
SUN KU - egia argia

          Diseinua onean egin Unpretentious gogoetak , 

independentzia, sakon, oso dosi interesgarria ideia oso 

ona bertan eta honek urrats hori Istorioaren morala da 

moral batekin ipuin bat kontatzeko elkarrekintza ... istorio 

hau ikusten dugun bezala workhorses bi buruzJaponiako 

antzinako bidez bidaia bat egin zuen , aurkikuntza 

denbora aurrera , asto grisa gatza, karga oso astunak 

kargatu zuten;ipurdian beltza zure helmugara karabana 

gidatu karga oso argi bat izan duelako , hartu belaki up 

bere zorte oso zakar modu grisa ezin stand izateaz 

harrotuz eta buruz izan zen ahalegina stumbling ur 

derretendo- putzu handitan erortzen denean hiltzerakarga 

erdi bada , ipurdian beltza stunned sinestezina zorte mate 

ez dagoela , altxatzeko zer kargurik utzi zen hartuz easing 

doa behaketa.Jelosia bultzatuta, ura patu bera zelairatuko 

egoizten.

Belakia blai ura da ia beltza ezinezkoa are Zutik , noski , 

azkenean nekea succumbing eta hil egiten.

Aitona Ipuinak

Love ortzadar bat bezalakoa da, ez da beti presente, 
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baina beti agertzen !The utopikoaren kaosaren teoria 

formulatu 1 = 1 + 1 = 2: 2 = 1a Rainbow Spiral utopia 

faktore maitasun power erradiazio entitate gehienez 

amaitzen da, eguzkitan loratze - lurra amaitzean , eguzkia 

kolore bereko inspiratzenmundu margotzeko - dut arnasa 

, maitasunaren aire berean inspiratzen duzu eta zure 

mundua margotzeko kolore guztiak ez naiz!Gauzak nola 

sentitzen gara eta ez dira bateratzen dituzten gauzak, 

beste banatutako ' baina egia ez du gertakarien ezkutatu 

zati guztiak.Nire lehen oroitzapena besterik ez dute 

oroipenak , eta bertan, egun argitsua bat hitzarmen 

xurgatu, eta prestatu me argia iluntasuna boterea , eta 

botere eta energia banatu egingo du constelar komunitate 

osoarentzat .Neure buruari jarri dut egun bat distantzia 

bat izan bada uste ?Egun bat distantzia bat izan bada, 

litzateke destruktoreak , scary, zaratatsu , edo 

nekaezinean distiratsua, eder, distiratsu eta energetikoa 

izan zen.Ray bakoitzak gizakiak bezala ezaugarri 

ezberdinak , ekintza modalitatetan , argi desberdinak, hau 

izpi bakoitza / izan bakarra eta esklusiboa .Beno , bada , 

egun batean, distantzia bat , gutxienez jatorrizko zen 

izan.Ray bakoitzak ekintza forma du , aldiz partekatzen 

duten pertsonen sortzen noiznahi gisa zatikiak .Dugu 

jarduneko dira habe / izan , norabidea eta helmuga alda 

genezake.Helmuga eta Jainkoaren izena deitu nuen lehen 

aldiz dagokionez, egun bat iritsi zen , bat elkarrizketa 

sinesmen eta fede Koran jarraitzaile batek hurrengo 

istorioa kontatzen me egingo deskribatuko dut eta: 

Jokoko jakin bateaneskuak eta sutsua galdetu Jainkoari 

gehienezko puntuazioa utzi eta utzi duzu madarikatua 

.Nire maitea , istorioa irakiten behera baina nork azkenik 

kaleratu informazioa ?Baina istorio hau kontatu nahi 

ekintza eta erradioak dugula nahi dut aparte / egon 

ingurunearekin ukan, bakoitza pasatzean dado zure 
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energia / forma / portaera batekin.Banekien 

transformazio bat izango litzateke , eta gauzak ez ziren 

distiratsu indarrek errealitatea eraldatzeko litzateke oreka 

bat izan behar da.Berpiztuta energia A eta atsekabea bizi 

gogobetetasuna litzateke kolore guztietako bihurtu zure 

mundua margotzen.Esnatu naiz ohiko eta arakatzeko 

idazketa ikastaroak baino errealitate ezberdinak batean 

liburu honen bidez nire izate zabaltzeko litzateke.Islatzeko 

pentsamenduaren nola transmisioa I eta equate da argi 

eta bere boterea .Denok uste buruz ikuspegi anitzetatik 

kate bat jarraitu behar eta arima traba uneak ditu, modu 

begiratzen dugu beti ez da inozoa eta energia 

zabaldu.Misdemeanors batera adimenak gatazkatsu 

betikotu eta batera ahots asko baino ozenago duen 

ahotsa, hitzak artearen adierazpen bat dira, batetik , 

orain, han inspirazioa izango da.Bihotzaren taupadak bere 

erritmo zainak zabaltzen ditu.Errepresioa osatzen 

hildakoen dena bere q duelako.Guztiak gaiztoak 

pentsatzen dugu, eta batzuetan itxi gaitu ", baina denok 

pentsatzen dugu " oroitzapenak ez dira beti oraina eta 

esan ez Pratiques gorrotoa txarra delako.Denok 

adierazpen askatasuna dute baina ez dute une egokian , 

eta egia baino zintzoago , adierazpen forma desberdinak 

ditugu eta ongizatea da oreka izatea .Balance ziklo 

errutinak bat da , nerbio izateaz desoreka bat da 

.Pertsonak love behar duzu.Guztiek dute pure unibertsala 

maitasuna begets errukia.Eguzkia energia iturri da , 

anormal da ezer gertatzen, denek ahazten har dezaten 

eta ikuspegi askotatik ideia asko , usteak batzuk ... Gauza 

konponezinak daude beti , guztiak dira injustizia gaia 

delako.Love plazer eta beti bakarrik iturri bat da, eta 

babestuta : ez dira nahi ez duten baina kontzientzia hori 

argitzen digu linterna bat da pentsatzea pertsona .

Badira batzuetan denok beldurrak bizioak , guztiek esan 
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eta ergelak gauzak .Ez dut inor idazteko, denok zerbait ez 

dugu gogoratu nahi dute , baina oso ona da triste gaude 

ezagutzeko eta beti esan eta ez ezer ezkutatzeko denok 

ahuleziak izan delako, zerbait plazerra denok sentitzen 

eta aukera lurks denean atea irekitzen.Badira beste 

sentimendu bat da beti, baina "inor inori da" eta , beraz, 

denek eskubidea distira dauka.Adiskidetasuna da beti 

lagun bati printzipio bat auto bat da.Jarraitu zure sena 

positiboa ikusten duzu.Ezin guztiak maite dugu eta 

maitasuna maitasunaren sorgailu argi dugu maite 

sentimendu hori errespetatu behar dugu, elkar maite eta 

jaiotze tasa handitzeko , beti bidegurutze jokoak hitz 

zalantzarik gabe hitz eta antagoniko batekin baina zure 

logika dasufrimendua saihesteko."Zer zaharra izan ez da 

jakinduria, baina zuhurtzia ", beraz, entzun!Pertsona orok 

daki ona eta gaizkia ?Dute gure eskuetan dugu erabakia 

onak edo gaiztoak izan, eromena batzuk behatu , benetan 

ezagutza oso garrantzitsua da !?Ahal izanez gero , bizi-

eskolan ikasia izan ... neure buruari buelta dut zuretzat, 

niretzat eta ni maitatzen dutenentzat.Bilakaera 

aldatu.Kable bat antsietatea , elektrikoak, exekutatu 

gorputzak , elikadurak eta itxaropena egungo gartsu bat 

pasatzen duten zerbait berri eta harrigarria mugimendu 

estatikoa uzten duten baina pentsamenduak eta urduri 

lasterketa batera.Geldiarazi motion, tentsioa framing 

igotzen da eta benetan kontrolatzen eta neurtu 

mugimenduak, pentsamenduaren eskaileretan non 

elkarren artean konektatu dugu behera .Eskaileran 

honetan pentsamenduak eta horrek portaerak , aurpegiak 

eta mugimenduak sailkatu ez dugu jaitsiera eta bizitzako 

unerik igotzen sartzen , argiak treadmill elikatzeko iritsi 

zara ero mendeko errealitate hori gelditu gabe.XXI, 

energia , magia, jantziak, guztiak itxurazko armonia , 

baina eskaileretan kontuz, inork ez du egingo bizitzaren 
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eskailera mekanikoak , ez dira igoko dela eta, batez ere 

norbait mugitzen eta euskarriak , dela nahikoa edo da bat 

igotzera duten izakioreka galdera ?Boterearen oreka 

mugimenduak, gora eta behera gizaki bakoitza maila da 

oreka ezinbestekoa da, baina ez guztiak merezi behera 

joan edo gurekin onartzen du Igoera , ahalegina eta 

irmotasuna dira gakoa , orduan igo yourself sakrifizio 

espiritua den on, gabelesioa edo geraleku eta berak 

hartuko dituzu pentsamendu izakia argitan .No oreka hori 

eman dezake kanpo- indarren , urrats sendo eta 

itxaropen- kableak bizitzaren zikloa , lurra elikatzen duen 

energia kable elektriko garrantzitsuenetako etorri 

elikatzen dira.Nire panel elektriko bat duten jarrerak eta 

botere unibertsalaren helmuga komando litzateke 

zen.Eguzki argia lurraren izaeraren barrena iluna 

argitzeko ote duen.Zer zen sentitu gertatzen egunsentian 

saddened palo bat, gaua zen, bizi izan zen, berpiztu eta 

birsortzen am zuen eguzkia indartsu (eguzkia ) * tanta 

bezala erori lurrean distiratsu iturri bat , bizitza eta argi -

iturri hori .Nire itsasargi , eta horrek etengabe pivotally 

Gorabeheraren mugimendua bilatzen.Lehen electrocution 

eta nerbioak zaratatsua bihotza electrocution batera keinu 

hasia .Uhin elektromagnetikoak askatzen diren olatuak 

zirkulua inguruan uhin pentsamenduak joan.Argiaren nire 

gorputza korronte hori ekartzen dit olatuen zirkuitua 

zeharkatzen.Bultzada elektrikoak behera eta I am 

astintzea pultsu modu elektrikoan zirkulatzen , bazekien 

beti egia denean bultzada Glows aurkitu, ez itzalaldi bat 

da eta itxi oinazetsu ahots sentsazio biziak izateaz , 

argiak sortu kandela distiratsuaurtutako argizaria mina 

metatua .Ateak Electric open emeki ukitu, baina denbora 

ez da zabalduko itxiz.Katearen elektrikoa ikusi ilun 

kartsua gorrotoaren sustraiak dituzten mozketak.Ke 

distiratsua elektrokutatu garbitu memoria, adimenak , 
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nahasietan infinitua electromagnetismos teeming 

turbulentzia elektromagnetikoak .Adimena geldiaraztea 

doana, distirak electrifying beltz argi bat izan izpiak 

electrifying , argiak keinuka me plaguing du etenik katean 

igarotzea gisa zabaltzea.Argiak Opaque argitzeko 

iluntzeko argi izaki xelebre .Hariak me bidez exekutatu 

gorputza kartsua energia osoa .Egunsenti eta zirkuitu 

10ean sartu aurrerapena eta han a energia ' porrota, 

incorruptible are ilun dago botere galera bat da, eta 

tranbia erori da estasia eta sentimenduak hitzetan 

oinarrituta .Bright ebaki eta distiratsua oihartzunak 

zorrotz, distiratsu argi ahotsa haustura grabbing, 

tximistek non ilun ilun ocular orientazio errant izaki .Ez 

dago fluoreszentzia eta bertan loratzen ez eta trumoiak 

erori norabideak eta esanahi guztietan.The " ofusculência 

" eta piercing tximista horiek ilundu beste plazer 

sentsazio eta begiradak .Goritasun eta gurutzatzen shocks 

atomo , dinamikoa eta gori zain dagoela zure arima 

arkuak sakona.Aholku bat niri hammering argi indartsu 

eta jakin baterako, deitu duten nire absentzia 

ilunabarreko Curl gora softly, nire izatearen argiak goi 

ere, eta astiro-astiro gozamenerako tximista bezala 

sentimenduak inkongruentea bezala .Ez dago argi bat 

ominous , hau oinazeak gurekin convalescent argiak 

horiek mehatxatzen eta aurreikusten arriskua utzi da?Ez 

dago lanpara bat bidelagun bukoliko eta ezin ere 

intimidas duzu sekretu batean uneak aurre egitera argia 

da .Ez dago bat argi gorri bizia eta blokeatuz azeleragailu 

nerbioak da.Zarpares shock eta kutsatzaile adimenak 

bultzadak gabe up sprawling , enpresak argi eta 

argiztatua zer ez da ematen , eta ez enpresak sentitzen 

argi .Thunder zorroztu eta apurtu plazer zaratak 

gose.Indartsu argiak gaitzesten besteen bizitza 

hezkuntzarako ahotsen bidez.Nola indartsu eta gorbatak 
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ezinezkoa argi iluntzeko bertan tamaina handiko sorten 

barneratzeko duten kontzientzia ilundu lotzeko moztu izpi 

lacerating .Biziago argi beltza kontu iluna argitzeko 

distiratsua kosmikoak , sarkorra eta kosmosaren sakona 

arimaren olvido arintzen horretan.Lightning berotzen eta 

iluntzen da eta bilakatzen geldirik eta isil, baina sorta eta 

zarata denean gertatzen da Arnasa eta erabatekoa da 

bizitzeko eta beste argiak eta illuminations edo are simple 

oraindik deigarria iheskor Suspiros iluntasunaren eta gure 

artean presente egon amorru kutsatu egiten dugehien 

electrifying isiltasunak hausten.Tximista hau duzu 

kontzientzia ekintza jabetza zentzu ahaztutako hauspeatu 

duten moans elokuenteak eta jaulki izan aukera unean 

markatutako garbitu tximistak beste jaitsi zen mundu 

honetan.Nire anaia argazkirako gogoratzen dut (orain nire 

gelan zintzilik), eta nago lekuan infernuko ostalarien zein 

geroago erreferentzia izan nuen dut.Gris argia eta gero, 

errautsak horiek markatu duzula berotu plantxa basati eta 

indartsu bat besterik ez tratu dira lizar iraganaren argi eta 

etorkizuneko nonahiko ahaztu kutsatutako .Ebaki une 

Spur eta hedatu astiro wrenching eta effusively zuk 

kontrolatzen duzu, eta botatzen duzun inkontenenteen 

hitzak oroimenez eta zure egarria botatzen argi batean 

itota argi putzu batean kontatzea .Nahassi smoldering 

gorputza magnetiko bat duten whistles eta keinuka zure 

bihotzean zerbait adoretsu eta eme nahiz eta sentsuala 

irrikan ondoren , nortasun bikoitza irain hori ere ez , alde 

batetik edo beste amore txingarrari dira.Bero gris argia 

hauek beren bero euria babesteko ilunpetan eta fribolo 

eta dute eta irentsi, kontinente eta espazio denboratik 

zehar zabaldu duten inbaditzen digu eta ikuspegi 

aurkezten digu luxuzko eta plazer asko eta etsigarriak 

ematen digu.Antsietatea kimika sedentario plazera, baina 

ez crusty , inozoa aurpegiak inprimatutako baina 
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.Sentimendu eta izatearen emozioa egiten duen arren, 

liluragarri sentitzen eta distiratsuak eta gehiegikeriak 

sentitu kontrakzioak arintzen, gehiegikeria horiek duten 

beste dimentsio bat bideratzen gaituzten , garatzen, 

mendetasuna elikatzen ez du atzera ez du oszilatu edo 

zoro ile borrokaldiukatzea.Argia hipnotikoa eta haztamuka 

esperientzia sentimenduak aurpegian nahia amore 

agintzen duten sentitu, azkartu eta uste du ez dela 

garamatza , horretarako gogoa dugu kreditu gabe zorrak 

gabe , izaki transzendente bizitza hipnotikoa direnek 

entangled gisa gelditutalehorrak iturri, rave kobratuko 

bekain shamelessness eta aisia   .Hori gaituzte 

pentsamendu berean erronka berriak erreakzio 

desberdinak izateko, erreakzio horiek batzuetan 

unreasonable non aurre nahia hutsa, izan be bere 

elikatzen daitezke, eta ez buztinezko pieza solteak bezala 

berotzen confluyen denean zuzendaritzapean.

Nire bigarren memoria da, hain zuzen , palo bat non nago 

hori da orain nire gelan lehen argazki arropa berean 

jantzita argazki bat , naiz Açoreira dut auto bat 

gogoratzen dut nire amonaren eskaileretan zintak han 

izan ziren jausieuli sarreran erabiltzen.Gogoratzen dut 

nire amona lurraldea deitu euli lurra zen askoz asaldura 

asto edo zaldi etengabe exekutatu.Nire aita, auto urdin 

bat izan zen jaio nire bigarren abisuaren jabea, datsun 

bat izan zen.Nire baten istorioa , historia kontatzeko 

haren arabera, nire amona eta ez zuela obeditzen asto 

arteko erabiltzen "zaharra ", emakume zaharrak bere 

belarria bit.Gaur istorioa ez da inolako hortzak erori da 

duzula irakurriko du ondoren.Nire amona bularrak behin 

ikusi nuen eta nire gurasoen ohe azpian zegoen ispiluan 

zen hobea izan zen txantxa hori haurtzaroko amesgaizto 

txarrena arte izan , amesgaiztoak terrible bat behera 

korronte bat izan nuen , eta ontzi batean sartu, 
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ustehonek gauzarik txarrena ume eta heriotza amets 

dezakezu heriotza azkenean, eta , besterik gabe, hiltzen 

edo hilezkorra dela alaitzeko argi alienaturik gorputzen 

mugimenduaren artean eta bi modu erraz artean zein da 

banatuta egon daitekeena , baina ez bizitza lehen bezala 

izan daitekenahigabea eta hipnosi sistemikoa elikatzen 

eta garatzen jarriz diraueneino.Kontzienteki hain da bizia 

dela itzali da eta ez dago ere ezabatuko dira.Bat gurutze 

Psychedelic beste ausartak trumoi zarata ere loturarik 

laguntza eta anormaltasun hori , hain zuzen, psikodelia 

trumoiak honetan zehar dugun estalita daude dator 

areagotuko duten .Beno hemen dena egonaldiak 

koherentea eskumenak edo eskalak gabe, transferentzia 

soilik Gorabeheraren , trumoiak beltza, kaiolaturik 

aitzakia bat izan eta bakoitiak , arrazoia absorbantzia of 

grunts sakona bidaliz off doa , gama eta mugitzen 

delakosecretive gutxienez , itxuraz mailakatu tintatua 

trabarik koloreak zeiharkako geldituta , bake sortu edo 

indulgence hutsez nor evade du hala nahi baduzu edo 

plazer gozatzeko horiek munduan bizi duen argiak 

psikodelia mundu bat gabe.Izan zatikatu zatiak 

pentsamendu espiritua jabe izan daitezen , beste mundu 

bat imajinatzen dutenek, kanpoan denean begia urratu 

dugu, edo , besterik gabe, keinu egin bezala 

narritagarriak gurekin istiluen from.Mugimendu honek 

alienaturik beste mugimendu glows eta adimenak urrun 

eta gustorago spray lanpetuta edo hectic izatearen Izan 

ere, erraza da.Thunder psikodelia da eta gidatzen 

kanpoan espiritu horiek gabe manifestuari eta zergatik ez 

zurrumurru eta intrantsigentzia bogeyman gisa errealitate 

paralelo bat da , eta inork ez hemen jaten pertsonalitate 

eta lehengo ezizen Eulate baino gehiago dago , hain 

zuzen ere .Horregatik guztia dela irreala istorio denboratik 

du, baina ezer, beldur, beldur zerumuga 5 dimentsio, 
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polígonas eta lineal batean deports du, baina ez aski edo 

baita inolako ezaugarri gaia, ezaugarri hau hemisferioetan 

delaeta garrantzi apoteosia pentsatu.No lore edo ideia 

abstraktu harizpiak hazten zergatik, bai inoiz ikusi , 

apaindu pertsonaiak, imitazioa mugimenduak eta 

oraingoz egokitasun jaio bultzadak , baina egin jakitun 

eta minimoki kalkulatzen dena .No kalkulu erreala eta 

ezusteko ez dagoela benetako naturaltasuna dela absurdu 

to ezer uste da.Ehotzeko eta yore buruak ehotzeko eta 

hostoak horiz desvanecestes du, eta hori irmotasuna ez 

beldurtzea zaharkitua memoria eta falsificado eta bere 

neurrira egindako bibliófagos jaten.Aparatu neurtzeko 

inguratuta Abyssinians rotulantes ongietorria dute eta 

Abyssinian du trumoiaren barre.Iraganean argitan bizi 

dutenek insta , horiek haratago hiltzen inbaditu 

nabarmenena , hain zuzen ere organo zeruko gertatuko, 

berehala .Baina guztiak teknikoa, gehiago edo gutxiago 

bizia dira, baina energia erradiazio ez direla bateragarriak 

iragana ez ezik, are aurreko unea .Memories horrela 

erradiazio kaltegarriak igortzen baina ez ilundu pentsatu 

duen argia edozein une , momentu edo unetan nahi 

baduzu .Iraganean Oraingoz, oraingoz , momentu , 

bigarren edo frakzio ebakitzen du , baina ez eraginak dira 

, beraz, beti da argi denbora indartsua haize bezala moztu 

aurpegia estasia korronte hutsa, zerbait ordura arte asmo 

aintzat harturiketa plazer inguruan mugimendua egin edo 

izan , zeren zer existitzen eta gure izatearen kontua click 

da , besterik gabe, aurrera begira bere iragana , gehiago 

edo gutxiago bizia argi, iraganeko bizitza izerditzen 

argiaren arabera, bainaez aktibatzen bultzadak gainerako 

maskara gabe mugimenduaren printzipioa gidatuko , 

bigarren une ez bezala , iraganean, argiak besterik 

arakatu inguruan eta ezer cling bizi izan zen .Beno, hori 

da sinonimo kutsadura, erradiazio esker no!Hori dela eta , 
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ez da ezer argia baino indartsuagoa garai hartan, eta bere 

agian guztiak uneoro izan , baina inor ez da inor baino 

hobeto, borrokaren materia bat da , eta ez niri etorri 

sortzetikoa argiak horiek bakoitzak duelako,borondate eta 

irudimena eta energia purua garapena eta sorkuntza 

asperturik , koloreak magikoa eguzkia horia islatzen 

da.Izan ere ez dago, argi eta gehien, hor geratzen 

bakarrik geratzen agerraldien eta objektibatzeko modu 

orekatuan , eta horrek ezin duzu ikusi existentzia .Beraz, 

ez da erreala, hori sentsibilizatzeko laguntzen digu zerbait 

emaitza da .Baina izpiak zer da kontzientzia?Zer da 

benetan kontzientea edo inkontzientea ?Hemen da , ez 

duela zentzu asko eta egiteko ulertzeko gauzatuko hesi 

bat , denok gidatzen oraingoz.Honek aldez aurretik 

pentsatutako oztopoak jarri eta esan korronteak 

gaindiezina dira , hain zuzen ere , ez dira benetako 

oztopoak ez! ?Dena hain irudimenezko guztiak ilusio 

korronte berean bizi , beste espiritu egoitza ez eragiten 

duten egia ez dagoelako, edo hain zuzen ere , ez da beti 

inkontzientea nahia arteko hesia ez da kontzientea 

presente eta erreserbatu egiten dugu geure burua, 

hutsaren bakarrik , bai, badira dioen bezala bizi diren 

iraganean argitan irudimenezko zeruko izaki, gehiengo 

batek duen pisua edo neurria izan behar zuela erabaki 

zuen , baina berriro izango diren oztopatzeko 

dute.Ikusten denez, ez da aurrez lausotzen itxura 

bakarrik natural argi argi hori dela laster adostasuna 

dugun arte.Desadostasunen , zoritxarrean, gatazka, 

indulgences soil gisa zerbitzatu metagailu jarrera eta 

arazo kontziente baina ez hain sakon natural izan 

daitezen.Airea, inguratzen gaituen poza, joka dagoela eta 

ihes egiten du eta, batez ere ukitu, ukitu leuna : Between 

natural eta garrantzi han gutxieneko inpaktua da normala 

baino ez sumatuko dugu eta egiten sentitzen erraztasuna 
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eta lasaia digu , dena naturala dahoriek argitasuna puffs 

gustuko duten .Energia muinean, kudeatzen, indartsu 

iturri gurekin eraldatzeko igortzen , aldaketa 

psikologikoak, utzi ondoren, hit energia nuklearra honek 

egindako kontuan hartu gurekin.Argi kartsua hau hazten 

izango da espero dela errealitatean ez du jasaten , baina 

atxilotu zuen bultzada infiltratzen direla eta hori gaituzte 

jarduteko edo ez jarduteko , bultzada , leherketa 

dinamikoa eta argi hau jarduteko Peacock gisa.Horregatik 

bere agian ere adierazgarri nagusia aprobetxatu digu , 

zuzendu duten eragile arruntak dira , zutabe xehatu 

ezinezkoa eraldaketa boterea da min egiteko .Eta ez da 

ezer indartsuagoa eraldatu behar baino, goratzen eta 

gurekin babesten kutsadura zerbait aldaketa hori 

.Negarrez gogoratzen dut eta ez -eskola pre lehenengo 

egunean , baina batez ere, ondoren gozatu 

adiskidetasuna , nire lagunekin jolasten joan nahi.Zen 

fevers handiko amesgaizto pertsonalizatua, hori izan zen 

kate bat eta behera atxikitako erretzea cauldron bat , 

baizik eta rave pentsamendu infernua izan da joan , baina 

bat-batean esnatu eta azken kopuruan duten oinordeko 

ere gordetako batek eragiten duen gaixoa mutil 

normala.Badakit ere ikasi dut hotza beroa bereizteko 

geroztik , nire anaia haren arabera berogailu esku bat 

jarri duten zati hotzenetan eta zuen parte , emaitza 

beroena arabera: besterik gogorarazten dit 666 edo 

eskubidea eskumutur bat errepiztiaren marka jakin-mina 

nire azken telefono 666 amaitu kanpo - zerbait gelditu 

egingo digu jarraitu nahi badugu, baina zergatik gelditu 

dela garatzen eta emozioak , sentsazioak eta estimulu 

sortzen norbaitek erantzuten denean eta erreakzionatzen 

ekintza baldin bada, nire ekintzaLagunak, pazientzia eta 

adimen konfrontazio beste izateaz ulertzeko.Zergatik utzi 

energia negatiboa geldiaraztea digu , balitz bezala, 
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haurrak erantzun ez ginen , maitea ausardia , hitza 

ordena nor da epaituak eta nork arrazoiaren epaileak, nor 

normal edo anormal, edonork izan daiteke izango da!

Denok fedea eta fezada ematen duten borondate eta 

omniscient eta gogo hori kezka kasuetan izan dut, baina 

soinuak dela aipatzen du eta transmititzen eludes harpa 

gisa hallucinatory oihartzunak dituzten mermaid.Ezer 

entzun lasaigarria baino gehiago entzun bi aldiz ere hitz 

egin dugu, eta gisa isiltasuna ekintza eta ez inozoa edo 

kontrolik gabe dago, gutxi isiltasuna eutsi eta ez -

saiatzeko .Ezin baita torturous izan baina galdera 

subjektiboa eta objektiboa asko erantzun du, isiltasun 

lagunarteko isilik dago baina arma ezin hobea 

kontrolaezina, impulsivity eta egarri guthicioso , ezin 

duten kontrolatzeko horiek gisa funtziona dezake.Lasaitu 

eta entzun , zuk ere isiltasuna entzuten .

               Behin harrapatu nuen txori bat alanbre bat lotu 

zion lisatzeko taula burdina bati eman zion litzateke 

janaria, ura ... Eta egun horretan nire bizi jostailu hil 

zen.Joko txarra emaitza harrapatzeko Nire lehen play nire 

anaia izan da niretzat atzean "izkina " bat non pitzatu 

bere burua zurixka ehun inguru izan zen arte hauspeatu 

me eragiten.4 km ibili nintzen igo mendia eta erretzea 

kentucky izateko $ 12.50 bilera horietan nire lagun 

lanparak, edalontziak , agertu jaten , zirkua berriki 

pasatua herrixkan da.Nire lehen txirrindularitza 

exhibizionismoa urtea gehiago izan zen nire anaia , bi 

huts egin adreilu batzuk pasatzera eta besterik ez zion 

pro ospitalera eraman zuten.Ia aldi berean , haurdun puta 

bat eta, ondoren, egin nire anaia nire avenging ladrãozito 

, gerora nire laguna izango dela hartzen duten me eta 

lurreko anaia craziest izan nuen marmolez lapurreta 

ferradela bat hartu zuen.Lagun hori ez zen nire 

urtebetetzea gonbidatuta , baina ziur eskaini zidan nire 
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lehen lego eta bizitza bakarra.1. komunio aurretik Days 

tokiko komunitatearen zentro lagun batekin joan zen eta 

lapurtu sin eragiten du .Hasieran bakarrik izan 

zen.Ondoren ace ezkutatuta jolasteko hasi nintzen, eta 

hori da, nire amaren lagunik onena nola ezkutatu nintzen 

zion bakarrik geroago ikasi izututa zela utziz etxean, eta 

guretzat ez atea ireki dugu deituz.Lagunak bizikletak, 

autoak, marmolez jokatu eta gustatu abentura ... Amaitu 

ondoren, gogoratu saltxitxak eskainiz eta bestelako ketua 

gertatuko egun bat erregeen on janeiras abestuko joan 

eta gastatu dirua irabaztekogaldetu diogu 3. klasean eta 

irakasleak ordezkatu zen , nahiz eta, eskolako jolastokia 

hondarrezko mendiak eta zuloak obra izan zen , baina , 

ausartu nintzen, gela eta lehen " eramango reguada bat" 

lehorteak ausardiaz for aldiz etorri nintzen, eta 

ausartueskua hartu nuen irakasle hit me aurretik, 

bigarrenean ikasleak aurrean eta itxurak barkatuko.In 4. 

mailan nire lankideak aita bildumak estaltzen, saldu 

osagarri horiek ateratzen duten gaur paperak 

bezala.Lehen morroi gogoratzen dut non nire amak jarri 

eraman ninduen eta nire aita eta nire anaia eta morroiak 

ikusi nuen horiek ukitu genitalak ere niri ez zen ausartu , 

eta bota zuen bere gorrotoa zela lehen ere nazkabizitzako 

.Natal gehi nire lehengusua eta nire anaia naiz eta lortzen 

zuen lehena pink floyd LP - horman, primaço 

cool.Gogoratu 1ean 1986ko maiatzera komunio uhal 

ezpata errautsa elizan izan zen, dagoeneko estu 

oinetakoak paseo bizia.Denbora Estarreja udalerrian utzi , 

atzera geratzen lagunak eta ezagunak , lortu nire irteera 

ezkutatu guztiak ari gerora irakasleak gutun bat 

konpentsatu ikasturtean 4. maila egin aurretik utziz 

prestazioa batera norerakutsi nire isiltasuna miresten 

.When I got Estarreja county mugitu Pardilhó nahi dut , 

nik hilabete batzuk izan dut, hemen hasi zen nire egun -
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eguneko , badakizu denbora zer dugu askok deitzen 

biktima izan nintzen eta beldur Bulling dut, nahiz eta 

beldur denean etxetik bidaiatzeneskola-autobusa , ez zen 

inor nor zen pozik " bustitzeko zopa !"1go lan hori izan 

zela gogoratzen dut autoa garbitzeko nire aita eta pasa 

faktura dagoeneko idazmakina eta niri ordaindu zuen .5. 

mailan sartu nintzen baimena bereziak dituzten hots nire 

guraso edo tutoreak izenpetu erantzukizunik uko egin 

5.mailako sartzeko eskola c + s Brodick oraindik ez du 

gutxieneko adina izan delako .Iritsi bakarrik roll 

komuneko papera eta fumava- iritsi munduari denbora 

gelditu me aprobetxatu banku lapurreta , etab nahi ... 

Baina aurten nire lehen maila eskuratu dut eta bertan 

aipatzen ikasleari cross country parte hartu du1988/89 

15ºlugar lortzean, ez   da ezer txarra norbait oraindik ez da 

hazi , beraz, gehiegi hazi sentitu sarean albo batera utzi 

eta joan zigarroak erosi.Ibili bike balaztak gabe zuen eta 

sneakers zoletan gastatu nire goiz erretzea sg erraldoi bat 

aldameneko taberna onenak Estarreja goiz buffeta 

hobetsia eta ez zuen kafetegian jan serio zor diot .Gogoan 

dut 1go hileta ekitaldian parte hartu dut nire parakeet 

Pena izan zen hori izan moztu hegoak izan ... to patioan 

jolasten joan zen, eta loquat bat igo denean salto lurrera 

I, budgie apurtu !Hemen hasten da nire sequels ;lotan 

nahiz eta ondoren animalia hori galdu negarrez erori 

nintzen , bukatu dut mosaikoak bat batu eta han bere 

ehorzketa egin.Guztiak oso ondo ez da katu bat hurrengo 

egunean joan bilaketa da !Istorio honen emaitza zuela 

Gabonetako present eskatu, baina aurkitu zen , nire 

etxeko atea on stray txakur batekin amaitzen da, " teko " 

hau ongi etorria dugu eta bukatzen ari azaltzen du 

helburu katua, besterik gabe, nire katua hil teko 

erasotzeko.Nahiz eta harri batekin hit dut arinagoa 

gainean kuriositatez eta hautsi.
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               Nire lanaren egunotan, jostari me hostorea non 

aritu errieta duten ... nahiz egunkaria hartu zuen 

Komunera irakurtzeko eta ketua bi bat edo zigarroak 

ordea denbora ez nire anaia eta by beharreko harrapatu 

at myarreba beldurra iritsi paketea bota autoan 

leihotik.Otsoa itzala esperientzia bat izan nuen: galdu zen 

baina aurkitu .Babestutako , baina aukera bakarrik.Zure 

trebezia solidoen kimiko eta ezinbestekoa ur elikadura 

.The garbitasun propioa "itzala" abentura geruzak eta 

lurreratzea , Caricuao izan.Otsoa babestutako zen bezala, 

baina jarrera bakarrik , itxurazko bakardadeak 

murgilduta.Gaur Caricuao otsoa idatzi nuen bezala, zure 

mundua aurre dut eta interpretatzeko.Lagun 

independentea ez beren izaera basatia gabe bizi, baina 

benetako newbie ongintza bizitza bat, Caricuao enbrioia 

non graduatu I leialak odol gaztea , batez ere zintzo bat 

beldurrik izaera, funtsean baden baina azoka eta zure 

laguna errespetatzen ditulaguna eta lagun .Beraz 

bidaiatzen leiala eta konplizitatea beti berotasuna eta 

isiltasuna interpretatu.Caricuao " kale " eta enpresa 

itzalak asetzeko apur bat nahikoa bizi izan dut .Baina 

ausardia otsoa ikusi nuen eta muda eta estatutu 

konfiantzazko lagun lotura ezarri zuen bere 

askatasunaren alde .Ez bada gauza bat otsoa izan zuen 

askatasuna izan zen, izan zen , bakarrik, bakarrik!Eta 

doan!Shadow Wolf extrahuman energia glowing beren 

izatearen modu batean.Bere zaunka With beren izaera 

geneak independentzia basatiak inposatzen .Haien 

bakailao espirituala alone Gabon partekatzeko otsoa,   edo, 

hobeto esanda itzal Caricuao otsoa plater free banan 

konektatuta dagoen bitartean batera fraternally euren 

edari halaber partekatzea erabaki.Aukeratu by bakarrik 

gara ?Jakina!Naturan forma bezala uste free gara.Niri 

Gabonetan opari bat , otso Caricuao etorri zen, baina 
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basa ingurumena genetiko sortzetikoa zen dago haien 

kromosomak tiratutako bere izaeraren garbitasun doan 

sentimendua da.Bizimodu gisa Enigmatiko baina bizitza 

Lust by elikatutako eta gozatu zure bakarti baina free 

eskuko edozein murriztapen edo inposaketari .I eta itzal 

otso lagunak dira , bere unconventionally jarduneko 

besteen indarkeriaren bidea uncharacteristic , free ama 

natura eskuetan gaude eta beraz, hazten garen eta zer 

infiltratu gurekin eragindako dugu .

               

10 baino gehiago min especado izateko nire aitaren 

maitalea begira lortu nuen , eta pentsatu , pentsatu , 

gutxienez, zarata bat zen arazo batzuk izan joan egin 

zuen.

               Beti gustatu izan zait nire anaia baina behin 

beat zuen me bere ukabila eta nire aita nortasuna lortu 

denean ihes egin nuen kalean Pardilhó , Estarreja county 

by pijama eta azkenean sasien gertu patioa.Arte makillaje 

ohiko irteera igandean jarri nuen bere aurpegia markak 

direlako .Ibili zen balaztak gabe eta gastatu sneakers 

harrapatzeko , nire aitona eskaintzen bizikleta Rode ertza 

bakarrik pneumatikoak gabe saltzen dut eta saldu pisua 

non $ 300 egiten ditut .Eskola honetan amaituko bi 

negatiboa, beste matematika eskulanak egiten dut, ez dut 

sekula konturatu hain txarra izan zen eskulan ere.Jakina 

gizarteak hartzen eta bere ohiturak hasita 1989an futbol 

jolasten bukaera arte karrera hau 1998an atleta kirol 

kluba Estarreja gisa praktikatzeko futbol zentro- boom 

bezala hasi bezalako 3ko gol bat iritsi nire ibilbide luzean 

,baina Ovarense aurka partidatxo bat izan zen.Ondoren 

zuten hirigune aurrera posizioan atzera hazi ahala , 
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bidaiatu dut urrun- ezker, gero eskuineko erdigunetik 

egin ondoren, batez beste zentro erdiko babesa lortzeko, 

eta posizio askatu.Nire karrera amaieran bat joko garbia 

anti nabaria of kirolari bezala ezagutzen zen , oraindik 2. 

helburua eguna entrenatzailea taldeko kapitainak eta 

jolasten erdiko erdilari izateko eskatzen dut golak eta gola 

joko horretan erregistratu,diferentzia egin eta erdiko 

distantzia Rode kontrajarriak helburua " cuequinha " a 

atezaina eginez izateko.Futbol partidu pin hartzen ordena 

antzezlanak egiteko alorrean ere pentsatu.

               1990/91 urtean batxilergoko 7ºano du 

Estarreja , gaizki eskola honek integratuta zen bertaratu 

bihurri izateagatik eta istorioa gainditu egun bat 

masturbated I ikasgelan direla , ari historia irakaslea 

bikoiztutako Patriot misilen izatea gisa - , garai 

hartanIrakeko gerran , ezinbestean , 4. maila negatiboa 

gaitzetsi .Zer minik me gehien izan zen Portugalgo lehen 

eta nire ikasketak bakarrik izan zelako.To Brodick 

eskolara itzultzeko non izan zuen 5. mailako 

erabaki.Ondoren 1991/92 ikasturtean 7 eskolako c + s 

Brodick lehen urtean goitizena behar "AIDS" lankideen 

artean , misbehaved ospea dute datozen, ordea eskola 

arrakastak izan ziren kalifikazioa pasatzen ahalbidetuz 

me, dagoenekoaltuera denean aurre zergatik Brodick 

Estarreja datoz zuk esan izan eskola Estarreja kanporatua 

.Dentsitate txikiko disketeak zulatzen egin zion eskua 

zulagailu batekin bereko edukiera bikoizteko , etorri 

Estarreja Brodick ikasgai joan " bike" buruzko nahita joan 

ondoren ovarian arte , txikleak eta gozokiak 

mastekatzeko hipermerkatua lapurretan .Partida onena 

egin nuen nire ibilbidean zuzeneko ondoren izan zen eta 

beachfront club aurka izan zen furgoneta me eskuratu 

etxera etorri arte.Gurina ogitartekoak euli bat jarri 

izeneko lagun bat dut " MINETE ," lehen film porno ikusi 
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nuen harritu me, emakume bat Dick eta amilotxak izan 

zuen denbora zerbait berdina dela gogorarazi zion, suge 

eta aingirak beste izan zen , nire aita eszenak... Estarreja 

eta Brodick bidaia artean cp arabera sakea egin izan 

zituen, baina tabakismoa beharrean areagotu izan da 

gainditu erosi hasia zen bezala ... dagoeneko izan dut 

fase batean tabako aldaketa txikiak izan bakarrik 

hitchhike izatekoeta okindegi joan zen jan ogi erdi 

garagardo bat edan lankideekin galtzerdiak Litrada 

.Etxean nire aitona airgun bat filmatu eta beruna 

ricocheted eta ia hit me eta Proyectil buzzing entzun.I 

once urtebetetze festa bat joan zen, orain drogen craze 

oietako bat erre eta belztu zuen alderdi hori izan zen 

Haxixa sinesteko egiten ondoren .Joan aurretik nire 

lagunak etxea izeneko tren eta txanpain botila lapurtu 

nire aita eta datozen hainbat aldiz entrenatzen kanporatu 

aurretik edan.Egun batean bere lagun bat mozkorrak 

esaterako ospitalera eraman behar zuela hartu zuen.Bere 

aita , nire making kexa deitu izan ziren.Futbolaren 

klubaren prestakuntza berezia izan zuen, hau da, gure 

aurkariaren taldearen Aveiro aukeraketa talentu berrien 

bila zen.Zoragarria entrenamendu bat egiten eta hori da 

niretzat Aveiro aukeraketa entrenatu jarri dute eta, nahiz 

placement bat lortu.Aveiro denboraldian 91/92 Futbol 

Elkarteko aurrelaria gisa jokatu , ezker hegalean 

descaindo , jokalari bat ordezko izan zen geroago FC 

zenPorto .11- 07-1992 hautapen sub -13 elkartuko ditu 

bertan, Aveiro aukeraketa aurrean Leiria aukeraketa 91-

92 denboraldian bukatzen dute litzateke, hemen izan joko 

hau nire aukera izan dut , eta bigarren zatian sartu 

zenAveiro , 2 - - Leiria , 1 " kirol s eremu konplexu at 

joko aldizkarian Aveiro, asteartea, uztaila 14, 1992 by 

salatu.Jacinto ."In itzul bainuen, Aveiro taldearen 

hamaikakoa determinazio batekin.Lehenengo zatia non 
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leirienses nagusi bezala, Aveiro jarraitu jokoa kontuan 

hartu eta aurkariaren defentsa hobeto ustiatzeko , 

"aurpegia buruz " bat emaitza eman.Iritxi, berdinketa 

lortu , mairu Filipe bidez floated in the Beacon hondo " 

izateko.Ez dakit zer joko horretan egiten ari nintzen , 

orain arte gogoratzen dut joan izanaz ezin pilotak 

harrapatzeko izan nahi bezala, edo motelegia zen edo oso 

azkarra izan zen, baina , azkenean, ez puntuatu egingo 

luke 3. helburua nirefutbol karrera , aurten ez zen 

Selekzioen arteko Txapelketa no arrazoi 

ekonomikoengatik , eboluzionatu ezin duzu gehiago?Ez 

dakizu .Goazen ikasturtean 1992/93 horrek 8. eskola c + 

s Brodick kalifikazioa parte hartu eta dagoeneko tarteak 

guztiak ketua, jokabide desbideratua matxino bat izan 

zen.Lagun batek eskola militarrean izan zen esan zuen, 

garbigelak eserlekua burua duzu komuneko zen esaten 

batera Frantziako mailako laguntza bat etorriko lortu nuen 

, kemena ez nire aitaren begien aurre egiteko lehen 

ospitaleratzea arte izan ,belar chewed etxera joan zen 

lehen futbol prestakuntza eta taupadak bat hartu nuen 

azken aldia igaro ondoren , aurretik, prestakuntza bat 

jokatu hasi zen, " Partiduaren " eta nazioen zion eta niri 

itxaron daude, oraindik gehiago hartu duten esan zion, 

etaitxaron zuen ... nire burua tar aurka izan zen arte " 

Pardilhó " deitu zuen.Nire ganbaran lehen disco da ku 

izenean * emanez daukat.Sabaileiho batek Rose 

eraikinaren goialdean eta etorri ziren beste gauza batzuen 

artean teilatuan mantak izatea, nire lagun ketua artilea 

hainbat aldiz, Nuno du nire lagun bat got me tximinia 

baten ondoan mugen ertzean batera, hontza bat utzioreka 

eta eragiten zidan ia sabaitik erortzen off nintzen.Blue 

Ray Blue Ray enraged inbaditzen dit behar dugula poro 

zikin aurreiritzi eta intolerantziak tximista urdin honek 

greba egingo isurtzen energia moldatuko .Izaki guztiak 
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sortutako Argia pasatzean gailuetan ari ez bilbatzen 

kalterik artifizialtasunik lotsa zaila gabe.Laser argia hau 

sarkorra da eta invisibly ikusezin eta oharkabean 

sartzen.Psikiko eta maisu hipotesi argi bat bidegurutzean 

egin psikiko zerikusirik ez da .Bere habe pozoitsuak 

pentsamenduak eta aurretiko ideiak beren pozoia eta bere 

antidoto egin behar suction bidez Inconspicuous eta 

kalterik arrazoiak .Teilatu argia, buruetan desegin 

norabide eta ekintza, ekintza gabe mind trapuak ezkutuko 

oroitzapen argitan zeharkatzen duen kea , motor hau 

motela eta uncoordinated massificadora gogoaren 

pentsamendu Frenet urrats hoztu dela .Inaktibo egon 

beharreko denbora gogotsu Piercing bat ireki da eta 

garunaren eta zirraragarria argiak Deambulante 

estimulazio elektrikoak banatzen.Hipnotikoekin eta 

geldiaraziz gorputzaren masa indartze, desencadeio 

huskeriak errimak gisa.Teilatua Argiak horiek aldetatik 

ingeniaritza buru gainean etorri." Batzuek tximinoak, 

beste batzuk attics bakarrik!" Sarrera nagusian nolabait 

Beste argiak , oroitzapenak, pentsamenduak attics 

barneratzeko nahi dut, bizitza labur arrazoi nagusietako 

gabe baina oroitzapen asko bizi zela.Direla kontuan betiko 

ireki edo kutxak itxita enlighten oroitzapenak ... Ia 

bilatzen VHS zintak, eta alokairua ordaindu dirua ez izatea 

gehienez denboran zabaltzen da eta oso gutxitan igoera 

lorik zer zen pentsatzen zatitzeko.Nahiz kasete 

hilabeteetan pilatu ditut.1993an nire dirua hartu nahi hasi 

nintzen eta dei baten ondoren ludoteka bat lan egitea 

erabaki zuen.Garai hartan 15 urte zituen eta autoritate 

asko duen espazio- ordenaren eta 16 urtetik beherakoen 

debekatzen sartzea mantendu ikusi.Haxixa lehen 

kontaktua izan zen, eta horrexegatik da geroago 

kontsumoa 17 urte baino gehiago jarraituz.Testuinguru 

horretan harremanetan dut beste errealitate batekin 
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baina inoiz ukatu eta heroina eta kokaina erabilera ukatu 

nuen , egin nuen hori esan behar bezala zehar nire bizitza 

ez zen ordena edo helburu hau da nik egin dira "mina" 

daiteke , baina inoiz ez kontsumitzea.Kontsumoaren 

esparruan jarrera desegoki eta dagoeneko ospetsu bat 

"artista" ikasturtea 9an kalifikazioa finalisten festa 

amaieran 1993/1994 In aurkezle izateaz izan zuen.

