən demək deyil
düşündüm ki, bir multimillion - dollar gizli , dünyanın ən
böyük xəzinə olacaq mənim əlyazma ərəb kitab oğlum ilə
qalmaq .
Koğuş Coimbra rolu mən ... bəlkə yalnız heç
mən şizofrenik edirəm şizofrenik psikoz diaqnozu qoyuldu
tibb bacıları iclasında söhbət dinlədi , yardımçı asan I
həmkarları dinləmək reallaşdırılmış mənim növbəsində idi
ki,... O , qeyd " xilas təhlükə " " pijama saxlamaq " Mən
gülünc tapmaq yazmışdır heç pijama run gedir ?Mən
müalicə aşağıdakı kimi məhkəmə sənədi imzalamaq tələb
bu məcburi həbs am çıxmaq üçün .Aveiro xəstəxanada
giriş müsahibədə o, yalnız meyvə ağacları düşmüş və yağ
və çiyələk saat sevmədiyi yemək mənim təxəllüsü "Light
Rəbbi , " müalicə istədiklərini söylədi .Adi yemək nə idi .O
mənə s kəşflər model atma kimi , intihar formaları
haqqında fikir ...
Mən heç sadiq , lakin kədərli clown'm saxta
təbəssüm kimi keçirilməsi ilə real olan kimi , görən mənə
mane olan bir əzab hiss Live , daxili sevinc , xarici uyğun
deyil.Mən səyahət və bu, çox baxışdan uzaq bir nöqtədə
olma , normal yersiz mənə edir ki, bir float hiss
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edirəm.Mən dibsiz addım , qeyri-təbii fenomen hiss,
ancaq bir heyvan vəhşi kimi ferocity və sürəti , əmma
boğmaq hiss və zaman uğursuzluğa bir fitri güc
əvvəlcədən təyin kimi öldürün.Iz olmadan səfər , çirkin
çirkin və həqiqətən günahkar image, göy temperatur
hündürlüyü , gül and görürük və bu yalnız bir pis dəfə
zorakı surge artır Mən bir təlxək kimi geyimli bütün
yekunlaşdı və təkmilləşdirilmiş ferocity vəITN bir cap ilə Venesuela qəhvə Portuqaliya məlumat .CTT , məhkəmə
məktub qaldırmaq çünki mənim xəstəlik yəni mən yazılı
deyil , imza mənim barmaq izi edə bilməz ki, işçi demək
olacaq .Coimbra , qapı tutacaqları ilə bir kart kağız qarşı
otel kimi xəstəxana narahat deyil deyərək !Narahat və
mən ağac yarpaqları aldığınız tapa perimetri xəstəxana
tərəfindən bilək onunla getdi etməyin , yarpaqları və
polen Tomas ləqəb " paraşütçü " sifariş bülletenlərinin
siqaret edir.
Parlament ev təklif konstitusiya ilə təmkin
kafedrasının sərgisi qoymaq və müdafiə açıq Coimbra Mən
yumurtalıq
bir
GNR
əmrindəki
psixiatrik
qiymətləndirmə tarixi ilə yenidən xəstəxanaya qəbul
edirəm son bir həftə xəstəxanadan ayrıldıhakimiyyəti
olmaması .Mən yüngül və Coimbra açarları Xəstəxanası
pozulma, qaralama işıq gücü deyərək işıq çıxmaq , super
maraqlı almaq və böyük bir mövzu Şeytanın mənşəyi
haqqında müraciət edib " hashashin / rəqəm. "Psixiatriya
şöbəsi qarışıq kimi kişi və yataq otağı vanna otağı bir
xəstə ilə oral seks üçün var .Aveiro xəstəxanalıq oldu və 5
sm açıq pəncərədən nəfəs .Və yalnız hava əsən nəfəs
istəyirdi və bağ gördüm və insanlar çalışan və zövq və
yalnız nəfəs istədi ... azadlıq hiss
Davamı olsun : həyat tərzi
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True hesabları
Nelson Pereira bras
Olan deməkdir , elan ki, bir ... həyat Way ki, bütün
atalarımızdan miras , sonra biz cəmiyyətin qanunları ilə
elan olunur ki əkəlik, bir çatanda aktları törətmişlər
missiya varbiz demokratiya yaşayır.
Bu edir bilik əldə edə bilərsiniz ki, bütün , biz baxmaq hər
şey biz qurmaq nə zaman .
Necə gəlib?
Biz səbəblə zorla fəaliyyət göstərdikləri cəmiyyətdə
məşğul olan zaman , biz həmişə olmaq üçün yaşamaq var
, bizə bir usta cəmiyyətin özü tərəfindən görülə üçün biz
ola bilər ki, daha çox layiqdir pis ola bilməz , qəbul
olmaq;ki, biz də kömək arasında var bilirik ki ,
yaşadığımız budur.
Necə gəlib?
Biz bir-birimizə xidmət insanlar Çünki problem əldə
mövcuddur niyə mənə yüksəkdir pisliklər zaman həqiqəti
danışmaq var.
Necə gəlib?
Biz sosial varlıq ola bilər, çünki , lakin biz olan vəhşi
yaşaya bilər.
Zaman insanlar bərabər idarə deyil .
Amma həmişə mövcud və şübhə , həmişə biz , tədris
olunur tədris olunur və biz yaxşı təcrübə , çünki siz ,
həqiqətən, inam, onda biz də bizə xidmət əmin isə biz
gəzmək yerləşir ki , bizə haunts inamsızlıq .
Biz , bu mənim kitab, siz onlar eşitmək və yataq oxumaq
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istədiyiniz mövzular valeh hər hansı bir kitab tapa
bilərsiniz kitab oxuya bilərsiniz bütün oxuculara xahiş
etmək istəyirəm .
Bu yaxşı şirkət heç oxumaq və doğru bu hekayələr
görmək olacaq .
Onlar səhvə yol edənlər əsl təcrübə verilməsi , amma
mənə Haunted bütün pisliklərin şəfa bilirdi ki, hiss edir.
Bu nəşr mövzusu nə olacaq?
Flying hesabat, o, oxucu şok istəmirəm , çox şok olacaq
bir məsələ ola bilər, lakin hesabat doğru və qanuni bir
şəkildə yaşamış bir şəkildə təqdim olunur.
Mən iman qanun çərçivəsində bir təcrübə idi üçün, min
şeyi təsəvvür dəri heyvan instinkt real hiss hiss edirəm.
Biz zorla qazanmaq istəyirik və biz kimi hiss edirəm.
Outlaw , biz bütün biz tapmaq və biz bütün pis
baxmayaraq, pis hesab edilə bilməz, çünki , biz yaşamaq
üçün istifadə yol gəlir çəki bilər ki, öyrəndim ki, olan .
Mən hər bir Reenkarnasyon var olacaq .
Ambition biz asan tapmaq bir şəkildə yaşamaq istəyirəm,
lakin bu asan deyil və biz hüquq bar düşdü zaman , çətin
və yaxşı vəkillər ödəmək üçün pul yoxdur , biz daha
yüksək qiymət ödəmək , yaşamaq .
Necə gəlib?
Biz lütf düşmür , biz gülməli ola bilməz.
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Həmişə həyatda tərəqqi bir miras ilə dünyaya Niyə biz
həmçinin öyrətmək və acı həyat təcrübəsi yaymaq və mən
hələ bunun üçün ödənilməsi alıram!
Mən Afrika anadan olub , üç bacısı var idi : Elvira ,
Candida və var.Bəli , orada yaxşı bir başlanğıc , parlaq
hekayə ola bilər ki, bir hekayə , lakin bir az yaxşı həyat
hekayəsi oldu .
Bu funksiya sözdə həbsxana işçiləri , həmişə həqiqətən
qərar çəngəl məni off ola bilər qəbul etmək istəyən üçün
onlara düşmən hökm yerinə çox pis kişi hiss etmədim.
Mən həyatda getdi kimi yol boyunca bir neçə cinayət
törətmiş .
O məşğul kimə , jarqon bir forması idi bu müddət , jarqon
idi istifadə və ya biz də müddət getdi bilər .
Biz aradığınız yerlərdə həmişə var şiddət ya biz,
həqiqətən, biz nə yaxşı hiss çünki , cazibədar və ya
provocatively zorakılıq tapılmadı estakada idi gətirdiyi
həyat yolu idi .Bu , heç bir cəmiyyət olduqca pis görünə
bilər maddələrin lazımi istehlak olduğu hiss olunmur ,
əgər digər cinayət yaşamaq bilər ki, qəbul edə bilər, çünki
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, cəmiyyətin gözündə hesab , lakin onlar mövcud olur.
Və kimi biz bütün mengeneler var, lakin belə həmişə biz
həmişə pis kimi hiss idi bir şey kimi deyil zaman pis
almaq, lakin biz yaratdıq olduğu böyük bir görmə var ,
imkanlarımızı vəyaşama istəyirik və yaşamaq və digər
daha yaxşı olmaq ehtirası var bizim təlim edir.
Orada mənim yaradılması off pissed neçə Picardias ola
bilər, amma onun görüşüb ildən bir qız var idi , bu
bastards ortasında , mən həmişə öz xoşuma gəldi mənə
eyni ad idi olardı.
Həmişə gün onu görüşüb ildən öz xoşuma gəldi ki, mən
həmişə , o , ilk baxışdan sevgi deyil , bu çox mənimlə
yaşamış və mənim bacı ilə çox yaşadıq , bir əlaqələr var
idi , öz xoşuma gəldi , iman və qadın heç vaxt
inanıramMən sizə öpdü ilk dəfə , mən doğru aslan hiss ki,
sevdiyi kimi , biz bütün savana özümüzü görmək
istəyirəm .
Bütün insanlara bərabər bir həyat hüququna malikdir O,
həyat yoldaşı və bir ailə var .
Bütün , bir yol və ya başqa inteqrasiya olunub , belə ki,
mən yaşadığı həyat yolu qəbul və bu sevgi yalnız bir dəfə
həyat var , müdrik hiss etmir , nə də heç kimi özümü
hesab, lakin mən onların hamısını bir araya gəldibiz
çevirmək lazımdır , böyük bir qanun ödənilmiş, lakin
bütün yaxşı bir həyat üçün istəyirdi, çünki .
O, oğurluq , sadə -ci ildə başlayan silah gücü ilə bəzi etdi
, o , mən oğurluqlar etdiyini başladı nə yaxşı idi .Lakin
kokain həddindən artıq istehlak mənə degradei sonra,
mən siqaret haqqında yaxşı hiss və tərk etmək istəmədi.
O, məhkəmə barlar azaldılması ki, zorakılıq , istifadə
etmək lazım deyil ki , mənə əsəbi , lakin heç bir reaksiya
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var idi , əgər mənim turda hər kəs hücum heç vaxt.
Mən yalnız pul almaq və ya gətirilən dəyərlər almaq
istəyirdi , yağış nəm olur kim gedir bilirik.
Müxtəlif saytlar , mən ihbar üzərinə böyüyüb , Lissabon
həmişə mən artıq tarixi kitablar , tarixi və mədəni dəyər
şəhəri oxumaq kimi bu şəhər hesab , mənim üçün fun
olmuşdur.
Təmin etmək üçün mən , mən yalnız pul gözəl istəyirdi və
bu aktlar yalnız istədi pis hiss bilirdi belə , yəni yalnız pul
istəyirdi kimi yaxşı bir həyat olan inkişaf , həyat
encordeirada yaşamağa qadir olmaq gördümmənim
asılılığı və sosial mühit , sosial hiss edən insanlar yaxşı
olmaq və insanlar ilə əlaqələr yaşayan ortasında normal,
normal hiss edirəm.
Mən o öz ərazisində və yaşayış sahəsi əldə mənə mane
aslan hökm , lovğa hiss etdim.Beləliklə, mən bir qadın
olan həyat qarşı-qarşıya !Yaxşı ... Mən pis insanlar üçün
nə edə bilər ki, müsbət bir şəkildə həyat bu şəkildə davam
etdi , qəddar şəkildə bir-birinə məhv və heç bir şey onları
tərk bir şəkildə hər kəs zərər heç vaxt.
Yalnız an hallarda istifadə etdi və yalnız pul üçün bunu ,
kokain çəkmək üçün tez çatdırmaq , lakin həmişə bir
adam anadan deyil , hətta bəlkə də öyrənmək üçün səbəb
varis olar nə olan qaçılmaz idi nə prolonguei üçündə spirt
içkilər və narkotik gübrələmə nəticəsində sol irsiyyət
genlərin procreation reaksiya çəkən insandır.
Mən bütün bu oxumaq və oxucu bu məsəl , mən bu
barədə danışmaq idi, çünki bu barədə danışmaq növü
çatdırmaq edə bilmək üçün bu sahədə "ekspert" deyil,
həyat yolları var.Digər pis görülür onlar bəzən , həmçinin
görünür.
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Necə gəlib?
Biz referenciei yuxarıda kimi, həmişə kin ilə çıxış edə
bilməz öyrənildi həyat yolu , bu əfv olmalıdır, çünki , yaxşı
məşhuru üçün!
Necə gəlib?
Biz yaşamaq Çünki , standartlar , canlı hiss və hiss
komanda həyat, ehtirası forması yaxşı bir həyat malik
olmalıdır.
Əlaqələr Mən , 22 orduda qoşuldu, açılmış, lakin getmək
istəmədi , lakin qanun belə ifadə edildi.Mən doğru
əlaqələr var idi və mən burada eyni Cristina var və heç
vaxt ehtiras biz bütün biz bütün doğru soul mate tapmaq
istəyirəm talib əlaqələr başladı var.
O , o yaxşı hiss etmədim məndən uzaq olduğunu hiss , sıx
olaraq yaşadığı və o, mənə bir az daha çox güc üçün aldı ,
bəlkə ki.
O qız qısqanc idi sevdi, lakin bu , insanely qısqanc idi ,
mənim tətbiqi üçün mənimlə kimsə məcbur məni bilər heç
bir real xəstə pis olduğunu sağlam qısqanclıq və
qısqanclıq idi.
Necə gəlib?
Mən düşündüm və yalnız mənim həyat qadını itirəcək
itirilmiş , lakin bu baş verib.Mən Bairro Alto getmək
istəyirdi və o , biz müzakirə kiçik sahəsində bir diskoteka
getmək və biz sona çatdı yerləşir ki , bəlkə onun iradəsi
deyil, böyük qardaşı , eləcə də əlaqələr əsla qəbul
etmirəm.Mən onunla mübarizə idi, lakin o, Tina sevgi
başlamazdan əvvəl idi, lakin hal bir an idi sərf, lakin mən
onu bəyəndim , lakin o, həyat mənim yol qəbul etmədi ,
belə ki, mənə heç vaxt, lakin heç vaxt idi göstərdimənə ,
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mən də olduğunu bilmədən .
Çox deyil zərər , lakin o, öz bacısı ilə əlaqələr qəbul
etmədi.O, ki, əlaqələr saxlanılır , belə ki , biz eyni
məhəllədə yaşayan yalnız kontekstində faktı mənə ilə
yaradılması ki, yaşadı.
Anası onlara gələn , evdar anlayışı , ata bilmirəm, lakin bu
raul yaxşı lord idi.
Qadın hesabına yalnız yaşamaq öyrəndim , biz artıq təhsil
, bu məhəllə bir uşaq idi vergi elan Məhəlləsində
hündürlüyü var , lakin zaman hissi var idi.
Və bu zaman tez o kiçik yaşına baxmayaraq , o, həyat və
o nə üçün mübarizə idi , gördüm : ata, ana , ev, qida
mənə uğursuz deyil və mənə uğursuz heç vaxt.Çünki
anam qəbul aşağı əmək haqqı olmasına baxmayaraq, 11
gəlir ödənişli nağıl və atam yalnız icarə ödənişli var, var,
ancaq ərzaq çatışmırdı heç vaxt.
Belə ki, ki, aradan qaldırılması edirəm ki, mənim ata
itirmək , öyrənmək məni tərk ona eyni şəkildə reaksiya idi
biri idi ki, unutqanlıq gətirib çıxara bilər , sonun başlanğıcı
oldu.
Mən bir qəhrəman , məzlum insanların bir oğlu mübarizə
insan , nənə , Elvira , ona baxdı Mən o ... Mən alışdım nə
olar , məktəbə getdi qədər , 6 yaşına qədər yaşadı kimə
idimənim nənə asılı olmayaraq atam birbaşa monitorinqi ,
mənə formalaşdırılması , lakin zaman hələ də açıq geniş
gözləri var idi , lakin zaman hissi idi.
Zaman anlayışı var idi.
Dünyada mövcud ola bilər purest hesabat var.Necə gəlib?
Hal-hazırda hər kəs asılı olmayaraq o oynayır vəziyyəti və
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ya sosial iyerarxiya həyat yolu ilə ön plana gələ bilər.
Belə ki, bu hissəsi , həqiqətən , heç bir , yəni konkret
konkret sübut olmadan bir şey ittiham edilə bilər anlayışı .
Necə gəlib?
Belə ki, qanunlar idarə və biz bütün biz öldürmək oğurluq
və təcavüz etməməlidir imkanı var.
Bu hekayə əsaslanır , çünki biz insanlıq və nail cür
hadisələrin sabah geri bilərsiniz.
Biz davamlılığı , həmişə davamlı olacaq davamlılığı,
nəzərdə tutulmuşdur ki, .
Və biz bir səbəb üçün yaşayır ki, tamamilə müəyyən , biz
qalır və yer üzündə mövcud davam deyil .
Mən mövzu dəyişə bilər , bilmirəm, lakin bu baş əsl
hekayə diqqəti yayındırmaq bilər, oxucu oxu narahat edə
bilər.
Amma bu biz yaşandı vəziyyətlərdə anlamaq daha yaxşı
müəyyən edəcəyik , çünki bütün kitab ərzində həmişə
mövcud olacaq misallar var.
Necə gəlib?
Bütün başqaları gözü hətta Judas ola bilər, çünki həmişə
sağlam həyat və cəmiyyət anlayışı var bir cəmiyyətdə idi,
lakin həyatında çox əhəmiyyətli bir şey var ki,
görəcəksiniz etmək üçün, biz donuz meyvəbiz biçmək
edəcək.
Amma qarşısında nümunə olmaq üçün , yaxşı müalicə
olunmalıdır , atam həmişə məni gördü və necə bir padşah
görmək istəyirdi , amma padşah həmişə qazanmaq və çox
gənc açılmış bilməz döyüşçü deyiləm.
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Mən asan asan, lakin ağır deyil ki, qeyd zaman , mən ov
dublyaj zaman var.
Mən o itirdiyini hiss qarşısında bir yumruq ilə hücum
sonra, o, sonra mənimlə davam çalışdı , hətta gözləri hiss
, amma imtina və cinayət əsl hekayə başladı var idi, lakin
tarixiSantarém hərbi həbsxanada altı ay yerinə zaman,
artıq ayrıldı , hərbi həbsxana idi.
Vaxt Arnaldo məhkum edilib , ki, fərdi hekayə oxucu bu
halda həbsxanada , real sosial mühit başa düşəcəklər
uzadılması kitab , həbsxanada mənim yolda uyğun deyil ,
altı ay Papa tərəfindən əfv verildi qalmaq.
Mən yaxşı bir həyat sürmək üçün investisiya bilər bütün
idi , çəllək məni ayrılmışdır.Mən nə idi?Mən onların
uğurlar cəhd .
Hələ dülgər qulluqçusu kimi yeraltı ucunda iş var .Blacks
mənə qorxulan evdə idi daha yaxşı bir həyat istəyirdim
qara kabel -yaşıl , yaxşı insanların ilə işləyir .
Portuqaliya ölkəni özü köç etmək onlara rəhbərlik belə
axtarış ola bilməz öz ölkələrində daha yaxşı bir həyat
üçün istədi .
Bu yaxınlığı ilə Portuqaliya baxmaq üçün asan idi .
Onlar bərabərsizliyi ilə mübarizə idi, çünki mən , Cape
Verde pis ləqəbli onlarla yaşamaq , Cape Verdeans
yaxınlığını hiss etməyə başladı və Portuqaliya gələndə
burada müharibə sərf etmişdir , eləcə də qəbul edilməyib
insanlar idixarici və o zaman hələ pissed edilib , bir
Chavalito idi oyaq idi və bir uşaq istəyir nə heç kim
başladı , mən gəzməyə başladı, mən vadiador heç vaxt ,
bir vagueador idi.
Mən keçmişdə təcrübəsi sahəsində əldə öyrənilməsi kimi ,
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yaş 8 mənim valideynləri ayrılması gördüm və artıq məni
çox yaxşı aşağı gətirmək deyil bilirdi kimi , mən bir
qəhrəman olan adam qaldırılmasını hiss.
Görən bu da mən anam kömək idi həyata gənc yaşda
itirən , lakin mən, həqiqətən, atam sevdi.
Hər yay , o, orduda olanda sonra hələ də davam 17 il
qədər vasitəsilə getmək , lakin sonra təbii ki, spacing
başladı olardı.
Zamanda onunla bayram sərf təcrübə məktəbi nəqliyyat
xidməti ağız əncir ağacı idi.
Atam , çətin bir uşaqlıq idi mənim nənə ehtirası , həyat
inkişaf daha çox dəstək və daha çox pul var idi com14 il
atasını itirən , sərt adam idi .
Atam oğlu artıq evdə yaşadığı idi, o partiyadan tələsik
vida etdi xoşuma gəldi, çünki atası görmək heç vaxt idi ,
lakin onun anası kömək etmək çətin artıb , onun işdən
azad sevən idi ki,ana .
Mən nənə ilə altı il yaşadı , lakin aşağıda uşaqlar aclıq
çəkmək imkan heç vaxt , ağır artıb onu nə qədər çətin idi.
Zaman o, bir miner idi.Filiz iş axtarır , lakin iş deyil ,
velosipedçi o ordu qoşuldu və karyerasını davam zaman
idi.
Biz bütün özünü təmin təmin etmək lazımdır ki, təmin bir
normal insan halına gəldiyini , həyat zərurət var qatıldı.
O, sərt adam , dost dostu , uşaqların dostu deyil, çox söz
idi ki, oldu , lakin hörmətli və vicdanlı idi .
Ki, o, həmişə məni tərk etmək istəyirdi, lakin var idi ,
ayrılıq nə , mən olan və həyat yolu yolu daha da
monitorinqi ilə davam bir az geri çəkildi , çətinliklər
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maneə aradan qaldırılması üçünhəyat törətmək üçün
gələcək təmin etmək üçün iş əmin bütün yaxşı uşaqlar ,
biz onun uşaqlar layiq , həm də mənim hissəsində
anlaşma və sədaqət olmaması var idi, mən dedi hiyləgər
ola oldu.
Ki, yaxşı ediləcək görmək var, lakin yalnız ayıraraq pis
yalnız qəbul məni pis düşüncə heç vaxt , çünki sensasiya
psixoloji kamçı ucu yalnız pisləşdirmək gəldi.
Və bütün aktın məhkum düşüb necə .Harada başladı ?
Bu ayrılıq idi , mən təklik iştirak etmək üçün başladığı idi,
lakin həyat mənim yol keçmiş idi və mən o hiss lakin
qışqırdı ki, məyusluq narahat təhlükəsiz hiss , siz məni
heç vaxt tərkMən daha çox verəcəkdir .
O mənə qəbul etmək istəyirəm çevrilmişdir zaman Mən
həyat mənim yol içməli və oğurluq davam etdi və hələ də
bir neçə dəfə axtarış və axtarış zaman və ki , siz məni
əziyyət etdi bilmirəm , mən hiss qayıtmaq istəyirəm
deyilağrılı idi , lakin həmişə yaşamaq və hələ də var idi .
Mən hələ zaman o, həmişə mən bu ehtiras üçün çox
təqdir mənim olmaq idi düşündüm həbs bir çox illər
yaşamış niyə fikrimi idi ki, başqa bərabər yaşamış deyil .
Mən bilirdim kimi profilaktik qatıldı Linhó zəncirinin üç ay
məhkum sonra Linhó , mənim hekayə ki, biz başqasının
dünya ilə məşğul lazımdır ki, bir igidlik məhdudlaşdırılır
olan igidlik ətrafında başlayır , nə olar bu,yol təklik çox
uzun ola bilər ki, cinayət törədən və zəncir sərsəmlik
hüquq hökm sürür bir dünya daxilində , və biz oxumaq
zaman edənlər ilə məşğul olmaq üçün en asan yol idi ,
Jungle run çevrildieşşəklər ilə onlara ilə məşğul var, lakin
, mənə seçdi bu üsul mənim xilas oldu , biz düşə bilər çox
ağıllı , belə ki, həyat var həyat çox deyil , belə ki, çox
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dəniz əsaslandırılmış deyil alınmalıdır əgər ki, olduMən
özüm vurulmuş tapıldı və yeni idi , orada keçə bilər il ola
ola bilər ki, bütün fikir qələbə idi, lakin mənim start uzun
olacaq və mən azadlıq olmadan qadınsız özümü aşkar
çünki çətinlikli bir başlanğıcı idi .Belə ki, nə idi?Hesab
edirəm ki, onlar sonra görmək yaşamaq disgusted sonra ,
fikir heç vaxt ki, təkrarlanan insanlar , həyata gəlib ki,
gündəlik keçmək , çünki onlar baş hətta zorakılıq
münaqişələr nəzərə almaq istəyən deyil , asan deyil ,
hörmət qazanmaq başladıhər narkotik satan çünki inhisar
ətrafında qalan zənciri içində həyat narkotik çünki heroin
siqaret açılmış necə ki, çünki artıq zəncir daxil olmuş kimi
insanlar , digər istehlakçılar bir-birinə bu qədər zərər edə
bilərkokain həddindən artıq istehlak , heroin başlamaq
qərara , lakin oyun , look'll tüstü heroin forması , lakin
mən özümü bir şey edə bilmədim yapışmış aşkar zaman ,
lakin mən bunu öyrəndim , lakin sonradan məlumat
veriləcək , sonra başlamaqbu yalnız mən cinsi olan
mücərrəd fikir , mənə bu barədə düşünməyə imkan deyil
ki, bir kimyəvi ilə təchiz edilmişdir ki, bilmək heroin üçün
istefa , zövqlərə baxmayaraq zəncirvari reallıq qaçan bir
həyat var idi .Mən qanuni platonic sevgi və böyük sevir
var, lakin yalnız siqaret istəmirəm , cəhd etmək üçün
kifayət deyil zəmanət , lakin bir şey həmişə nə əmr bir
iyerarxiya görən digər liderləri olmaq istəyirəm aspekt
varMən orada idi ədalət borcunu ödəyir , lakin mənim
marşrut bu dərs ki, öyrəndim ki, çox pis idi, çünki siz , bu
ağrılı , bu çat çətindir, hər kəs üçün üzr hiss qərar bilməz
bilirik ki,döyülmüş və cümlənin ortasında çıxmaq , çünki
itirilmiş deyil , lakin mənim image yandırıldı , olduqca
müraciət , həbs bu illər ərzində mənim keçid bir haqqhesab var, mən təəssüf bilməz olan sonunda ağır prinsipi ,
başlanğıcı ididərman mənə biz bütün hiss böyük ehtiyac
azad kömək Mən illər üçün hisə verilmiş bir zövq məntiqi
53

baxımından deyil , şərtləri azadlığı, gözəl dad Mən də inşa
ki, sevgi bütün bu il gəzmək , lakin üçünsonra olacaq ,
indi bütün giriş ilə başlamaq necə bilmirəm bitdi, səyahət
haqqında danışmaq zaman belə təklik həyat ərzində rifahı
üçün axtarır, lakin çünki rifah , bütün subyektiv edir
hökmlümüxtəlif nöqtələrində hirsləndirmək bilər , bizə
baxır hər kəs üçün müraciət edə bilməz , oğurlanmış ola
bilər birinci, ikinci qul , iş, sevgi və ya gün evdar
növbəsində üçüncü tərəf çevirmək edə bilər, hər zaman
ola bilməz zənciri içində kişilərin müxtəlif bir çox
varqəlbində gedir və ya hər kəs sevir ki, bir çox zərər
verməmək hüququ seçmək , lakin hələ də bir daha
əhəmiyyətli nöqtə olduğunu başqa , bu zənciri
çərçivəsində həyata keçirilir , hətta, heç, heç , bir dostluq
ala bilərsiniz nə ,qarşıdurma , heç bir şey yoxdur edənlər
zənciri içində qarşıdurma boş bir tərəfdən , boş və
bütövlükdə güclü var zənciri içində çox çətin olardı
milyard və ya o mənə üz almaq üçün geri vermək idilakin
belə ağır yol getmək istədi getmək istədi , mən həmişə
anlamaq üçün mənə uzun bir yol , mənim tərəfi həmişə
daha çox psixoloji idi.
Zənciri içində yaxşılıq yolunu aşkar heç vaxt onu yalnız pis
gördüm yaxşı inanmırdı idi.Necə gəlib?Mən başqaları
gözləri yalnız bir qadın idi, çünki özüm ikrah hiss çünki ,
qadın üçün istefa nə başqa hər hansı səbəb həsr istəmir
avara , bir deməkdir , biz istifadə bir jarqon termini
edirhəmişə ilahi verir yolu bir gedir , nə güc var ümid və
iman inam və həmişə mənə çərçivəsində aparılır orada
homicides gördüm.
Amma bu marimbar idi və mənə yaşamaq üçün icazə ,
heç mənə zərər üçün cəhd kimi , həqiqət izah , və məhz
bu bütün açılmış necə oldu olmalıdır , mən gözlənilməz,
çox qeyri-sabit idi və məktəb direktoru mənə
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həvəsləndirirtəhsilini davam , lakin tam , yalnız bütün
təhsil üçün , ailə dəstək dəstək təmin .
Yaşamaq və pis nə iddia etmək üçün bir sərin yolu ilə
təmin edilir olduqda bu zaman , niyə qanun çərçivəsində
çünki , biz sövq edir və sistem tərəfindən məğlub zaman
bizə pis verir ki, o , bu dəstək təmin adlı varbütün yaxşı
gedir , biz pul var bir sistem sövq edir pul olmayan ,
ədalət işləri artıq yox idi , çünki .
Onlar sizə iman kimi, onlar işçilərin çünki dəyişdirmək
üçün heç bir şey edə bilərsiniz , və onlar yalnız açıq bir
araşdırmaya şikayəti ilə , ədalət üçün müəyyən tələblər
olmadan hərəkət edə bilməz ünsiyyət var, lakin onlar bir
açıqo , zənciri içində hərəkət gəzinti bilirdi Pornoqrafiya
gözətçilər bilirdi, çünki istintaq I çəngəl off həmişə , həbs
narkotik daşıyan o , bəzi digər həbsə düşdülər , üz var .
Bu polislər bəziləri artıq , məhbus bilirdi üstün və Alfredo
biri ilə bir epizod idi Mafia əsl padşah gecə bir adam ,
gecə padşahı keçid ev explorer idi, bu bir həyat
layiqdiryaxşı o polislər idi və onunla mənim həyat bir az
müsbət epizod var , baxmayaraq ki, sabiq polis cinayət
Mən ona bəzi şeylər öyrəndim çünki mən kitab qeyd
etmək üçün xoşbəxt olacaq yol başlamışdır yalnız Goe idi,
onlarvaxt artıq veteran idi yalnız , həbsxana kətan məni
öldürmək üçün cəhd , beş görüşdü idi .O, hər agent bilirdi
və bütün məni bilirdi və mən onların hamısı üçün bir
stimul onlar mənə gördüm nümunə oldu , çünki bu epizod
, xəstə məhbusların ilə bağlı bütün zəncir düşdü , biz idi,
çünki əlavə ərzində davamlılığını təmin edirola , və mən
nigah deyil, səhv , məni öldürmək üçün cəhd əslində ,
onlar epizod intiqam almaq istəyirdi , mən baş insan
olmağa dəvət etdi , lakin mənə olardı ki, Cape Verde
yuxarıda göstərilən zamanbir yalnız siz istəyirdi əgər o,
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ölü olacağını gördünüz birliyi həyata istədi.
O, təvazökar , çünki Lakin istehza ki, heç agrediramyalnız özünü geri və onunla dostluğu möhkəmləndirmək
üçün cəhd öldürdü baş verib , lakin o, bu epizod unutmaq
heç vaxt ona daxili bilirdi , yalnız onu bağışladıvə biz
məhbusların , mənə izah etdi nə ilə aldadaraq , lakin
gözətçi və həbsxana xidmət və istiqaməti o erkən ölüm
qiymət ödəmək ki, məni məğlub edə bilirdi , çünki , sonra
belə idi olan mən onu gəzmək edəkMən o hörmət və mən
onu istəmirəm ki, əgər o, sağ ola bilməz , çünki qəbul
etmək öyrəndim təvazökar idi həyata , lakin heç bir
məqam var idi və yalnız , mən polisləri nifrət adi
məhbuslar tərəfindən tənqid edilib ödəmək üçün yüksək
qiymət idiMən achincalhado .
- Nelson Bu oğlan qəbul kimi?
Mən o ilk növbədə, onun professional idi, çünki , bunu
qəbul onlar polislər olan , yaşadığı mühit çıxış güclü
düşmən qazandı, çox bilikli idi bizim üst bilirdi və kömək
edə bilər , güclü adam bilirdi , söhbət dayandırmaq üçün
məni təhdididi , fərdi və ya hörmət və onlar bizim üçün
imkan verir ki , amma canlı onu edək ki, bir bizim biri idi ,
Cape Verdeans Mən böyüyüb sahədə dəqiq yaşadığı
nelson və carlos idi qeyd idionlar çiyin məni intiqam
almaq və outbursts sonra gəldi və onlar bu cür fərdi
öldürülən görmək istəyirdi , lakin mən onu buraxmaq sol ,
Mən ona qarşı heç bir şey yoxdur , baxmayaraq ki, fərdi
bir şey istəyirəm, və bu qardaşların hekayəsicarlos , o ,
çox döyülüb , istinad mənimlə şahmat oynamış bir psp
əməkdaşı tərəfindən güllələnib , o, sahəsində "ekspert" ,
yalnız pul oynamaq necə bilirdi , mən həmişə bu oyun
dəyər sizi bildiribsevgi , lakin , o, Manuel və Romão və
Badona sponsorluğu olunur ki, zamanda, biz qarşılıqlı
yardım var idi , qardaş kimi məşğul cinayət millisecond
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üçün hər hansı bir ikinci lurks ortada hamımız idiorada çox
və bəzən ortada qarışmışdır almaq bilər və biz bunu
zaman , mən şəkildə davam etmək qərarına gəlib , yəni ,
bəzi rifahını əmin və mənim qazanmaq üçün , zəncir çox
escorts etdi ki,, bir tərəfdən digər yuyan .
Bu qərara qədər getdi , çünki şüarı , qarşılıqlı yardım şüarı
idi, lakin biz bu çağırıldı bir vəziyyət metermos riski
həmişə var idi , kətan bir cinayət var idi , sual bu qoymaq
heç vaxt , gün yaxşı və xoşbəxt idiMən edə bilmədim
həmişə özümü fikir , mən başqaları fikir heç vaxt.
Bu kətan başa səkkiz il sonra yəhudilərin vadisində mənim
transfer bütün çox tez idi, onlar məni istəyirdim, heç vaxt
və onlar mənə zərər istəyirdi, məni qəbul , lakin mənə
hörmət , həmişə mənim diqqətsizlik onları verdi, heç vaxt
bir şey gözlədi.Hüquqi sənayesində rəsmi olan bir qadın
mənə xoşuma gəldi və bağışladı onun , lakin zövq ilə bu
bağışladı , var idi , gün o , tələ mən heç daha güclü idi
zaman dəqiq idi mənə heç mindi çox söhbətpolislər onlara
, mən bir şey üçün hazır getdi , bir təhlükə idi.
Asılı olmayaraq pis , gələ bilər pis gələcək əsasında təhsil
bir qəbul edərək , çünki mənə keçir və yaşamaq ilə , belə
güclü amildir və biz üçün istifadə olunur və həyat belə ki,
biz tədris almaq ,biz yalnız almaq ölmək yaşayır, amma
yəhudilərin Vadisi köçürülür , lakin bütün bu arxamızda
zaman , bu həyat və sui-istifadə hər hansı bir növü imkan
vermir düşüncə yolu mənim yol idi , yeni bir dövrü başladı
mənim xarakter daşıyırdı ,Mən olsa bir az su simmered və
mən yəhudilərin vadisində var zaman, yeni bir istiqamət
etmək qərarına , o, sonuncu , həqiqətən , onlara deyərək
asan bir yol idi , keçmişin nightmares xilas olmaq
istədiyiniorada getmək, lakin kifayət qədər var gedir nə
var gedir;Yalnız özünüz ki, bütün dysfunctional biz,
həqiqətən, bir hakim xərclənəcək olan fantaziya və bütün
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galaxy sahibi paketi edək gedək və işəgötürənlər , çünki
hər şey , bunun üçün hazırlanmış və işçilərin nəzarət
yoxdur onlarınsərgüzəştləri oğurlamaq və leqallaşdırılmış
demək , aldadıcı bir forması, ən çox mənim nailiyyət idi ,
eləcə də iş mənim ad təmin kətan mənə təqdis
məqamlardan biridir .Bu işlənmiş qələbə olmadan bütün
və ya heç bir şey idi, və ya ölmək , mənə ərzində yaşayır
və mən əlavə isə mən güc istifadə etmək gücü olan şüarı ,
daha bir şey var idi , qarşılıqsız şiddət istifadə heç
vaxtbaxmayaraq ki , mənim mates demək olar ki, mən
zorakılıq hakim idi və bəlkə tacirlerine istəyirdi nə etməyə
məcbur olan digər əhli ilə keçirilir gördüm pis gözyaşı
ağlayan oldu , amma bir daha yol enveredei deyilmənə
heroin əyri idi , mən öldürmək və bitirmək məni narahat
deyil ki, bir şərəfli bir şəkildə yaşamaq istəyən zənciri
içində yaşamaq üçün özümə ki, qışqırdı , kabel bütün var
olan o an bütün fəlakət varmənim arzu deyil, baxmayaraq
ki müqavilə , çətin ki, orada getmək ki, düşmən yaratmaq
və özüm mənə zərər cəhd edənlər var idi , istiqamət məni
xoşuma gəlmədi , o , onlar , etdi , onların informants
bütün dövrlərdə də mövcuddur göndərdi nəki, onlar heç
edə bilər , onlar günahkar bir vicdan var idi ki, hər şey
yaxşı məlumat edə bilər, əgər açıq idi, lakin bir şey vardı
müəllim məni çox basieie , mənim diqqət cəlb və mənə
dəyişdirmək etdi , mən hissbəzi platonik sevgi, və bu
yaxşı gedirdi , sonra idi, lakin qayıq sonra dönüb məni
tutdu və yəhudilər vadisində mənə qoymaq kətan həbs
səkkiz il sonra çətin idi , səviyyəsi böyük tarixi tərko, hər
kəs bilirdi və onlar mənə bilirdi və mənə yüz faiz
cəzalandırmaq istəyirdim, heç vaxt buna görə həbsxana ,
çünki , tez-tez gözətçilər tərəfindən hücum və digər şifahi
sui-istifadə üçün bir intizam cəzaları ilə cəzalandırıldı və
necə MənMən, həqiqətən, Mən daha güclü mafiya ilə
məşğul ki, həyata , lakin əslində idi bir daha sonra artıq
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çox oynayan , çünki mən yalnız kitab və mənim fərqli
olaraq hazırlanmış diplom idiəvəzinə top , mənim əyləncə
gəlmişkən oynamaq var idi , mən matça ən yüksək
oynaya bilər nə vaxtsa boru , ace oynadı , bəzi insanlar bu
məktubu ilə pis şans var ki, görmək və diziam- bilər
mənəHesab edirəm ki, həyat xaricində zənciri içində deyil,
həyata başladı , lakin heç vaxt internalize istəyirdi zaman
mənə bu məktubu dəfə dəyişdirmək və ki ilə pis şans ola
bilər , amma mənim güclü nöqtəsi bilirdi ;dramatik
hekayə cinayətlə sona başlayan üç qardaş idi və onlar
bütün heroin istehlak və onlar üçün heroin an ehtiyac idi
ki, narkomanlar nə asılı olmuşlar .
Lakin dərin aşağı , o , hətta , yol həyat edildi bir köləlik idi
demək olar çətin həyat , təvazökar insanlar idi , onlar
həyatda etdi , çünki onlar kömək lazım , çünki , yaxşı bir
ürək idi və mən də etdihər gün siqaret idi, lakin biz
yenidən olardı.
Onlar kimi Lakin bütün bu mən hətta təcrübə və vəziyyət
kontekstində ilə bağlı şeir çünki səbəb hərəkət bir həyat
yolu , bir nəticəsidir , onlar bütün idi, onun girlfriend
yazmaq idi , mənə bir şeir istədihəmişə bir şer istədi ,
amma özümü itirdim və həyat bu şəkildə qəbul etmişlər
istehlak zamanı idi, mən bilirəm və o, keçmiş ki, təcrübə
idi, çünki mən hər kəs öyrətmək istəyən deyiləm nə ,
mənə bir qəhrəman kimsə etdizibil idi və qaldırıla bilər .
Hər şey təcrübə yolu ilə , bu aşağı qaynadılmış , biz
yaşamaq yolu , biz o təklif və almaq deyil verdiyi kimi ,
siqaret narkotik almaq idi , mən ciddi satmaq üçün oğraş
narkotik dilerlər danışan olduidi , onlar bütün mənə
kömək istədi , belə ki, dublyaj , mən qaçaqmalçıların bir
oğraş oldu ki, sonra idi, mən siqaret tozu ilə mənə
gündəlik İnternet əmin mənə satmaq narkotik vermək və
mən yedim , mənHər hansı bir addict ola bilər böyük
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istirahət , narkotik və siqaret asılılığı .
Amma hər gün təlim çünki təlim mənim təcrübə , mənim
centlmenlik tanınan və bu, mən bu kitab inamsızlıq qeyd
paranoia məni gördü və onlar həmişə bir paranoia idi
mənə baxdı insanlar qarışdırılmış və şübhəli edir ,biz
həmişə əziyyət pis nə zaman , pis mənə nə olacaq .
Bu , gözlənilməz proqnozu səmimi həyat bu şəkildə məni
habituei- və biz bilirik orta , çünki sosial mühitdə
həbsindən sonra inteqrasiya etmək çətin idi hər zaman
gündəlik həyat səbəb olan bir çox kiçik kosmikbir-birinə
özümüzü bütün bilirik , amma fiziki .
Bizə hər zaman qorxu ilə məşğul olan orta daxil olan
təhlükəsizlik özümüzü verir ki, bir məkanda hüququ
qazanmaq istəyirəm, çünki biz bütün komanda istəyirəm,
lakin sadəcə əmin bizi edilməsi , bir qorxu deyil, biz
bilmədən vəziyyəti aradan qaldırmaq olar