Generator, generator edo sorgailu maitasuna maite zer 

erregai Carnal nahia ez birtual honetan , eta hunkigarriak 

esteka honetan gardenki musu eta zerbait energia 

emozionala eta gorbatak elektrikoen garapenean 

funtsezkoa egarri.Sorgailu hau egos eta pertsonalitate 

hornitzen ezkutatuta eguneroko ordezkari gisa aurpegiak 

gosari, edo afaria , edo ura , egun- eguneko energia 

elikatzen duen hartuta bezala.No maskarak edo lacerating 

pentsamenduak, enquadramo digu errealitatean 

maitasunaren energia edo energia eta zorrotza eta 

ordezkari itxura maitasuna eta bakardadea bizitzak 

elikatzen inoiz ixten behera , incorruptible botere bat 

kable baten bidez electrifying maitasuna , bainaegia, 

betiko!Beti egarri electrifying nahia begiratu eta 

pazientzia batzuk egun eta zeiharkako aurpegiak deus 

ertain elektrikoan hariak solteak dira ordezkatzen dituzten 

monotonia asmatu.Berezko motor irudimena sartu 

venture eta errealitate aitzindaria , baina ordezko 

berehalako kontaktu choke.Harremana motor -bizitza, 

motor ezinbestekoak , adostasun bizi errealitatea eta ez 

dela izan gaur , baina ia kontziente gogoa imperceptible 

beste errealitate ahazturik , baina ez da han!Beti dago 

berehalako aukera zentzua presente, beraz, 

komunikabideek ezin izan Urezko, ez maitasuna sorgailu 

pentsamenduak diapositibak esan eta baliabideak 

eskuragarri;maitasuna buruz sorgailu da beti prowl eta 

beste edozein ingurune ez- birtualean eta kontrolatua hau 
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oso indulging izateaz , orduan ezin divest yourself 

plazerra sortzen du , eta inoiz-gaur soul pieza nahi beti 

stifle aurpegiak horiek ugaltzen.Delako ezin pieza edozein 

bota , energia bat eta bere pozaldi ere kultura anitzeko , 

gogobetetasuna hainbat errealitate batzuk garatzen 

dituen birtual eta irudimenezko gara , soilik besteen 

aurrean arauzko botere berri ezkutatu adimenak edo bere 

burua ispiluan dagoen bezalaneutroi, horiek benetako 

argiaren animaliak dira.Bright herensugeak ignited 

daiteke eta korrontearen gurekin bidez nagusiak eta 

biziberritzen gaituena eguneroko indarra eta mimoa 

distiratsu izaki eta errant ematen digu , bai!Walkers argi 

edo gaixoa eta convalescent zapalkuntza indarra dualista 

eta zapaltzailearen errealitate buru emateko , hori izan 

baitaiteke.Ez abatas duzu oraingoa hau polo negatiboa 

inkontzienteko infiltrating eta oposizio nortasun 

kritikoaren mina sakona murriztuz buruz , garrantzi 

errealitatea eta kimiko eta elikadura kimiko anti 

berrikuntza eta lorpen espirituaren zirkuitu positibotasun 

lorpen hau elikatu baizikez da besterenezina elikadurak 

bezala plazerra ez bidean Frenet lasterketa , baina 

adimena drags pentsamendu eta transmisioa honen 

olatuak izateko.Pentsamenduak transmititzeko erreala da 

eta zirkuituak garatzen eta inork ezin ukatu Zirkuitu 

horiek egungo zapalduak sentsazioak eta plazer aire 

denboratik batean zabaltzen denok daukagu   

betablokeatzaileak kanpo estimulu hasten direlako baina 

hori gure bizitzaren egarri hobetzeko.Bultzadak hauek, 

beraz , gure pentsamendu eraginik eta batzuetan 

gatazkak gertatzen dira edo pentsatu ere garatzeko, 

baina zoriontasuna ekarri ahal izango da, protoi ilusio hori 

izango da kanpoko errealitatea eramango.Argi Blue 

aktibatzen indartsu emozioak duten zubiak eta eskailera 

zeharkatzen eta boterea infiltrates witty elikatzen duen 
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ahalmen hori bere ultra sentikorra habe gardentasuna 

elokuenteak adiskidetasunaren edertasuna dela apur bat " 

blue" bila ongietorria garatzen sentimenduak argi urdina, 

indartsuagoa, biziagoa, eta konstelazioak adarkatzeak 

sakona sentitzen dira eta alienaturik Hertzian olatu 

horrekin gurekin garatzen.Ahalmen hori eragiten zeiharra 

adimenak bizi sentimendua , turkesa adiskidetasun sakon 

eta iraunkorra eragiten dieten bereft , berez egiten 

eromena eta gozamenerako edertasuna arraroen eta 

invigorating zaleentzat habe magikoa.Twilight intentsitate 

hariak garatzen zuen eta energia eta gaizkiaren babes 

epela transmititzen eta agonia eta isiltasuna , ez, ez 

dagoela eludes gurekin eta aipatzen digu pentsamendu 

abstraktu maskara gutiziak , baizik da argi indartsu bat 

eta indartuz plazerraerreala eta imaginarioa , baina 

eragiten du eta nork eragiten beti bere mugitu eta agortu 

intrinsekoa eta iraunkorrak adiskidetasunaren mugak 

.Maiteminduko zuen, eta arrazoi baina janaria zerbitzatu 

emozioaren bereft duten, nola dator eta plazer dakar eta 

lizunkeria atsegin, plazer duten kaloria dago eta 

inbaditzen guztiak ilusio zioten batean lehen kolorea 

honetan datza behera eta erroiluak metaketa 

abrochahutsak direla denborarekin baina horrek ez du 

etorkizun horretan desagertuko energia da, hau da, beti 

presente, babes , ez du utzi kontrolaezina plazerra 

distiratsua maila eboluzionatzen digu.

               1994an electrician ikasten hasi nintzen eta han 

goitizena nago oraindik ere, " Faíska " shock bat hartu 

nuen hari solte batean hau delako eta amaieran ez 

zegoen korronte elektriko bezala ezaguna da gaur 

egun.Gauean bertaratu hasi nintzen eta gero , 1994an, 

lehen bisita disco eklipse nahi ere, " harrapatzeko -

edalontziak " oraindik , egun horretan gogoratzen dut 

haber alkoholemia proba bat eta emaitza operatiboak 
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aurretiko 2,0 baino handiagoa izan zen egin 

nintzen.Tonight zen fantasiazko, harrapatu dut besterik 

botila disco eta kudeatzaileek bere buru out etxe batek 

egin beharreko guztiak, eta han izan nintzen etxean, 

mirari bat eklipse udan , azken urtean , hori lortzeko end 

gisa I izan zenbartender plano eta bartenders egiten 

gauean , jada stand izan erdian 

ordezkatzeko.Aurrerapenak utzi nuen eta ovarian lortu 

dut, fitxatu ikasturtean 1994/95 10 urte kirol gunea 

eskola joseph macedo Fragateiro , beti izan zen txarrena 

ed dagokionez.Gorputz eta kirol hau ere nire portaera 

txarra ondorioz izan zen , nahiz eta igeriketa altuera 

praktika mediku ziurtagiri bat daukat alergia erreakzio bat 

aipatuz kloroa , baina zer ez nekien zen igerian !Futbol 

talde bat izan zen, "les bufons " edo peidolas deitu eta 

etorri haientzat dirua biltzeko komertzial Estarreja arloan 

izan zuen.Mozkorrak With egin gainditu pj bidez me 

Aveiro lagun batekin , egin etapetan bigarren mailako 

buruzko ebidentzia global aurretik non " submarines " 

garagardoa eta tarta nahasketa jest bihurtu zen.

Bayou supermerkatu gona finalisten maitasuna batera , 

hura hartu genuen apartamentuan non bildu -the dugu 

esan apartamentu botilak hutsik oinean garagardo jaio 

bidaia batean.Garai hartan nire neskalaguna urteurrena 

dela eta got me Furadouro edan , beraz Bukatu dut lotan 

erortzen mahaian oraindik zopa bakarra iritsia zen eta 

noiz bota mahaian afari paseo bat eman zidan ondoren 

etxera esnatu naiz eta festa bat izan nahi nueneta ez 

etxean.Nire hemezortzi ikusi filma Trainspotting beti 

aurkitu txantxa izugarria komun bat eta sartu gizona 

turds itsasoan murgiltzen delako eta askotan nire 

amonarekin elkarrizketa gustatu zer me ateratzen batekin 

hitz dela turd dela bullshitnire ETAren bigarren bullying 

are zaharragoak nahiz eta nire anaia ezkontza festa 
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beldurra ziren 3 ron eta plano asko botila batekin egin 

duten eta pertsianak gaur goizean gora bota 

harrapatu.Bikoiztutako " txetxeniera " futbol txapelketa 

batean taldeak txapeldun nire aurrerapen jarraitu eta 

1995/96 dagoeneko 11an kalifikazioa eskola José Macedo 

Fragateiro batean trantsizioa lortu ahal izan kalifikazio 

12an , baina matematika eta kimika fisiko batekin itzuli 

nintzen,inoiz lortu horiek berreskuratzeko .Salto egin 

leihoaren klasea atera nintzen eta atea zehar ibili izan 

zuen bainugela irakasle nor zen taldearen zuzendari esan 

nire gurasoei esango luke eta hori etxean arazoak izan 

Deitua dut joan da esateko.Hala Rode martxan eta , eta 

gehiegi muskulu bat askoz salatu geroago , urte 1996/97 

hernia baten kasuan beharreko ebakuntza , huts egin 

ondoren , urtebeteko soldadutza zein ikuskatze 

militarraren me ezgaitasuna kontuan looming etorri 

zenniri salatu ezin exekutatu , nire hankak minik 

delako.Tri- turbos lagunak hots 3 iragazkiak 

artikulazioetan egin da.Taldea eragiteko eskola "atzean" 

Eragindako bulling egoerak eta bikoiztutako zutenak .4 

eta 5 pertsona bilerak sustatzea ovarian eguerdian hirian 

, adierazpen eta gonbidatuak askatasunaren aurkako 

benetako erasoak nor nire onena aliatu Nuno batekin 

bildu genero talde ohiko coagíamos .Adierazpena 

udaletxean Estarreja , transkribatu I: monitore gisa 

zerbitzatzen zuen laneko programan 1ean oinarrizko 

hezkuntza "opor aktibo" Uztailean, abuztuan eta irailean 

1997ko hilabeteetan zehar zikloaren haurrentzat " 

zerbitzuak eskaintzen duten berretsi dutdira zabalduena 

aitortzen eta interes eta konpromiso demostrados edo 

lanaren meritua bai goraipatu.Santarém esaten buruan 

zuen Expo joan joan fart bat eman eta me guztiak 

lausotzeko datozen lagun batzuen etxera izana bota 

urtean errepikatzen 1997/1998 12. urtean leiho 
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boxeolariak non matxurak dedikazioa naiz 

aurpegiratuikasleen elkarteak , urte horretan gidatzeko 

hasi.Itxaronaldia eta ondo ibili nahi duten zuen , saltoka 

nahi, alde batetara uzten eta erretzea helmuga 

antsietatea korritu gabe zebilen adinaren arabera 

aldatzen beti modua ansiosíssimo bizi zerbaiten zain 

arren, beti zerbait nahi dugu, gugan guztia Will bezala 

nabarmentzenustekabean bere burua.Aurten honako 

boto- proposamena prestatu dut : da determinazio handia 

eta zentzu erantzukizunaren rekin dela hauteskunde 

hauetan candidatamos batxilergoko ikasleek José Macedo 

Fragateiro elkarteko bazkide.Kultur eta jolas-jarduerak 

bultzatzeko eskola honek duin bihurtzeko helburua , baina 

gaizki barrutik eta kanpotik inposatu behar da.Helburu 

hori proposatzen dugu lortzeko : - errealizazioa finalistas-

prom baten ikasleriaren esleituko kultur eta kirol egun , 

gazteen aste bat barne, futbol txapelketak, saskibaloia 

eta boleibola sustatzeko (gizonak / emakumeak 

..).Prestatu hilero, ordena osatzeko eta jakinarazten 

gizarte arazoetako ikasle bat eskola egunkarian 

eztabaidak sortzea - gazteen astean hainbat ekintzekin 

egunean - - billarreko mahai futbol bat erostea 

associados- entrenatzen harremanetan jarri"batez 

besteko " ordena gure eskola jarduerek ikasleen elkartea 

ekimenak sustatzea da, eta, bereziki, batera." Zenbatu 

dugu zure botoa on" zerrenda - hau zure elkartearen 

zerrenda da - eman vocês.na kanpaina zentzuduna 

ikasleek egindako kondoiak banatu eta osasun datozen 

eztabaidak zentro hori ez etorri konturatzen zergatik 

kontaktuan mantenduosasun zentro nahi ikasleak klase 

pribatuak joateko jarraituko du.Kanpaina lelopean , 

"eman zentzuduna zuretzat! " "Gure musika erreproduzitu 

gure urratsak jarraitzen ditu " eta are "," kanpaina hau 

onartzen duen egoitzan ekarpen bat egin nahi , edo 
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militante eskainiz Alderdi Sozialistak kartelakfesta, 

militante -orriak banatu zituzten, baina ez militante bat , 

gure elkarteak indar politiko hori irabazi du .Beste 

proiektu bezala exekutiboa taula billiard mahai-futbola 

erosi eta partiduen kostua 20 maskorrak erdia 

lortzen.Inaugurazioaren egunean, eta, aipatu dut : 10 eta 

20 ordu artean azkena 1998ko urtarrilaren 14an , gainditu 

hauteskundeen ostean.Bi zerrendak, eta b zeinen 

ordezkariak zehazten dira aplikazio prozesuan, acto que 

tuvo lugar muga normala erregistratuz parte hartu 

du.Hautestontzietan , eta horrek 740 ikasle bozkatu ixtea 

jarraituz, boto zenbatu jarraitu dugu.Hamar zuri -

hamabost boto boto nulos- bostehun eta zazpi boto 

zerrenda a- berrehun eta zortzi boto zerrenda b zerrendan 

botoa arabera irabazi du lehen txandan jabe irabazlea 

orokorra zela emana honako emaitzak Yieldingelkartea iaz 

bozkatu honako elkarte ebaluazio bat aldean eskaintzen 

ditu ikasturte mila bederatziehun eta laurogeita 

hamazazpi da.Aurkezpen horren ondoren ez du inolako 

saldo positiboa agertzen dira.Adierazi behar da , aurreko 

elkarte bere ondare hori mahai bat , metal kabinete bat , 

aulki bat, banku bat eta bi xake jokoak (osatu gabe) .eta 

kito gehitzeko saioan bertan minutu hauetan marrazten 

hasi ziren amaitu dituhorren ondoren irakurri eta onartu 

kideak gaur sinatuko dira .Days kanpainaren ondoren 

salaketa anonimo bat eskola non Lion King eta Al Capone 

goitizena zen dut batzuetan egin ninduen joan klasean 

pertsonaiak, hala bidez delako zirkulatzen da , gauza da 

nire ondoan konplikatua izan zen , halaber, exekutiboa 

taula ikusiHaxixa kontsumitzailea eta eskola baten 

arabera bezala psikologoa ringleader .1998ko amaieran 

ovarian PSP egun ikerketa eta ez poliziaren ikerketa 

informatzen kexa anonimoak Estarreja ganbera 

presidente semea izan nuen, eta trafikoaren sare baten 
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buru izan zen irekitzen da.Izan besterik bateratua denean 

polizia instalazioetan sartu nintzen, ukatu kontsumitzen 

eta falta zitzaigun eta ez du nahi , geroztik han jada ez 

zuten kontaktu edo zuzen ovarian horretan nire galdeketa 

buruzko informazioa erretzen.Prom Aurten susmo eta 

afaria ez ordaintzeagatik , akusazioak pean immoral 

hurrengo egunetan ordaintzen zen delako 1ean nire lagun 

onena lana garai hartan , zerrenda nork aplikatuko 

hurrengo urtean beldur zen ez egiten dugunafarian , zen 

eta bertan , zurrumurruak egin ordaindu dugu.Urtarrilaren 

98 On hezkuntzaren aste naiz gonbidatu, bere exa 

oroitzapen ekarri.Jorge Sampaio Errepublikako 

presidentea bertan argazki baten dedikazioa batera 

esleitu "Aveiro taldean , batez ere , eta eskola José 

Macedo Fragateiro batetik , lagunarteko besarkada 

batekin" hezkuntzaren astea Urtarrila 24 , 1998 -

Errepublikako presidentea , bazkaria zutik 

Izanelektrizitate museoan bertan agurtu lehendakariak 

ere.Urte berean , aukera izango dute pildrinha Furadouro 

disco lanean , han bartender bat entretenitu gisa filma " 

Cocktail " gogora ekartzen duten botilak eta malabareak 

trikimailuak gonbidatuak gau bat izan zen, oro desagertu 

me eta disco duten sentimendua izan nuen orduank 

flamed up sinesteko hau are esna ondoren nago lausotu 

bota guztiak leihotik kulero , kafetegi bat aterki baten 

gainean erori, egun geroago , nire lagun baten ama 

dagoeneko garbitu barruko arropa dela esanez itzuli behar 

daAgian zuen goitik erori.Komun 2 urrezko greba bat 

absinthe botila edan nire bikotearekin batera izan 

zen.Festa batean arte bezero bat zerbitzatu naiz 

buruzagia aurrean eta hasi betaurrekoak likidoa 

zabaltzeko guztiak kontagailu baino gehiago bete eta 

berehala izan zen tiro .Laburbilduz bezero batekin 

manager bat izan zen , eta horietako bi plano esan 
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besterik ez zuen guztia zabaltzeko balio izan dut: 

hemendik !eta egun honetan , ez gehiago gizon honek 

hitz egin zuen.Parte hartu dut ezkontza nire anaiaren 

lagunik onena , sasiak erre nuen bainugela eta got edan 

me , beraz, zapata bat jarri dut mahai gainean, eta 

sakelako telefono egindako.Gaua beti betaurreko eta 

Einsteinen formula idazteko eskolako erabilitako 

kontsumitzen Haxixa lagunduta estaltzen 1998-1999 

monho bar - bartender Hemen izan hilabete batzuk cups 

zerbitzatzeko.Final party 2ºperiodo bat Konturatu , ohikoa 

den aldibereko disco Phoenix gisa 900 pertsona jo zuen 

lehen monho dutxa arrakasta bat hit 700 pertsonen ia 

200 beste pertsona batzuen aurka aurkariek alderdiaren 

zen.Festa ondoren jangela elementuen elkarketan guztiak 

atera monho afaria ez hori emanez , diru gehiago ez 

alderdiaren jabea ordainduz.Aurten Philips, fabrikako 

langilea bertan bi hilabete lan egin ia bi klasera aste nuen 

bezala hasi nintzen nire langile deskontua .Ordurako lan 

bat lortu Uniteca / Quimigal ere.Bartender / Entertainer 

Went nire malabareak disco dacasca trikimailuak zen 

hemen nire lehen " tablet" kontsumitzen duten bitan 

hautsi eta egun desberdinetan halves zirudien ezer egin 

nuen hori gorputzaren abiadura, adibidez zen 

tuvoaldizkari oso bat defoliate eta ez ezer irakurri edo 

etxera iritsi eta musika eta erritmoa mantentzeko lortzean 

jarri.Horietako lehena eta bakarra esperientzia izan zen 

.Harreman publikoak eta segurtasun dacasca disco hartan 

denean, lan egun bat bilatzeko joan nintzen esan zidan 

atzo botila batekin eta nire malabareak jo zuen bezero bat 

buru zuten ospitalera joan albiste utzitaegunkarian , 

azken finean , gezur bat izan zen , eta izan uste dut.Hiru 

ordu atzerapena lortzeko neskalaguna han izan nintzen 

eta naiz ordezkatu betaurrekoak aukeratzea eta spot 

marrazainak .Barra berri bat Estarreja urteetan 1998/99 
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Bartender / atezain barraren heroiak bezala egon naiz 

inauguratu zen, gau horietako bat liburu bat uzten " ateak 

" buruz eta hiltzen " American" izan zen entrenatu zion 

eta nire liburua jasotakoa.$ 100 gordailua goratzeko $ 

1.000 ... bi urte janitor gisa gai izan dadin etorri nintzen 

eta nahiz gasolina trial atea erre , baina inoiz teased edo 

inor tartean.Urteberri bezpera bat 1998/1999 Heroes in 

Bar \u0026 lagun Faíska antolakuntza dei New Year lagun 

guztiei Antolatu.Mando bar mezenas guztiak utzi 

gauerditik azkenean barra eta Urteberri irten 

aurretik.Joan bar ovarian harriak non publizitate nago 

nazioen gertaera bestera establezimendu barruan, polizia 

salaketa bat aurkeztu nahi dut, eta joan bar bat eta 

bertan kontatu dute hautsontziak barruan, gezur hutsa 

ibili behar dute.To fiskalaren Joan dut , baina ez nuen 

jarraipena lekukoen faltagatik kasua.Av bar heroiak - New 

Urte Eve 98/99 On.Salreu Estarreja bizkondea , non 

programaren Rode : 12 kanpaiak gau bat [eta egun ] in 

... egoiliar kontrol Sergius gonbidatu dj dj-akVicky eta 

Incognito .Alderdiko erdian eta ordena janzteko etxera 

joan me festa eta nire lagunak erakusteko sortu , jarri 

bezero guztiak barra non gau atezain Urte amaieran 

dagoela izan zen .Pentsamendu alfabetoaren ordena 

zalantzan jarriko , eta etorri ere , uste dut gizonen artean 

segurtasun-sistema bat sortzeko mota winking edo ukitu 

eta elkar sentitu eta abiadura guztietan ibiltzeko ikusi 

pentsatzea ab edo abba zirela oso aurretikduten gaiztoak 

edo sufrimendua eta laguntza izan zen.Watch TV eta uste 

dut oinak eduki nire buruan mezuak kanal FTV ikusten dut 

, eta uste dut egun horretan Nobel saria jasoko du.I once 

pentsatu izan beharreko giza organoen jan eta janari 

denda bat zen , egun horretan pentsatu karrikan 

Hautsitako beira diamante ziren kiloen zen, filma snatch / 

txerriak eta diamante Aveiro filmean behaketa uste dut 
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filmaren aktorea da,bere oinetakoak kendu hasteko eta , 

bai zinema irten , nire film zen.In Estarreja azken 

askatasuna ran jarduteko ibaiaren ondoan eta zuhaitz 

eskalada pentsatzea, metodoa ibaian gorputz erdia eta 

uste dut jenio bat eta Mr naiz.Errepublikako presidentea 

ikusten da me, behiak kontaktuak artzaintza eta zurekin 

komunikatzeko nire pentsamenduak saiatu ziren 

daukat.Dira ideia lapurtzen me eta kalte egin nahi me, 

gauza arraro sentitzen, ni isolatu hasi nintzen, gauza egin 

gela osoa biraka , psikologia liburuak irakurtzen zer zen 

niri gertatzen ari ulertzen saiatzeko bezala pentsatzen 

dut, hasi zen Izoroak , generoa engainuaren , edo zuen 

filma ikusi zuten, eta bai telebistan edo eguneko 

egunkarietan kontrolatzen duten , etorri nire aita me 

erosteko litzateke taberna batean pentsatzeko, eta 

munduko handienetakoa izan zen , gauza bitxi liderra 

bakarrik eginnire gurasoek garrantzitsutzat jotzen 

iskanbila orokor honetan norbait deiak GNR eta 

suhiltzaileek oraindik naramate ospitalean bertan ran ordu 

noraezean GNR de militar esango duten me nago aurkitu 

arte oinez, " besterik ez ginen bila " nahi kezkatzeaAveiro 

ospitaleak, psikiatriko larrialdi Coimbra ondorengo naiz 

hartu.Taken gurney bat elkarrizketa ondoren pentsatzen 

dut injekzio bat hartuko dut eta nirea izango psikiatria 

burua entzun ondoren neskak strapped suhiltzaileen 

arabera, baina injekzio bakarrik hartu ... Noiz esnatzen 

naiz psych ward gela batean !?Ihes egin, taxi bat hartu 

nuen eta Coimbra joan zen non Estarreja esan itxaron 

taxista eta nire ama ohartarazteko joan ... Biharamunean 

, gogoa psikiatra ez purposeful txarra sentitzen zen 

jakitea bidali pilula bat hartu naiz, galdetuzme eramango 

litzateke ospitalera, 20 egun baino gehiago geratu 

errepresio fisiko sistema hori gerriko batekin lotuta ohera 

pean!Estarreja ongietorria INTERMARCHE du me zirudien 
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aldameneko etxe batean sartzeko gonbidapena, 

lorategian haiek pentsatzen lapur bat zela dut idatzi etorri 

nintzen eta, are salaketa bat egiteko, baina GNR esan 

ondoren , niretzat , nahiz eta zuen bila nenbilen eta hartu 

meospitalera.

Ez dago irteera gizarte bizitzan lurrikara bat konparatzen , 

ohitu datozen urteetan ahuldu, esaterako, beldur izan 

etorri nintzen : kafetegi joan , beldur kopa erori eta 

jendea nire izena komentatzeko.

               Nola 3ºescriturário 1999an zegoen mail eta 

lizentzien erregistroa banaketan denbora descolorei ilea 

at, nahiz eta beharrik gutun gabeko mail auto banatzeko , 

fabrikan bertan 30km / h bidaiatzen perimetroa barruan , 

lehen aldiz auto bat sentitu nahiistripu bat -babesa irten 

dute lortzean eta are justifikatzeko izan.

               Ez dut lo ez duelako nahi lo egin beharrean 

hemen bizi duten esna mantentzen me aurre egingo dut 

insomnioa oztopo bat nahi dut.

               Matrikulatutako barnetegi Luis de Camões in 

dut , portugaldarrek 11 balioen baliokidetasuna agindu 

eta ibilbidea retraced kreditu bigarren hezkuntzako 

unitateak arabera .Ipj adierazpena, ihardun informazio 

animatzaile funtzio hala nola, bekak , 1999ko martxoaren 

01 eta otsailak 5 , 2000 eskoletara joan zen jokabide 

osasungarriak Iragarkiak gazteentzat.Online pornografia 

ikusteko eta berriketak harremana dute hasten 

naiz."Beren eginkizunak In zen interesa eta dinamikoa 

play guztiz beren egitekoak, bereziki, zerbitzuaren 

erabiltzaileek , gazteen interesekoak informazioa 

hedatzeko , informazioa euskarri eta harremanetarako 

Portuguese Gazteriaren Institutua batera 
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eguneratzea"Aveiro , March 09, 2000. joan nintzen 

Tenerife azken egunetan bakarrik, hasteko nire bizitzako 

emakumea pentsatzen eta 3 txartelak idazten dut Raquel 

Mamede izenarekin - Bombarral Portugal eta azken 

egunean telefono bere bayou dei bat jaso dut simulatu 

txarragarai hartan neskalaguna bat batera eskuragarri 

apartamentuan Raquel egon beharko dut , eta ordu 

batzuk neure burua aurkitu dut ex batera igaro.Neska-

laguna koilara finko bat jarri kanpai ikusi eta nire lagun 

bat dit abisua lehenengoak bestera leiho batetik 

jauzi.Geroztik iraganeko uneak too salto egin zuen , eta 

etorri zitzaidan etxebizitza- gela ran I eta ezkutatu dit 

nire lagun onenarekin izarapean garai hartan eta bertan 

izan zen filipe eskatu zuen eta orriak utzi nuen eta she'm 

esan hemenapartamentu atzetik duzu gainditzeko 

trikimailu bat bere lasaitzeko behera lortzean datozen 

kaleetan zehar I ihes egin zuen.Ezin dut batxilergoko 

diploma 1999/2000 final 16 puntuko nota batekin 

eskatzailearen - ovarian abenduaren 11, 2000 , izan 

diziplinarteko inguruan eskaneatu bat erdi utzi eta gero 

atera hemen ondorioztatzen irakasle bestera entregatu, 

igarotako bi egunetan joan zurebulego zintzotasuna 

irakasle eza barkamena azterketa gehiago egiten du eta 

20 ohar ematean, ohiko irakasle gehienezko puntuazioa 

16 puntukoa izan zen .Notak lortu nuen 11tik portugesa, 

ingelesa eta 15 , 15 Frantsesa, 17 diziplina arteko 

eremua, 18 eta 18 filosofia eta informatika, kopiatzea 

azterketak beraz lortzean ikastaroa pasatzeko.Ilargi 

erdiko lan egin zuen bitartean ikasten hotel ofiziala joan 

"harrera praktiketako 2 urteko " kategorian lanbide eguna 

2000ko otsailaren 8an, geroztik May 31, 2000 " erositako 

hotel honen atal harreran jakintza / atezainaren arteeta 

taberna.Epea, ikasteko ezohiko dedikazio eta 

erantzukizun zentzua gaitasun handia honetan zehar 
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frogatu .Zure erabilgarritasuna eta zure Guztioi duen 

harremana goraipatzeko dugu .Ovar 28/07 / 00.aqui hotel 

gelak lo alderdiek Izan tabernan eta igerilekuan joan 

horiek erantzule eza .Izan eraso ikaskide barran dagoen 

diziplina prozedura hori egin delako sentitzen me murriztu 

zuen izan psikiatria , ospitalean bazekielako 

delako.Ondoren, joan Lisboa dut eta kontraerasoan 

langile lanpostu bat lortu merkataritza guneko kafetegi 

batean izan zen imaviz 2000ko merkataritza-gune non 

dantzatu zuen Wee ordu arte diskoteka bat bertaratu 

neure burua imajinatzen dantzari onena denbora nirekin 

botila bat izan zuen ohitura zuenpopper'so horrek lana 

sartzen usaina bezala eta zerua begiratu Sheraton Hotela 

aurrean , botila hau nire 2 kimikoen esperientzia izan zen 

lehenago arnastu , baina itzuli zen hura ez egin gehiago 

saiatu naiz nire bizitzan.Shrovetide edo ezer - langile 

Estarreja Inauteriak 2001 parte hartu !Shrovetide edo 

ezer ez!Adierazpen herri ovarian aretoan - kultura , 

liburutegia eta ondare historiko zatiketa .Etxe bat - It 

deklaratu da administrazio laguntzaile posizioa lan 

horretan aritu zen , kontratuaren oinarri 6 epe finko bat 

2001eko abuztuaren 30era 2002ko maiatzaren 

Bezeroaren Zerbitzua zerbitzuetan ovarian eta Museoa 

Julio Dinis udal liburutegiraOvarense liburutegiko 

dokumentu batzuk izan ", eta horrek ardura eta 

konpromisoa zentzu handia egin " , eta egin "kasu 

hopeless" inskripzioa desagertuko 2001 - GNR Leiria 

Leiria eta borroka ez kamioi gidari baten radio kexa bat 

da bitartean ospitalean izan zen eten joantransito , bt da 

eszena izeneko autoa rebocarem ondoren esan zigorra ez 

, dei errefortzuak da eta eramango me Leiria ospitalean 

eskuburdinak da.Caldas da Queen pentsatu ikusi 

frankotiratzaileak eta pertsona leihoak ikusi duten 26/11 

07/12 2000 ospitalera haur d barru.Pedro 2001 - DGV 
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ibilgailua homecoming letra no lortu nuen, baina letra ez 

dute eta ez itzuli eramango lortzeko epailearen eskutitz 

me zigortu arau-hauste fina oso larria (gutxieneko gabe) 

baliogabetzeko epea 30 egun batera , hartu dugutun DGV 

berarekin da , eta dio beste hartu nahi izatea, lege hori 

eroale eta 2 urte baino gutxiago ditu.Nahiz eta nire gela 

eta pentsamendu kamerak me filmaketak eta zuen da 

Spies ikusi zuela jaurti nuen.Leiria uste Interpol nirekin 

lan , 5,01 zentimo jarri dut geroztik ibili.Gasolina eta 5 €

ordaindu behar zuela izan formula irabazi eta dirudunak 

bihurtu deskubritu aurkitzeko.Egun horietan pentsatu 

nuen autoaren azpian spies Russian izan nuen.Magikoa 

naiz eta kontuan batera autoa eta makina autoan itsatsita 

bat inoiz etengabeko biraketa horrek errepide erdian bat 

aurrikustea me arropa itzulerako baloi bat bola sartu 

venture garunean kontrolatzen ari naiz , uste dut izan 

zenproba irtenbideak Queen abian jarri eta lurra kolpatu 

epailearen aurrean, eta igo zan bere teilatua ditu.GNR 

brigada komando by gelditu nintzen b5 jotzen Coimbra 

eta Aveiro eskualde hasiko ari bt Leiria ordenaren arabera 

towed ideiak eta itzulian egunkariak autoan jazartzeko 

izatea.Liscont adierazpena - Edukiontzi operadore 

praktikatzaile kategorian administratiboki batekin 

lan.Denboraren nuke Liscont komuna etzan zehar, haxixa 

erretzen gabe bi hilabete izan nuen eta noiz minik itzuli 

nintzen nire burua arazoak hasi irteera goiz Liscont 

maitasun sakon batekin , maitasuna jasan ere sentitu zen 

ahaztuta beheko erdia damutu galdu eta bizi izan 

zen.Laino azpian bidaiatu zeruko planeten Marte eta 

Jupiter Marte izan azpian hegan , maite erabaki nuen, eta 

Jupiter egin hemen duzu nire izate da, planeta indarra 

izan planeta pen hegan, energia izan, poza zenzerbait 

maitasuna transmititu duten lore forma.Eguzkiaren 

indarra izan , ekilore bezala mugitu, borondatez izan zuen 
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zerbait grabatzeko bilatzea nekaezinean amets bat, lorpen 

bat , helburu bat , pasioz dena zen , gabe dimentsio 

handia, harrigarria laburra oso maitekorra zen.Kanpora 

begiratu dut leihoa nabaritu horizonte dut igarotako 

eskaneatutako asko begiratu aurretik zure izar bat ikusi 

nuen, izan zen shimmering bikain gora begiratu ilargia 

nirea eta zurea izan zen ikusi nuen, paisaia izan zen , 

bidaia bat , via duzu lur eta azpian bidaiatzekoitsasoa, eta 

jarraian bidaiatu lur gainean eta itsas azpian besterik ez 

dugu Ilargiaren zen konkistatzeko duzu.Irrika zuela , nahi 

seguritate , maitekorra , pentsatzen, sentitzen.Galduak 

zaituztet eta hemen duzu izan nahi da, bileraren nahi, 

maite zaitut , beti pentsatzen eta zure presentzia sentitu , 

non herrimina eta bizi zu gabe, uste dut, nahi, sentitzen 

duzu, eta maite gabeikusten duzu, nahi duzun 5 

zentzumenak : ikusmena ikustea ateak gabe , usaina 

gabe usaina, zarata gabe doings entzuterakoan, 

dastatzeko gozamenerako didazu eta ukitu duzu 

egiaztatzen ukitu gabe gabe.Oroigarri bat jasan zuretzat, 

sentitu, maite, bizi izan zen, inoiz maite beste nor hitan 

musu, ikusi nuen , maitasuna , beti gogoan izango 

went're dut.Maiatzaren 30, 2003 , ezkontza maitasuna 

martxoaren mairu Filipe du Jun 02 Lisboako -... Havana 

Madrid Madrid Madrid 09 Jun 10 Jun 2003 Lisboako 

Kubara joan eta Habanan erosi $ 100 marihuana benetan 

sucks dira.Artikulazioetan erretzen sartu aurretik gabe lau 

hilabete izan nintzen , eta gero ketua eta minik nire burua 

buruzagia intriga hasieran izan zen eta azkenean txikia 

lortu eta joan lan bat bilatzeko.Letren Fakultatean 

ikasgeletan lo eta nire artikulazioetan ketua.Udaletxeko 

Liburutegia lisbon orlando Brook izututa berriena 

kontaktuan aktibitateetan haiekin fobia sortu, lan egin 

hilaren me agur bat.Jarraian superior teknika zalantza 

batzuk argitu nahi , esan irten ni eta aurkeztu gaixoa baja 
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- Isel presidenteak gutun bat bidali hechos partikularren 

diskriminazioa batera ezin Komunera joan eta utzi gazta 

tosteira , ezker ... bizitza gogobetetasuna CTT of postal 

batean atsekabea idatzi nuen eta jaso bidali neure 

burua.Errepublikaren nire azken 8 urte finenak 

presidenteak gutun bat bidaltzea.Langabezia, 

harremanetan Lisboako herritar dendan gizarte 

segurantza dela esaten dit daukat langabezia prestazioak 

izateko eskubidea ez errealitatean den ama eta emaztea 

argudiatzeko zuen eta sudurra egingo dut entrenatu 

ideiarekin plano bat harrapatzeko joanLuxenburgo 

Barroso Europako Batasunean hitz ordena me emateko 

lan honetan.Amaitzea besterik une batean, zure 

pentsamendu une bat seguruenik guztiak existitzen ez 

bakarrik bertutetsu gisa irudia baina ondorioz itxura edo 

baldintzatzen adimena ez du existentzia fisiko guztiak 

baja momentuan hil eta bat-batean , dena doa off, 

edoekar dezake.

               Entzun nuen ahotsak esan komandoa neure 

burua hiltzeko, une kontatu aurretik nire emaztea 

"hacker" a lanbidea izan duten izan zen, paper bat idatzi , 

beti maite dut supermerkatuan bi mingotsa almendra 

botila erosteko esaten eta guztiak edan elkarrekinhainbat 

pilulak batera.Nire emaztea denean sartu zen eta berak 

aurkitu INEM suhiltzaileen deitu egoerari besarkatzen 

gutxira heldu da eta olioa eman zidan esnatu naiz 

ospitalean diaper bat naiz.Egun geroago nire bizilagunak 

zuten droga elkarrekintza izan esan zidan etorri zen 

kafetegi batean esateko gertu , ez litzateke hori 02/2007 

1ean buruaz beste saiakera hartu kafetegiak izan.

               Lurruntzen bada me nire arima bada , ez da 

ezer sekretua plus hondakinak geldituko litzateke , 

fantasia eta gustorago .Subversion bat sortu une beste , 
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partikularren idleness flotatzen.Eza ukitu zuen, eta gero 

zure mundua ikusi, kutsatua izango litzateke, a mutu 

ukitu sentsibilitatea gabe, gutxienez, uste norbaitek nire 

errealitatea gainditzen.Nire tristura poz unattainable gisa 

bideragarriak bezain erraza da.Magia , egun bat esan eta 

ironia gabe , ukitu eta sentitzen naiz nola begiratu me at 

eta ikusi nor naizen eta ez zer inoiz hainbeste sufrimendu 

sentitu nuen , ezer gehiago nahi, nire bidez duzu hiltzen , 

beraz idatzi duzujasan eta inoiz hil eta ez da inoiz galdu 

besterik sentitu duzu ondoan erretzearen partidu batean 

dituzu guztiak erre denean eta ondorioz me mina 

erretzea.Inoiz hartu duzu , zuk ere bide batez duzu inoiz 

utzi duelako pairatzen duzula eta jakin maite duzula eta 

beti maite izango esango du.Da ospitalera eta Cabral 

curry horrek " coma " izan zen, eta orduan esna eta 

pixoihala bakarrik ikusten direnez, ez psikiatra batek 

ordea ematen ordena me askatu erantzukizunik uko 

sinatu ondoren elkarrizketa gogoratzen.- Pentsamendu 

animaliak tiro solairuetan leihoak eta ideia suntsitzea edo 

hiltzea pertsona istiluen handia sentitu gorputz mozketak 

eta urradurak espiritua oso kezkagarria dio zuen eta 

emozionalki gogoa piztu , I otoitz thee ematen dit 

badakizu horiek bezala musu bat ?Give me ezkutatuta 

musu bat, horiek surripiámos elkar atsegin gogoa hazi 

denean musu bat , biguna, horietako ematen dit , 

badakizu.Sweet, gozo duzun jakin nahi.Zuk musu bat 

ematen dut nire partetik .Errespetu guztiarekin , dizute zu 

eta ni !Zer uste duzu, eta duzun dut ?Estou- dut irakurri 

me izatea eskertu , ulertu agian !Gogoeta poderioz 

dagoeneko irakurri dagoeneko beren elations hartu zidan 

gutxienez elokuenteak unwrapped oparia legezko orduko 

dagoeneko gauerditik masa edo joko oilarra berriz, 

terrible galdera! ?Du gutxienez eta oihartzuna isiltasuna 

hutsa bereizten gaituen jarduten estasia komunikatiboak 
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ulergarriak izateko Hausnarketa minaren hitzak are 

grabatzeko gaitzespena erraz batean daude.Gaindiezina 

oztopo fisikoki baina ez kimika hormonal eta espirituala 

arabera distiratsua izan .Zeruko gorputzen inbaditu 

gurekin pansy loreak egiteko.Maitasun hirusta bila, 

aberastasuna polifazetikoa izaki eta beti zerbait gehitu 

ikuspegi honetara ulertzeko osatzen delako.Gainera beste 

, gehiago hazi bat, erbesteratu digu ordezkari social 

media autoestimuarekiko errukia eta samurtasuna gogo 

hori .Ikusi auto bat eta zatiezina ikuspegitik, eta ez dela 

zirkulua sortzen diren nahiak gehiagorako edozein desira 

alienatzeko .Urrezko zirkulu honek , fede ona eta 

leialtasuna eta errespetua , batez ere gremio ez da 

existitzen.Purua eta egintza hain basati , eta ezer me 

baino gehiago berekoia duten bakarra , beraz, beti izango 

da inbaditzen beste bere ikuspuntutik gara.Inflamed 

ideiak trukatzeko sinple bat egiteko gai adimena , 

premiazko sen errekurtsoa da.When eman edo beste 

batekin norberak ekarri dugu .Ezer gehiago hutsala 

ukatzen zer ez dugu nahi , erraza da .Maitasuna eta 

maitasun , baizik beste sentitzen eta ez ni.Gurekin 

izatearen arteko lotura jarrera konstruktiboa .Senezko 

portaera inprimatu bakarrik me uste, gero niri , eta orain 

berriro daukat.Gatazkak delako da gaurkoan sartu "I" dut 

eta ez dakizu nola ondo "dimentsio " elkarri laguntza 

eman behar dugu.Honez motatako digu horrek irekita 

dago beti.Arreta "I " s egin maskarak eta berekoikeria 

jabea duzu maila dela izan.Beno armadura inoiz izan dut 

beraz , orain hautsita "tu en" existitzen dela , eta hori " 

eu en" gehiago " eu en" pop armadura direla.Love: 

maitasuna guztiak konkistatu .Abuztua 2007 dibortzio ... 

effervescent Argiaren - jaitsierak eta burble , diluitu eta 

unconquerable nahia baten adar hedatu da , ilusioa begi 

guztiak zein ondoren xehatu denean kanpoko 
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errealitatearen aurrean bezala da.Maltzurkeria eta 

falsificado noizbehinkako eromena effervescent nahia 

maitasuna zabaldu eta kutsatzen bezala hornituta, 

pentsamenduak guztiak okupatzen eta menderatzeko eta 

izan domineering baimenduta , energia indarberritzeko 

trukea da , argitsua edukia da han.Zerua Lit , ezer gogoa 

baino indartsuagoa zerua distiratsua oreka perfektua 

lortzeko, izarren bizitza ematen dieten eta mugitu ideia 

edo egitate pentsamenduak, hormigoizko nahia , ezer 

energia hori constelares pizten zerua baino ederragoa bait 

diraizarren arteko etengabeko elkarrekintza deitu, eta 

izarrak boterea bakarra da.Me scares energia nola kea 

desagertu sugarra gabe, hau ez kosmikoaren errealitatea 

interpretatzea nahi.Etsita nago denean bizitasuna gero 

ostatua erreprimitu eta sentimenduak kristalizazioa da, 

zalantzarik gabe zuzentasun politikoa maskara.O arima 

bihurtzen zaitu magiko bat sartu eta hegan adimenak ez 

duten benetako gertaerak eta gauzak aldatzen uneko 

bultzada horrek guztiak gainditu eta garatzeko urratsak 

eta zikloak aldatzen ari dira , baina inoiz ez , beldurra eta 

sufrimendua modusentimenduak.Askatu zeure burua eta 

sufritzen duzu, eta , batez ere, bizi- mutazioa zabaldu, 

aldaketa hori bultzatzen gaituena.Bizitzaren argitan , 

urpean pasioa erokeria.Nola etorri?Senari maite duzun 

eta maite nahi , grina eta etsipenak ireki hainbat ilusio 

.Deluded eta maite zentratu me eta egia maitasuna 

metodologia , edozein faltsukeria zeharkatzen duen zehar 

kontzentratu.Maite jolasten eremu egia izatearen 

nortasuna ari gara aurre , horregatik gertatzen da maite 

Naked zergatik ari maite kontzientzia sakon bat eskatzen 

digu , eta oraindik ez beharrezkoa gustura ona dikotomia 

bat da reciprocate eta maite ere, dialektika hau da uste1 

+ 1 = 1 denean, logikoki inork ezin ezer gozatzeko.Beraz, 

logikoki 1 + 1 = 2, , baina jokabide zuzena ezin izango 
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produktiboa emaitza da , ez bada tekniko jarrerak eta 

balioak eta portaera lotzeko orokorrean , beraz, gero ez 

dugu estatu lovemaking erdian posizio bat da.Ulertuta , 

eta egia atsegin iturri bakarra hori da, edo indibidualista, 

edo beste ekintza benetako askatasuna ekarri da 

ekintza.Beno, ez dut bizi izan zen nahikoa urrats hauek 

gainditzeko, logikoa edo ilogikoa irizpidea izango duzu 

asko, erabat ziur izan nahi dut , beraz, me imajinatzen 

dut ipurdian noizean , eta gaur egun ez dago apenas 

astoak daesaterako , astoak artifiziala, engainatzen duten 

benetan nabarmentzen batzuetan rol hori, zure ondorioak 

hartu badira baizik .Ez naiz hemen horretarako , bide 

batez buruz Follies dute beldurrak, eta hori ez egin crazy 

geroztik jarrerak zirkunstantzia jakin batzuetan bakarrik 

da, eta beste batzuk epaitu du, hau da askotan " habitat" 

araberakoa.Desbideratu arrazonamendua batzuk ondoren 

zoroa naiz esan nahi dut , jende askok gustuko duela eta, 

beraz , ez dira inoiz pozik, maitasuna , gero eta gehiago 

eta gehiago nahi dugu dugu suposatuko dut zergatik hain 

maitekorra anbizio galdera jarri nuen bezala.Erretiro 

honako hau esanez , guztiak doakoak Follies konpromisoa 

maiteminduta , zaurgarria eta askotan manipulatu 

gara.Benetako maitasuna dela , dela sinetsi nahi dugu 

zergatik, ditugun maite izan delako , maitasuna pizten 

duten eta bizitzaren jakituria abiarazle sentsazio hori

11/2007 2. saiakera pilulak suizidioa, curry ospitale eta 

Cabral eskalatze bat apenas Ward sartu oinez naiz 

erizainak meandroak "ondoren oraingoan 

bentzodiazepinak batekin saiatzen hiltzeko ?! ", 

Azterketaren ondoren nago zain barneko jaurtiketa 

orratza etaodol gushing.

Bizitzaren eta heriotzaren arteko hiltzen bizitzea?Ouch !

Barkamena, kokatuko da?Begi-bistakoa , inoiz hil?Guztiek 

42



utzi du salbuespenik gabe , une bat konponezin eta 

lasterren uste laster eta, ondoren, hil egingo dugu bizi 

dugun guztia da, beraz, irrigarri kontraesankorrak 

bizitzeko.Nire urtebetetzea ondoren joan akordioa erabat 

desitxuratuta eta sedated 20 ordu igaro ondoren 

"haratago" saiatzen naiz, bizirik berriro ere .Procedure'm 

ireki batean administrari teknikoa olatu hirugarren mediku 

talde batek ebaluatu parte hartu eta 17.41 valore ohar 

bat bigarren lekua hartu lehiaketan ditu, aurreko gauean 

ez zuen lorik egin eta zuen ketua 10 baino gehiago 

artikulazioetan, elkarrizketarengoizean izan zen.Mediku 

portuaren Eskola honek .Non egun geroago Joan dut 

suizida pentsamenduak zelako eta bertan izan zen, nahiz 

eta ezagutu ez nuen, itxaron nuen , baina zain nahikoa 

izan nuen.Argia bidalitako me egungo eguneroko 

bizitzaren estasia norabidean, ilustratuak gaixoa me 

etorkizuna eta arrazoizkoa orduan bai , trumoiak up 

sarraskia eta distirak me Dynamite plazer konponezin 

harturik bezala.Beraz, bai sendatu zorroztasun eta 

zehaztasun barrena kaloria utzi.Ez dakit iragana alaitzeko 

dut boterea ez zuela beldur naiz bada delako .Hori dela 

eta, bi polo, bi mutur daude eta positiboa eta sendatzeko 

eta ez beltza eta haunting deigarria iruditu zitzaion.Argi 

honek emozioen argitasuna eta berehalako iluntzean 

arrazionaltasuna eta oldarkor trantsizio eta opakua 

zentzumenak, ez sentimendu sartuta edo iltzatuta zirrara 

, bizi plazerra eta gehienezko indarra duten lurrean 

mugitzen gaitu eta boterea ematen digu gozatu gabe 

datorez , talentua duzu eta indarra bat izpi urdin zorrotz 

eta izandako distirak beroa ventilaste eta itzalak bezala 

victimize gurekin pentsamenduak ez asmo txarreko eta 

pervasive gisa har , dena mugimendu ditu, baina gaur da 

eta nola agerian da infiltratzen duikusmenaren 

zentzumenak eta pentsamenduaren argitasuna erakusten 

43



digu aldiz isiltasuna bidez, eta isilik dago ikuspegi 

gogortzeko gisa , eta hori energia negatiboa edo positiboa 

bidez besteek gainditu inglorious ezintasunen 

gozatuz.Pentsamendu abiadura , berehalako , bigarren , 

denbora -frakzioa eta ordua berehalako da , beraz, ez 

testuinguru edo gehien barregarria portaera mozketak ez 

izango da guztion eskubide duelako, eragin positiboa edo 

negatiboa.Have lacerating Faíska beltza eragina neutrala 

behatu eta eromenaren pole gertatzen kartsua energia 

egiten eta plazer eta luminary gose, beraz, zure energia 

propioa erabiltzen duzun iritsi behar da argi eta esbaterá 

erretzearen irribarre bat errautsak gisa gomendatzen dut 

,bero aintzat harturik , baina Frenet piztu.Koadrantean 

beste baten izan Blue Christmas pentsamendu 

undisturbed Ray eta hori distrazio gaituzte zuhaitzaren 

argiak azpimarratu du.Trantsizio hau effusive aurrean da , 

baina ez energia pragmatikoak miniatura bizitzea 

eragozten digu Ian , trumoiak bibrazioak sortu eta 

nabarmen Soinu-uhin abiadura supersonikoa ekoizteko 

baina ez indartsua baita eta horrek eragina du .Zer da , 

benetan, eta badirudi irreala .Betiereko Life mantentzeko 

han jaisten eta gero ez dago modurik da borrokatzea , 

inguruan edo manipulatzeko disidente burble terrorea da 

eta puntu bat bukatu zen greba sorkuntza, irudimena 

kontuan edo arrastorik margotzeko besteriktint berde eta 

grab bizitza loratzen bizitzearen tonu horretan loratzea, 

hemen atsedenaldira nahi beti azpimarratzea da, bizi 

biziago.

01/2008 letrekin tatuaje bat egin

Darklightning eta sorbalda pala txinparta bat eta bizi 

aurka tatuaje inoiz intentei horren ondoren luz'08 esaten 

boterea

2007-11 / 2008-01 - Merkataritza azkar phone'm 
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bezeroaren boss onena 5 sakelako telefonoak erosten 

enpresari , huts lanean agertzen dira.Estarreja 

ezinduentzako aparkatzeko espazioa liburutegian eseri eta 

etzan allusive modu buruzko protesta leku on ezberdinen 

ez du esan nahi ezberdinak besterik ez da kexa liburuaren 

tamaina , eta hasi eta amaitu zen izanikbeteriko liburua 

batetik plagiatu hori erakusleiho sarrera bertan igarotako 

egun bat hezkuntza eta ona protokoloak liburuki baino 

gehiago 20 pankarta batekin betea izan zen "desberdina 

izatea" buruz.Estarreja 02/2008 Liburutegia Walk kasko 

lanak urdinekin eta Herri-lan langile bat bezala , idatzi 

ateko arabera: me isiltasuna nagusi die.Mehatxatzen 

heriotza anaia eta ni ekarri dut agintariek ebaluazio 

psikiatrikoa egiteko ardura honen pean.I egingo bere 

bizkondea hospital salreu ekimen propioa non gaixo bat 

bezala nago ingresatu on, eztabaida bat non eta gaixoa 

edo ez izateari buruz , da onartuko bakarrik 

ordenagailuaren sistema dela sarrera gaixoa bezala 

sortzen ?!To Coimbra ospitale psikiatriko joan iritsi GNR 

militar me ride home hurrengo egunean eman dute 

etortzen proposatzen dut.Hitzak greba nuen eta 10 ordu 

baino speechless naiz.Argi gailuak erosi nuen eta soinu 

hiztun 100watts haundituko cd batera zen anti Dantas 

manifestu gehienezko bolumena jartzen nire logelako 

leihotik kanpo, José de Almada -esklabo , poeta Orfeo d' 

futurista eta guztia on.Huc - Coimbrako Unibertsitatea 

hospital buletina Ospitaleetako - gizon zerbitzu 

psikiatrikoak - gaixotasun arrunta, gelakide buruzko 

pixoihala aldatu, batera polemika beste - gaixoaren 

ospitalean honetako 2008-02-02 alta 2008- 02-18 onartu 

zennahiz eta tratamendu erdian ondoren joan 

zen.Eskuburdinak and'm ez ere psikiatra ikusi hospital'm 

izateko agintariek Led behartuta tratamendu atxikitzen 

nire borondatearen aurka, ohatila bati lotuta eta injekzio 
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bat hartuz.Liburuak hartua zuen hartu nuen eta bota 

aintzira udaletxera sartu jertse egun horretan , nire 

tatuaje hori argiaren diseinua boterea izan kanpotik meza 

aurretik erakutsi dut hartu, 15 euro utzi prozesioan, etorri 

naiz.To Estarreja kultura zinegotzi batek ez du amore 

eman liburutegian hartutako liburuak penala txarrena da 

cd urratzen gora antolatu ziren eta prozesioa egunean 

liburuak bota ziren argi herriko plazan iturri for deituta 

egon nintzen.

               When zabalik geratu nintzen , gaixotasun 

pentsatuta delako plan bat, multimillion -dolarraren 

sekretu bat ez dut esango , ez dut , mutu izan dut delako 

pentsatu nuen, nire semea me eskuz munduko altxorrik 

handiena izango dute Arabic liburu batekin makila.

               Ward Coimbra rola diagnostikatu nintzen 

eskizofrenikoa psikosia agian bakarrik inoiz uste 

eskizofrenikoa naiz ... erizainak bileran elkarrizketetan 

entzun, laguntzailearen smarter konturatu lankideek dut 

entzuten zen esan nire txanda izan zela... idatzi zituen 

errekorra '" ihes arriskua " " pijama mantentzeko " 

barregarria iruditzen zait, inoiz pijama exekutatu joan ?!

Derrigorrezko atxiloketa am honetan epailearen 

dokumentu bat sinatzeko tratamendua jarraitu nuen 

bezala beharrezkoak irteteko .Sarrera Aveiro ospitalean 

Elkarrizketan esan tratatu behar nire ezizenaz "Argiaren 

Jauna ," zein izango litzateke bakarrik jan eroritako fruta-

arbolak eta Gustukoak gurina eta marrubi marmelada 

nahi zuen.Zer ohiko bazkariak izan zen.Pentsatu buruaz 

beste forma buruzko zituen, niri aurkikuntza etab eredua 

botatzea bezala ...

               Live, hori eragozten me ikusten, jokabide inoiz 

leial baina triste clown'm irribarre faltsu gisa benetako 

izatea bezalakoa sufrimendu bat sentitzen dut , barruko 
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poza , ez kanpotik adostasuna.Mugikor bat egiten nau 

leku normal daudelarik , bidaiatzea eta puntu bat non 

ikusmena oso urrun dago ostatu sentitzen dut.Abysmal 

hortik bat , unnatural fenomeno sentitzen dut, baina 

sentitzen oldarkortasunetik eta abiadura , UZTARTZEA 

strangle animalia basati gisa eta berezko indar porrota 

predestinatu baititu bat , garai hartan bezala 

hiltzeko.Arrastorik utzi gabe bidaia bat izan da revolting , 

gorrotagarria eta benetan bekatari irudia da hará zeruko 

tenperatura altuera , loreak ere zin eta bortitza areagotu 

hau besterik ez da denbora txarra hazten ferocity bukatu 

eta hobetua guztiak clown bat bezala jantzita nuen etaITN 

txano batekin - informatzeko Portugal Venezuela kafe 

batean.CTT kantxan gutun bat goratzen da , langilea hori 

delako nire gaixotasuna ezin dut saioa, nire hatz marka 

egin du, hau da , ez nintzen idazten kontatzeko.Coimbra , 

txartela paper baten kontra hotel batean ate heldulekuak 

bezala ospitalean , esanez ez traba !Ez traba eta 

berarekin ibili eskumuturraren buruzko ospitalera by 

myself hostoak picking zuhaitza aurkitu dut perimetroa , 

hostoak eta polena egiteko Thomas agindu goitizena " 

paratrooper " paperekin zigarroak.

               Ospitalean utzi dut azken aste bat naiz berriro 

ospitalera eraman ebaluazio psikiatrikoa historia duten 

ovarian of GNR du agindupean - Coimbra eusteko aulki 

batean erakusketa bat jarri parlamentuko etxe eskaintzen 

dituen konstituzioa eta defentsa irekiagintaritza eza .Argia 

naiz eta buelta argia argi etengailuak Coimbra Ospitaleko 

ezabatuz boterea esanez , erosi super interesgarria eta 

tematikoetan handia deabrua jatorriari buruzko hurbildu " 

hashashin / figura ."Ospitale psikiatriko mistoak bezala 

lortu ahozko sexu gizon eta logelak bainugela gaixoaren 

batekin.Aveiro ospitalean izan zen eta 5 cm -leihoa ireki 

bidez arnasten.Eta besterik nahi aire Herrigintza arnasten 
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eta lorategian ikusi eta jendea korrika eta gozatu eta 

besterik nahi arnasa ... Sentitzen askatasuna

Jarraitu ahal : bizimodua

True kontuak

Nelson Pereira bras

          One duten aldarrikatuko da , horren bidez, da esan 

... bizitza Bidea , hau da , hori guztia da gure arbasoen 

heredatu , orduan misioa denean heldutasunera, inork 

lortu dugu hori gizartean , non legeek aldarrikatu 

ugaltzeko behar dugudemokrazia batean bizi gara.

Hau da, ezagutza , dela eskuratu ahal dugun guztia , 

begiratu dugu dena ezagutzen dugu zer eraikitzeko.

Nola etorri?

Delako gizartearen eta bertan jarduten dugun arrazoiaren 

indarrez aurre , beti ahal izateko izan bizi dugun a 

onargarria izan digu gizarteak berak ikus daiteke maisu 

gisa , ezin da txarra besterik ez da gehiago merezi dugula 

ahal izango da;hori da bizi dugun , gainera, badakigu ez 

dagoela laguntza artean dauka.

Nola etorri?

Izaki bata bestearen gainean zerbitzatzeko gaudelako , 

horregatik arazoa badago eskuratutako da , egia hitz 

egiten denean gaitz handiagoak dira me.

Nola etorri?

Gizarte-izaki bat izan daiteke dugulako , baina basatia 

izateaz bat bizitzeko aukera izango dugu.

Noiz ez bultzatutako izaki berdina.

Baina ez da beti existitzen eta zalantza, mesfidantza hori 
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beti ibiltzen da gurekin , eta horrek irakasten ari gara , 

eta horrek irakasten ari gara , eta hori non oinez dugu 

ziurtatu duzula benetan konfiantza, ondoren, gurekin 

zerbitzatzen dugu ondo ona landu dugulako garen 

bitartean.

Duten liburuak irakurri ahal izango irakurle guztiak 

mesedez, nire liburu horiek , ahal duen liburu-denda non 

entzuteko eta zure ohean irakurri nahi dute gaietako 

liluratuko ahal izango dute aurkituko duzu nahi dugu.

Konpainia ona inoiz irakurriko du , eta ikusi istorio horiek 

egia gisa izango da.

Egia duten erred dutenen esperientzia emanez , baina 

bazekien sendatu dut burutik gaitzak guztietako me 

sentitzen dutelako.

Zer edizioaren gaia izango da?

Flying txostenak , hori ez da izango gehiegi hunkigarriak 

izan ere, ez du irakurlea harritu nahi arazo bat izan 

daiteke, baina txostenak egiazkoak dira, eta hori izan zen 

modu legal batean bizi modu bat du .

For legearen barruan , esperientzia bat , uste izan dut , 

pentsa mila gauza , benetako animalia sena sentitzen 

sentitzen azala.

Indarrez irabazi nahi dugu, eta , esate baterako, sentitzen 

dugu.

Outlaw , ikasi denok aurkitu ahal izango dugu, eta pisu 

hori modu horretara bizi dugun dator, zeren gaitz guztia 

egiten dugun arren , ezin izango da inoiz txartzat jotzen 

izatea .

Uste dut ez bakoitzean Berraragitze bat izango da.
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Anbizioa, bizitzeko da modu bat dela erraz aurkituko dugu 

bizi nahi dugu, baina ez da erraza eta zaila da , dugunean 

jaitsi legea taberna eta dirurik ez den abokatu onak 

ordaintzeko behar dugu, garestiago ordaindu behar dugu.

Nola etorri?

Ez badugu grazia erori, ezin dugu dibertigarria.

Zergatik beti bizitzan aurrerapen ondarea batekin jaio , 

ere ahal dugu irakasteko eta mingotsa bizi esperientzia 

bat emango dituela , eta ez dut oraindik ordaindu !

Afrikan jaio nintzen, hiru arreba izan zituen : Elvira du , 

Candida eta dira.Bai han hasiera ona, hori beste istorio 

bat liluragarria izan daiteke istorio bat , baina, gertatu 

bizitzako istorioa gutxiago ona izan.

Nik ez nuen gizon gaiztoak askoz funtzio hori , espetxe 

zaindariak deiturikoak, beti epaitu horien etsaiak ez 
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benetan me geratu da epaiketa hori kako onartu nahi hori 

gauzatzeko sentitzen.

Hainbat krimenak nire bidean ibili naiz bizitzan bezala .

Epe hau slang izan zen, eta harekin dugun jorratu , slang 

forma bat izan zuen bitartean , edo bat ere epe ibili gara .

Lekuak bilatzen dugu eta bizimodua beti ekarri kaia , eta 

han indarkeria izan zen, edo ez zen indarkeria aurkitutako 

tentagarria edo probokatzailean , dugu benetan sentitzen 

zer egiten dugun ona delako ari dira.Gauza jakina da 

onetsia gizartearen begietan, gizartea ez da beste 

batzuek delitua bizi daiteke , ez bada sentitzen 

beharrezkoa horrek izugarri txarra iruditu substantzien 

kontsumoa izateko onartu ahal izango delako, baina 

existitzen dira.

Eta , esate baterako, denok bizio izan, baina , hala nola 

beti txarrak ez dugu zerbait beti gaizkia bezala 

imperceptible ginen bezala, baina non guztiak sortu ari 

gara ikuspen handia du , gure baliabide etaelkarbizitza 

gure prestakuntza nahi dugu, eta anbizio ondo bizitzeko 

eta bestea baino hobea izan behar du.

Picardias Asko izango litzateke nola pissed off nire 

sorkuntza , baina bastards horiek ez zegoen neska baten 

erdian, beti gustatu izan zait bere bere ezagutu nuen 

geroztik, bera urtebetetzea egin zidan bezala.

Beti gustatu bere egunean bere ezagutu nuen geroztik, 

beti gustatu izan zait bere, oso zati handi bizi izan zuen 

nirekin eta asko bizi izan zen nire ahizpak , harreman bat 

izan , ez zen lehen begiratuan maite , uste eta sinesten ez 

dela inoiz ez emakume izanmaite duzun bezala musu 

eman nuen lehen aldiz , hau da, benetako lehoi sentitu 

nuen, geure burua ikusteko sabana gustatzen denok.
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Berak gizon guztiak berdinak bizitza bat izateko 

eskubidea, bai emazte eta familia bat.

Nahiz eta bizi izan dut bizimoduari onartuz eta maitasun 

hori bizitzan behin bakarrik existitzen , ez sentitu 

jakintsuak , ezta inoiz jotzen neuk , esaterako , baina 

horiek guztiak ezagutu nuen , ziren modu batean edo 

bestean integratuta , denakpiztu behar dugu, faktura 

handi bat ordaindu baina dena bizitza ona izan nahi 

nuelako .

Zabaltzen hasi Lapurretak egiten dut zer egin zuen ona 

izan zen , thefts errazena hasi zen, gunpoint batzuk.Baina 

niretzat degradei kokaina kontsumoa gehiegirekin 

ondoren , erretzea ona sentitu nuen, eta ez nahi utzi.

Me zoroak hartu zuen litzateke, baina inor ez da inoiz 

nazioen nire txandetan , ez ziren bada erreakzioa ez, ez 

litzateke behar indarkeria, non epailearen tabernak 

arintzeko litzateke erabili.

Ibilaldi batek euria bustiz ezagutzen dut, besterik nahi 

dirua lortzeko edo ekarri balioak lortzeko .

Askotariko guneak , hazi punta I, Lisboako dibertigarria 

izan da beti niretzat, zergetan , hiri honetan dute 

dagoeneko historia liburu , balio historiko eta kulturala 

hirian irakurri nuen bezala .

Bizitza ona izatea aurrerapena , bizi encordeirada bat bizi 

ahal izateko , hala nola , hots bakarra dirua nahi ikusi 

nuen, banekien zen fina, Nahi nuen dirua eta sentitu 

txarra egintza horiek , bakarrik nahi asetzeko zennire 

menpekotasunaren eta sentitzen soziala, gizarte-

ingurunea , ondo izan pertsonekin eta normal, normal 

pertsona batekin harreman bizitzearen erdian sentitzen .

Domineering sentitu dut , me mane lehoi epaitu zuen 
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bere lurraldea eta partzela lorpena ere.Horrela bizitzari 

aurre egin dut emakume bat izatea !Beno ... bizimodu 

honetan hartu nuen gaizkiaren jendeak egin izan 

positiboa modu batean , inoiz inor harmed elkarri hondatu 

brutal modu bat eta utzi ezer modu batean.

Soilik aprobetxatu momentuko nolanahikoak, eta besterik 

ez zuen dirua, azkar emateko kokaina erretzen , baina 

beti prolonguei saihestezina zer zen , hau da, zer ez da 

gizon bat jaio , edo are gehiago , agian, arrazoia 

oinordetzan dezakegu ikasteragizona alkohola edaten eta 

erretzen droga heredity geneak hori ernalkuntza emaitza 

utzitako procreation batean erreakzionatzen bezala.

Eta ni ez naiz "aditu" arlo horretan ordena honetan 

guztiak argitu eta izan nahi irakurleak transmititzea 

parabola hau , mota horri buruz hitz egin horri buruz hitz 

egin izan dudalako gai ere, bizimoduak dira.Batzuetan, 

ikusi baita , beste gaiztoak dira ikusten.

Nola etorri?

Bizimodu hori ikasi dugu referenciei gainetik izan dugun 

bezala , ezin duzu beti malice jarduteko , barkatua izan 

behar delako, bai txalotua behar!

Nola etorri?

Bizi garen delako , arauak, zuzeneko sentimendu eta 

sentsazio komandoa bizitza, da anbizio formulario bat 

bizitza ona izan ahal izateko .

Harremana hasi zen, 22 izan dut, armadan sartu zen , 

baina ez zuen joan nahi , baina legea , beraz, esan 

zuen.Eta hori da benetako harremana izan nuen, hori ez 

dut inoiz izan Cristina bera , eta hemen grina harremana 

denok , gure benetako arima mate aurkitu nahi guztiek 
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dugu nahi hasi zen.

Biziki bizi izan zen , me kanpoan izan zuela ez sentitzen 

ona sentitu nuen , eta hori non agian gehiago botere gutxi 

izan me baino gehiago hartu zuen.

Neska jeloskor izan maite zituen, baina ez zen ezin 

jeloskor, jelosia eta jelosia osasuntsu bat izan zen ez zela 

me har lezake norbaitek nirekin lo nire inposizioaren 

behartzeko dago benetako gaixoa gaiztoak.

Nola etorri?

Me pentsatu nuen, eta galdu nire bizitzako emakumea 

galduko luke bakarrik bada, baina , gertatu zen.To Bairro 

Alto joan nahi nuen eta joan eremu txiki batean disco bat 

joan zen, eztabaidatu dugu eta hori non bukatu dugu , 

agian , ez zen bere borondatea, anaia inoiz harremana 

onartuko baita.Borroka bat izan dut berarekin , baina izan 

zen tina maitatzen hasi aurretik , baina gastatu egoera 

une bat izan zen , baina hura gustuko nuen, baina ez 

zuen nire bizimodu onartu, inoiz esan zidan , beraz, baina 

inoiz erakutsi izan dame, jakinda ondo zela dut .

Harmed ez hainbeste, baina ez zuen bere arreba nire 

harremana onartu.Bizi izan zuen nirekin besterik 

testuinguruaren Izan ere , bereko auzoan bizi ginen , 

beraz, harreman hori mantendu dugu , gure sorkuntza 

hori.

Bere ama zen haiengandik datozen, etxekoandrea 

ikuskera , aitak ez zekien , baina jaun ona raul izan zen.

Emakumeen kaltetan bakarrik bizitzen ikasi , altuera bat 

lortu dugu auzoko zerga da auzoko haur bat izan 

aldarrikatzen , baina denbora zentzua , dagoeneko 

ikasten ari zen .
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Eta oraingoan azkar ikusi zuen, adin txikietan zuen arren , 

bizitzaren alde eta zer zuen borrokatu zuen : aita, ama , 

etxea, janaria ez huts egin dit eta inoiz huts egin 

zidan.Soldata txikia , nire ama jaso arren delako, 11 

errenta ordaintzen tales ziren eta ez dago nire aita 

errentak bakarrik ordaintzen , ez dago, baina inoiz ez 

zuten janaria.

Beraz amaieraren hasiera izan zen, hau da, kentzea 

daiteke olvido ekarriko du, uste dut inork ez zela utzi 

zidan ikaskuntza ere, nire aita galtzen zion modu berean 

erreakzionatzen , izan ere.

Begiratu nion heroi bat, seme borrokan jende umila gizon 

bat, amona, Elvira, bezala harekin bizi izan zen 6 urte 

bete arte I, eskolara joan zen arte, zer gertatzen den ... 

got I zennire amona zen me osatuz, nire aita jarraipen 

zuzena kontuan hartu gabe, baina garai hartan , oraindik 

begiak zabal-zabalik izan zuen, baina denbora zentzua 

izan.

Denboraren ideia izan zuen.

Are ahal duten munduko existitzen garbiena 

txostenak.Nola etorri?

Gaur egun edonork bat egin dezake , beraz, etorri euren 

bizimodua arabera posizio du jotzen edo gizarte hierarkia 

kontuan hartu gabe.

Beraz, hau zati , nozioa benetan inork ez da ezer leporatu 

ahal hormigoizko froga gabe, hau konkretuki .

Nola etorri?

Beraz gobernatzen lege eta denok sarbidea izan , ez dugu 

hil behar, lapurtu eta bortxaketa .

Baina ez dugu gizateriaren eta arrakastarik ekitaldiak, 
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hala nola egunsentian itzuli daiteke , istorioa dela 

oinarriturik dagoelako.

Jarraitasuna dugu , jarraitutasuna izango da beti 

etengabeko, hau da, helburua duten.

Eta da erabat zenbait kausa bat bizi garela , ez gara 

izaten, eta Lurrean existitzen jarraitu.

Ez dakit , gaia alda liteke, baina irakurleari irakurketa 

trabarik izan da, arreta desbideratu ezin dela gertatu 

benetako istorioa from.

Baina horiek liburu osoan zehar izango da beti existitzen 

delako dugu hobeto zehaztu dira , eta ez bizi ziren 

egoerak ulertzeko parables dira.

Nola etorri?

Ordena guztiak gizarte bat non izan dira beti osasuntsu 

bizitza eta gizartea ulertzeko besteen begietan judas 

nahiz izan daitekeelako barruan zela, baina han bizitzan 

gauza oso garrantzitsua da ikusteko, zer ereiten dugu 

fruitua daduten Reap izango dugu.

Baina aurrean, tratatu behar baita , eredugarria izan da, 

nire aitak beti ikusi nau ikusi eta errege bat nola izan nahi 

du, baina nago errege, gerlari ezin beti irabazi eta oso 

gazte hasi zen.

When erraza ez dela erraza , baina zaila aipatu dut , noiz 

ehiza bikoiztutako dut hori .

Aurpegia dela sentitu nuen galdu zuen zuela Slap batekin 

eraso egin ondoren, sentitu nuen , nahiz eta begiak, 

geroago nirekin berrekiteko saiatu zuen , baina I gaitzetsi 

eta ez zen egia delitua istorioa hasi zen , baina historian 

izan zuen, dagoeneko bereiztutako zen espetxe militar 

batean sei hilabete betetzeko santarém ere, espetxe 
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militar izan zen.

Garai kondenatu zuten Arnaldo , dela pertsona hori 

istorioa espetxe barruan nire bidean egokitzen, luzapena 

irakurleari benetako gizarte-ingurunea ulertzen du, kasu 

espetxe honetan liburuan , makila sei hilabetez izan zen 

barkamena eman Aita Santuak .

Ona bizitza bat eramango inbertitu izan dut izan da , izan 

bereizita me upela batetik.Eta zer egin dezaket?Bere 

zorte saiatu naiz.

Oraindik lortu arotz- funtzionario gisa lurpeko punta 

lan.Blacks beldur me, beltza kable -berdea , jende ona 

bizitza hobe bat zuela etxean nahi duten lan egin.

Portugal bilatzen beren herrialdeko bizitza hobea dute 

ezin dute beraz, bilaketa hori herrialde emigratzea berez 

eraman ditu.

Errazagoa Portugal begiratu hurbiltasunak zen.

Cabo Verdeans gertutasuna sentitzen, hasi nintzen 

haiekin bizitzera , Cabo Verde goitizena zen txarra 

desberdintasuna aurre egin behar izan dutelako eta noiz 

hemen Portugal etorri zen , ez ziren ondo onartu duten 

izakiak ziren, gastatu zuen bezala gerraatzerritik eta garai 

hartan oraindik pissed zen, Chavalito bat izan zen, esna 

zen eta zer inork haur bat nahi hasi, ibiltzea hasi nintzen, 

inoiz ez nintzen vadiador , vagueador bat izan dut.

Esperientzia besarkatzen duten iraganean izan nuen, nire 

gurasoak bereizketa ikusi 8 urte zituela, izan zen ikasten , 

eta, besteak dagoeneko bazekien ez luke ekarri me down 

oso baita , gizona heroi bat izan duten kentzea sentitu 

dut.

Hau ikusita gaztetan ere konturatu nintzen nire ama 
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laguntzeko izan nuen galduta , baina benetan nire aita 

maite dut.

Uda guztietan zehar joan litzateke 17 urte , noiz izan zen 

armada zuen geroago , oraindik jarraitu arte, baina 

orduan, natural tartea hasi zen.

Garai hartan , praktikan eskolako garraio zerbitzua ahoa 

lehenago oporrak igaro nuen harekin zen pikondoak zuen.

Nire aita gizon gogorra izan zen , gogorra izan zuen 

haurtzaroa , bere aita galdu com14 urte nire amona 

anbizio bizitzan hazten , laguntza gehiago eta diru 

gehiago izan zen.

Nire aita du bere kaleratzea dela maitekorra zen, gustuko 

zuen alderdiaren agur presaka bat izan delako , ez 

litzateke inoiz bere aita ikusi, baina hazi ari da bere ama 

laguntzeko , izan zen semea , jada etxean bizi zirenama.

Sei urte bizi izan dut nire amonarekin , baina nola gogorra 

izan zen , izan zuen beheko hazi gogorra, inoiz utzi 

haurrak gosez .

Garai hartan Miner bat izan zen.Mea enpresa bila, baina 

ez, ez zuten , txirrindularia ere izan zen garai armada 

sartu zen eta bere karrera jarraitu han berean.

Badu gizon normal bat bihurtu da, han sartu zen, bizi-

premia arabera , autosufizientzia bermatzeko denok izan 

dela ziurtatu baitu.

Gertatu gizon bat gogorra, laguna adiskidea , haurren 

adiskidea , baina hitz askoren ez zelako , baina errespetu 

eta zintzoa zen.

Horixe izan da beti nahi izan zuen utzi me, baina, izan zen 

ez da, bereizketa izan zen, pixka bat, ez izatea eta 

bizimodu bidea zainketa handiagoa batera jarraitu 
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erretiratu nintzen , zailtasunak oztopo eta 

gainditzekobizitza lan bat etorkizunean ziurtatzeko izateko 

gurutzatzen ziurtaturik , haur guztiak onak dira, merezi 

bere seme-alaba izan gara , baina baita , ez zen nire 

aldetik ulermen eta leialtasun eza, trickster izan esan 

zuen bihurtu nintzen.

Sentipenen whiplash psikologikoa larriagotu zen inoiz 

lortu delako ona dela egin behar da ikusteko, baina 

bakarrik gaizkiaren gisa jasotako bakarra bereiztuz Izan 

gaiztoak pentsatzen me.

Eta hori nola behera joan egintza gaitzespena dena .Hasi 

zen non?

Izan da bereizketa , zen denean bakardadea arabera 

batzeko hasi nintzen, baina izan zen nire bizitza modu 

iraganari izan zituzten, eta berriz zuela sentitu zuen , 

baina han zin kezka seguru ez sentitu dut , me utzi, 

inoizgehiago emango dizut.

Nire bizitza modu edateko eta lapurtzea zen jarraitu nuen, 

eta hori da , oraindik ere miatu eta bilatutako hainbat 

aldiz, eta hori da niretzat onartu nahi jiratu zuen, ez   dakit 

ni sufritzen egin duzu , ez dut itzultzeko sentsazio hori 

izan nahimingarria izan zen , baina beti bizi eta oraindik 

ere izan da izan.

Oraindik zergatik hainbeste urte kartzelan beti pentsatu 

beti izan da presente egon nire grina hau estimua beraz, 

hainbeste behar dut bizi izan nintzen nire buruan izan zen 

daukat, ez bizi izan zen berdina beste .

Linhó, ondoren , hiru prebentzio fitxatu Linhó katearen 

hilabete kondenatu , nire istorioa ari ausardia hori mugatu 

bat, beraz, bertan norbaiten munduko aurre egin behar 

dugu ausardia inguruan hasten da, zer gertatzen da hau , 
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banekien bezalabidea too seclusion luzea izan liteke hori , 

oihanean korrika bihurtu da, izateko delituak duten eta 

barruan katean non mintzo ergelkeria legea mundu bat da 

, eta irakurri dugu denean horiek aurre egiteko modurik 

errazena zenasto dute haiekin aurre egiteko , baina 

gehiegi smart erori daiteke gai ez bagara, beraz, bizitza 

ez dago bizi ez hartu behar hainbeste oinarrituak ez 

hainbeste itsasoak , hori zen nire salbazioa , metodo hau 

aukeratu dut niretzat zenirabazi egin zuen , baina nire 

Irteeran luze izango da, eta nahasia hasieratik izan zen 

neure burua aurkitu dut emakume bat gabe askatasuna 

gabe delako neure burua gelditutakoak aurkitu dut, galdu 

eta berria izan zen , hori urteetan izan ez pasatzeko ezin 

izan dezake guztietako pentsatu nuen.Beraz, zer egin 

dezaket?Errespetua irabazteko hasi nintzen, ez   da erraza 

, nahiz eta ez nahi indarkeria gatazkak sartu, gertatuko 

dira errutina baten bidez joan delako hori , ondoren, 

geroago , errutina ikusi bizitzeko disgusted zuen ondoren, 

inoiz pentsatu izaki konturatzen etorri zengizakiak 

hainbeste kalte egin izan elkarri bakoitzak droga saltzen 

delako , beste batzuk kontsumitzaile direla monopolioa 

inguruan Lazkoz katearen barruan bizitza droga delako 

hori, nola heroina erretzen hasi nintzen , zeren , 

dagoeneko sartu zuen kateankokaina kontsumoak 

gehiegizko arabera , heroina hasteko erabaki zuen, baina 

play, look'll kea heroina forma bat , baina neure burua 

helduta zen ezin izan du ezer egin aurkitu dut, baina egin 

ikasi nuen , baina geroztik salatu egingo da , eta ondoren 

hasihau izan zen arren kateko reality plazer ihesi bizitza 

bat izan da, besterik gabe, heroina etsita naiz lukeen 

abstraktu sexua izatearen ideia , zen elikatzen kimiko bat 

zuen, ez litzateke uste honi buruz me by jakitea.Platonic 

maitasuna izan nuen legitimoa bezala, eta maite handi 

lortu, baina gauza bat, bermatuta dago, baina ez da 

60



nahikoa saiatu , ez besterik ez erre nahi duzun, ez   beste 

batzuk ikusten liderrak izan nahi hierarkia batean zer den 

agindua nahi dugun alderdiarekin da betibadakizu ezin 

duzula , mingarria da, zaila da crack , I erabaki ez 

sentitzen sentitzen edonork , han ere izan zen, zeren I, 

zen justizia zor bat ordaintzeko, baina nire ibilbidea oso 

txarra zen, lehenago ikasi zituzten hori litzatekejipoitu eta 

ez baitzen galdu ateratzen dira esaldiaren erdian , baina 

nire irudia erre zen , nahiko erreferentziatutako zen, ez 

nire pasabidea kartzelan urte hauen bitartez kontu bat da 

, bukaera printzipioz gogor bat, ezin dut, ez horren bidez 

damutuko hasieran izan zenketua urtez dut , hala nola 

droga lagundu behar handi bat sentitzen denok me askatu 

, termino logikoa plazer bat da , termino askatasunerako 

zapore ederra oinez, urte hauetan guztietan ere maite dut 

han eraiki dudala , baina horiAurrerago izango da, gaur 

egun izango da bidaia hori baino gehiago buruz hitz egin 

nuen , ez dakit nola guztiak hasiko jasoz denean nor da 

ongizatearen bila, nahiz eta itxialdia bizitza barruan , 

baina hori subjektiboa , gure ongizatea delako 

kondenatuezin duten gurekin begiratzen , hainbat puntu 

displease daiteke edonork iruditzen , lehen lapurtu ahal 

izango da, bigarren esklabo , lana, maitasuna edo 

hirugarren egunez etxekoandrea piztu ahal piztu daiteke , 

ez dago katearen barruan gizonek ezin beti izan barietate 

asko dasoul barruan doa edo guztion gustuko , askok 

eskubidea ez harmed egon aukeratu, baina hori ez ezik 

han oraindik puntu gehiago garrantzitsua da , inoiz, inoiz 

, adiskidetasuna bat erosi ahal izango duzu , da katearen 

barruan ordaintzen , nahiz eta jakin,Norgehiagokak oso 

gogorra katearen barruan , badira dutenek ezer ez daukat 

, katearen barruan konfrontazio solteak da , solteak , alde 

batetik, eta da, bere osotasunean, indartsu, litzateke 

milioi edo atzera eman , ihes nirekin izan zuenbaina nahi 
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eta beraz, nahi modu gogorrean oinez ibiltzera , bidea 

hartu dut beti luze niri ulertzen, nire alboan gehiago 

psikologikoa zen beti izan da.

Bertatik ez da inoiz katearen barruan ontasunaren bidea 

aurkitu zuen , ez zuen ona sinesten , gaizkia bakarrik 

ikusi.Nola etorri?Neure burua hastiatuago besteen 

begietan puta bat besterik ez zegoelako sentitu dudalako 

, puta argot erabiltzen dugun dugu , horrek slacker , nork 

ez du zer etsi baino beste edozein kausaren eskaintzeko 

nahi esan nahi daegin , beti doa modu bat duten beti 

jainkozko ematen du, boterea dago , itxaropena eta 

fedearen sinesmena , eta beti egin dut nire baitan , 

hiltzaileei ikusi nuen han.

Baina horretarako marimbar zen bezala I, eta bizi me 

onartzen , inoiz dit kalterik saiatu zen, egia esan, eta 

zehazki nola guztiak hasi honetan izan da, oso 

ezegonkorra , ezusteko izan nintzen, eta eskola nagusia 

animatzen naubere ikasketak jarraitzeko , baina osoa, 

besterik ez guztiei azterketa da, izan zuen familia-

laguntza , laguntza bermatuta.

Hau beti existitzen denean bizi eta egon zer den gaizkia 

eskatzeko gai modu cool bat da ziurtaturik, zergatik 

izeneko bermatuta laguntza, legearen barruan daudela 

txarra eman gurekin denean bultzatu ari gara , eta 

sistemari garaitu horiek, delakodirua sistema bat, non ez 

da dirua ari gara galtzen ez izatea Dena ondo , justizia 

lanak , ez zen ez bada dagoeneko delako .

Uste dute zuk bezalaxe, ezer langile dira dutelako aldatu 

egin ahal izango dute, eta besterik ez dute komunikatzeko 

ezin duela zehazten dira justiziaren alde , irekitasuna 

inkesta baten kexa batekin baldintzak gabe jardun , baina 

bat irekitzen balira raikerketa beti izan dut kako itzali 
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katearen barruan motion ibiltzeko bazekielako delako, 

hondatuta dago guardia bazekien , horiek drogak egitea 

kartzelara , beste batzuk lortu kanpoan , amaitu 

kartzelara .

Polizia horietako batzuk dagoeneko bazekien presoak , 

nabarmendu eta pasarte bat izan zuen Alfredo batekin 

gauean gizon bat, gauaren errege, aldatzeko house 

esploratzaile hori egia mafia errege da gaurkoan , hau 

bizitza bat merezibest polizia ohia dela delitua modu 

zoriontsu aipatzearren nire liburua izan dut gauza batzuk 

ikasi dut berarekin delako ontziratu goe bakarra izan zen , 

polizia izan zuen , nahiz eta izan Pasarte gutxiago 

positiboa izan nire bizitzan berarekin , duteni hiltzeko 

kartzela flax saiatu, soilik denbora izan zen dagoeneko 

beteranoa, izan zen bost ezagutu ez .Agente guztietan 

ezagutzen zituen , eta guztiak ezagutzen ninduten eta 

Pasarte honetan eritu kate osoan , preso zerikusia, izan 

dut denak pizgarri bat adibide ikusi me dute zegoelako , 

jarraitasuna bermatuko itxitura barruan izan genuen 

delakohor egon , eta aipatu Cabo Verde duten goian dut 

nire ezkontza, ez gaizki, ziren, hain zuzen ere, pasarte 

hori mendekatzeko nahi zuten, saiatu me hiltzeko, 

gonbidatu ninduten buruan gizona izan da, baina ez dit 

izango litzatekebatasuna betearazi bat besterik ez zuen 

nahi nuen hilda egongo zela ikusten duzu nahi.