Bu təcrübə və yol yaşamış və artıb qanunlar tərəfindən
yazılmışdır , çünki bəzən həyat olur , düzgün yazılmışdır
ölümcül , bir səhv etməyə vadar edə .
Necə gəlib?
Səbəbi güc həmişə qalib və həyat bilər ki, bütün qərarları
bəzən bütün bir amil ağırlığında ən doğru ola bilməz :
lütfü düşmək funny deyil və böhtan , bütün biri
olaalçaltmaq , xor istəyirəm;yaxşı hiss və belə iqtisadi güc
çatışmazlığı həmişə oynamaq üçün məhdud olduqda ,
çünki hissəsi bu ki, bəzi uğurlar üçün məşhur sözləri
oynamaq var necə var ki , bir oyunbəlkə yaxşı bir şey bizi
məğlub edə bilər ki, uğurlar, biz rifah tələb nə bizə , biz
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də bu tədris , çünki kömək etmək üçün, özünüz haqqında
yaxşı, ortaq həyat payı edə bilərsiniz bizimyoxdur ki , biz
ki , onun nəslindən yaranan insanlar görmək üçün onların
uzadılması nəticəsində biz bir-birimizi tanımaq imkanı var
bilirik, çünki valideynlər, bizim qardaşları, bacıları, nənələr
və babalar , bu , bizim nəsilolan bizim və bizim tərəfdən
həmişə var, lakin onların xahiş bilməz bir ailə üzvü var,
baxmaq istəyirəm , heç vaxt bilirik, onlar belə birliyin
inkişaf edildi həyat qorumaq üçün bir şəkil var, rifah , heç
bir , bəzən var , və ya biz bir-birimizə və ailə mühiti ilə
məşğul bütün insan var sonunda bizim ailə və ya çünki
sonunda bizə yaxın kimsə kimsə görmək üçün sevirya
host də yaradılan nə sahibləri hiss və bu , yəni oxuya
bilərsiniz bütün dini oxu yazılı həyat dinlərin öyrənilməsi
bir yol .
Biz bütün mənəvi dərsləri ilə almaq , bu, bizim yaxşı,
bizim yaxınlarınız görən ətrafında hər şeyi edən sadiq bir
yaxınlıq hiss edənlər , yaxşı der der onları görmək , heç
vaxt onlara zərər istəyirəm ki, müvafiq deyilqorumaq və
onlar tədris edilmişdir ki, image əvvəl , onlar bəlkə bəzən
səhv deyil həll edilə bilər bir vəziyyət , yaxşı baxmaq üçün
imkan hökm dəyərlər .Bu, çox gözəl və media da ,
həmçinin biz bütün idarəetmə , çox çətin mövzu qəbul bir
güc tərəfindən təzyiqlər bir gözəl image göstərilir fasad
beləliklə bərabər köçürən , lakin bütün bu nə var
kiməruzə olacaq , biz , təhsil də səbəbi sahibləri iddia və
bəzən onlar ötürmək və təfriqə , onlar bütün saxlamaq
üçün ümumi bir şey var istəyənlər verilir mövcud davam
edəcək , mövcuddur: a Wellness, onlar talib olar ki, bütün
bir domen təmin edə bilər ki, yaxşı olan və cəmiyyət üçün
rifah istəyən , lakin onlar bütün yaşamış və bir ata və
anası ilə qaldırılmış , onlar sağ şərait verilmişdirməqsədi
karyera inkişaf , həm də uğursuz , lakin həmişə unutmaq
və şəkil ilə tənzimlənir edə bilər ;Mən vastness bu
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həyatda böyük , çünki bu çıxış saxlanılır çox şey öyrəndim
, mən həmişə mən müəssisələrinin əməkdaşları ilə birbaşa
əlaqə var ambicionei , mən o son fikir heç turkish idi ,
baxmayaraq ki, inkişaf etdirmək üçün nə karyera
inkişafhəbsxanada ən yaxşı , eləcə də söz baxımından
təfsir olacaq bu dublyaj edə bilər, lakin vicdanla və
səmimi həyat olduğunu kimi təfsir edilə , olmalıdır .Is
müvafiq ikitərəfli münasibətlərin dünyada yaradılıb ki,
onlar bir Wellness verə bilər ki , aktivlərinin mühafizə
Community maraq məsələləri , bütün xalqlara idarə
olunur münasibətlər var , azadlıq ağır mövzu danışmaqbiz
dünyanın bütün azadlıq , ən gözəl şey verə bilər , bir
həyat ola bilər böyük zövq , azad olmaq , biz həyat boyu
və tapa bilərsiniz bütün maneələrin aradan qaldırılması
bilmək lazımdır.Onların böyük bir sıra var , mən əsas
başlaya bilərsiniz : sosial yaxşı , biz bütün özümüz kimi ,
biz görünür hər şey deyil, gözəl , çirkin fərqi yoxdur
yaşayan vərdiş halına ola bilər , ortaq bir şey var ;bəzən
gözəllik yan bir göyçək bir az yaxşı yan tapa bilərsiniz ,
lakin mən onun tərcümeyi təqib Nietzsche təsvir Apollon ,
gözəllik tərəfində , əl idi , ən çox üçün heç bir səbəb
yoxdur a arxasındaki, bizə bütün yaxşı gətirir , bizə sevgi
edir ki , arzu edir , lakin təsvir Nietzsche Dionysian yan
mövcud kimi, orada yaxşı pis ilə əl-ələ gedir olan instinkt
yaxşı və pis təmsil olunmuşbiz hakimlər bələdiyyə
başçıları, bütün ola bilər ki, dərnək başçılarından olub ,
onlar kim üst torpaq mövcud siyasi olub bütün insanlar
haqqında danışmaq zaman , insan , televiziya karizma
olmaq təqdimat və bir təşəkkür olanlakin heç bir özü ,
sözü əfv bütün səbəb var bağışlanma və biz qoymaq
zaman bir cəmiyyət tənzimləyən qanunlar ifadə etdi
məsələləri biz adına hər şeyi almaq lazımdır və söz qanun
tələb edə bilər bilər .Bu cəzalandırılmasını və bütün uyğun
, sui-istifadə var, mövcud çünki qanunla müəyyən və
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mövcud olacaq proloq olan hüququ var ki, var idi.
Biz aşma də daha çox olduğunu bilirik, çünki giriş aşma
gəlir , bir öyrənmə kənarda, biz bütün yaşamaq , bu ola
bilər , ola bilər , öyrətmək üçün hər şey var , lakin bütün
təyin bir söz varbu : fəlsəfə, həyat yolu, həyat zövq biz
qalır və ola və təkamül yaradıldı ki, bir pis mübarək etmir
tərk edilir eyni şəkildə yaşamağa davam , aşma
amillərdən biri edir nəbiz təcrübə edə bilərsiniz ki, yaxşı
biz öyrənmək ki , bizim taleyi hər şey bizə miras böyük
dəyərlər qalıb öyrənilən , ilahi , belə ki, onlar yazmaq
sözləri tərifini göylərə qaldırmaq , lakin güc saxlanılması
və ola bütün övme varbütün bu gözəl ola bilər heyecan ,
biz , həqiqətən, bütün yerinə yetirilib və çox yaxşı idi
yazılı olunur.
Necə gəlib?
Biz leqallaşdırılmış demokratiya qul , vəziyyəti istifadə
əlavə etmək və sərt qaydalara tabe olmalıdır , insan rot
geniş yol verilmir daxil olacaq ;bəzən normal bir
konformist yol eyni şəkildə reaksiya yoxdur , olan aşma
adlanır olan ən qəddar tərəfinə çevrilməsi , mən hiss nə ,
mən hirs canlı dəstək ki, təcrübə öyrənilmişyaşamaq və
görülür və bu olmalıdır həyat təhlükəsiz yol kimi üstünlük
təşkil edir elm dəyərlər sübut so're yaşamaq üçün , biz ,
bizə etmək bizim xüsusiyyətləri , müxtəlif sual qaçmaq
bilməz, lakin bütün gəlireyni sufilik , hər kəs çox
mükəmməl insanlar , hər kəs birgə işləmək , bütün varlıq
təmin və etibarlı dəstəyi bu ehtiyacı yaşamaq bilir, biz
başqaları daha yaxşı bir həyat , işsizlik , ədalətli səbəb ola
bilər ki, güzəştlibu mənimlə bütün payı , mən olan bu
hekayə davam adlı bir təcrübədir , bu məsələnin
uzantısıdır.
Bu, bütün atam yaxın idi mənim valideynləri ayrılması
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sonra, mən tətilə , gümrah bir convent məktəb kollec adı
oldu müraciət etdi başladı, lakin ayrılıq sonra atası ilə
yaxşı əlaqələr qarşı-qarşıya deyil , vəbütün Mən gələndə
mən təxminən 10 il idi , anam ayrılması sonra ucunda
üçün köçürülüb , başladı və mən , məktəb qaçdı, həyat
yol qəbul etmədi tip getdi, lakin orada idi apanharam-Mən
bir günahsız idi qanun hökmündə mövcud bilirdik , atam
hərbi idi millətə xidmət , mənim atası bir adam mənə
hekayələr hərbi inteqrasiya yolu cəsarət , ağır adamMən
qeyd etdiyim kimi , lakin özünü qəhrəman kimi idi, onların
gen miras başqa intellektual çox qadın, fiziki güclü yaxşı
adam , yaşatmaq sevgi öz ehtiras ilə üz keçirilir olsun , ki,
sonra bütün təlim idiolmaq gəlib.
Necə gəlib?
Domain Mən ana müstəqil oldu mən də , layiqli insan,
anam poçt və işlərin çalışan bir lover , bir iş adamı , var ,
ayrılıq zaman , mən nə edə bilirdi başladıbelə ki, mən ,
tövbə ağladım , amma qalib , mən bu ən uyğun mövzu
hesab edirəm ki, hər kəs kimi onları sevdi , anam kömək
etmək üçün lazım olan bütün yaxşı ele dominant səbəb
oldu , xoşbəxtlikdən onlar yaxşı ,bir həyat var, heç bir şey
etmək istəyirdi asan idi ki, bu müzakirələr normal idi,
lakin onlar həmişə səbəb daha çox istəyən aşma ilə
yuxuda idi ki, var.
Mən çalışmış, hətta idi , mən quruluş formalı və padded
olmalıdır edir budur , Casqueiro yəni upholsterer köməkçi
olaraq işə başlayan , anam kömək üçün iş açılmış, lakin
tezliklə mən overwhelmed etmək deyil ki, həyata
keçirilirihbar üzərinə mənim qonşuluq , mənim nəsil
Taninyo oğlan əvvəl çalışmış, bir sıra qardaş idi, amma
sevimli idi .
Divan çəkmək üçün qurumun Casqueiro adam var idi
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işləmiş bir fərdi, sağlam görünüş idi və mən artıq daha
artıq mənim atası ilə bu yolu getmişdi söz təcavüzkar
formada qoymaq istəyirdi, mən tercihvəziyyəti geri , mən
mənə çəkilmək , həyat inkişaf keçirilməsi , lakin zərər və
ya zərər deyil istəyən bir məsələ kimi , o gün məni rüsvay
ola bilər , amma mən özümü daş atdı qorumaqMən
deflected shot bir tərəfdən ölçüsü , lakin xəbərdarlıq
vermək istədi.
Lakin mənə qəbul , mən aktiv başlayan Mən iş itirilmiş ,
mən seçimi ilə tərk etdikdən sonra işlərinə davam , həm
də sahibi hiv xəstəliyi, mən ona xəstəlik əziyyət gördüm
kimi deyil bir vəziyyət istehlak öldü , lakin həmişə ona
hörmətki, jarqon müstəqillik istəyirik bosses ilə qoymaq
deyil , doğru yola kimi istifadə olunur, bir aslan oğlu idi və
bu kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Mart 1996-cı ildə mən orada gedirdi cinayətlərin iddiaları
və münasibətilə müəyyən edilməsi üçün xahiş gələn bir
PSP sərf baş metro hücum bir sıra idi , Avenue metro
tapıldı ki, çünkibir Siba , əvvəl oxucu oğurluq ittiham
superesquadra Benfika olmuş bir həftə , amma mənə idi
oğlan Ricardo idi ehtiyatlı , təcrübəsiz , o, şəhər bilmirdim
yumurtalıq gəlmiş , lakin məlum olub guide var idibir
narkoman idi və mən kokain istehlak kimi vaxt , yaxşı ki,
mənə bir təhlükəsizlik qoltuqağacı və gələcək üçün
qorumaq üçün aşkar ki, bir güc , inkişaf üçün bir birlik
var.
Amma indi ki, mən artıq bilmirəm əgər etibar edə bilməz
ki, bilirdi , lakin mənim təcrübə böyük nə aşkar necə ,
strukturu , hər sədaqət gücü əsas amillərdən biri gəzən
başlayır buraya gəlir idiböyük, o, özümü əmin idi , o , bir
neçə silahlı soyğunçuluq etmiş nə yaxşı idi , mən yalnız
pul almaq , hər kəs zərər üçün bir yol seçdi.
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Nə üçün ?
Yaşamaq üçün, həyat mart 1996-cı ildə bu şəkildə
qoşulub , xüsusilə 28 iddia edilən bu mövzu tətbiq itkin
əlavə yalnız xitam həbs qərarı verib , bir həftə əvvəl
Benfika superesquadra həbs olunan , mənbir avtomobil
yatmaq üçün, sahibi orada habituation ilə yarıyuxulu olan
bir Air Force podpolkovnik , artıq xarici vasitəsilə olmuş
bir insan idi , lakin hələ də həqiqətən ki gecə idi , ihbar
üzərinə ev idiRicardo və oxucu stole və avtomobil yuxuda
düşüb , biz təəccüb və PSP əməkdaşları tərəfindən
razılaşdırılmış Benfika superesquadra aid , amma mənə
amedrontei yoxdur və heç bir güclü və demək olardı
qorxutmaq üçün deyil, Ricardo bildiribsonunda, əksinə heç
bir dəlil yox idi , lakin o, polislər görünür bilər ki, mənə
xəbərdarlıq , lakin əmin ona tamam dedim , çox viski içdi
və yatmağa istəyirdi və mənə evə getmək xülya deyil
vəyaxın yaşadı.Bu o öyrədir və o gün ola bilər mövcud
vəziyyət mənimlə üz var qatarlar zaman bir adam hiss
edə bilər ki, ən pis şübhə idi , oldu.O, demək heç bir şey
olmayan mənim qayda itaət bilər, lakin onlar əmin deyil
və onlar hər hansı bir darp , mavi cd oyunçu bilirdi
görmek üçün yaxınlıqdakı bütün ushers avtomobil almaq
üçün getdi, lakin biz artıq bir neçə cinayət törətmişbütün
soyğunçuluq və adam oğurluğu ilə məşğul olan , Avenue
metro sorğuya getdi dəstə loft Marquis , Lissabon şəhər
stansiyası dayandı , müsahibə edilmişdir , mən heç bir şey
söhbət Ricardo bilmirəm , lakin o, bir tarixi ididaha əvvəl
bənzər bir vəziyyət bir həftə keçmişdir edərək, mən etibar
.
Həmin gün , biz , üz əldə edə bilər mənə ifadəsində etibar
lisenziya iş zamanı alaraq , lakin işsizlik fondu almaq üçün
özümü gördük stansiyası tərk demək heç bir şey idi ,
məktub almağa davamMən , sürücülük artıq mən yaxşı
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hiss , kodu getdi , idman zalı gəlmiş , böyük əyləncə idi və
mən bir məhkəmə ilə xidmət zaman idi həbs qərarı aldı ,
mən ev almaq idiMən heç bir şey dedi Marquis de Pombal
stansiyası xahiş zaman Marquis heyətində soruşanda
məhkəmə , həyata daxil zaman, bir aydan çox təlim ,
lakin bütün danışdı ricardo , istintaq mərhələsində şərhdə,
belə davam etdiməhkəmə istintaqı onlara demək heç bir
şey idi , heç bir şey aşkar amil sübut edilmişdir.Niyə belə
bir qərar qəbul edə bilmədi , fərqli münasibət , kooperativ
olmaq, vicdanlı olmaq tövbə idi məni , bəlkə daha yaxşı
oldu verilməsi kimi olacaq , amma ədalət ilə oynamaq
istəyirdi , mənim hikmət mənə fikir ,mənə həyat
çətinliklər var idi bir insan idi məhkum hakim , qızlarından
biri dozada vəfat qalan digər uşaqlar da , mən vəkil
bildirib
narkotik
yapışaraq
və
ya
doğru
danışanlardansansa və ya çat çətin olardı getdi , amma
etibarlımənə.
O, Mənə verilmişdir cavab verməlidir vəzifələri qanunilik
fəaliyyət məlum deyil zaman hüquq nümayəndəsi kimi ,
müdafiə heç bir şəxsi vəkil idi və heç vaxt necə mənə
müdafiə etmədi , mən sonra , həbsindən sonra işə idio,
etmək istəyirdi deyil ayrıcında ifadəsində idi yüksək
qiymət , əməkdaşlıq olmaması ödənilmiş I enerji
toplamaq istəyirdi bütün bilirdi ki, bu vəkil işə məhkum
edildikdən
sonra
məhkum
və
böyük
hər
şey
yekunlaşdırdıqınama
hətta
məni
öldürmək
belə
düşündüm.
Mən mənə görünür ki, bütün mənfi hallar yaşamaq ki,
özüm and mənim üçün kədərli bir gün idi ki, hər şey üçün
sonun başlanğıcı idi, mən bir müddət artıq mənim azadlıq
itirmiş ağır zəncir etdi və xilas olmağı bacardı .
Bu , hər kəs mənə biz məşğul bir şey almaq zaman bu
kimi həbsxana funksiyalarını həyata keçirir , hətta inzibati
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güc hörmət , mənə vasitəsilə qaldıra bilər özünümüdafiə
sənəti öyrənildi qazanmaq üçün vaxt idiparça sahibləri ki,
onlar bütün ola bilər , onlar asılı olmayaraq görünə bilər
yol, sədaqət yoluna davam edilməsi nə etməyi əmr edir ,
belə ki, özlərini hesab edirəm ki, hakim ərazisində özlakin
kənarlaşdırılması bir subjugation var ki, bu mövqe həyata
keçirən zaman , ki, vəziyyət ustaları ola bilər , deyil, sadə
ola istefa və yaşamaq üçün olan , onlar tədqiq və
fəlakətlər nə proqnoz deyiltörədilmiş deyil, bir, iki , dörd
idi deyil çox , onlara ən bədbəxt çarmıx dublyaj , lakin
həmişə artmaqdadır , bu bütün giriş başladı, çünki mən ip
var zaman mənim mənəvi qaldırdı geniş müxtəlifFlax I
hirs və qazanmaq arzusu , hətta o bunu etmək imkanı
olsaydı üz çalışan haqqında fikir dolu idi , çox çətin , pis
biri idi , mən ip idi veteranları üçün hörmət edə bilər ,
çünki , məni saxlamaq üçün idarə və onlarmənim üçün
doğru sütun mübarizə , Mən ola bilər , belə unudulmuş
olardı deyil, əgər , bütün mənə xatırlatmaq , hər kəs
mənə xatırlatmaq üçün sevir, təklik , guerreei həyat
öyrənmək üçün , mən xüsusiyyət image qaranlıq lideri və
soyuq oldusevgi bilirik və mən zəncir şöhrət qazanmışdır
necə deyil ki, yaşamaq və qazanmaq üçün üst torpaq
qalması öyrənmək idi soyuq aktı olmuşdur .Tez yalnız
vəhşi idi zaman və hal yardım baxdı təhsil , işçi ,
gözətçilər və mənə dağa döyüş qazanmaq üçün birbaşa,
mən hiss dəstək nümayiş baş bilməz nə oldu , mən şeytan
çıxdıözümü , ancaq yaşamaq və yaşatmaq istədim
problem axtarmaq yox idi, vəziyyəti idi.
Isabel Mən sağlam və rahat hörmət saxlanılır ki, məktəbin
əsas adı həmişə mənə kömək həmişə məni müşayiət idi,
lakin sonra mənə bir qəzəb olmaq gəldi , lakin həmişə
hörmət .Və bütün bunlar onun adı direktoru john g idi
inzibati sistemi sərf edilmişdir güclü təzyiq idi.Xarici
gəlmiş adam , onun hekayə məlumdur , öldürmək üçün
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cəhd zaman , üz var idi qədər mənim keçdikdən sonra ,
mən bunu bilirdim qədər kətan idarə vəzifəli bir neçə il idi
danışmaq bilər bir adamidi Communicator I professional
dövrü yaxşı hesab edilib , mənə zərər oynadığı , millət
vəkili bəlkə günah mövzu maraqlı oldu , yoldaşlıq
səviyyəsi məni hörmət və bu direktoru karyera pik
istəyirdi ki, mən burada deyiləmdaha demək bilər digər
şeylər arasında , onun məqsədi idi, çünki master , mən
bütün xərcləri qazanmaq üçün gəldim , mən gözəl
olacaq.O tacı səbəblərindən biri olunub narkotik maddə
ticarəti , o bağımlılarla yardım idilər, lakin qanuna
oynayan valyuta mübadiləsi tələb eşitmək və təhlükəli və
şərti nəticələr proqram müəyyən etmək üçün bir uşaq
oyuncaðý güc idi vəaçıq rejimi , yalnız qeyridegenerasiya gedir deyil pis adam idi və mən ağır yol heç
bir təqib üçün sevir ki, yol seçdi , amma təyinat danışan
zaman, mən əvvəlcədən təyin edilib yolu təqib seçdidəfə ,
reallıqdan çox uzaq gəzmək deyil , hit bir uşaq kimi çox
xəyalım var idi və arzularını səhra bir keçid
proqnozlaşdırılır ki , bir kabus edilmişdir , mənim gələcək
görmüşdü , amma bütün yuxuda təsvir edilmişdir , Mən
gəldibelə ləqəbli edilmişdir cadılar tərəfindən monitorinq
keçməli idi onlar , qadınların güc, böyük idi mənə kömək
çünki mənə yuxular keçib, lakin maraq mənim həbs
aşağıdakı canlandığı , mən qardaşım ilə böyük mübahisə
idi və istəyirdiOnun sağlam rəqabət daha yaxşı ola və o,
yalnız mənim kimi olmaq istəyirdim.O zaman , biz
snooker bəzən sərt opponentlər qarşı-qarşıya oynayacaq ,
su ilan qarşı ov məqsədi getmək üçün istifadə , lakin biz
həmişə qalib , mən o, yaxşı bilirdi ;Bu gün ordu leytenant
edir .Atam , bütün bu , çünki mənim giriş kətan ortasında
bir separação.estamos yalnız mühafizəçilər daxili , cəsur
idi, onlara təlim ona kömək , mən verə bilər daha çox
birbaşa dəstək idarə quiseram-biz mühafizəçilər və
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məhkumların , həm də qazanmaq istədiklərini bir tələb
mühit var idi yaşadığı ətraf mühit, danışmaq , mən fon
bilirəm , normal giriş idi , bir yaxşı rejissor , Manuel
mövcud, lakin Pornoqrafiya idi, lakin hər kəs zərər
vermədiqalib və onun iş məhdud və həmçinin , o direktoru
vəzifəsindən çıxarıldı 1999-cu 1996-cı ildən bu direktoru
yurisdiksiyası altında üç il kömək, lakin kilise şura
prezidenti sərf, lakin heç vaxt oldukətan onu qəbul nə
xilas edə bilər , yaxşı bir insan idi bütün rifahını istəyirdi
və hər kəs zərər vermədi , eyni zamanda qatil qanad
ləqəbi , qanad b işləmək lazımdır idi killer qanad hesabbiz
nöqtəsinə bir Pornoqrafiya vasitəsi yaşamış , çünki bütün
infrastruktur və salonu düşən su səfər almaq üçün , açıq
çətir olmalı idi infrastrukturun miqyaslı olmaması nəticəsi
ididirektoru futbol sahəsində palçıqlı kir track idi Bue ağır
ki , üz də təklif razılaşmanın təlim yerə əsasında oldu ,
penitensiar xidmətin ümumi istiqamətini araşdırmaq bilər
pul üçün əsaslandırılmış təklifi qəbul, güvən səkkiz bu da
sizə esguiça zəng ləqəb idi, lakin gəzmək bilər çox yaxşı
idi , o sistemi manipulyasiya necə bilirdi , gətirdiyi
korrupsiya problem 16 il bir cümlə cəza orta sol zaman
istifadə etmək əbədigizli, həm də zərər edilmişdir edənlər
sisteminin bir hissəsi , sistem belə bir səbəb olmalıdır
müəyyən edilir olmalıdır və bu, bir il qədər getdi ilə ki, var
idi, çünki bu ən yaxşı şəkildə son deyil idiMən Linhó
üçüncü il narkotik satış adı ilə həyat sprawled ki, narkotik
diler , bütün etimad məhbus istifadə manevr baş idarə ilə
səlahiyyətli korrupsiya satış narkotik real dilemma gəldi
güclü idibu louis qüllələr , hətta şirkət keçmək və
mahiyyəti ödənişli yastıqları doldurmaq üçün bir təklif var
idi , zənciri içində bir uşaq etdim, idi men bu funksiyanı
yerinə yetirmək üçün ki, qəbul etmədi , işləmək üçün
dəvət gəldinarkotik ödəniş icazə və onlar kompüter
vasitəsilə nəql edildi pul ilə idi ki, real problem manuel t
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meydana gəldiyi var.O zamana qədər direktoru;nə qədər
yox idi , sübut geniş məbləği var , məhkəmə bir sorğu
yüklərin , biz image təmizləmək olacaq məqsədyönlü
mənası var idi , idi, lakin , Məhkəmə istintaqı ittiham
edilən bütün bar məhkəmə girdi təmizləmək üçün uğursuz
vəlakin mən bilirdim , pis , mən səssiz , bu bir şey əldə
edə bilər məni saxlamaq üçün səbəb manear çox dəyər idi
hiss , yalnız körpə qorumaq , çox demək deyil də , hətta
bunun üçün deyilən deyil, şahidi olmadıqMən çat çətin
qiymət ödəmək olardı.
Sparrow guard həbsxana xidmətləri həyata amorim baş
erkən pensiya , manuel t idi var.Hələ kilise prezidentliyə
çatmağı bacardı.
Istiqaməti, john g dəyişiklik var idi.O hətta şərait
remodeling b palata işləri necə başladığını kontekstində
üçün çox böyük bir ambisiya var idi ep idarə təqib növbəti
ad oldu , palata yarım işləri üçün bağlanıb , mən Carlos ilə
mobil olduməktəb direktoru katibi idi, lakin zaman zaman
, istehlak pul üçün müəllim çantasını çalan , bir narkoman
idi , bir universitet professor anası oğlu idi, mən onun
olan şəfqət hiss xroniki narkoman idi, çünkiSiz itirmək
saxlamaq görmək üçün , istehlakçı üçün istefa etdi
inkişafa deyil bilər, lakin bu , ağıllı idi qara bazar alveri
onlar göndərilən ki, yalnız hiyləgər adam idi , onların
problemləri I kamerada onunla idi qorunması üçün xahiş
gəldilakin heç kim mənə və ya pul tələb , o, ödəmək
məcburiyyətində borcları belə , onu müdafiə lakin borcu
darp növü adam mənə heroin borc sol xəyanət etdi
komik, mən də qəbul etdim idiheroin mənə olmaq vəhşi ,
ümumi dominantlıq etmişdir, çünki vəzifə , qorxulan
olmadı , mən , çat çətin həyat almaq idi , onlar bütün
mənə səbəb verdi, çünki kimsə əziyyət görmək mənim
qəzəbləndirmək zirvəsi idi ki, orada idi , mənmüxtəlif
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kavgası mənə gələ bilmədi , döyüşlərdə , mən səbəb əldə
, onlar mənim dəstəyi sonra lazım olan bütün iş və
satmaq və özləri haqqında yaxşı ki, mən idi mate
möhtəşəm rəqəmlər idi, çünki pulsuz heroin qane ididost
və səbəb müdafiə , lakin heç kim məni belə heroin istifadə
olan zidd bir çox cəsarətli bir şey idi .Onlar bütün hər kəs
, özləri Mənə nifrət hörmət idi , ortada yerləşdirilib bilirdi
məni heroin təhsil getmək təklif , onlar mən düşündüm ki,
yeganə çıxış yolu idi , cinayət həyatında uşaqlar idi məni
hörmət öyrənildisağlam işğal və öyrənmək üçün , istehlak
dövrü davam yaxşı istifadə edilmişdir hiss idi və mənə
qidalandırmaq və cinsi mənə iradə etdi, mənə olmadan
təklik vaxt sərf üçün ideal yol idicinsi və yem olan
problemi ilə söhbət .
On ay Kətan qayıtdıqdan sonra 1998-ci ildə yəhudilərin
Valley transfer oldu , əlbəttə bir dülgər alaraq deyil,
nəticəyə çatdım .
Mən cəza rejimi pullu , biz sanksiya və ya intizam
nəticələrinin verə bilər istintaq gözləyirik ağır rejimi , 111
adlanırdı birbaşa getdi Mən ki, bir hüququ iddia ödədi TV,
radio var iditeleviziya həmişə mənim mobil idi, çünki
mənə bütün bu apardı və hər kəs o mənim televiziya
çağırıb adını bilirdi , Susana anam mənə təklif edilmiş , bu
zəhmli idi .Bəzən icad , mən hiss etmədim mən etdim , bir
neçə dəfə ona strove etdi mən zəif hiss günlərdə enerji
istehlak üçün icarəyə , lakin onun , hər kəs məni
korlamaq əgər öldürmək istəyən olardı sonsuz sevgi
idiyaxşı .
O, mənə vermir izah necə ki , səssiz istədi , yalnız hakim
ərazisində etmək istəyirdi mən 111 incə zəncir rəhbəri ,
Mozambik baş amorim nəslindən , lakin Portuqaliya,
hündür tərəfindən eşidildi daxil , lakin bu pis oğlan
deyilbəli artıq bir çox il bundan əvvəl xidmət idi , bunun
72

üçün mən İdarəsinin rəisi sol və ya masası zaman idi
işəmək bilər bildirib ki, yol danışmaq və ya cansıxıcı
almaq , Baptist gözətçi ,boss kimi heç bir pis niyyətlərinin
olmadığını , bir çox içdi , lakin vicdanlı , mən bu gözətçi
təəccüb mənə ən yerində var idi , bəzi gözətçilər var
uğursuz hücum çalışdı bir sağlamlıq var istəyirdi və PBX
gördümqarışıqlıq , rodearam- onlar uğursuz bir neçə
dəqiqə davam edən , lakin onların təkidi mənim gücü ,
sonra Iron Guard onun 50 il evində artıq bir gözətçi gəldi
ki, məni yenidən məni vurmaq cəhd danışdımənimlə
dayandırmaq üçün mənə və heç kim mənə zərər , lakin
mən artıq onlara böyük köçü səbəb olmadı , Baptist
qarovul və zəncir rəhbəri , amorim boss döydüyünü , mən
itirmək niyyətində bilirdi , o mənə, siztəhlükəsizlik bayrağı
qandallı , baş iştirakı ilə qandallı , o əmr edir , dəmir
gözətçi sifariş və təhlükəsizlik bayrağı məni sürüb , boss
qandal almaq üçün mənə kimi, mobil daxil olmaq üçün
mənəistintaq bitənə qədər təhlükəsiz sxemi olardı.
Sözün düzü, mən repressiya qüvvələri təmsil edən təşkilat
kimi, insan haqqında əldə adam boss idi , nümunə hər kəs
yaxşı hiss ki , yaxşı, bütün nəzarət olmalıdır .Mənim üçün
mən görüşüb ən insan rəhbəri, məntiqi olardı aktı özü
ödəmək olardı , cəza qalmaq , həm də zənciri içində belə
yaşamaq olan , birbaşa həyat əl çəkmək qədər tərk
onların hörmət qazandıyaşadığımız , bir neçə mareações
təqib heç bir şey , biz yalnız yaşamaq üçün diri olduğu bir
yerə eyni söz özü olan , çörəksiz yer adlandırılan, amma
biz cinayəti eşitmiş iman varsöz rasta ləqəb zəncirində 16
il daxil cinayət istifadə üçün jarqon ki, rasta ilə birlikdə
dəqiq cinayət , mən çətin ki, həbsxanada düşə bilər ki,
bəzi hallarda törətdiyi demək hugo deyiltəhlükəsizlik
bayrağı bir cəza yerinə zaman bir zamanda görüşmüşdür
Macarıstan Məhəlləsində yaşayan , mən bir gənc artıq
kətan bir neçə il idi gördüm və mənə bir siqaret verir ki,
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bir əlaqə tutdu , lakin onu tərkbiz muitashorasfechados ,
foiumconhecimentode hal bir dəfə də onu görmüşdü idi
çünki , o, qanad b var idi görmək , bir qanadı hesab
cinayət , o palata , sakit qanad , işləmiş və istədiyini yer
məhkumların idihəbsdə sakit , lakin istehlakçıların , diler
var idi və hələ adı dauphin kimi vurulmuş bir, mən onun
hekayə , o, tez mənə gələn ilk dəfə görüşmüşdür gördüm
ki , fərasətli idi izah var idiyaxşı chavalo , lakin o , mənə
daha yaxşı bir həyat axtarır, Cape yaşıl aiddir valideynlər
etdi yolu ilə , həm də vəhşi uşaqlıq almışdı , bilik
mövcuddur və bu kimi görünür tarixi bağları yaşamış
sərtlik var idiçox asan idi ki, bir həyat rəhbərlik deyil,
Macarıstan Məhəlləsində yaşayan idi , insanlar əsasən
Cape Green gələn bir məhəllə , ev tikintisi çox yaxşı deyil,
lakin onlar , küçədə yuxu deyil minimum şərtlər təklifdaha
səfalət təhsil idi üçün bir tavan , Evlərin təmiz saxlanılır
və bir real təhsil almış , öz qız idi, lakin var, sosial
bərabərsizlik idi ağır iş idi və bu insanlar yaxşı insanlardır
, xoşuma gəldi