Baina ironia da hori ere ez agrediram- gertatu bakarrik, 

ez hil zion bere buruari truke aldatu zuen eta nire 

adiskidetasuna indartzeko berarekin saiatu zen, baina 

haren barruan bazekien inoiz ez zuen ahaztu Pasarte 

honetan , bakarrik barkatu zion apaltasuna izan 

zuelakoeta ari niri zer hitz egin dugu, ez presoen by 

engainatu , baina espetxe zaindariak zerbitzura , eta 

norabidea ezin izan zuen garaitzeko me, heriotza 
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goiztiarra prezioa ordaindu litzateke bazekien duelako , 

eta gero , beraz, izan ebil bedi Ieta noiz umila izan zen 

errespetatu eta onartu zuela ez delako bizirik behar dut ez 

zion nahi ikasi zuen , konturatu nintzen, baina ez zen 

puntu ez , besterik prezio altua izan da ordaindu behar, 

nor polizia gorroto preso arruntez dut 

kritikatu,achincalhado dut.

- Nelson tipo hau onartzen duzu?

Onartu nuen batik zuen profesionala zelako , etsai 

indartsu irabazi ingurumena, bizi izan dira polizia izanik 

ere, oso ezagutzaile izan zen , bazekien gurekin goian eta 

nork lagundu izan pertsona boteretsu bazekien, hizketan 

gelditzeko mehatxatu mebanakako edo gure errespetua 

eta dute gurea izatea ahalbidetuko luke , baina hura 

zuzeneko utzi nuen, ez   zen bat zen gurea bat , Cabo 

Verdeans ziren nelson eta carlos aipatu dut, zehazki bizi 

izan zen area non hazi nintzen zeudendute sorbalda me 

mendekuan eta outbursts ondoren etorri zen, eta hil 

ikusteko, esaterako, banakako hau bat nahi zuten , baina 

utzi dut zion joaten utzi dut , norbanakoaren ezer nahi 

dut, bere aurka ezer ez daukat ordea, eta anai hauen 

istorioacarlos, hil zen psp ofizial batek , izan zen aipatzen, 

oso jipoitu, xake jokatu nirekin, izan zen "aditu" eremuan, 

bakarrik zekien dirua nola jokatu zuen, beti esan dizut, ez 

du merezi , playmaitasuna , baina denbora hori ondo , 

izan zen Manuel eta Romão eta badona babesarekin ari 

at, landu anaiak gara, elkar laguntza izan zuen , guztiok 

izan zuen erdian non delitua bigarren edozein lurks 

milisegundo inez da askoz ere , eta batzuetan dugu 

erditik jaso ahal harrapatu eta noiz egin dugu hau , nire 

bidea jarraitzea erabaki nuen, ZABALZA asko egin nuen 

katean , hots, zenbait ongizatea ziurtaturik, eta nire 

irabazteko, hori da, alde batetik bestea garbitzen .
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Lema , elkar laguntza lema izan zen , baina ez zen beti , 

egoera batean metermos arriskua honetarako dugu 

deitzen ziren bada , ez zen lihoa hilketa bat , inoiz ez jarri 

zalantzan zeuden ona eta zoriontsua egun ibili naiz 

erabaki hori delako,Ezin nuen egin , beti neure burua 

pentsatzen , beste batzuetan ez dut sekula pentsatu.

Guztiak oso nire juduen haranean lihoa amaitu zortzi urte 

igaro ondoren transferentzia azkarra izan da, inoiz ez dute 

nahi izan zidan, eta harrera ona me, me kalterik egin nahi 

zuten , baina errespetatu me, beti itxaron nire 

arduragabekeriagatiko , sekula eman zien zerbait.Ez 

zegoen emakume batek lege-industrian ofiziala izan zen , 

me gustuko zuen eta barkatu bere, baina barkatu honek 

zapore, egunean ni ibili zen tranpan zehazki zen garai 

inoiz baino indartsuagoa izan nuen , inoiz askoz hitz 

eginpolizia haiekin, arrisku bat izan zen, ezer egiteko 

prest ibili naiz .

Gaizkia edozein izanda ere, gaiztoak duela ezin me 

pasatzeko beharrik hartu sinaturik etorkizuneko 

hezkuntzan bat, zeren eta bizi horrekin batera, faktore 

indartsu bat beraz izan da, eta erabiltzen dira eta 

irakaskuntza hartuko dugu bizitza dela, beraz ,bizi 

hartuko dugu besterik die, baina naizenean juduak 

Harana eraman zen, baina hori guztia atzean da ziklo 

berri bat hau izan zen nire bizitza , eta horrela 

pentsatzeko ez du inolako gehiegikeria mota onartzeko 

modu hasi zen, nire izaera izan,ur pixka bat simmered , 

eta juduen haranean lortu nuen, norabide berri bat hartu 

erabaki , iraganeko amesgaizto kentzeko nahi zuen, izan 

nuen arren , azken, benetan izan esaten modu sinple bat 

zela horiek, zerjoaten ez dago, baina ez da nahiko , zer ez 

doa, ez doa;bakarrik askatu, utzi pack , zeuk fantasia hori 

benetan gara G. bat igaro da, eta galaxia osoa jabea, hau 
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da, dysfunctional guztiak eta dena prestatu , 

enpresaburuek ez dutelako, eta langileek ez kontrolatzeko 

berenabenturen lapurtzen eta hori da legeztatu esateko , 

iruzurra forma bat , gehienak glorify me lihoa nire lorpen 

zen , baita nire izena bermatuz negozioan une bat.Gauza 

bat gehiago izan, dena ala ezer momentuan ihes irabazi 

gabe zegoen, edo hil , lema hori nire baitan bizi eta 

botere hori izan nuen I itxietan zen bitartean gozatzeko 

indarra izan zen, inoiz erabili doakoa indarkeria ranire 

lagunak got ia negarrez malkoak, gaiztoak ari zirenak 

indarkeria da nagusi eta agian behartu zituzten 

trafikanteak nahi duzuna egin , beste lagunek egiten ikusi 

nuen, baina ez dut bidea gogorragoa batek enveredei , 

nahizzuen zaletasuna heroina me, zin neure burua dut 

katearen barruan bizi izan hil eta hori ez litzateke traba 

me to amaitzeko modu duina bizi prest, kablea dira 

momentuko zoritxarrean guztiak dituen horiek guztiak 

behar diraAurre , ez zen nire nahia arren , etsaiak bertan 

ia oinez sortu eta ni, ez ziren niri kalterik dutenek saiatu , 

norabidea ez zuen gustuko me, ondoren, hori da egin 

zutenaren , bidalitako horietako informatzaile agertu dira 

uneorozela inoiz egin izan dut , errudun kontzientzia izan 

zuten dena onena ematea bilatzen badute zabalik , baina 

gauza bat nire arreta erakarri eta ni aldatu egin dira, 

basieie nau irakasleak dut izan ere, sentitu 

nuenbatengatik platonikoak maitasuna, eta orduan ikusi 

zuen ondo joan zen , baina itsasontzia gero , berriz, heldu 

zidan, eta ni jarri juduak haran on zaila zen zortzi lihoa 

espetxe urte ondoren , maila geratzen historia 

zabaladenek ezagutzen zituen espetxean , zeren eta ni 

bazekiten eta horregatik inoiz nahi nuen me zigortzeko 

ehuneko ehunean , diziplina zigor batera ohi dut zigortu 

zuten , eraso eta beste hitzezko tratu txarrak guardia, 

bata eta hori, nola Ibenetan nintzen baino mafia gehiago 
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indartsu bat aurre , konturatu nintzen, baina errealitatean 

ez ziren gehiago izan dut liburu eta bat ni desberdinak 

izanik egin duen diploma , dagoeneko ondoren oso ziren 

jolasten duelakoordez baloia, nire jolas , bide batez 

jokatzen guztiak ez zen jokatu, Trump altuena zer inoiz 

jolastu dezakezu, ace pika jokatu dut , pertsona batzuek 

esan zidan hori zorte txarra izango luke gutun honekin 

ikusi izan dut , eta diziam-me hori zorte txarra izan 

dezake gutun hau , aldiz aldatu eta hori batekin , bizitza 

ez dela katearen barruan , baina kanpotik konturatzen 

hasi nintzen , baina inoiz barneratu nahi, baina banekien 

nire puntu indartsua izan zen;hasi zen istorio dramatiko 

bat hilketa batean bukatzen zen, hiru anai ziren eta 

heroina kontsumitu zuten, eta haien aldeko heroina 

momentuko beharraren izan zen, hau da, zer izan ziren 

drogazaleak menpe izan ziren.

Baina sakonean, jende umila izan ziren, bihotz ona izan , 

lagundu behar genuela dutelako hartu dute bizitzan 

delako eta, gainera, hartu dut, bizitza gogorra izan zen , 

nahiz eta esan dezakegu esklabotza izan zen, horrela , 

bizitza egin zen,egunero erretzen izan genuen baina 

marraztu genuke.

Baina hori guztia alde mugitzen duen dudalako , nahiz eta 

egin poesia esperientzia eta egoeraren testuinguruan 

aldean bizimodu bat , horietako baten emaitza da , denek 

me poema bat eskatu, izan zen bere neska-laguna , 

idazteko zen ziren bezalabeti galdetu poema bat , baina 

neure burua galdu nuen eta kontsumoaren garai horretan 

bizimodu honetan hartu dituzte zegoen, zer ezagutzen dut 

eta ez naiz inor irakasteko prest iraganeko duten 

esperientzia izan duelako ezagutzen dut, egin ninduen 

heroia norbaitek azakarrontzi batean izan zuen eta 

planteatu ahal izango dira.
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Dena egosten zen behera honetan , esperientzia dela 

medio , modu bizi garen , bide droga lortzeko erretzea , 

zuen eskaini eta emandako ez luke erosi balitz bezala izan 

genuen, hertsiki hitz egin nintzela a pimp droga 

trafikatzaileak saltzeko, me ziurtatzen Izan nire 

eguneroko surf -hautsa erretzen dut , orduan ikusi zuen 

trafikanteak pimp bat bihurtu naiz , bikoiztutako zuten, 

me lagundu nahi eta beraz , ematen dit drogak saldu eta 

jan egin dut , izan nuenaisia   handiena duten Addictos 

edozein izan daiteke, droga eta erretzea adikzioa.

Baina nire kirol dut ezagutzen zen , heziketan nire 

praktika egunero entrenatu delako eta nor ikusi nau eta 

niri begiratu beti izan dute paranoia bat pertsona nahastu 

egiten , paranoia duen liburu mesfidantza hori aipatu dut 

, eta hori da zalantzazko,denean gaitza beti egondako 

genuen, gaizkia niri gertatuko izango da.

Beti da ustekabeko iragarpena bihotzez habituei- me 

bizimodu honetan , eta zaila izan zen ingurumen sozialean 

atxilotu ondoren integratzeko , ertain ezagutzen dugun 

delako, oso eremu txiki bat non eguneroko bizi eramaten 

dabadakigu elkar guztiak elkarren artean , baina fisikoki.

Komando guztiak nahi dugu, segurtasun geure buruari ari 

ertain bat eta bertan dugu beti beldurra aurre sartuta 

ematen digu espazio batean eskubidea irabazi nahi 

dugulako, baina ez da beldurra, besterik ez da ziur 

gurekin egitea , egoera gainditu ahal izango dugu jakitea

Batzuetan bizitzan gertatzen da, eragindako , akats 

konponezin, bat behar bezala idazten da , izan zen 

esperientzia eta modu bizi eta hazi legeek idatzita 
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dagoelako.

Nola etorri?

Arrazoiaren indarrez beti irabazi du, eta bizi egin daiteke 

epaiak guztiak batzuetan ezin izango da gehien zuzena 

guztiak pisatzen a faktorea: defamation, ez   dibertigarria 

eta ez grazia erori, izan bat duten guztiek, gutxietsi 

humiliate nahi;sentitzen ona eta hala bada, ez da botere 

ekonomiko eza beti mugatuak dira , jolastu duelako ere 

parte - hau joko bat da , hau da , batzuk esaten esaera 

nola jokatu dira zorte ezagutzen du bat dagoelagurekin 

agian ezin ahalko gauza ona, eta zorte hori eman ahal 

digu zer exijitzen dugu , ongizatea, izan buruari buruz ona 

, lagundu nahi duguna da irakatsi ziren delako gehiegi, 

bizitza komuna partekatzen dituzten guregurasoak, gure 

anai -arrebak , amonak eta aitonak , ez da , hau da, gure 

belaunaldia da , haien luzapena bere hazia izaki sortutako 

ikusteko emaitza dira dugulako, hau da, elkar ezagutzen 

jakin gaitasuna daukagu,ezagutzen duten gure eta gure 

direla beti gure alde , baina inoiz ez gustatzen, itxura hori 

ezin zaie familia batean kidea izan da, irudi bat bizitza 

zaintzeko zen horrela batasuna aurrerapena egin dute, 

ongizatea, inork ez du gustuko , izan edo norbait gure 

familia edo norbaitek gurekin hurbil amaieran delako at 

dagoen ikusteko, azkenean dugu dira giza guztiak, 

elkarrekin eta familia giroa aurre egin behar dugu , 

batzuetanbai ostalarian gehiegi, zer sentitzen sortutako 

jabeek eta egiteko hori dela irakur daiteke teologikoa 

irakurketak guztiak idatzita bizitza, hau da erlijio 

azterketa modu bat.

Denok hartu ikasgai moral batera, egoki da gertutasuna 

bat , beraz, leiala sentitzen dutenek, gure ona , gure 

maiteak ikusten inguruko guztia egin duten eta hauek 

ikusteko , der in der , eta ez du inoiz kalte egin 
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nahizaintzeko eta egin dute irakasten duten irudiaren 

aurrean, balioak ez agintari dira baimendu itxura ona 

horiek , izan agian dira ebatzi ez ziren batzuetan ulertua 

egoera bat da.Hori guztia oso polita eta komunikabideak 

ere horrela fatxada berdina transmititzen irudi eder bat , 

dira , halaber, gobernua , gaia oso gogorra denok 

onartuko botere bat presionatu bistaratuko du , baina hori 

guztia batera egin du horiez du egingo , existitzen gara 

existitzen , hezkuntza da, baita ere , arrazoiaren jabeek 

izan aldarrikatzen duten eta batzuetan transmititu dute 

eta nahi disunity , guztiek dute gauza bat amankomunean 

mantendu dutenei emandako jarraituko dugu : 

ongizateabai, oso ondo izateaz hori lortu ahal guztien 

domeinu bat eman ahal izango dute eta ongizatea nahi 

gizartearentzat , baina guztiek bizi izan zen eta aita eta 

ama batekin planteatu, kondizio egokiak zietenizateko 

helburua duen karrera bat aurrera egiteko , baina baita 

huts egin, baina beti ahaztu eta irudi gobernatzen 

gai;hizketa hau mantendu dut nire vastness handia da 

bizitza honetan delako, asko ikasi , leash ere izan zen , 

nahiz eta inoiz pentsatu amaieran garatzeko zer izan nuen 

garatu dut , beti ambicionei establezimenduetako langile 

non nintzen kontaktu zuzena izatea, nire 

ibilbideankartzela da dub daiteke onena izango da hitza 

terminoetan interpretatzen baita, baina , izan nahi 

zintzotasunez eta bihotzez ez dagoela bizitza da gisa 

interpretatu beharko da.Lotuta dago , herri guztiei interes 

komunitarioko gaiak arautzen duten , dira aktiboen 

babesteko , beraz, ongizate bat eman ahal izango dute , 

beraz, mundu ezarri zen harreman badira alde biko 

harremanak , askatasuna gogorrena gaia hitz 

egiteko,gure askatasuna , gauza ederrena eman 

dezakegu munduko, plazerrik handiena bizitzan daiteke 

bat izan da, dohainik izango da , hori bizitza osoan zehar 
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izan dugu, eta aurkitu ahal oztopo guztiak gainditu jakin 

behar dugu.Horietako barietate handi bat da , I 

nagusiarekin has daiteke: gizarte ona da, gauza bat 

denok komunean , geure burua bezala, izan dezakegu 

itsusiak, ederrak, ez du axola, , begiradak ez dira dena 

bihurtu bizi ohituta ;batzuetan atzean bat ona begira Hain 

ona aurkitu daiteke, baina Apolo , edertasunaren aldean , 

Nietzsche -k azaldu eskutik bere autobiografia jarraitu dut 

izan da, ez dago gehien arrazoia da , edertasuna alde bat 

da,egiten amets digu , egiten gaitu maite , ekartzen 

guztiak onak , baina ez dago ondo da ibili doa gaiztoak , 

deskribatu Nietzsche dionisiakoaren albo existitu bezala, 

hau da , izatearen sena haragiztaturiko ona eta 

gaizkiarengiza , dagoenean , goiko duenak dira lur , 

politiko ala ez, epaileek alkateek , elkarte guztiak dira 

ahal izan presidenteek ote diren izaki guztiak buruz hitz 

egiten dugu , aurkezleak telebista karisma izan da eta 

esker ona bat izateabaina inork ez barkatuko ahal izango 

da, berez hitza , barkamena arrazoi bat eta noiz jarri 

dugu arazo guztia egiten dugu izenean hartu behar esan 

zuen gizartea arautzen duten lege eta bertan hitza legea 

aldarrikatzen daitezke.Han izan zen duten eskubidea ez 

zigortu behar dira, eta legeak definitzen da FITS guztiak , 

tratu txarrak existitzen da, existitu delako eta existitzen 

hitzaurrea da lortu.

Eta hitzaurrea transzendentzia dator, ikasketa bat 

haratago , denok bizi badakigu transzendentzia ondo 

baino gehiago delako , izan ahal izango da daiteke, ez da 

irakasten, ez   da dena izan , baina ez dago gako-hitza 

guztiak izendatzen dahonetan: filosofia, bizimodu , 

bizitzaren gozamena da zerk sortu transzendentziaren 

faktore bat , eta jarraituko dugu , be bilakaeran ere sortu 

, ari abandonatu ez da egin gaizkia bat bedeinkatu modu 

berean bizitzen jarraituona dela burutu daitezke jainkozko 
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da, ikasten dugula , da ikasi gure patua guztia ondaretzat 

balio handia geratzen da gurekin , beraz, idatzi hitzak 

goretsi dute, baina hori potentzia mantenduz eta izan 

modura guztiak dagorespena ere , hori guztia ederra izan 

liteke badugu benetan guztiak bete ziren eta idazten da 

oso ona zen.

Nola etorri?

Giza ustel bidea zabalena sartuz genuke izango , dira 

legeztatu demokrazia esklaboek , egoeraren erabilera 

itxietan egin behar da eta arau zorrotzagoak einean 

;batzuetan ez erreakzionatzeko modu berean normal gisa 

modu konformista batean , izaki transzendentzia deitzen 

da, izatearen alde ankerrena izateko eraldaketa, hori da 

sentitu dut , ikasi esperientzia dut haserrea duten 

zuzeneko laguntza bat dabizitzeko eta bizirauteko ikusi 

eta so're hori bizi denean , hau, izan modu seguru gisa 

nagusi zientzia balioak frogatu nahi du, ezin dugu galdera 

evade , gure ezaugarriak gu, anitzak dira , baina guztiak 

bat datozbera , mystification, ez   izaki , inork baino 

gehiago perfektua , denek daki izate osoa laguntza 

segurtatu eta sinesgarriak beharrik horretarako bizi, lan 

kooperatiboan , beraz kenduz dugu beste batzuek bizitza 

hobea , langabezia, besterik kausa bat izan daitekehau 

izango duzula nirekin share , istorioa izaki jarraipen hau 

deitu nuen esperientzia bat da, gai honen luzapena da.

It guztiak nire gurasoak banandu ondoren , I komentu 

hale eskola bat onartu zen zen ikastetxea izena, 

oporretara nire aita ondoan ez zen hasi zen , baina 

bereizketa ondoren nire aita harreman ona aurrean ez, 

etahortik zen guztia , hasi nire ama mugitu ere punta 

bereizketa ondoren, 10 urte inguru izan nuen, naizenean 

iritsi eta joan zen punta I, eskola ran, ez   zuen bizimodu 

hori onartu , baina apanharam-errugabe bat izan dut, 
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legearen indarra existitu bazekien , nire aita militarra izan 

zen ausartu ni modu horretan nire aitak esan zidan , 

gizon bat izateko istorioak militarrak , integratu nahi , 

nazioaren zerbitzatu, gizon gogor batenaipatu dudan 

bezala, baina utzi berak egin beharreko urruntzen beren 

grina beste emakume , gizon ona indartsua fisikoki bat , 

intelektualki ere, erantsi dituzte beren geneak heredatu 

maitatzen, heroi bat bezala izan zion, ikasketa guztiak 

hori geroago izan zenetorri nahi izan.

Nola etorri?

Domeinua egin izan dut banekien, banantze denbora, nire 

ama, independente bihurtu zen dut , nire ama lortu 

maitalea, lan gizon bat, postetxean eta obra lan, gizon 

bat da, ere hasiberaz , nire ama lagundu behar nuen eta 

menderatzailearen kausa zen guztia ondo maneiatzen 

dutenik , damutu nintzen oihuka, baina irabazi nuen , 

uste dut hau egokiena gaia da , maite horiek edonork 

bezala , zorionez , ondo daude,bizitza bat , normala izan 

zen eztabaidak izatea, baina beti izan dute arrazoirik 

gehiago nahi transzendentzia arabera lotan zela dut , ezer 

egin nahi izan , pentsatu erraza izan zela.

Hasi nintzen nire ama laguntzeko lanean, baina laster 

konturatu zen duten I ez larritu behar , hasi nintzen 

Casqueiro hots upholsterer laguntzailea gisa lan egiten, 

hori da, zer egiten egitura konformatzen da, eta betea , 

lan egin, nahiz eta izan zenpunta nire auzoan , han lan 

egin toninho nire belaunaldiko mutila aurretik, hainbat 

anaiak izan zuen, baina gogoko izan dut.

Banakako bat aritu ez zen Casqueiro egituraren gizon 

ordena sofa upholster ere, itxura sendoa izan zen, eta ez 

dut nahi jartzea gehiago , hizketa dagoeneko honen bidez 

burutik nire aitarekin forma erasokorra, beraz, I apustua 
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egin duegoera alderantzikatzeko, bizitza progresio eusten 

nintzen, ez   pisatu me , baina egun horretan disgraced 

izan da niretzat , ez da mingarria edo minik nahian 

materia gisa , baina jagon dut bota harrizko neukesku 

baten tamaina, baina desbideratu filmatu nuen abisua 

eman nahi izan.

Hala onartu zidan han, joan nintzen lanera aukeratu 

ondoren jarraitu nuen, baina, halaber, jabea hil GIB 

gaixotasuna, ez zen bezala , gaixotasuna jasaten zion 

ikusi nuen egoera bat kontsumitzen , baina beti 

errespetatu zion, nire lana galdu dut , hasi nintzen aktibo 

batean,hau da , jargon beharreko bisitaldi gisa erabiltzen 

da, ez jarri ugazaba , independentzia nahi, lehoi baten 

semea izan dut, eta, besteak bezala jokatu.

1996ko martxoan Avenue metroan dut aurkitu zen , zuela 

eraso sail bat metroan izan, krimenak salaketak ziren 

bertara, han izan ziren eta gertatu Oraingo PSP bat 

identifikazio eskatu etorri zen igaro , eta hori 

delakoaurrekari bat, aste bat lehenago superesquadra 

Benfica irakurle bat lapurtzea leporatu izan da, baina 

mutila nirekin zen, Ricardo, izan zen zuhurra , 

esperientziarik, ovarian tik heldu zela ez zekien hirian , 

baina ezaguna zen gida izandroga zalea zen , eta denbora 

kokaina kontsumitu dut gisa berean, aurkitutako 

segurtasuna makulua ona izatea, hau da, ni eta 

etorkizunerako babesteko , dela indar bat , progresio 

sindikal bat izatea.

Baina orain hemen dator egitura , leialtasuna bakoitzaren 

gaitasunaren faktore nagusietako bat , noraezean hasten 

da, hori zer bazekien dagoeneko dut ezin duzula fidatzen 

ez dakizu bada , baina nire esperientzia zabala izan zen, 

nola aurkitu dut, izan zenerraldoi, neure burua ziur izan 

zen, izan zen zer zuen , izan zenbait lapurreta armatua 

74



egin ona, ez da inor kaltetu , besterik dirua lortzeko modu 

baten aldeko apustua egin dut.

Zertarako?

Bizitzea , bizitzaren eta 1996ko martxoan era honetan 

sartu nintzen , zehatzago 28 atxiloketa agindu bat ustez 

bakarrik dago amaituta gehitu da gai honetan sartuz falta 

kontatzen zen , aste bat lehenago izan dira Benfica 

superesquadra atxilotu , nengoenlo auto batean , haren 

jabea Air Force teniente koronel bat, dagoeneko atzerritik 

bidez izan zuen gizon bat, ez dut habituation arabera 

lokarturik zen , baina oraindik punta etxea izan da, egia 

esan, gau hartan izan zenRicardo, eta irakurle bat lapurtu 

eta loak autoan, harritu ginen eta PSP ofizialen arabera 

adostutako Benfica superesquadra ena izan da, baina ez 

dut amedrontei me eta Ricardo esan , ez beldurtu 

sendotasuna eta esan behar luke ezazkenean , ez zen 

kontrakoa froga ez, baina polizia da, egon me ohartarazi 

zuen, baina lasaitu zuen, esan zion ongi da, gehiegi 

whisky edan eta lo egin nahi eta ez zen fancy etxera joan 

me etaGertuko bizi izan zen.Hau gertatu zen , zalantzarik 

txarrena izan da gizon bat denean ikasgaia eta trenak 

egungo egoera ezin dela egun horretan gertatuko lortu 

kanpoan nirekin sentitu daiteke.Nire ez ezer esan beharrik 

araua obeditu Ahal izan zuen , baina ez ziren konbentzitu 

eta agente guztiak autoaren Gertuko lortzeko bazekiten 

edozein eraso, cd jokalari urdin bat bada ikusteko joan 

zen, baina hainbat delitu aurretik konpromisoa hartu dugu 

dagoenekoeta guztiak ziren lapurreta eta bahiketa 

arduratzen, joan Avenue metroan gainbegiratzeko, 

eskuadra ganbara markesa , Lisboako geltokia metropoli-

koa , elkarrizketatu ziren , esan nuen ezer , ez dakit 

elkarrizketa ricardo , baina historia bat izan zuenaste bat 

pasatu antzeko egoera batean lehenago balitz , fidagarria 
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dut.

Egun horretan, geltokian utzi dugu, ezer esan nahi izan 

zuen , konfiantzazko dut bere me testigantza ere kanpoan 

izan zen, denbora lizentzia zen lan at hartzen, baina 

neure burua langabezia fondoaren jasotzeko aurkitu, 

jarraitu eskutitza hartujoan kodeari I, dagoeneko izan dut 

gidatzeko , ona sentitu nuen, fun handia izan nuen, eta 

zen garai judizial bat dut zerbitzatzen zen at atxilotze 

agindua hartu zuen , ziren etxera iritsi nintzen , izan 

gimnasioa datoz, hilabete bat baino entrenatu gehiago, 

judizial konturatu , galdetu nuen Marquis taldearen 

denean Marqués de Pombal geltokia ezer esan dut galdetu 

nuen sartu nintzen, baina ricardo guztia hitz egin zuen , 

instrukzioa jarraitu zuen, ikerketa fasean izan 

zenjudizialaren ikerketa , ezer haiei esan nahi izan zuen , 

ez da ezer izan dira frogatu blatant faktore arabera 

.Zergatik ezin horrelako erabaki bat onartu, me 

gozamenerako , agian hobeto zen jarrera ezberdin bat , 

izan zintzoa , izan kooperatiba, damu izan behar ote den , 

baina niri uste nuen nire jakitateak , justiziaren jolastu 

nahi ,epaile batek zigorra nor bizitzan arazoak izan zituen 

gizona izan zen niretzat , alaba bat overdose hil eta beste 

gainerako seme-alabak ere ibili droga helduta edo egia 

kontatzea edo zaila crack izango litzateke, abokatua esan 

zidaten , baina nik fidagarriame.

Berak ez zuen defendatzeko zidan nola defendatu behar 

da, ez dakigu hori bete behar betebeharrak zilegitasuna 

beharreko dabilela , garai hartan legea ordezkari gisa no 

pertsonala abokatua izan zuen eta inoiz eman zaio me, 

atxiloketaren ondoren kontratatu nuen, osteanari 

kondenatu abokatu honek kontratatu ondoren zigorra zen, 

energia pilatu nahi nuen , banekien zen bidegurutze 

testigantza at ez zuen nahi hartu, prezio altua , lankidetza 
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eza ordaindu eta laburbildu guztia nire handiagaitzespena 

are hiltzeko me nahiz eta pentsatu .

Me egun triste bat zin egin nion neure buruari zezakeen 

zait iruditzen aurkako egoerak guztiak bizirauteko nuke 

izan da, dena nire amaiera hasieran izan zen , nire 

askatasuna galdu dut dagoeneko denbora pixka bat , kate 

astun bat hartu eta bizirauteko.

Auto-defentsa artea ikasi ahal izango dut nire bidez 

goratzen irabazteko denbora izan da, denok nahiz eta 

administrazio- power hori espetxe funtzioak burutzen da 

gisa honekin zerbait behar aurre egin behar dugu lortuko 

dugu errespetatu me, hemenpiezaren jabeek , hau da, 

lurraldea menderatzeko duten jabea dute , uste dute hori 

dira agindu dute zer egin behar den leialtasuna bidea 

jarraitzeko, modu badirudi kontuan hartu gabe egin ahal 

izateko, izan daiteke, eta hori guztiabaina izango ez 

menderatze horrek kanporatzea da , denean jarrera hori 

egikaritzeko uste egoeraren maisu izan daiteke, ez 

dimisioa errazagoa izango da , eta nor bizi duen , zer ikasi 

eta hondamendi dute pronostikoa dakonpromisoa hartu 

du, ez ziren bat, ez bi , ez lau, ziren asko, bikoiztutako 

oso desberdineko horietako gehienak penagarria 

Gurutziltzatzearen , baina nire morala planteatu dut beti 

gora egin du , dena hasi zen nire sarrera delako denean 

IP lortu nuenFlax bat zakarra izan zen, oso gogorra da, 

haserrea eta irabazteko gogoa , nahiz eta ihesi aukera 

hacerlo balu buruz pentsatu betea izan zen I, me 

mantentzeko, I ip ziren beteranoak errespetatuak guztiak 

baitezake lortu nuen , eta izan zirenniretzat benetako 

zutabeak itxialdia , guerreei bizitza ikasteko, borrokatu, 

ahal nuen , hura ez ziren hain ahaztuta izango litzateke, 

gogorarazten dit , denek gustuko me gogorarazteko , 

nintzen Ezaugarri irudia liderra eta hotz ilun bat bihurtuez 
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zuen maitasuna jakin eta hori da gloria nola irabazi nuen 

katean , bizi eta goi lurrak irabazteko at geratzen ikasi 

behar izan zuten egintzak hotza izan ziren.Azkar frogatu 

hezitzaile, langile, zaindariak eta zuzeneko maldan gora 

bataila irabazi me laguntzeko, sentitu nuen laguntza 

besterik gabe, denbora eta inguruabar laguntza begiratu 

barbarie zen, gertatutakoa ezin gertatu , deabrua 

aktibatuta Ineure burua , baina ez zuen besterik nahi bizi 

eta bizirauteko arazoak bilatzen , baldintza garai zen .

Isabel zen ikastetxearen izen nagusi bertan errespetua 

osasuntsu eta atsegina mantendu dut lagunduta me beti 

lagundu dit beti , baina geroago amorru bihurtu nahi me 

etorri zen , baina beti errespetatu.Eta hori guztia dela eta 

presio handia zela ari den administrazio -sistema horren 

izena zuzendari John g zen oparoa izan zen.Man zuten 

atzerritik etorriko , lortu kanpoan hiltzeko saiatu zen, bere 

istorioa ezaguna da , flax administrazioa arduratzen 

hainbat urte izan nire transferentzia ondoren, banekien 

zen arte nork hitz egin izan da gizon batkomunikatzaile 

zen gaian interesa bihurtu zen , jokatu minik me agian 

diputatuen errua , I lanbide zikloko ondo hartzen zen , 

laguntasuna maila guztietan errespetatu me eta zuzendari 

honek nahi ibilbidean gailurra, hau da, hemen 

nagomaster, hemen nago gastu guztiak irabazi , fina izan 

dut hori izan zen bere helburua delako, beste gauza 

batzuen artean gehiago esan daiteke.He bultzatzen 

arrazoietako bat zen gehiago droga-trafikoa, toxikomano 

lagunduz izan du, baina dibisak behar , legearen jolastuz, 

pushover boterea entzuteko eta prekarioak eta 

baldintzapeko irteerak aplikazioa zehaztuko zuen 

etaInguru irekia , ez zen txarra lasaia , nor bere ez-

endekatua bakarrik doa eta modu gogorrean modu bat ez 

dela gustatzen jarraitu aukeratu nuen, baina , jarraitu 

behar duten predestined nintzen bidea jarraitu , noiz 
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helmugara hitzegiten aukeratu nuenaldiz hit dugu , ez 

oinez errealitatetik oso urrun , ametsak asko zituzten 

mutil bat eta ametsak amesgaizto bat egin ziren, 

basamortuan pasarte bat iragarri zuen , ikusi zuen nire 

etorkizuna , baina nintzen guztiak amets bat erretratatu , 

behar etorri nintzenjarraipen sorginek duten goitizena 

ziren, hala nola , gainditu ametsak me delako iragan 

beharko dute, emakumeen boterea handia zen, lagundu 

dit , baina jakin-mina nire atxiloketa ondorengo 

iratzartzen , gatazka handiak izan nuen nire anaia eta 

nahizion, osasuntsua lehiaketa bat baino hobea izan eta ni 

bezalako izan nahi zuen.Garai hartan, play genuke billarra 

, batzuetan gogorra aurkaria aurrean joan ur suge 

aurkako ehiza helburua erabili dugu , baina beti irabazi 

dugu , ona izan zen, banekien ;gaur armadako teniente 

da.Nire aita kudeatzen eman izan dut gehiago zuzeneko 

laguntza , eman zien, lagundu zion prestakuntzan, hori 

guztia delako nire sarrera flax erdian separação.estamos 

bat, ausarta izan zen , besterik goardia barruan quiseram-

Atzeko planoan ezagutzen dut, sarrera normal bat izan 

zen hitz egiten bada ingurumenean bizi izan dira han 

zegoen eskari -inguru batean , bi guardia eta preso 

irabazi nahi izan dugu , ez zegoen zuzendari ona , Manuel 

, baina hondatuta zegoen , baina ez zuen inor kaltetuzen 

irabazi eta bere lana egiten ari mugatuta , eta, gainera , 

hiru urtez , 1996tik zuzendari honen jurisdikzio pean izan 

1999ra lagundu , zuzendariak kargua izan zen kendu , 

baina kontzejuko presidente igaro , baina inoiz ez 

berrirozer eraman zuenez lihoa kanpo kentzeko liteke, 

gizon ona zen, guztien ongizatea nahi eta ez zuen inor 

kaltetu aldi berean izan zuen hegal b lan egin behar 

hiltzaile hegaletik jotzen, goitizena zen hiltzailea 

hegalaazpiegitura guztiak eta saloi erortzen uretan bisita 

jasotzeko azpiegitura eskala eza emaitza zen aterki irekia 
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izan behar izan , bizi izan dugu bide okerra puntua 

delakozuzendariak onartu oinarrituak proposamen bat 

dirua kartzela zerbitzua orokorraren norabidean 

arakatzeko liteke, got kanpoan bai , proposamena 

antolamendua nagusiaren lantoki oinarritzen zen, hau da, 

futbol zelaian Zelai lurrezko zen, Bué heavygoitizena 

halaber esguiça ezin deitu duzu izan zen, baina ona ere 

oinez izan zen, sistema nola manipulatzen bazekien, 

ekarri zuen ustelkeriaren erronka da denbora 16 urte 

esaldi bat zigorra erdian ezkerretik erabiltzeko, zortzi 

çaudete konfiantza araberasekretua , baina hori ez 

litzateke modurik onena amaituko ez ziren sistemaren 

parte , sistema martxan dagoela beraz, ez dago 

justifikazio bat izan behar du izan nahi zituzten harmed 

baita horiek izango litzateke , eta joan da gora , beste 

urte delako , izan zenhirugarren urtean nintzen Linhó 

droga dealer zuten bizitzan sprawled droga salmenta 

izena izan zen benetako senior kudeaketa baimendua , 

guztiak burutu beren konfiantza preso erabiliz ustelkeria 

saltzeko droga dilema , indartsua izan zenlouis da dorre, 

nahiz eta ume bat katearen barruan egin, ez zen 

proposamen bat enpresaren saltatzeko eta ordaindutako 

Gurutzea poltsak bete egin behar , ez dago lan egiteko 

gonbitea egingo etorri nintzen, ez   nuen izan ere, izan 

ziren gizonezkoak izan funtzio hau burutzeko onartudroga 

ordainketa baimentzeko eta ziren diru hori laster 

ordenagailu bidez transferitu zen dute, hori benetako 

arazoa gertatu denean manuel t da.Zuzendari gero 

arte;ez zegoen zeregin handirik, ez judizialaren inkesta 

baten ebidentzia kopuru handia izan zen , ez zen 

purposeful esanahia bidalketa bat , garbitu egingo dugu 

gure irudia , baina huts guztiak barraren kantxan sartu 

zen garbitzeko, judizialaren ikerketa leporatu dio, eta 

,baina ez nuen lekuko , ez zen , nahiz eta eskatu du, 
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gainera, ez luke esan , askoz ere, bakarrik haurra 

babesteko litzateke , merezi kausa manear isilagoa , 

bertatik zerbait lor lezakete me mantentzeko izan dut 

sentitu nuen , gaiztoak banekienprezioa hard to crack 

ordaindu nuke.

Sparrow guardia lortu kartzela -zerbitzu batzuk ere, 

amorim buruzagi Erretiro , manuel t hartu behar 

izan.Oraindik kudeatzen parrokia lehendakaritza iristeko.

Ez dago norabidea, john g aldaketa izan zen.Duten ep 

anbizio bat handiegia are testuinguruan , ward baldintza 

birmoldaketa b obren nola hasi dute izan zituen 

administrazioan jarraitu hurrengo izen zen, ward erdia 

obretarako itxi egin zuten, izan dut carlos dituzten 

zelula,unibertsitateko irakasle baten amak semea zen , 

eskola nagusia idazkari izan zen , baina droga zalea zen, 

noizean behin , lapurtu irakaslearen poltsa izateko 

kontsumitzen dute dirua ere, droga zalea kroniko bat bere 

izatearen errukia sentitu nuen , zerengaltzeko gorde 

duzun ikusteko, ezin aldatu egiten zen kontsumitzaileak 

etsita, baina clever izan zen , shrewd pertsona bat 

bakarrik izan zen merkatu beltza trafikoa da bidali dutela 

, izan haiekin arazoak etorri zen babesa eskatuko 

berarekin nengoen gelaxkan ,baina dibertigarria da inork 

inoiz esan zidan edo dirua eskatzen , ordaindu behar izan 

zituen zorrak are defendatu zuen , baina traizio utzi zidan 

heroina zor bat gizona zorrak jipoitu mota ditu , onartu 

nuen eta izan zen,betebeharra , ez da beldurgarri heroina 

izan basatiak , menderatzea guztira egin ninduen , zeren, 

izan zen handik , bizitza gogorra hartu crack izan nuen , 

nire haserrea norbait sufritzen me dute guztiek arrazoia 

eman duelako ikusteko Pinnacle zen , izan nuenhainbat 

buruz buru borroka, ezin izan dit , kausa irabazi dut, 

behar zuten nire laguntza finean lan egiteko eta saltzen 
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dira, eta beren buruari buruz ona , izan doako heroina 

asetzeko me zifra ikusgarria izan dudalako , mate 

zen,lagun eta kausa defendatu du, baina hori inork ez du 

kontraesanean me heroina erabilera egoteko , nahiz eta 

gauza oso ausarta izan da.Me errespetatzeko delitu bizitza 

guys ziren ikasi zuten , denok zekien non erdian ginen 

jartzen, errespetatu ziren me gorroto bere burua eskaini 

heroina joan me ikastera , izan nuen pentsatu dute modu 

bakarra izan zenokupazioa osasuntsu bat izateko eta 

ikasteko, izan zen kontsumo zikloari jarraipena sentitzen 

zen ona, erabili zen, eta hartu me borondatea me 

elikatzeko eta sexua, modu ezin hobea seclusion denbora 

ni gabe zegoensexua eta feed beharrik arazoa berriketan .

Juduak Harana I eraman zen 1998an , noski arotz bat 

hartzen ari nintzen , ez amaitu ondoren Arropak Hamar 

hilabete itzuli iritsi naiz.

Zuzenean joan nintzen zigor erregimena izan zen izeneko 

111 erregimen gogorra, non ikerketa bat ahal duten 

zigorrak edo diziplina ondorioak ere ematen dugu espero , 

ordaindu ahal izateko, prezioa ordaindu eskubide bat dela 

izan nuen erreklamatzeko zen telebista, irratia dutebaina 

niri hori guztia hartu zidan , eta denek bazekiten 

izenarekin deitzen neure zen telebistara, Susana izan dira 

eskaintzen me nire amak , awesome izan zen telebistan 

beti izan delako nire zelula .Batzuetan asmatu, hartu 

strove da , potentzia kontsumitzen egunetan alokatutako 

denean ahula sentitu nuen, baina maitasun amaigabea 

bere, edonork hondatu dit bada hiltzeko prest izango 

litzateke zuen, egin nuen hainbat aldiz ez nuen 

sentitzenondo.

Sartu nintzen 111 katearen burua, burua amorim 

Mozambiken ondorengoa , baina portugesa, altu bat , 

Slim by entzun zen , baina ez zen txarra lasaia besterik 
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nahi nagusi lurraldea izan da, lasaia nahi , hori nola 

kontatu zuen me gelditzenhorrela hitz edo aspertzen 

gara, baietz esan nion up pixa zen zitekeela eta, denbora 

utzi bulegoan buruzagi dut, edo zure mahaian zegoen, 

dagoeneko zerbitzua zen duela urte asko, Bautista 

guardia,edan asko, baina zintzoa , ez zuen nahi inork ez 

gaiztoak boss bezalakoa zen, nahi osasun bat izatea, 

guardia hau harritu nintzen , huts egin zidan, bertan ziren 

lekuen gainean zaintzaile batzuk jabe izan da eraso egiten 

saiatu da, eta PBX ikusinahasmena, rodearam- saiatu me 

berriro sakatu me , huts egin dute minutu batzuk gehiago 

iraun zuen , baina horiek behin eta berriro izan zen nire 

indarra gero etorri zen zen guardia bat dagoeneko bere 

50 urteko etxea , Iron Guardia ere, hitz egin zuennirekin, 

gelditzeko esan zidan , eta inork ez dit kalte litzateke , 

baina ez dut jada jipoitu Bautista guardia eta kate -burua 

da, amorim boss, ez zuen dent izugarria eragin die, I zen 

galtzen banekien , beraz , esan zidan , izango 

duzusegurtasun bandera eskuburdinak , buruan 

presentzia eskuburdinak , ordenatzen zuen , burdina 

guardia agindu eta bultzatu segurtasun bandera me , 

buruzagia esan zidan handcuffs hartu eta zelula sartu 

esan zidan bezala,eskema segurua izango litzateke 

ikerketa bukatu arte.

Egia esanda, gizon buruz irabazi dut, izan zen gizon boss 

zen, adibide ezarri , errepresio indarrek ordezkatzen 

dituzten erakundeek bezala , ondo guztiei kontrolatu 

behar , beraz, guztiek sentitzen ona.Niretzat gehien giza 

burua ezagutu nuen, makila zigor gisa logikoa izango 

litzateke, ekintza bera ordaindu beharko lituzke izan zen, 

baina , halaber, beren errespetua, utzi arte zuzeneko 

bizitzan muturra sartzen irabazi, katearen barruan nahiz 

eta bizirauteko beharrikbizi garen , lekua deitzen 

babesgabe , esaldi berdin- bera, baloia leku bat non ez 
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dago ezer , bizirik bakarrik bizitzeko gara da , baina uste 

da, entzun zuen hilketa , hemengo zenbait mareações 

jarraitu , hauhitza da delitua erabiltzeko slang, hori da, 

hain hilketa, beraz, ia ezin kartzela baitako egoera 

batzuetan konpromisoa hartu nuen esateko , elkarrekin 

rasta batera hugo , rasta goitizena da 16 urte sartu 

katean, Hungarian auzoan bizi izan zen, hura ezagutu 

nuen , garai hartan segurtasun bandera ere zigor bat 

bete, gizon gazte bat , dagoeneko bat lihoa urte batzuk 

izan ikusi nuen, eta kontaktu bat zigarro bat ematen dit 

harrapatu, baina utzi egin beharikusiko dugu ziren 

muitashorasfechados , foiumconhecimentode inguruabar 

zen garai batean , ondo ikusten delako zion ez , ez zen 

hegal b gainean, hegala hartu hilketa bat izan zen, Ward , 

hegal lasai bat , aritu eta nahi egoitza presoen zuenegon 

lasai kartzelan, baina kontsumitzaile , saltzaileek ez ziren 

eta ez zen bat dagoela oraindik izena dauphin den bezala 

itsatsita, azaldu nuen bere istorioa , etorri zen niri, azkar 

ikusi lehen aldiz , hura ezagutu nuen , shrewd zen, 

chavalo ona, baina hartu zuen haurtzaro basati bat , 

gainera , modu gurasoek egin arabera , datak atzera 

Cabo berdea , niri begira bizitza hobea , jakintza 

existitzen eta, besteak bezala ikusten lotura historiko bizi 

izan balitz gogortasuna Izanez bizitza bat , oso erraza 

izan zen buru, Hungariarra auzoan bizi izan zuen , jendea 

gehienbat Cabo Green datozen auzo bat , etxeak 

eraikitzeko ez ziren oso onak, baina gutxieneko ez kalean 

lo -baldintzak eskaintzen dituzte, izansabaia , miseria 

gehiago izan dira hezkuntzan , etxeak garbi mantendu 

ziren eta haien neskamea propioak benetako hezkuntza 

bat konformatu behar izan du, baina ez da , ez zen 

gizarte desberdintasunak , gogor lan egin behar izan eta 

pertsona horiek dira jende ona, gustatu
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Baina askoz gehiago iraungo du etorri, egun jarraitzen du 

, baina, halaber , ondoren, dagoeneko kontsumitu zuen 

heroina, eta hori denean ikusi nuen hura quartermaster , 

ez dago ilun- enpresa balitz gogoratzen dut, merkatu 

beltzeandena doa , inork ez du inor kaltetzen geroztik, 

denbora bat ero lehen begiradan konturatu mutikoaren 

duten smart zen , soul bat izan zen , bere itxura zuen 

rasta handi bat , basa baina ondo tratatu, irudiko 

zenorduan ikusi nuen , eta konturatu gizartearen begietan 

mutiko bat izan zen, lehen aldiz , hala nola , iheslaria , 

gizona bizi gizartearen ertzetan bezala ikusten zen , baina 

ongizate bermatuta bat izan nahi denokgurekin 

ziurtatzeko ahal izango dugu , dugu giza berdintasuna 

den denok bizi dugun hau guztia sortu dugu esaten 

merezi gure ongizatea zaintzen ahal, , baina badakigu ere 

bai dela ibili doa gaiztoak , ekintzakhan bizitzeko modu 

gogorra ekarri sor daitezke, izan zuen hegal b zehar hegal 

transferitu , nirea hurrengo gelaxkan egon zen , izan ere, 

zelula apur egin zuen , beste Cabo Verdeko , haserre too 

zen dagoeneko gelaxkakodenbora pixka bat , elkar 

ezagutu ondoren , bazekien Ziegan ere , denbora luzez, 

dagoeneko , izan ziren geroago hainbat ipuin txiki-txiki bit 

historia kontatzen goiz hartan transferentzia iota gauean 

Ward itzuli ondoren izan,norabidea hitzarmen bat egina 

zuen , elkarlanean aritzeko zezen-burua beste sartzea , 

hori ere slang erabilitako beste adierazpen horrek esan 

nahi du beste zintzilik utzi, zion gorde , kalteak ez ikusi 

zen erdian zegoen eta dávamo- gurekin ondobaina Hugo 

hegal b izan zen, gau hartan hitz egin dugu Pudemo 

gurekin kontaktua leihoaren beraz , oso hurbil geunden , 

eta zarata asko entzun dut irrati batean, harrapatu nire 

arreta, katearen barruan izan pertzepzioa dute arriskuan 

delaegiten duen bizi gaitu, eta gurekin irabazteko 
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laguntzen, izaki ezagatik arima garamatza , arima sendo 

bat ausardia eta trebezia eta maltzurrak beteta embody 

atsegin dugu arima.

Gau hartan , hurrengo goizean hitz egin zuen leihotik 

dugu , zarata eskatu entzun nuen bezala aurretik:

- Nor da?

Entzun zuen zarata gertatu , esan zidan :

-'m Hugo, iota hemen gehiago naiz.

Zigorraren bidea izan da, izan ere, konpromisoa hartu 

zuten egun horretan ari ziren ward b transferitu , zen 

errutina zen orduan, ateak ireki dute , kasu honetan 

zelulak nirekin etorri ward nahi me esan zuen, baina 

esanisildu me, baina , pentsatu nuen hau hugo izan zen, 

protagonista izan zen , une hartako gizona izan zen, izan 

da eskaintzea droga dirua beharra eskatzen heroina 

trafikoan adikzioa, ezinbestekoa zen, baina , bat eskatzen 

zuenmodu handi bat mutiko bihurri, hori da erasoa 

gertatu zen , atea irekita ez joan utzi nuen , baina 

etorriko litzateke zuen , izan du hegaletik coals batzuk 

izan zuen banekien banekien, gainera, slang hitz ikatza , 

zein izango gisa uler daitekedelituaren jargon du errutina 

euripean ibilaldi ekitaldi bat bustiz .

Ondoren zelula utziz, nire gosaria hartu errutina normal, 

orduan joan trena, eskolara joan, eskolara joateko goiz 

hartan , gosari , arraro ez ikustea nire errutina zegoelako 

izan zen hau bilatugehiegi, adikzioa zen, baina ez zen 

benetan adikzioa, baina dagoeneko lapurreta bat egin 

zuen eta diru apur bat extorted goizean zehar etorri me 

kontatzeko , nor kontsumitzaileen piranhas deitzen ziren 

ere izan ziren mutilak, bizitza bilatzen modu bateanzintzo 

, baina beti engainagarria mendetasuna ere delako 

86



eraman ditu honetarako , Hugo da eta apur batekin 

segurtasuna bandera aldeko izan zen, baina zé baloia 

beste agertu, Angolako Chelas bizi ziren inoiz onak 

"sentimendua " izan berarekin duzulakodute bat txandala 

prakak, Emilio auzo goi eman eta Emilio lapurtu nahi zuen 

, bazekien hori bere prakak ziren mine zuen hainbat aldiz 

eragin dit , baina inoiz deitu nuen , inoiz garrantzia eman 

borroka handi bat Emílio auzoan izan zutenhandiko nahiz 

eta han hazi zen , goiko auzoa at raunchy zen , sorkuntza 

bera ziren eta defendatzeko nahi zuen bai zen nirea, 

haurtzaroko konexio bat terminoetan parroki izatearen 

ohorea defendatu nahi , ondoren, besteak beste hainbat , 

profeta, halaber , eta jarraianauzoa eta bertan izan da 

hori eman big borroka :. zé baloia zegoen sendoa kg 90 

inguru pisatu , Emilio gizon lehor bat , izan zen Afrikako 

tipikoa zen meheagoa gisa ohorea defendatu , egoeraren 

aurrean, Ze wanted- baloia3. solairuan bidaltzea zen, non 

eztabaida eman genuen , ez zen erraza , baina maltzurrak 

bizitzeko eta galdera bizirauteko behar izan zuen 

bazekielako.Jokaldi zé hartu dute prakak txandala eta 

haiekin izan eskuan, eztabaidatu ;Banekien Emílio 

irabaziko luke, baina inoiz ez dut pentsatu , azkenean 

litzateke billy baloia nahi bezala hura bidaltzeko 3. 

solairuan , bere hankak heldu , Emilio du zer ikasi duzu , 

azken kasuan egin zuten, I duten megorde, heldu lepoan 

behartuta hautsi du, hau da , une lepoan ez handiak har 

duzu , eskubanda aurpegi bat zuen edo sartzen zelulak , 

edozein da eta ez du segurtasun handia eskaintzen du, 

kasu honetanbihurtu zen ezusteko , lehen unetik erori , 

dela aurreikusten da ekintza aurreratzen ziren joan 

pentsatu nuen, baina gero pentsatu dut, eta oraindik 

segundo batzuk ikusi ondoren izan zuen eta 

aurreikusitako eta pentsatu ez litzateke gertatuko, baina 

gertatu da,Emílio heldu lepoan eta ez gehiago joaten utzi 
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, eta behartzeko baloia joe egin zuten, bi indar 

monumental konbinatu ditu, ez ihes egin denean , 

eskubidea da , hori beti izan da gure hezkuntza, 3. 

pentsamendu lurretik erori dakalte handiagoa izan zen , 

nahiz eta pentsatu liteke horietako batzuk egoera 

horretan hil, baina zorionez salbatu ziren , indarraren 

arrazoia beti irabazi uste dut hori da bizitza orain , gaia 

pixka bat exekutatu dut , izateko modu egin zen guztia 

azaltzekotestuinguru honetan , beti izango dugu, jendea 

barruan , jarrai dezagun kontaktuak dira zer hitz egin 

digu egoerak eztabaidatzen lagun guztiekin atsegina da 

ikusten bada , eta hau , are dugu drogazaletasuna 

lotutako bizitza izan dezake egin delako , baina sentitzen 

dugubai, zeren droga menpe gaude , baina nork 

eztabaidatu gaiak oso desberdineko gaiei , gehien hutsal 

gaitik , eta horiek zientifikoagoak izateko futbola, nahikoa 

irakurri dugu errazena jendea gara, beraz, geroago 

eztabaidatu ahal izango dugu , beti izan da gure indartsua 

zen irakurri, orain eta utzi duela gehiago hemen besterik 

nahi zergatik dut inoiz izan ona "sentimendua " billy 

baloia , baloia ezker Ze arm, Emilio , ez ezer gertatu , 

zauririk izan esan dut erakusteko, baina hori izan zen 

egunean lo eginprebentzioa ospitalera.Zé Baloia zen 

oraindik 3 aste inguru kartzelan ospitalean, hura jarri 

dute beso platinozko batean, gaixotasun gehien zuen zen, 

bene-benetan pozik lortu kanpoan ikusi izan dut , zuk 

barkatu I ekintza , baina ezagutzen dut beti lortu nuen 

grudgeme, baina prest , egoera ulertu nuen, ebil bedi .

Hori izan zen goizean eguna, agian 11etatik ere zé baloia 

segurtasun bandera burutik izango litzateke, banekien 

Hugo berarekin izan zen , ikusi pare bat aldiz , segurtasun 

pabiloi ziren zigorrak ekarristiffer kartzela esan nahi da 

herren izeneko , bakartzea , ez dute zelula ezer izatea 

oinarrizko gauza , teres eskuoihal bat , teres -orriak a , 
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teres liburu bat irakurri , ezin baduzu metxeroak zelula 

eta itxita daudeeguneko 23 orduetan , zaila da beti 

gainditzeko, baina , besterik gabe, gurekin zigorrak horiek 

ohituta dugun igaro dira delako hori baino lehen , zigorra 

bizi , zigorra bizi egoera horretan izan da, baina ez dute 

nahi duten bezala bizi, Trikitixaeuripean ibiltzea dutenek 

bustiz .

Gaiztoak Hori guztia izan zen eta haber zigorra beteta eta 

gauzak horrela egonaldia litzateke, baina ez du eraso 

hugo birritan stabbed sabelean dauphin ere , tratatu da 

gaiztoa , little, heroina gramo batzuk lapurtzekoeta 

istorioak buruz 30 , 10 gramo buruz , nork bere goitizena 

dauphin, paws , paws prezioa ordaindu litzateke erasoen 

trena izango da bere atxilotu delako gizon bat izango 

litzateke , egindako hildako bat, askoz buruz hitz egin 

zuten, eta ezagutzen garai hartan, eraso batgoian, diru 

asko parte hartzen duelako, garai hartan zenbatekoa 

exorbitant bat izan zen ziren Sintra Lisboako arteko banku 

dirua eramateko konboiak du .Eraso hauek , nahiz eta 

han gertatu zen Sintra tren Lisboako kanpo eta ez zen 

hildako gizon bat, baina inoiz ez zuten frogatu delitua 

hilketa konpromisoa hartu duten zuen izan zela, ez ziren 

inoiz benetako hilketa liderra izan zela frogatu ahal baina 

kondenatu eta gehiagokokartzelako bidaia hainbat raids 

iritsi zaren eta zein droga eskuetara heldu zen, ez zuen 

inor irabazi droga eman du, hau da , saldu zuen , droga 

gordetzen zituen bera, zelula barruan diren seguru 

antolatu zuen, chibadela bat esango nuke soilik 

dagoetortzen dira, baina honek oraingoz.

Karramarroa goitizena eman zuen zen bezala , ez inori 

ezer biraka ezizena , ez inori eman , daki esku bat 

bestearen garbitu daiteke , hau da, irabazi lagundu ahal 

izan denean eman zitekeelajendeak galdetu zion 
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laguntzagatik eta Hugo zen mutiko gogorra helduta 

zen.Ez dago jarraian gertakari horien ostean sekuentzia 

bat , dauphin Coimbra , bit judutar merezi txiki-txiki bat 

eraman zuen, ordea dut gehiegi;1998an zeuden egokiago 

June 27, zuen bereizita me hugo batetik zelula beste izan 

zen, egin laguntzaileak nor bilatzen piranhas ziren , ez 

ziren faktoreak eta horrela egin ekarri du, beste batzuk , 

egunero inguru lapurtu duelako 3040 gramo erretzen eta 

kontsumitzen, erakarri jendetza dute beti bideratutako 

delako, drogazaletasuna sekuentzia deritzo , eta izan zen 

orduan, herren utzi zuen , zelula berean dugula jarraituko 

litzateke erabaki genuen , baina piranhas horiek beti hitz 

egin zuen gaixo nitazhaiei bump bat baino gehiago izan 

dut delako errepidean ere, hartu zuen haiek wiggle gela 

benetako puta izan dut ezagutzen dutelako, erakarri lagun 

niri emateko bizidunen bazekielako delako.

Eman egoeran conviviality testuinguruan me ezagutzen 

zituen , eta ez zen pertsona horiek nirekin honelako 

egoera bizi izan zen une batean, me gaiztoak esan dute, 

hitz egin zuen gaixo nitaz , guztiak ordena antxume zer 

antolatuta onura lortzeko, arreta nahi izaneta foku dute 

haien gainean hain onak dira , hau da, beti hartu dute 

surf , ez dut traba bizitza hori zela Altabada ondo eta 

kontuz zure errenta prestazioa eskertzen zekien batekin 

izan zezaketen nahi zutenegin , baina beti horiek inoiz 

behar izan zituzten I, ere behar zidaten , indar batuaren 

bihurtzen gara, hau da, aseguratutako nahi zuten zenbait 

litzateke erasoen gure laguntza , bada, baina ordaindu 

ere izan litzateke, eta denbora izan zentransferitu I zen 

bailara judu ikastaro bat hartu , dagoeneko , bi edo hiru 

eragiketa hilabete izan denean rasta Hugo juduak Harana 

eraman zen iritsi zion jaso dut anaia bezala , 

adiskidetasuna dagoeneko berarekin izan , ez dira lau 

hegoakHarana hegoak judu a, b, c, d, neure burua aurkitu 
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dut d ere, dauphin batera Ward ordurako Coimbra 

transferituak juduen haranean izan zen, eta hori noiz esan 

hugo dut nahi nire zelula jarraituko bada ,nahi zuen , 

baina ez zen arazo bat beldur zen delako jadanik lihoa 

Delfinak hiltzen saiatzen zen zela, gainera emana 

diotelako bi stabs 3. solairuan behera hemen gizona eta 

bere lehengusua, bento , galarazi bidali nahihacerlo, 

baina ez zuen nirekin lo nire zelula ere, ez zuen ez 

duelako nahi , baina Delfinak mendekua beldur zen , 

dagoeneko egin zuen hainbat gauza kartzelan , 

errespetua izan zuen , nork erraz mendekatu zen, hala 

nola gisa ezagutzen gizon bat izan zen, bainaahaztu zion 

gizona ez du arrakasta esan dizut , inork ez mendeku 

hartuko , izan Delfinak harreman ona ez zait gustatzen 

zer egin zuten hura , eta ez zuen esan zidan dagoeneko 

ahaztuta izan zuen hainbat aldiz esan zion.

Ikastaroa hartzen ari nintzen , eta transferentzia horiek 

bela bat Linhó rasta hugo gertatu eta kadeteak duten 

trapu gertatutako hilketa kasu batean salatu zituzten 

dugunik.Oso gaztea zela etortzen gara flax horiek guztien 

izenak aipatu izan ginen , baina ezin izango dut batzuen 

izenak bakarrik aipatzearren , txiki-txiki bit , Johnson , 

benetako futbol jokalaria , guztiak Aukeraketa katean non 

zen edo pasatua , toni irudikatzenkaio , izan dira 

transferitu ere egin izana , hainbat eraso by Linhó 

trafikanteak , ere Ze zen , nahikoa bizi izan dut hori izan 

zuen berarekin , ez zen atxilotua , berarekin bizi izan zen 

bertan, bestalde, umasraparigas , chavalas nuennire bere 

izan zuen.

Baina istorio honen jakinmina niretzat kontrakoa gertatu 

zen , zaldi jaten duten neska batekin ibili eta bere burua 

prostituitu zuen gora materia hori bi prostituta izan ziren, 

ez   zuen gustuko bizi den emakume baten menpe , baina 
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gustuko dut , orain arte, berarekin bizi gisa.Bakarrik 

kontsumitzen dut kokaina garai hartan, ez   zuten oso ondo 

hartu heroina zuen eta kokaina , baina harremana 

mantendu, gustatu bere eta tó zé eta ana ere izan ziren 

drogazaleak eta istorio hau bitxia da, beti esan dut Ze 

egiteko utzi zionzaldia, beti esan zuen ez zuela heroina 

erabili zuen, gerora katean Indulge zen niretzat , eta 

denbora horretan izan nintzen ibarreko judu , ez dago 

rasta ziren, eta apur bizi izan zen garai onak , ez dago 

material ugari ugari izan zen lekuanmerkatua, hau da, ez 

droga asko zeuden eta juduak Harana errespetatu kate 

bat , eta horren bitartez , gizon askok gehienez esaldiak 

zigorra eta beti izan katean arriskutsua izatearen ospea 

da, beti existitu eta han hilketa gertatu zen, beraz, kate 

bat izan zenospea heavy .

Ez material asko merkatuan dauden zenez nahi guztiak 

material gehiagorekin egon emandako saltzeko, han 

hasten delfina eta benetako Pinotxo arteko gatazka 

aurkitu berak nazioarteko droga-trafikoa atxilotu dituzte , 

ringleader izan zen, eta gizona dagoeneko errekorra izan 

zuen bezalaiparraldeko kateak Portugal hegoaldean , eta 

hori noiz hasi zen berriro ez nahi ikusi edo 

ezagutzen.Pinotxo Hugo ordaindu drogak asko dauphin 

beat, sartu zen bortizki eraso kamerino gizona , inbidia 

mesedetan guztia;delfina paketeak handiago saldu eta 

beren ahulagoa izan ziren , horregatik Pinotxo 

ordaindutako dauphin beat.

Gertaera bat ez zen oso atsegina izan zen, baina denbora 

iritsi da , baina baita barne- erregistro bat izan zuen , eta 

hainbat zigor zerbitzatzen ordurako , arazoak izan hasi 

nintzen , nahi marcão goitizena banakako bat jazarriak 

izateko hasi nintzen, berak harrapatuta aurkitu zuenbere 

anaia hil , eta nola egunero hasi bildumak eginez, eta hori 
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izan zen marcão agertu bildumak horietako bat erretzen , 

behar ez nuen nahi dirua hartu me utzi , ezta aurkitu 

zuen bezala, ez zen urte baino gehiagome -barra nahi da 

me saihesteko dirua bildumako ez hartzeko , gainera, ez 

zen dirua jasotzeko delako ibili nintzen .Bertan, botere 

fisiko erakutsi zuen hitz- truke bat izan dugu, baina ez da 

ezer gertatu atera naiz om dut diruarekin , hasieran etsai 

bat egin behar izan zen , besterik gabe, duela, futbol joko 

bat egin zuten I eta horietan bolumen batean 

bazebilenNeure burua jolasten zuela flax datoz 

taldearekin batera , nirea zen toni kaio, jorge , Joe louis 

eta kirolarien arabera egina dagoela irabazi zuen, izan zen 

aurkako taldeari zuen taldearentzat tabako aurkitu nuen, 

eta bagenekien ginen eta antzezlan, aurkari gutxietsi 

behar izan bada ere irabazi nahi dugu eta hori zer gertatu 

zen, galdu dugu, jokoa galdu genuen apustua buru 

nintzelako , zuela arduratzen nire telebista gutizia 

buruzko liburu oso bat , Ramon at litzaidake zuen 

konpromisoa hartu du,ijitoa , izan luze erdian hit gizon 

bat izan zen , eta ez zuen nahi esan galtzen ez zuen 

ordaindu, chatearam dute guztia niretzat eta tabako 

bolumena eskatzen baina isildu , orduan ikusi zuen tipo 

hau marcão jarraitubolumena eta onartu behar izan zuten 

arrazoirik ez izan dira jokoan konbinatu delako esan nahi , 

atleta bat , beti eskubidearen alde borroka egin eta 

arazoak ekiditeko denean beraz izan da saihestu 

zen.Jarraitu zuen, baina tipo hau beti me eragiteko nahian 

jarraitzen duela;ez duen egun batean nahi zurgintza 

ikastaro joan nintzen, izan zen , zergatik ez joan nuen 

juduen haranean , saihestezina gertatu zen egun horretan 

, guardia zen zelula irekitzeko me, arraroa zelula lortu dut 

zen da,baina egun horretan zapuztu zen , ez zuen ketua 

nahikoa droga mailaketak utzi behar den ikastaroari jaitsi 

zen eta egingo estaltzeko me marcão dirudielako , 
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presarik eman zidan zen zapuztuta bezala delako eta ez 

zuen historia, mende probokatzailea izan den moduanme, 

ez nuen zalantzarik zulatu desferi eta erreakzionatu zuen, 

baina izan zuen aukerarik ez dagoeneko ikasi zuen , 

borrokalaria izan zen, baina etsi zer gertatu zen, 

apartekoa izan zen eragin nahi da, hau da , ez da inolako 

zigorrik betetzen ez zen egun hori delakoWard , Eduardo, 

burua bere izena izan zen , gizon batek sei buruz oinak 

altuera, fisikoki indartsua , gizon zintzo bat izan zen, 

gizon leiala izan zen, eta utzi hartan .Jakina , beti bere 

aldetik eraso edozein adi on jarraitu nuen, ezagutu izan 

dut delako hartu zuen denbora pixka bat me eta, esate 

baterako eragiteko, precavi me, zer denok sena dute , 

sen bikoiztutako emakumeen seigarren zentzua, 

bainagizonak ere izango dute.Seigarren zentzu 

ustekabeko da, jakitea nola jokatu eta izatearen eta 

errespetua jakitea, ezer ez dela ondoren gertatu zen, 

beruna jarraitu nahi saiatu naiz baina ezin izan da nire 

bihotza indartsu zegoelako , zen hugo rasta arabera 

ziurtaturik, gehien errespetatu gizon batGarai hartan bizi 

izan zen itxialdia dut, ez bakarrik jotzen lehena delako 

lehen , I;Dena ikasten zuen, erakutsitako ausardia , 

ausardia izan nuen eta dagoeneko pasa nuen , xurgatu, 

adorea xurgatu ez zegoela gerlari, gizon leialak , poeta , 

poesia gustuko duten gizon bat ezagutubaina hura baino 

hobea izan zen , nahiz eta hori dut.Nahi nuke entzun, 

bertso asko idatzi nuen , bat eskaini zien zion, onena izan 

zen I, zen karisma garai hura zuen ran figura , shrewd 

zen, indartsua izan zen, ez   da inor bizi izan zen, mendeku 

lortu erdian, non bizi izan zen gainontzeko ekin 

zuen,kartzela biztanleria, asko hartu ditu , baina jende 

baketsua , guztiak lan egin pertsona izan zen, baina ez 

dit.When lanean gelditu nintzen, eta ikastaroa hartu zuen, 

zer ez dugu nahi iluntasuna lehoia bihurtu zen I, itzuli 
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lihoa nahi dut , hori da dena da niretzat aurrera etorri 

naiz etxera non izan dut eta zuen masterizatu delako,ez 

nire izate , area inoiz dut etxe horretan izan zuen berpiztu 

berrespena izan zen, errespetua ezkutatu zuen delako , 

gogorra izan zen crack , nolabait zaila aurkitu dut 

bizirauteko modu errazena bilatzea erabaki nuen.

Lisboako kate nagusietako bat da , mota guztietako 

kontzertuak, dela bizitza existitzen , batzuek delitu 

aktibatuta kasualitatez, besteen kontzientzia arabera 

delitua , ez dago faktore ona izan zen beti , eta ondo 

gastatu dute motherfuckers , ez zuen ezer baina niri 

beldurra egoitzabera da dagoeneko egin zuen bezala , 

dena ona, laguna izateaz gain, babesle , conciliator du , 

egoera guztietan ulertzen duten , embittered ziren , zein 

ziren desabafavam nor me, errukia handia sentitu nuen 

horiek esan , izanhartu batasun zentzua eta ez litzateke 

berriz joan.Nire bidea jarraitu nuen baldintzatu bat 

lortzeko , baina oraindik denbora pixka bat aprobetxatu 

baldintzazkoaren , ez dut hori kaltetzen me ezer egin 

erabaki bat hartu nuen , baina askatasunaren alde egingo 

dut lan, korapilatsu bihurtu guztiak aurrean menperatzea 

delakonorabidea egituratua , baina ez dut irabazi izan 

dute norabide horretan dena .Garai hartan ez zuen onartu 

zela norabide horretan hartutako arrazoia , beraz, gogorra 

izan zen , erregimen autoritario bat izan zen , ez zen 

eskema , xedea kentzeko azkarrago katean lortzeko 

onartu , baina are zailagoa bihurtu da, baina utzi 

dutberaz, geroago irakurleek ez du pneumatikoen 

errepikatuz ibilbide bat osoa, hard to crack ulertu ahal 

izango dute , baita trantsizio manuel t denbora izan zen 

.topatzen nituen zuzendaria, izan zen John g 

ordezkatu.Man zuten Macau, judizialaren inspektore ohia, 

nor izan duten Macau ezarri zen mafia eraso bat bizi izan 

zen gizon bat datoz, bikoiztutako 24 karat , ez dago lana 
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hildako guardia batzuk izan ziren jabetza izan 

delakoPortugalgo administrazioa, orduan zergatik bidali 

errefortzuak publiko nazioa zerbitzatzeko.

Erasoa jasan zuen , ihes egin zuen, baina bere bizkarzain 

hil zuten , arrosa, lihoa administrazioa izan zen, zutik 

gizon , me gustuko zuen me ikusi zuen , nigan konfiantza 

zuela jakin me bidali zuen , baina ez zait izan 

duelakojotzen ari errege scorpion , bat pozoia ditu 

odolean, neuk eraldaketa nozioa deitu zion , eta ez deituz 

, galdu nuen.

Etxebizitza zelula zigor gutxieneko bat hasi zen, zigor bat 

izan zen, ez   zen gogorra, katearen barruan sociable 

erritmo zigorra oso normal bat jotzen zen , baina niretzat 

amesgaizto bihurtu zen, ez   zuen zigor hori onartu.John g 

zuzendaria .Joan zen nire zelula nirekin hitz , me 

laguntzeko, ez zuen laguntzarik hala nola onartu, 

sinesmena zuela , hor egon zen bezala, eskatzen trukean 

zuen zer jakin nahi zuen laguntzarekin zuzeneko mesfidati 

, ez nintzen horretarako prestinoiz ez zelako zerbitzu 

horiek me elkarlanean , baina bere gizon on bat nola izan 

zen adierazpena izan zen.Zigor hau , txarrena , hartu 

zuen bi psikotropikoak etorri zen, nire leiho ziren: 

ehiztaria, Chibanga eta piraña , ehiztaria nor 

psikotropikoak bi drogak eman zidan zela, zerbitzu 

lizentziatua gastatu , gizona izan me zento zigor gela 

batean izango hartu, sampaio zuen izena.Geroztik 

psikotropikoak eragina oraindik zen niretzat ere, angered 

sampaio pass ikusten naute nire zelula aurrean, zelula 

osoa utzi nuen , sua lortu koltxoi nahi, utzi nuen , noiz 

goardia ziren me lagunduz, Ihes egin nuen , joan zen 

patioan dut , harrapatumakila bat eta bi harri eta 

eskuineko besoa , mendekua, cruel nahia idatzia zuen 

.Egun horretan guardia edo duenarentzat zela nire bidea 
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lortu hiltzeko prest zegoen , baina beti bezala smart ziren 

, zatoz nirekin hitz , beste biderik ez out izan zuten, hori 

dut haserretu zen bazekiten eta nahi hegala oso bat izan 

delakoneure burua defendatzeko hain aldarrikatu badut, 

baina ez zen nire kontua dut , nola izan ez arrazoirik gabe 

borrokatzeko , ordu batzuk ondoren amortizazio onartu 

nuen , hau da, negoziazioak amaitu zen eta, beraz, ez 

duzu benetan bete dut aldian ,onartu zidan 20 egun eman 

dutela diziplina zelula da, hau da herren ez zen alfredo m 

ezagutu nuen delako. , PSP , antzinako joatera, trickster 

parroki zen, egoera karguetan esaterako , funtzioa 

hasteko hartumafia , zuen pisatu baita dagoeneko boxeo 

besteko txapeldun gizon gogorra izan zen , ondo ezagutu 

zuen, eta hori da , noiz erori nintzen diziplina zelula , ez 

zuela nahi pasarte bat izan zuen, eta hartu ahal izango 

duzu , izan zuen bere bizitza , horihistorian izan duten 

zuen diziplina zigorrak bete etorri beltzen batera, denbora 

ederra izan zen , bazekien dagoeneko dut zer gertatzen 

zen arrakasta buruz eta esan zion ozenki litzateke, ez dut 

papar esaterako zenbakia jipoitu bere aldean:norabidea 

zalantzazko zegoelako , nor zigorra jaitsi egin da eta 

konpromisoa hartu edo guardia edo zerbitzuak , langile 

edo norabidea disrespect ondorioz zigor batzuk hartu , 

litzateke alfredo m ordaindu beltzen guztien mafia egin 

zen. , zuen ex izan da-psp , ex -polizia , horietako asko 

zekien eta banekien hura , esaterako , baina zuzenean 

ozen aldarrikatu eta hitz itsas izateko , kanabera eman 

zidan, erori nintzen zigorra ere, Alfredo m 

banekien.Egingo luke izan dit, baina hori da, non oker 

nengoen.Nire aurka ezer lortu babesteko me hiltzen 

saiatu dute, buru I bainurako spa, huts egin du, berarekin 

zeuden bi polizia gehiago .Denboraren bizi da nire izateko 

arrazoia borondatea erakutsi dut izan zen, izan dira 

inculcated parroki izatearen materia arabera , auzoko 
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nuen bizi delako.

Goiz nire aita galdu , helduen lehenago bihurtu nintzen , 

bizitza ondoren hartu beharreko islatzen etorri da, ez da 

esperientzia etorkizuneko transzendentzia da, sorkuntza 

bizimodu maiteminduko zuen, eta denean zaila da , 

beharturik gaudehezkuntza gehiago larria, zer froga inork 

ez nahi nahi goiz atzean izatea.

Hori da marcão etapa gainditu nuen , hori da arrazoi 

gehiago nahi hasi nintzen , izan bazkide maila eta 

norabidea erabaki bat izatea, baina banekien erdian 

intruded zaintza hori zela osatutaguardia eta 

kudeatzaileek , lortu, eskuratu eta izatearen beste 

muturra sartzen lortu, baina hori ez da ezer ni bezalako 

izaki bat baino gehiago izan zen , batzuetan aukera 

materia bat da, saiatu naiz, saiatzen naiz eta saiatu 

Portuguese arima dute , behera naizPortuguese ausartak 

lasterketa lasterketa , munduko agindu du , ez dago 

herentzia bistakoa da.Batzuetan , honako galdera, 

zergatik existitzen gara , zer gara , non bizi garen , 

dudarik bizitzeko ekarri duten gaiak dira egiten dugu , 

baina badakigu irabaziko dugu, izan zen multzo guztiak , 

beraz, izango da , nire bidea kartzela joan nintzen , 

geroagoborrokaren marcão espetxe zaindariak izeneko 

osatutako talde zaintza zerbitzuak itxura izan zen ondoren 

, jende ona lortu nuen , dena lortu nuen, baina egia 

esanda ere, besterik nahi zuten bizitzeko, inoiz nahi dit 

minik eta ez ikusi nahi nuen , ez dago goizez ikasi ezin 

duzu beti irabazi du, babesgabe leku bat , leku bat non 

bizitza alperrik izan zen, benetako gizona esanahia ez 

dela zerbitzatzeko baloratuz interesik ez izan .

Zerbitzatzeko , zerbitzatzeko zuen zerbitzatzeko , 

esanekoa izan nintzen, banekien botere politiko, sozial 

boterean, errepresiboak power dago gauza bat nola 
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barkatzen jakin behar dugu beti.I izan zitekeen horietako 

goretsi heroi bat, itzultzeko judutar merezi ikastaro 

batetik kanporatu , juduak Harana itzulera , flax lidergoa 

bera aurki zer ez nuen aurkitu nahi zirelako ororen aurka 

matxinatu mepasa , egin zen guztientzat , bizi izan liteke 

izan egin behar dut guztiekin dut aurre egin ahal izan 

zuen etsai indartsu zirelako ziren makina guztiak 

kontsumitzaileek dena bizirik irauteko , piranhas da, hau 

bikoiztutako ziren, guztiak bizirik iraun behar izan , ez zen 

parte diplomatikoak, harremanak ezartzea , hots, irakasle 

bat dugu, laguntzaile bat , psikologo bat , mediku bat eta 

abokatu bat, eta gurekin izan da ez dela ezer esan dute 

benetan .Just bizi une inguruabarrak unea dira baloia 

erdian sartzen gizakiak simple duten borondate edukiak 

dira eta maite dut , platonic maitasuna, kasu honetan 

gizon bat, bizitzako plazer guztiak jada izan ere, maite 

batemakume oraindik nire buruan geratzen da nire 

bizitzan nire arima , grina bizia, dela existitzen daiteke 

iraunkorrak harremanak, eta horrek luzatu dira gaurkoan 

.Maitatzeko , fun, maitasuna izatearen premia bizirauteko 

borondatea izatea maitatzeko.Txostenak izatearen azken 

baldintza eskubidea da , denek ezagutzen ninduten bezala 

, me jarri proban nahi zuten , hori amesgaizto txarrena 

geroztik aurre egin behar izan dena aurrean dut , ikasi 

dugu esan aitak eta amak dira oheratu istorioak 

aurretik,beraz, harmonia eta ongizatea ordena bizi ahal 

izango dugu ongizatea eta power -dugu herentziaren 

opariak utzi zaintzeko izatearen lehen egunetan , baina, 

guztiak tamaina xurgatu, vastness izugarria da hitz egiten 

dugu ezkontzaren bada nagusituko da, 

berdintasunaEskubide izateaz.Dugu eta hauek eginkizun 

bat kobratuko, jarraitzen, hazten, hazten ikustera 

jarraitzeko, atzapar, ekintza une zehaztasuna jarraituko 

du , zehaztasuna izan behar dut hori.Da barkamena ditu , 
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bizitza jarraitu jarraituko zituen eta lortu eta jende 

zintzoa, egia, dena zen handia, lortu nuen ezer gai 

pertsonen, ari dena jasotzeko erabakita izan zuen bezala 

bizi dira I ekarri zen delako, baina azkarragoa izan nahi 

dute, aurreratu horiek guztiak , bere cleverness konbinatu 

zidan nire jakitateak gai izan nintzen, shrewd ziren , baina 

beti nahi nuen baino gehiago izan , baina beren 

maltzurkeria conjuguei I, ikasi, jolastu , gainera, haien 

ezagutza jokatzen neure.Jarraitu itxialdia bizi, itxietan , 

zaila izan zen , edertasuna ez dela ikusi izan dut , errukia 

ez dela behar izan nuen , badakizu bidea dela baja izan 

zen.Inoiz nahi dut inor mindu nahi , besterik nahi me utzi 

zuzeneko, gero joan bataila hori izan zen etengabeko 

sartu nintzen , denak sendoak ziren geroztik , izaki 

guztiak ziren , baina nik nahi nuen, ezta ezer istorioaren 

gainerako zerikusirik izan izango delapasatzeko.Gogorra 

izan zen nire bidaideek , denak , ez zuen inor aukeratu 

besterik nahi espetxe hierarkia mantentzeko eta guztiek 

obeditu me nahi nuen bezala , baina baita utzi nuen 

zuzenean nire erara zen horietako mantendu, I droga 

erretzeagatik eta dutebai oinez , pertsona batzuk negar 

gelditzeko me errepidean ausarta izan delako, kartzela 

barruan egiten modu gogor bat izan zuen, beste aukerarik 

ez , ihes ez zen , irabazi edo hil.Zen guztiak convicción 

dudala hartu egin, ezin izan dut hori guztia arren, aurkitu 

modu gogorrean , esaldiaren erdian ezin dut utzi 

banekien, jakin litzateke ere izango da esaldiaren 

amaieran utzi duten, trukatuta, edo ez zaintzeko ,ona 

zelako, katearen izan nire agintaritzapean ziren nire 

taldekideekin guztiak , hori denean dute haserretu nintzen 

me izatearen zentzuan gehiago , bazekien aliatuak izan 

zuen.Gaizkiaren bidea jarraitu nuen , hala nola gisa 

interpretatu zen , me pentsatu nuen lehoia, baina ez zen 

heroina, gauza gogor bat egin adikzioa, kontsumitzeko 

100



.Joan zen borrokan sartu dut , borroka ez dela berdina ez 

, aurrean dut : Epaile eta irakasle eta laguntzaileak, burua 

guardia, onuradun batzuetan haiekin, baina ez ziren asko 

, baina ez da nahikoa arrazoi zuen , jarraipen- question 

esatekoarazo bat , izaki guztien arazo handiena ekarri 

zidan , naiz edo ez naiz , nahi edo ez nahi , hau da, lortu 

ahal dugun guztia , ikasi zuen , are hobeto guztien 

jarraipena izan zen, bizi izan zuen bat

Zer naizen izateaz umila, hori nola bizi daki lurrean 

komun , mota, nor ibiltzen da, eta elikatzeko du jotzen ari 

naiz bihurtu nintzen , benetako piztia bihurtu nintzen, 

inoiz aurrean katean modu berean , I bihurtu zenhiltzaile 

perfektua egoera bakoitzean bizi izan zen bezala, eta 

bazekiten bizitzeko hiltzeko prest nengoen , beti aukeratu 

zuen bezala, benetako mota, inork egoerak guztiak 

menperatzen , zin egin nion neure buruari ez nuke horiek 

kalte ez dute me badaegin gaizkia.Segi, haserre, beti 

mugimendu guztiak, edo erreakzio adi, nor ziren , bazkide 

global izango dute , maila aldera hartzen ditu izate osoa 

guztiek justizia munduan , prezioa gogor bat ordaindu 

ordaindu dut guztientzathori guztia guztiak jarri zen nire 

ekitaldi batean , denek ezagutzen ninduten eta, gainera, 

banekien, izan zen jokoa perfekzioa , batasuna , bizi eta 

eguneroko harremana biztanleria aukeratzea da , egoera 

edozein izanik ere horien batasunak zen;Tiger zen ezin 

barka bezala, beldur dira benetan errespetuzkoa izan 

ziren niri me , ez zen ezer , kartzela buruz ari gara egin, 

asko hitz egiten ari gara, zaila da irabaztea balio bat 

izanik,ez dugu nahi hori gehiegikeria ekarri ahal 

kontsumismoaren hitz egiten dugunean zailena bizitza 

viciações , habituations egoeren bidez joan ezean, 

kontsumista izaki Somo esaterako bihurtu zen invencible 
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piztia autointitulei me lehoia, piztiak berdina borroka 

eginjakinduriaz me are gehiago zaila, baina ezin izan dut 

barkatzen.

Bazekien ez ziren ama eta bizitzaren esperientziaren haur 

asko zuen ezberdinak izan dira, batzuk jende ona semeak 

ziren, eta beste batzuk pobreen haurrak izan ziren , hori 

guztia gizarte duten guztien presentzia eskaintzen du 

berretsi dut , utzi walkantzeko egoerak ez dute ezer 

egiten , bakoitzak ongizatea behar du, bizi garen non 

denek nahi ona gizarte batean , oraindik , hurrengo , 

hurbiltasun ikusten edertasuna da zuzenbidean arabera 

zaudela, ongi lortu dizut , gaiztoak etortzen bada, 

gaiztoak jasotzen duzun eta egingo dena batera 

eramango duzu nire gaizkia guztiak izan, baina ezagutzen 

dut oinez behar dut, ezin dut da hain zaila , s baino 

gehiago dira ama, gainera, errespetatu izan nuen, 

guztiontzat arau bat da zabaldutakoondo jakitea delitua 

bere horretan jarraituz eta beharra handia da, erori 

nintzen gertaerak sartu, droga zalea deiturikoak, 

mespretxatzen duten guztiak izan zen I , baina balio izan 

zuen, eta aitortu zen , inork ez , inork ez independentean 

errespetatu nire mina izangoahultasuna garai hartan 

sentitu zuen.Denez dute guztiak eta errespetatu me, nahi 

me from gehiago, adibidea izan behar litzateke , Kinder, 

gozoagoa eta xeratsua izan beharko lukete .

Ez horiek erakusten zer me ikusi nahi izan dute prezioa 

ordaindu dut , gogorra izan nuen , zakar nintzen, izan dut 

nire erabakia alde, irabazia gehiago izan liteke, nahiz eta 

ezin gehiago etekina guztia ere , ni bezala, chegavam-

menorberaren ametsak zenbatu , baina piztia bat bihurtu 

naiz eta izan nahi .Bizi , itxitura , isolamendua egoera 

pean izan zen, izan zuen emakumeek ere itotzea zen 

platonikoak maitasun guztia, maite horiek, maite.

102



Guztiak une bizi buruz , platonic maitasuna eta grinak 

ere, harremanetarako puntua handia izan nuen , baina 

beti saihestu dut norbaiten bizitza hondatu niretzat plazer 

ederrak lortzeko , beharra aurkitu dut, trabatuta nintzen 

izan da, ez,inoren bizitza hondatuko litzateke nirea 

hondatu ez bada.Jarraitu maitasuna, gisa besterik ezin 

izan zuen maitatzen jarraitu nuen, guztiak ziren , nire 

maitasuna ena izan da, maite dutelako bihotzez 

errespetatu me me , ez dut ondo bizi , atxilotu zuten , 

dena irabazteko borrokatu behar izan zuen 

bazekielakogaldu nuen askatasuna , baina hori da ez 

nekien gelditzeko , norabideak , langileak, hezitzaileak, 

zaindariak nahi izan, tame me ulertuko zukeen , baina 

baita , gelditzeko gelditu dena , lapurretan , kontsumitzen 

du, izan nuenbeste bizitza disgrace , baina beti ona izan 

dut, inoiz tratu txarrak , inoiz inor spanked ez , beraz, eta 

hau egiteko arrazoi balu zuen zaila izango litzateke , egin 

me gizateria bera , beti kontua moral balioak hartu ez 

bada ere ,eszena bakoitzaren balioak , naiz ere delako 

izango da, baina inoiz aurkitu piztia handiena izan ziren 

joan bazekiten , baina multzo guztiak izan zen niretzat 

nahi nuelako , horiek utzi nuen aurrea hartzeko, haien 

beldurra etorrigaltzeko.Zen komenigarria guztiak , izan 

zen komenigarria , goratzeko kontsumitzen eta 

menderatzeko goiz konturatu nahiz espetxean sartu 

aurretik, ordu zaila , inoiz gainditu egun, urte horretan 

bete behar izan nuen ziren , zuen masterizatu delako 

kontrol hauegoera hurrengo zetorrela , jolastu etorri 

nintzen, baina txantxa zen aurpegia egiten dut.Jolastu 

tximinoa denez, antzezlana izan zen tximinoa bere amari 

pussy , txantxa bat hiltzen ari nintzen , master banekien 

delako.Ariketa eguna izan zen , pixka bat entrenatu nahi 

eta hura proposatu dut trena etorri da nirekin, figura ahul 

bat izan zen, besterik ez zen ondo pasatzeko, bere lepoa 
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estutu , konortea galdu zuen , baina une hartan tightness 

bat sentitu dut nigan ezegin nahi izan , izan zen gisa 

agertzen den , jokatu , begiratu zion jaiki eta ibili nirekin 

zuen, ados izan bada kontatu nion , ez zen aurka egon 

erantzunik ez , baina begiratu dut benetan izan zuen 

sentimendua lortu nueniraganean zerbait , konortea galdu 

zuen .Gehiegizko konfiantza izan zen, ez   nekien nire 

indarra eta ez dagoela izan zuen infernua bat hasi zen, 

sortu dut eta begiratu zion , eta esan zion :

- Ados al zaude?Me kezkatuta utzi duzu.