Amma daha uzun davam gəldi , qara bazar bu gün davam
edir, lakin o, sonra da artıq heroin istehlak və mən tünd iş
var idi , mən Quartermaster onu gördüyünü yadda zaman
ki,hər şey heç bir kəs zərər bəri, oğlan , ağıllı idi bir kəs
idi ki, ilk baxışdan həyata bir dəli idi, bütün sağ , onun
görünüşü, vəhşi lakin yaxşı müalicə ki, image böyük rasta
idiMən onu gördüm və cəmiyyətin gözündə bir oğlan idi
həyata ilk dəfə belə , qaçaq , cəmiyyətin qaydalarından
üzərində yaşayan insan olaraq görüldü , lakin biz bütün
bir zəmanət rifah istəyirəmbizə tədbirlər , biz bütün biz
yaratmaq bütün bu ilə yaşayır ki, layiq olan insan
bərabərliyi bizim rifahı qorumaq bilər ki, təmin edə bilər ,
lakin biz də pis ilə əl-ələ gedir ki, bilirik ki,o, hüceyrə kiçik
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bit yaşamaq ağır yol gətirmək var yarana bilər , o, qanad
b boyunca qanaddan transfer olmuşdu , mobil mina
yanında idi , digər Cape Verde , qəzəbli çox hüceyrə artıq
idibir müddət cavab sonra, o, müxtəlif hekayələr sonra
kameraya geri transfer zərrə gecə sonra səhər kiçik bit
tarixi haqda var idi , artıq uzun müddət mobil bilirdi,
istiqaməti ilə müqavilə etdi onu saxlamaq üçün , digər
asma tərk deməkdir həmçinin jarqon istifadə bir ifadə ,
heç bir zərər görüldü , -birinə daxil öküz baş ki, əldə
əməkdaşlıq ortasında idi və bizi dávamo-lakin Hugo biz
Pudemo bizə əlaqə pəncərə üçün söhbət ki, gecə biz çox
yaxın idi, qanad b idi və mən hüceyrə səs-küy bir çox
eşitdim , təhlükə ki, zənciri çərçivəsində qəbulu var ,
mənim diqqətini çəkdibizi yaşamaq edir ki , biz bütün
cəsarət və bacarıq və hiyləgər dolu bir güclü ruh təcəssüm
kimi soul , bizə qazanmaq kömək edir bizə olan istəyirəm
ruhunu gətirir.
Mən səs-küy xahiş eşitdim kimi , pəncərədən danışdı
növbəti səhər əvvəlki O gecə :
- Kim var ?
Onun sözlərinə görə, səs-küy oldu eşitmiş , o, mənə dedi:
-'m Hugo , mən burada daha zərrə qədər edirəm.
Bu sanksiya yol idi , onlar gündəlik o hüceyrələri
kameraya mənimlə gəlmək bu halda qapılarını açmaq
zaman mənə , lakin bildirib ki, sonra idi , palata b
köçürüldü o gün törətmiş ki,mənə sakit saxlamaq , amma
bu , ulduz idi , hugo oldu an adam idi , narkotik pul
olmadan təmin etmək üçün tələb olunan heroin tacirlerine
asılılığı , şərt oldu , düşündüm , o , bir o tələbkimi başa
düşülə bilər , həmçinin jarqon söz kömür , böyük bir yol
üsyankar oğlan ki, hücum baş verən zaman , mən
getmədim açıq qapı buraxdı , amma mən o mən o
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qanaddan bəzi coals idi bilirdi , gələcəyini bilirdikcinayət
jarqon yağış gəzmək təkrarlanan hadisə nəm olur .
Mobil tərk səhər yeməyi alaraq mənim normal gündəlik
etdi sonra məktəbə mənim gündəlik idi, çünki onlara görə
deyil qəribə səhər səhər yeməyi getmək, məktəbə getmək
, qatar getmək bu axtarış ididə asılılığı , lakin həqiqətən
asılılığı deyil, lakin artıq bir soyğun etdi və səhər
saatlarında bəzi pul tələb etdi mənə gəldi , bir şəkildə
həyat axtarır də piranhas çağırıldı istehlakçı idik
oğlan,daha vicdanlı , lakin bağımlılığı də bu onları gətirib ,
çünki həmişə yanlış , Hugo Anqola çünki bu heç chelas
yaşamış yaxşı " hiss " idi , kiçik bit ilə təhlükəsizlik bayraq
üçün idi, lakin başqa Zé topu çıxdıbir eşofman şalvar ,
Emilio yüksək qonşuluq verilmiş və o, Emilio oğurlamaq
istəyirdi , onun şalvar mina mənə bir neçə dəfə səbəb
olmuşdu ki, bilirdi, amma deyilən heç vaxt, böyük bir
mübarizəni Emilio məhəllə idi əhəmiyyət verdi, heç
vaxtyüksək ya sonra da bir neçə başqaları , peyğəmbər ,
sonra, mina idi uşaqlıq əlaqədar parochial şərtləri olma
şərəfini müdafiə etmək istədi , raunchy idi top qonşuluq
hətta orada artıb eyni yaradılması idi və o, onu müdafiə
etmək istədinazik idi , şərəf müdafiə vəziyyəti üzləşib
məhəllə və Emilio quru insan idi , böyük bir mübarizə :.
Zé top möhkəm 90 kq ağırlığında verdi ki, var idi african
tipik , WANTED- top Ze3-cü mərtəbə , biz müzakirə verdi
oldu göndərilməsi , bu, asan deyil , lakin o, yaşamaq və
sual yaşamaq üçün hiylə idi bilirdi .Top Zé şalvar eşofman
qəbul və əl yanlarında sonra müzakirə ;Mən Emilio
qazanmaq bilirdik , amma billy top ona 3-cü mərtəbə
göndərmək istədi kimi sona çatacağını fikir heç vaxt ,
onun ayaqları tutdu , Emilio siz sonuncu halda ,
öyrəndiklərini etdim, kim mənə varonun boyun ki, qırmaq
məcburiyyətində yaxaladı saxlamaq böyük deyil boyun
işğalçı an , bir sürahi üzü var idi və ya daxil hüceyrələri ,
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bu nə və bu halda , böyük təhlükəsizlik təklif etməyiboldu
Mən ki, fəaliyyət tahmin proqnozlaşdırılır düşmək gedirdi
düşündüm , lakin sonra mən düşündüm və hələ də
gördükdən sonra bir neçə saniyə idi və planlı və bu baş
düşündüm , lakin bu , baş ilk andan etibarən ,
gözlənilməzEmilio , onun boyun deyil, o həmişə bizim
təhsil oldu , bu, doğru zaman qaçmaq deyil, iki
monumental qüvvələri birlikdə olmuşdur daha gedək , və
joe etdi top məcbur tutdu fikir 3-cü mərtəbədən
düşdüzərər hətta edildiyini bütün yol izah etmək üçün,
güc səbəb həmişə həyat hesab edirəm ki, mən indi
mövzuya bir az qaçdı qalib , xilas edildi xoşbəxtlikdən
bəziləri ki, vəziyyət ölmək bilər fikir, lakin , çox idibiz
həmişə insanlarla görüş bu çərçivəsində , gördükləri və
biz hətta narkomaniya ilə bağlı bir həyat ola bilər , bu
yolla həyata əgər bizə hallar müzakirə danışmaq kömək
bütün gözəl nə var çünki əlaqə saxlamaq , lakin biz
hissyaxşı, biz narkotik asılıdır , lakin biz sonra müzakirə
edə bilərsiniz, belə ki, biz sadə belə daha elmi futbol , biz
kifayət qədər oxumaq , ən bayağı mövzu , geniş müxtəlif
mövzular mövzular müzakirə insanlar , çünki həmişə
oxundu güclü olmuşdur, indi və yalnız mən top qol
buraxdı ze , Emilio baş bir şey , sağ-salamat idi mən billy
top ilə yaxşı " hiss " heç vaxt demək nə göstərmək istədik
burada daha əvvəl tərk, lakin o gün yuxu idiqarşısının
alınması üçün xəstəxanaya .Zé top Hesab edirəm ki, üz
var görmək üçün səmimi şad idi, onlar o ən xəstəlik ,
silah platin onu qoymaq idi , həbsxana xəstəxanasında
hələ 3 həftə idi, mən sizə hərəkət bağışladı , amma mən
həmişə kin var bilirəmmənə , ancaq hazır onu gəzmək
edək vəziyyəti başa düşülür.
Bu , bəlkə də, mən Hugo onunla idi ki, bilirdi , həmçinin
Zé top təhlükəsizlik bayrağı getmişdi 11 am olacaq səhər
gün idi ona bir neçə dəfə görmüşdü , təhlükəsizlik
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pavilyonunda olan sanksiyalara gətiribsərt həbsxana əsas
şey , teres bir dəsmal , bir teres vərəqələri , teres
oxumaq üçün bir kitab , siz alışqan mobil ola bilməz və
bağlıdır halda hüceyrə bir şey yoxdur , təcrid deyil , topal
adlanır deməkdir23 saat , lakin yalnız biz cəza yaşayan
əvvəl bu keçdi , çünki bu sanksiyalar vərdiş , cəza
vəziyyəti yaşamaq ola aradan qaldırmaq üçün həmişə
çətindir, lakin belə yaşamaq kimi deyil , biz bilirdikyağış
gəzmək edənlər nəm olur .
Bütün pis bu idi və cəza başa çatdıqdan və hər şeyi mədə
dauphin iki dəfə bıçaqlanaraq hugo hücum yol qalmaq ,
lakin deyil , heroin az , bəzi qram oğurlamaq pis adam
müalicəvə 30 hekayələr , təxminən 10 qram , o, qatar
hücum üçün həbs edilib , çünki onların dauphin ləqəb ,
pəncələr , ayaqları qiymət ödəmək ki, bir adam olacaq ,
ölü , çox vaxt bir hücum haqqında danışdı və məlum
oldubu pul bir çox cəlb çünki top , o zaman bir hədsiz
məbləği Sintra Lissabon arasında banklardan pul daşıyan
konvoyları idi .Hücum Sintra qatar Lissabonda kənarda
hətta orada baş və ölü adam var idi , lakin onlar cinayət
cinayəti törətmiş o idi ki, sübut heç vaxt , o, qətli real
lideri olduğunu sübut edə heç vaxt , lakin məhkum edilib
və artıqhəbs səyahət , o, yalnız onlar bilər bir chibadela
üçün , ki, o satılır, o, narkotik özünü saxlanılır , o,
hüceyrə daxilində seyflər təşkil , hər kəs qələbə narkotik
vermədi gəldi və narkotik tutuldu olan bir neçə reydlər
etmişgəlir, lakin bu artıq üçündür.
O, cır -nin ləqəb hər kəs üçün bir şey iplik deyil ləqəb
deyil, hər kəs vermək verildi olduğu kimi , o, bir tərəfdən
ki, bu kömək edə bilər qələbə verə bilər , digər yumaq
olar bilir ki,insanlar kömək istədi və hugo çətin oğlan
yapışaraq idi .Bu hadisələrdən sonra ardıcıllıqla var təqib
dauphin lakin mən də Coimbra , yəhudilərin kiçik bit dəyər
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transfer oldu ;Hər gün 30 haqqında qarət , çünki Hugo
məni ayrılmış daha düzgün İyun 27 , 1998-ci ildə idi , o ,
bunu gətirib amillər , digər piranhas idi axtarılan öz əhli
var idi , bir hüceyrə oldusiqaret və istehlak 40 qram , biz
eyni kamerada qalmaq ki, qərar , lakin bu piranhas
həmişə mənə pis danışdı , onlar həmişə , narkomaniya
ardıcıllığı adlanır yönümlü çünki izdiham cəlb və o, topal
tərk sonraonlara Mən yol bir tuluq daha çox idi , çünki
onlar real qadın bilirdi , çünki onlara rahat durmamak
otaq almışdı mənə həyat vermək bilirdi, çünki dost çəkdi.
O mənə conviviality vəziyyəti kontekstində vermək bilirdi
və bu an mənə belə şəraiti yaşadığı bu insanlar , onlar
mənə pis dedi , uşaq təşkil nə fayda almaq üçün , mənə
bütün pis danışdı diqqət istədivə onlar mən bu həyat hər
kəs yaxşı və rifahı üçün gəlir şükür istəyir kimi idi ki,
bilirdi ilə narahat etmədi ki, həmişə İnternet etmişlər ki ,
yaxşı ola bilər , belə ki, onlara diqqət etmək istəyirdiöz ,
lakin həmişə o mən heç lazım idi , onlar da mənə lazım ,
vahid güc olmaq, onlar bir hücum yardım edəcəklərini
istəyirdi ki , sığorta edilir , lakin bu da ödəmək lazımdır və
bu zaman idiMən dörd qanadları var artıq yəhudi
vadisində bir kurs transfer Hugo yəhudilərin Vadisi
transfer oldu rasta artıq onunla idi Dostluq , bir qardaş
kimi ona qəbul gələndə əməliyyat iki və ya üç ay var
idimənim mobil qalmaq istəyirdi, mən hugo dedi Valley
yəhudi qanadları a, b , c , d , mən d özümü tapdım artıq
yəhudilər dərəsi Coimbra transfer olmuşdu Dauphin ilə
kamerada idi və varo istəyirdi, lakin o, artıq kətan
Dauphin öldürmək üçün çalışırıq , çünki qorxdu ki, bir
məsələ var idi , başqa ona verilmiş olan iki stator qarşısını
burada 3-cü mərtəbə insan və onun əmisi oğlu , Bento ,
göndərmək istədibunu , lakin o, istəmədi çünki o, mənim
mobil mənimlə deyil , lakin o, Dauphin bir intiqam
qorxulan artıq həbsdə bir neçə şeyi etmiş , hörmət var idi
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, asanlıqla belə kimi tanınan yerdə bir adam idi, lakinMən
ona insan sizə uğur deyil ki, unutmayın bildirib , intiqam
alacaq heç bir Dauphin ilə yaxşı əlaqələr ona mən ona idi
və o , artıq unudulmuş idi mənə nə kimi deyil bir neçə
dəfə demişdi .
Mən kurs alaraq və yelkənli hugo Linhó Rasta baş verib və
minikler parça baş verən bir cinayət iddiasında şübhəli idi
bu transferlər gəldi.Biz kətan onlara bütün adları qeyd edə
gəlmişdi çox gənc idi, lakin mən yalnız bəzi adlarını qeyd
edəcək , kiçik bit , Johnson , real futbolçu, ya toni ,
keçmiş bütün Marka zəncir təmsilqağayı , həmçinin tó ze
ki, Linhó da edərək bir neçə hücum ilə tacirlerine transfer
olmuşdu , bu mən mən umasraparigas , chavalas ilə eyni
dam altında onunla yaşadığı həbs deyil, onunla kifayət
qədər yaşamışmənim o onun idi.
Amma bu hekayə maraq mənim üçün ləğv edilib , at
yedim bir qız ilə getdi və o, bu mövzuda özü qədər
fahişəlik iki fahişələr idi , bir qadın asılı yaşayan kimi
deyil, amma indiyə qədər yaşamaq üçün xoşuma gəldi
.Mən yalnız o heroin və kokain çox yaxşı almadı zaman
kokain istehlak , lakin əlaqələr saxlanılır , onun və tó ZE
xoşuma gəldi və ana da narkoman və bu hekayə maraqlı
Mən həmişə onu tərk etmək üçün Ze A bildirib ki,at ,
həmişə sonra zəncir əylənmək məni gəldi, o, eroin istifadə
ifadə etdi və maddi bol bol var idi mən yəhudi vadisində
idi ki, zaman , kiçik bit yaxşı dəfə qədər yaşamış , rasta
var idibazar ki, narkotik bir çox var idi və yəhudilər Valley
, həmişə mövcud bir çox kişi maksimum cümlələr
məhkum və həmişə təhlükəli zəncir olan üçün bir nüfuz
olan bir hörmətli zəncir və orada adam öldürmə oldu, belə
ki, bir zəncirvari idiağır şöhrət .
Bazarda maddi bir çox daha material ilə təmin ediləcək
satmaq istədi var idi kimi, Dauphin və real Pinocchio
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arasında mübahisə özünü beynəlxalq narkotik alverinə
görə həbs tapıldı başlayır kapitan idi və insan artıq rekord
idibaşladığı şimal cənub Portuqaliya zəncirlər , və bir daha
görmək və ya bilmək istəmirdilər edir.Pinocchio o
zorakılıqla soyunma otağında adam , həsəd naminə bütün
hücum daxil Dauphin döymək Hugo narkotik bir çox
ödənilir ;dauphin böyük paket satılır və onların Pinocchio
DAUPHIN döymək ödənilən niyə ki, zəif idi.
Mən problemləri var başladı Bu, çox xoş idi bir hadisə idi,
lakin vaxt gələcək , həm də daxili qeydiyyatdan idi və
artıq bir neçə cəzalar xidmət etmişdir , mən bir marcão
ləqəb fərdi tərəfindən chased başladı , o, özü tələyə
tapılmadıildən çox var idi kimi qardaşı qətlə , və mən hər
gün kolleksiyaları edilməsi açılmış və ortaya marcão bu
kolleksiyalar biri idi siqaret üçün lazım necə mənə pul
almaq imkan istəmədi , o, doğru tapdığınımənə o pul
almaq da var idi, çünki toplanması pul almaq üçün mənə
qarşısını almaq istəyirdi bar mindi.Biz fiziki güc göstərdi
sözlər mübadiləsi idi, lakin heç bir şey düşmən etmək
başlanğıcı idi ki, mən om pul ilə getdi oldu, mən olan
həcmi cəlb edilib futbol oyun etmək gəldio, rəqib
komanda idi qazanan komanda üçün tütün mən , mina
toni qağayı, jorge , tó joe louis və idmançılar ilə edildi
kətan gəlmiş qrup oynayan aşkar və biz bilirdik və play, o
Ramon törədilmiş istədiyiniz , həcmi etmək üçün xəsislik
mənim televiziya məşğul , biz rəqibi düzgün idi, hətta
qazanmaq istədiklərini və biz bahis rəhbəri idi, çünki biz
məğlub , itirilmiş , yaşananlarqaraçı , onlar chatearam ,
ödəmədiyi ifadə edərək itirmək istəmədiyini kimi uzun
qeydlər ortada hit bir insan idi bütün mənə və tütün
həcmi tələb , lakin səssiz düşüb , o idi ki, davam marcão
bu oğlanonlar heç bir səbəb oyun birləşdirilmiş edilmişdir
idi, çünki həcmi və qəbul ki, demək istəyirdi , bir atlet ,
həmişə sağ üçün mübarizə və belə qarşısını almaq üçün
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zaman problemlərin qarşısını almaq üçün idi.Davam ,
lakin bu oğlan həmişə mənə səbəb üçün çalışırıq ilə
davam etdi;Mən dülgərlik gedişinə getmək idi mən mobil
almaq nadir idi , Mən yəhudilər vadisində , qaçılmaz oldu
o gün orada getdi ki, niyə , gözətçi mənə mobil açmaq idi
bir gün var,lakin o gün incidir edilmişdir kifayət qədər
narkotik kurs enməyə gradation tərk etmək idi və əhatə
edəcək marcão mənə görünür hisə verilmiş deyil , incidir
idi, çünki mənə bir qamış verdi və tarixi ilə təxribat mövzu
var idiorada o gün idi, çünki hər hansı bir cəza yerinə
yetirməyən , yəni , mənə , mən desferi bir punch
tərəddüd etmədi və o reaksiya verdi , lakin heç bir şans
artıq tədqiq etmiş idi, bir döyüşçü idi, lakin , baş
sensasiyalı nə təhrik etmək çıxılmaz idipalata , Eduardo
rəhbəri onun adı idi , fiziki cəhətdən güclü altı fut hündür
bir adam , bir vicdanlı adam idi , o, saleh insan idi ki, onu
tərk edib.Mən xəbərdar idi , çünki o , məni precavi , məni
və bu kimi səbəb üçün müəyyən vaxt almışdı , onun
hissəsində hər hansı bir darp həmişə diqqətli kurs davam
biz bütün instinkt var, ümumi mənada dublyaj qadın
altıncı mənada , lakinda kişilər var .Ən hörmətli
adamlarından biri olan , altıncı mənada gözlənilməz
oynamaq üçün necə bilmədən və olan və hörmət biləndir ,
heç bir şey ondan sonra baş verib , mən aparıcı izləmək
üçün cəhd, lakin ürəyim güclü idi , çünki hugo Rasta
tərəfindən təmin edilmişdir bilmədiMən təklik yaşamış
zaman deyil, yalnız ilk hesab çünki ilk, mən ;Mən rəşadət
idi kimi hər şey o, o nümayiş cəsarət öyrəndim və artıq
udulmuş , keçmiş , bir əsgər , sadiq insan , şair , şeir
xoşuma gəldi bir adam var idi ki, bilmək cəsarət
udulmuşamma ondan daha yaxşı idi ki, hətta .Mən çox
ayələr ibarət eşitmək istərdim , bir ona həsr Mən , qeyriyaşayış idi , o qalan yaşadığı ortada, intiqam alıb ,
dözümlü , güclü idi, o qaçdı dəfə xarizmatik rəqəm ən
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yaxşı olduhəbsxana əhalisinin çox tutdu , lakin bu, mənim
bütün dinc insanlar, işləyib insanlar idi, lakin .Mən iş
dayandırılıb və qədəm qoyan zaman , Mən idi və
mənimsəmiş ev gəlib, çünki hər şey mənim üçün inkişaf
zaman ki , mən kətan döndü , biz qaranlıq aslan olmaq
istəmirəm nə oldumənim varlıq , mən heç o evdə idi
sahəsi dirçəliş təsdiq o hörmət saxlanılır , çünki çat çətin
idi , belə ki, mən aşkar ki, çətin yaşamaq üçün ən asan
yollarından axtarmaq üçün qərar var idi .
Bu Lissabon mərkəzi zəncir , bütün növ , bəziləri şüur
cinayət həmişə yaxşı amil idi və bədənin , təsadüfən
cinayət çevrilmişdir , həyat mövcud orospu , heç bir şey
Məndən qorxun etməyib yerartıq dost, yaxşı olan hər şeyi
olduğu kimi eyni , bütün hallarda anlamaq qoruyucu ,
barışdırıcı , onlar böyük mərhəmət hiss mənə
desabafavam edənlər deyib ki, yanıqlı vardıbirlik hissi
qəbul və məyusluq getmək olmaz.Bütün yaxşı komanda
qarşı-qarşıya , çünki mən bir şərti almaq mənim yol getdi
, lakin hələ də , mən mənə zərər bir şey deyil ki, bir qərar
qəbul şərti istifadə etmək üçün bir vaxt var idi , amma
azadlıq üçün işləyəcək , mürəkkəb olduistiqamətində
qurulmuş , amma bu istiqamətdə hər şeyi qalib ola bilər
.Zamanda bu istiqamətdə atdığı səbəbi , belə çətin idi ki,
sürətli zəncirvari qurtarmaq üçün nəzərdə sxemi qəbul
etməmək idi , avtoritar rejim idi, lakin daha da çətin oldu
ki, qəbul edir, ancaq mən tərk etməyibsonra oxuculara
onlar çat çətin təkrar şin deyil , bütün bir marşrut , başa
düşmək olar ki , həmçinin keçid manuel t vaxt idi .Mən
tapdığını direktoru john g ilə əvəz edilmişdir.Bu məxsus
çünki 24 karat dublyaj Makao, məhkəmə keçmiş müfəttişi
, Makao -ci ildə yaradılmışdır mafiya tərəfindən hücum
yaşamış bir adam gəlmişdi adam , iş bir ölü gözətçilər var
idiPortuqaliya idarəetməsi , niyə millətə xidmət etmək
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üçün möhkəmlətmə ictimai göndərin.
O, hücum çəkmiş xilas , lakin onun cangüdəni həlak olub ,
gül , kətan rəhbərliyinə gəldi O, məni görəndə , dik insan,
o , mənə xoşuma gəldi mənə o mənə etimad idi ki, bilirik
göndərdik, lakin o idi, çünki mən qayğı etməyibözümü
king əqrəb , qan zəhər var biri nəzərdən keçirilir
çevrilməsi anlayışı ona zəng və zəng üçün , mən itirdi.
Mənzil hüceyrə bir minimum cəza başladı cəza çətin ,
zənciri içində ünsiyyətcil tempi çox normal cəza hesab
edilmişdir deyil idi , amma mənim üçün bu cəzanı qəbul
etmədi , bir kabus oldu.Direktoru john g .O, bu cür
köməyi qəbul etmədi , mənə kömək , mənə danışmaq
mənim mobil getdi o sağ idi , o, əvəzində o bilmək
istəyirdi nə birbaşa əməkdaşlıq tələb idi ki, inam etibar ,
mən bunu etmək istəyən deyilbu heç vaxt , çünki mənə
bu xidmətlərin əməkdaşlıq , lakin o, yaxşı bir insan necə
onun bəyanat idi ., Chibanga və Piranha , mənə idi adam ,
ovçu idi mənə iki psixotrop narkotik verdi ovçu idi bir
xidmət məzunu sərf : Bu cəza , pis gəldi , mənim pəncərə
idi iki psixotrop almışdıcərimə təcridxanasında olması
qəbul , sampaio onun adı idi.Psixotrop təsiri mənə hələ
olduğundan, mənim mobil qarşısında sampaio pass bax
hirsləndirdi , mən bütün mobil sol döşək yanğın var ,
mühafizəçilər mənə kömək zaman mən sol , qaçdım , mən
həyətdə getdi tutuldubir stick və iki daş və onun sağ qolu
, intiqam , qəddar arzu yazmışdır .O gün mənim yol var
gözətçilər və ya kim idi öldürmək istəyən idi, lakin onlar
mənə danışmaq hər zaman olduğu kimi ağıllı gəlib idi,
onlar mən cinli ki, bilirdi və bütün qanad idi, çünki , heç
bir başqa yol yox idiMən elan əgər özümü müdafiə , lakin
mən hesab deyildi , səbəb olmadan mübarizə necə , bir
neçə saat sonra ödənilməsi qəbul ki, danışıqlar başa çatdı
və mən , həqiqətən yerinə yoxdur dövr ,onlar intizam
84

kamerada mənə 20 gün verdi ki, qəbul , ki, mən alfredo
m görüşüb var idi, çünki topal edir. , PSP , köhnə Goe ,
kələkbaz , parochial idi funksiyası başlamaq üçün , kimi
vəzifə tutmaq dövlət aldıo, artıq orta boks çempionu
weighed edilmişdir, çünki mafiya , yaxşı bilirdi , sərt adam
idi , və mən , intizam kamerasında düşdü istəmədiyini bir
epizod var idi zaman , və siz kimi , onun həyat qəbul edə
bilər ki,Mən artıq uğurlu haqqında gedən nə bilirdi və mən
onun döyülməsi belə sayı Papar ki, ucadan dedi ki,
intizam sanksiyaları bir araya gəlmişdi blacks ilə tarixə
malik bir vəhşi dəfə idiistiqamət şübhəli idi, çünki , cəza
düşdü və alfredo m ödədiyi , törədilmiş və ya gözətçilər
və ya xidmətlərin , işçilərin və ya istiqamətdə hörmətsizlik
səbəbiylə bəzi cəza almışdı bütün blacks mafiya edildi.
keçmiş olmuşdur-psp , mən cəza düşdü , mənə qamış
verdi köhnə polis , onların bir çoxu bilirdi və mən kimi onu
bilirdik, amma dəniz birbaşa ucadan elan və danışmaq ,
mən alfredo m bilirdi.Məni var, amma ki, mən yanlış idi
harada olardı.Onlar mənə qarşı heç bir şey var ki,
qorumaq üçün daha iki polislər I çimmək üçün spa
rəhbərlik etdiyi zaman , uğursuz , məni öldürmək üçün
cəhd onunla idi.Mən qonşuluq yaşamış , çünki mən həyat
üçün səbəb iradəsini göstərdi vaxt idi , parochial olan bir
məsələ ilə tətbiq edilmişdir.
Erkən , atamı itirdim mən əvvəllər böyüklər oldu , o
yaradılması həyat yolu düşür və çətin olduqda , biz tələb
olunur , orada təcrübə gələcək aşma edir , sonra çəkdi öz
əksini gəldierkən demonstrably heç bir arzu istəyir nə
arxasında daha ağır təhsil , var.
Mən marcão mərhələsinə keçmiş zaman ki, daha çox
səbəb istəyirəm başladığı , tərəfdaş səviyyəsi və
istiqamətdə bir qərar var idi ki , var, amma ortada
nəzarət güclə soxularaq ibarət olan bilirdi ki,gözətçilər və
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idarəçiləri tərəfindən , var və bir varlıq əl var , lakin
mənim kimi bir varlıq daha heç bir şey , bəzən , mən cəhd
, mən cəhd və Portuqaliya ruhunu üçün cəhd edin , mən
aşağı deyiləm imkan bir məsələ varigid irqi Portuqaliya
irqi , irsiyyət aydındır var, dünya əmr etmişdir .Bəzən biz
mövcud niyə belə bir sual , biz yaşamaq yaşamaq üçün
şübhə gətirmək məsələlər olduğu , nə etmək, lakin biz
qazanmaq bilirik , müəyyən belə idi , sonra sonra, mənim
yol
həbsxanaya
getdimübarizə
marcão
həbsxana
gözətçiləri adlı qrup ibarət nəzarət xidmətləri görünüşü
izlədi , mən hər şeyi var , yaxşı insanlar var, amma
vicdanla onlar da yalnız yaşamaq istədiklərini , mənə
zərər istəyirdi və mən ignore istəyirdim, heç vaxt , erkən
varhəmişə qazana bilməz ki, öyrəndim deyil, bir çörəksiz
yer, həyat dəyərsiz idi bir yer idi xidmət hər bir adamın
həqiqi mənasını qiymətləndirilməsi heç bir maraq var idi.
O, xidmət idi bütün xidmət , xidmət , mən itaətkar idi,
mən siyasi hakimiyyətə , ictimai güc bilirdi , repressiv güc
həmişə bağışlamağa necə bir şey var.Onlar tapmaq
istəmirəm nə idi, çünki mən onların məşhuru bir
qəhrəman , əlbəttə xaric ediləcək Yəhudilərin dəyər
qayıtmaq ola bilərdi , yəhudilər Valley qaytarılması , kətan
bütün bahis qarşı mənə üsyan , eyni rəhbərliyi tapılmadı,
keçmiş bunu etdi ki, bütün , mən düşmən bütün maşın
istehlakçıların güclü idi , çünki o üzləşə bilər hər şey
yaşamaq üçün Mən üçün nə ola bilər ki, bütün yaşamış ,
piranhas , yəni dublyaj edildibütün yaşamaq idi ki, biz bir
köməkçisi , bir psixoloq , həkim və demək heç bir şey
həqiqətən var ki , bizə bir vəkil var , bir müəllim var ki,
diplomatik hissəsi əlaqələrin qurulması idi .Just an hallar
an ortasında müdaxilə iradəsi ilə məzmun və mən sevgi
sadə insanlar , platonik sevgi bir adam , artıq həyatın
bütün zövqlərə idi , bu halda , yaşamaq , sevilənqadın
hələ mənim həyat mənim qəlbində fikrimi qalır , sıx bir
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ehtiras , uzadıla mövcud ola bilər ən uzun münasibətlər
idi.Loving , əyləncə , sevgi olan yaşamaq üçün iradə olan
sevgi lazımdır.Hesabatda , biz ata və ana izah bedtime
hekayələr əvvəl öyrəndim , mən pis nightmares -ci ildən
üz-üzə gəldi , hər şey qarşı-qarşıya , hər kəs məni bilirdi
kimi, onlar test məni qoymaq istəyirdi , olan son
vəziyyətinə doğrubelə ki, biz nikah danışmaq əgər rifah və
güc- biz bütün ölçüsü tərəfindən sorulur baxmayaraq ,
olan ilk gündən irsiyyət hədiyyələr qorumaq , vastness
böyük deyil bərabərliyi üstünlük harmoniya və qaydada
rifah yaşaya bilərhüquqları olunur.Biz bütün ki, mən
dəqiqliyi olmalıdır üçün , claw , fəaliyyət anlar dəqiqliyi ilə
, bu inkişaf izləmək üçün davam artmaqda davam edəcək
, bu davam , bir missiya həvalə edilmişdir .Bu davam idi
və var kimi həyat davam , bağışlanma ilə vicdanlı
insanlar, mən onlar kimi yaşamaq üçün nəzərdə edilmişdir
, çünki bir şey bilən insanlar, hər şeyə təyin olundu var,
lakin onlar asan olmaq istəyirdi doğru , hər şey böyük idi,
Mən hikmət mənə öz dərrakə birləşdirməyə qadir idi ,
bütün onları yaxaladı fərasətli idi, lakin həmişə mən daha
çox istəyirdi, lakin mən onların dərrakə conjuguei ,
həmçinin onların bilik ilə oynanan oynamaq öyrəndim
mənim.Təklik yaşayan davam qapalı , mən oldu heç bir
gözəllik , mən var idi , heç bir mərhəmət , siz yolu
məzuniyyət olduğunu bilirik , çətin idi.Mən hər kəs zərər
istəyirdim yalnız sonra onların hamısı güclü idi -ci ildən,
onlar bütün insanlar idi, amma mən bunu bilmək
istəyirdim , nə də hekayə qalan bir şey var idi , sabit idi
döyüşə getdi canlı mənə imkan istəyirdi heç vaxt
olacaqkeçir.Yalnız həbsxana iyerarxiya saxlamaq istəyirdi
və mən istəyirdim kimi bütün mənə itaət , lakin mən də
onlara canlı öz yolu idi imkan saxlanılır , siqaret Mən
narkotik və hər kəs seçmək etməyib , hamısı mənim əhli
üçün çətin idi , onlaryaxşı gəzmək bilər , bəzi insanlar yol
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igid idi, çünki mənə həbsxanada etmək üçün bir ağır yol
dayandırmaq üçün ağlamaq , qazanmaq və ya ölmək , heç
bir escape idi, başqa heç bir seçim idi .Bu, bütün , mən
cümlə ortasında tərk edə bilirdi , mən bütün bunlara
baxmayaraq , ağır yol tapa bilər , mən etdi məhkum edildi
, bu da cümlənin sonunda tərk edə bilər ki, bilirik ki ,
bütün bərpa , və ya qayğı etməyibyaxşı idi, çünki mənim
komandanlığı altında zəncir idi olan bütün komanda
yoldaşlarıma , mən daha çox olan hissi ilə mənə təhqir
zaman , o müttəfiqləri idi bilirdi .Mən pis yoluna getdi kimi
şərh olundu , mənə aslan düşündüm, amma istehlak eroin
, nə çətin şey asılılığı .Hakimlər və müəllimlər və
köməkçiləri, baş gözətçilər, onlarla bəzən fayda , lakin o,
təqib sual üçün , sağ idi demək üçün kifayət qədər çox ,
lakin var idi : Mən mübarizə getdi , heç bərabər olduğunu
mübarizə , mən qarşı-qarşıyaMən bütün davamında , o
daha yaxşı, öyrəndiyini idi ki , biz çalışırıq hər şeyi edirəm
və ya deyil, istədiyiniz və ya istəmirəm mənə bir problem
, bütün olan ən böyük problemi gətirdi yaşayan bir