Beti erakutsi zion oraingoz errukia, ez ekarri behar duela, 

gaizkia guztiak baretzen nahi da , izan ulertua zuen nire 

aldetik prestakuntza puztu zen begiratu dut , bukatu zuen 

bere burua hil, guztiak egun bakar itxaropenak zenjuduen 

haranean .

Duten haranean juduak bizi nuke mesederako , fun simple 

bat izan zen niretzat, hau da, zein ez nintzen prestatu , 

nire indarra gorenean zegoela , nagusi praktika bat izan 

zen, maisu bazekielako delako, baina bizia du gisabere 

prezioa , prezio altua ordaindu dut beste gizonarentzat 

katean , zigorraren 5/6 makila, hau da, edozein preso 

baino gehiago sei urte esaldi bat geroztik erabilera egin 

ahal 5/6 , lege bat da.

Baina zigorra erdian dugula , 2/3 eta azpitik jarraitzen 5/6 

da.Joan nintzen 5/6 zen programa bat guztiak 

bakardadean bizi nire biografia egin, artean, landu jende 

ona , eta harekin landu dut jendea , lidergoa zati izan 

ziren, jende nahi zuten behar bada maite izan nuen arte, 

ordutik aurreratabakoa eta ez han igarotako pertsona 

horiek gorrotoa eskerga bat sentitu.Ezer esan zidan, 

lidergo rol bereizgarria bakarrik jokatu pertsona ziren 

.Badira lehen emakumea nire erronka izan zen diputatu 
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maitea izan dut, izan zen , leial izan nintzen , baina gero 

izan zen, oker izan dit lehen Probation 10 urte kartzelan 

ukatu zuela pentsatu nuen.Ez zuen eskertzen me eta 

eskatzen nire kontsumoa probatzeko drogak , baina 

gehiegi astute , era horretan jarraituko luke konturatzen 

zen, Probation eskaera baten ondoren I zen emandako 

medikuaren Epaitu egin nuen.Me lau zentzagarriko 

egunetan eman zuen baldintza buruan ager dadin , eta up 

agindu dute , Doc epaile lau droga emanaldia proba 

emandako prekarioak, entrega luzatu egunetan eman zion 

, eta hau da,maniobra, beti izan dira , eta, gainera , 

hainbat aldiz gutxietsi dut, baina beti errespetatu zion 

nire errespetua merezi zuen delako.Bere rol onena jokatu 

duten izakiak ziren, baina , gertatu zen proban positibo 

eman zen opiazeoak, hau da heroina, cannabis , haxixa 

kontsumoari , baina jokatu nire abantaila nuen, nire 

aplikazio itsatsita dut, hori plead Izan guztiak argudiatu 

dutzen kontsumo droga bat eskatu zuen delako nire ana 

m medikuak ., azpian zelako, edo eztabaida sutsuak 

batek bere laguntza eskatu , zuen zer lagundu dit , dena 

gainean, galdetu nion droga Tramal , izenekodenbora 

denean sentitu nuen aliatu ana Dr. f bat izan nuen.Edo 

Tramal leporatu opiazeoak errutinak inguruabarrak ere , 

egoera hori garbi izan litzateke.Izan opiazeoak leporatu 

droga emanaldia test , hori conjuguei denean 2 + 2, hau 

da droga emanaldia nire medikuaren bidez garbitu , me 

lagundu zuen , erreklamazio dokumentua igarotako auzia 

, drogak proiekzioarekin gisahori egin zuen erabakiaren 

aurka helegitea jarri nintzen, nire eskuineko jotzea izan 

zen, I izan eta instantzia epaia kantxan epaile Dr. 

gehienez aplikatu dut, ez dago preso duten maila 

goreneko doan bidaltzen dira , erabilera prestazioaluma 

2/3 erdian , han sortu zen bataila bat , fisikoki kartzela 

guardia eraso , ezin izan du , bilatzen zuen nire ospea 
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handia izan zen kartzela ingurune batean plenitud bat , 

errespetatu , baina baita zentzu horretan eraiki , 

errespetua nahi nuelako, by errespetatuz bazekien ezin 

zuela sistemaren aurka jokatu.Sistema bera nagusi , ez 

du gizarte izan delako , dena liteke nahi dugu, ongizatea, 

erabakiak desberdinak izan ziren, dena , dena nire esku 

onura lortzeko luma 2/3 erdialdetik aurrera , gisanire 

ospea zabala zen zaindarien artean eta laguntzaile artean 

, guardia hori ere erronka nahi nuen eta psikologikoa 

maila guztiak , fisikoak eta beste guztia uste dezakezu 

han izan ziren , zer esan nahi du jarraitu izan zuen 

instituzio gerta daitekeen ere banekien, deitzen dira , 

zerenluma 2/3 eta 5/6 halaber erdian entzunaldiak , 

aplikazioa nire txostena cannabis emanaldia gaiari heldu 

garbitasuna oinarritzen zen;Aplikazio honek erabil 

medikua izan leporatu aztertzen Chamon edo haxixa esan 

epaileak , baina gizarte -izaki bat naiz gisa , inoiz 

katearen barruan babesak bizi izan zen, hots, 

erlazionatzeko espetxe biztanleriaren gainerako me izan 

zuen, eta epaileak esan Dr.ez nuen garai hartan , ezer jan 

, bakarrik hash emaitza, beraz, logikoa izan zen jarraitu 

dut jaten duten eta mugatzen espazio batean bizi - mos, 

ohiko Haxixa salatzea zen arnasten dut geroztik airean 

jendearekin gero.Probation erabakia atzeratu nuen, izan 

zelako Gabonetan denbora , eta epaileak medikuari 

egindako bi asteetan joango litzateke , hau da, 

Gabonetako oporrak, baina niri arrazoia eman zuen eta 

prekarioak ia bi hilabete eman zidan etaerdia, arazoak 

denbora luzea izan da , anbizio egindako precariously 

delako, izan dut urte asko dagoelako, hamar urte.Baina 

gainetik abiatu eta jarri nirekin ondo eguna arte pobrea 

utzita, lau luzea irteera pobreak , zuen arrakastaz bete 

egin egunak eman zidan.Baina niretzat arazo zailagoa 

izango litzateke , gehiago errespetuzkoa izan behar luke , 
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eta ez arazoak lortu , baina , sartu nintzen bi hilabete 

igaro ondoren , laster gisa eskasaren gozatu zuen 

ondoren , norbait bizitza egiteko eman nahi dizkiet eta 

gertatu izango litzateke.Borroka bat boy lortu pixka bat 

gaixo tratatu esku hartu nuen , baina zortea pertsona bat 

izan nahi du, giza errepertorio batekin pertsona bat izan 

zen , zelula itxi ziren , inkesta ordena da entzuten dugula, 

bidali dutzion paper bat ez entalasse me Barkatu , ez zen 

beharrezkoa.Entzun , buruzagia nork entzun gurekin izan 

zen Alemaniako Artzain ezizenez zion , lehen ez zuen nahi 

mutikoaren entzuteko ezin da , ezin izan dute txantxa bat 

izan da erran baitzuen, niri emateko ekin zuen saiatu 

delakolabana .Gero mutila bertsioan ez onartzea zitekeen 

eta , eta niri deitu duten entrenamendu bat , gaizki 

amaitu izan zen joko bat bertsio bera esan nion , ez zuen 

onartu , oso ondo bertsioa esan diotdira, hau da , beat 

guardia bat izan zuen, zerbitzu urte asko izan zituen, eta 

" casdatrolas ", hau aurre egiteko, horiek dagoeneko urte 

asko kartzelan duten emandako izena da , ez da ezer 

gertatu me , ez ni , eztaboy, hartu gurekin zigorra from.

Bizitza normal bat joan , arazoak ekiditeko gehiago hasi 

nintzen, lau adar gehiago prekarioak arrakastaz gozatu 

ahal izan dut, eta han sortu zen berriro , 2007ko 

martxoan , me falta 11 egun beste Probation , apirilaren 

sarrera hileko gozatu ahal izatekodroga ; hau duen 

pertsona bat oker egin nuen , eman zion ordez benetako 

stuff harea, etorri zen karga , ezin izan dut , baina kalte 

zigortuak oraingoan egingo litzateke , ohartarazi ordurako 

, neure burua mugatzen I defendatzeko etaThings lortu 

ez.

Baina arazo bat inoiz ez dator bakarrik, galdu dut , 

gertatu dator Horregatik , ospatu zen ezin dela ez zabaldu 

dute , riga bat berriro, da baina oraingoan ez litzateke 
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ihes me, pobreak moztu nuke, eta izan zenzer gertatu 

zen.Nire zelula tipo bat deitu nuen delako tipo hau , 

gainera, ez zuen gustuko nire izatearen modu Informazio 

hartzeko , eta zuen zinpeko gizona informazioa eman 

zidan , eta ero Adan, benetako gerlari , halaber, ni 

bezalako pobreak gozatu zuen , izan duzunnire iloba 

zinpeko , ez nuke ezer, besterik nahi duten izena jakin 

egin , promesa dela ezer egingo lukeen egun oso bat dela 

azpimarratu du , ia ez ziren zelula itxiera garaian , nire 

zelula galdetu nion to guy izenekoarrazoia oinez zuen 

zerbait eztabaida ez zuen ikusi , eta ero Nuno inoiz ez 

litzateke gezurra dut egoera horretan banekien ukatu 

zuen , gizonak beti errespetatu duten benetako gerlari 

zelako bat izan zen , bere haserrea me sentituukatu eta 

refute Nuno du .Greba eta zen garai guardia nire zelula 

sartuko da eta lurrean hilik gizona, zulatu duten desferi 

zion ikusten zuen, baina guardia ezer ikusi , gizon jaitsi 

ezin izan du ezer esan beharrik ikusi gabe bakarrik ikusi , 

baina haubanakako snitch bat izan zen , hori da nire 

egoera zaildu litzateke, baina orduan ere ez zen nirekin 

urrun joan oso ondo zeren ez nuen inoiz inor chibado 

banekien, eta zidaten , norabidea , lidergoa me zigortzeko 

by prest zeudennuen guztia delako inoiz preso zena zela 

erreklamatzeko ziren erreklamazioak itxi du.Dut beti , 

hala nola, arrazoiak edo borrokaren forma horiek pizgarri 

gisa ikusten zen eta hori da niri bost zigor egun eman 

dute , ez horiek zelula batean, zigor arinagoa zen, 

defendatu banakako gaixorik sentitu zuen eta esaten 

neukjaitsi eta bere zer jipoitu zuen benetan bertsio esan 

zuen, eta honek aldi berean gertatzen da ia pasatu zuten 

bertara nire 2/3 .Egingo luke aukera handi bat atera ez 

ezer izatea harmed me, hau da, erdian diziplina 

gabe.Baina une honetan aldarrikatzen dute litzateke, 

errugabetasun 2/3 entzun zen , esan zuen , ez edozein 
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eraso egin duten , ez da hau aintzat hartzea, dama 

medikua nor zen errugabeen , egoeraren arabera sentitu 

dut minik, baina erabakia zain geratueta erabakia aukera 

bat moztu zen joan zuzenean 2/3 bakarrik gehiago 

kontuan etekina atera nire zigorraren 5/6 ebaluazioan 

uzten dut, hau da, aterako litzateke derrigortasun 5/6 

gero legea bultzatzen duela , zeren, mesedekasu 

honetan, egindako hala ere etorriko litzateke 5/6 , baina 

ia 3 urte gehiago kostatuko litzateke kartzelan, ordez 

epailearen erabakiaren zuinketa Dr. dute albo batera 

ekintza bat jarriz 5/6 aurretik behin eta berriro utziz ,da , 

gutxienez sei hilabete baketsua oinez egin behar 

litzateke.Zigorra zen martxoan eman, izan zen 

baldintzapeko askatasuna consideración Urte bereko 

maiatzean entzun, izan oraindik ez dira moztu erabakia 

2/3 , hori da nire bizitza are zailagoa izan zitekeen, He 

sentitudistressed me, triste, baina bazekien igaro nuen 

dagoeneko nire uste ontziratu .Denean baino gehiago 

gertatu da egoera bat , oraingoan guardia batekin, ezin 

joan izan ez bada izan ere, guardia dudala zakarra eta 

gogorra hitz egiten dute egoera bat izan liteke, ez da bere 

ordena acatei , desferi duzu zulatu bat izan daaurpegia , 

bakarrik zegoen nirekin, baina guardia beste agertu, too 

lankide azkar sartu zen eta sartu me eraso me, ez da 

gehiago desferi gehiago zulatu gabe , haiek ere azkar me 

eraso nahian gelditu , besterikitxaron ward Chiefs gela 

joan nintzen eskatu ni ikusteko , zer gertatu zen galdetu 

izan ziren, esan nion ezer gertatu, zuen ez dela bakarrik 

ordena bete, guardia oraindik ahotik odoletan zen bezala 

delakobazekien zen eraso bat izan zen, nola izan zen, 

eraso sinple bat edo ustekabeko egoera eta hori zer esan 

nion, ez   da arrazoirik guardia eraso ondo mintzatu arte 

izan , ere esan zien zuelaistripu bat izan zen , eta izan zen 

materia hori eta horrek beti pleaded dut da .
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Me itxita ikerketa , segurtasun juduak Harana atal deitu 

zain , dei- onarpen jarri dute .Baina batera joan nire tesia 

benetan istripu bat izan zen , eta ezin izan aitortu 

nahigabeko ekintza bat izan zela, galdu zukeen prest izan 

zen .Beraz, neure burua oinarritzeko zentzuan aurrera 

hartu tesi honetan nahi dutela izan nuen , ez zen 

zaindarien artean kontraesan bat izan nahi du.Guardia 

zen erasoa esnea, baina inoiz ez baita zuen idatzi benetan 

greba zaitut, nork egin partaidetzarekin beste guardia zen 

, nor hara eraman zuten mutil batek babesa izan zen, 

erizaindegira joan zen , era berean, errutina da,reclusive 

babesa izanik, goardia aurkeztu beharko da , benetan zer 

egin nuen ikusi zuen batek parte hartzea , gainera, 

epaitegietara eraman ninduen diziplina zigor bat izan nahi 

egin ninduen ezagutzen dut , dena lekuko delako, izan 

zen , beraz,.

Baina eguneko ministerio publikoetan izan zen entzun , 

nintzen informatuta zuen izan auziperatu guardia esne on 

ustezko eraso bat , baina egun horretan nirekin zetorren 

zen oliba guardia, honen historia zaintzeko me, 

adiskidetasuna zelakatearen barruan sortu , bulego 

aplikazioak ikastaroa egin zuen iT aldean, izeneko 

monitore lina bat izan zuen, maitemindu nintzen 

berarekin nahigabe eta guardia honetan , oliba , ere 

gustuko duela bere eta ebaki hartu .Bere gustuko dut 

ezagutzen zuen eta me gustuko zuen , beraz, ez hasi 

lotzeko , irabazi me adiskidetasuna , ahozko zitekeen me 

gaixo ordena nahi berarekin itsasten , niretzat jada hitz 

egiten hasi , eta entzuten zuenministerio publikoetan nire 

adierazpenak , eta behera idatzi zuen guztia dut, esan 

zuen , mantendu tesiaren istripu bat izan zela, inoiz ez 

dut pentsatu izan delako litzateke hau zaintzeko me 

lagunduko luke, niri gustatzen lortu zela ondoren stop 

monsantohori izan zen, kartzela komun bat birmoldatu 
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segurtasun handiko kartzela batean kate bat , ez zen 

2007ko maiatzaren katean duten inauguratu zen , ordea 

Monsanto joan prozedura itxaron beharra , kate bat izan 

zen etxe terroristak egin, gehiago krimen bortitza , 

erakunde kriminala , etengabe gainbegiratu ari gara beti , 

bizi garen erregimen zorrotzago batean delako , hau da, 

printzipioz preso guztiak eskuburdinak ziren zelula uztea 

egun bat playtime bat bakarrik izan.Baina besterik ez 

nintzen ez zen 2008ko maiatzean , ere eskema honekin 

hartu gelaxkan luze itxita egon da, baina nik ez nuen ezer 

bildu dagoeneko bildu ez dela open erregimen bat 

handcuffs , baina beste lan izan genuen , futbola izan 

genuen,eskubaloia eta gimnasioa, liburutegia bisitatzeko 

genezake , bai, baina bilbatua zen, guztia ez zen egun 

berean .

Erantzuten dut , eta itzuli zen tesi bera defendatzeko, 

baina lortu furgoneta me gidatzeko courtroom to atera 

dut, ikusten dut guardia esnea dela , biktima oliba 

guardia lagunduta izan zen eta orain arte izan duten 

sorpresa eder bat izango litzateke noiz hasi nintzen 

imajinatzerakoantestigantza guardia esnea entzuten , hori 

defendatu nuen denean fiskalak galdetu nion eta hori 

denean oliba guardia zuen lagundu dit sentitu dut tesiaren 

entzuten.Epaitegiak ere aldarrikatu ez zirela sinetsita 

benetan istripu bat izan da , baina zer eskatzen zen , eta 

kontrakoa froga ez, inork ez kondenatu daiteke 

egin.Absolbitu nuen eta nire abokatua bikaina izan zen 

ere bai, zuen bezala izan da segurtasun handiko kartzela 

monsanto ere epaiketaren zain , egin zidan berrikuspena, 

zehazki , bi hilabetez doan joateko falta izan dut eta 

transferitu me ip izatekoAlcoentre Of, ez zuen azken 

katean honetan , hori zen katean izan dut egindako 

hainbat erreklamazio honako bidalketa bat izan da 

sistema ireki kate bat kartzela kolonia izeneko bi hilabete 
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falta me by me back bidaliko dutehan , joan kalera, utzi 

nuen.

Nire borondate bezala handia zabalik kartzela -kate 

batean izan zen , urte eta monsanto erdi eta okupazioak 

gehiago dago sistema oso itxia da dugula ninduten 

delako.

Zaila gainditzeko , nahiz eta I kartzeletara etxe horien 

barruan eskarmentu handia izan zuten eta ez zen orduan 

jaitsi dut monsanto heroina , ezinezkoa ez joateko zen 

droga ez delako sartu elikagaiz edo ezer kanpo zen 

bisitaren arabera ez duen baso bat izan zuenonartzen 

kontaktu fisikoa , baina beti esan zidan, niri gertatu 

gaiztoak guztien Izan prestazio bat heroina erabilera 

irten.

*** *** Itxiera

Pink Floyd - gu eta haien

"Us eta horiek

Eta azken finean gizonak bakarrik arruntak gara

Me eta duzu

Jainkoak bakarrik daki

Ez da zer oihukatu atzealdean zuen birbidaltzeko egingo 

genuke, eta aurrean heina hil

Eta , oro har, eseri eta albo mugitu , mapan lerroak beltza 

eta urdina alboko

Eta nork daki Zein da Zein eta nor da nor

Gora eta behera

Eta, azkenean, biribilak 'n txandan bakarrik ez dute 

entzun duzu poster eramaile oihukatu Hitzen bataila bat 
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da da

Entzun semea, Said pistola duen gizona

Hortxe duzue gela barruan

"Esan nahi dut , Oraindik ez dute botako hiltzeko ya , 

beraz, eman duzu 'em bada bat azkar labur, zorrotz , 

shock, Ez dute egin berriro.Dig ?Off lortu zuen arinki esan 

nahi dut, 'kausa i litzateke nik zion thrashing - i bakarrik 

hit zion behin !Diferentzia bat bakarrik izan zen

Iritziek , baina benetan ... i esan ohitura ez ezer kostua 

ona egiten dute , eh? "

Behera eta

Ezin da lagundu que han inguru asko da

With, gabe

Eta nork ukatu egingo da borroken zer da guztiei buruz?

Out bidea

Lanpetuta egun bat da

Nik gauza lortu nuen nire buruan tea prezioa ezagatik eta 

xerra bat "

Agurea hil

Copyright © Pink Floyd

Fragmentos

Fragmentos i

Enkoder eta izoztutako iparraldean jasan erre bat argi 

laranja tonuak Curl manta bat berotzen ahaztuta soul , 

eskaera eta onartzen hotza memoria solteak electrifying , 

ez fikziozko eta existentzial , soinu propagates on gisa 
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zain fitxa zahar batberoa solteak zeuk denbora rhythm 

inbaditu ninduen eta bero gabe hozte mundu beroa 

arakatzeko , giroa ez zen baloia bera ozeanoaren azalera 

azpian slanted puntu bat izkinan pasatzean , eguzkitsua 

benetan Jungle, magma barruanesploratzen eta harrigarri 

aisia   harritu eta ez beste hitzak, hitz beroak edo oso 

hotzak, benetan hotza iluna gorpua bezalakoa da modurik 

esateko dute , betiko hotza udaberrian eta haran baten 

ametsa beroa , barreak gabe ibai bat da itxaropenamutila 

aurkitu eta erakutsi zer eludes eta aipatzen du , poliki-

poliki sortu eta erakusteko distantzia gabe eta ekuazio 

egokia bakarrik imajinatu beroa beroa alea analizan , 

nahiz eta gitarra soinua eserlekua bibratzen duen 

eguzkitsua benetan zainhori bere fruituak eta gehiago edo 

gutxiago artful jaio desegin gabe kultura baten egoerari 

orain esistentziala gelditu, kaltetutako isiltasunaren 

gortasuna helarazi duten hitzen erikortasun bidez ebatzi, 

esan asistentzia dela unsaid susmoa igotzeko arreta 

gehiago, bainanorabidea eta idatziz eraginkortasunez 

transmititzen.Egia osoa da, ez dagoela pentsamendu eta 

trikimailuak eta maniobrak sortzen duten gidariaren berak 

jokabideak bitartez , eta ikusi zentzugabeak hitza ilusioa 

errenditu baina ongi esan zuen ekintza modu arteko egia 

da, baina sinesgaitza da guztiakformulario azpiko 

ezbeharren purua den ekintza bat inopportune ikusi 

hazten eta ez dakit zer duen bere kabuz azalpena , 

ikusteko edo zentzu zentzu falta dela egoera bat egin du, 

askotan esaten dugu , ez dugu uste , eta ikusi zer know-

how da eta ikastekoeta beste gauza bera edo antzekoa 

edo gain hemen forma seinaleak da misio adibide bat 

edozein forma zentzu abstraktu ez zen bere errealista 

egia -gaur -unitate bat , baina hori antzekoa da eta beti 

bezala antzekotasuna dugun mundu bat izaera zatikatua 

united gisabaina ez bere berdina dago arrazoirik hondo 
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bat eta bere alienazioa propioa galdu izan daiteke, hemen 

izatea eta bera barruan datozen beroa distirak sentitu 

daiteke markoaren forma bat pintore baten itxura modu 

pertsonaia bat da zuzen gisaarkitektoa, ez absolutua final 

horregatik naturalean ezta eta incisiveness garrantzirik, 

etorkizunean dena duela garbitzen egiten, eta iragan 

gogor baten errealitatea inkontzienteki atera zen edozein 

menderatze edo subertsio errealitate sinple baten 

irudimenaren oneta asko bere ferocity baliatu dela beti 

suntsituta irudi bat imajinatzen hemen hitz baten 

esperientzia harrapatu une batean arreta emandako 

zatiak hará elkartzen honetarako kontziente inbaditzen da 

idazteko me da, ahalguztidun ez da zuzen bezain arginon 

eguzkia jaisten eta ezkutatzen geruzetan lotan eta berak 

aurkitu jipoitu , baina inoiz ez berriro jaio eta distiratsua 

izango bakarra izan zen bezala ez barkatu zerumuga ildo , 

eguzkia gure biziak eta esperientzia energetikoa hala 

bada jarraituko dumugimenduan multzo , detaile guztiak 

dira gutxieneko sentsibilitatea deskribatu bakarrik 

gertatuko eta bere esanahia duen hitza behin ikasi eta 

mantendu zure pazientzia , Clarividencia ilun bat, 

isiltasunean ez proiektatzen da, baina ez lessened edozein 

sena arrazionala, I ezeaninvades'm ez dut bera eraiki 

zuten, eta zutabeetako Akilesen bat, beti fikziozko 

munduan nabarmentzen dauden bezala mantentzeko , 

edonork hartu gabe spies horiek nire nabaritasuna 

goraipatzen , beroa bakarrik gogorra errealitatea dira 

niretzat kasutunelean sartu bidaia oso zoro eta sakon hori 

egin duten locomotora motorretan , inoiz ez dezakezu 

zure hain iluna barrutik ikusteko irudiaren irteera eta 

amaiera distiratsua , bakarrik zain gu mugiarazteko eta 

amaiera forbultzatzen gaitu, eta unbreakable indarrean 

zerbait ezer fidagarria, gogorra eta jakin inoiz ikasi zuten 

hori hautsi web gisa fascináveis   gisa, baina , web 
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osatzeko itzuliz , gogorra izan da, eta istorioan istripu bat 

bezala , ez zen jaurtiketa sakonaduten azpiko gorrotoa 

baina inoiz axolagabe hil zion gaztetatik , norbait edo zure 

burua edo edozein pertsona, beraz , modu adimentsu bat 

kontatu du guztiek gure batura guztiak gara , eta jende 

berdina gehiago hainbat eta antzeko dator,bere jatorrizko 

izaera da, hain zuzen ere, edozein ekintza txotxongilo bat 

eta zati hori espazioan galdu bidaia bat hizkiak heriotza 

jabea izango duen amaiera puntua espazioa sortzeko 

artea , amaiera izan zen inoiz bukaera adierazten du, alde 

die dainoiz ez dugu gertatzen dakiten digu hiltzen gara 

eta ez dakizu hori amaitu ez baina gosea izugarria batetik 

elikatzen ikastea baino nahi duen azeria bezala pixka bat 

sinplea eta sinpleagoak delikatua izan zuen hitz bat izan 

zen, eta beti gehiago jakin nahi dutenei gertatzen 

da,ondoren biziraupena iturri hau , inoiz ez dakit zer 

gertatzen den , eta azken eskalatzaile gorde zen , nahiz 

eta bere mendi fedea mugitu, eta mugak bakarrik jarioa 

bat amildegi baten hasiera dira, edozein altitude 

outweighs eta ere joan gineneta zenbat dagoeneko egin 

dugu apur bat gehiago izanen bakarra irabaztea lortu 

ikusiko dugu eta inoiz ez galtzeko nahi eta guztiak 

edozein puntutara dugu hegan egin dezake inoiz erori 

ikasten dute hegan eta imajinatzen dena delako, baina 

zatiak dira guztiak batera esanda , ideiak,eta 

pentsamenduak .Deep ura hain sakona gai bat ez ziur 

itsasoko airea aipamenak eta agertzen engainatzen 

arteen bada arintasuna eta embebecido sentimental 

energia magiaz eta apur bat gehiago une nahastezina bat 

eta inoiz invencible delako datozen gain bat ternurento 

gisabere garaipena izan zen beti bere porrota eta gehiago 

ikasi , besterik gabe, galtzaile bataila bat gehiago bertan 

ezer esaten eta labain zion zaporea garaipena eman nor 

sentitzen , nahikoa da ikasteko eta ukatzen diguten 
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guztiekin bizitzen ikasi izan nahi.

Ii zatiak

Geruzetan , distantzia stairwell bat hondoratuta 

karraskarazten metal garbiketa Trapu bat , lurrean ontzi 

batean , marmol karratu , hormak urratsak elkarrekin lau 

ere, jaitsiera -by- tanta bat erortzen da, eta sakon, apur 

bat , norbait justifikatzensolairuan argi iluntzeko , babesik 

, bata azalera Abarquero argi izpi bat itzal -efektua , beira 

aurpegi baten reflecti- , splinter , murgilketa bat, Wreck, 

azaleratzen ari buia gorde dit choking, crazy from 

begirada bat,ihes egin eta izarrak eta bertutea amildegitik 

hutsa artean galdu jarrera dagokionez , sufrimendua 

betetasuna eta izan , beldurra baino lehen , orduan 

errepidea jaisten pianoa off hegan tar pianoa solairuan 

eta , ondoren, lehen soinua ukitu zen,lehen irudia sakon 

soinua oihartzuna fin igeriketa hutsune bat uretan, 

azkenik fidantza mo mugimendua eta saltoka duten 

arnasten da eta desvaneceste ilusio bat arrastaka guztiak 

, une batez desberdina zen profundez ozeano baten 

erdian ,likido eta gatza kolore arkatza gabe idazten, izan 

zen ikuskizuna aktore bukatu zen festa opari bat egiten 

nau zoriontsu , pijama ohe , ohe bat fizzy isurtzen eta 

ezberdinak , irudi bat , paisaia , dena arnastea, aldatu 

gabe izan zenpertzepzioaren , eta transformismoa 

agerikoa izan zen , malkoak ez, lerro, arauak ez zerbait 

gabe denak falta , horrek ez du hazten istorio bat ez 

agertzea , apenas kontatzen eta lotuak dira , egia, alde 

guztietatik kateak eta sarrailakslingshot, helburu eta gora 

Harrituta gezi bat esparrua gabe gisa, korapilo bat bat 

idatzi isuri, inkontenenteen , lausotu idazketa bat , inoiz 

off lotzeko , nahi ikusi zuen eta nor beti ezagutu nahi izan 

dute , eta guztiak atzean lanean ez litzatekeizaki baten , 

ebaketa eta desegin bizar zakarra , bibotea bat , ilea, gehi 
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aurpegi bakoitzeko bat , bakoitza ukitu bat bere bekatua 

kaudimen-gabeziaren, bere timelessness data eta behold 

kalifikazioa bakarra eta zapi bakarrik

ondoren, harea , lur zerra luzatu egin eta bizi izan zen, 

inoiz dive denbora aurrera , harrotasunez guztiak argitzen 

eta mundu bat abesti sinple bat ikusten beheko jaitsi, 

horregatik da bat kolpe bat , bat-bateko ikuspen baten 

gogobetetasuna, Premonition zerbait beste bat 

errealitatea denok bizi gertatuko litzateke eta arrakasta 

litzateke spasm askatu eta esna sentitzen eta askatuta 

errima baten soneto inoiz perfektua gutun bat , esaldi bat 

fase hori zuena, hainnon ez genuke joan eta bertan izan 

ginen , sartuz lerro desagerpena misteriotsu batekin 

hautsa , zikinkeria benetako puntu bat irudimena ilusioa 

guztietan gabe gero lehertu kometa , eta bizi planeta hau 

ez da beti susmatu intriga base batekin bullshit 

muntaiarenplan ez du bertan behera utzi ondoren, 

xurgatu ahots bat entzun, eta otsoa gutunaren howl 

historia da , perfekzioa suntsitzea suziria izar beachfront 

hain arraroa jasotako zen zer izan dira esan eta hasi 

eskaileretatik behera edononurrats bat tanta bat da hutsik 

, ondoren metalezko baranda automatikoa eta oinez 

bakarra ibaiaren gainean , oinutsik eta hotza izan da, 

horrek ez dirudi izango da dena dena desagertu egiten da 

eta desagertzen da.Unibertsal guztia da baita , eta gero 

hizkuntza bakarra, egarri plazer irekitako aho bat musu 

musu duzu eta nahia , zure begirada mokadu bat denean 

zure ontzia bidaia on baino gehiago tira eta ez dela 

benetan gauza bat egin beholdirreala da, baina 

etxebizitza bat , sudurra sentsazio beroa bere bihotza 

harri bat , bizitza bat bereizi erretratu bat ez da beti 

eromena behold argazkiz behatu bat izango litzateke 
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puntua non zen petiz , eta euli eta konkistatzeko Pluton, 

putzu bateanguztiak sortu eta musu solteak , eduki 

bakarra indar bat eta bikoa convicción , beti bere 

bihotzean lotuta badago , borondatea ponpa eta emaria 

imajinatzen crate egungo lau hormen ziren etaharizpi 

baten begirada bat arrazoirik gabe indarra, eta hori ez da 

beldurrik, ez garaipen edo galtzen argitzeko eta sortzeko 

nahia eta vague itsasoa kolore bakoitzarekin alfabeto 

osoa , bere silaba margotuko zain , da eskuila batekin 

etaindarra, joan eta joan eta utzi zure burua joan , batez 

ere harrizko gaztelu bat waterfall azpian eta kateko 

ibaiaren hartu dena aurrean eraikitzeko umore zelarik , 

batez ere kontuan zerbait , berdin oso desberdinak eta 

bidaia kontakizun sinplea izan zuen, birtuosismo soinua ez 

dela ikusi da baina zabaltzen gero igo beste eskailera gora 

rung oraindik ibili atzera urrats bat eta levitating baten 

aldez aurretik, eta bat bakarrik zure enpresa eta aire 

konbentzituta urrats bakoitzaren igotzeko imajinatu 

pianoa saiatzenezkerretik asfaltoa solairuan gako bat 

bakarrik izan, eta ezta ez zen pena salatua izan zen bat 

fedea beti uste bizi dizkio eta, lurrintsu paisaia beroa 

itsasoaren distira on une bat lortu dute ikusteko aukera 

nire dive in love,nire karroza izan da nire txalupa garbitu 

zapi pianoa egongela bat muntatuta non inork ez izan 

nahi eta nahi nuen , besterik ez , gero, idatzi atea zen 

guztia atera eta sekula imajinatu sakontzea garbitzen 

horretan hondoratu , nahia izan zenduzu begizta batean 

bihotza eta zure bikoteari , guztiak ponpaketa da eta, 

ondoren nahasietan , ez da hain zuhur eta egintza 

bonbardaketa batean elkarrekin zen jada bake dena gerra 

gertaera hainbat zentzu bat edonon eta zabaltzeko zer 

aktibatuta , etabere musika ikasi gaur egun bakarrik 

hegazti kantua ondoren eta gutizia letra , guztiak 

koordinatu eginkizuna izan zen ekarri , eta, azkenean 
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beldurra ez sinetsi gabe ordenatuta eta, azkenik, ez 

itzultzeko bidaia hau modu guztiak izan zen jada teilatuan 

beherakada sakona , leihoaajar eta hotza , hain zuzen ere 

ekintza baten ilunpean, inoiz gertatu baina berri eta 

asmatu beharreko azaleratzen hori bakarrik vent zen ura , 

zure musu zuk bakarrik gogoa egoitza bakarra izan zen , 

eta play piano pieza nagusia pentsamendu suposatzen 

daplan bat kontutan duzula sentitzen bat irabaziko duzu 

adierazi for contundente blade zen idazketa sendoa da 

hau greba dagoeneko solteak izarrak gau Berdinketa 

etorkizunean ez dela etorriko bidaia bat sentitu, iragana 

eta oraina desberdinak ukitzekozen golpe , besterik ez 

guztiak profanatu eta amaiera zer Pluton geratu zen 

bakarrik bi hormen salto ezinezkoa, non ezer kanpoan 

zirkulu irekian buruz , plaza baten arteko bihotza 

maitasuna idazteko istorio bat izan dabat angeluzuzena 

korapilo estutze hori , astindu off hautsa eta ikusi pianoa 

zure pena eta argazki-irudia , roll filma, irudi txikiak 

zatiak tonu gela ilun bakarra ukitzeko ikusi al islatzen 

duten pieza bat non guztia bateanelkartzen nahi 

dudalako, nire irudia islatzen da, daude bakarrik duzu 

ispilu markoa.

arruntena

Nola mina hau murgiltzen eta mingarri bat , eta soilik 

sufrimendua sharpens ateratzeko.Hil gabe begirada bat 

nahikoa izan zen, eztabaidatu eta malko tanta bakoitzean 

geruzetan bihotzeko baten aurkikuntza da eta gero 

profanatu sortzen Uneko unitate me crazy eta nire 

eskumuturrak eta kateak bultzada inguruan gaixoa soul 

eta hauts ilun beharreko zigorra garelabob - jauziak 

zentzumenak eta gehiago fisikoki nonahiko nahasietan 

alienazioa erro soul honen lurrun arabera da aurkitu 

labirinto batean, arrastaka egungo murgilduta beste egun 
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apatia by duzu auto, lotzen me askatuz katearen apurtuia 

premiazko une batean, denok bizitza alegoria , garraiatu 

uneak bukoliko espero du.

Linterna erreketa , fulminará , hemen dirdira bat eta 

garra zuretzat nire bihotzean pobrea erretzen argiak , 

zaldi solteak finean, zer sentitzen dut sentitzen duzulako 

sentitzen duzun bezala, denbora infinitua honetan gozatu 

tame zaininguruko iraganeko eta bertan bizi ahal izateko 

edozein bizitza markatzen ebakitzen du .

Gure reunion magia larrain hori besterik itxura da zuk eta 

zure amaren aurpegia , berotasuna sentsazioa eta 

gorrotorik guztiak samurtasuna Aski bakarrik goratzeko 

me bizitzeko eta beti gora ezpainak mugimendua 

eguzkitsua benetan hiltzen duzun ikustekosentsualitatea, 

zoriontasuna gardena besarkada esanahi bat zain gisa bizi 

ahal izateko sindikal indartsu baten hura batez ere, ondo 

nahi duzun , lortu nahi hain zoriontsu petiz a erro bat 

erein bezala izan nahi du, elikatu eta indartu 

adiskidetasuna maitasunaren nobleena daegiten nire 

bihotza beat zure erritmoa.

Aita al aita baten ikaskuntza handiagoa une magia inoiz 

maitasun handiagoa izatea espero maitasun ume 

handiagoa izatea besterik maite haurraren amak erraldoi 

beti adi eta burutsua aita eta semea nire semea lehertzen 

me poza sentsazioa da izan,emozioa, maitasuna, eta 

maitasuna , hori aipatzen du gurekin betiereko poza , 

maitasuna borondatea , partekatzea, ikasgaia irakasteko 

eta bai gainezka zoriontasuna hasibe aita ikastuna betiko 

gazte izan nahi dugu, zeren indar bat,.Ba al maitatzeko 

esan nahi duzu , zuk sentitzen dut , antsietatea une 

bakoitzean galdera bat eta txiki bat besterik ez dut 

fascinas delako.Zure distira niretzat marko bat non bi 

cabemos , baina beti dira gehien ederrean ecstatic irudi 
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bat da beti.Kanpoan etorri zen sunrise errazak bezala me 

aberasteko , zara ero egia samurtasuna bete duzu 

bakarrik uste

Malko

Egun batean malko litzateke zure aurpegian utz chorares 

gehiago ez zuen

Dream nahi biziago dive esnatu itsasoaren erdian lo bat 

urte iraungo du hariak , ameslari sleepwalker , arimaren 

gau bateko duten ilunabarrean itzal inbaditzen figura eta 

ilusio hutsa eta gordina ilun esnatzen , gehiago betiereko 

estelaikusi eta zer da lo sakona egun bat dago - esnatu 

eta mitoa sinesten beti amesten iristeko eta beste pieza 

bat besterik ez lortzea , lerro infinitua zure etenaren izan 

...

Bikotea

Loa baketsua dela ahitzen ditu gurekin eta desio gehiago , 

agian, ez dute nahi duzu gozoa ezagutu eta hitz onak 

esaten duzu eta freskatu bihotz bat astindu taupadak uste 

duzu estu zuretzat musu bat Wanted , nahastuz eta inoiz 

untiednago zainak zure bihotza hats pumps'm duten 

arintasuna eta argitasuna inoiz erritmikoki jasaten edo 

euri ur eta harrizko sand'm zurea lehendikbadago, horrek 

ez deskonektatzea erraz bezala beating'm gaiztoak eta 

zuk dastatzeko duzun gabe korronteafrogatzeko hemen 

bere poltsikoan geruzetan boot untied lotzeko zain , eta 

inoiz desegin gorbata baten bila I erdia Ni zara nire 

bikotea zapata maite dudalako .

Lifetime

Betiereko batean mantendu da han jaisten eta gero ez 

dago modurik da borrokatzea , inguruan edo 

manipulatzeko disidente burble terrorea sorkuntza, 
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irudimena adimena da, eta puntu bat bukatu zen greba 

edo berde arrastorik loratzea bat margotzeko besteriktonu 

eta tonu grab bizitzeko eta loratzen, hemen atsedenaldira 

nahi beti azpimarratzea da bizitza , bizi biziago

Love

Huna azkar nahia topatzen irabazi egingo da eta gazia 

itsasoko harri huts eta plated sakontasuna eta standak 

hará geruzetan

Duten igeriketa baketsua sartzen da, eta abstrakzioa 

inplikatutako ur mendebaldean beste aldean ezer 

igarotzea lortzean iturburu aurkitu nituen hotza zaila da , 

besterik gabe, inoiz urrats bera zapalduko eta aldez 

aurretik zure bihotza play musika hori haizeak dituzu 

deiak egitenlur, itsaso eta nahikoa maite irabazteko.

Wall

Gertatuko litzateke ez dakit kolpeak hotza balitz, bubbly 

hotz profanatu adimena, eta arima, arma hutsa sentimen 

bide gabe, gorputz hori hallucinate egingo da, eta ari inoiz 

datozen, arima ez delako hutsik egin, interes superioriza 

lotuta saldubaina ez da hutsaren ondoren, hori nabarmen 

zirkulu itxi bat, erdi zabalik esan nahi duen azaltzen 

menderatze eta ilusioa mugagabetasun trumoiak sortzen 

eta dena gelditzen da efektu argitasuna baina espiritua 

gaixotasun gorputzaren premia horiek etakontzienteki 

lotzen gaitu bere izate eta lebitar egin amildegitik , eta 

bertan Moods eta espiritua gaixotasun disturbs eranskin 

gisa geratzen tumore jasan mina bat, gainera, axolagabe 

dela efektua eta nor da metrotara eta ibilaldi da , 

eraginarima, espirituaren bilera, gorputzean bizi non dena 

desorekatzeko faktore edo gorputza ezin delako kontuan 

adina edo gaixotasun gaixotasunak eta gero zauria auto 

eta berekoikeria espiritu hau gure borondatea baina 
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disturbs etorri sailkaarima eta pentsatzen ekintzen 

Pinnacle hau hondatuta eta inbaditu espiritua purua , hard 

sendo gisa horma bat ezin salto.

Pentsa

Likido bat isurtzen irudimena, lilura bat murgilduta 

eromena eta sakona trazua harmonia habe bidez amicably 

onartzen du, eta magiko bat gorputza inbaditzen eta 

inkontzienteak agerraldi munduan kontziente sartzen hará 

bizi arnasa purua edertasuna bihurtzen da etainfinitua 

ikusgai muga bihurtzen hitzen artean eta sentimenduak 

eta ekintza gehiago zabalduko pentsatzen zure alde 

pentsatzea eta imajinatu inoiz galdetu superiorize izakia , 

pentsatzen eta aldaketetara jarduneko aldatzeko gabe.

Friendship

Twilight ilunabarrean guztiak ikusi aterpe irudimenezko 

etsaia urrun gertatzen , borroka tregua zeharkatuko luke 

lasaitasun batekin , lasaitasuna inflexio , gaua erori zen, 

eta ukitu azala biguna sentitzen dela sentitzen hasi 

nintzeneta ageless energia adiskidetasuna pure 

indartsuagoa duen grina edo maitasun eta edozein dela 

ere habia besterik thumb bat ukitu eta imajinatu zer 

bezala sentitu eta energia guztia katean igaro baino 

maitasun keinuak .

ikasi

Liluratu eta liluratuta isuritako zukua , bide batez , hain 

zuzen ere iluna edo affronted baina alerta egoera batean 

eserita , minimalismoan gurpila huná, hiri osoa , beraz, 

nahastu edo gaizki ulertu zentzu gutxien gabe ez dakit 

erabaki zen bada baina dena zentzuaplazer simple denean 

ez duzu beharrezko eskaera egin denean aztarnak 

desagertzen gertatzen da eta dena sentitu eta ikusi, baina 
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besterik gabe, begiratu , irakurri eta idaztea 

interpretatzeko , garraio ikaskuntza eta irakaskuntza 

asimilatzeko hará arnasa haizea batera hazten 

idazteko,eta, ondoren , desagertzeko 7 mares hegan 

poisando esan behold murgildu, sakondu zen , esan zuen 

, edozein lagun laguna duten lagun eta zatiezina baina ez 

ikusgai abisu bat , eskailerak , eskailerak hegan talentua 

pentsamendu bat izan zen , eta imajinatu ere ez 

izateabaina beti lekukoa berriro jaio da egun bat , 

bakoitzak bakarrik pentsatzen duelako dagoeneko , gaur 

egun, orain etorkizunari eta epela sinple bat gozatzen up 

eta batez sortzea eta imajinatu eta birsortzeko behin eta 

atzera lekuan batetik idatziz gogorra da eta horrek inoiz 

araberautzia du, baina han, dagoeneko erlojua 

lehentasunez gaur puntuala eta lekuko hechos, zerbitzua 

eta plazer zentzu berezia da , beraz, ohikoa koladak eta 

ilunduz beraz, normala dator begiratu, eta bakarrik 

besterikgoiz jaiki eta esnatzen eta iluna eta gau magiko 

argi eta pragmatikoki lebitatzen zen eta itsasontzi batean 

arraunean ipar bat, noski ozena eta shimmering bat izan 

zen batera , puntu bat dagoela , bueltan , eta , beraz, 

gogor itsaso bat imajinatzea izugarria izan zeneta 

izugarria ozeanoen haserrea hori legez kanpokoa bidaia 

ostalari gabe helbideak beraz baloia karratu bat triangelu 

bat mind impenetrable soul sarkofagoa bat piramide bat 

... ahaztuta bizi bat bezalakoa gisa alderantziz , gunean 

ez duela lehortu hosto baten irudi bat joan, bere luma eta 

gure planeta antena bakoitza , satelite edo hari bakar 

idaztea hornidura beste planeta harremana mantendu 

dela eta zuhaitzak sortu dira adar eta lore Gardener egun 

osoan distiratsu gisa bidaiatu dirdira bat bezala 

diraMoonlight zen gertatuko eta , ondoren, salto bestera , 

plus jauzi bat txikitako jaio eta bereziki hura hazten ikusiz 

ikusteko eta ikasteko eta ikusten duzun guztia eta 
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eraldatu ekintza ikasteko, haurraren hizkuntza leun azala 

haurrak nagusitasuna aldean da joanguraso eta 

irakaskuntza delako behatzaile bikoitza ikaskuntza 

connivance eta ikasteko eta twin batek pare bat eta 

bertan elkarrengandik ikastea askoz nirea da eta zure 

erronka eta hazi egingo da beti ikasten eta oso zuzeneko 

jakin behar bezala ezagutzen.