Mən yaşamaq necə bilen bir olan məzlum , ümumi torpaq
, bir növü, gəzinti və qidalandırmaq üçün var biri hesab
am nə oldu , mən eyni şəkildə zəncir qarşılaşdığı heç vaxt
doğru heyvan oldu , mən oldumükəmməl qatil hər
vəziyyət yaşamaq idi və onlar mənə deyil , mən onlara
zərər deyil ki, onlar həmişə real cür bütün hallarda
üstünlük bir seçdi kimi yaşamaq üçün öldürmək istəyən
bilirdi mən özüm and kimipislik .Mən ödəmək üçün çətin
qiymət ödənilir ki, bütün ədalət dünyada səviyyəsinə
doğru , onlar qlobal tərəfdaşları olan onlar ola bilər ,
bütün hərəkətləri və ya reaksiyalara diqqətli həmişə cinli ,
hərtərəfli bütün varlıq Gobütün bu bütün tədbirdə verilib ,
hər kəs məni bilirdi və mən də , bütün bilirdi oyun
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təkmilləşdirilməsi , peşə , yaşamaq və asılı olmayaraq
vəziyyət , əhali ilə gündəlik əlaqə edənlərin birliyi idi ;Bu
bağışla bilməz kimi Tiger , onlar bu bir həbsxana bəhs
edirik nə bir şey , bir çox söhbət deyil, mənə, həqiqətən,
mənə hörmət idi qorxurdular , azadlıq qazanmaq çətin bir
dəyər daxildirbiz consumerism danışmaq zaman mübaliğə
gətirə bilər həyat viciações , habituations ən çətin
vəziyyətlərdə keçmək yoxdur istisna olmaqla, kimi
consumerist Somo insanlar , yenilməz heyvan mənə aslan
autointitulei oldu bərabər heyvanlar mübarizədaha ağır
hikmət mənə , amma bağışla bilməz .
Bütün bu kimi, gəzmək edək ki, bütün cəmiyyətin iştirakı
təklif təsdiq O, yaxşı insanların uşaq , ana və həyat
təcrübəsi bir çox uşaqlar fərqli idi var idi bilirdi və digər
kasıb insanların uşaqlar idioxşar hallar hər bir hər kəsin
yaxşı istəyən bir cəmiyyətdə yaşayırıq , rifah lazımdır,
hələ sağ gəlmək əgər pis gəlsə, mən də sizə almaq
lazımdır , növbəti , yaxınlığı görən gözəllik, heç bir şeypis
almaq və bütün pis olmaq sizə hər şeyi ilə olacaq , amma
mən də getmək bilirik ki, mən belə ağır ola bilməz , onlar
s daha çox analar , mən də hörmət idi hər kəs üçün bir
qayda konuşlandırılanyaxşı cinayət davam və ehtiyac
böyükdür ki, bilmədən , mən heç bir bütün nifrət təbir
edilən narkotik asılısı oldu , hadisələr düşdü , amma dəyər
idi və tanınmış , heç kim məni müstəqil hörmət miss
olardızəiflik o zaman hiss etdim.Onlar bütün alqışladı və
mənə hörmət , daha məndən , uşaq , daha incə və
mehriban olmalıdır , məsələn olmalıdır istədi.
Mən yanımda görmək istədiyim nə onlara görsənmir
qiyməti ödənilir , mən kobud idi, mən qərar lehinə mən
çətin idi , daha çox mənfəət ola bilər , hətta hər şey daha
çox faydalana bilər , mənim kimi , mənə chegavam-bir
arzularını saymaq , amma heyvan oldu və olmaq istədi.Bu
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, təcrid , yaşadığı əlavə vəziyyətdə qadınlar , bütün
platonic sevgi ilə overwhelmed idi onları sevdi idi, onları
sevirəm.
Bu, bütün bu an yaşayan haqqında, mən vurulmuş , lazım
aşkar böyük platonic sevgi və əlaqə baxımından da
ehtiraslar idi, amma həmişə yol mənə gözəl zövq almaq
üçün kimsə həyat məhv oldu yoxdurmina korlamaq əgər
kimsənin həyat məhv olardı .Onlar mənə səmimi , mən də
yaşamaq deyil , mənə hörmət sevdi, çünki davamı sevgi,
mən bütün idi mənim sevgi məxsus yalnız o ola bilər sevgi
davam həbs olundu , o, hər şeyi qazanmaq üçün
mübarizə idi bilirdiMən azadlıq itirmiş , lakin mən
dayandırmaq deyil bilirdi zaman ki , istiqamətləri , işçi,
müəllimlər, mühafizəçilər başa olardı məni ram etmək
istəyirdi, lakin mən də hər şey , oğurluq , istehlak ,
dayandırmaq , dayandırmaq idio və nə üçün heç bir səbəb
olsaydı başqa həyat rüsvay , amma həmişə yaxşı idi , heç
vaxt pis rəftar , hər kəs budarlanmaq heç o məni özü
həmişə hesab mənəvi dəyərlər nəzərə aldı insanlıq üçün ,
nə üçün çətin olardı idi belə,Mən həmçinin edirəm , çünki
hər bir səhnə dəyərlər , lakin onlar heç aşkar ən böyük
heyvan üçün gedən bilirdi, lakin mən bunu istəyirdi, çünki
mənim üçün bütün set idi, mən ərəfəsində onları tərk ,
onların qorxu gəlibitirmək .Bu , erkən hətta həbsxanada
daxil əvvəl, o, hakim çünki Mən cavab idi çətin saat keçdi
heç vaxt gün , il idi nəzarət həyata qaldırmaq istehlak və
hakim məqsədyönlü bütün məqsədəuyğun idivəziyyət
yanında gəlirdi , mən oynamaq gəldi, amma zarafat mən
üz edirdi .Monkey oynamaq Çünki , oyun mən ana bilirdi,
çünki anası üçün meymun pussy, mən zarafat ölüm idi
.Bu , həyata gün idi ki, bir az məşq istəyirdi və mən ,
mənimlə qatar gəlib ona təklif zəif rəqəm idi , yalnız
əyləncə üçün idi , onun boyun sıxılmış , o, huşunu itirmiş,
lakin o an mənə bir darlıq hissetmək istəyirdi , ifa
90

nümayiş ona baxdı qalxıb idi və o, mənimlə getdi kimi,
mən davalı heç bir cavab var idi, tamam idi, dedim ,
amma baxdı zaman Mən, həqiqətən, idi hissi varötən bir
şey , o, huşunu itirdi.Bu, mənim gücü bilmirdim , güvən
artıq idi və idi bir cəhənnəm başladı , mən qalxıb ona
baxdı və dedi:
- Siz nədir?Siz narahat məni tərk etdi.
Həmişə ona an üçün şəfqət göstərdi zərər üçün nəzərdə
deyil , mən , o, təlim mənim hissəsində şişirdilmiş
edilmişdir səhv etdiyi bütün pis sakitləşdirmək istədi baxdı
, o, bütün bir gün ümid idi, özünü həlak sona
çatdıyəhudilər valley .
Mən vadisində yəhudilər yaşayır ki, ümid , o master
bilirdi, çünki , mən hakim , mənim gücü, onun hündürlüyü
idi hazır deyil bir təcrübə idi ki, mənim üçün sadə fun idi ,
lakin həyat varonun qiyməti , mən 5/6 istifadə edə
bilərsiniz daha çox altı il bir cümlə bu yana , yəni , cümlə
5/6 qalmaq , zəncirində digər insan üçün hər hansı bir
məhbus yüksək qiymət ödənilir, bir qanundur.
Amma biz cəza orta var, aşağıdakı 2/3 5/6 edir.Mən bütün
bir proqram onlar istəyirdi əgər mən sevgi bilər qədər
sonra , yaxşı insanlar, mən məşğul kimə ilə insanlar,
liderlik idi hissəsi insanlar ilə məşğul , təklik həyat mənim
tərcümeyi- üçün görülən əlavə edildi 5/6 həyata getdisərf
tütün və bu insanlar üçün böyük nifrət hiss etdim.Onlar
mənə ifa yalnız rəhbərliyi fərqli rol heç bir şey izah
insanlar idi .Mən əziz idi ki, bir millət vəkili mənim
problem var ilk qadın var idi , mən sadiq idi, lakin sonra
mən o mənə ilk yoxlamalı sərbəstlik 10 il həbs imtina idi
ki, səhv idi düşündüm.O mənə təşəkkür və istehlak
narkotik test tələb , lakin bu yol qalmaq ki, həyata
keçirmək üçün çox astute deyil , mən bir sorğu sonra
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verilib yoxlamalı sərbəstlik mən həkim hakim etdi.O
rəhbəri eşidilməsinin şərti ilə mənə şərti dörd gün verdi və
onlar əmr Doc hakim yəni ona narkotik seçim test təmin
təhlükəli , uzun çatdırılması dörd gün təqdimmanevr ,
onlar həmişə var , və mən də bir neçə dəfə kiçik hesab ,
lakin həmişə hörmət layiq çünki ona hörmət .Onlar onun
ən yaxşı rol oynamış insanlar idi, lakin bu test , yəni
heroin opiates , sirr , həşiş istehlak müsbət verildi , baş ,
lakin mən tətbiq vurulmuş zaman mənim üstünlüyü
oynadı , mən yalvarmaq idi ki, bütün müdafiə etdibu
istehlakçı mənim həkim ana f bir dərman tələb etmişdi ,
çünki . altında idi, çünki , və ya o mənə kömək nə hər şey
üçün , onun köməyi istədi qızğın müzakirə üst, mən ona
narkotik adlı Tramal istədiMən müttəfiqi Dr. ana f idi hiss
idi.Və ya Tramal Bu təmiz olardı vəziyyət idi , routines
hallarda opiates ittiham edib.2 + 2 conjuguei zaman
narkotik seçim test opiates ittiham olsaydı, yəni mənim
həkim narkotik vasitələrin seçim tip var , o , mənə kömək
sualına , narkotik seçim kimi iddia sənədi sərfki,
məhbuslar üçün ən yüksək səviyyədə istifadə pulu ilə ,
pulsuz göndərilir mən , mənim sağ müraciət idi , edildi
qərarına etiraz Mən çıxdı və mən hökm məhkəmə
maksimum Dr. instansiya hakim üçün müraciətqələm 2/3
orta fiziki həbsxana gözətçi hücum , bir döyüş istehsal
edilmişdir , mən , o, hörmət , mənim şöhrət həbsxana
mühitində bir dolğunluq böyük idi axtarılan hörmət , həm
də bu mövzuda inşa istəyirdi, çünki deyilhörmət o sistemə
qarşı oynaya bilmədi .Sosial olmalıdır var , çünki sistem ,
hər şey biz rifah istəyirəm bilər özü üstünlük təşkil
qərarlar fərqli idi , mən , qələm 2/3 ortalarından fayda
əldə etmək əlimdən gələn hər şeyi , hər şey var idimənim
şöhrət mühafizəçilər arasında geniş idi və mən idi
müəssisələrində ola bilər nə deyilir bilirdi, çünki əhli
arasında , siz hesab edə bilər Mən də etiraz etmək
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istəyirdi gözətçilər və psixoloji səviyyədə , fiziki və başqa
hər şey var idiqələm 2/3 həmçinin 5/6 ortasında üçün
seçmələr , proqram sirr üçün seçim məsələsinə toxunan
mənim hesabat təmizlik əsaslanır ;Bu proqram ittiham
edən həkim Chamon və ya həşiş təhlil hakim bildirib ,
amma sosial varlıq am kimi , yəni zənciri içində müdafiə
yaşamış , heç vaxt mənə həbsxana əhalisinin qalan aid idi
və hakim bildirib ki, Dr.Mən vaxt bir şey yemək vermədi ,
yalnız hash ilə nəticələndi , mən də yedim və mən hava
nəfəsi , çünki bir məhdudlaşmır kosmik yaşamış - mos ,
bu həşiş ittiham adi idi insanlar ilə təqib əgər məntiqi idi
.Bu Christmas vaxt idi mən , yoxlamalı sərbəstlik qərarı
təxirə və hakim həkim Christmas məzuniyyət ki, iki həftə
çıxmaq olardı , lakin o, mənə səbəb verdi və mənə
təhlükəli demək olar ki, iki ay verdi vəyarım , bu problem
uzun müddət , precariously ehtirası həyata , çünki mən
uzun illər idi, çünki , on il idi.Amma artıq getdi və yoxsul
tərk günə qədər də mənə ilə qablaşdırılmış , mənə o,
uğurla yerinə yetirdiyini olan uzun zəif çıxış dörd gün
verdi.Amma mənə bir daha məsələ deyə təhlükəli idilər
sonra , mən həyat istəyirəm və bu baş kimsə olacaq ,
daha hörmətli olmaq və sorun almaq deyil, amma iki ay
sonra , daxil tezliklə olacaq.Mən oğlan bir az xəstə
müalicə var olan bir döyüşə daxil oldu , lakin o , fərdi
olmaq bir insan repertuarı ilə fərdi olmaq üçün xoşbəxt idi
, hüceyrələri bağlandı , sorğu qaydası eşitdik ki, mən
göndərdionu mənə entalasse üçün üzr üçün bir kağız, heç
bir ehtiyac yox idi.Eşidildi , bizə eşitdim boss o , ola bilər
ki, bir zarafat ola bilməzdi , çünki ilk o oğlan eşitmək
istəmədi o məni verməyə çalışdıq , çünki Alman Çoban ,
onu ləqəbli idibıçaq .Sonra oğlan versiyasını qəbul və
mənə zəng və mən dedim ki, o, çox yaxşı versiyası qəbul
etmədi ona bir proqram , pis başa bilər ki, bir oyun idi ki,
eyni versiyası bildirib bilər, yəni , o, beat gözətçi kimi ,
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heç bir şey başıma , nə mənə , nə də ki, xidmət uzun illər
idi yəni " casdatrolas " ilə məşğul artıq həbsxanada uzun
illər olanlar verilən addırboy , əzabından apardılar.
Normal həyat get , mən uğurla dörd təhlükəli çıxışları
zövq bilər , daha problemlərin qarşısını almaq üçün
başladı və bir yoxlamalı sərbəstlik aprel giriş ay zövq edə
bilmək üçün 11 gün mənə itkin Mart 2007 , yenidən
qalxıbyəni narkotik , bir şəxs səhv idi , ona əvəzinə real
məhsullarının qum verdi deyə bilmədi , yük gəldi , lakin
artıq xəbərdarlıq edilmişdir zərər , bu dəfə sanksiya
olacağını , mən müdafiə özümü məhdud vəThings orada
var .
Amma bir problem tək gəlir , heç vaxt, Hesab edirəm ki,
bu səbəbdən , bu , tutdu yenidən riga ola bilər ki, edildi
gəlir baş verən buraxılmış lakin bu zaman mənə pis
kəsmək olar oraya almaq olardı idinə .Mən bu oğlan da
olan mənim yol kimi deyil , çünki məlumat almaq mənim
mobil bir oğlan adlanır və mənə məlumat verdi adam and
ki, crazy Adan , əsl döyüşçü , o da mənim kimi kasıb idilər
, siz idimənim oğlu and , yalnız adını bilmək istəyirdi bir
şey deyil ki , hüceyrələri bağlanması zamanı demək olar
ki, idi, heç bir şey edəcəyini vəd bütün gün üçün israr Mən
soruşdum mənim mobil oğlan çağırıbsəbəbi o crazy nuno
bu vəziyyət yalan ki, heç vaxt bilirdik inkar , o
görmədiyini bir şey müzakirəsi gəzmək , o, əsl döyüşçü
idi, çünki həmişə hörmət kişi biri idi qəzəbini mənə
hissinkar və Nuno təkzib .Vur və gözətçi mənim mobil
minir və yerdə cansız adam onu desferi punch görür vaxt
idi, lakin gözətçi heç bir şey gördüm , yalnız düşmüş
adam görüldü olmadan heç bir şey deyə bilmədi gördüm ,
lakin bufərdi ki, mənim vəziyyəti çətinləşdirir , hətta sonra
mən hər kəs chibado heç vaxt , çünki çox yaxşı üz
mənimlə getdiyini var bilirdi ki, nə var, bir çalmak idi və
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onlar mənə istiqamət , liderlik mənə cəzalandırmaq
istəyən idiMən məhbus idi nə iddia idi iddia bağlamaq heç
vaxt , çünki .Mən həmişə bu səbəbləri və mübarizə
formaları üçün belə bir stimul kimi görüldü və onlar mənə
cəza beş gün verdi ki, kamerada onlara nə var , bir
yüngül cəza idi , özümü fərdi xəstə hiss və deyirdi ki,
müdafiədüşdü və o, həqiqətən döyülmüş edilmişdir nə
onun versiyası bildirib ki, demək olar ki, mənim 2/3 həzz
zaman bu zamanda baş verir.Orada ortada intizam
olmadan ki , mənə zülm olan heç bir şey almaq üçün
böyük bir şans olardı .Təqsirsizlik 2/3 eşidildi Lakin bu
dəfə təsdiq etmək lazımdır ki, nəzərə almaq deyil, hər
hansı bir təcavüz etməsəydi günahsız qadın həkim, mən
vəziyyət kədərləndi , lakin qərar gözlədisonra qanun
üstünlük çünki qərar Mən düz 2/3 yalnız cümlə mənim 5/6
qiymətləndirilməsində daha nəzərə faydalana bilər getmək
üçün tərk imkanı kəsildi ki, 5/6 öhdəlik çıxmaq ki,
üstünlükbu halda , 5/6 hər halda çıxmaq , lakin əvəzinə
5/6 əvvəl kənara Dr. yenidən var hakimin qərarının etmək
üçün bir hərəkət gətirilməsi israrı üçün tərk həbsxanada
demək olar ki, 3 il daha başa gələcək ,dinc ən azı altı ay
gəzmək olardı üçün .Cəza , parol baxılması üçün həmin
ilin may ayında eşidildi , mart ayında verildi hələ 2/3
qərarı kəsilmiş deyil ki, mənim həyat daha mürəkkəb ola
bilər zaman var, O, hissmənə çətin kədərli, lakin mən
artıq mənim məhkum hissəsini sərf bilirdi .Bu bir vəziyyət
, bir gözətçi ilə bu dəfə artıq baş verən zaman , bir
yumruq ilə desferi , onun üçün acatei deyil əgər gözətçi
mən kobud və ağır demişəm ki getdi bilərdi bir vəziyyət
ola bilər idiface , o mənimlə tək idi , lakin başqa bir
gözətçi o həmkarı çox sürətli qatıldı çıxdı və mənə artıq
daha çox punch desferi , mənə hücum qoşulub heç , onlar
da tez yalnız mənə hücum etmək üçün çalışırıq ilə
dayandırdıMən palata rəhbərləri gözləmə otağına getmək
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istədi baş verdiyi nə xahiş , məni görməyə gəldi , mən
çünki gözətçi hələ ağız qanaxma kimi , əmrə tabe deyil
yalnız , heç bir şey ki, onlarabilirdi Mən də o idi ki, onlara
, onlara onunla yaxşı danışıb qədər keşik hücum üçün heç
bir səbəb yox idi nə bir hücum , bir sadə yaralama və ya
təsadüfi vəziyyət necə idi və varqəza idi və mən həmişə
rədd ki, məsələ idi.
Onlar mənə , qəbul zəng Yəhudilər Valley təhlükəsizlik
bölmə adlı araşdırma gözləyir bağladı qoydu.Lakin o,
itirilmiş olardı , bu məcburi akt idi ki, etiraf edə bilməzdi
həqiqətən qəza etdi , mənim dissertasiyasının ilə birlikdə
getmək üçün hazır idi.Belə ki, onlar bu tezisi irəli çəkmək
istəyirdi ki, mənada özümü bazası idi , mühafizəçilər
arasında bir ziddiyyət var idi.Gözətçi, süd hücum , həm də
müdafiə olan bir oğlan , o da adi deyil tibb məntəqəsi
getmişdi qəbul edən , iştirak , digər gözətçi idi kim Mən,
həqiqətən , siz vurmaq yazırdı ki, heç vaxtreclusive
qorunması olan, o, hər şeyi şahidi çünki o idi ki ,
həqiqətən, mənə də məhkəməyə apardı intizam
sanksiyası olmaq iştirak edən , o nə gördüm bilirik,
gözətçilər tərəfindən müşayiət olunmalıdır.
Lakin o, təbliğ eşidildi gün mən o gözətçi südü darp etdiyi
iddiasıyla mühakimə olunmuşdu məlumat verildi ki , lakin
zeytun gözətçi o gün məni müşayiət idi, bu tarixi məni
qorumaq , dostluq idi ki,zənciri çərçivəsində yaradılmış ,
IT tərəfində ofis proqramları bir kurs qatıldığı monitor adlı
Lina idi, mən bilmədən bu aşiq və bu gözətçi, zeytun ,
həmçinin öz xoşuma gəldi və cut aldı .O öz xoşuma gəldi
bilirdi və o, məni xoşuma gəldi , belə ki, bağlamaq
başlayıb , mənə dostluq qazandı , artıq mənə danışmağa
başladı , onunla qalmaq istəyirəm üçün mənə pis danışıq
ola bilər , və o, dinləməkki, stop Monsanto sonra mənim
təbliğ hesabatları, və o, dedim ki, hər şey yazdı , mən bu
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mənə qorumaq kömək edəcək fikir olardı heç vaxt, çünki ,
bir qəza idi ki, dissertasiya saxlanılır mənim kimi var,
maksimum təhlükəsizlik həbsxana üçün ümumi həbs
remodeled bir zəncir , lakin icraatı gözləmək olan
Monsanto getdi , zəncir açılışı edildi may 2007-ci ildə var
idi , mürəkkəb zəncirvari ev terroristlərə edildidaha zorakı
cinayət , cinayət təşkilatları , biz həmişə ciddi rejimdə
yaşayır çünki prinsipi məhbus bütün mobil tərk qandallı idi
, yəni daim izləyib bir gün yalnız bir oyun zamanı var idi
.Amma yalnız futbol var idi , həmçinin may 2008-ci ildə
orada getdi uzun hüceyrə bağlanacaq bu sxemi ilə etdi,
lakin mən artıq artıq açıq deyil ki, bir rejim qədər seçilmiş
qandal qədər seçilmiş, lakin biz digər peşələr var
idihəndbol və idman zalı , biz də kitabxana ziyarət edə
bilər, lakin toxunmuş ki, həmin gün bütün idi .
Mən cavab və eyni dissertasiyasını müdafiə geri döndü ,
amma məhkəmə zalında məni çəkmək üçün kamyonet
həyata əldə zaman , mən gözətçi süd , qurban zeytun
gözətçi ilə müşayiət mən açılmış zaman bir sevimli sürpriz
olardı imagining uzaq idi ki, görəcəksinizMən prokuror
istədi və mən zeytun gözətçi mənə kömək hiss zaman ki,
mən müdafiə etmişdir tezisini eşitmək , ifadəsində gözətçi
süd eşitmək.Məhkəmə, həmçinin onlar həqiqətən bir qəza
idi ki, əmin deyil ki, iddia , lakin tələb , və əksinə heç bir
dəlil , heç bir məhkum edilə bilər nə etdi.Mən bəraət və
yüksək təhlükəsizlik həbsxana Monsanto mühakimə
gözləyir olmuşdur kimi vəkil , çox gözəl idi, mən tam iki
ay pulsuz getmək yoxdur , mənə bir araşdırma etdi və IP
məni transferAlcoentre ki, açıq sistem bir zəncir onlar
məni geri göndərdi mənə iki ay itkin həbsxana koloniya
adlanır , keçən bu zəncir var idi mən zəncir etdiyi bir neçə
iddia aşağıdakı bir daşınması idiorada , küçə çıxmaq ,
mən ayrıldı.
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Mənə bir il yarım Monsanto və çox bağlı sistem var daha
çox peşələr etdi, çünki mənim iradəsi kimi, açıq həbsxana
zəncir olmaq böyük idi.
Narkotik olmayan bir şüşə var idi səfəri xaricində idi qida
vəsaiti və ya bir şey daxil deyil, çünki çətin aradan
qaldırmaq üçün , hətta bu həbsxanalarında evləri ərzində
geniş təcrübə idi və sonra mən Monsanto eroin azalıb
edən , orada getmək mümkün deyildifiziki təmas icazə ,
lakin həmişə bir fayda heroin istifadə çıxmaq idi başıma
bütün pis izah etdi.
*** *** Bağlanması
Floyd Pink - bizə və onlara
Bizimlə və onlara "
Və bütün sonra yalnız adi kişi edirik
Mən və siz
Allah yalnız bilir
Biz o arxadan dua irəli seçsin və ön dərəcə vəfat nə deyil
Ümumiyyətlə oturdu və yan hərəkət xəritə üzrə xətləri
qara və mavi yan
Və kim Hansı olan bilir kim kimdir
Yuxarı və aşağı
Və sonunda yalnız dəyirmi 'n dəyirmi siz poster daşıyıcısı
dua sözləri bir döyüş var eşitməmişəm ki,
Oğlu dinlə , Səid tapança ilə insan
Sizin üçün otaq daxilində var
"Mən demək, onlar mý deyilik ya öldürmək , belə ki, 'em
tez qısa, kəskin , şok vermək əgər , onlar daha bunu deyil
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.Qazmaq ?I ona qulaqburması nəzərə alaraq etdik ki
səbəb Mən , o, yüngül off almaq demək - i yalnız bir dəfə
vurdum !Bu, yalnız bir fərq
Fikir , lakin həqiqətən ... i eh , onlar heç bir şey yaxşı
davranış dəyəri deməkdir? "
Down və
Bunun bir çox haqqında var que Bu kömək edilə bilməz
Olmadan ilə
Və bu döyüş haqqında nə var inkar lazımdır?
Yol Out
Bu məşğul gün
Mən çay qiyməti istəyirəm və bir dilim "üçün fikrimi şeyi
var
Yaşlı adam həyatını itirdi
Copyright © çəhrayı Floyd
fraqmentləri
i fraqmentləri
Əlavə və dondurulmuş şimal yandırma narıncı işıq ton
tələb və qondarma və existential , səs təbliğ , bir boş
yaddaş electrifying soyuq tolerates unudulmuş kəs kimi
qızğın yorğan zülf gözləyir köhnə hesabatı məruzisti boş
özünüzü zaman ritm mənə işğal və istilik olmadan isti
soyutma dünya araşdırmaq , mühit eyni top deyildi Jungle
yandırıcı magma daxilində, okean səthinin altında bir
küncə bir slanted point rulonlardakəşfiyyat və çarpıcı
istirahət impress və bu, həqiqətən, soyuq tutqun cəsəd
kimi , sözlər, sözlər isti və ya çox soyuq demək başqa heç
bir yol var , bir yaz və bir vadinin əbədi soyuq isti yuxu ,
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gülüş bir çay ümid edirtapmaq və eludes və yavaş-yavaş
yaratmaq və yalnız məsafə olmadan və müvafiq tənlik ilə
təsəvvür göstərir ki alludes hətta oturacaq titreştiren
gitara səs yandırıcı , bütün isti isti məsələ müzakirə nə
göstərmək üçün gözləyir şikəstməhvi olmadan meyvə və
daha az və ya bic doğulmuş bir mədəniyyət sükutla karlıq
çatdırmaq sözləri xəstələnmə təsir indi existentially
dayandırılıb vəziyyəti həll ifadə edərək, söylenmemiş
şübhə qaldırmaq olan qayğı daha çox qayğı deyilsəmərəli
istiqamət və yazı ötürülür.Bütün həqiqət fikir və sürücü
özünü tövsiyələr və manevrlər yaratmaq davranışları ilə
tapmaq və mənasız söz illüziya təslim , lakin haqlı bildirib
görmək üçün hərəkət yolu arasında həqiqət var ki, lakin
bütün inanılmazforma inkişaf və öz təsviri, görmə və ya
mənada hər hansı bir mənada yoxdur bir vəziyyət nə
bilirik bax zamansız təmiz müsibətinə bir əsas aktı var, biz
tez-tez düşünmək və nou-hau nə görmək və öyrənmək
deyil ki,və eyni və ya oxşar və ya burada əlavə şəklində
digər əlamətləri missiyasının nümunə şəklində hər hansı
bir mücərrəd mənada onun real olmayan bir vahid , lakin
oxşar və həmişə olduğu kimi , biz oxşarlıq var dünyanın
vahid parçalanmış təbiət kimi həqiqət -hazırdalakin onun
bərabər , burada olan və çərçivə şəklində bir rəssam kimi
baxmaq bilər daxilində eyni gələn isti flaşlar hiss yolu ilə
bir xarakter kimi düz kimi bir səbəb fon və öz
özgəninkiləşdirilməsi məğlub ola bilərmemar , mütləq son
səbəbi təbii ağıl və hər şey təmiz ki, gələcəkdə daşıdığı
əhəmiyyəti Açıkgözlü , və ağır keçmiş reallıq şüursuzca
çıxdı sadə reallıq təsəvvür hər hansı bir subjugation və ya
təxribat haqqındavə çox qadir düz kimi aydın deyil , onun
ferocity diqqət təmin fraqmentləri bu şüurlu mənə yazı
işgal qoşulur dərhal əsir bir an həmişə burada bir tək şəkil
şəkillər bir söz təcrübə edir həyatagünəş enir və yuxuda
laylı gizlədir və özünü darp tapıldı , amma yenə anadan və
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yalnız olduğu kimi parlaq ola var heç vaxt üzr bir üfüq
xətləri , günəş parlaq və əgər belə enerjili təcrübə davam
edəcəkbütün detalları Sabrınız , bir qaranlıq clairvoyance ,
sükut yalnız baş verir və onun mənası ilə hər sözü yadda
minimum həssaslıq təsvir və saxlanılır hərəkət dəstləri,
azaldığı hər hansı bir səmərəli instinkt proqnozlaşdırılır ,
lakin deyil mən haldamənə pis mənim həmd yalnız istilik
sərt reallıq bu casusları diqqət almaq hər kəs olmadan,
özü inşa deyil mən invades'm və dayanır ki, qondarma
dünya həmişə mövcud bir Achilles kimi sütun
saxlamaqtunel bu çox crazy və dərin səfər etmək
lokomotiv mühərrikləri, bizə və motive nə sona çatması
üçün yalnız gözləyir image çıxış və parlaq sonunda ilə belə
qaranlıq daxilində görmək heç vaxt ola bilərweb yaratmaq
dönən öyrənmək sınıq bir web bilirik və heç vaxt , etibarlı
ağır bir şey kimi fascináveis lakin bizə və sarsılmaz güc bir
şey itələyir, bu çətin idi və hekayə qəza kimi , dərin shot
var idiki , bir ağıllı şəkildə bütün məbləği ki, hər kəs izah
etdi ki, kimsə və ya fikrinizi və ya hər hansı insanlar ,
erkən yaşda əsas nifrət lakin heç vaxt laqeyd öldürdü , və
daha çox müxtəlif və analoji bərabər insanlar gəlirorijinal
xarakter , əslində hər hansı bir akt bir kukla və məktublar
hər hansı bir son nöqtəsi ölüm sahib olacaq yer
yaradılması incəsənət, kulminasiya son heç vaxt
məkanında itirilmiş səfər təmsil hissəsi üçün die varbiz
daha çox bilmək istəyirsinizsə hər zaman ölmək zaman
bizə və öyrənmək daha böyük aclıqdan qidalandırmaq
istəyir tülkü kimi heç bir son deyil, sadə və usta bir az
çətin idi bir söz idi , heç vaxt , və edənlər olur yalnız baş
heç vaxtsonra uzunömürlülük bu mənbə , nə bilmək heç
vaxt , və son vəzifəpərəst saxlanılır və onun dağ imanını
köçürülüb və olsa məhdudiyyətlər hər hansı bir yüksəklik
üstələyir , bir uçurum gənclər münasibət yalnız
başlanğıcıdır və biz aşağı getdivə biz , biz artıq olmaq
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üçün bir az daha çox bilmək yalnız qalib əldə nə qədər
görmək və itirmək istəyirəm, heç vaxt və onlar uçmaq və
hər şeyi təsəvvür etmək öyrənmək, çünki biz hər hansı bir
uçmaq olar ki, bütün düşür, lakin bütün parçaları sözlər,
fikirvə fikirlər.Dərin su qədər dərin əmin bir mövzu dəniz
hava alluding və görünür aldatma incəsənət yüngüllük və
sentimental embebecido sehrli enerji ilə bir unmistakable
an çünki heç vaxt sarsılmaz gələn bir az daha əlavə
ternurento kimionun qələbə həmişə onun məğlub oldu və
daha öyrəndim kimi heç bir şey deyir və onu öyrənmək və
bizi rədd ki, bütün yaşamaq öyrənmək kifayətdir üçün ,
qələbə verdi ona sürüşmə dadı hiss edən bir kaybeden
kimse daha bir döyüş olacaq.
ii fraqmentləri
Metal qıcırtısı məsafə bir merdiven boşluğu batmış Laylı
dörd birlikdə təmizləmə bez , mərtəbəsində bir vedrə ,
kvadrat mərmər , divarları addımlar , bir damcı -by damcı düşür və dərin , yüngül , kimsə stirsmərtəbə zəif
işıq , aciz bir kölgə təsiri ilə səthi yüngül bir ray edən ,
şüşə üz bir reflecti- , parçalamaq boğucu , crazy məni
xilas , bir dalğıc , qəza , inkişaf etməkdə olan buoy bir göz
,piano mərtəbəsində və sonra ilk səs toxunan idi tar sonra
yol enmə fortepiano off qorxu əvvəl qaçaraq əzab
dolğunluq , münasibət baxımından ulduz və fəziləti boş
uçurum arasında itirilmiş ola uçurilk image dərin səs
nəhayət bond mo hərəkət jumping, su fin üzgüçülük
boşluq əks-səda və nəfəs alır və bir desvaneceste illüziya
üçün sürüklənəcəklər ki, bütün profundez bir okean bir an
fərqli idimaye və rəng qələmi olmadan yazılı duz , şou bir
aktyor yataq partiya məni xoşbəxt edir ki, bir hədiyyə ,
pijama culminates idi , bir yataq qazlı tökülür və müxtəlif
, bu dekorasiya , hər şey inhalyasiya , dəyişiklik olmadan
imageqavrayış , və transmutation müəyyən oldu , bütün
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bütün itkin bir şey olmadan heç bir gözyaşı , heç xətləri,
heç bir qaydalar , inkişaf deyil ki, bir hekayə çətin deyir
və bütün tərəflər , həqiqəti , zəncirlər və qıfıllar bağlı ,
görünürbir azmış , bir hədəf və incontinent yazılı tökülən
bir düyün , bir blurred yazı , heç vaxt off bağlamaq ,
əhatə dairəsi olmadan ox kimi astounded , o istədiyini
gördüm və hər zaman etmək istəyirdi və bütün fonunda
olmazbir olan , kəsici və kobud saqqal , bığ bir , saç, və
hər üz bir daha bir , onun günah müflisləşmə hər bir əlaqə
yayılmış , onun timelessness tarixi və yalnız və yalnız bir
parça təşkil dərhal

sonra ani bir zərbə , bir görmə təmin bunu etmək , qum ,
torpaq gördüm uzadıla və yaşamış , heç dive vaxtdan
bütün qürur glows və sadə mahnı görən bir dünya altına
endi, biz bütün , belə ki, baş verəcək bir premonition bir
şey bir reallıq yaşamaq və spazm azad müvəffəqiyyətə
çatacağına və oyaq hiss etmək və yaşayış şer heç
mükəmməl sone bir məktub , bir cümlə mərhələsi
qaçdıbiz çıxmaq deyil və biz bütün təsəvvür illüziya kir
sirli yoxa uyğun olaraq , bir real nöqtəsi bir toz daxil
olmadan olduğu sonra kometa partlatmağı və yaşayan
planet
həmişə
şübhəli
intriqa
bazası
ilə
pox
quraşdırılmışdır deyilsonra abort deyil plan bir səs eşitmək
udulmuş və canavar məktub ah-vay təkmilləşdirilməsi
məhv bildirib edilmişdir nə qədər qəribə bir raket ulduz
beachfront olan və yolda pilləkən aşağı başlamaq ki,
tarixibir addım boş bir damla , sonra metal qorxulu hər
şey yox olur və yox olmaq görünmür ki, bütün deyil ,
avtomatik və çay yalnız bir ayaq , ayaqyalın və soyuq idi
.Bu susuz zövq tərəfindən açılan bir ağız öpmək öpüş və
arzu , sizin qayıq səfər üzərində çəkmək və deyil ,
həqiqətən, bir şey ilə sizin görünüşünü bir bite dərhal
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sonra, yalnız bir dil Bütün universalqeyri-real , lakin bir
tahmin , sizin burun hovuz onun ürək , həmişə bir ağlı
başında olma var ki, dəlilik Budur şəkli bir portret kəsir
harada idi ayrı bir həyat daş isti hissi petiz və uçur və
Pluton fəthbütün yaradılmış və yalnız bir qüvvə ilə
keçirilməsi gözləyən bir boş öpücük həmişə ürəyində bağlı
bir məhkum ilə mövcud , hazır nasos və axın təyyarə cari
dörd divarları idi şəkillər vəsəbəb olmadan bir lif bir göz
bütün hər bir rəng ilə əlifbası , onun heca boya bir fırça ilə
, qalibiyyət qorxmur deyil və ya itirir güc , işıqlandırmaq
yaratmaq arzusu və qeyri-müəyyən dəniz gözləyir vəgücü
, getmək və getmək və özünüzü xüsusilə Çağlayan altında
daş qala və qarşısında hər şey almaq zəncirində çay
qurmaq, buraxmaq üçün əhval dönüş , yuxarıda çox
bərabər fərqli və səyahət sadə nağıl nəzərə bir şey var idi,
görünür deyil, sonra başqa bir nərdivan qədər basamak
dırmaşdı yayılır ustadlıq səs hələ bir addım və bir
levitating əvvəlcədən geri getdi və yalnız fortepiano
təsəvvür firma və razı hava hər bir addım dırmaşmaq
üçün çalışırıq biriasfalt mərtəbəsində sol yalnız bir
düyməsi var idi və bu, təəssüf deyil , nə də şübhəli bir
iman həmişə həyat açıqlamalıdır və dəniz parlaq haqqında
ətirli isti landşaft yalnız bir an almaq iman var idi mənim
dive sevgi görmək ,mənim float olmuşdur heç bir olmaq
istəyirdi və mən yalnız dərinləşdirmək təsəvvür sonra hər
şeyi həyata qapı daxil istədi və heç yerləşir piano bir
oturma otağı monte təmizləyir yuyulur parça batan
mənim qayıq , arzu idibir loop ürək və neçə sizin üçün ,
bütün nasos və sonra , daha az həssas daşqın və akt
bombalanması getmək müxtəlif mənada bir ilə birlikdə
artıq sülh hər şey üçün müharibə hadisə idi və çevrildi nə
genişləndirmək vəyalnız bu gün lyrics onun musiqi
öyrənildi quş oxuma sonra sevindirdi , bütün tapşırıq
gətirmək və qorxu inanmıram son idi koordinasiya
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olmadan çeşidlənir və nəhayət bütün yol artıq dam dərin
açılan olan bu səyahət, pəncərə geribir fakt aktı qaranlıq ,
aralı və soyuq , baş , lakin ümumi və yalnız su öpüş yalnız
sizin üçün bir arzu yalnız oturacaq idi havalandırma və
fortepiano hissəsi idi oynamaq idi ortaya fikir icad nəzərdə
heç vaxtbir plan bir küt bıçaq artıq tətil bir güclü yazı boş
ulduz gecə bir bağlamaq gəlməyəcək gələcək səfər hiss idi
işarə üçün , keçmiş və indiki fərqli bir fikir əldə edəcək ki,
qeyd toxunmaqZərbəçilərin , bütün təhqir və yalnız jump
mümkün iki divarları, açıq dairə üz heç bir şey haqqında ,
bir kvadrat arasında bir ürək sevgi yazmaq üçün Pluton nə
qaldı sona yalnız bir hekayə oldudüyün sıxma düzbucaqlı
biri toz off silkələmək və hər şey bir parça sən əks ki,
görəcəksiniz piano yalnız mərhəmət və fraqmentləri
çalarları bir şəkli image , roll film, kiçik images qaranlıq
otaq toxunmaq baxMən sizi istəyirəm , çünki mənim
image əks qoşulur , siz tək güzgü çərçivəsində var .
ümumi
Necə immerses və ağrılı-acılı bir bir və yalnız əzab
keskinleştirir bu ağrı almaq üçün .Bu müzakirə , həlak
olmadan baxmaq üçün kifayət qədər idi və hər
gözyaşardıcı açılan bir laylı ürək kəşf və sonra təhqir
mənə crazy cari sürücü yaranır və impuls ətrafında mənim
bilek və zəncirlər xəstə soul və qaranlıq toz məhkum
edilməsini kiduyğu və bu daşqın özgəninkiləşdirilməsi kök
qəlbin daha fiziki yerdə buxar ilə bob - fasilələri azad
mənə bağlar zəncir əzdi , başqa bir gün cari sualtı süstlük
ilə sürüklənəcəklər özünü bir labirent aşkardemək olar ki,
təcili an , hər kəs həyat rəmz , nəql bucolic anlar gözləyir.
Məşəl yandıraraq, fulminará , burada bir parıltı var və
sizin üçün pis ürək yandırır alov işıqlar hiss çünki hiss kimi
mən bu sonsuz vaxt , hiss nə bütün zövq ram etmək
gözləyən boş atolan ətraf keçmiş və yaşadığı üçün hər
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hansı bir həyat qeyd ilə kəsişir .
Yalnız göz sehrli Bizim yenidən xırman və sizin ana üz ,
istilik hissi görmək və yalnız siz dodaqlar bir yandırıcı
hərəkət ölmək görmək üçün həmişə yaşamaq mənə
qaldırmaq və lazım olan bütün acı incəlikerotika gözləyir
sarılmak mənası kimi şəffaf xoşbəxtlik , siz istədiyiniz bir
kök əkin bir petiz kimi belə xoşbəxt olmağa talib xüsusilə
də güclü birliyin it yaşadığı üçün , dururdu və dostluq
sevgi hörmətli olanınız edir gücləndirdimənim ürək tempi
döymək edir .
Ata , böyük öyrənmə sehrli an heç yalnız uşaq anası
oğlum sevinc hissi ilə mənə explodes nəhəng həmişə
diqqətli və ağıllı ata və oğul sevgi böyük sevgi uşaq üçün
daha çox sevgi ümid bir əl ata olduemosiya , sevgi , eşq
və sevgi , əbədi sevinc , sevgi iradəsi , mübadiləsi, tədris
dərs üçün , çünki həm də təcrübəsiz atası əbədi gənc
şagird olmağa talib ki, xoşbəxtlik ilə coşğun bizi alludes
bir qüvvədir.Siz sevgi demək idi , mən narahatlıq hər an
bir sual və mən Fascinas çünki bir az kimi hiss .Sizin
parlaqlıq həmişə mənim üçün iki cabemos , lakin həmişə
ən gözəl çərçivəsində bir ecstatic şəkil.Yalnız mənə
zənginləşdirmək kimi, crazy doğru incəlik var doldurmaq
düşünmək Away sadə Sunrise gəldi
cırmaq
Bir gün o, bir gözyaşardıcı bir daha chorares üçün
qarşısında qoyurdu idi
Istədi sıx dive toran kölgə işgal rəqəm və təmiz və
xammal illüziya qaranlıq canlandığı il teller , xəyalpərəst
sleepwalker , qəlbin bir gecə davam edəcək yuxu dənizin
ortasında uyandýrdý Dream , daha əbədi wakehəmişə
olmaq və yalnız bir parça nail olmaq , sizin tire ilə bir
sonsuz line olmaq hayal ayılmaq və mif iman ... - və nə
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bir gün orada dərin yuxu görmək
cüt
Bir öpücük daha bəlkə wanna siz şirin bilmək və yaxşı söz
demək və siz sıx hesab edirəm ki, bir ürək bir shake
döyülməsi yenilemek üçün bizə və arzu numbs sülh yolu
ilə yuxu istəyirdi iç-içə və qeyri-bağlı heçMən sizin ürək
heç ritmik əziyyət və ya sand'm sizin yağış su və daş ,
asanlıqla ayırmaq deyil kimi pis beating'm və olmadan
savoring yüngüllük və dəqiqliyi ilə hava nəfəs pumps'm
damarlar cari amMən sevgi kimi mənim cüt ayaqqabı ,
çünki mən onun bir laylı açılış bağlamaq gözləyir açdı cib
və geri heç bir tie axtarış yarısı am burada sübut edir.
həyat
Əbədi olaraq orada gedir saxlamaq və sonra onun
ətrafında , bu mübarizə və ya tətil yaradılması, xəyal
mind dissident çağlamaq terror və bir nöqtədə culminates
manipulyasiya və ya yaşıl çiçəklənən iz boya üçün heç bir
yol yoxdurton və yaşamaq və burada həmişə qeyd etmək
istəyirdi hesab inkişaf üçün ton grab həyat, intensiv
yaşayır
sevgi
Tez Hanı gedir və duzlu dəniz daş şaqqıltılı qazandı və
nömrəli dərin arzusu tapır və stendlər dərhal laylı
Dinc üzgüçülük daxil olur və mən digər tərəfdən heç bir
şey qərb keçid əldə su mənbəyi ilə özümü cəlb aşkar
Abstrak soyuq yalnız eyni addım gedir heç vaxt çətin və
əvvəlcədən siz külək çağırır ürək play musiqi edir, dəniz
və quru sevgi üçün kifayət qədər qazanmaq.
divar
Soyuq zərbələr bilmirəm nə olsaydı, diri soyudulmuş ağıl
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təhqir və soul məyus deyil, çünki , hallucinate və heç
gələn olunur bir orqan faiz superioriza bağlı soul ,
sentimentallıq yol olmadan təmiz silah satılırlakin saf o
yer subjugation ilə bağlı bir dairə , aralı vasitələri ifşa və
illüziya immensity ildırım yaranır və hər şey vermir zaman
təsiri parlaqlıq Ruha xəstəlik bədənin bu ehtiyacları
vəşüurlu öz varlıq və levili uçuruma bizi plunges , və
mood və ruh xəstəliyi narahat əlavə kimi qalır şiş keçirdik
ağrı və necə səhlənkar ki metr uzaqlıqda və gəzmək olan
təsiri və təsirsoul, ruh verən , bədən bədən sonra yaş və
ya aliment xəstəlikləri və yara daşıya bilməz, çünki hər
şey sabitliyi pozan amillər və ya özünü və eqoizm bu ruhu
iradəsi
deyil,
narahat
edir
gəlmək
yaşayış
qruplaşdırılıbsoul və bad və dağıtmaq ruhuna düşüncə
aktların bu zirvəsi təmiz , güclü ağır bilməyən bir divar
jump kimi .
düşünmək
A maye yaşayan bir təmiz nəfəs gözəllik olur baxıb
gördülər ki harmoniya şüaları vasitəsilə dostcasına
dəstəkləyir və sehrli bədən işgal və çıxışları dünyanın
şüursuz şüurlu nüfuz təsəvvür , lətafət bir batırılır dəlilik
və dərin bir vuruş tökülür vəinfinity sözləri arasında
görünən sərhəd olur və hesab edirəm ki, və heç təsəvvür
düşüncə və dəyişdirmək üçün hərəkət , olan superiorize
merak üçün səbəb dəyişikliklər düşünmədən hisslər və
hərəkət genişləndirir.
dostluq
Bütün üz xəyali düşmən sığınacaq baş görmək toran da
Twilight , döyüş , gecə düşən əmin-amanlıq dönüş, könül
rahatlığı ilə barışıq keçmək olardı və mən yumşaq dəri
hiss touch hiss etməyə başladıvə hər hansı bir ehtiras və
ya sevgi və hər hansı yuva bir thumb yalnız touch və
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yalnız kimi hiss və enerji zəncir sərf təsəvvür daha sevgi
ageless enerji təmiz dostluq güclü jest .
öyrənmək
Qamaşmaq və heyran tökülən suyu gəlmişkən ,
həqiqətən, tutqun və ya təhqir , lakin döyüş hazırlığı
vəziyyətinə oturan , minimalizm tam Budur , bütün şəhər
, belə qarışıq və ya düzgün başa düşülməyib ən hissi
olmadan qərar əgər bilmirəm amma bütün anlamlısadə
zövq oxumaq və şərh yazmaq , nəqliyyat təlim və tədris
assimilyasiya , nəfəs külək ilə artır görürük ki, yox
qalıqları olur və hər şey hiss və görəndə tələb olunan,
lakin yalnız baxmaq deyil tələb yazmaq zaman ,və sonra
Budur, dərinləşdi edilib qərq söylədi bildirib poisando 7
dəniz uçan yoxa dostuna hər hansı bir dost ki, dost və
bölünməz , lakin xəbərdarlıq , çalışır , çalışır uçur istedad
bir fikir idi və olmayan orada təsəvvür görünənlakin
həmişə yenidən anadan şahid bir gün artıq bu gün , indi
gələcək və bütün yuxarıda sadə isti zövq yaratmaq və
təsəvvür və yer təkrar geri yeniden sərt yazı , çünki hər
biri yalnız düşünür ki, heç byonu tərk , lakin bir dəfə
orada artıq üstünlük indiki vaxtında və şahid faktlar ,
xidmət edir saat və əriməsi və belə normal qaralması ilə
adi gəlir zövq bir unikal mənada baxmaq idi və
yalnızerkən və Oyanış və praqmatik qaranlıq və işıq sehrli
gecə və levitating və qaytarılması ilə , şimal , o idi şiddətli
və parıltı kursu ilə bir qayıq avarçəkmə bir nöqtədə
olduğunu və belə ağır dəniz təsəvvür idi böyük idivə
okeanların böyük qəzəbləndirmək bu ana olmadan
qanunsuz səfər URL ki, bir üçbucaq, unudulan yaşayış
kimi mind keçilməz qəlbin bir qəbir bir piramida kimi ...
ləğv kvadrat top saytda quru deyil ki, bir yarpaq bir şəkil
gedirdi, digər planet ilə əlaqə saxlamaq və bütün gün
parlaq onlar filial və gül Gardener dünyaya ağac kimi
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səyahət qələm və planetimizin hər bir antenna , peyk və
ya bir mövzu yazılı onun təchizatı bir parıltı kimiMoonlight
uşağın dil ilə bağlı uşaqların yumşaq dəri aliliyi ki, baş və
sonra başqa bir jump , üstəlik bir sıçrayış bir uşaq onu
inkişaf seyr anadan və xüsusilə görmək və öyrənmək və
görmək hər şey və transformasiya aktı öyrənmək
gedirdiçünki öyrənmə ikiqat müşahidəçi göz yumma
valideynləri və tədris öyrənmək və qarşılıqlı öyrənmə çox
mina və problem artacaq və həmişə öyrənmək və çox
canlı bilirik ki, bir cüt əkiz kimi bilmək .
Mən yaxşı keçirilməsi ilə real olan kimi görmək məni
qarşısını alır ki, əzab hiss lakin həmişə kədərli clown'm
saxta təbəssüm kimi , sevinc səyahət və bir nöqtədə olma
olardı normal yersiz mənə edir ki, bir float hiss xaricdən
uyğun gəlmir daxilindəbir dista öz görünüşü dibsiz addım ,
qeyri-təbii fenomen hiss lakin bir heyvan vəhşi ferocity və
sürəti hiss kimi , boğar başlayır və iz olmadan vaxt və
əvvəlcədən bir səfər bir fitri güc kimi uğursuzluq üçün
əvvəlcədən təyin ölüb harada, çirkin çirkin və göy
temperatur hündürlüyü and dərhal həqiqətən günahkar
image bu zorakı surge yalnız bütün ferocity yekunlaşdı və
inkişaf üçün pis vaxt , dur deyir şən və rahat təzə
həmişəbahar gəlir çiçəklənir və artırbirdən bir şey bildirin
və ya heç bir şey narahat və purest momentum hava səs
edir deyir və siz malik nifrət tələ yaşamaq heç öyrənmək
olmadan , mən qorxu olmadan bütün qazanmaq olacaq
qoymaqsizin insan özünü siz yel buludları üzərində yaxşı
əməllər Mən səni həyata qarşısını biz başlanğıc almaq heç
vaxt ki, bir plan var, çünki mop ki, touch fortepiano xahiş
düşmək üçün yer üzündə ulduz və düz uçur və uçur ki,
görməkyağış ürəkyandıran tender və nəmli yer rahat üz
oxu bizi bir çox faktöryel vəziyyəti biz inanırıq bütün
səlahiyyətləri var, çünki idi bütün yuxarıda , fantastik real
əlçatmaz üçün alludes , əlindən bir memarlıq mühəndislik
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olmadan zənn var görünürdəyərlər gül kimi bir qaranlıq
ətraf şüşə lakin tamamilə şəffaf hisə verilmiş ton daim
onlara su lazımdır və biz bütün instinktləri və ferocity
müvafiq iksir başqa insanın çox soul kimi nə toxum nəzərə
artır , eyni fərqli olaMagic olan son bütün biz təmiz ələ və
icra bir dibsiz pit Derailing olan dik bir giriş yüngül görür
ki, tunel və .
O zaman ki , heç bir tunel canlı yüngül daxil keçən və nə
biz həyat line olduğunu və həyata keçirilməlidir , çünki yol
işıqlandırır onların dünyada qazanır.
Əziyyət dərin sevgi hiss sevgi də alt yarısı tövbə itirmiş və
yaşadığı unudulmuş .
Xətləri iki xal var , belə ki, əlbəttə ki , insert sonsuz
nəzərdə deyil ki, bir sərhəd bir kiçik və davamlı xətt daha
qeyri-müəyyən bir şey olan kimi əmin heç bir şey , bütün
son bitirmək üçün necə sonunda yaşayan maska dərhalbir
nəfəs hər şey hiss kimi Sunrise və ölüm yalnız sonsuz
yalnız üz başqa bir üz , lakin qaranlıq maska sifariş
gördüm heç görə, yavaş-yavaş gəlir.
yaddaş
Siz səni sevdi hiss üçün siz gördüm öpdü olan bir həmişə
belə ki, üçün yazdığı üçün çox mən keçirdi və öldü heç
vaxt ki, mənə vasitəsilə sizin üçün ölmək daha maraqlı bir
şey əziyyət belə hiss heç vaxt xatırlayıram sevgi gəlmək
sevilən heç yaşamış ilə əziyyət üçünüçün Əgər yalnız
itirilmiş hiss etdim.
Bir anda Lover qədər yalnız bir gün üz kimsə artıq sevgilisi
sevgi görünürdü.
Reflections
Güzgü -ci il təvəllüdlü bir şey gözləyir mənə və mənim
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əks necə yaxşı və yalnız onun image həmçinin güzgü
olmadan bu sadə əks verilib əks edir .
Sizin cazibədarlığı ilə guşələrindən uçur doğru fit quş və
azadlığı bütün talib kimi olmaq sübh kimi aydın bir
qaranlıq gecə Clear gecə.
yazı
I ... və rol və qələm ola bilər daha yaxşı qarşısıalınmaz
xüsusilə fikir yalnız talib
keçən
Öldü!Bəli, bu, son acı olmadan volte - üz başlanğıcı
başlanğıcı idi, lakin incəlik olmadan səfər ən aşağı qarşı
heç bir nüfuza etdi və cəsarət yox idi və ən yüksək hər
şey və heç bir şey imagining , tərk və ya bu yerdə qalmaq
üçün vaxt idiBəzən o , mən olacaq heç bir şey tərk zaman
heç bir şey , və bütün istəyirik , yola , və qorxu , nə də
səfər bütün mən gözəllik dərinliyi batırılır bu dünya
qayıtmaq var əsmək deyil deyir həddindən artıq aşağı
getdiki, mən fikir budur.
Boşluğu son bir uçurum Abyss'm .
Gözləyin və o istəyən və jumping istəyən , atlama və
siqaret təyinat narahatlıq scrolling olmadan gəzinti , yaxşı
mindi , biz həmişə bir şey istəyirəm həmişə bir şey
gözləyir ansiosíssimo rejimində yaşayan baxmayaraq yaş
dəyişir , bizə hər şey həvəslə qeyri-iradi dayanır.
nərdivan
Mən equacionei oturdu , amma nəticə getdi və yavaşyavaş , heç vaxt düşən nəslindən pilləkənlər və işıq və
qaranlıq və daralma Budur o həvəslə ikinci manevr
arasında lift aşağı nə gözlənilir, yaxın deyil.
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Head Office
A gözyaşardıcı , intuisiya və ya məhv ki, fikir bufet
soyuducu bir içki gözəl və yerli qərargahında gətirmək və
hər şey tox və möhtəşəm varlığı olur.
Son istəməyən , başa belə ki, o qalib kimi bu dəhşətli
yenidən getmək istəmir gördüm kənarda sözlərinə qulaq
asmaq və buna görə də mən və mən qısa deyiləm
Sol
Nə baş verən o güclü günəş edirəm , bərpa və reborn
yaşadığı gecənin düşməsi ilə gələn şəfəq bir kostyum
kədərini hiss etdim.
Tüstü Budur pərdə reborn , o perqament hadisə Budur
olmadan doğulan , bu ani idi və sal üz hərəkət və yalnız
onun image hər an görmək bir şəkil üçün digər həyat sadə
yaşamaq və reborn
Axtarıram ətir, dəlilik qoxusu , bütün unbound qohumu
olmadan fikir dəlilik işgəncə , ürək yetim , göz acıyor və
arzu və həsrətlə LEAD yalnız bir an a olub , belə ki, bir
çox başqaları bir sevgi ağrısizin fikir bu dəfə , yəqin ki,
bütün görünüşü virtuoz şəkil kimi lakin yalnız mövcud və
ya bütün fiziki mövcudluğu zamanı ölmək deyil ağıl
vəziyyətdə və birdən-birə hər şey off gedir, və ya səbəb
ola bilər .
Qonaq ölüm
Həyat və ölüm arasında ?Uf !Bağışlamaq , bu yerləşdirilir
?Obvious , kim həlak heç vaxt ?Hər kəs bir an yaşamaq
üçün tərk edib .Bütün istisnasız ən qısa ölümcül biz
tezliklə öləcək düşünmək və sonra biz yaşayırıq , belə ki,
çəkişmə gülməli deyil
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Leaver
Əziz dostum ... Mən çox yazmaq ... Siz ... mənim kiçik
dost ... mənim soul sizin üçün ağlayır gecə getdi ...!
Mənim ürək bir şans alın ... göydə itirilmiş mənim azadlıq
... ... Mənə dostum bağışla edin ... Siz götürülmüşdür ...
return'sa zövq ... belə sakit ... Silence , yarımöldü ... əfv
edilmişdir ... son sözü -way ...
Broken
Mənim soul dəmləmək varsa , heç bir şey , fantaziya
unutqan gizli plus zibil qalardı .Bir təxribat ortaya xüsusi
bir an , bir işsizlik üzüb gedirdi.
olmaq
A səs, bir ağız ürək , incə touch , bir rəng bir yuxu
təsəvvür cücə qan şəkil kənarda , bir an , çıxılmaz unikal
və limit kəsici mübarizə olmadan məsafə olmadan itilik
ilham zövq üçünqırmızı və bir mənada ağrı ilə iltihablı , bir
puzzle, lakin reallıq , bir görmə yoxdur.Digər birlikdə var
və biz onaylayan və bərpa və aynalı saxta bir varlığı , bir
təşviq göz kimi iman zaman .
Bütün zərər mən cari node olmadan qorxu şəfqət , crazy
ehtirassız və təmiz ruh olmadan kimsə məxsusdur, lakin
sıx və vahid , bir yol , son iradə var ki, hissson bir şey
olmaq ...
yoxluq
Touch və dünya görürsünüzsə , ən azı kimsə mənim
reallıq üstələyir ki, bir lal touch həssaslıq olmadan,
murdar olacaq.Mənim kədər əlçatmaz kimi müyəssər
bütün xoşbəxtlik kimi sadədir.Sehrli , siz demək bir gün
istehza olmadan, siz mənə baxmaq necə , mənə hiss
toxunmaq və mən kim və sizə yanında olacaq nə görmək
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.Bütün yandırmaq zaman mənə ki, bir yanan oyunu yanan
ağrı bitir.Heç vaxt onu tərk ki, səni sevirəm olacaq həmişə
sevilən və Bildiyiniz heç vaxt , çünki siz əziyyət ki,
deyəcəklər siz yolu ilə , siz etdi ...
rəqəm
Mən daha tez-tez mənim ürək döymək bilər ki, daha səni
sevirəm ...
Sevgi | siz ilham | | eyni havanı Mən nəfəs
Mən dünya boya bütün rənglər deyiləm ...
Mənim üçün , sizin üçün və bu məni sevən
Bir gün
Mənim ürək bu gün bir kök tikildi , bu ağac
O mənə ərzində yaşayır , çünki cırıq bilər heç həyat üçün
sevgi deyirlər
transformator
Reallıq çevirmək güc tarazlığı pırıl .
Elektrik panel vəzifələrin
istiqamətlərə nəzarət edir.

və

universal

hakimiyyəti

günəş işığı
Bağırsaqları işıqlandırır
Maddi təbiət gizli .
Işıq yerdə drops kimi düşür ki, həyat və işıq mənbəyi .
Lighthouse
Daim anormallıq pivotally hərəkət axtarır.
qətl
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Ürək qətl ilə blink səs-küylü sinir .
elektromaqnit dalğası
Gəlin və dalğaların dairə ətrafında waveforms fikir gedin.
elektrik
Circuit dalğa mənə gətirir bu cari mənim bədən keçir
Elektrik pulse
Mən rejimi gəzən elektrik impulslar sarsıldı edirəm.
Həqiqət işığı
Güclü impuls tərəfindən aşkar həqiqət işıq saçır.
tam ayırma
Callan olan parlaq hissi səsləri ilə əzab .
Candle yüngül
Ağrı qədər işıq
Ərinmiş mum Yığılmış .
Elektrik qapılar
Open yumşaq toxunan , ancaq açmaq üçün heç bir vaxt
bağlanması .
Motosiklet Chainsaw
Qaranlıq enerji canlı nifrət kökləri ilə kəsin.
elektrik
Parlaq tüstü elektrik yaddaş təmizləyir .
elektromaqnit coşğunluq
Turbulent sonsuz electromagnetismos şüurunda oğul .
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Ray electrifying
Ağıl iflic bir electrifying enerji şüa kimi.
diabolical işıqlar
Hər varlıq bir diabolical electrifying işıq flaşlar var.
Yanıb-sönən
Flashing işıqlar mənə başına bəla
Bütöv zəncir keçid .
dim işıq
Qeyri-şəffaf işıqlar zəif işıq qərib insanlar işıqlandırır.
Elektrik Wire
Teller mənə bədən canlı enerji axır .
10 elektrik circuit
Subo və 10-cu
çatışmazlığı var.

dövrəyə

inkişaf

və

satılmaz

güc

Elektrik payız
Elektrik vəcd və hissləri sözləri üzərinə düşdü.
Light cut
Sharp və parlaq əks-sədaları davam ,
Səs breaking qənimətçilik işıq parlaq .
Yıldırım Dark
Flaş göz oriyentasiya ilə serseri insanlar gizli .
floresan
Bloom və bütün istiqamətlərdə və mənaları nə ildırım
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düşür.
" Ofusculência "
Şimşək Pirsinq başqa zövq duyğular və görünür kölgə .
közərmə
Dinamik və közərmə zərbələrə - elektrod keçirilməsi soul
dərin arcs kəsişən .
Electrocutáveis
Bir işarə kimi mənə güclü və müəyyən işıq üçün zəng
hisslər incongruities hammering .
Twilight olmaması
Yumşaq ildırım zövq mənim olan yüksək işıqlar yumşaq
mənə kesmek.
xatirə
Parlaq gün müqavilə udulmuş , mən qaranlıq və işıq gücü
çıxmaq hazırlaşır edirəm , bütün constelar icma üçün güc
və enerji dağıdacaq .
təhlükəli işıq
Bizə əzab və təhlükə əvvəlcədən edək ki, bu convalescent
işıqlar təhdid edir.
Gecə işıq
Üzləşmək bucolic anlar və iqtidarında sizə müşayiət Bu
işıq sirri sizə qorxudur .
qırmızı işıq
Gərgin qırmızı işıq və blok sürətləndirici sinir .
zərbə
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Geniş impulslar olmadan Zarpares şok və çirkləndiricilərin
ağıl .
Company Light
Olmur nə işıqlı və nə şirkətin yüngül hiss edir.
ildırım
Thunder üyütmək və zövq ac noises pozmaq .
Güclü işıq
Güclü işıqlar səsləri ilə təhsilə digər həyatını qınayıram
Rays
Necə güclü və bağlamaq mümkün əlaqələri kəsmək
şüaları lacerating .
dim işıq
Böyük işıq şüaları nüfuz kölgəsində məlumatlandırılması.
parlaq işıq
Intensiv qara işıq mists işıqlandırmaq
Cosmic işıq
Qəlbin unutqanlığa azad bir nüfuz və dərin kosmos kimi.
Işıq Power
Işıq müalicəvi gücü ümidsizlik foreskin mənə səbəb
saplardan işıqlı , mən təşəkkür edirəm .Gündəlik həyat
cari ekstaz istiqamətində məni doğru yola , bu işıq , lüt
Dynamite ölümcül zövq sonra yes ildırım qədər qırğın
mənə və flaşlar məni xəstə gələcək və əsassız ziyalı .
Belə ki, bəli işıq və məni müalicə və rigor və dəqiqliyi
kalori bağırsaq sol hərəkət müalicə .Mən o işıq run enerji
var ki, qorxuram , çünki bu işıq mənə son işıqlandırmaq
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edəcək əgər mən bilmirəm.Beləliklə , iki dirəkləri , iki
enerji ifrata var.Mən müsbət və şəfa və qara və haunting
deyil heyran edilmişdir .Bu yüngül keçid və qeyri-şəffaf
duyğu deyil, hisslər əlaqədar və ya nailed olmadan,
emosiyalar və dərhal və impulsiv toran səmərəliliyinin
aydınlıq gəlir.Yüngül , güclü sıx olduğu və qarşı olan
hissləri , yüngül qoşulmaq haqqında bütün şüaları
yandırmaq .
Orada heç bir impulsiv enerji və gücü kəskin mavi ray və
təcrübəli isti flaşlar ventilaste və zərərli deyil və
qidalandırmaq işıq olmadan kölgə kimi bizi zərər çəkmiş
yayılan fikirləri kimi var istedad və güc işğalçı edəcək.Mən
sizin yüngül olduğunu demək istəyirəm və ildırım , fırtına ,
enerji və işıq , mahiyyətcə aydın işıq və təmiz bizə keçir
və bizə feeds və bəzən bizi yandırır yanğın , belə ki,
edilən həyat yanğın ən ibtidai forması varonların zəif şok
və təhqir və onların iştirakı bəhanə səbəbləri tapmaq güc
olmadan dözmək bizə güc və dirilik verir səbəbdən və ya
enerji hissi qarşı keçid və opponentlər qarşı işıqlar, orada
enerji olmadan heç bir işıq və hər şey enerji var ,hər şey
işıq və hərəkət və cari , bu , özünü olan qorxuducu və teztez digər enerji ilə toqquşma cəsarət ancaq işıq
söndürmək üçün cəhd diriment deyil, çünki başa
düşmürəm qəribə ittihamı ilə qarşılaşır , lakin o,mövcud
və necə ortaya qoyur göz hissləri infiltrat dəfə sükut
vasitəsilə bizə fikir aydınlığı göstərir və görünüşü
bərkitmək üçün səssiz və digər mənfi və ya müsbət enerji
keçir şərəfsiz əlil zövq.Amma bu açıq mavi ray qorxuducu
, lakin siz keçirmək və istədiyiniz əgər enerji qəbul bir
faktdır ki, işıq sürəti , dərhal , ikinci , vaxt fraksiyası və o
zaman
beləliklə
heç
bir
parçalar
olacaq
ani
deyilçərçivəsində , nə də hər kəs enerji hüququ , müsbət
və ya mənfi təsir olub , çünki ən gülməli davranış .Canlı
enerji aparır və zövq və luminary üçün ac ağlı başında
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olma və dəlilik neytral qütb olur qara Faíska bir lacerating
təsiri var , mən işıq əldə etmək üçün öz enerji istifadə və
kül kimi yanan təbəssüm esbaterá məsləhət ,hərəkətə
zaman istilik lüt , lakin azğın .Başqa quadrant Christmas
rahat düşüncə ilə Blue Ray və yayındırma bizi ağac işıqlar
vurğuladı.Blue Ray etdiyi yol , istiqamət , rəhbərlik bilir və
qərar enerji və fotonları mümkün qısa sxemlərin , lakin
canlı və həmişə işıq sürəti ilə səfər impulsiv lakin mavi
deyil ray nizama salmaq üçün var.Bu snapshot , ildırım
heyecan yaşayan bizi qarşısını almaq və yer supersonic
sürəti lakin güclü istehsal səs dalğa təsir praqmatik enerji
deyil, axan Obstruktiv üzləşdiyi bu keçid enerjidir.Birbaşa
qarşıdurma və overwhelmed parlaq insanlar tərəfindən
real və qeyri-real görünür, lakin uydurma işıqlar də
təsəvvür işıq güc var nə təhrif qeyri-şəffaf işıqlar
qalınlaşmaq .
Blue Ray
Cinli Blue Ray mənə çirkli məsamələri xurafat və bu mavi
ildırım tətil edəcək intolerances axır enerji parlaq ola işgal
.
lazer işıq
Bu lazer işıq nüfuz və görünmemesi qeybi və gözədəyməz
nüfuz edir .Bu öz psixi kəsişməsində olmayan fərziyyələr
bir psixi və master yüngül.Zəhər ilə fikir və qərəzli fikir
onun şüası suction vasitəsilə önemsiz və zərərsiz səbəbləri
zəhər və panzehir öz .
Dam yüngül
Bu tüstü istiqamət və fəaliyyət , hərəkət boş rəhbərləri
geri gizli mind cır-cındır xatirələr işığında əhatə ki, ardıcıl
yavaş və razılaşdırılmamış massificador azğın düşüncə
addım cools motor .Asudə vaxt pirsinq həvəsli və beyin və
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maraqlı işıqlar Deambulante elektrik stimul paylayır.

Əbədi çardaq İşıqlandırıcı və bəzi bu xatirələr hər zaman
açıq və ya ürəklərdə bağlıdır.
ildırım
İstilik darkens və hərəkətsiz və səssiz olur, lakin sıra və
bu baş səs-küy yaşamaq və digər işıqları və illuminations
və ya sighs hətta sadə hələ təəccüblü zail qaranlıq
arasında iştirak etmək qəzəb pozar ki, nəfəssiz və böyük
və pozur vədaha electrifying silences .Bu ildırım bu
dünyada bir ildırım düşdü zamanda imkanı əmlakın
fəaliyyət negligenciador hissi çökdürmək fəsahətli və
moans verilməsi ilə qeyd vicdanınıza təmizləyir .Bu vəhşi
və güclü dəmir istilik qeyd Light boz kül yalnız son açıq
boz və yerdə gələcək unutmaq deyil ki, üsyan siz
yoluxmuş battered .An təkan qədər kəsilmiş və yavaşyavaş sıxan və effusively siz nəzarət və incontinent sözləri
yaddaş və işıq üçün susuzluq leysan drowns yüngül bir də
sizi salır izah təbliğ edir.Qiyamət ürəyin whistles və blinks
sonra igid və kişi və ya qadın və şəhvətli bir şey üçün
arzusu ilə yanan bir maqnit bədən smoldering köz , hətta
bir tərəfdən vermir ikili şəxsiyyət kimi bu iki təhqir siz
xarakteri və yabaşqa .Bu açıq boz istilik qaranlıq və qeyriciddi və yağış onların istilik qorunması və qitə və ebedi
məkan daxilində yayılması yemiş .
Zövq alaraq
Işgal və dəbdəbəli bizə anlayışlar verir və saysız zövqlərə
əzici və narahatlıq kimya oturaq zövq gətirib çıxarır , lakin
qabıqlı , lakin varlıq və ya hissi və ya emosiya
işıqlandırmaq zövq sadəlövh yad simalar çap Bu işıq.Siz
zövq parlaq və parlaq və zövq artıq hiss sancılar azad hiss
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Emotion , digər duyğu və zövqlərə bizə yönləndirən bu
artıq .Zövq doğum inkişaf və shrink edəcək və hərəkət və
crazy zövq inkar saç zidd deyil narkomaniya haqqında
qidalanır.
Hypnotic işıq
Aerodinamik və işıq var ki, iman gətirib çıxarır yüngül
bağımlılığı arzusu söz yüngül hipnotik şahid hisslər
qarşısında hiss groping .Bunun üçün biz hipnotik zövq
mənbələri əylənmək üstün insanların hipnotik həyat kimi
durğun , kredit və borc olmadan meyl edir.Bu Rave saç və
qaşlar təvazökarlıq və işsizlik dolu pis vərdişlərdən
.Müxtəlif reaksiya eyni düşüncə yeni problemlər bizə
rəhbərlik bu işıq üstün , təmiz arzu üzləşdiyi bu deli və
təmiz reaksiyalar tərəfindən qidalanır və gil kimi bir araya
gəlib boş daş idarə etmək üçün əlindən gələn işıq varistilik
.
parlaq işıq
Güclü işıq özgəninkiləşdirilə orqanları hərəkət arasında
bölünür və şadlanmaq üçün iki asan yolları arasında gedib
, lakin heç bir enerji təchizatı olmadan, öz-özünə olan və
kədər və qidalandırır və inkişaf sistem hipnoz korkutmak
qalır .Amma şüurlu sıx bir işıq off gedir və özünü eyni
səlahiyyətləri off ötürür.
psychedelic ildırım
Dəstək və biz bu ilə əhatə olunur ki, gəlir anormallıq
artırmaq psychedelic trovoa- ki, ildırım igid səs-küy
Psychedelic birinə .Burada bu off , sıra və hərəkət gedir,
çünki yalnız qara ildırım anormallıq üçün bir bəhanə ,
səbəb Absorbance strangest və dərin mənada ki, hinə
yerləşdirmə və grunts olacaq səlahiyyətləri və ya tərəzi
olmadan ardıcıl işıq saçıryaratmaq və ya sadəcə
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yumşaqlıq istəməyən durğun oblique rəng ilə qərəzli
boyanmış diziliş outwit və ya zövqləri istəyirsinizsə ən gizli
olmadan , psychedelic işıqlar zahirən dünya kimə onu üz
.Parçalanmış əslində fraqmentləri düşüncə ruhu ilə
səfərdə göz danışıq , və ya sadəcə qırpmaq zaman bizi
qıcıqlandırmaq iğtişaşlar başqa bir dünya təsəvvür edənlər
var imbued .Bu hərəkat digər hərəkət , glows
özgəninkiləşdirilə və məşğul və ya hectic bir olan sadə
fakt uzaq və unutqan şüurunda sprey.Thunder psychedelic
və var , açıq-aşkar onlara olmadan spirtli üz sürücüler ,
qisası kimi söz-söhbətlər və barışmaz paralel reallıqdır və
həqiqətən var, baxmayaraq ki heç kim burada qəribə
şəxsiyyətlər və preexisting bir takma yeyir.Beləliklə,
bütün qeyri-real olduğunu ebedi hekayə var , lakin 5
ölçüləri , polígonas və xətti bir üfüqdə çıxarılıb bir şey
qorxur , qorxur , lakin çox güman ki, və ya hər hansı
xislət hətta tabe olmayan , bu xislət hemispheres ki,və
üstün tanrılaştırma düşündüm.No gül və ya an üçün
mücərrəd , bəli simvol anadan paxlalı gördüyüm , və
bəzəkli niyə fikir , imitasiya hərəkəti və uyğunluq
saplardan artır , lakin hər şey xəbərdar və minimal
hesablanır.No hesablamalar ildırım enerji psychedelic hər
hansı digər mənbə hesab absurd bir orijinal spontan
olduğunu real və gözlənilməz deyil.Grind və eskiden
rəhbərləri üyütmək və sarı yarpaqları desvanecestes və
bibliófagos ilə yeyilmiş , və əzm olmadan köhnəlmiş
yaddaş qorxutmaq və saxta və tədbir etdi.Ölçmə
aparatına
əhatə
Onlar
Abyssinians
rotulantes
salamlayıram və Həbəş ildırım güləcəklər.Keçmişdə
işığında keçmiş işığında yaşayanlar təşviq kənarda ölüm o
, görkəmli göy orqanları əslində baş dərhal işğal .Amma
bütün parlaq suallar, az və ya çox parlaq işıqlar , hətta
əvvəlki saxlama funksiyalarını ment keçmiş uyğun deyil
enerji radiasiya , var .Keçmiş işıqlar bununla zərərli
124