Horretara jokabide onekin benetako izatea bezalakoa 

ikusten eragozten dit sufrimendu bat sentitzen dut baina 

beti triste clown'm irribarre faltsu bat bezala, poza ez du 

EAEtik kanpo adostasuna mugikor bat egiten nau leku 

normal kanpo bidaiatzen eta puntu bat ostatu litzateke 

sentitzennon dista ikuspegi propioa abysmal hortik bat , 

unnatural fenomeno sentitzen baina animalia bat basati 

oldarkortasunetik eta abiadura sentitzen , itotzen hasten 

da eta indar berezkoa bezala hiltzen porrota predestinatu 

baititu garai hartan eta aldez aurretik, eta bidaia bat gabe 

arrastorikirudia revolting , gorrotagarria eta bekatari , 

hain zuzen ere zeruko tenperatura altuera zin hará, 

marigold freskoa alaia eta lasaia dioen gelditu dator, 

loratzen eta hazten , bortitza areagotu hau besterik ez da 

oldarkortasunetik guztiak bukatu behar da, eta hobetu 

denbora txarrabat-batean utzi ezer edo ezer ez molesta 

eta bultzada garbiena kontatzen aire zarata egiten duzu, 

eta tranpa ez edukitzeko gorroto bizitzera jarri guztiak 

irabazi egingo dut beldurrik gabe pentsatzea duzu, gabe 

inoiz ikasi ezari zaren , zure giza auto ikusten duzuna 

eskriturak ona lurrean star zuk askatu mop eskatu ukitu 

piano plan bat inoiz ez dugu abiapuntu iristeko eragozten 

thee eszenikoen dudalako egingo du, eta hegan laua eta 

hegan baino gehiago thundercloud dabaldintza 

multifaktoriala bat egiten digu euria heartbreaking 

samurra eta heze lurra aurpegi irakurketa badirudi aierua 

bat izateko arkitektura bere boterea Ingeniari bat gabe , 
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fantastikoa , errealista unattainable aipatzen du, eta 

eskumen guztiak uste dugu daukagulako, guztiak izan 

goianilun inguruko kristalezko baina tonuak erabat 

gardena ketua balioak loreak bezalakoak dira horiek 

etengabe ura dute eta zer da hazia adimena hazten 

izango desberdina beretik denok senak eta ferocity behar 

bezala gizakiaren arima oso edabe egokia gaineraMagic 

aldapatsuak tunel horretan, inork sarreraren argi bat 

ikusten du , eta horren amaieran hondorik pit baten 

Derailing guztiak pure konfiskatu eta exekutatu behar 

dugu da.

Hara, inork ez beren munduan irabazi tunela zuzeneko 

argi -sarrera pasatzen da eta zure bidea argitzen zer dugu 

bizitza lerroan dagoelako eta hori egin beharreko .

Love jasan maitasun sakon sentitu zen ere ahaztuta 

beheko erdia damutu galdu eta bizi izan zen.

Mask bukaeran bizi guztiak eta amaieran nola amaituko 

den , behold, zalantzarik ezer ez bezala ez da ezer 

gehiago incierto txertatze muga bat ez dela aurreikusten 

infinitua lerro txiki-txiki eta etengabea izatea gisa ziur, 

beraz, lerro bi puntu behar bezalaegunsentia eta bakarrik 

infinituki bakarrik heriotzaren aurpegia poliki , badator 

arnasa guztia sentitu bezala, besterik dutelako inoiz beste 

aurpegi baina ordena ilun maskara ikusi.

Memoria

Zuk sentitu maite hire jasan duzu zuk bizi inoiz maite 

dituzten beste nor musu eman duzu ikusi duzun 

maitasuna, beti izango da gogoratzen inoiz hain sentitu 

askoz ezer gehiago behar duzu hil prest jasaten me bidez 

, beraz, idatzi zenuen jasan dut eta hil zen, eta inoiz 

sartukoinoiz besterik ez galdu sentitu duzu.
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Une jakin batean Lover zirudien arte bakarrik egun bat 

norbaitek dagoeneko maitalea maitasuna urrun.

hausnarketak

Ispiluan jaio zerbaiten zain dago , ni eta nire hausnarketa 

islatzen nola ona eta ez bakarrik bere irudia ere ispilu 

gabe hausnarketa sinple honek transmititzen zen .

Gau ilun batean bezala egunsentian non zure xarma by 

txoko benetako txistu txoria hegan eta askatasuna lortu 

nahi den guztietan bezala bihurtu bezain argia on Garbitu 

gauean.

Idaztea

Nuen ... eta jende gehiago dagoela rol bat eta luma bat 

izan daiteke ona Irresistible batez dabiltza bakarrik 

pentsamenduarekin

gainditzea

Hil !Bai, azkenean egin gorrotorik gabe volte -aurpegia 

hasieran hasieran izan zen, baina samurtasuna gaurkoan 

bidaiaren irudirik ez egin, eta ausardia gabe txikiena 

kontrajarriak eta altuena denbora utzi edo bertan 

geratzeko , dena eta ezer imajinatzen zenBatzuetan, 

atera eta muturreko behean dioen ez beldurra ezta 

dardarka bidaiaren ditu edertasuna sakonera duten I 

guztiek dute murgilduta mundu hau itzultzeko joan zen, 

da guztiak eta , ezer ez , ezer utziko izango nahi dut, hori 

zer pentsatu dut.

Amildegi bat non hutsunea amaiera da Abyss'm .

Itxaron eta ondo ibili zen , nahi duten eta saltoka nahi, 

alde batetara uzten eta erretzea helmuga antsietatea 

korritu gabe zebilen adinaren arabera aldatzen beti 

modua ansiosíssimo bizi zerbaiten zain arren, beti zerbait 
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nahi dugu, gugan dena nabarmentzen borondatez nahi 

gabe.

Eskailera

Equacionei eseri nintzen , baina emaitza ez zen espero 

ixteko , eskailera eta argi eta ilun eta estutze behold zuen 

borondatez bigarren maniobra han arteko igogailua igo 

eta astiro jaitsi sekula erortzen behera.

Head Office

Malko bat, intuizio bat edo suntsitzea , pentsamendu eder 

jantokia hozkailuan edari bat da eta bertako egoitza 

ekarri eta dena satiated lortzen eta existentzia bikaina .

Bake amaituko da, eta amaitzeko , beraz, zerra haratago 

hitzak entzun beldurgarriak irabazlea gisa berriro ez joan 

nahi zuen, eta beraz, banaiz eta labur naiz

Sol

Zer gertatzen ari zen sentitu egunsentian palo bat, gaua 

zetorren bizi izan ziren, berpiztu eta birsortzen am zuen 

eguzkia indartsu saddened .

Ke behold oihala birsortzen, ez   da zuen pergamino 

gertaera huná gabe jaio zen, momentuko zen eta xafla 

aldentzen da eta bakarra, bizitzeko Irudi baten bizitza 

beste sinplea da ikusten bere irudia une bakoitzean eta 

birsortzen

Looking perfume, eromena usaina, tortura eromena 

pentsamenduaren lotu gabeko erlatiboa gabe , bihotza 

umezurtz bat , maitasun baten mina eta beste askoren 

arabera itxura mina eta hiltzen nahia eta irrika beruna 

besterik une bat egin dutedenbora honetan zure 

pentsamendu , seguruenik guztiak existitzen bertutetsu 

irudi gisa , ez bakarrik baina ondorioz itxura edo 
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baldintzatzen adimena ez du existentzia fisiko guztiak 

momentuan hil eta bat-batean , dena doa off, edo ekar 

dezake.

Living hiltzen

Bizitzaren eta heriotzaren arteko ?Ouch !Barkamena, 

kokatuko da?Begi-bistakoa , inoiz hil?Guztiek utzi du une 

bat bizitzeko.Guztiak , inolako salbuespenik gabe eta 

lasterren konponezin uste laster hil egingo dugu eta, 

ondoren , bizi garen da, beraz , adversarial barregarria

Leaver

Lagun agurgarria ... urrunegi idazten dut ... joan zinen ... 

nire lagun gutxi ... gaur gauean nire arima duzu negar ...!

Hartu nire bihotza aukera bat ... mesedez barkaidazu nire 

lagun ... nire askatasuna urrun ... zeruan galdu ... hartu 

ziren zara ... return'sa plazerra ... beraz, lasai ... 

Isiltasuna, erdiahil zen ... Ziren barkatuko ... azken hitza 

-way ...

Hautsi

Lurruntzen badit nire arima , ezer sekretua plus 

hondakinak geldituko litzateke , fantasia eta gustorago 

.Subversion bat sortu une beste , partikularren idleness 

flotatzen.

Be

Soinua , ahoa bihotz bat , leunak ukitu bat, kolore bat, 

amets bat , une batez , etsi bakarra eta sharpness bat 

inspiratu distantzia gabe muga ebaketa borroka gabe 

gozamenerako , hau Chick odol irudi irudimena 

haratagogorria eta zentzu mina batek sutu , ez du puzzle 

bat, baina errealitate bat , ikuspegi bat.Beste bildu eta 

approver bat eta sustatuz existentzia bat , adulterated , 

130



alderantziz eta ispilu itxura uste dugu.

Duela guztien artean sartzen dut norbaiti beldurra 

errukia, crazy, passionless eta purua soul egungo nodo 

bat gabe, baina nahastuz, eta Erresuma , modu bat- , 

azken borondatea eta izan, eta sentitzen dutend ezer 

egon ahal ...

Gabezia

Ukitu eta ikusi zure mundua bada, kutsatua izango 

litzateke, a mutu ukitu sentsibilitatea gabe, gutxienez, 

uste norbaitek nire errealitatea gainditzen.Nire tristura 

poz unattainable gisa bideragarriak bezain erraza 

da.Magia , egun bat esan eta ironia gabe , ukitu sentitzen 

naiz, nola begiratzen me at eta ikusi nor naizen eta ez zer 

duzu ondoan izango naiz.Guztiak erre denean grabatzeko 

Partidu grabatzeko zidan, mina bat amaitzen da.Inoiz 

hartu duzu , zuk ere bide batez duzu inoiz utzi zion eta 

jakin maite duzu, eta beti maite izango duelako sufritzen 

zaudela esango du ...

 figura

Maite zaitut , nire bihotza beat ahal dutenek baino 

sarriago ...

Arnasten dut | inspiratzen duzu | aire bera | maitatzeko

Zure mundua margotzeko kolore guztiak nago ...

  Niretzat, zuretzat , eta horiek nahi duten me

egun batean

Erro bat landatu nire bihotza gaur ere, zuhaitz hau

Honez inoiz bizi maitasuna deitzen urratuta daiteke vive 

nire baitan dagoelako
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Transformadoreak

Errealitatea eraldatzeko duten boterearen oreka Gleaming 

.

Panel elektrikoak kontrolatzen posizioak eta botere 

unibertsalaren helmuga .

Eguzki-argia

Barrena argitzen

Lurreko izaera ilun .

Argiaren jatorria lurrean tanta bezala jaitsierak bizitza eta 

argi -iturri.

Lighthouse

Etengabe pivotally Gorabeheraren mugimendua bila.

Elektrokuzioa

Noisy nerbioak bihotza electrocution batera keinu .

Uhin elektromagnetikoak

Zatoz eta Olatuen zirkulua inguruan uhin pentsamenduak 

joan.

Elektrizitatea

Nire gorputza korronte hori ekartzen dit zirkuitu uhin 

zeharkatzen

pultsu elektrikoak

Nago bulkada elektriko zirkulatzen modua astintzea.

Egia argia

Biziago egia denean bultzada k aurkitu distira.
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Blackout

Callan da ahots oinazetsu sentsazio biziak izateaz .

argi Argimutila

Argiak sortu mina

Urtutako argizaria metatua .

ateak Electric

Open emeki ukitu, baina denbora ez da zabalduko itxiz.

Motorcycle motozerra

Kartsua gorrotoa energia ilunaren sustraiak moztu.

elektrokutatu

Ke distiratsua elektrokutatu memoria garbitu.

turbulentzia elektromagnetikoak

Swarm nahasietan infinitua electromagnetismos adimenak 

.

Ray electrifying

Kontuan geldiarazten duten bat electrifying energia izpi 

bezala .

diabolical argiak

Izaki bakoitzak electrifying argi diabolical bat distirak ditu 

.

Blinking

Argiak keinuka plaguing me

Unbroken kate igarotzea .

argi Dim
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Argiak Opaque argitzeko iluntzeko argi izaki xelebre .

Wire elektrikoa

Hariak bidez me gorputza kartsua energia exekutatu.

10 zirkuitu elektrikoak

Egunsenti eta zirkuitu 10ean sartu aurrerapena eta han 

incorruptible power porrota da.

jaitsiera elektrikoa

Electric estasia eta sentimenduak hitzetan jaitsi.

Argia ebaki

Sharp eta distiratsua oihartzunak ,

Argi ahotsa haustura grabbing distiratsuak .

Lightning Dark

Distirak nolabait ocular orientazio errant izaki .

Fluoreszentzia

Bloom eta erori norabideak eta esanahi guztietan 

trumoiak ez .

" Ofusculência "

Tximista Piercing ilundu beste plazer sentsazio eta 

begiradak .

goritasun

Shocks dinamiko eta gori - arkuak zure arima sakona 

elektrodo zain dagoela Intersecting .

Electrocutáveis

Iradokizun bat bezala me mailuka argi indartsu eta tema 

134



deitzen diren sentimenduak incongruities du .

Twilight eza

Biltzeko me astiro-astiro nire izatearen argiak goi -astiro 

tximista gozamenerako.

reminiscence

Murgildurik egun distiratsua buruzko akordio , 

iluntasunaren eta argiaren potentzia ateratzen prestatzen 

ari naiz , potentzia eta energia banatu egingo du constelar 

komunitate osoarentzat .

argi arriskuan

Mehatxatzen duten oinazeak gurekin eta aurreikusten 

arriskua utzi convalescent argiak horiek .

Night light

Laguntzen duzu une bukoliko eta ezin ere aurre Argi 

honek izutzen duzu sekretu batean .

argi gorria

Argi gorri bizia eta blokeatuz azeleragailu nerbioak.

Shock

Zarpares shock eta kutsatzaile adimenak bultzadak up 

hedatuago gabe.

Enpresaren Argia

Argiztatutako zer ez da gertatuko , eta konpainiak ez 

sentitzen argia.

Thunder

Thunder zorroztu eta apurtu plazer zaratak gose.
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argi Indartsu

Indartsu argiak gaitzesten besteen bizitza hezkuntzarako 

ahotsen arabera

Rays

Nola indartsu eta gorbatak ezinezkoa lotzeko moztu izpi 

lacerating .

argi Dim

Ilundu sentsibilizazio tamaina handiko argi habe 

barneratzeko duten.

argi distiratsua

Biziago argi beltza kontu iluna argitzeko

argi Cosmic

Sarkorra eta kosmosaren sakona arimaren olvido arintzen 

duten bezala .

Argiaren Power

Sendatzeko argi indarra argiztatuta dit arrazoi harizpiak 

etsipen foreskin ere, eskertzen dut.Argi honek gidatu me 

egungo eguneroko bizitzaren estasia norabidean, 

ilustratuak gaixoa me etorkizuna eta arrazoizkoa orduan 

bai trumoiak up sarraskia me eta distirak Dynamite plazer 

konponezin biluztu gisa.

Beraz, bai argia eta mugimendua Me sendatzen eta 

zorroztasun eta zehaztasun barrena kaloria ezker 

ondua.Ez dakit , bada argi hori niretzat azken argitzeko 

izango ez argi run energia zuela beldur naiz ez 

delako.Hori dela eta, bi polo , bi energia- muturren 

daude.Eta positiboa eta sendatzeko , eta ez beltza eta 

haunting deigarria iruditu zitzaion.Argi honek emozioak 
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eta berehalako eta oldarkor ilunabarreko arrazionaltasuna 

argitasuna dator, trantsizio eta opakua zentzumenak, ez 

sentimendu sartuta edo nailed gabe.Argia sendoa, bizia 

da eta erre bere duten indarra da , apunta argitan , 

zentzumenak izpiak guztiak .

Ez dago oldarkor energia eta indarra izango da, talentua 

duzu eta indarra bat izpi zorrotz urdin eta izandako 

distirak beroa ventilaste eta ez asmo txarreko eta itzalak 

bezala victimize gurekin elikatzen duten argi gabe 

pervasive pentsamenduak bezala hartu.Beraz, ez duzula 

argi dago esan nahi dut , han eta trumoiak , ekaitzak, 

energia eta argia, argi- argi , funtsean , eta purua sua 

gaituen zeharkatzen du eta mantentzen gaitu eta 

batzuetan erretzen gaituen sua, eta, beraz, egindako 

bizitza da bere forma primitiboaoso arrazoi edo energia 

zentzu indarra eta bizitasuna ematen dioten digu bere 

apal shock eta hori aurpegiratzen eta aitzakiak haien 

parte arrazoiak aurkitu indar gabe jasan behar aurkako 

iragankorrak eta aurkariei argiak , energia gabe argi ez da 

eta guztia energia du,dena bere argia eta mugimendua 

eta oraingoa, bera ari da , beldurra du, eta sarritan aurre 

gurekin ere ulertzen ez delako , ez dira diriment ez 

borrokaldi ausartzen beste energiaz baina saiatu jarri zure 

argia duten gastuak arraroekin , baina berakoraina da eta 

nola agerian da infiltratzen ikusmenaren zentzumenak eta 

pentsamenduaren argitasuna erakusten digu garai 

hartako isiltasun bidez , isila ikuspegian gogortzeko gisa, 

eta energia negatiboa edo positiboa bidez besteek 

gainditu inglorious ezintasunen gozatuz.Baina, hain zuzen 

bat egin izpi urdin argia , beldurra , baina hori nork eta 

eraman nahi baduzu energia hori onartzen da argiaren 

abiadura , berehalako , bigarren , denbora -frakzioa , eta 

hori denbora berehalako da , beraz, ez mozketak ez 

izango daesparru ezta gehien barregarria portaera guztiek 
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energia -eskubidea , eragin positiboa edo negatiboa 

duelako.Have lacerating Faíska beltza eragina neutrala 

behatu eta eromenaren pole gertatzen kartsua energia 

egiten eta plazer eta luminary gose, beraz, zure energia 

propioa erabiltzen duzun iritsi behar da argi eta esbaterá 

erretzearen irribarre bat errautsak gisa gomendatzen dut 

,bero aintzat harturik , baina Frenet piztu.Koadrantean 

beste baten izan Blue Christmas pentsamendu 

undisturbed Ray eta hori distrazio gaituzte zuhaitzaren 

argiak azpimarratu du.Blue Ray bere bidea , norabidea , 

orientazioa daki eta epaiketa ditu energia eta fotoiak , 

posible zirkuitu laburrak, baina sutsu eta odolberoa beti 

argiaren abiadura bidaiatzen baina ez blue ray 

enkoadratzearekin.Trantsizio energia hori energia 

pragmatiko baina hori argazkian, trumoiak irabiatu 

bizitzea eragozten digu eta nabarmen Soinu-uhin 

abiadura supersonikoa baina ez indartsua sortzen duten 

eragina du ez effusive Ian aurrean dituen da.Konfrontazio 

bat eta larritu pertsona distiratsua ahala loditzeko zer den 

erreala eta badirudi irreala, baina ez fikziozkoak argiak 

ere irudimena argiaren boterea da eraldatzen duten 

opakua argiak.

 Blue Ray

Enraged Blue Ray inbaditzen dit behar dugula poro zikin 

aurreiritzi eta intolerantziak tximista urdin honek greba 

egingo isurtzen energia moldatuko .

Laser argia

Laser argia hau sarkorra da eta invisibly ikusezin eta 

oharkabean sartzen.Psikiko eta maisu hipotesi argi bat 

bidegurutzean egin psikiko zerikusirik ez da 

.Inconspicuous eta kalterik arrazoiak bere habe 

pentsamenduak eta aurretiko ideiak of suction pozoia 
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bidez pozoia eta bere antidoto jabea izatea .

Teilatu argi

Ke honek norabide eta ekintza, ekintza buruak solteak 

desegin kontuan trapuak ezkutuko oroitzapen argitan 

buzti motor massificador motela eta uncoordinated 

pentsamendu Frenet darik gabe pauso hoztu dela 

.Aisialdian ere Piercing gogotsu da eta garunaren eta 

zirraragarria argiak Deambulante mains estimulu 

banatzen.

Direla ganbaran betiko argitzen eta zenbait oroitzapen 

hauek irekiak edo kutxak itxita daude beti.

Tximista

Bero eta iluntzen eta geldi-geldirik eta isil bihurtzen da, 

baina gama eta zarata denean gertatzen da Arnasa eta 

erabatekoa da bizitzeko eta beste argiak eta illuminations 

edo are simple oraindik deigarria iheskor Suspiros 

iluntasunean artean presente egon amorru kutsatu egiten 

du eta haustengehiago electrifying isiltasunak .Tximista 

hau zure kontzientzia ekintza negligenciador jabetza 

zentzu hauspeatu duten moans elokuenteak eta jaulki 

izan aukera unean markatutako garbitu tximistak beste 

jaitsi zen mundu honetan.Errauts Gris argia horiek 

markatzeko berotzeko plantxa basati eta indartsua 

bakarrik azken gris argia eta etorkizuneko nonahiko hori 

ez da ahaztu eta matxinada duzula kutsatuta zara tratu 

bat.Ebaki une Spur eta hedatu astiro wrenching eta 

effusively zuk kontrolatzen duzu, eta botatzen duzun 

inkontenenteen hitzak oroimenez eta zure egarria 

botatzen argi batean itota argi putzu batean kontatzea 

.Nahassi dira smoldering gorputza magnetiko bat duten 
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whistles eta keinuka zure bihotzean zerbait adoretsu eta 

eme nahiz eta sentsuala irrikan ondoren sua , affront 

bikoitz hau zeure pertsonaia nortasun bikoitza horrek ez 

duela amore alboko nahiz eta bat bezala edobestera.Bero 

gris argia hauek beren bero euria babesteko ilunpetan eta 

fribolo eta dute eta kontinente eta espazio denboratik 

zehar zabaldu duten irentsi.

Plazer argitan

Duten inbaditzen eta ikuspegi luxuzko ematen digu eta 

garamatza hainbat eta hainbat plazer etsigarriak eta 

antsietatea kimika sedentario plazera da, baina ez crusty , 

baina izakia edo sentimendu edo emozio argitzeko inozoa 

plazer aurpegiak Alien inprimatutako Argi honek.Emozioa 

plazer liluragarri eta distiratsuak eta plazer gehiegizko 

sentitu kontrakzioak arintzen sentitzen duzu, gehiegizko 

hori birzuzentzen digu beste zentzumenak eta 

plazerrei.Plazer jaiotza garatzen eta mendekotasuna ez 

dela txikitu eta ez du mugitu eta zoro plazer ukatzea ile 

aurrez elikatzen .

argi Hypnotic

Groping dagoela argi arintzea eta uste ez dagoela argi 

dago garamatza menpekotasunaren nahia agintzen duen 

argi hipnotikoa lekuko sentimenduak aurpegian 

sentitu.Zeren makurturiko kreditu eta zor ez gabe , 

geldituta hipnotikoa plazer iturriak Indulge 

transzendentea izaki bizitzaren hipnotiko egiten dugu 

elkarrekin.Duten ilea eta bekainak rave horiek kargatu 

apaltasun eta idleness bizio .Transzendentea argi hori , 

garamatzan erreakzio ezberdinetan pentsamendu berean 

erronka berriei , erreakzio insane eta purua horiek nahia 

purua begira argia dute bere boterean da elikatzen eta 

batzen duten buztina bezalako harri solteak bultzatuta 
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egonberogailua.

argi distiratsua

Biziago argi dagoela alienaturik gorputzen 

mugimenduaren artean eta banatzen den alaitzeko bi 

modu erraz artean behar dira , baina edozein energia 

hornidura gabe, auto-jasotako da, eta mina eta hipnosi 

sistemikoa elikatzen eta garatzen jarriz geratzen.Baina 

kontzienteki da argi bizia doa off eta auto eskumen bera 

transmititzen off.

Psychedelic trumoiak

Ausart trumoi zarata ere Psychedelic gurutzatzen laguntza 

eta Gorabeheraren Izan ere, ari garela honek araututako 

dator areagotuko duten psikodelia trovoa- .Beno hemen 

argi koherente eskumenak edo eskalak gabe, trumoiak 

beltz Gorabeheraren aitzakia bat bakarrik, caging dela eta 

grunts arrazoia absorbantzia zentzu arraro eta sakona 

izango litzateke off, barruti eta mugimendu doalako 

igortzen dasecretive izpirik gabe, itxuraz psikodelia argiak 

munduan munduan bizi nori , birrindu edo plazer 

gozatzeko mailakatu tintatua trabarik koloreak zeiharkako 

geldituta , bake sortu edo indulgence hutsez nahi 

baduzu.Izan zatikatu zatiak pentsamendu espiritua jabe 

izan daitezen , beste mundu bat imajinatzen dutenek, 

kanpoan denean begia urratu dugu, edo , besterik gabe, 

keinu egin bezala narritagarriak gurekin istiluen 

from.Mugimendu honek beste mugimendu, Glows 

alienaturik eta adimenak urrun eta gustorago spray 

lanpetuta edo hectic izatearen Izan ere, erraza 

da.Thunder psikodelia da eta gidatzen kanpoan espiritu 

horiek gabe manifestuari , ez dira , zurrumurruak eta 

intrantsigentzia bogeyman gisa errealitate paralelo bat da 

, eta inork ez hemen jaten pertsonalitate eta lehengo 
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ezizen Eulate baino gehiago dago , hain zuzen ere 

.Horregatik guztia dela irreala istorio denboratik du, baina 

ezer, beldur, beldur dela 5 dimentsio, polígonas eta lineal 

horizonte batean deports du, baina ez aski edo baita 

inolako ezaugarri gaia, ezaugarri hau hemisferioetan 

delaeta garrantzi apoteosia pentsatu.No lore edo ideia 

abstraktuak zergatik, bai pertsonaiak jaiotzen dira 

lekaleak inoiz ikusi , eta apaindu , imitazioa 

mugimenduak eta egokitasuna oraingoz harizpiak hazten 

da, baina dena egin jakitun eta minimoki kalkulatzen .No 

kalkuluak trumoiak da erreala eta ezusteko ez dagoela 

benetako naturaltasuna dela absurdu den energia 

psikodelia iturri beste edozein uste da.Ehotzeko eta yore 

buruak ehotzeko eta hostoak horiz desvanecestes ditu eta 

bibliófagos jaten, eta irmotasuna gabe beldurtzea 

zaharkitua memoria eta falsificado eta bere neurrira 

egindako .Aparatu neurtzeko inguratuta Abyssinians 

rotulantes ongietorria dute eta Abyssinian du trumoiaren 

barre.Iraganean argitan iraganean argitan bizi dutenek 

exhortatzen horiek haratago hiltzen inbaditu destacados 

erakunde zeruko hain zuzen ere gertatuko, berehala 

.Baina guztiak galderak distiratsua , argiak , gehiago edo 

gutxiago distiratsua, baina dira energia erradiazio ez 

direla iraganeko bateragarria, nahiz eta aurreko tzitsua da 

.Past argiak horrela erradiazio kaltegarriak igortzen baina 

ez edozein argi argitsua eta distiratsu edozein une , 

momentu edo unetan su nahi duen ilundu .Iraganean 

Oraingoz, oraingoz , momentu , bigarren edo frakzio 

ebakitzen du , baina ez du bere energia potentzia edo 

argitasun eragiteko .Beraz, beti gaude estasia 

korrontearen argi indartsu eta argi egiteko denbora 

haizea moztu aurpegia plazer arte errotazioak asmo argia 

edo ilustratuak izate egiten plazerra inguruan orduan 

aintzat harturik ere, zer zenbatzen da jakin duelako 

142



boterea da edotentsio bizia uneko bultzada elektrikoa , 

besterik gabe, aurrera begira bere iragana , argi bizia 

gutxiago , iraganeko bizitzak erradiazio argia , baina 

horrek ez du argi printzipioa gidatuko abiaraziak argi 

pultsu mugimendu Unmasked abiarazle , bizi izan 

dubigarren, snapshot , besterik klik soil bat eta prest 

osatzen argi garratzak eta inbidia eta gorrotoa begiradak 

arriskutsu eta erretzea , besterik gabe, iraganeko argiak 

arakatu inguruan eta erradiazioarekin astroak cling 

bilatzeko.Beno erradiazio erradiazio da, eta hau kutsadura 

da , ezer argirik zure argia baino indartsuagoa garai 

hartan, oraingo guztiarekin uneoro erradiazio gabe , beraz 

argirik bestea baino indartsuagoa delako , erradiazio 

materia bat daeta ez niri etorri sortzetikoa argiak horiek 

bakoitzak bere argia pure, borondate egarri eta irudimena 

eta energia purua garapena eta sorkuntza duelako.Argi 

magia hori kolore ditu bere argitan, horia eguzkia energia 

tonu islatzen da.Izan ere ez dago, argi gutxi , ez dago 

aztarna eta orekatua bakarrik fokuak existentzia zer ez da 

begiratzen erantzule objektibatzeko da.Beraz, ez da 

erreala, izpi boteretsu fruitua gurekin jakitun zegoela 

adierazten da.Baina izpiak zer da kontzientzia?Zer da 

benetan kontzientea edo inkontzientea lo ez dela 

litekeena zentzu asko egin eta oraingoz hori guztia buru 

ulertzeko gauzatuko hesi bat.Hondamen honek gauzatuko 

preconceived hesi eta esan gaindiezina korronteak hain 

zuzen ere denean ez da benetako oztopoak dira.Dena 

hain irudimenezko eta benetako edo irreala guztiak 

ilusioak , horrek ez du eraginik digu egia ez dagoelako, 

edo hain zuzen ere han nahia eta inkontzienteak beti 

presente argitan kontziente eta arteko hesia ez da beste 

espiritu egoitza korronte berean bizizer - erreserba geure 

buruari uste dugu kateetan delako, baina hemen ere 

badira korronte edo bulkada ez , baina badira 
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aeroespazialean irudimenezko zeruko dioen bezala bizi 

duten iraganean argitan izaki gehiengoa duten argi duten 

boterea izan behar izan erabaki bidez,edo neurria , baina 

berriro izango diren argi oztopatzeko dute , argia ez du 

jokatuko ohar argi eta da bere off begiratzen.

argi naturala

Bakarrik natural argia argi eta natural hori , natural 

adostasuna dela da.Desadostasunen , zoritxarrean, 

gatazka, indulgences soil gisa zerbitzatu metagailu jarrera 

eta arazo kontziente baina ez baita sakona natural 

baitira.Argi naturala Between eta han gutxieneko shock 

da gero natural inguratzen gaituen eta egiten sentitzen 

erraztasuna eta lasaia digu , dena normal eta natural 

delako.Air , poza natural inguratzen gaituen , joka 

dagoela eta ihes egiten du eta, batez ere ukitu, ukitu 

leuna argitasuna puffs gustuko dutenentzat .

Energia nuklearra argi

Indartsu energia -iturri igortzen digu aldatzen, aldaketa 

psikologikoak , eta horrek gero kontuan hartu hit energia 

nuklearra honetan.Kartsua energia argi honek 

transzendentea mutazioak izatearen inpaktua distiratsua 

hazten eta , hain zuzen ere ez jasaten baina Peacock bat 

konfiskatu bultzadak iragaten da guretzat , eta hori 

gaituzte jarduteko.Altzako erradiazio lehergai dinamikoa 

eta argi hau .Hori dela eta , beren energia indarreko 

Pinnacle dugu, zuzentzen eta argia ezinezkoa desoreka 

kolapso indarrean eraldaketa epitome delako eragile 

nuklear izango da.Eta ez da ezer txanda baino 

indartsuagoa, aldaketa hori altxatzen gaitu eta erradiazio 

buruz hobetzeko digu.

psikotropikoak argiak
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Magia balitz edo harmonia by lur dute eta karroza eta 

beat psikotropikoak argiak liluratuko gaitu, eta 

errealitatea nahia ona bezala izango trukatzeko hegoak 

horiek baina, txarra omen espero denean mundu honetan 

, non makina garamatza denbora koa itzuli dugun 

bezalabenetako dimentsioa eta garamatza fantasiaren , 

irreala edo plazer mundu batean .Horregatik ez hirugarren 

zentzumen jarduera eta energia iluna dimentsio bat da, 

beste ero ikuspuntutik oxigenazioa bisitatua kezkagarriak 

errealitateak eta fluxuaren psikotropikoak argiak lurrean 

irabazten ikuspegi desberdinak eta voluptuous 

dimentsiotan eta hori Excel noizbehinkako pasarteak 

gordetzen dutenek.Mundu errealitateak edo argiak artean, 

edo delako izaera oso Nothing oposizioetan argiak dira.

Thunder

Rift eta distiratsua mingotsa bezala, amórfica eta argi 

gardena bizirik lurra elikatzen duen trumoiak infuriates 

.Erakunde zeruko errefuxiatu amargura buelta dute 

kontrolaezina amorru lava argi hau eta power by 

potentiated .Burns eta izatearen argitan kaltegarriak 

apagones horiek inbaditu iluntasuna argia eta maltzur 

boterearen absenteak uzten jarioak eta uzten acalorar 

magma energia trumoiak eta argiaren zoriontasuna 

hobetzen.Argi izaki uncharacteristic izpiak Zoriontasuna 

izan.

Generator

Maite sorgailu, sorgailu edo Love!

Zer erregai Carnal nahia ez birtual honetan , eta 

hunkigarriak esteka honetan gardenki musu eta zerbait 

energia emozionala eta gorbatak elektrikoen garapenean 

funtsezkoa egarri.Sorgailu hau egos eta pertsonalitate 

hornitzen ezkutatuta eguneroko ordezkari gisa aurpegiak 
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gosari, edo afaria , edo ura , egun- eguneko energia 

elikatzen duen hartuta bezala.No maskarak edo lacerating 

pentsamenduak, enquadramo digu errealitatean 

maitasunaren energia edo energia eta zorrotza eta 

ordezkari itxura maitasuna eta bakardadea bizitzak 

elikatzen inoiz ixten behera , incorruptible botere bat 

kable baten bidez electrifying maitasuna , bainaegia, 

betiko!Beti egarri begiratu nahia electrifying eta 

pazientzia batzuk egun eta zeiharkako aurpegiak deus 

ertain elektrikoan hariak solteak dira ordezkatzen dituzten 

monotonia asmatu.Berezko motor irudimena sartu 

venture eta errealitate aitzindaria , baina ordezko 

berehalako kontaktu choke.Harremanetarako motor 

bizitzan ezinbestekoa , motor honek adostasun 

errealitatearen izan eta ez izan gaur , baina ia kontziente 

gogoa imperceptible beste errealitate ahazturik , baina ez 

da han!Beti dago berehalako aukera zentzua presente, 

beraz, komunikabideek ezin izan Urezko baina hedabide 

maitasuna sorgailu pentsamenduak eta eskura dituzten 

baliabideen diapositibak ;maitasuna buruz sorgailu da beti 

prowl eta beste edozein ingurune ez- birtualean eta 

kontrolatua hau oso indulging izateaz , orduan ezin divest 

yourself plazerra sortzen du , eta inoiz-gaur soul pieza 

nahi beti stifle aurpegiak horiek ugaltzen.Zeren ezin 

energiaren zati edozein saltzeko , energia bat eta bere 

pozaldi ere kultura anitzeko , gogobetetasuna hainbat 

errealitate batzuk garatzen dituen birtual eta 

irudimenezko gara , soilik besteen aurrean , energia 

arautzaile berria ezkutatu edo ispiluan 

eskuragarriagoespiritua neutroi energia, horiek benetako 

argiaren animaliak dira.Dragons argia sortu argia !

Elektrizitatea

Gurekin bidez egungo Hau entzunezkoen eta biziberritzen 
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eguneroko indarra eta mimoa distiratsu eta izaki errant 

ematen digu , bai!Walkers argi edo gaixoa eta 

convalescent zapalkuntza indarra dualista eta 

zapaltzailearen errealitate buru emateko , hori izan 

baitaiteke.Ez abatas duzu oraingoa hau polo negatiboa 

inkontzienteko infiltrating eta nortasun kritikoa eta 

oposizio sakona mina murrizteko , garrantzi errealitatea 

eta kimiko eta elikadura kimiko anti berrikuntza eta 

lorpen, lorpen honen izpirituaren zirkuitu positivity 

iturriak baiziketa hori ez da dagokion Ridas Frenet 

elikadurak plazerra ez bezala , transferiezin baina 

adimena drags pentsamendu eta transmisioa honen 

olatuak magnetikoa da.Pentsamenduak transmititzeko 

errealak eta magnetizazio da eta zirkuitu eta inork 

garatzen ezin ukatu Zirkuitu horiek egungo zapalduak 

denok betablokeatzaileak kanpoko energia hasten 

direlako sentsazio eta plazer aire denboratik batean 

zabaltzen dute, baina gure bizitza egarria 

hobetzeko.Bultzadak hauek, beraz , gure pentsamendu 

eraginik eta batzuetan gerta edo pentsamendu gatazkak 

garatzea , baina hori zoriontasuna elektriko ekarri dezake 

, ateak ilusio hori izango da kanpoko errealitatea 

eramango.

argi urdina

Triggered indartsu emozioak argi urdina zubiak eta 

eskailera zeharkatzen eta jarioak eta potentzial witty hori 

garatzen sentimenduak boterea infiltrates .Bere ultra 

sentikorra habe gardentasuna elokuenteak adiskidetasuna 

apur bat gehiago blue, indartsuagoa, biziagoa bila 

edertasuna Ongi etorria, eta konstelazioak adarkatzeak 

sakona sentitu eta ari lurreko uhin honetan alienaturik 

gurekin garatzen.Ahalmen hori eragiten zeiharra 

adimenak urdin turkesa tonu adiskidetasun sakon eta 
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iraunkorra eragiten dieten bizi -sentimendua bereft , 

berez egiten eromena eta gozamenerako edertasuna 

arraroen zaleentzat eta urdina bizkorketa habe 

magikoa.Twilight intentsitate hariak garatzen zuen eta 

energia eta gaizkiaren babes epela transmititzen eta 

agonia eta isiltasuna gutiziak , ez, hori saihesten eta 

aipatzen du gurekin pentsamendu abstraktua ez maskara, 

baizik eta argi urdin indartsu eta intensifier dabenetako 

eta irudimenezko plazerra, baina eragiten du eta nork 

eragiten beti bere mugitu eta agortu berezko eta 

iraunkorrak adiskidetasunaren mugak .Jaitsierak 

maiteminduta eta nola arrazoi bereft baina janaria 

zerbitzatu emozioaren , dator eta plazer dakar eta 

lizunkeria atsegin, plazer duten kaloria da eta dena 

inbaditzen eta ilusio zioten bat argi urdina honetan datza 

behera duten eta abrocha pasatzean dadenborarekin 

agortzen duten baina horrek ez du etorkizun horretan 

desagertuko energia metatzea da, hau da, beti 

aurkeztuko argi babes hori ez utzi kontrolaezina plazerra 

distiratsua maila eboluzionatzen digu.

Power kablea

Vibrant antsietatea undercurrent kableak itxaropena 

elektriko elikadurak eta zerbait berria eta mugimendu 

estatikoa uzten duten harrigarria baina pentsamendu 

azkar eta wishful bidez gorputzak zeharkatzen.Geldiarazi 

motion, tentsioa framing igotzen da eta benetan 

kontrolatzen eta neurtu mugimenduak pentsamenduaren 

eskailera horrek lotzen gaitu elkarri behera.Eskaileran 

honetan pentsamenduak eta horrek portaerak , aurpegiak 

eta mugimendu eta esparrua dugu jaitsierari eta bizitzako 

unerik igotzen in sailkatu ditugu , argi iturriak stop 

gabeko eskailera mekanikoak eramango zaitu s indarrean 

errealitatearen eromena da.XXI, energia , magia, 
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jantziak, guztiak itxurazko armonia , baina kontuz ibili 

eskaileretan, inork ez du egingo bizitzaren eskailera 

mekanikoak , ez dira igoko dela eta, batez ere norbait 

onartzen igotzera duten izaki , ez da nahikoa edo da , 

materiabalantzea.Boterearen oreka mugimendua oreka 

ezinbestekoa da eta jaitsierak eta gizaki bakoitza maila 

igotzen da, baina ez guztiak merezi behera joan edo 

gurekin onartzen du Igoera , ahalegina eta irmotasuna da 

gakoa , eta gero igo yourself sakrifizio espiritua ,lesioa 

edo geldialdirik gabe eta zuk hartu zuen egingo 

pentsamendu izakia argitan .No oreka kanpo indarren 

daiteke eman , urrats sendo eta itxaropen- kableak 

bizitzaren zikloa , lurra elikatzen duen energia kable 

elektriko garrantzitsuenetako etorri elikatzen dira.

argi eferbeszenteak

Cai eta burble , diluitu eta arina hedatu menderaezinak 

nahia adarkatze , da ilusio effervescent argi eta gero 

xehatu denean kanpoko errealitatearen aurrean guztiak 

itxura.Maltzurkeria eta falsificado noizbehinkako eromena 

effervescent nahia maitasuna zabaldu eta kutsatzen 

bezala hornituta, pentsamenduak guztiak okupatzen eta 

menderatzeko eta izan domineering onartzen, hori doa 

energia indarberritzeko , borborrean lepoan trukea da, 

argitsua edukia da han.

Lit zerua

Nothing nahia baino indartsuagoa zerua distiratsua oreka 

perfektua lortzeko, izarren bizitza ematen duzu eta 

mugitu pentsamenduak eta ideiak edo hain zuzen ere 

hormigoizko nahia baitira.Nothing constelares energia izar 

arteko elkarreragina konstante bat helegitea , eta izarrak 

boterea pizten zerua baino ederragoa berezia da , esan 

dudan bezala , ezer argiztatutako zerua borondatea eta 
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nahia aldaketa eta elkarrekintza eta ukipen- rekin arima 

bat baino indartsuagoaStars magnetize pentsamenduak.

Energia ihesa

Me scares energia nola kea desagertu sugarra gabe, hau 

da , ez du COS errealitate mica interpretatu nahi.Etsita 

nago denean vital energia dira ostatua erreprimitu eta 

sentimenduak kristalizazioa da, zalantzarik gabe 

zuzentasun politikoa maskara.O energia hutsaren soul 

eraldatzen duzu magiko bat sartu eta hegan adimenak ez 

duten benetako gertaerak eta gauzak aldatzen uneko 

bultzada horrek guztiak gainditu eta garatzeko urratsak 

eta zikloak aldatzen ari dira , baina inoiz ez beldurra 

modu etasofridão sentimenduak.Askatu zeure burua eta 

sufritzen duzu, eta , batez ere, bizi- mutazioa zabaldu, 

aldaketa hori bultzatzen gaituena.