şüalanmanın buraxmaq deyil, hər an , təcil və ya hazırda
alovlandırmaq istəyən hər hansı bir parlaq və parlaq işıq
kölgə deyil.Keçmişdə üçün indiki an , təcil , ikinci və ya
fraksiya ilə kəsişir , lakin onun enerji və ya onun parlaqlıq
təsir etmir .Güc nə sayar müəyyən çünki , sonra işıq və ya
aydın olan bunu zövq ətrafında rotations niyyətlərini lüt
qədər üz zövqlərə külək azalıb ecstasy axın güclü və aydın
işıq vaxt buna görə də həmişə var və yasadəcə onun
keçmiş, az gərgin işıq, keçmiş həyatını radiasiya işıq ümid
, lakin işıq prinsipi doğru yola yönəltməz yüngül pulse
hərəkət unmasked səbəb ki, elektrik impuls tetikler cari
sıx gərginlik yaşadığıikinci snapshot , yalnız bir sadə basın
və hazır acı yüngül təşkil edib və sadəcə ətrafında keçmiş
işıqlar tarama və radiasiya ilə səma cisimləri suvaşmaq
həsəd və kin təhlükəli və yanan baxışları baxmaq.Yaxşı
radiasiya radiasiya və işıq bir daha güclüdür , çünki
radiasiya olmadan bütün cari ilə hər zaman zaman yüngül
yüngül daha güclü bir şey , bu radiasiya bir məsələdir ki,
bu , çirklənməhər biri öz təmiz işıq , susuz iradə və
təsəvvür və təmiz enerji inkişafı və yaradılması , çünki bu
fitri işıqları ilə mənə gəlib deyil.Yüngül rəng var Light
sehrli , sarı günəş enerji çalarları əks olundu.Əslində
görüntü məsuliyyət deyil nə nesnelleştirmek üçün
fikirlərin yalnız qalıq və balanslı mövcudluğu var, çox
yüngül yoxdur.Real yoxdur , belə ki, bizi xəbərdar alludes
güclü ray bəhrəsidir.Amma şüur nədir şüaları ?Həqiqətən
şüurlu və ya şüursuz nədir lo etmək və bütün bu an üçün
rəhbərlik başa düşürük ki, mənada bir çox hayata ehtimal
deyil bir maneə .Bu tənəzzül qərəzli maneə hayata və
aşılmaz cərəyanlar əslində heç bir real maneələr
deyirlər.Hər şey belə xəyali və real və ya bütün illusions ,
var, və ya , həqiqətən, arzu və şüurlu şüursuz həmişə
mövcud işığında arasında heç bir maneə yoxdur, çünki
həqiqət bizi təsir etmir , digər spirtli oturacaq eyni stream
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yaşayan real deyilnə biz də heç bir cərəyanlar və ya
impulslar var, lakin keçmiş işığında deyir kimi yaşamaq
xəyali aerokosmik səma canlılar işıq gücü var idi ki, qərar
səs çoxluğu ilə var burada zəncirlər iman çünki özümüzə
ehtiyat , lakinvə ya onlar işıq müdaxilə üçün sonra
yenidən tədbir , lakin işıq işıq qeyd oynamaq və onun off
baxmaq deyil .
Təbii işıq
Bu aydın və təbii işıq , bu uyğun üçün təbii ki, yalnız
təbii.Sadəcə indulgences xidmət uyğunsuzluqlar ,
çətinliyin , münaqişə , münasibət və problemlər şüurlu ,
lakin onlar təbii kimi dərin akkumulyator .Və təbii işıq
arasında minimal şok hər şey normal və təbiidir , çünki
təbii , bizi əhatə edən və bizə rahat və sakit hiss edir ki,
sonra var.Yüngüllük layları istəyirəm olanlar üçün , bizi
əhatə tıqqıltı ki, flees və xüsusilə toxunan , incə touch
Hava , təbii sevinc .
Nüvə yüngül
Enerji Güclü mənbə bizə dəyişikliklər sonra bu nüvə
enerjisi ilə hit hesab psixoloji dəyişikliklər daşıyır .Bu canlı
yüngül enerji mutasiyaların üstün olan parlaq təsiri artır
və əslində əziyyət deyil , lakin bir tovuz bizə ələ impulslar
sızıntıları və hərəkət etmək bizi kimi .Bu dinamik və aydın
partlayıcı radiasiya artırın .Beləliklə, biz doğru və güc
çevrilmə özet çünki balanssızlık etmək mümkün işıq
dağılması nüvə agentləri olacaq , onların enerji qüvvədə
zirvəsi var .Və öz növbəsində daha güclü bir şey , bizə
qaldırır və radiasiya haqqında bizə artırmaq bu dəyişiklik .
Psixotrop işıqlar
Biz kimi maşın bizə üz tutur dünyanı , geri zaman sehrli
və ya harmoniya onlar torpaq və float və bizi valeh və
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yaxşı bir arzusu kimi reallıq mübadiləsi bu psixotrop
işıqlar qanadları məğlub ancaq bir pis əlamət ümid əgər
kimireal ölçüsü və fantaziya , qeyri-real və ya zövqlərə bir
dünya bizi edir.Oksigen üçün uğursuz reallıq digər crazy
baxımından görüntülenen və müxtəlif perspektivləri və
şəhvani ölçüləri torpaq əldə psixotrop işıqlar axını və
təsadüfi epizod saxlamaq edənlər üstün zaman Beləliklə
sensor fəaliyyəti və qaranlıq enerji üçüncü ölçüsü var.Çox
təbiət dünya reallıqları və ya işıqları arasında və ya çünki
heç bir şey ziddiyyətlərə işıqlar var.
ildırım
Acı yarık və parlaq kimi , amórfica və şəffaf işıq sağ
torpaq feeds ildırım infuriates .Göy orqanlarında Qaçqınlar
bu lava işıq və gücü ilə potentiated başıpozuq qəzəb
çıxmaq acı .Burns və işıq və gizli güc yox qaranlıq bu
mənfi blackouts tərəfindən işğal imkan verir olan işıq
feeds və magma enerji ildırım acalorar yarpağı və işıq
xoşbəxtlik artırır.Xas olmayan insanların işıq şüaları
xoşbəxtlik ola bilər.
generator
Generator , generator və ya Love Love!
Nə yanacaq bu virtual bedensel arzu və bu duygusal link
şəffaf öpmək və emosional enerji və elektrik əlaqələrin
inkişafına həyati bir şey susuz .Bu generator gün- to-gün
enerji qidalanır səhər yeməyi və ya nahar , və ya su
alaraq kimi gündəlik təmsil gizli üzləri ilə egos və
şəxsiyyətlər verir.No maskalar və ya lacerating fikirlər,
əslində sevgi enerji və ya enerji və kəskin pirsinq və
nümayəndəsi, bir satılmaz güc aşağı yumur heç bir kabel
ilə qidalanır yaşayır sevgi və təklik görünür electrifying
sevgi bizi enquadramo , lakindoğru , əbədi!Həmişə susuz
baxmaq arzusu electrifying və bəzi səbr boş teller elektrik
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orta bir şey təmsil gün və oblique üzü monotonluq icad
.Fitri motor təsəvvür daxil müəssisə və reallıqları liderlik ,
lakin ani əlaqə boğmaq tənzimlənəcək.Motor həyat üçün
vacib Əlaqə motor bu konsensus reallıq olmaq və bu ,
ancaq şüurlu arzusu demək olar ki, görünməz digər
reallıqları unutqan ola bilər, lakin bu, yoxdur !Orada
dərhal fürsət mənada həmişə mövcuddur , belə ki, media
sulu ola bilər, lakin media sevgi generator fikir və mövcud
resurslarında slaydlar ;sevgi haqqında generator sinsi
sinsi dolaşmak və hər hansı digər qeyri -virtual mühitdə
həmişə və bu, çox indulging olan , sonra yaradır zövq
özünüzü qurtarmaq bilməz nəzarət , və həmişə boğmaq
istədi soul parça bu heç-hazırda simalar yayılmışdır.Enerji
bir və məmnuniyyət hissi ilə mədəni, biz virtual və xəyali
olan yalnız yeni tənzimləmə enerji gizli başqalarının
iştirakı ilə və ya güzgü , müxtəlif reallıqları inkişaf
məmnuniyyət olduğu kimi , enerji hər hansı bir parça
satmaq bilməzneytronların ruhu enerji, bu işıq real
heyvan var.Dragons qədər yüngül olar işıq !
elektrik
Bu, cari bizə axan və bəli , gündəlik canlandırır bizə güc
və pırıl mim və serseri insanlar verir!Yürüteçleriniz bu
dualist və təzyiqçi reallıq yaraşmadığını yüngül və ya
xəstə və convalescent təzyiq güc ola bilər.Siz daha üstün
reallıq və innovasiya və nailiyyət , abadlıq , bu ruhu anti
kimya və kimyəvi feeder sxemlərin pozitif feeds , bu cari
mənfi direkleri bilinçaltı sızdığı və tənqidi və müxalif
şəxsiyyət dərin ağrı azaldılması haqqında abatas deyilolan
Ridas azğın evi heç bir zövq müvafiq olaraq ötürülə bilməz
, lakin bu fikir və ötürülməsi maqnit dalğaları mind
sürükləyir .Fikir ötürülməsi real və magnetizing və bu
sxemlərin biz bütün beta - blokatorlar xarici enerji
başlayır , çünki məzlum duyğular və zövqlərə ebedi hava
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cari yayılır , lakin həyat üçün susuzluq artırmaq inkar edə
bilər sxemlər və heç kəs inkişaf edir.Bu impulslar buna
görə də bizim düşüncə təsir və bəzən baş verir və ya fikir
münaqişələrin inkişaf , lakin qapıları həyəcanı xarici reallıq
gətirib çıxaracaq ki , elektrik xoşbəxtlik gətirə bilər .
mavi işıq
Səbəb güclü emosiyalar mavi işıq körpülər və pilləkənlər
keçir və feeds və bu potensial nöqtəyə inkişaf hisslər güc
infiltrat .Daha sıx , güclü bir az daha mavi axtarır şəffaflıq
fəsahətli dostluq onun ultra həssas şüaları gözəllik
alqışlayır və dərin ramifications hiss və bu yer dalğa
özgəninkiləşdirilə olunur bizə bürclər inkişaf edir.Bu güc
dərin və uzunmüddətli dostluq təsir mavi , firuzəyi
çalarları yaşayan hissi oblique şüurunda bereft təsir , bu
özü dəlilik və nadir gözəllik zövq həvəskarları və mavi
Tonlayýcý sehrli şüaları keçirir.Twilight intensivliyi
mövzuları o inkişaf və enerji və pis isti qoruyucu ötürür və
əzab və sükutla sevindirdi , heç eludes və mücərrəd
düşüncə bizə işarə bir maska , bu, olduqca güclü mavi işıq
və gücləndirici edirreal və xəyali zövq , lakin bu təsir və
hər zaman hərəkət və daxili və davamlı Dostluq
məhdudiyyətlər tökülmək onun təsir edir.O, aşiq və
səbəbi bereft lakin emosiya ərzaq xidmət ki, gəlir və zövq
gətirir və şəhvət sevindirdi necə ki, zövq kalorili və hər
şeyi işgal və aşağı düşür və abrocha rulonlarda bu mavi
işıq ilə həyəcan bir qəzəblənmə deyilvaxt tükənmir lakin
bu , gələcəkdə yox deyil enerji toplanması , yəni həmişə
bizə başıpozuq parlaq zövq səviyyəsi inkişaf imkan vermir
, bu qoruyucu işıq təqdim edir .
güc şnurunu
Narahatlıq Canlı undercurrent elektrik kabelləri ümid evi
və yeni və statik hərəkəti yaradır ki, gözəl , lakin sürətli
129

və arzulu düşüncə ilə bir şey vasitəsilə orqanları keçir
.İflic hərəkət , gərginlik dizayn artıb və həqiqətən bizi birbirimizə bağlayan düşüncə pilləkən aşağı hərəkəti nəzarət
və qiymətləndirilir.Biz davranışları, üzünə və hərəkəti və
eniş və həyat anlar yoxuş çərçivə biz Kateqoriyalara bu
nərdivan fikir , yüngül stop olmadan eskalator Saniyə
hakim reallıq dəlilik götürür feeds edir.Xxi , enerji, sehrli ,
geyim, aydın harmoniya ilə , lakin ehtiyatlanmaq
pilləkənlər , hər kəs həyat eskalator artacaq və xüsusilə
kimsə dəstəkləyir pilləkən qalxmaq insanlar var ki, kifayət
qədər olacaq və ya bir məsələdirbalans .Güc balansı
hərəkət balans vacibdir və düşür və hər varlıq səviyyəsinə
yüksəlir , lakin bütün aşağı getmək və ya Qalxma , səy
bizə dəstək və əzm , sonra qurban ruhu özünüzü əsas
qaldırmaq haqq ,xəsarəti və ya Nöqtə olmadan o düşüncə
olan işığında aparacağıq.Verə bilər xarici qüvvələrin No
balans , addımlar bərk və ən mühüm elektrik kabel həyat
dövrü , yer feeds enerji gəlir ümid kabellər ilə qidalanır .
effervescent işıq
Cai və çağlamaq , bu illüziya qaynayan xarici reallığı ilə
qarşılaşdığı zaman doğramaq bütün işıq kimi görünür ,
azaldılmış və alınmaz arzu şax-budaq yüngül genişləndirir
.Sevgi genişləndirir və çirkləndirməklə kimi kin və saxta
təsadüfi dəlilik effervescent arzusu malik , bütün fikirləri
tutur və hakim və lovğa olmaq üçün icazə , gedir
canlandırıcı enerji, coşma boyun mübadiləsi, parlaq
məzmun yoxdur .
Lit göy
Onlar fikir və fikir və ya konkret həqiqətən arzu siz həyat
vermək və hərəkət ulduz kimi arzusu daha güclü bir şey ,
parlaq göy mükəmməl balans nail olmaq .Mən demək kimi
constelares ulduzları arasında daimi qarşılıqlı müraciət
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enerji və ulduzları gücü ilə yanan göy daha gözəl bir şey ,
unikal dəyişiklik və qarşılıqlı əlaqə üçün işıqlı göy iradəsi
və istəyi ilə bir ruh daha güclü bir şeyUlduz fikir
maqnitlənmək .
Enerji drain
Bu enerji , alov olmadan tüstü itmək COS reallıq slyuda
şərh istəyən deyil yəni mənə qorxudur.Həyati enerji
yaşayış yatırıldı və duyğularının kristallaşma , şübhəsiz ki,
siyasi düzgün bir maska zaman mən məyus deyiləm
.Təmiz enerji O soul qorxu yolu ilə bir sehrli sizi çevirir və
həqiqətləri və hər şeyi dəyişən heç bir impuls axını var
ağıl keçir və inkişaf edən bütün addımlar və dövründən
dəyişir uçur , lakin heç vaxtsofridão hisslər., Bizim sürücü
bu dəyişiklik özünüzü azad və əziyyət və həyat xüsusilə
mutasiya genişləndirir.
Həyat Light
Ehtiras dəlilik altında .Niyə qeyri-iradi sevgi və ehtiraslar
sevilmək istəyirəm və disappointments bir neçə illusions
açmaq.Deluded və mənə diqqət və hər hansı bir yalan
pierces həqiqət sevgi metodologiyası boyunca konsentrə
sevirəm.Biz olan gerçək şəxsiyyətini qarşı-qarşıya , belə
ki, sevilmək sevimli oyun sahəsində Naked bizə sevilən
olunur niyə dərin vicdanlı tələb edir və hələ yaxşı
təvəccöh zəruri dichotomy qarşılıqlı var və çox, bu
dialektik hesab olunur sevgi+ 1 = 1 1 zaman məntiqi bir
şey edə bilməz.Nəticədə sonra lovemaking ortasında
vahid mövqe var ki , ümumiyyətlə münasibət və dəyərləri
və davranış bağlamaq texniki deyil Belə ki məntiqi 1 + 1
= 2 , doğru , amma davranış məhsuldar olmayacaq.Aydın
və zövq bu doğru yeganə mənbəyi , və ya ola fərdiyyətçi
və ya digər fəaliyyət tədbirlər kimi əsl azadlıq
deməkdir.Bəli, mən bir çox üçün meyar olacaq aşağıdakı
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addımlar aradan qaldırmaq üçün kifayət qədər məntiqi və
ya məntiqsiz yaşamış , mən tamamilə əmin olmaq
istəyirəm , mən zaman-zaman mənə ass təsəvvür və bu
gün çətin ki, eşşəklər varkimi deyil, fırıldaqçı süni eşşək
var , lakin həqiqətən mind öz nəticələr almaq , bu rolu
bəzən yaranır.Mən revü qorxu var gəlmişkən haqqında ki,
burada deyiləm , və crazy -ci ildən yoxdur münasibətlər
yalnız müəyyən hallarda və başqaları ilə hökm zaman ,
yəni tez-tez " yaşayış asılıdır".Ki, əsaslandırıcı bəzi sonra
mən dəli deyiləm demək istəyirəm yönləndirilməsi , mən
... bir çox insanlar xoşuma gəldi və bu səbəbdən , biz
daha çox sevgi və daha çox istəyirəm, razı heç vaxt
güman niyə sual qoymaq kimi çox sevən ehtirası
.Aşağıdakı deyərək Retreat , bütün sevgi revü törətmək
üçün pulsuz , biz həssas və tez-tez manipulyasiya edir
.Biz bunu biz sevilən edilmişdir , çünki sevgi, niyə , həyat
hikmət sevgi doğurur və tetikler ki, hissi , sevgi aktı və
aydın ki, sevgi ötürmək doğru olduğunu inanmaq
istəyirəm və kortəbii , mən sevilmək hüququ var, çünki
demək istəyirəmsonra bir-birinə sevgi və göz yaşları və ya
ağrı olmadan yolda bir səy və istiqaməti vasitəsilə həyat
işıq verir, çünki .Maksimum enerji valideyn təqdim edən
bir
gözəl
varlıq
malikdirlər.Günəş
sistemi
özü
işıqlandırmaq şüaları işıq oynayır , inanın .Bu enerji
stimullaşdırmaq canlandırıcı , əlaqə yayılır , çünki uzaq
üfüqdə heç vaxt , sevgi işıq gösterir.Və inkişaf və tənlik +
..... = plus daimi 1 + 1 + 1 + 1 yoxdur.Yaxşı sevən
maqnit qüvvələr , cazibədar qüvvəyə sahə və bilmək
arzusu cəlb və arzu təmin və ya sadəcə malikdirlər.
Enerji birliklər
Light : istilik : Günəş : Güc : ayırma : tüpürcək : kiss:
paylaşma : hissi : joy : party : ad : Ad günü : Yaş: yaş :
səbir : əzm : Conquest : qurban : Pain : Healing: Medical
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: Health : Vitality : Enerji :güc: impotensiya : məyusluq ,
kədər : loss : başgicəllənmə : gicəlləndirici : crazy : crazy
: Hospital : Xəstəxana : məhrum : arzusu : arzusu :
istədiyiniz : win : win : Battle : müharibə : ölüm , zərər
verəcək : no: təklik : düşüncə :yaradılması : ixtira : yalan
: qəddarlıq : əxlaqsız : cəza : cəza : töhmət , gözəl :
Təhlükəsizlik: qorunması: Təhlükəsizlik: sabitlik : balansı:
dengesizliği : anormal : xəstəlik : psixiatriya : Kömək :
terapiya : klinik : injection : tibb bacısı : morfin : Drug
:illüziya məyusluq : anksiyete əsəbilik : Voltaj: döyüş:
döyüş: Fighter : Qalib: race : müsabiqə : adrenalin :
qorxunu : şübhə : Sual: Sual : cavab : Sual: maraq ,
faizlər;məmnuniyyəti , zövq : Orqasm : hissi : vicdanı :
hesabatlılıq : günahkar : günahkar : günahsız : Free :
azadlıq : Ədalət : düzgünlük : həqiqət , səmimiyyət ,
şəffaflıq : Invisible : Unreal : qeyri-mövcud : təxəyyül :
yaradıcılığı , yuxu : yuxu : istirahət : sülh :sakit : Quit :
stop : giriş : simvolu : rəsm : Qələmi : rezin : Tire : Road
: Səyahət : Nəqliyyat : Train : line : iynə : pin : tikiş
xidmətləri : Operation : Müdaxilə : dəyişiklik : keçid :
addım: scaling : kateqoriyaları: Index :şərtləri : sözlər,
ifadələr : dialoq : Rabitə: ifadə : Demonstration:
təqdimatı Giriş: giriş : giriş : Kitab : Sheet : Tree : nature
: Külək : Air : Sea : yanğın : torpaq, günəş sistemi enerji
: işıq : Güc : rayblue :)
Enerji işlər
Məmnuniyyətlə narazılıq Lives
Light Prosperity
Mən dünya boya bütün rənglər edirəm
iflic işıq
Something davam etmək istəyirsinizsə, bizə dayandırmaq,
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lakin kimsə bizə cavab və digər ağrı qarşı-qarşıya olan
anlamaq üçün fəaliyyət dostlarım , səbir və kəşfiyyat
reaksiya çünki , door və emosiyaların , duyğular və stimul
yaradır hərəkət əgər , niyə dayanacaq.Yəni biz cavabsız
uşaqlar sanki bizi iflic sual nə pulsuz enerjidir.Cəsarət əziz
söz mühakimə sifariş və kim normal və anormal ... hər
kəs ola bilər səbəbi hakim olacaq!Biz bütün iman və mən
vermək iman edənlər iman var ki, iradə və ələmə və bu
istəyi narahatlıq halları , lakin hallucinatory sədaları ilə su
pərisi səslər alludes və ötürmə eludes arfa kimi .Istirahət
və biz danışmaq və sükut sadəlövh və ya nəzarətsiz
hərəkət və kimi iki dəfə çox qulaq asmaq üçün iki qulaq
və bir ağız dinləmək daha heç bir şey, neçə sükut hətta
torturous ola bilər cəhd edin , lakin bir çox subyektiv
məsələlərə cavab edilir müqavimətvə yoldaşlıq sükut
səssiz , lakin belə sakitləşdirmək və sükut dinləmək qulaq
asmaq impulsivlik və başıpozuq arzu arzulu mükəmməl
silah kimi fəaliyyət göstərə bilər !
Bir gün bir məsafə Əgər
Bir gün bir məsafə varsa , ki destroyer , scary səs-küylü ,
və ya idi amansız parlaq , gözəl parlaq və enerjili ...
müxtəlif xüsusiyyətləri, fəaliyyət müxtəlif rejimi , müxtəlif
işıq , yəni hər bir ray insanlar kimi hər ray var /unikal və
eksklüziv ola bilər.Yaxşı bir gün orijinal idi ən azı bir
məsafə olsa .Dəfə bölüşən insanlar fraksiyaları yaranır hər
hansı bir zamanda hər bir ray , hərəkət şəklində var.Biz
şüa fəaliyyət göstərir / biz istiqamət və istiqamət dəyişə
bilər , ola bilər.Siz bir oyun var: istiqamətlərə və Allahın
adını ibadət ilk dəfə gəldikdə, bir gün mən təsvir edəcək
mənə aşağıdakı hekayə izah Quran təqibçisi ilə söhbət
inancları və iman sahib çıxdıəlləri və kəmhövsələ
maksimum hesab tərk tanrı xahiş və bir lənətləmək
ayrıldı.Əziz hekayə sonunda aşağı lakin nəhayət məlumat
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yayıb ?Amma başqa bu hekayə edirəm ki, biz hərəkət və
radius var ki, sizə demək istəyirəm / ətraf mühit ilə
fəaliyyət göstərən və hər enerji / formalı / davranışı ilə
zar rulonlarda bilər.
Həyat işığında məzunu ata təlimlərinə
Atamı , eləcə də mənim təlimlərinə bu töhfə ... hər şey bir
az təşəkkür ... biz ... biz bütün həssaslıq ilə ... biz bizə
ətrafında da ... həyat diqqətli zaman formalaşır necə
reflective işıq
Mən yalnız crazy reflect'm
Bright səhər
Necə yaxşı ki, oxumaq kanarya , balıq üzmək və ağac
oksigen ilə, mənim dünyada oyanmaq .Sizə əlbir təklif
edirik: kanarya pints onun oxuma ilə heyran edir.Su
üzərində Smartie balıq üzgüçülük və slaydlar .Və nəfəs və
ruhlandırır Amazonlar Bonsai .Bu üç insanlar və dünyanın
ruhlandırıcı parlaq , mən 20 il əvvəl olduğu kimi dünya
təşkil pəncərə dünya dünya birliyi yalnız bir nümunə hələ
rep mövcud daha çox saxlayın.Sovet Sosialist .Bu gül
orijinal rəng bir dünyanın mənə olan əzm deməkdir və
başqa güclü yaşıl ton boyalı , iki səhra gül , mənə vahid
dünya nəzərdə tutur edir səhra qum vaxt taxıl ibarət həm
dəmənə ümid üçün rəmzidir.Mənim yazı dünyada, mən
hesab edirəm ki , və mən rahat kimi hiss
edirəm.Mükəmməl isti ətraf mühit və parlaq Səhər
saatlarında ünsiyyət gül təsəvvür etmək istəyən burada
sevən kəs yazmaq üçün .
" Vulqar " Moorish filipe 200 gün
Mən adi fərqli bir reallıq uyandýrdý və mənim olan
genişləndirmək ki, bu kitab vasitəsilə rar yazılı kursları
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araşdırdı.
Mən fikir necə ötürülməsi əks və bir nur və onun
hakimiyyəti üçün eyniləşdirmək .
Biz bütün çox perspektivləri barədə düşünmək kimi bir
zəncir riayət etmək lazımdır .
Soul narahat anlar var.Biz özümüz baxmaq yolu həmişə
sadəlövh deyil.
Enerji
genişləndirir.Qanun
pozuntuları
şüurunda əbədiləşdirilmiş olunur .

ilə

narahat

Həmişə bir ağızdan səsləri bir səs Qaraçuxurlu səs .
Sözləri sənət ifadəsidir.
Bu baxımdan ilham olacaq.Ürək döyülməsi damarlar
genişlənir , onun ritm var .
Repressiya gizli edilir .
Bütün q var .Bütün biz pis düşünmək .Bəzən onlar bizə
sussun edir.
Biz bütün edirəm.Xatirələri həmişə mövcud deyil.
Pis , çünki nifrət pratiques deyil.Bütün dəfə doğru
zamanda fürsət .
Biz əziyyət Bəzən yalnız çünki .Biz bütün ifadə azadlığı
var.
Həqiqət daha vicdanlı bir şey .Mən ifadə bir neçə formaları
var .
Rifahı balans var.
Balans adi dövrü deyil.Sinir olan bir dengesizliği edir
.İnsanlar şərh üçün sevirəm.
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Biz bütün təmizlik var .Günəş enerji mənbəyidir.
Universal sevgi şəfqət doğurar .Anormal bir şey olur .Biz
istədiyiniz zaman bütün unutmayın.Bir neçə perspektivləri
həmişə var .Çox az fikir məhkum .
Orada kompensasiyası mümkün olmayan şeylər.Bütün
haqsızlığa məruz qalır .
Sevgi zövq mənbəyidir.
Həmişə tək və qorunur.Düşünmək istəyirəm olmayan
insanlar var.
Awareness bizə aydınlaşdırır bir flashlight edir .
Biz bütün mengeneler var .Bəzən biz qorxuları var .Biz
bütün axmaq şeyi demək .Mən hər kəs üçün yazmaq deyil
.
Biz bütün biz xatırlamaq istəyirəm , lakin biz kədərli
zaman bilirik və həmişə etiraf və bir şey gizlətmək deyil
yaxşı olmayan bir şey var .
Biz bütün zəifliklərin var .Biz bütün bir şey və zövq hiss .
Imkan lurks zaman onun üçün qapı açır.Bir-birinə bir
mənada nisbətən var hiss edir.Heç bir heç kim və belə
parlaq bütün hüquqları var.
Dostluq bir dost bir özünü həmişə yaxşı prinsipdir.
Əgər müsbət görmək sizin instinkt edin.
Biz bütün sevilən və biz yüngül generator sevgi sevgi ola
bilər.
Biz sevilən zaman ki, hiss hörmət etməlidir.
Bu sevgi və doğum nisbətini artırmaq .Həmişə yol
ayrıcında oyunlar sözləri ilə .
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əks !Capture öyrənmək !Grasp doğru deyil!Özünü həyata!
Mən , biz ki, onlar , o , var!Biz bütün mənə var!
Mən onlara var!Və onlar bizə var!
Və bütün sonra kim var?Biz mövcud niyə biz var!
Biz yaradılmışdır , çünki biz mövcud!
Dizayn vasitəsilə yaradılması !Həyat Light !
Light DesignsImagination və reallıq !
Biz istəyirik və əslində nə nə arasında dualizm !Faktlar
reallığı tərcümə olunur!
Bizə ətrafında Reality !Biz yaradılmışdır Habitat !Ki çevirir
deməkdir!Çevrilmə / mutasiya !İnnovasiya və Change !
Dövründən addımlar dəyişdirin !Keçid mərhələsi !
Keçid maneələr !
Dövründən aradan qaldırılması və çətinlikləri aradan
qaldırmaq !
Yaradılma və xəyali çətinliklər və ya reallıq !
Bilinçaltı və şüurlu arasında çətinliklər / problemləri
qarşılıqlı !
Şüurlu və nailiyyət !Şüursuz və proyeksiya !Mənə Design !
Mövcudluğu !
Mən tezliklə biz mövcud mövcud!Biz me var!
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A dünya!
A dünya, bizə açıq !Biz bu dünyada hərəkət və onlar us!
Mən sizə bir hissəsi ilə hərəkət !
Siz onlara cari !
Onlar dünya var!
Dünya insanlar !
Və ya deyil insanlar !Yaşayış və ya cansız olsun!Yüngül ələ
işıq istehsal!Light enerji !
Enerji güc!Power arzu edir !Desire istəyən !Istəyən real
deyil!
Bütün biz real əldə edə bilərsiniz!Real
davranışları var !Davranışları fəaliyyət var!

faktlar

Fəaliyyət
dünya
üçün
cavab
!Fəaliyyət
transformasiya edir !Çevrilmə dəyişdirmək deyil !

və

Dünya

Change real deyil!Change daimi arzu edir !Daimi bir arzu
EnCalcE var!
Arzular məzlum edilə bilər!Hər şey biz dünyanın istəmir !
Narazılıq !
Biz orada nə From!None real !Faktiki Not fikir !No faktiki
əldə deyil!Ümidsizlik əldə deyil!Ümidsizlik əziyyət !
Belə ki, orada əziyyət !
Nə var arzu cəlb deyil!
Əgər biz nə deyil istəyirəm!Biz xoşbəxtlik nail olmaq
olmaz !Xoşbəxtlik arzu yerinə yetirilməsi !
Əlçatmaz arzu icra olunmadığından bədbəxtlik !
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Müyəssər deyil!
Depressiya hazırlayır !
Edilməzsə Depressiya psixoloji dövlət.
Həyata deyil, real faktiki deyil!
Dünyada orada qeyri-real faktlar!Qüvvələri və tədbirlər
zəngin ərzində deyil ki, dünya hesab olunur!
Əldə deyil mənəvi !Ruhani məni hiss etmək bir yoldur !Biz
bütün ruhu yaşayır!Spirit / meylinin
Bizim sürücü Motivasiya bir şey!
Hərəkət impuls !
Digər fəaliyyət!Aktı , Fəaliyyət!
Onlara Digər gəlib !Mən vs onlara ( dünyada) !İctimai
dünya!
Davranışları öyrənmək!Bilik tutulması !Real faktlar bilmə !
Bilik bilik silah !Bilik Transmission !Onların arasında mən
dünyanı Biz də !Dünya olmaq bilirik !
Biz onların bilik dünyanın !
Biz bütün bəzi bilik var!
Share bilik öyrənmək üçün!
Learning canlı !Canlı ünsiyyət üçün!Hesabat aid edir!
Tanişlığın qarşılıqlı üçün!
Qarşılıqlı dünya hərəkət edir!
Dünyanın üzərinə hərəkətə keçən
vasitəsilə dünya çevirmək inkişaf edir !
Evolve bilikli olmaq üçün!
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dönüş

edir!Bilik

Bilik növbəsində biləndir
Multicultural hikmət !

!Dünyaya

bilik

dönüş

!

Sonsuz hikmət !
Sonsuz əlçatmaz !
Müdrik olmaq utopik deyil!Xəyali nail olmaq üçün arzu
edir !Olacaq!
Will daxili gücü !
Inner gücü mən !I dünya çevirmək !
Dünya onların transformasiya olunur .Onlar dünya dəyişir
!
Biz kimik dünya çevirmək edir!Səbəbdən vasitəsilə !Səbəb
ədalət !
Ədalət bərabər hüquqlar !Hüquqları yalnız mənə olacaq,
çünki !Onlara Duty !
Biz yəqin ki, ədalətli olmalıdır!
Şüur və real əsasında hərəkət!
Qeyri-real faktlarla Awareness ilə hərəkət edən !
Unreal faktlar təsəvvür
Imagination DesignsNə yoxdur yaradılmışdır!Xəyal gücünü
yaradılması !Yaratmaq edə azad olmaq üçün!Azadlıq
bilmək üçün!Bilmək oynamaq !
Şərh almaq üçün!Öhdəlikdir edin!Öhdəlik əhd edir !
Razılaşma and edir!
Jura sədaqət deyil!
Sadiqlik doğru deyil!
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Həqiqət biridir!
Uno mənə !
Biz bir dünya var!
Biz onlara Biz də var .Insanlar .
Artım olunur .Being var.
Bir real fakt var.
Biz mövcud reallıqdır və dünya var!
Yaşayış və cansız varlıqların dünya!
Dünya mənim üçün və sizin üçün və onlar üçün olur.
Dünya inkişaf edir !
Evolve daha məlumatlı olmaq !
Məlumatlı olan bilik üçün!
Bilik biləndir !
Bilik təcrübə!Hiss edin !Feeling bilmək üçün!
Yalnız biz təcrübə zaman hiss edirlər!
Yalnız biz cəhd !
Seçim azadlığı biz istədiyiniz nə yaşamağa !
Sağ , vəzifə hörmət etmək !
Biz bilmirik , istəmirəm!
Biz çevirmək deyil bilmirəm!Əldə bilik !
Müxtəlif dünya canlarından !
Siz bilmirəm, başqa bir sual mənə cəhd etmək istəyirəm !
Özünü və onların təcrübə rəsm seçkilər !
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Başqaları çıxış səhv şey var yaşamış !
Və bu yaxşı deyil , ümumi mənada deyil!Həyat Ümumi
mənada hikmət !Həyat Hikmət !
Paylaşılan təcrübə !
Əldə bilik !Qarşılıqlı vasitəsilə deyil qarşılıqlı çevirmək !
Dünya qarşılıqlı deyil!
Biz dünya var!Dünya am Mən , biz , siz onlara !Paylaşım ,
dostluq !
Dostluq iştirakçılıq !
Paylaşılan dəyərlər !
Çox qovşaqlarının eyni I .Biz cəmiyyət .Biz bütün bir dost
var !Aramızda hərəkət edə bilər!
Aramızda hərəkət edərək biz bunu təsir !
Onun sözlərinə görə, dünya!Dünyanın ayrılması !Çevrilmə
!
Yeni transformasiya Mən, biz , onlar , siz!Yeni bir dünya
.Yeni reallıq .
arzu
... Mənə bir öpüş ver , yalnız bu kimi bilirsiniz ?Mənə o
bilirsiniz yumşaq öpücük verir mənə arzu artıb zaman birbirimizə surripiá- ki, o kimi gizli öpmək !!Bildiyiniz şirin
şirin !Mən sizə bir öpücük mənim vermək
yuxusuzluq
Yatmaq istəmir, çünki mən yaşamaq istəyirəm , yatmaq
deyil .Burada məni oyaq saxlayır bir maneə var.Mən
yuxusuzluq ilə üzləşə bilərsiniz
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Shadow Wolf Caricuao kölgə canavar itirmiş, lakin aşkar
edilmişdir.Lakin yalnız seçimi ilə qorunan .Sizin çeviklik
kimyəvi bərk və çap parçalanan H20 yemi .Təmizlik öz
kölgə macəra dalış və eniş , Caricuao idi.Canavar
mühafizə edildiyi kimi , lakin münasibəti ilə tək , aydın
təklik batırılır .Mən Caricuao canavar ilə yazmaq Bu gün
onun dünya qarşılaşır və şərh .Müstəqil öz vəhşi təbiət
olmadan yaşaya bilməz Friend , lakin real forumçu
xeyriyyə həyat , Mən bitirmişdir Caricuao embrionun
şiddətli sadiq gənc qan , vicdanlı xüsusilə qorxmaz təbiəti
var , onun əsas , lakin ədalətli və sizin dost hörmətyoldaş
və dost .Belə ki, sadiq yol yoldaşı və iştirakçılıq həmişə
istilik və sükutla şərh .Mən küçə və Caricuao Cª kölgələri
bilmək kifayət qədər bir az yaşadı.Amma cəsarət canavar
gördüm və o, onların azadlığı üçün lal və qanunla
müəyyən edilmiş confidant dost link yaradılmışdır.Varsa
canavar idi bir şey azadlıq idi, lakin o, tək , tək idi !Və
pulsuz!Shadow Wolf olan onların yolu ilə enerji parlaq
extrahuman .Onun hürən ilə genlərin təbiət müstəqilliyi
vəhşi oyun qoyub.Fraternally bir yeməyi və içki ilə bağlı
həmişə bir ağızdan pulsuz eyni zamanda canavar və ya
daha çox Caricuao canavar kölgə ilə cod və mənəvi tək
Christmas Eve bölüşmək qərarına gəlib.Biz seçimi ilə tək
var?Claros yol təbiət kimi düşünmək pulsuzdur.Bu, mənim
bu Christmas canavar Caricuao üçün hədiyyə idi, lakin o
fitri genetik ətraf mühit üçün vəhşi öz təbiəti sizə hissi
təmiz azad dövlət öz xromosomların çıxarmaz.Həyat yolu
kimi müəmmalı lakin həyat üçün şəhvət ilə sürətləndirmiş
və heç bir məhdudiyyət və ya tətbiq üçün tənha lakin
pulsuz əl malikdirlər.
Mən və kölgə canavar dost , lakin digər məcburetmə bir
qeyri-ənənəvi şəkildə iş onun yolu xas olan , ana təbiət
pulsuz və biz inkişaf və bizə yayılmaq induksiya nə
.Burada əməkdaşlıq üçün köpek instinkt ilə bir pulsuz ,
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lakin kimsəsiz paktı var , Havana club dəlilik qəlbində
inqilab üçün eyni susuzluq və biz olan hesab edir.
Bütün hörmət ilə, siz və mənə bildirin !Nə mənə
düşünmək və mən nə etməliyəm?Mən bəlkə altında
dayandı , mənə oxumaq etdiyiniz üçün Sizə təşəkkür
edirəm !
Mülahizələr keçən artıq mənə artıq hüquqi saat ən azı
dəhşətli sual artıq gecə kütləvi və ya oyun xoruz fəsahətli
unwrapped hədiyyə onların qurmağa etdi oxumaq !
Bizi ayıran echo bir minimum və yalnız sükutla anlaşıqlı
kommunikativ ekstaz üçün Reflection .Həvarilərin işləri
hətta yanan sadə imtina sözlərin ağrı var.Hormonal və
mənəvi kimya tərəfindən fiziki deyil, aşılmaz maneə
parlaq .Səma orqanları kəpənəkgülü çiçəklənmə üçün bizə
işğal .Sevgi yonca axtarış, sərvət bu keçirmək üçün əlavə
bir şey ilə çoxşaxəli insanlar və həmişə dərk ibarətdir,
çünki .Digər əlavə , daha ictimai mediada nümayəndəsi
qeyrət bizə sürgün şəfqət və incəlik üçün bu istəyi
artırır.Özünü vahid və bölünməz perspektiv bax , dairə
yaranır çox arzu üçün hər hansı bir iradə alie- deyil .Qızıl
bu dairə , əsasən yaxşı iman və sədaqət və hörmət gildiya
yoxdur.Biz təmiz və belə aktı vəhşi və yalnız həmişə
baxımından onların baxımdan başqa bir işgal mənə daha
eqoist bir şey deyil.Fikir sadə mübadiləsi bilən ağıl iltihablı
, ümumi mənada təcili müraciət edir.Zaman vermək və ya
digər özünü gətirir.Daha mənasız bir şey istəmirik nə rədd
, bu, asan deyil .Sevgi və məhəbbət deyil, mənə başqa
hiss deyil.Bizə insanlar arasında əlaqənin konstruktiv
mövqeyi , digər insanlar ilə birlikdə yaşayan bir
harmoniya əziyyət çəkir.Instinktiv davranış çap yalnız
bundan sonra mənə , mənə hesab edirəm ki, indi mən
yenə var .Münaqişə çünki bir canlarından çevrilir və mən
nə qədər canlarından Bildiyiniz heç vaxt və biz digər
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gətirmək dözmək lazımdır.Bu cür həmişə açıq olan bizə
gəlib .Ki, uşaqlar amma- özünü olan və eqoizm hansı
səviyyədədir ilə özü Aİ-nin diqqət.Yaxşı zireh Mən heç
mövcud və daha çox eu -nin eu -nin zireh tıklayarak ki tu
tərəfindən belə qulağına ağlayır var - olan .Və sonra
güzgü üz gəlib Pelo nin eu dünya ağlayır qulağına bütün
eu -nin idi, çünki mövcud yalnız özünü əks olunacaq necə
.Biz tək , sonra biz yalnız , çünki eu qarşı bir neçə eu nin
eqoizm Tories tələb istədikləri zaman .Yalnızlık söz çox
self- sevgi ki, bir daha mən səni sevirəm yaratmaq deyil,
lakin var .Sevgi : Mən və Sən hər şeyi vincit amor sevgi
şeyin öhdəsindən gəlir.
Siz bilirdi əgər Oh istəyirdi və orada bilirik ki, və bu ciddi
və çünki bu israfçı narahatlıq həsrəti o vaxtdan bəri
gəlmək heç vaxt lazımdır Mən hətta O qədər göstərmir
görmək və ya gələn bir feat olacaq mükəmməl vermək və
trouxesses gətirmirağrı və güc istəyirəm, lakin mən bir
point beləliklə görüş çox rəngarəng həyat arzu istəmir
bilər yanımda I bağ gül çiçəklənmə görmək və ağ
ləçəklərindən fasilə həsrətini düşə bilməz burada
olmamalıdır mənə pints qoymaq çox rəng vəarzu heç vaxt
tək , amma var və mən burada istəyirdi və gözəl qəhvəyi
gözləri onları Mən hesab edirəm ki, yalnız mənə
uyandýrdý Xatırladaq dəniz zeytun kimi buradayam kötük
, mən qaranlıq ayrıldı oyandı özümü həsrət aşkar vəMən
güclü Kisses gördüm və yadda bütün bükülmüş ehtiras
arzu , güclü hugs verdi və qəbul olan və dirçəliş ortaya
istədi və mən hər şeyi yadda arzuladı görüldü ağrı
olmadan aşiq olmaq istəməyib bütünnə mənə bütün artıq
söz qəlblə heç bir deyir, heç vaxt hər şey üçün sevgi,
qayğı, mərhəmət , ehtiras verildi təkid soruşdu və ya ianə
olmadan vermək doğru var nə vermək gözləyir bilər
verdisorğu və ya qeyri hissələri eşitmək yoxsa tələb iksir
kürək və qızıl sevgi uzunmüddətli və mən istəyirdi, lakin
146

mən sizə siz gördüm demək deyil nə bilirdi deyil ki, heç
bir bərabər , yalnız bir xəzinə var xəzinə tapmaq üçün
axtarış verirbir şey gördüyünü , lakin tərcümə mənim kimi
mənə ərzində artıb görən olmadan anadan olmuşdur
olmadan bir güc idi, bir şey dərin idi və yazdı və mənə
sevgi idi daxilində artan nə görmədim , obir şey istədiyi ,
lakin idi, lakin o , bütün qorxu olmadan baş toran inkişaf
görmək üçün xoşuma gəldi kimi həqiqətən ürək altında bir
tərəfdən kimi təklik isti yuxuya qorxusu olmadan titrək
olmadan, sevilən arzuladı siz görmədi pəncərə ilə var
idilakin lakin həyata yox idi və mən dünən eyni idi tanınan
, lakin bu gün , iy verirdi müxtəlif gördüm idi və eşitdim
unikal üz-üzə idi bir şey idi , mən ətir bu səndəl bir iy hiss
və jasmin eşitməmişəm dinlədi , lakin bir araya
gəldixüsusi mənə zərər və hiss etməyin , siz görmədi ,
nəfəs və sizin üçün nəfəs tənəffüs idi vacib idi və orada
idi, çünki uzaq , son deyil idi, lakin bu , irəli gələcək
göstərmək üçün bir rahib xahiş guessed ki,vermək
olmadan , siz görmədən baxmaq pəncərə fonunda var idi
siz dənizə keçirilən hava ilə özünüzü məşğul dəniz yaş
nəfəs iy bilmək verdi və sevinc o , qum dəniz gördüm nə
idi, nəm hava ancaq nəfəs .
Mən bir siqaret fikirli yüngül və olan arasında harmoniya
zövq və mövzu düşüncə mənə satır arasında gezmek edir
və mən ki, qəribə yazırdı nə əritmək üçün tel oxumaq heç
yazıçı və oxucu arasında fikir və məqsədləri qarşılıqlı
düşüncə axır , amma kimsə bilirMən qeyri-müəyyən
siqaret çıxdı çatdırmaq və ya olmaq istəyirəm nə çatacaq ,
nə kimi oxumaq və mən olacaq mənim üçün mi? !Mən
bilmirəm, lakin mən mənəvi və intellektual azad forması
mənə yaxşı content mənim oxucu arzu edir yazmaq və
mən , ağıl sevgi ilə qədər işıq və enerji , lakin son vaxtlar
daha concrete'm yazılı və istiqamətlərə dərk başqa cür
üçün tercihmüdrik , daha sevən bir şey oxumaq üçün
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sevən kimsə üçün vociferously xoş sözlər sevgi və mən
inam münaqişə olmadan və daha çox birbaşa və konkret
edirəm mənim sözlər ambivalent olmaq istəyən olmadan
sevgi açıq silah ilə am birləşdirir ki, hiss hissi almaq
istəyirəmyazıçı affinities oxucu ona görə də mən həmişə
təbii , lakin bir araya gələrək məktubları və forma
cümlələr həmişə əlaqəsi və çox real ümid düşüncə sözlər ,
mən hesab edirəm ki, əgər üzr meditative ifadələr
arasında saziş söz dostlara müraciət olmuşdur nə olmaq
istəyirəm , lakin bu düşünmək yaxşı deyilbu da mən
yazmaq və mən etiraf nə oxumaq üçün ümumi süstlük
deyil mənə oxumaq bütün qeyri-adi üçün ümumi Moorish
filipe bu sadə şəkildə mövcud və ya yaratmaq ki, yalnız
var ki, bir şey kimi absurd əgər ,Mən az oxumaq , amma
mənə bunu zaman da mənə bu oxumaq və oxumaq və
hesab edirəm ki, davam etmək mənim problem hesab
edir .Mən başqa kimsə fikir hesab edir ki, hesab edirəm
ki, çox minnətdarıq və şadam!Bəlkə daş səki deşik qum
və yerin çətin və bağlantısı yer tələb altında birləşdirir
daxil sonra yağış kimi hiss hiss etmirəm , heç bir yer və
ya başqa bir daş səmərəli əlaqələr daş dərhal , torpaq,
qum , belə ki, onlara getdivə ya qum və ya yerin olmadan
, lakin qoşulub və səki daşlarının Mason kimi birləşməlidir
bütün yer üzərində sevgi kamil mason əli ilə birləşdirir
soyuq daş arasında münasibətlər qarşılıqlı müxtəlif daş
birləşdirir və ürəklərini çevirmək deyil adamhər hansı
digər parça moldable daş lakin hissləri birlikdə hər çəki və
ya biz insanlar ən yük əziyyət belə gəzmək tur məhv
cəsarət vaxt geyimi durmaq ədəd bir sıra olmalıdır , lakin
onlar qoşulub əgər təsiri kiçik board edirsevgi sevgi ilə
digər parça zəif olmadan bizi birləşdirən qum və torpaq
olacaq tt bütün parçaları birlikdə və yaxşı , yalnız
döşənmiş insan öz daş perfects və başqaları birlikdə güclü
və təşkil qoşulur minimuma geyinməkdünyanın uzaq və
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bərk yol hər daş kişi ömür boyu kimi kimi yerdə daş
qoymaq üçün qum ancaq geymək əziyyət çəkir, əgər bizə
lego növü birləşdirən bir şey bütün birləşmiş və qüsursuz
bir sarsılmaz qala dərhal deyilman daş geyinmək görə
əvəz və ömür boyu kiçik böyük daşlar və təbii zəruri özlü
yer üzündə bir adam doğru site uyğun - qəliblənmiş
olacaq olan digər uyğun belə də varbütün parçaları hər
kəs bir yerə malikdir , belə ki, birlikdə uyğun və digər
təhrif hissələri bütün dünya planet yer üzündə lazım olan
bir şəkil bir puzzle olmaq daha az əhəmiyyətli bir puzzle
ilə keçirmək lazımdır bütün kişilər vəqadın heç bir hər şey
yaşayan və bilmədən bir-birinə bağlı böyük bir puzzle yer
yaşayan və burada bir-birinə qoşulmaq üçün necə bir yol
var , heç bir şey , lakin bütün puzzle daha hüquqlar son
oynamaq, digər əyrilakin biz bir səki yol istəyirəm ki,
bütün insanlar arasında harmoniya sonra bütün uyğun
təbii olan eyni məqsədlə digər hiss göstərmək deyil və
həqiqəti demək yoxsa biz özümüz müəyyən edə bilərsiniz
kimi həmyaşıdları arasında sevgi və əlaqə üçün birlikdə
bütün işlərhissi var bölüşmək üçün bir şey və xərcləri
bölüşmək da yaşamaq üçün acıyor əgər rəvan çünki mind
hər şeyi həll etmir , çünki biz kostyumlu hissləri üzümüzü
bizim üz var və kimsə üz belə göstərmək lazımdır kimi
zamanvə mən kimi üzüldüm kimi , lakin mən və üz
göstərmək və mənim üz pul mənə alıb heç vaxt, çünki çox
bahalı olmaq üçün satış üçün deyil necə göstərmək və ya
satış üçün olmaq istəyirəm tək bir lakin bir şey almaq
imkan nəoğlan I padşah və tacı deyiləm, çünki bütün
almaq demək deyil tacı lehinə avro əleyhinəyəm əmin
hisslər orada əziyyət deyil, çünki əziyyət və satılan əgər
alınıb ilə uşaqlar istəyirsiniz istəyən xoşbəxt deyilpul
görməmişəm çünki üz şeyi göstərir və biz bir gün tacı
bahalı əvəz uncrowned eyni ağrını üzləşəcək , çünki heç
bir kifayət qədər yaxşı yaxşı deyil , çünki biz nə mənə
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onları almaq üçün küstahlık edireyni şövq sevgi ehtiras
sizin əzəmət var Mən ehtiras sadiq am real , yanan və
hətta ağrı sevgi bizim xəyali yerini bizim təsəvvür idi və
mən dünyada aktyor am səssiz film aktrisa , lakinbizim
keçid bir mahnı oxuyur romantik film atəş edir "Bu ağrı
olmadan yanan sevgi " Mən sizə sonra olacaq ola bilər biz
istəyirik , həm də baxmaq və eyni taleyini eyni kurs eyni
perspektiv bizim künc baxeyni məkan eyni marşrutu ilə
eyni şəkildə iş nəhayət ideallaşdırmaq və həmişə ah siz
yara deyil, çünki siz zərər olmadan əziyyət görmək çətin
gələcək qorxur idi ah nəfəs layihələndirilməsi all'm edir
uyğun həyat bilirik ki, idi yesMən təsəvvür və təxəyyül
etibarsız amma biz ayrı-ayrı , lakin birlikdə hətta yalnız
burada Mən olacaq , əgər Bildiyiniz heç vaxt harada
olduğunu bilirsinizmi cavab ünsiyyət bilirik ki, amma
burada və orada özümü tapmaq , çünki yes sizinlə həmişə
deyiləm, mən bilmirəmhələ mən sizə danışmaq təbəssüm
gülmək reaksiya siz mənə aktı yalnız təsəvvür çünki bilirik
amma heç maneələri bütün yaxşı Sərhədsiz mənə
təsəvvür və biz həmişə burada birlikdə və ya ayrı bağlıdır
, həm də mən sizə lazım yoxdurMən sizə yalnız mən uçuş
büdrəmə lakin həmişə düşmək və ya mənə aleijo mənim
arzu vəd müalicə Mən sizə cavab olacaq və deyil run
səyahət bir öpücük arzu kimi istədiyiniz kimi biz tune
həmişə razı sizə Məgər görmək baxmaq sizə təsdiqMən
hər şeyi tapmaq və gələcək sizi gördüm kimi olardı
təsəvvür çünki heç bir şey bilmirəm və mən qarışıqlıq
üstün deyil mən yazmış və nə mən hiss mənə həmişə
yaxın istədiyiniz nə sizə oxumaq kimi siz də mənə hiss
hissdöyüş hətta mən görmək ki, təsəvvür bilirik axtarır
olmadan görmək istəyirik, çünki qarğa heç kim real
imperiya fəth günah edir disculpa və aldatma olmadan
nəzər idi təsəvvür yox idi.
Kimsə qazanma ehtirası və əldə çünki daha çox xoşbəxt
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incidir nail olmaq üçün qazanmaq və edin və varsa daha
həmişə daha hər hansı bir coisita istəyirəm , çünki
müvəqqəti xoşbəxt təşkil oturmaq istəyirəm nə nail
zaman etibarsızlıq və ya sıfır Budur, heç bir oyun
çıxmaqindi xoşbəxtəm amma following've mr sonra indi
başqa arzu düşündüm.Genius mənə üç deyil, arzularını ,
lakin arem arzu və hətta indi mr versin.Cin əziz , bizim
sürücü güc həmişə bir şəxsi və praktiki idealizm buna
görə də ideal davranış və sosial fərdi müdafiə edin ki,
xarakter I gözəllik arxasında bir az bir şey kimi hiss
fəaliyyət münasibət qeyd bu fərqi deyil yoxvə
düşündüyünü , bir ideya kimi axtarır və ya bizə imkan
verir ki, təbiətin güc bizə hər hansı bir ai xüsusi olmağa
talib nə üçün unikal insanlar və səbəbi özü generatorları
olan olması qürur çatan buna görə də uyğun bir yol
hayatasiz bir gün artıq körpüdə ilə qablaşdırılmış dözmək
deyil, həm də sevgi və bəhanə bəhanə və UPA olmadan
bütün təqsir sınıq düşdüyü bir paraşüt olmadan getmək
istəyən olmadan iman payız daimi mübarizə inanmıram !
Mən ürək kök arasında əlaqə var yaratmaq hit şən
həmişəbahar rəng mənə parlaqlıq mənim lətafət və gözəl
saç ağrıları şəfa nəfəs , həyat hər kəs kimi , istəyirik Sizin
yaşıl, qəhvəyi Sizin şahzadə charm sizin soul edir, cənnət
mənə edir ki, təbəssüm edirəm ki, touch əl bu ehtiras
üçün təşəkkür salamlayıram təklik öldürmək
Mən mən yenə baxdı sevgi jest idi sevilən sevilən xoşuma
gəldi təmir döndü fərq qədər baxdı gördü .
Siz belə idi və mən bu necə Mən sizə xahiş və demək olar
ki, choravas kədərli hiss kimi deyil gördüm mənə belə
dedi və bir gün özünüzü tapmaq əgər mən sizin kimi
deyiləm məni sevindirir xahiş kimi olmayın belə istədibir
başlanğıc nöqtəsi kimi mənə düşünürük həyat bir xəritə
hesab edir ki, itirilmiş və mən tapa bilərsiniz ki, mən
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burada salamlayıram yer mənə verir səyahət və artıq
mənimlə hesabı və gizli məni ki, heç bir şey başlayır
bildiribbir beijito və hər şey gözəl.
Məsələlər mənə unutmaq xatırladan isə mən artıq
keçmişlə müasir hiss bu gün bir mövzu görmək və hiss və
özünüzü mənim bütün şeirlərində cümlələr sözləri
məktubları gedək bir devizi budur təltif olmadan iş
dinləmədən məhkəmə oxu olmadan yazmaq yaratmadan
Təsəvvür edinvə gözündə köhnə üzünü hiss göz həqiqəti
dərk bu hiss təzədən bunu və mən və istehza olmadan və
ya spontan heç bir əvvəlki vaxt var idi kimi dəqiq və
faktiki mövcud gün belə ki, unutmaq idi am
demagoguery'mMən xatırlayıram xaricində Mən mövcud
daxili göz gəlir və mən özümü tapmaq indi andı idi məni
bir dəfə hadisə anı bu üzünə an baxmaq, lakin demək olar
ki, bir aktı sözü ortaya çıxdı üçün indi qalırbir bir istəyirəm
yalnız bir şey , lakin o gün görmə uyğun yazmaq üçün bir
zövq davam edəcək və yazı güc onun gün -to -gün üzüb
gedirdi yaşayan bir insanın sevinc anadan olub və demək
olar ki, su fades yalnızaydın və tender üz səyahət rahat
bəzən itirilmiş və o istəyir nə əmin deyil albalı kimi şirin
olmaq olur sizin qadın lady qızın üz çalışan gözyaşı var
məktublar digər silly kimi sözlər bəzənqəzəb ancaq özünü
dünyada bir keçid dönüş olunur bir səfər bir qaytarılması
bir yara yanan hiss əgər parıltı ilə daxili gələn işıq
bilmirəm və mən dərin göz onu görmək bilirəm necə hiss
nə qorxuMən sizin gözləri qorxu hiss yaxın bir arzusu var
ehtiras və mən sizin şən düşünmək istəyirəm və bu
kimsəsiz gecə bu günorta arzu nə bilirik kimsə gözləyir
smile işğal oğurlamaq almaq lakin özünü etmirlər igid
istəyənsizin bizim yuxu bir çay sahilində etdiyimiz
yığıncaqda mən hərəkət və daş çətindir, lakin mən xətləri
arasında yazmaq əks oturmaq əgər və su craziest şeyi
təmiz yoldaşları hərəkət su daş ətrafında axmaq
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təbəssümancaq heç bir şey və heç bir şey akvarium
olmadan hədiyyə bir gün üzmək azadlığı axtarmaq üçün
kifayət qədər nəfəs oksigen almaq və belə Bəli , mən necə
var xahiş var ki, görəcəksiniz salam yuxu bilməz akvarium
xəyali növü balıq var Mən daha az və ya mən dinləmək
deməkvə mən daha çox mən woes görmək edirəm , sizin
az çox vaxt görmək az görüldü və konstruktiv almaq
qəhvə iman kimsə mənə claw hiss Polip itirmək idi mənfi
nə narahat edir və müsbət və yaradıcı mind tərk , lakin
heç vaxt hissbelə ki, ehtiras irəli baxdı Mən sizə bu
cazibədar sehrli idi gördüm var , heç vaxt unutmur və
sonra yes xoşbəxt və hər kəs kimi xoşbəxt şad istəyirəm
mənə deyir kimsə mən bu əhali inkişaf arzu nə mənə
qoruyur ki,Siz idi istəyirdi yalnız yalnız siz və mən düşən
yağış və birləşmiş və biz bütün sehrli bu damcı ilə su
altında və mən yazmaq zaman mən hiss zaman bütün
sevinc çatdırdı ehtiraslı Mən bir şey nəm tamaşa kimi
xoşbəxt idiMən xatırlayıram və gələcəkdə düz irəli görmək
və bu mən həmişə dost çox əlavə orqanı ilə dodaqlar
orqanı ilə göbək dodaqlar göbək mənimlə görmək həmişə
gördüyünü bir şey idi və bir şey idi demədim zaman
düşünmək istəyirəmistəyirdi və bütün qaranlıq bu ölçüsü
daxil qaranlıq olur zaman yüngül çıxmaq çıxır ki, heç
günəş kimi sarı çalarları gözəl bir şey yaratmaq və bütün
gün enerji radiasiya mənim təsəvvür qoymaq çətinlik
bağlantısı olmadan bir şey güclü bir hissSiz qaranlıq bütün
layihələri görmürəm heç bir yerdə boş heç bir motivasiya
təsəvvür olduğu bir səbəb qaranlıq bir divar pis maneələr
tentacles düşər şəkillər şou mən qədər işıq qədər parça
yüngül başlayır
Mən düşünürəm arzusunda lazımdır, lakin siz çox yaxşı
mənə düşünmək yalnız bir şey kimi mind insanlar üçün
insanların fərqli düşünür kimi hesab etmirəm!Mən mənə
vurğuladı və ear'm yeniden tərəfindən udulmuş istirahət
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deyir səs tonu sınıq bütün bədən hissələri hərəkətsiz
emosiyaların hiss necə yüngül sevgi deyil darkness'm
sərnişin görmək kimi düşünmək və hərəkət həmişə yalnız
bir baş etməkyatmaq , lakin bu gərginlik Pulse'm daimi
azad bir şey unutmaq daha yaxşı ola bilər bəlkə son məni
azad və mən sakit deyiləm, amma reaksiya lakin burada
vəziyyət qayğı hərəkət yoxdur sualına həll yaxşı vaxt
həmişə var edilmişdir ayarlanabilir quyruqlusofridão off
vurdu.
Mən bir yuxu daha çox charm daha çox gözəllik hava
şahzadə mənim ilham Mən ürək qorumaq üçün hər hansı
bir unarmored hərəkət idi sizin cəngavər əsgər sizin üçün
deyil təsəvvür idi sleepy açılan idi idi biri idi bir nağıl
görünürdü Mən sizi gördüm uyandýrdý arzusunda fikirMən
arzu sizinlə olmaq istəyirdi , ona nəsib bir öpücük istədi
yatan meyl yan sizin fikir yuxuda siz ağız düşmək üçün
Mən sizə açıq zanbaq ləçək sizin ətir mənə gicəlləndirici
flustered almaq cavab mənə çıxarır başdan bax özüm sizə
arzusunda tapılmadıbiz sizə mənə məni hiss etmək
itirilmiş belə yaxşı təbəssüm etmək ki, mənə heç bir
kənara qoy ulduz mənə özümü geri və görmək üçün dam
belə incə mindən çox və ya daha yaxşı plus daimi biri belə
gözəlSiz mənə sevinc üçün sehrli sizin üçün gidelim daha
çox hiss etmək mümkün deyil hiss edirəm.
Siz bir rəğbət smiling're çox I əyləncə ən yaxşı mən
istəyirdim most're hər şey və bir cute uşaq çox mehriban
istədi mənimlə istədiyiniz çox dost əziz olur ayaq ətrafında
bir körpə bir cute edirikböyük sevinc oğlum mənim sinir
bozucu yaramaz oğlan dünya var siz James mənim puppy
mənim uşaq və sərin çox bütün gün təbəssüm var dönüş
mənim uşaq var, sevinc divar pills bir şey təmiz jump
maraqlı enerji varçünki şirin gəlmək və Tas həmişə
təbəssümlü və küçə getmək üçün hazır bütün gün belə
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sərin belə şirin istəyirik mənə mənə puding verir , bağ bir
oğlan mənə acercas sizin və kimi bir nadinc haqqındamən
sizə mənə yanında həmişə istəyirik bilmək istəyirəm
istəyirəm
Bulud altında səyahət Mars -da Mars və Yupiter
planetlərinin olmuşdur səma altında uçdu səni sevirəm
qərar və Jupiter siz mənim planet qələm planet sevinc
çatdırdı şey idi enerji gücü var idi ki, uçan burada var
idiçiçəklənmə idi sevgi , belə ki, günəş güc günəbaxan şey
yanan amansız arxasında həvəslə idi kimi hərəkət bir
yuxu bir nailiyyət ehtiras dimensionless ilə obyektiv hər
şey böyük idi idi idi heyranedici nəhayət çox sevən
baxdısizin ulduz parlaq parıltı Mən ay mənim və dövrün
landşaft , mən torpaq və dəniz altında səyahət sizi
gördüm bir səfər idi gördüm qədər baxdı təqib pəncərə I
sərf üfüqdə çox irəli baxdı gördüm skanerdən fərqtorpaq
və dəniz altında səyahət qalib əlləri yalnız moonlight idi.
Saudade istəyən arzu sevgi üçün düşünmək üçün mən
sizin istədiyiniz burada var görüş siz olmadan sizin iştirakı
buraxılmış hiss haqqında özünüzü həmişə düşünür sevgi
üçün arzu edir miss və hesab edirəm və istəyirəm və hiss
hiss edir-t və görmədən səni sevirəm və 5 duyğu ilə arzu
: mənzərə qapılar olmadan görən, iy iy olmadan, səs-küy
olmadan eşitmək siz əməllərini eşitmə olmadan siz və
touch sizə sübut olmadan mənə zövq dadmaqxatırlayıram
və nostalji hiss daha yaxşı bir şey toxunmaq.
Xülya bir şey yaratmaq deyil, yaratmaq və nə bilmirəm
oxumaq kimsə yazmaq çevirmək təsəvvür çox qeyrimüəyyən , lakin mən bilirəm niyə amma yazmaq və mən
düşmək üçün çalışacağıq düşünməyə başlayan oxumaq
üçün bir şey var bu vəziyyət üz rəftar etmək lazımdır
ilham yoxdurbu almaq üçün asan deyil, çünki imtina .
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Orada bir gün yalnız bir gün və ya bir il sərgüzəştləri və
ya misadventures demək , indi bir il keçmiş bu 365 TL
üçün 50 günlük dəfə bir az 50 gün 24 saat burada bir gün
bir həftə 365 gün , 7 gün görə bilərsinizil 24 saat dəfə bir
həftə içi və 60 dəqiqə qısa an üçün yaşamaq!

qorxmadan çatar qələbə I səfər döyüş image qalibiyyət
feat gəldi xaricdə kapitanı əl ilə hər şeyi idi dəniz
moonlight idi .
Bir gün kimsə səma altında qapılar, açıq pəncərələr və
qorxmaz uçuş kilidi ki, sevinc -O gedir şüursuz boş
qeydlər mənə əbədi qarşılıqlı razılaşma var zanbaq ,
marigolds əvvəl çox isti yerdə bir mühit hökm görən
yoxdursaplardan səbəb damında nəm nəm torpaq , bir
obfuscated lampa və aciz təhlükəsiz up görərsən ki, orada
gərginlik çətin , hətta çətin dəfə , lakin aydın və izdiham
tək olaraq qəbul nə bir mən heç bir bilirdi demək heç bir
artıblakin burada mövcud olmadan və çox istəksiz smiles
qısa yuxarıda canlı ağı mən başa düşmədim nə yazdı
amma xüsusilə Mən hər şeyi gördüm hiss və sonra yalnız
dua üçün heç bir şey baxdı mənə verdi, çünki dua və
bildiyiniz lakin burada heç bir şey genişləndirilmiş ətir
imkan heç vaxtvə ağrı edgy ehtiras , sonra bir şey demək
üçün vaxt idi yanan yalnız hətta qəlbində güclü ehtiras və
güclü xit kimi bir fikir almaq üçün yalnız idi nasos deyil ki,
bir ürək , bəzən uzaq damarlar qan qaçdı hərəkət bir şey
var idi, çünkihəmişə mənim üçün və ya biz sevgi də ,
çünki və həmçinin bir şey anadan bir şey və flourishes
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rədd üçün deyil layiq son və mən hesab edirəm ki, bir
başlanğıcdır var nəhayət hiss bir şey qorxurlar çünki bir
yolçu əsasən nəfər və ağıl idibir gün hər şeyi artır və ikinci
yox bir baş hər şey idi var idi yalnız bir bir gün və dönük
hər zaman çatışmazlıq idi bir dəfə çox əhəmiyyətli idi
olmadan bir an yaşamaq istəyirdi və kifayət qədər bəzən
artıq idi, çünkiMən baxmaq və akt ürək qazanmaq üçün
bir hərəkət nümayiş olunur doğru nə erkən yaşda həqiqət
idi təsəvvür etməyən reborn üçün iman bir şey qorxulan
oldu nə oldu demək deyil bir şey və ya hər kəs olmadan
brainchild əlaqə olduo mop ilə əlini keçdi boş sonra yes
hətta bu səbəb deyil olmaması haqqında düşüncə var
demək deyil, çünki kiminsə tərəfində həmişə var idi ki,
bütün sarsıntı idi, lakin yes bu kimi həmişə deyil və heç
vaxt istəyənMən deyiləm və çünki bir çox aktı bir azadlıq
üçün qeyri Budur səmimiyyət döyüşə çevrildi bəzən bunu
yalnız mən mövcud və artıq oxumaq üçün fikir zaman
genişləndirmək və yazmaq , çünki diri-diri olmaq
istəyirəm doğru deyil yes deyilo getdi və durub qaçdı
pulsuz və smart düşüncə davam meyvə getdi hərəkət
xəbərdar idi və mən superstitions inanmıram bu dünyada
sevgi hətta əgər sevdi, çünki yalnız getdi adam iman və
onun ixtira suallar fərziyyələr təsəvvürlərini illusions kimi
yatmaqraket yaratmaq ionları və ya proton ilə yüngül
enerji və bu görünür, lakin ki , heç bələdçi istehsal və
insan adlanan kimi altıncı mənada hiss yalnız təsəvvür
yaratmaq belə vulqar oldu bilər bilmədi , lakin bu baş ki,
real idizaman istədik .
Biz anlar qısa yaşamış , fəsahətli və ya hətta isti olub ,
heç kim sevgi uzun siz həqiqət təsəvvür daha bir nəfəs
parıltı yanan nə üçün ağrı olmadan sevgi təsəvvür acıyor
ağrı idi deyərdimsevən və hətta görən amma xüsusilə hiss
görən , lakin daha sonra ağrı ürək gəlir, çünki sevgi
əlaqələr yanlış sevgi emosiya müdafiə yaradır ağrı
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qorumaq istəyən belə sevgi ağrı vurmaq eyni əziyyət
verən sizinMən yalnız qum külək eyelashes vuruş sevgi
arıyorum dəniz Mən ulduz bir cry büdrəmə mərmi ilə bir
çimərlik görmək dalğaları gözyaşı görmək baxmaq , belə
bir taxıl ürəyim qidalanır.
Mən əziyyət , mən görmədim və ya günəbaxan
sevindirmək smiling yaşamış nə anlamaq və günəş şüaları
ilə embellishes özünüzü azad və crazy qorxu bütün mən
görmədim keçdi bir az bir şey var ki, boğmaq ki,
gözəlliyini göstərmək deyil, çünki idibu baş kimi kimsə o
baxdı və heç bir I məruz çünki qeyd yaşamış və hiss kimi
məruz şey səssiz orada tərk çünki qısa yalnız tərəddüd bir
insan gördüm, çünki bir whisper indi gülmədi üzləşə bilər
kimi uzun an bir əzab idigecə soyuq Mən bir kəs heç ayrı
olmuşdur geri hər şey və yoxluq ilə yol aşağı gəldi amma
kimsə əmin aydın hərəkət gördüm gözləri qısa idi və indi
bacarıq kədər idi qeyri-müəyyən deyil Agias , yanlış
yaşMən sonra tavan baxdı və hər şey insanlıq narahat səs
susdurmaq ki, bütün təvazökarlıqla kədərli mənzərə və
mən mərtəbə getmək zaman mənə şərəfli istəyən tape
düşür yalnız çünki ağrı o və aşağı Me o tərk
görünürdüdemək deyil ki, kimsə narahat sükut o məni
məğlub mən hiss sevinc olmadığını söylədi və sabah
yaxşılaşdırılması bir gün bütün zaman xoşbəxt o adam
kədərli var , çünki yalnız nə istədiyini bir gün uyandýrdý
olur
Qaranlıq təklik bir qardaşı üçün heç bir demək deyil çatır
bu idi ki, qəlbində sizə oynamaq niyyətində deyil , yalnız
tək heç bir mərhəmət idi
Mən sizin təbəssüm unudulmuş heç nə Mən sizə yazılı
oturmaq Bu daşlar sizin şirkət o tək olanda o, həmişə
bundan sonra zaman sizin vaxt fikir , hiss bir şey idi və
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yalnız xatırlayıram hiss etdim.
Yuxu wake up və mənə hələ təsəvvür və ya fikir və ya
yuxu səyahət olacaq görəsən baxmaq qurur zaman heç
bir şey heç bir şey , belə ki, nadir hallarda yuxu bir səhv
qəbul oyanmaq üçün sinir bozucu və dəyişiklik olmadan
hər şey dəyişir, nəhayət yuxuvə ya hər şey bərabərdir
xəyal deyil .
Lakin kədərli gecə həyatı və sakit və çox qaşqabaqlı
mizantrop sakit bir ulduz , hətta əsl yoldaşı bizə animates
olan ümid kimsə etibarlı bir var hətta ən şiddətli və
dəhşətli mühit işıqlandırmaq və bir dost qoparmaq , bir
Mehtap parlaq varhər hansı bir zamanda bu elə dost olan
və həmçinin o heç dost olan fərqi hiss yalnız göbək axtarır
inanmıram ağrı bizi uğradan sevgi ilə baxmaq deyil inam
olmadan laqeyd bizə baxır son kimsədost və insan həmişə
başqa doğulduğu andan həyat yolu köklü baş bir şey edir,
çünki bilmədən bildirib əgər bir gün insan heç bir deyə
bilər olardı ki, hətta zaman ağrı sevgi inam hissböyümək
və nəticədə insan hər kəs önizleme bilirdi və o insan və
onun varlıq niyə belə bilmirəm hər şeyi ölmək.
Mən bir daha mənə parlaq və güclü ulduz kimi shone
qazanmaq idi görünüşünü parlaq davam mənim göz hiss
gözəl idi tutulan müəyyən parlaq bir şey trigger sıx oldu
və mən baxdı sevgi bir səbəb var idi gözlərində
gördümMən wanna harada görmək ehtiras mənimlə
həmişə olmaq istəyirəm kimsə ağlamaq mənim çiyin bu
kitabında yazılmışdır eyni şəkildə getmək istəyirəm və biz
həmişə parlaq bizim moonlight və eyni ulduz qazanmaq
ki, yer arzu həmişə edirəm.
Mən nə yalnız nəhayət hər şey baxmayaraq, ola bilər ki,
bilmək istəyirəm ki, başladı bilmək istəyirdi sona çatdı
kənarda idi , belə ki, bəli hadisə məlumat verildi
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mübahisə bilər bilmək həyata keçirmək üçün belə yalnız
kifayət qədər anlayış bilmirəm başa düşmürəm və ya başa
düşmürlər ki,mən radio musiqi artırmaq istirahət və mənə
səbəb imkan vaxt idi gecə dərinliyi gördüm qaranlıq baxdı
yalnız ehtiras , çünki son mən sizə unutmaq olmaz ki,
həmişə hər hansı bir vəziyyət bizim sevgi arxalana bilər
ki, proqnozlaşdırmaq bilməzo sirlərini saxlayır və həmişə
yaxşı qulaq var səssiz gecə zəng kimi , lakin kiçik olsa da
həmişə conniving deyir və mən xoşbəxtəm , çünki gecə
ən həssas hissləri bölüşmək bilər ki, bir yoldaşı edir.
Azadlıq əsmə həbs cəzası hissi görürük , görmək üçün
başqaları olmadan blink gərginlik sinir , daha banal bir şey
pulsuz və təbii olmaq kimi açmaq bizə azad istiqrazlar
artırır narahatlıq azad bütün dünya məhbusu yaşamaq
necəsexy və ya bu çalışmışdır necə təsəvvür yazmaq və
bir şey təsəvvür var idi və hiss durmaq və mən o da
oxumaq üçün ümid xoşbəxtlik ağıl yolu ilə getdi , hər şey
yazmaq görmək vulqar olmağıma təmsil və ya .
Bu bir göz yaşayarkən bir nəfəs siqaret bir nəfəs göz
sonra bir nəfəs genişləndirir üzləşir nə iman nəfəs
çağırırıq hiss ümumi zərər oblivion bizi məcbur bu fərdi
tək mövqeyi və aimlessly bu disorientationbu bağımlılığı
müsbət münasibət ki, əzm səy keçmək meyvə sehrli baş
bir gün getmək zaman ümid keçən dəqiqə əvvəl indi
başqa bir nəfəs daim axtarmaq bir şey , bir söz üçün
yavaş-yavaş siqaret yanıqlar keçmək izləmək idionlar
təbiət yarana və daha yaxşı və daha çox istəyirsinizsə,
yaxşı bir şey və ya hətta müstəsna orijinal olacaq!Qalib və
nəhayət bütün aşağıdakı şərti ilə illüziya üçün tutmaq
olmadan bütün əlimdə səssiz gecə səhər qalib böyük
xoşbəxt və ya istədiyi , çünki çox xoşbəxt olmaq üçün
Və biz mən də reborn artıq subtly qeyri-adi bir şey daxil
adi etmək yaşamaq olmamışdır harada eşitdim nə eşitmək
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yaşamaq və etmədi yaşamaq üçün xoşbəxtlik münasibət
bəsləmişdir hər hansı bir century'm bu gün bu gün hər
şeyi hiss necə bütün hissəsi kimibəzi vitse ya hər hansı bir
ərdəm qul əgər biz Mən həmişə biz təsəvvür hər şey
inanan hər gün yaşayır şey xəbərdar əminliklə irəli
gedirəm ağla deyil şüursuz bir şey mövcud olan real
nailiyyətdir bilər onu əhatə edən və onu yaradırbir dəfə
olmaqla öz hərəkətləri ilə hökm olmayan bir şəxs son
azadlığı çatmaq üçün hissləri təsəvvür uçur azad yaşamaq
ürək funt edir çalışır atlamalar.
Bir gün çox tez gedir olsaydı başqa bir shot dünyanın
craziest irqi döndü yavaş, lakin sabit və əmin addım atdı
kimi məni tezliklə geri durdu bir seçim nəfəs və bərpa
inamla bərpa və yaşadı israrla itirmək idarəirqi adlanır
həyat Mən mübarizə vasitəsilə ... yaxşı run yer üçün
xoşbəxt olan məqsədimizə çatdıq ki, onun üçün tək başına
mübarizə zəruri azadlıq və bu təklik bacısı , eləcə də
həmişə yalnız qeyd ilk və qalxan deyilbu döyüş ruhu idi
nəhayət yalnız ilk və son run tək özünüzü ola bilər, lakin
biz tək heç vaxt qabaqda həyat və yaşamaq və biz bir
dövrü təbii ki başlayan zaman ilk və son olmaq üçün
çalışırson yola lakin həyat biz qalib xal bir yerdə beləliklə
ilk həyat və digər son deyil itirmək biz həmişə qazanmaq
həyatın irqi və eyni zamanda heç bir runner dayandırmaq
heç vaxt ki, mübarizə nə və uğur!
Istirahət Powered by , equacionei dərindən və nəhayət
narahatlıq insan tərəf hərəkətə keçdi yalnız zaman sakit
olmaq daşıya bilməz yaşayır , biz kənardan səbirsizliklə
şey axtarmaq , çünki ərzində gəlir xoşbəxtlik axtarmaq
lazımdır zaman bədbəxt olurhəmçinin bu narahatlıq bizi
kədərli təklik dözmək edir və bizə həyat bir otistik şəkildə
amma ən böyük xoşbəxtlik hesab tapılmadı , çünki biz heç
bir şey çalışır xoşbəxt dolğunluq bir əldə özümüzü
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yaşamaq
təmin
olunuriçimizdə edir.

edilə

gücləndirir

dayandırılıb

6tar var ... 6tar orada istədiyiniz zaman var ... 6tar heç
bir ehtiyac yoxdur 6tar hətta əgər ... var zaman ... ... 6tar
xahiş zaman orada 6tar I 6tar orada mənə ... hiss deyil
zamanalovlar var ... 6tar mənə hesab zaman ... 6tar pro
gəlir nə var ... 6tar orada təsəvvür zaman ... 6tar orada
istəyən belə ... 6tar orada yalnız bəli ... 6tar orada mənə ,
çünkimənimlə yuxu çünki orada sevgi ... 6tar mövcud
çünki var ... 6tar ... 6tar mən 6tar var hesab edirəm ki,
nə ... həmişə burada ... 6tar olan ...
Heç görmək və maraqlı qız qız baxdı demək, siz məni
yoldan və heç yalnız belə gostas- hiss istədi belə gözəl və
şəhvətli dövrlərin istəyənlər üçün bir qadın idi parlaq göz
şən və parlaq təbəssüm bir şey var idiSiz sehrli ?Bu,
mənim gün- to-gün idi .
Bir gün belə qorxulu idi Mən bunu yalnız , çünki mən
demək nə bilmirəm ki, bütün fikir və sonra yazmaq fərqli
idi olan və mən heç burada bax dünyanın bir səfər sona
çatdı nə təsvir etmək üçün cəhd baş verəcək nə bilmədən
yuxu ki,sükut mövcud və kimsə hər kəs başqaları çıxış
etmir cəsarət yoxdur nə etmək yalnız bunu etməlidir
əziyyət ki , onlar baxmaq və çıxmaq və hesab edirəm ki,
necə bilmir kimsə rifahının ignore necə ki !Siqaret Sil ,
toqquşma qalan şəfa arzusu kimi başlayır.
Mən exorcise və yaratmaq üçün yazacaq .Onlar iki dəqiqə
yazmaq həqiqəti başlayır sərf və başqa bir şey siz deyilik
var .Mən digər tərəfdən əsl , qalib bir əsgər hiss edə
bilməz ki, hiss .Silmək siqaret 16 dəqiqə , bu relight
arzusu artır.Siz nə baş hiss hər şey gedir.
Mən sizə gözləmək lazımdır düşünürəm.Hər şeyi
qazanmaq üçün çağırırıq arzusu zəifliyi qürub kimi gələcək
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.Arzusu ilə daimi əlaqə mövcuddur.Mən görürəm son dəfə
sonra yarım saat düşünmək və mən o vaxt oldular zaman
hiss edirəm.Raketləri hər əvvəlcədən qeyd kimi dəqiqə
saniyə səyahət var.Mən əvvəlcədən çatacaq necə düşünür
, bir az hiss edirəm.Giriş siqaret var, çünki bir çatışmazlıq
var.35 dəqiqə ləğv etmək istəyirəm aktı görürük .
Mexaniki və prosessual rejimi fəaliyyət göstərən olduğunu
düşünərək deyil.
Mən vəziyyətin extinction prosesi zamanı bu çıxışı var .
Təbii yaradılması , mənə zail Recoloco .Words, fəaliyyət
və əlaqədar cümlələr .Mən plan Abort bilər radio eşitmək ,
mən əks etdirir və şimal ilə hiss edirəm.45 dəqiqə və bir
siqaret dərhal , əlbəttə , hesab edirəm!Bütün lakin demək
olar ki , hər şey mənə və biz üzləşmək lazımdır ki, edir .
Mən var 30 20 illik bir nəticə ilə bir saat edir.
Biz 33% bizə verə bilər 100% haqqında düşünür həyat
66% yaşayır.Mürəkkəb , lakin izah edilmişdir.
Mən, həqiqətən, hərəkət üçün bir vasitə öyrənmək üçün
mübarizə və ehtirası varsa
Asan deyil, çətin deyil "yalnız" siqaret siqaret qayıtmaq
üçün.Bir anda görünür , və layihə deyil ki, bir marşrut
edin .
Əlbəttə, mən vəziyyəti haqqında siqaret .Mənim təbiət
təmizlik ehtiva idi.
Onlar iki saat 03 dəqiqə
düşündüm.

sərf və

sonra esfumacei

Siz ortaya Will , bir şey Sortir edəcək .Mən bir şey almaq
üçün gedir ki, düşüncə, təbəssüm başladı.
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Asan imtina etmək idi, lakin mən təkid edirəm .
Gücləndirilmiş və fikir yalnız mən qalib deyirlər.
Qeyri-təbii bir şey anormal idi.Mən düşünərək , ən yaxşı
növü yatmaq iddia edilir .
Iradə gəlmək , lakin mən qaçmaq olmaz .Mən heç bir işıq
deyiləm, lakin enerji heç vaxt itirməyəcəksiniz.
Mənə kölgə heç bir ildırım güc hiss edirəm.Bu hər şey
çevirmək üçün tərəddüd deyil, dəyişəcək.
Mən Mən , çünki bilirsiniz.
A sakit və banal siqaret , annoying bir qədər tərəddüd .
Bir gün Qağayı geri gətirmək üçün xahiş come'll zaman
heç bir şey edəcəyini kimi ehtiras nəhəng sevgi və
düşüncə həmişə fərasət idi təsviri cəlb olmadan bütün
bunlar vasitəsilə itirilmiş istəyirdi zaman nə idiMən bir
vulkan siz xoşbəxtlik görünüşünü güldürdü xüsusilə ,
nəhəng sevgi, həmişə qalib yerdə mən həmişə istəyirdilər
mənim dünya gələn dərin arzu hiss ki, sizin ürək
tərpənmək kimi olmaq istəyirdi kimi mən orada burada
itirilmişki, bağlar və heç bizə bir təsadüfi qarşılaşma
niyyəti səki artıq heç bir şey rəqəm gördüm və qaçdı
nəzərdə çayı üzərində körpü təsəvvür idi və gizli heç
ayıran cari olan bütün bütün elektrik , daha güclübal
məktublar kimi bir kağız oxumaq şirin sözlər deyil pox
mənası var idi və külək əsdi son bir şey torpağa verildi və
üz ekranda boyandı nəticəsində sənət hissəsi idi
sevilməyən çərçivəsində bir fırça ilə çəkilmiş fikir idi,
oldubelə yaş .
rəqəm
Qaçmağa , qaçdı lakin o, mənə tutdu və məni çəkdi ,
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onunla apardı.
Görmürük lakin təbliğ rəqəm Lənətülla .O, bir fairy kimi
görünüşü
təcrübəsi
tanınmaz
forma
deyil.Rəqəm
murmured : Heç bir üz ilə bir adam qorxur !
Bəli - Mən bir qorxu ilə cavab verdi.Mən yalnız yüngül
iştirakı ilə mövcud çünki qorxuram.
Mən işıq və enerji danışıq , lakin heç onun üz nəşəli
xəbərsiz və görünür və fiziki nail olmadan qaçan run bir
adam .
Rəqəm işıq olmadan yaşaya bilməz qaranlıq bir varlıqdır
.Strange qaranlıq və sükut sizə gizlətmək kölgə var.Amma
işıq və qara simasız ki, papaq ostentas ilə surges .Mən
göyə çıxmaq üçün baxmaq və metamorfik işıq təhrif ilə
böyütmək .Və dilxorçuluq Sultan hava ilə hər kəs River
çay göyə yanaşı qara göyə sürəti ilə cavab və kristal və
edgy yağış düşmək üçün mənə densifico .Amma heç bir
üz su ilə bir insan üçün mənim bədən pierces və öz böyük
qabardin islatmaq deyil.Bu kölgə edilir .Bu xəyali rəqəmlər
təqib qaranlıq və işıq tələb qaçan , ölü gecə mənim
yeniden edilmişdir.
Mən bəla kölgə bir dost deyiləm.
Bütün pis yox rəqəmdir.
Bu itkin təzahürüdür.
Ömürlük zövq bir forması kimi cry qaranlıq ruh ortaya ,
Başqalarına müdafiə hissi və dəhşətli cızıltı soul .
Nə zaman qalxır , nə də düşür , lakin hilekarlık bok
yüksəlir.
Nə görmək həqiqətən yüksək və uçurum deyil payız edir .
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Dalğaları , yaşıl yalan və mavi fades yüksəkliklərdə .
Digər prinsipləri kimi qırmızı siqnalı Surge .
Bu yüksək və səssiz qışqırıq ümidsizlik dərinləşir kimi
qaranlıq , tutqun , qeyri-ciddi , həmişə mövcud deyil .
Yəni ehtiras daxildir fövqəltəbii sehrli cavab aiddir.
Bir tutmaq olmadan , məktub məktubu sözləri ədəbi divar
səbəbiylə ara yazılı və varlıq qarşı deyil ki, bir sarsılmaz
məmnuniyyət göz yaşları axır qaçılmaz fakt ... gəlir, lakin
bu canlanmış olur və görünür qururparlaq insanlar
arasında olan öz sehrli repels və uzun açıqladı tələffüz
arzusu yanğın yanan fades necə Antarktika buz .O, yazır
və canını yaradılması maşın tökülməsi çevirir.Xətləri və
məsəllər arasında burada düşünür və digər şərhlər var.
başgicəllənmə
A başlanğıc, bir uçurum , vaxt efemer deyil.Pis bir
başlanğıc paralel payız , arrefeço .Sessizce mənə balans
və mən dive jump.Mən aciz deyil, çıxdı və başgicəllənmə
təsəvvür .Mən səyahət təsəvvür bir şey ürkək sürətli ürək
.Ön, mən hava uçmaq üçün ikinci bir ömür gördüm.Bu
payız ən yer hit pulsuz fall idi ... hava breather fonunda
parlaq yaş tar yol soyuq deyil!Yaş asfalt parlaq və parlaq
göy yadda qaranlıq glows təzə su hiss və torpaq , güclü
gələn nə məhv ki, bu təsir o qədər güclü idi.Saat dayandı
və onun düşüncə an əbədi etmişdir .Külək yuxarıda
sürətlə tailspin gəldi və özü çevrildi qıvrıla-qıvrıla və gül ,
gül , gec ola kosmik sürətlə artmasında düşmüşdür zaman
, belə ki, payız artırılması zəng etmək üçün əvvəlki an
döndü.
Kimi hiss qüruru I sofrais heç vaxt digər ümid dəri birbirinə hiss və gördüm heç vaxt digər yaşadı kimsə qürur
çəkdirən bu maneələr yol -ci il təvəllüdlü boulders var
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yollarla yardım və qarşılıqlı yardım ruhu yüksəlir baxI
inam dünya sonuna qədər mübarizə və təmin etmək və
nəhayət olmaq və bütün sonuna qədər bir hit hissi keçir
zərbələr vurmaq üçün bir-birinə və hasarın sənəti dünya
qılıncoynatma bilmək altına almaq üçün gəldi, çünkiqılınc
qazanmaq və işıq saçır irəli düşən zaman , ağrı hiss qalib
və məğlub olan , lakin artıb və müvafiq düşür üçün bir
əziyyət bilmədən ötürücü güc mübarizədə təsəvvür edilir
ağrı qalib bir döyüş deyilyüksək son aktı və biz bütün
döyüşçüləri istənilən qələbə layiq qalib və məğlub izzəti
barədə zənn .
Bu səhər
Artıq gecə vaxtı keçir ki, əvvəl ki, köhnə nəm səhər
qarşısında cry ki, qəbul mənada gəldi ağlayan uzaq
həddindən artıq bir qeyri-ciddi və çətinlikli sübh göz
yaşları idi və gələcək günəş üçün baxın dedi və gözyaşı
buxarlananaşağı çalışan və sadə təbəssüm heyran söylədi
bulud dünya nəzarət edəcək gəlmək nə üçün qərar qəbul
etmək mənə qərar və bu həqiqətən qərarı test siz fond
dəqiqə hiss ki, hiss meydana ki, heç bir yerdə həyata çıxdı
deyil etdi edildicəsarət və əzm etibarən vərdişləri mənə
boşluğu ümid qidalanır və duman aydınlıq və xain külək
nail ki, bir şey əldə etmək arzusu gəldi.
Luck mübarizə özümü və tərəqqi sevgi vaxt başlayıb və
aşağıdakı gün gün idi sehrli ilə kimi pointer, mənə saat,
dəqiqə və saniyə oxumaq və azad edib qüsursuz shot
dəqiq idi döyüşlərdə olunacaqsevinc və şadlıq insanların
çoxu müxtəlif üzüm mind əlbəttə ki, sadəcə surtir ki olur
idi çox gördüm.
web
Mənə mənzərə gördüm və çirkin deyil cəmiyyətə baxdı hər
şey bağlı hər şey bir web gördüm amma hörümçək real
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drama ölüm hörümçək səfəri idi sahəsi idi düşündüm və
web onun a idi ətrafında mən ciddi baxdışam yeməyi cür
ən və ən wove stung insanlar əziyyət hörümçək etdi ki,
yuxuda bu üzücü calhava düşüb necə bütün web
hörümçək ölənlər çirkin ölüm süqut etdi və ölüm bu idi
uymaq ki, arzusundaweb, hörümçək və həyat qorxusu
olmadan ölməz olan yuxu bütün uymaq deyil, bir web
yaratmaq və çirkin almaq deyil , həyat üçün yaxşı ola
bilər sonuna kimi hörümçək baxmaq yaşamaq və iradəsi
var, ancaq bizə bulakin web inkişaf etdi bina tikintisi və
həll web, çirkin hörümçək və təsəvvür edir hörümçək
altında həmişə bir şirkət / web dövrü bir sonu.
Qəhvə işıqlar pis və qovrulmuş qəhvə arasında unlit
siqaret almaq bu kosmik nəfər haradan gəldiyini geniş
iştiraklı bir airy yerdə, mən obyektiv və sonra mən
yazmaq bu məkanda bir loop yaratmaq və gələcəkdə
özümü baxMən gün- to-gün hətta instant'll üçün rahat
enerji hiss arasında xətləri işıqlandırmaq üçün ümid
xüsusi adlı qəhvə işıqlar gündəlik prosesi saxlamaq bir
başına bu məkanda gün özümü həsr olan 2000 saat əldə
ümiddaimi yaratmaq yazmaq , gezmek , düşüncə və yazı
alt arasında həyat var Mən maraqlı və çətin dəniz mənim
dünya dənizlərində özümü təsəvvür tapmaq bir şey deyil!
Mən mürəkkəb çox diqqət və ya yağış olmadan mətnləri ,
ifadələr , şeirlər və ya hətta sadə fikir arasında gözəl
xətləri yaratmaq axan görmək yazı okean üzmək , hətta
gərginlik fonunda nail olmaq üçün harpoons ilə məktub
qədər ov mənim okean niyyətlərini mövcud deyilmüxtəlif
emosiyaların , duyğular hiss, ancaq məsələ ürəkləri bizim
dənizə dalış və başda olmaq üzrə müxtəlif dəniz sevgi .
Mən enerji Budur üçün fənər fənər güc işıqlı boş siler
yüngül , sonsuz arzu çox tənbəl bir işıq parlaq görünüş və
necə oyadır ki, parlaq alov bir günorta yavaş-yavaş keçir
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işıqlandıran ki, baş hiss mənə wakes doldurmaqki, bilik
iştirakı ilə gəlir sıx və yoluxucu o zaman ki, nefes zövq və
necə yaxşı hər gün eyni hava həmişə dəqiq deyil
təbəssüm təbəssüm nəfəs heç vaxt, lakin nə gözəl edir
hiss bir iz off verən sıx ətir olmaq gəlirintim az təbəssüm ,
ağılla mənə mənə toxunmaq zaman bic-bic ağla və bir
parıltı basın təbəssüm bir sevinc əlaməti və lətafət kimi
bir çox təbii və rahat ebedi sevinc müalicə xoşbəxtlik kimi
bir an üçün müxtəlif stunning'm qədər dərin düşüncəMən
bəzən gördüyümüz kimi çox parlaq bir göz üçün şən
təbəssüm ikilik əslində görünür.
Fado yalnız mən yazmaq hər şey deyil aid hiss lakin mən
yazmaq nə hiss istəyirik arzu görmək üçün yaş uzaq səhra
olmadan nostalji lakin qərargahında çox yaxın olur bir
hedef fado .
Burada sadə, lakin bir vəzifə ilə onun şüaları və bir günəş
dizayn edəcək demək istəyirəm bir neçə söz yağış yazdı
külək əmanət külək dinləmək mənim ürək sizi söz
azalmadıqar külək hər zaman əsəcək ki, bu düşüncə idi
mənim günəş zaman gün hətta parlaq olacaq Mən mənim
enerji olduğunu demək olardı .
, Hesab edirəm ki, əks etdirir və hərəkət və ya ifadə deyil
hiss və necə çətin yalnız mövcuddur, lakin əks hissi
proses kimi reaksiya əvvəl və fikir nəzarət aktı kimi iddia
və ya hiss və yalnız bəzən kifayət deyil ifadə edir hərəkət
deyilakt artıq wiser sonra iddia görürük.
Sonra da sükutla bəzən düşünürəm asmaq və yalnız
deməkdir iştirakı ilə qala bilər hiss edə bilməz daha bir
reaksiya əks sonra bir hiss var .
Maneə bəzən bir əməlin sahibinə hiss lakin faiz yaşamaq
və biz həmişə müsibət maneələri aradan qaldırmaq zərər
reaksiya üçün bu bəzən inkişaf və həyat mübarizəsində
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öyrənmək üçün inkişaf üçün mübarizə edir qorxmadan
şou özü qazanmaq üçün maneə deyilMən aradan
qaldırmaq qazanmaq nəhayət qazanmaq və bizə aradan
qaldırılması və məğlubiyyət öyrənmək dəyər qazanmaq
layiq olduğu dəyəri vermək və maksimum zövq deyil
maksimum yaşayış mahiyyəti edir.
Dənizə yuvarlanan Dəniz swirling su, taxıl qum spinning
dropwise taxıl mərtəbədə yayma a breeze , bir ana boş
özünüz əl daldırma kimi okean dəniz bir qum ilə damcı bir
tərəfdən ilə işğalçıözü azad əllərində hər şey var idi kim
bir mənada genişləndirir , lakin hər şey , hər şey , bəzən
əldə bir heyecan var , biz ürəklərini və əlində bütün hiss
nə arasında əlləri escape və inkişaf etməkdə olan , lakin
formalaşdırır deyilqasırğa .
Not nə demək doğrudur, lakin bu, ağ yalandır deyil !
Zərərin alovlu ağrı.Harada , lakin harada var?Mən nə ?
Mən oyaq gözləyən deyiləm, çünki mən yuxu vermədi.
Siz gələcək mənə , məni geri titrək bu şikayətsiz məni
xilas edəcək , məni və mənəviyyatı pozan qırmaq və
deyilik deyir!Mən harada , mən daha , Mən yalnız yaşayış
və nəfəs davam edə bilməz istəyirəm.
Cəbhələrdə vasitəsilə yol və irəli hərəkət məni saxlayır ki,
bir şey görürük.
Çünki geri çəkilmək və geri Mən hətta düşünmək və ya
ola deyiləm harada almaq.
Mən süxurlar və atəş püskürüyor toqquşma , siqaret off,
qaçmaq istəyirəm.
Mənim ürək mənə və bir düyün unties itme biri olacaq
alovlandırmaq arzusu çıxır bu siqaret kimi.Əlaqələrin
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kulpları gəlib ki , bir boş mövzu olmaq istəmirəm deyil.
Siz demək və ya mənə haqqında nə olmaq istəmirəm ,
mən hiss nə olmaq istəyirəm .
Bu düyün , görmür strangles və squeezes və məhv edir ki,
.
Bu tie sınıq olunacaq .
Sıfır geri hər şey.Mən yalnız müsbət və ya mənfi ola
istəmirəm , heç bir məntiqi təqib olmadan 0 olmaq
istəyirəm , lakin siz bunu və baş verməlidir ki, təkid.
Mənə edək.
Niyə ağlamaq ?
Mən bilirəm , amma gözləməyə keçirilməsi , çünki
gözyaşardıcı düşür və boş , mən də bəzən başqalarının
səhvlər daxil çünki bilirik və nə həmişə bilmirəm.
Mən mənə düşmək istəyirəm , ağlamaq istəyirəm .Gülmək
və hiss , ancaq göz yaşları dəyər , və isti soyuq əsmək ilə
məni tərk hissi bu acı .Sonu deyil oradan lakin həmişə
gözyaşardıcı laqeydlik qarşısında lurking və çalışır bir
gözyaşardıcı əldə sonunda qayğı olacaq.
Siz kimi, düşünürdüm.Siz nə düşünürsünüz kimi Belə adi ,
bir standart var.
Mən sizə mən lazım nə mənə vermək və bilməz nə
görmək istəyirəm nə nağıl qayğı yoxdur .
Məni istəyirəm.Həmişə olduğu kimi Sizə Mən sizi istəyirəm
, nə o fikir idi nə idi və ya deyil harada etmək kimi , siz
edirdilər.
Mən deyiləm.
Mən bir neçə çatacaq , lakin heç bir arrow , nə də yay var,
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tək hədəf imkan hesab edirəm ki, bu hekayə başladı necə
bilmirəm.
Mən hətta ağırlıqlı deyil Tarya hit üçün heç bir məqsədi
var , mən ağrı , belə ki, özüm arrow ürəyinə idarə edir
qovuşması olduğunu hiss edirəm.Canlandırır daha bir
vuruş ilə qeyd A kimsəsiz ürək , ağrı iradə nasos çox
güclüdür.
Pulsuz deyiləm.Mən tamamilə pulsuz olacaq mənim
azadlıq sevirəm, amma mənim üçün sevgi olan bağlı hiss
heç vaxt.
Onlar mənə sevirəm ?
Sevgi olardı.Onlar pulsuz və kimsə əlavə olmaq
istəyirəm.Mənə tək və gözədəyməz hiss istəyirəm .
Mən işğal , çünki mən üz yaxınlaşan istədiyiniz bir şey
haqqında düşünmək istəmirəm , heç bir şey başa etmək
istəmirəm .
Mən sevgi istəmirəm azadlıq olduğu ifadə edildi.Mən
yalnız mənə nə düşmək istəyirəm .
Əzab , zərər .Idi və artıq .
Sol hiss etmədən an gəldi.
Bu təbiət və biz edəcəyik nə demək və daha çox geri .
Mən getmək istəmirəm , bir şey etmək istəmirəm , mən
almaq deyil getmək istəyirəm.
Be getdi və heç bir şey gətirəcək.
Ağlamaq etməyin , gülmək deyil , düşünmürəm , baxmaq
və mən ölü deyiləm kimi hiss etmirəm .
Nə faciə !
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Mən bir gün mən də uymaq edəcək getmək lazımdır .
Necə gəlmək?Bəli, niyə bu , niyə ki , təəccüb , lakin
ötürülən nə düşünmək istəmirəm.
Mübarizə etmək istəyirəm etməyin, heç vaxt kimsə kimi
olmaq istəyirəm deyil.
Səs ağılar olan haunts.
Hang On .
Mən səfər edəcək mən gəlib və səbirlə gedin.
Mən nə deyə bilərsiniz , mən çox yoxdur , yoxdur və
başqa mən yoxdur.
Mənə izah işgal istəmir .Mən istəmirəm.
Mən geri getmək istəmirəm , mən burada istədiyiniz
zaman musiqi oynayır və külək zərbələr .
Şeytan olmaq istəmirəm , göy və ya cəhənnəm istəmirəm
, mələk olmaq istəmirəm.Mən hər şey var torpaq
istəyirəm.
Tərk etmək istəmirəm , mən harada nəfəs və bu barədə
düşünmək , bütün var yalnız mənə yer istəyirəm qalmaq .
Təsəvvür edin və öz varlığını yaratmaq.
Mən yalnız hava nəfəs almaq istəyirlər.Hava biz nəfəs kimi
mənə boş istəyirəm.
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Mən varlıq çatdırmaq istəyir nə oxuduqdan sonra terlemek
nə yazırdı .
Mən bu asan deyil bilirik.Mən çox da aydın olmaz ki , bir
çox deyilə olacaq .
Mən rədd edir.
Kəmhövsələ
mənə
zənginləşdirmək
qabiliyyətində
olduğunu öyrədib nə rədd etmək istəyirəm.
Mənasız şeylər emosiya bir çox var ürəyində yer yoxdur .
Biz bir baxışda görmək nə ürəyin qeyd edə bilərsiniz.
O, görmək istəmirəm , onu almaq, ancaq gözləri görmək
nə hiss edə bilməz .
O görmək bilməz və əziyyət , çünki ürək gözləri açıq
etməyin.
Mən buradayam.
Siz məni görürsünüzmü?Mən hesab edirəm !Mənə hiss
edə bilərəmmi?Həmçinin mən hesab edirəm!Mənə nə
görürsünüz?
Um , mən nə bəzən bizi birləşdirən bizi ayıran , çünki sən
məni esquecesses deyə , sizə yox dayanmaq bilməz ,
burada idi, lakin mən buradayam sizə.
Mən iddia deyil
Mən yazmaq və axını imkan verir.
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Mən yazmaq , şübhəsiz ki, bir gözyaşı edir.
Bu , boş , sulu , kədərli kimsəsiz kimi mən gözyaşı yazdığı
kimi .
Mənə göz yaşlarını , sizin ağrı , sizin kədər , sizin təklik ,
tək olmaq ki, boğulma silmək edək.
Mən hiss bu ağrını içmək , mənə göz yaşlarını yalama
edək
Yalnız tək .Me, bu, yalnız , mənə deyil!
Necə mən ?Just me .
Hissi həqiqətən ağrı hiss genişləndirir.
Necə biz ki, hiss etmir .Mən xaricdən gəlir ötesinde gedir
düşünürəm.
Daxili istəmirəm , yalnız off gəlmək hər şey istəyirəm,
pages, tək təbəqələr, boş cümlələr , boş pages , bir
təbəqələr, boş ifadələr boş ki, eyni görmək heç vaxt bizə
baxmaq, lakin başqaları üçün mövcud , mən mövcud
bilirik ki,hər söz , yalnız belə bir cümlə daha ağrı
məktubunda ki, mən yazmaq hər şeyi , buxarlandırmaq
hər şey , esvaísse evoluirei , özümü boş , sizin ağrı bir şey
saxlamaq , mən pulsuz məni yazın.Əziyyət istəmirəm .
Səhər Bir gün, təzə səhər hava, səs-küylü , çox .Mən
qaranlıqda sizə gətirmək işıq görmək gecə səssiz gecə ,
istəyirəm.
Sükutla yad və qaranlıq iştirak edək.
Yüngül qaranlığı edək .Tərəflər , guşələrindən , yaraşıq ,
spells , şeirlər , ifadələr.
Mən qaranlıq gecə işıq wanna .
Mən özüm dərin tides guşələrindən getmək imkan kimi
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harps yüksək Mermaid oynayır.Mən qalmaq və mən
yazmaq lazımdır nə belirten olmadan baxmaq istəyirəm .
Siz heç vaxt unuda .
Heç bir şey!Heç bir şey etmədi
Bu sözlərlə məqsədi null edir .Düşünürəm ki, biz artıq bir
gün demək istəyirəm yazmaq istəyirəm , oxumaq
istəmirəm .
Amma indi yalnız bir şey bir az istədi.
Əgər oxumaq əgər mən çox az mən sizə demək nə
anlamaq, bilmirəm.
Nə qeyd etmək istəyirəm ki, entendas və bütün , amma
mənim üçün hesablar və mənə arxalana bilər.Amma hər
kəs demək deyil .
Mənim decepe ölüm gözləyəcək.
Ölüm ?Heç bir ölüm var!
Bu həmişə mövcuddur.Mən ölüm ancaq itirməkdən qorxur
deyiləm.
Ki, bir şey mənə zərər, lakin olan və olmayan təcrübəsi
olan fərq , necə bu ola bilər?
Mən nə rədd , mən bilmirdim mən hər şey var idi və indi
mən heç bir şey istədiyiniz nə , təkrar və heç bir, Mən ,
pulsuz mənə hər şey pulsuz olacaq bir şey istəyirəm
istəyən kiçik və çox bir şey üçün bir şey istəyirəməlaqələri
və var , mənə acı düşəcək.
Sadəcə, mən olmaq istəyirəm!
Mən yalnız mənə ola bilər?Məni və bütün Bəli, mən
istəmirəm bir şey deyil." Timeless "
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Hit və fasiləsiz bir anormallıq görünməmiş axını ilə hit və
ya bir gün həmişə açıq və mən tələffüz kimi dərhal yaxın
idi mina idi nə geri gələn heç bir daha açdı , lakin sonra
yaralı məğlub başladı mənimSizin üçün bu , sonra bir söz
qəlbində siz və mən !Olan dərin kədər
Bu xəbərdar olmaq və intim Budur ilə yaşamaq öyrənmək
məlum deyil , fərq cüzidir var aid həmişə təslim sanki
fades bir şeydir , yalnız olmaq istəyirəm əslində heç bir
istəksizlik özünü edirSiz bizim daxili fonunda bilərsiniz və
orada yüksək təzahür açıq-aşkar bir düşünürük dərhal
kimi aşağı bir şey yoxdur ki, görəcəksiniz , biz necə
yüksək özünü görəcəksiniz özümüzü yerləşdirmək olan
səviyyəsi nə qədər aşağı ifadə etmək imkan vermir
,həmişə merak utopik Budur, dünyaya canlı edilə
infinitesimal və öyrənmək üçün getdikcə daha yaxın və
həqiqətən həyata zaman nə dəyişdi çox öz özünü hər
şeydən uzaq getdi və bilirik ki, bilir?
Hər şey mənim səssiz dünyada!Necə gəlmək?
Mən dəyişdirmək və bütün üz istəyən edirəm lakin demək
olar ki, bütün dünya səssiz mənim dünya gəlir?Bu, doğru
şey mənə deyir ağıl deyil!Təsəvvür edin !Məhdudiyyətlər
genişləndirilməsi olmadan stratosfer bir ölçüsü illüziya
həmişə özü artıq məyusluq danışıq sözün əsl illüziya
qaranlıq görünüşü ilə səviyyəsində timelessly həyata
sehrli məyusluq daxil ;Hər hansı bir harmoniya beats sadə
əzab daxili münaqişələrin Dora nəsil.
, Müəmmalı , dərin və həssas enerji daha çox məktublar
və ya məktub az söz qeyri- məcburi məktub.
Burada sedimenting və az çox yazılı bildirib ki, bir menhir
edir .
Batilə siz tərk ki, o , digər durmaq olmaz olacaq çox
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olacaq.Bir sərt döyüşçü daha ki, demək, lakin bir neçə
duracaqlar "istifadə ", lakin daxili kiçik ərzində həmin
yalnız əldə edə bilərsiniz dəyəri var .Live inkişaf öyrənmək
, və həmişə fon az utopik bilirik .
Burada bir az bir gün + , onlar həm də oxumaq dərin
hikmət yalnız izah başqa bir yazı elmi biliklərin adi bilik
biləndir birləşdirmək olduğunu öyrənmək yalnız istəyirəm
ki,
Mən bitirmək istəyirəm harada başlamaq lazımdır.
Tüstü Mənim oda daxili genişləndirir.Də daxili , bu
pozulur.Mən sizə və başqaları ilə qırmaq istəyirəm.
Mən almaq lazımdır ?
Mənə haunts və qorxu olmadan irəli hərəkət etmək mənə
deyir Strength , güc və güc !
Siz mənim gün əvvəl sona çatacaq .
Bütün xarici mən hiss kimi mən ... rədd bilmirəm , amma
burada mənim kiçik hekayə bu səhifədə tərk , siz mənim
maraq az hekayə qaldırdı.
Mənə xarici dünya mənə dwells əsl özünü tapmaq üçün
Mən bu səhifələrdə sizə xəbər verəcəkdir edir .
Bu necə mümkün
görəcəksiniz.

,

biz

mənim

hekayə

izah

necə

Artıq əvvəlcədən üçün, həqiqətən getmək üçün hazır geri
çəkilmək .Siqaret bu sahə hakim davam edir.
Sona çatacaq bu hekayə başlayır.
Mən sizə deyə hər şeyi mübarizə edir.Mən sonuna almaq
və mən daxili özünü maximization kimi hər şey və heç bir
şey etdi deyə bilərsiniz əgər in nəzər salaq .
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Siqaret qısa burada gəldi çatdı pages sayı niyə oxumaq
təşkil edib.
Üzrə mübarizə edək , bu müddəti olacaq
Sopra saat , saniyə dəqiqə edir.Bu Over var!
Mən başa harada başlamaq lazımdır.
Mən bu smoking havaya pəncərə və relizlər dəlib hazır
deyiləm, mən yalnız hava var bu tüstü olmaq istəyirəm.
Mən yalnız havanı tənəffüs etmək istəyirəm
Mən üzmək və demək burada nə təsəvvür etmək
istəyirəm.Mən istəyirəm nə , nəticədə həmişə eyni
səhvləri etmək başlayın.
Döyüş qədər kilidli olan deyil .
Mən çatdırmaq istəyirəm hisslər , hallar və münaqişələr
var .
Və mübarizə idi halını qalib edir.Mən chasing rəqəm ,
digər olmaq istəyirəm .
Mənə siqnallar və mənə deyir Mənim öz maarifləndirmə :
ortaya sizə qalib
Burada daimi , lakin təqib hərəkatına qarşı mübarizə
edirəm.
Mənim əsas , mənim özünü gəlir., Özünüzü azad özünüzü
genişləndirmək , mənə vasitəsilə olsun.
Mən nə burada başladı.Sual nədir , mənə haunts bir
rəqəm dərhal flinching olmadan davam .
Yenidən və reborn yaşamaq və hiss baş verir .No
demaqoqluq və illusions , siz göremiyorum nə yaşayır.

179

Yalnız sonra davam edəcək , çünki almaq və demək .
Mən nə olmaq istəyirəm , mənə edirəm.
Mən ki, rəqəm olacaq ki, olan .
Mən təsəvvür kimi olacaq.Arxamda Mən inkişaf demək
olacaq .
Mənə baxan və mənə azad .Nəhayət hələ başlamaq üçün .
Bütün fikir .Bu dost kabel sizi və son chasing ola çəkinin.
Bu an üçün üzr No daha çox.Siz var əzab sonu çatdı , o,
mənə toxundu və mənə pıçıldadı ?
İndi mən burada hesabat verəcək başlanğıcın sonudur .
İndi deyirəm , yalnız mənə gəlib və qələbə məni özündə
birləşdirir .
Mənə böyük sənə çevirmək .Mənə malik !
Siz son dəfə mənim iy olacaq.Bəli, getmək lazımdır.
Sizin gediş məni kədərli göstərmək
gəlmişkən , mən yol arıyorum .

etməyin

.Yeri

Siz gəlib kimi gəldi necə , gedin.Mən sizə bir rabitəsiz
bədbəxtlik var , sizə istəmirəm.Sizin mövcudluğu təhqir
edir .
Mən sizə qalib heç vaxt , yalnız itirilmiş ki, bilirik.
Siz xəstəliyin siqaret dost kimi edirik.
Part və getmək , gəlişi haqqında olmayacaq ki,
gedir.Dediyim kimi , Emano sizin iy üçün yalnız ... ires bir
ləzzət və ətir əldə edir.
Bəlkə Bildiyiniz yoxdur , nə siz provocas nə nəzərə sən ola
bilər.
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Mən bilirəm ildən bir neçə il xatırlayıram.Yetər indi burada
davam etmək arzusu yerləşir.
Mən əvvəlcə fikir iştirakı ilə inilti , lakin əlamət kiçik
aliment üçün lazımdır.
Mövzu və mən bir az zəif yaşayış şəraiti bizim əlaqə ,
lakin fəlakət və xəyali zövq yaradır.Mən məhrum etmə ilə
cəsarət.Ki, mənə qidalanır , çünki yalnız sonra , yüngül və
təbii olmalıdır.
, Cool rahat , isti və kompensasiya olacaq ahəngdar
Zaman axan Təbii külək həmişə şimal hiss .Air cərəyanlar
qarşımızda duran fırtına olacaq bizə qarşı bafejado , yalnız
təbii hava özü tüstü etdi.
Hansı biz təbiət xaricində pulsuz cərəyanlar harmoniya
içərisində tapa bilərsiniz.
Çiçək, artır və azad çox kök birləşdirir.Görüşümüz Dartıcı
səbəb qədər səhra qum dəfə çox çəhrayı birmənalı
istədiyini .Bizi ayıran intim əlaqələr orijinallıq , insan
vulqar image azad qalxmaq.Biz sən mənsiz süni və
sintetik və bu səbəbdən deyil exprimas incəsənət təbii və
üzvi deyiləm , fərqlidir.Neytrallaşdırmaq edəcək aktı
olmadan, siz məni xoşbəxt etmək lazımdır .
Siz mənə danışmaq gəlmək üçün qapını açmaq lazımdır
.Amma bu aralı sonra çıxmaq tərk edəcəyik.Sizin
yayılması bilirik Şəkil , mənə iğtişaşlar səbr consomes .Siz
və bir az çox əhəmiyyət olacaq.
Biz bütün adətən uşaqlar , bu axmaq mərhələləri var.
Onlar bizə var uşaq azad böyüklər bizə əgər Lakin , sonra
pis mərhələsi sənə idi .Mən xəstə sakit gedirəm.
Mən qapını bağlamaq bilərsiniz.Siz niyə gəldi Olduqca
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bilirik, amma sən gedəcəyin harada da bilirik .
Boşluğu geniş, daha geniş you drop düşünülür.
Qaçmağa , mənə olmadan , siz və explodes əhatə
edir.Söz mənim söz olub , lakin növbəti mənə zaman
mənə demək deyil ki, ilk gündən , salam , mən burada
deyiləm, lakin bu da işğal edək ki, əlbəttə, sizin səfər
çətin, lakin ahəngdar reallıq geri olacaq,biz axtarmaq nə
var ?Belə ki, yalnız bir söz sizə ki, bye var.
Və başlayaraq gediş gəldi ...
Bu ... son dəfə idi tərk gələn özledim.A gözyaşardıcı
düşdü və cry söndürdü.
Məni bağlar kəndir , məni boğan ki, eyni deyil.Bir mövzu
ilə asma boyun node .
Ağıl Estrangulas və şüur sufocas .
Nə təklif yavaş ölüm cavanlanmaq və bu şəkildə gəzinti və
biz görmüşük kimi danışmaq deyil.Bir zərbə Laminat
xırıltılı canlı kəsmək daha kəskin ağrı silmək heç vaxt .
Harrowing yaddaş və kabus kimi zərbə üst .Olan və
olmayan arasında dichotomous olması idi .Life bütün
mağazalar və dərhal tökülür foto anlar əhatə .Siz mənə
mənə yaşamaq Çünki .Sizin taleyi erases və fraksiyası
yaşayır.
Aşağıdakı anlar yayılması Bu ebedi hiss edirəm.Sizin
oturacaq çıxmadan uçmaq necə .
Siz nəfəs edir nə , bu dəfə , çünki nəfəs dayandırmaq
deyil və heç dayandıra bilər.
Living çağırırıq nəfəs
yaşayan deyil nəfəs .

kimi
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güclü

deyil.Amma

yalnız

Siz yaşamaq üçün tərk zaman nəfəs dayandırmaq deyil .
Beləliklə , köməksiz image yaranır ki, nə .
Limitləri və ya nəticələri , növbəti addım olmadan.Başqa
hər an ola yaranan Bu , bütün ki, demək, biz, həqiqətən,
bizə daim bizi əhatə edən təbiət nə hərəkət , diri isə
özünü flagellation uçurum illüziya yaşamaq üçün , nə bizə
sweeps və yalnız bizi məşğultəbiət insan hərəkət şəklində
hər an dən çox təsadüfi və superlatively bütün çərçivələri
əks etdirir ci ildən udma zaman in- yalnız xəyali ağıl meyl
edir .
Ki, daxili böyüdən , yalnız yayındırma hissi ana təbiət bizi
daha böyük varlıq ələ xaricində nə olursa olsun özünü
rəqəm ətrafında doğular .Istənilən vaxt , Erdemli ,
ziddiyyətli işgal siz ruh ani assimilyasiya Əgər bu entries
öyrənmə uyğun və hər hansı bir təcil çıxmaq bilməz.
Təşəkkürlə, böyük və uzaq fikir surges .
Mən qərar həmişə manobraste ... haqqında danışmaq
istəyirəm.
Rolları geri susmaq deyir.
Bir söz uçuş bir aktdır.Siz ignore və sizi kimi .
Siz külək kölgə ətrafında uçan olunur.Gizlətmək , çünki siz
istədiyiniz zaman , belə ki, görünen .
Siz görmürlərmi ?
Qıl başqa verin , kim sizin sadə müsibət başqa dost olacaq
.
Bu buxar ortaya .
Bu on bununla hesablanması idi, mən açıq idi və
gələcəkdə basın böyük və geniş olur kimi görünüşü yalnız
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son tüstü genişləndirir və nə qədər gələcək pəncərə
snapshot an vislumbramento həyata keçirilir.
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