Bizitzaren argitan

Grina eromenean murgilduta.Zergatik senari maite duzun 

eta maite behar grinak nahi eta etsipenak ireki hainbat 

ilusio .Deluded eta maite zentratu me eta egia maitasuna 

metodologia , edozein faltsukeria zeharkatzen duen zehar 

kontzentratu.Jokatzeko maitean egia izatearen nortasuna 

aurrean ari gara , hain maitatua eremuan Naked zergatik 

ari maite kontzientzi sakon bat eskatzen digu , eta 

oraindik ez beharrezkoa gustura ona dikotomia baten 

reciprocate da eta maite ere, dialektika hau da uste1 + 1 

= 1 denean, logikoki inork ezin ezer gozatzeko.Beraz, 

logikoki 1 + 1 = 2, , baina jokabide zuzena ezin izango 

produktiboa emaitza da , ez bada tekniko jarrerak eta 

balioak eta portaera lotzeko orokorrean , beraz, gero ez 

dugu estatu lovemaking erdian posizio bat da.Ulertuta , 

eta egia atsegin iturri bakarra hori da, edo indibidualista, 

edo beste ekintza benetako askatasuna ekarri da 
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ekintza.Beno, ez dut bizi izan zen nahikoa urrats hauek 

gainditzeko, logikoa edo ilogikoa irizpidea izango duzu 

asko, erabat ziur izan nahi dut , beraz, me imajinatzen 

dut ipurdian noizean , eta gaur egun ez dago apenas 

astoak daesaterako , astoak artifiziala, tranparik egin 

badira , hobeto esanda , baina benetan gogoan sortzen 

batzuetan rol honetan , zeure ondorioak atera.Ez naiz 

hemen horretarako , bide batez buruz Follies dute 

beldurrak, eta hori ez egin crazy geroztik jarrerak 

zirkunstantzia jakin batzuetan bakarrik da, eta beste 

batzuk epaitu du, hau da askotan " habitat" 

araberakoa.Desbideratu arrazonamendua batzuk ondoren 

zoroa naiz esan nahi dut , jende askok gustuko duela eta, 

beraz , inoiz ez gara pozik, maitasuna eta , gero eta 

gehiago gehiago nahi dugu , bere gain hartzen dut ... 

zergatik hainbeste maitekorra anbizio galdera jarri nuen 

bezala.Erretiro honako hau esanez , guztiak doakoak 

Follies konpromisoa maiteminduta , zaurgarria eta 

askotan manipulatu gara.Benetako maitasuna dela , 

zergatik, ditugun maite izan delako , maitasuna pizten 

duten eta bizitzaren jakituria abiarazle sentsazio hori, 

maitasun ekintza eta transmititzeko maitasun hori argi 

eta garbi dela sinetsi nahi dugu, eta, berez , esateko 

eskubidea maite behar dudalako nahi dutorduan maite 

genuelako elkar eta bizitza argia eman bat ahalegin bat 

eta noranzko bide bat malkoak edo mina gabe gelditu 

du.Gozatu duten energia gehienez guraso aurkezten duzu 

izaki zoragarri bat.Habe argi antzezlanak Eguzki-

sistemaren argitzeko bera duten , sinisten.Inoiz urrutiko 

horizonte harrapatzen maitasunaren argia , zabaltzen da 

kontaktuan delako, energia horiek estimulatzen 

indarberritzeko .Eta ez hazten eta ekuazioa 1 + 1 + 1 + 1 

da + ..... = gehi infinitua .Beno maitekorra indar 

magnetikoa , indar erakargarri eremua eta jakin nahia 
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erakartzeko , eta nahia asetzeko edo, besterik gabe 

gozatzeko.

Energia elkarteak

Argia : beroa : eguzkia : boterea : segregazioa : listua : 

musu : partekatzea: sentimendua : poza : party : 

urtebetetzea: Birthday: Adina: adina: pazientzia : 

irmotasun : Conquest : sakrifizioa : Pain : Healing : 

Medikuntza : Osasuna : Bizitasuna : Energia:power: 

inpotentzia : frustrazioa , mina : galera: bertigoa : 

zorabiatuta : crazy : crazy : Hospital : hospital : gabezia : 

nahia : nahia : nahi : Irabazi: irabazi : Battle : gerra : 

heriotza, galera desagerpena : no : bakardadeak : 

pentsatzen:sorkuntza: asmakizuna : gezur : krudelkeria : 

immoral : zigorra : zigorra : rebuke, fin : Polizia : babesa: 

Segurtasuna: egonkortasuna: balantzea: desoreka : 

anormal : gaixotasuna : psikiatria : help: terapia: kliniko 

: injekzio: erizaina : morfina : droga :ilusio : berriz : 

antsietatea urduritasuna : Tentsioa: borroka : borroka : 

Fighter: Irabazlea: lasterketa : lehiaketa: adrenalina : 

beldurra : beldurra : zalantza : galdera: galdera: 

erantzuna : galdera: jakin-mina, 

interesa;gogobetetasuna, plazerra : Orgasm : 

sentimendua : kontzientzi : kontuak: errudun: errudun: 

errugabeen : Free: Askatasuna: Justizia: zintzotasuna : 

egia , zintzotasun, gardentasuna: Ikusezina : Unreal : 

existitzen ez : irudimena : sormena, Amets : lo : 

deskantsu : bakea :baretzeko : Irten : stop : zeinua: 

sinboloa: Marrazkia: Arkatza : kautxu : Pneumatikoen : 

Road : Bidaia : Garraioa : Trena: line: Orratz : pin : 

Josteko : Eragiketa Esku-hartzea: aldaketa : Trantsizioa: 

urratsa: eskalatzeko : sailkapena : Index:terminoak: 

hitzak, esaldiak : elkarrizketa : komunikazioa: espresio : 

Erakustaldia: aurkeztea: Sarrera: hitzaurrean : sarrera : 
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Liburua : Orria : Zuhaitza : natura : Haizea : Air : Sea : 

sua : lurra, eguzki-sistema : energia : argia : boterea : 

izpien:) urdina

Energia berritzeak

Asebetetzea atsekabea Lives

Argiaren Prosperidad

Kolore guztietako nago zure mundua margotzen

argi geldiaraziz

Zerbait gelditu egingo digu jarraitu nahi badugu, baina 

zergatik gelditu dela garatzen eta emozioak , sentsazioak 

eta estimulu sortzen du, norbaitek gurekin erantzuten 

denean , zeren eta ekintza nire lagunak , pazientzia eta 

adimen erreakzionatzen bestea ari aurre egin mina 

ulertzeko ekintza bada.Hori da galdera zergatik free 

energia balitz bezala haurrak erantzun ez ginen hori 

geldiaraztea digu.Courage maitea hitza epaitu behar dira 

eskaera bat da, eta nor arrazoiaren epaileak, nor normala 

eta anormala ... edonork izan daiteke izango da!Denok 

fedea eta konfiantza daukat dutenek fede eman 

borondate eta omniscient eta gogo hori kezka kasuetan , 

baina, hori dela aipatzen du eta transmititzen eludes 

hallucinatory oihartzunak dituzten mermaid soinuak harpa 

gisa.Nothing lasaitu baino eta entzun bi belarri eta aho 

entzun behar dugu bi aldiz ere hitz egin dugu, eta gisa 

isiltasuna ekintza da eta ez inozoa edo kontrolik gehiago , 

gutxi eutsi saiatu duzue isiltasuna are torturous izan 

daiteke, baina gai subjektiboa asko erantzuneta isiltasun 

lagunarteko isilik dago baina arma ezin hobea 

oldarkortasuna eta kontrolaezina nahia desirous beraz 

lasaitu eta entzun isiltasuna entzuten duzun bezala 

funtziona dezake !
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Egun bat distantzia bat izan badu

Egun bat distantzia bat izan bada, litzateke destruktoreak 

, scary, zaratatsu , edo zen nekaezinean distiratsua, eder, 

distiratsu eta energetikoa ... izpi bakoitzak gizakiak 

bezala ezaugarri ezberdinak , ekintza modalitatetan , argi 

desberdinak, hau izpi bakoitza /bakarra eta esklusiboa 

izango da.Beno , bada , egun batean, distantzia bat , 

gutxienez jatorrizko zen izan.Ray bakoitzak ekintza forma 

du , aldiz partekatzen duten pertsonen sortzen noiznahi 

gisa zatikiak .Dugu jarduneko dira habe / izan , norabidea 

eta helmuga alda genezake.Helmuga eta Jainkoaren izena 

deitu nuen lehen aldiz dagokionez, egun batean agertu 

zen elkarrizketa sinesmen eta fede Koran jarraitzaile 

batek hurrengo istorioa kontatzen nirekin bertan 

deskribatuko dut dute : Zara joko bat emandakoeskuak 

eta sutsua galdetu Jainkoari gehienezko puntuazioa utzi 

eta utzi duzu madarikatua .Nire maitea istorioa irakiten 

behera baina nork azkenik kaleratu informazioa ?Baina 

istorio honen gain esango ekintza eta erradioak dugula 

nahi dut / egon ingurunearekin jarduteko eta bakoitza 

pasatzean dado zure energia / forma / portaera batekin.

Graduondoko aita baten irakaspenak bizitzaren argitan

Nire aita nire irakaspenak ekarpen hori baita ... denetarik 

eskerrak eman dut ... hori da, nola dugu ... osatzen 

dugunean bizitza adi gara ... gure inguruan At ... 

sentsibilitatea guztiei

argi Islatzailea

Besterik ero reflect'm I

Bright goizean

Nola onak hain esnatu nire mundua , Kanariar kantatzen, 

arrain igeri eta zuhaitz Oxygenate batera.Eskaintzen dut 
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konplize : Kanariar pinta bere ahotsaren enchants .The 

smartie arrain igeriketa eta diapositibak ur gainean.Eta 

Amazons bonsai dela arnasten eta inspiratzen.Hiru 

honetan izaki eta nire munduaren iradokitzaile 

distiratsuak , munduko munduko Duela 20 urte izan zen 

bezala guztirakoak leihoan globo bat, bakarra batasuna 

adibide bat oraindik existitu rep gehiago eduki 

dut.Sobietar Sozialista .Nik ere bi basamortuko arrosak, 

bai denbora basamortuan egiten duen mundu batuaren 

kenduko zituela nitaz hondar alea osatzen , munduko 

arrosak horiek, alde bere jatorrizko kolorea me zein 

irmotasuna esan nahi du eta tonu sendoak berdean beste 

margotusinbolizatzen niretzat espero.Nire idazteko 

munduan, uste dut, eta undisturbed balitz bezala 

sentitzen dut.A ingurune epel perfektua eta goizeko 

distiratsua maitekorra arima batzuk idatzi hemen beka 

arrosa imajinatu nahi duten.

"Vulgar" mairu Filipe 200 egunetan

Esnatu naiz ohikoa baino errealitate ezberdinak batean 

eta rar idazketa ikastaroak esploratu liburu honen bidez 

nire izate zabaltzeko litzateke.

Islatzeko pentsamenduaren nola transmisioa I eta equate 

da argi eta bere boterea .

Denok ikuspegi anitzetatik pentsatu bezala kate bat 

jarraitu behar.

Arima une kezkagarria dauka.Modu Begiratzen geure 

burua ez da beti inozoa.

Energiak zabaldu.Misdemeanors batera adimenak 

gatazkatsu betikotu.

Batera ahotsak soinu ahots bat baino ozenago.
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Hitzak artearen adierazpen bat dira.

Hemendik aurrera ez inspirazioa izango da.Bihotzaren 

taupadak bere erritmo zainak zabaltzen ditu.

Errepresioa stealth egiten da.

Guztiak euren q dute.Guztiak gaiztoak pentsatzen 

dugu.Batzuetan itxi gurekin osatzen dute .

Denok uste.Oroitzapenak ez dira beti present.

Ez pratiques gorrotoa txarra delako.Ez da uneoro une 

egokian aukera .

Batzuetan besterik ez delako jasaten dugu .Denok 

adierazpen askatasuna dute.

Nothing egia baino zintzoa.Adierazpen forma bat baino ez 

daukat.

Ongi izatea da, oreka izatea .

Balantzeak errutina ziklo bat da.Nerbio izateaz desoreka 

bat da .Pertsonak love behar duzu.

Denok garbitasun dute.Eguzkia energia iturri bat da.

Maitasun unibertsala errukia begets.Anormal da ezer 

gertatzen.Guztiak ahaztu nahi dugunean .Hainbat 

ikuspuntutatik Beti daude .Oso ideia batzuk usteak .

Ez dago konponezinak gauzak.Guztiak bidegabekeria 

mende daude.

Love plazer iturri da.

Beti bakarrik eta babesa du.Nahi ez duten pentsatzeko 

pertsona daude.

Sentsibilizazioa dela argitzen digu linterna bat da.
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Denok bizio dute.Batzuetan beldur behar dugu.Denok 

ergelak gauza esan.Ez dut edonork idazteko.

Denok zerbait ez dugu gogoratu nahi , baina ez da ona 

denean triste gaude ezagutzeko eta beti esan eta ezer ez 

ezkutatzeko.

Denok ahuleziak izan.Denok zerbait plazerra sentitzen.

Aukera lurks denean zion atea irekitzen du.Ez dago zentzu 

elkarrekiko bat sentitzen du.Inor ez da inor da eta, beraz, 

eskubide guztien distira dute.

Adiskidetasuna da beti printzipio bat lagun bat auto bat 

da.

Jarraitu zure sena positiboa ikusten duzu.

Ezin guztiak maite dugu, eta maite dugu maite argi 

sorgailu da .

When dugu maite sentimendu hori errespetatu behar 

dugu.

Maitasuna da eta jaiotze tasa handitzeko.Beti bidegurutze 

partidetan hitzekin.

islatzeko !Capture ikasten ari da !Eusten egia da !Egin 

norberak !

Ni naiz , zara , Bera da, gara, daude!Guztiok gara me!

Eta horiek dira I!Eta dira gurekin!

Eta azken finean nor gara?Gara zergatik existitzen gara !
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Existitzen dugu dugu sortu ziren delako!

Sorkuntza diseinuaren bidez!Bizitzaren argitan !

Diseinuak ArgiaIrudimena eta errealitatea !

Zer nahi dugun eta zer gertatu behar da arteko dualismoa 

!Hechos errealitatea interpretatzeko dira!

Inguruan dugun errealitatea !Habitat non sortu ziren 

dugu!Esan nahi eraldatzen duten !Eraldaketa / mutazio !

Berrikuntza eta Aldaketa !Aldatu zikloak urrats !Trantsizio 

fasean !

Trantsizio oztopoak !

Ziklo gainditzea eta zailtasunak gainditzeko !

Sortze eta irudimenezko zailtasunak edo errealitatea !

Zailtasunak / arazo sakon eta kontziente arteko 

elkarrekintza !

Jakitun eta lorpen !Inkontzienteak eta proiekzio !Niri 

Design!

Existentzia !

Existitzen dut laster existitzen gara !Me bat gara!

Mundua!

Mundu bat , I bat gurekin piztuta !Mundu honetan jardun 

dugu eta dute gurekin!

Zuk zati pean jardun dut!

You egungo haien gainean !

Mundu dira!

Munduko izaki !
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Diren edo ez izaki !Bizi edo bizigabe den ala ez !Argia 

harrapatzea argi ekoiztea !Argiaren energia!

Energia power !Power nahia da !Desire falta !Querer 

erreala!

Guztiak benetako lortu ahal izango dugu !Real gertaerak 

eta jokabideak da!Portaerak ekintza dira!

Ekintza munduko erantzun bat da !Ekintza in World 

eraldaketa da!Eraldaketa da aldatu!

Aldatu benetako!Aldatu etengabeko nahia da!Betiko dira 

desira baten EnCalcE dugu!

Desires zapalduak izan daiteke!Dena ez munduko nahi 

dugu!Atsekabea !

Zer egin behar dugu , eta ez Hortik aurrera !Bat ere ez 

irreala!Pentsatu ez faktual !No faktual ez bideragarriak !

Etsipena ez bideragarriak !Etsipena sufrimendua !

Sufrimendua beraz, ez da!

Dagoena ez ditu erakartzen nahia !

Zer ez dago nahi badugu !Ez dugu zoriontasuna lortzea!

Zoriontasuna nahia betetzeko !

Unfulfillment unattainable desioak zorigaitzaren !

Ezin da eskuratu !

Depresioa sortzen !

Depresio egoera psikologiko hori ez da egin .

Ez da egin, ez faktual irreala!

Munduan ez dago irreala hechos daude!Indar eta 

ekitaldiak diren mundu gisa ustezko hori ez da, eskura !
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Ez lor espirituala da!Gogo me sentitzeko modu bat da!

Denok bizi espiritua !Spirit / aurrejoera

Motibazioa , zerbait gidatzen gurekin !

Bultzada jarduteko !

Beste batzuetan Action!Legeak, Action!

Beste horiek, etortzen dira!I vs. horiek ( mundua ) !

Gizarte mundua!

Ikasteko jokabideak !Ezagutza batzuk indarrez !Benetako 

gertaera ezagutzea !Jakintza jakintza arma !Ezagutzaren 

transmisioa !Horien artean dugu I mundua!Jakin mundua 

da , bertan izango!

Ezagutza-mundua dugu dira!

Denok ezagutza batzuk izan !

Share ezagutza da ikasi!

Ikaskuntza zuzeneko da!Live da komunikatu !Salatu da 

erlazionatzeko !Harreman da elkarreragin !

Elkarreragin da munduan jardun !

Mundu jarduten inflexio !Mundu Eraldatu ezagutzaren 

bidez eboluzionatzen !

Evolve da ezagutzaile izan nahi du!

Ezagutza txanda da jakitea !Ezagutza Turning mundu 

batean sartu !Multicultural jakinduria !

Infinite jakinduria !

Infinite dabilela !

Jakintsu izatea utopikoa da!Utopian lortzea gogoa da!Will 

!
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Will barne-indarra da!

Barneko indarra dut!I eraldatu munduan!

Mundua horiek eraldatu.Mundua aldatzen ari dira!

Nortzuk dira mundua aldatzen dugu !Arrazoia bidez!

Arrazoia justizia !

Justizia eskubide berdinak !Eskubideak bakarra dugulako 

me izango da!Haiei Duty !

Mundu arrazoizko behar dugu!

Kontzientzia eta benetako oinarri batekin jokatzea !

Irreala hechos Sentsibilizazio antzezpena !

Unreal hechos irudimena

Irudimena DiseinuakZer ez da existitzen sortzen da !

Irudimenaren indarra sortzea !Sortu ahal izatea da, 

dohainik izango da !Askatasuna da jakin !Jakin da 

jolastera!

Interpretatzea da hartu!Hartu konpromisoa da !

Konpromisoa itun da!Itunaren da zin !

Jura leialtasuna da!

Leialtasuna , egia da !

Egia da!

Uno me!

Mundu bat gara !

Duzu dugu horiek gara.Izaki .

Hazkundea ari da.Being dago .

Izan ere erreala da.
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Bagarela errealitatea da eta munduan bizi gara!

Bizi eta izaki bizigabe mundua !

Mundua niretzat eta zuretzat eta beraientzat bihurtzen.

Mundua aldatzen ari den !

Evolve da gehiago ezagutzen izan behar du!

Ezagutzaile izatea da ezagutza izan behar du!

Ezagutza jakitea !

Ezagutza esperientzia da!Saiatu sentitzen!Feeling da jakin 

!

Soilik denean bizi ditugun sentitzen!

Soilik bada saiatu gara !

Aukera askatasuna esperimentatu nahi duguna !

Eskuin, betebeharra errespetatu behar !

Ez dugu nahi , ez dakit !

Ez dakigu , ez dugu bihurtzen !Hartutako ezagutza !

Munduko hainbat dimentsio The!

Ez dakizu , beste galdera bat me saiatu nahi duzu ?

Auto eta horietako esperientzia marraztea of Elations !

Badira gauza okerrak beste batzuk abiatzen bizi izan !

Eta hori ez dira onak sen da!Sen bizi- jakituria !Bizitzaren 

jakituria !

Esperientziak partekatu !

Hartutako ezagutza !Interakzio bidez, elkarreragin 

eraldatu da!
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Mundua interakzioa da!

Mundu gara!Mundu am I , duzu , dugu, duzu, horiek !

Partekatzea , adiskidetasuna !

Friendship konplizitatea !

Balore Partekatua !

Nodo bat baino gehiago dut bera.Gizartea garen.Denok 

lagun bat !Denon artean jardun ahal izango dugu!

Gure artean jarduten du eraginik izango dugu!

He mundua !Mundu esleipena !Eraldaketa !

Eraldaketa I Berria, dugu , dute , zuk !Mundu berri bat 

.Errealitate berria.

Desire

Emadazu musu bat ... besterik horiek bezala ezagutzen 

dituzu? !Give me ezkutatuta, elkar surripiá- dugun gogoa 

hazi denean horiek bezala musu bat musu leun bat 

dutenek badakizu ematen dit !!Sweet gozo duzun jakin !

Zuk musu bat nire ematen dut

Insomnio

Ez dut lo ez duelako nahi lo , bizi nahi dut .Hemen me 

esna mantentzen oztopo bat da.Aurre egingo dut 

insomnioa

Shadow Wolf Caricuao itzal otso galdu zen baina aurkitu 

.Babestutako , baina aukera bakarrik.Zure trebezia 

solidoen kimiko eta inprimatutako fissile h20 

Elikadura.The garbitasun itzal egin abentura murgilaldiak 

eta lurreratzea bat, Caricuao izan.Otsoa babestutako zen 

bezala, baina jarrera bakarrik , itxurazko bakardadeak 

murgilduta.Gaur idazten dut Caricuao otsoa bere 
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munduaren aurrez aurre eta interpretatzeko .Lagun 

independentea ez beren izaera basatia gabe bizi, baina 

benetako newbie ongintza bizitza bat, Caricuao enbrioia 

non graduatu I leialak odol gaztea , zintzoa batez a 

beldurrik natura, baden ditu bere funtsezko baina 

arrazoizko eta zure laguna errespetuzkoalaguna eta lagun 

.Beraz bidaiatzen leiala eta konplizitatea beti berotasuna 

eta isiltasuna interpretatu.Apur bat nahikoa bizi izan 

nintzen kale eta Caricuao Cª itzalak ezagutzeko.Baina 

ausardia otsoa ikusi nuen eta muda eta estatutu 

konfiantzazko lagun lotura ezarri zuen bere 

askatasunaren alde .Ez bada gauza bat otsoa izan zuen 

askatasuna zen , baina bakarrik , bakarrik zegoen !Eta 

doan!Shadow Wolf extrahuman energia glowing beren 

izatearen modu batean.Bere zaunka With bere 

independentzia geneen izaera partida basatiak inposatzen 

.Haien bakailao eta espiritualki alone Gabon partekatzeko 

otsoa edo, hobeto esanda Caricuao otsoa itzala batera 

fraternally plater bat eta beren edari bidez lotuta doan 

aldi berean erabaki zuen.Aukeratu by bakarrik gara ?

Claros modurik izaera bezala pentsatzen doan dira.Me 

Gabonetan otsoa Caricuao opari zen, baina zuen 

ingurumena genetiko sortzetikoa egiteko basa tira duzu 

bere sentimendu garbitasun egoera askea den 

kromosoma beren izaera propioa.Bizimodu gisa 

Enigmatiko baina bizitza Lust by elikatutako eta gozatu 

zure bakarti baina free eskuko edozein murriztapen edo 

inposaketari .

I eta itzal otso lagun baina bere beste bortxa modu bat 

ezohiko lan egiteko moduan uncharacteristic dira , free 

amaren izaera dira eta, beraz, hazten garen eta zer 

infiltratu gurekin eragindako dugu .Habanako club 

eromena muinean iraultza egarria bera da eta gure 

izatearen kontua hartuko dugu , hemen lankidetzarako 
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txakurren sena ituna free baina bakartia .

Errespetu guztiarekin , dizute zu eta ni !Zer uste duzu, 

eta duzun dut ?Duzu eskertzen irakurri me izatea, agian 

uler koa izan naiz !

Gogoeta poderioz dagoeneko irakurri dagoeneko beren 

elations hartu zidan gutxienez elokuenteak unwrapped 

oparia legezko orduko dagoeneko gauerditik masa edo 

joko oilarra berriz, terrible galdera! ?

Oihartzuna isiltasuna gutxieneko eta soil bat bereizten 

gurekin estasia komunikatiboak ulergarriak izateko 

gogoeta.Egintza are grabatzeko gaitzespena erraz batean 

hitz- mina dira.Gaindiezina oztopo fisikoki baina ez kimika 

hormonal eta espirituala arabera distiratsua izan .Zeruko 

gorputzen inbaditu gurekin pansy loreak egiteko.Maitasun 

hirusta bila, aberastasuna polifazetikoa izaki eta beti 

zerbait gehitu ikuspegi honetara ulertzeko osatzen 

delako.Gainera beste , bat gehiago handitu errukia eta 

samurtasuna duten erbesteratu digu ordezkari social 

media autoestimua izateko gogo hori .Ikusi auto bat eta 

zatiezina ikuspegitik, eta ez da inolako borondate alie-

duten zirkulua sortzen diren nahiak gehiagorako.Urrezko 

zirkulu honek , fede ona eta leialtasuna eta errespetua , 

batez ere gremio ez da existitzen.Purua eta egintza hain 

basati , eta ezer me baino gehiago berekoia duten 

bakarra , beraz, beti izango da inbaditzen beste bere 

ikuspuntutik gara.Inflamed ideiak trukatzeko sinple bat 

egiteko gai adimena , premiazko sen errekurtsoa 

da.When eman edo beste batekin norberak ekarri dugu 

.Ezer gehiago hutsala ukatzen zer ez dugu nahi , erraza 

da .Maitasuna eta maitasun , baizik beste sentitzen eta ez 

ni.Gurekin izaki arteko lotura jarrera konstruktiboa , 

harmonia bat jasaten beste izaki batzuekin batera bizi 

dela .Senezko portaera inprimatu bakarrik me uste, gero 
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niri , eta orain berriro daukat.Inork Gatazkak delako 

gidoia bihurtzen eta ez dut sekula jakin gidoia zenbat eta 

beste amore jasan behar dugu.Honez motatako digu 

horrek irekita dago beti.EBko berari arreta bera izanik 

baina- you guys eta zer maila berekoikeria dira 

batera.Beno armadura dut inoiz hain dela- oihuak tu ren 

arabera existitzen dira, eta , gero eu en eu armadura 

klikatzen ez - izatea.Eta gero, nola etortzen aurpegia 

ispiluan, eta bertan islatzen norberak bakarrik existitzen 

dela EBko guztiak zirelako dela- oihuak pelo en eu en 

mundua.Dugu bakarrik, eta, ondoren, Tories bakarrik 

delako hainbat eu ren berekoikeria eu en aurka eska nahi 

izan dugu.Bakardadea hitza oso auto-maitasun du, baina 

hori ez da edozein gehiago maite zaitut sortu.Love: I eta 

hi omnia vincit amor maitasuna aberri guztiak .

Oh duzu zekien bada nahi duzun eta ez duzula ezagutzen, 

eta zergatik behar duzu inoiz xahuketa antsietate larria 

delako eta irrika ordutik etortzen ez dut ikusi edo gisa 

perfektua ematen duzu etorri zen Euskal Herria bat izango 

litzateke, eta trouxesses ekarri duzu ez baita erakusteko 

sortu Omina eta ez nahi power baina ezin duzu nahi 

bileran oso koloretsu bizitza puntu bat da , beraz, nahi 

dut izan kolore asko dagoela pinta bat jarri zidan ez luke 

hemen egon ondoan me ezin dut ikusi lorategi arrosak 

loratzen eta erori petaloak zuria lapse irrika etanahia inoiz 

bakarrik , baina irauli hemen nago , ez dira eta hemen 

nahi nuen , zuk eta zure begiak marroi eder itsasoaren 

oliba horiek denean bakarrik pentsatzen dut 

gogorarazteko esnatu ni bezalakoa da, esnatu naiz utzi 

nuen ilun gabe neure burua irrika aurkitu dut etabilduta 

grina guztietan gogo hori ikusi eta gogoratu dut musuak 

indartsu , besarkadak sendoa eman zenuen eta jasotako 

eta eskatu ez berpiztu sortu izatearen , eta ez galdetu 

ikusten mina gabe maitasuna izango , dena gogoratu 
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nuen nahi nuen guztia etazer eman zidan zen guztia izan 

dute jada ez tematu zen maitasuna, laguntza, errukia, 

grina dena den hitza inoiz ez dio ez bihotza libre bat eman 

eta egun zer da eskatu edo dohaintza da egia , ez da 

eman, gabe emateko zaineskaera edo eskatzen ez duzu 

ez zati bat entzuten bada , bilaketa ematen elixir pala eta 

altxorra dela ez berdinak, ez dela urrea maitasuna 

iraunkorra da eta ez zekien zer egin nahi nuen , baina ez 

nuen esan duzu ikusi duzun bakarra altxor bat du 

aurkituez zegoen zerbait sakonagoa , zerbait baina ikusi 

itzulitako jaio zen bilatzen gabe botere bat izan zen, 

ikusirik nire baitan hazi me nahi gabe eta idatzi duzu, eta 

ez zuen ikusi zer zen hazten barruan me love zen , izan 

zenzerbait nahi zuen , baina ez zuen, baina desiratzen 

zegoen , hain zuzen ere maite guztiak beldurrik gabe 

gertatzen ari hazten gauera da ikusteko gustatzen 

zitzaion bezala , lotan erortzen bakardadea berotzeko 

bihotz azpian esku bat bezala beldurrik gabe dardarka 

gabe egon ziren leihotik ez duzu ikusten araberabaina 

ezagutu, sentitu dut lurrina zen sandalwood usain bat eta 

jasmin entzuten baina ez entzun ordea konturatu ez zen 

han , eta aitortzen dut atzo bera izan zen , baina gaur 

zerra desberdina izan zen, usaindu eta entzun aurpegia 

zen berezia aurre egiteko zerbait izan zenBerezia minik 

me eta funtsezko arnasketa eta arnasa inhaling zuretzat 

zela izan zen, ez   zuen ikusten duzu , ez da sentitu eta ez 

zen azkenean ez ziren duzulako, oso urrun, baina hori 

aurrera erakusteko, etorkizunean eskatuko monje eta 

asmatu eginhan izan ziren , atzealdean, leihora duzu ikusi 

gabe begiratu batean , eman gabe zeuk hartzen duten 

aire sea eraman duzun itsas arnasketa bustia usaina 

ezagutu eman zenuen , eta poza izan zen itsasoa harea 

zer ikusi zuen,, heze , aire baina zure arnasketa.

Zigarro bat pizteko I pentsakor eta izatearen arteko 
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harmonia gozatzeko eta pentsatzen gaia egiten nau 

ibiltzea lerro artean eta idazlearen eta irakurlearen arteko 

ideia eta helburuak elkarrekintzak pentsatzen inoiz 

irakurri alanbre, zer idatzi nuen arraro Fuse isurtzen , 

baina norbaitek ezagutzen dutirakurri zergatik da nahi, 

zer transmititzea edo izan vague zigarroa atera zen nahi 

dut helduko eta niretzat uste dut izango ?!Ez dakit , baina 

askapen espiritual eta intelektualaren formulario bat ondo 

nahi me nire irakurle edukia egiten gisa idazten dut eta 

ondo apustua egin concrete'm azkenaldian gehiago 

hainbeste argi eta energia baizik , adimena idazten ez 

maitasunak eta helmuga ulertzeko beste era bateko 

Imaite duten gustuko zerbait gehiago maitekorra, jakintsu 

irakurtzeko norbait hitz vociferously mota eta I am 

besoak zabalik maitatzeko , konfiantza gatazka gabe eta 

nire hitzak anbibalentea zuzenago eta hormigoizko nago 

izan nahi gabe duten batzen duen sentitzen sentsazioa 

lortu nahiidazle ahaidetasunak irakurleari beraz zer izan 

dut beti espontaneoa baina confluyen letrak eta forma 

esaldiak beti konexioa, eta oso errealista itxaropena 

pentsatzen hitzak , barkatu meditazio esaldi dut uste 

izanez arteko akordio hitzen lagun erakargarria izan nahi 

baina ona da pentsatzeabakarrik absurdu horretaz guztiz 

besterik ez dela modu erraz honetan mairu Filipe komun 

baten bidez ere existitzen edo osatzeko ezohiko guztiak 

irakurri zidan ez da zer idazten dut eta aitortzen dut 

irakurtzeko gogorik eza hain ohikoa esateko zerbait baita 

, bada,gutxi irakurri nuen baina, ez dut niri ere egiten 

uste me hau nire erronka irakurtzen eta irakurtzeko eta 

pentsatzeko jarraituko da.Eskertu eta pozik norbaitek 

pentsatzen pentsamenduak pentsatzeko baino gehiago 

naiz !Agian ez sentitzen sentitzen euria bezala dut haren 

harrizko sartzen espaloia zuloak dira harea eta lurra 

gogorra eta konexio lekurik ez zorrotzak pean batu , 
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espazioa ez edo harrizko beste harreman harri eraginkor 

bat behold , lurra, harea haien gainean ibili dira, 

beraz,harremanekin edo harea edo lur gabe baina hargin 

eskutik nor sartu eta lur guztian egon adokinak Mason 

gisa batu behar baino gehiago maitasuna perfekzionatu 

batu harri hotz arteko elkarrekintza harri hainbat lotzen 

eta ez buelta bihotzak gizona daharri baina sentimenduak 

beste edozein pieza moldable batera stand han pisu edo 

denbora ausartzen biraren beraz, oinez garen jendea 

zama gehien jasaten suntsitu higadura pieza multzo bat 

izan beharko luke, baina fitxatu badute eragina taula 

txikiagoa da-t maitasuna maitasunez beste pieza harea 

eta zikinkeria hori ahultasunak gabe batzen gaituena 

izango da, besterik higadura txikitzean pieza guztiak 

elkarrekin eta ondo badira harriztatuak gizona bere 

harrizko egin leuntzen eta besteak elkarrekin indartsu 

dira, eta bat elkartzenmundu osoko urrun eta solidoen 

modu dela lego mota elkartzen gaituen zerbait behold 

unbreakable gotorleku bateratu eta flawless guztiak harri 

bakoitza jasaten badu jantziko harea baina ezer jarri 

harriak gizonek bezala, bizitzako gisagizon harriak da 

ondorioz ordezkatu jantziko eta bizitzako daude harri 

txikiak, handiak eta , beraz, beraz direnak naturalean 

egokitzen diren direla beharrezko lapidary da lurraren 

gainean gizon bat izango moldeatutako gune egokian 

sartzen besteenpuzzle bat non pieza guztiak batera jarrita 

beraz, denek leku bat dauka eta ez dira gutxiago 

garrantzitsua da besteak baino irudi bat desitxuratu 

piezak dira guztiak beharrezkoak mundu planeta lurra 

gabe , puzzle bat izango dela ikusteko behar gizon guztiak 

etaemakume bat ez ezer, dena nola bizi eta bata hemen 

beste konektatuko da puzzle lurra handi bat bizi dugu, eta 

elkarren artean lotuta ezagutu gabe modu bat du , baina 

guztiak amaiera jolastu puzzle eskubide gehiago , beste 
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crookedbaina naturala da hori guztia egokitzen den 

espaloi bide bat nahi dugun guztia izaki arteko harmonia 

da ondoren duten lan guztiak batera helburu bera 

maitasuna eta konexio ikaskideek artean bezala , geure 

burua definitu ahal bada beste batzuk ez sentitzen 

erakusteko eta ez egia esan forsentimendua dago 

partekatzeko zerbait da eta, gainera, bizitzeko kostuak 

partekatzeko min egiten badu , baina ez du dena 

konponduko duelako kontuan dihoa bada delako eta gara 

mozorrotutako sentimenduak gure aurpegia gure aurpegia 

dira, eta zu bezalako norbait aurpegia hala nola erakutsi 

behareta zer sentitzen naizen bezala nago balitz bezala 

da, baina nola nagoen eta aurpegia erakutsi eta nire 

aurpegia ez da salgai ez oso garestia izan dirua inoiz erosi 

didalako erakusten dut edo saltzeko izan nahi dut, utzi 

bakarrik bat, baina gauza bat erosiziur euroaren aurrean 

nago koroa aldeko lasaia ez du esan erosten guztiak ez 

naiz errege eta koroa delako , ez dute nahi nahi guys 

sentimenduak sufrimendua ez da hor jasaten dute, eta ez 

duzu saltzen bada erosi zen batera pozik dagodirua ez da 

inoiz delako ikus aurpegia dena erakusten du, eta 

chutzpah hartzen du eraman dit zer garen ez gara onak , 

inork ez da nahikoa egun bat koroa garestia ordezkatu eta 

delako uncrowned aurre litzateke mina bera delakoardor 

bera izan zen maitasun grina gure irudimena gure 

irudizko erreala leialak naiz pasioa dut, grabatzeko eta 

nahiz eta mina maitasuna zure distira hori existitzen 

transposizioa zen eta aktorea naiz gure munduan daude 

isil film aktore bainagure pasarte abesti bat abesten duten 

erromantiko filma errodatzen da " hauxe da gure 

erretzearen mina gabe maitasuna da" izango naiz zara 

orduan ezin izango duzu gara bai begiratu eta ikusi 

ikusmira berean , ikastaro beraren etorkizuna bera gure 

txokoLeku berean egokitzen guztiak hartzen all'm azkenik 
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idealizatu modu berean lan ibilbide bera eta arnasa 

hasperen duzu beti hasperen etorkizunaren beldur zen 

hard minik gabe sufritzen duzu ikusteko zinen zinen ez 

delako zauria proiektatuz zen bizitza badakiela baiez dakit 

bai imajinatu dudalako eta irudimena ezinda baina 

badakit bereizi garela baina elkarrekin nahiz eta besterik 

ez izatea hemen non duzu inoiz egingo dut bada jakin 

badakizu erantzuten komunikatzeko nuen, baina neure 

burua aurkitu dut , han eta hemen beti hor banago 

zurekinoraindik ez dakigu bakarrik imajinatu delako baina 

imajinatzen dut Mugarik on guztiak oztopoak ez Zu eta ni 

gara, bai beti hemen batera edo gain konektatuta daude , 

zuk behar dut eta zuk didazu egintza duzu barre hitz 

egiten duzu irribarre I erreakzionatu dutbegiratuz ikusten 

dut Badacusquic ados nago beti gaude sintonian nahi 

duzun bezala besterik ez musu bat hegaldi stumbling 

exekutatu dut baina ez beti erori edo me aleijo zara nire 

nahia promesa sendatzea zu ezagutu egingo dut eta 

bidaiatzen dut nahi duzun bezala duzu onestea dutdena 

aurkitu dut eta ez dute ezer jakin dut imajinatu duelako 

zuen litzateke bezalako etorkizuna ikusi duzu , eta 

sentitzen me sentitu ere irakurri dituzula bezala zer idatzi 

nuen eta zer sentitu nuen duzu gertu beti nahi dut nirekin 

riot gainditzen nuen, baina ezborroka da Barkatu, baina 

bele inork da errudun nahiz eta jakin nuen ikusten duzula 

imajinatzen dut begiratu gabe ikusi nahi duzulako da 

benetako inperiala konkista eta ez zen irudimena begiratu 

iruzur gaurkoan.

Baliogabetzeko edo zero huná, inork ez irten jokoa norbait 

lortzen denean zer aldi baterako pozik ospatu eseri 

anbizio da irabazi eta gero irabazi zapuztuta lortzeko 

gehiago, beraz, pozik iritsi delako, eta nahi gehiago beti 

gehiago edozein coisita please baduzu eta behar duelako 

nahi duzuorain pozik nago, baina desira bestera pentsatu 
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following've orain orduan mr.Genius eman zidan hiru 

nahiak ez baina Arem desioak eta orain ere mr.Genie ez 

desagertzen zerbait apur bat edertasuna atzean gehiago 

bezala sentitzen naiz pertsonaia hori gidatzen gurekin 

indarrean dela beti jarraitu idealismo pertsonal eta 

praktiko bat , beraz, jokabide- ideal bat eta gizarte 

banakotasuna defendatzen da , maitea duten jarduteko 

jarrera markatzen diferentziaeta ideia bat bezala 

gauzatzeko, pentsamendu bat , beraz, betetzeko bila edo 

harrotasuna iritsi dela ematen digu natur indarraren 

duten izaki bakarra da, eta arrazoi bera sortzaile zer 

gutako edozein dabiltza berezia izango ai nahi ditugu 

izateko modu batez uste duzu egun jada bat kaian jarri 

dituzten jasan dituzu, baina ere maite eta borrokatzeko 

fede jaitsiera zutik falls guztiak erru hautsi jausgailu gabe 

joan aitzakia aitzakia eta UPA gabe nahi gabe !Zure 

berdea, marroia zure printzesa xarma zure arima da 

buruzko nahi dut, bizi edonork bezala , arnasketa alaia 

marigold zure koloreak sendatu minak niri zure distira 

nire lilura eta zure ile eder ederra da hit han sortu bihotz 

erro arteko loturakbakardadea grina hau ukitu eskutik 

eskerrona ongietorria dut hiltzea, irribarre hori niretzat 

hartzen paradisu

Bilatu duzun gustatzen zitzaion maite maite maitasun 

keinu bat izan zen konpondu itzuli berriro begiratu nuen 

nabaritu dut ikusi nuen.

Beraz, beraz zinen eta esan ez zuten gustatzen nola zinen 

galdetu nion duzu , eta ia choravas triste sentitu nuen 

ikusi nuen niri orain eta galdetu beraz, ez duzu eskatu 

zenidan bezala , pozik da niretzat , ez naiz , nahi baduzu , 

egun batean zeure burua aurkituko duzuniri uste 

Galdutako abiapuntu gisa uste bizitzari mapa bat da eta 

zuk aurkituko dut eta hemen ongi etorria bidaia eta ezer 
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ez dela dagoeneko nirekin kontua eta ni zure ezkutatzen 

leku ematen dit hasten esan nionbeijito bat eta dena 

ederra da.

Write sortu gabe Imajinatu entzumena irakurtzen 

azterketa entzuten lema bat behold apaintzeko nagusitu 

da ikusten eta sentitzen eta utzi joaten letrak zuk zeuk 

hitz eta esaldiak me guztiarekin olerkiak gabe gabe gai 

dira gaur sentitzen dut orain iraganean gabe modernizatu 

berriz gogoraraziz ahaztu meeta egin guztiak berriro feel 

hau begietara egia ulertzeko begietan zaharra aurpegian 

sentitzen eta ikusten dut eta ironia gabe edo 

demagoguery'm espontaneoa naiz gaur puntuala eta gaur 

faktual zen, beraz, ahaztu egiten da balitz bezala , ez 

zegoen aurreko denborabarruko begi kanpo gogoratzen 

dut dut existitzen dator eta jarraitzen dudan orain, unea 

izan zela zen orain geratzen niretzat aurpegia begiratu 

une une gertaera ez behin baina orain agertu ia ekintza 

hitz hori sortua -nahia ez hori bakarrik plazer bat iraungo 

du ia ezer esan baina egun horretan ikuspen hauei 

egokitu idatzi eta jaio zen idatziz boterea nor bizi da bere 

egun -eguneko karroza gizon baten poza eta ia ur 

fadesargi eta lasai samurra aurpegia bidaiatzen malkoak 

zure emakume andre neska aurpegia martxan dagoela , 

batzuetan erabat galduta , eta ezin da ziurtatu nahi duena 

baina nahi baitira gerezi bezain gozoa izan dira hizki 

batzuetan beste era batera esanda bezala silly gisaargi 

dirdira barrualdea datozen ez dakit amorru baina 

sentitzen bada bat bidaia bat eure pasarte bat inflexio 

zure mundua da itzulera baten zauri bat erretzea eta 

begirada sakon batekin hura ikusteko dakit dakit nola 

sentitzen duzu zer beldurrazer zure nahiak arratsalde 

hauetan ezagutzen gau bakarti haietan duzula badakit ez 

grina ez ixteko your eyes sentitzen beldurra nahia da eta 

zure alaia pentsatzea nahi dut, eta aurre egitea norbait 
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zain irribarre hartu lapurtzen inbaditu baina ez auto dela 

hartzeko prestzure gure ametsa gure ibai baten ertzean 

bilera inguruan engaina ura mugitzen eta mugitzen harria 

gogorra da baina zuk eta ura dira craziest gauzak 

emazteak purua lerroen arteko idazketa islatzen dut eseri 

badut ere harri batekin duzun irribarrea dutAquariumean 

irudimenezko mota arraina non ezer ez eta ezer ez da 

ezer , baina ezin da nahikoa arnasketa oxigenatzeko 

lortzeko egun igeri inork askatasunaren oparia bilatzen 

aquarium gabe eta beraz, bai amets kaixo zara, han 

galdetu nola ikusten dut zara nagoen , gehiago edo 

gutxiago , entzun dut esaten duzueta zenbat eta gehiago 

woes ikusten dut uste dut zure gutxiago too inoiz ikusiko 

gutxiago ikusi eta zer kezkatzen duzu eta ez vacate zure 

burua positiboa eta sortzailea baina inoiz negatiboa izan 

take konstruktiboa kafea galtzen fedea norbaitek hartuko 

atzapar sentitzen me sentitubabesten zer populazio hori 

eboluzionatzen nahi dut me norbait ez du ahazten , eta 

esaten dit zuk orduan bai zoriontsu eta pozik Besteek 

bezala zoriontsu nahi dut, beraz , ez da pasio Aurrera 

begiratu zen duzu hau xarmangarri magia guztiak zegoela 

ikusi dut,nahi izan zen duzu zuk bakarrik zuk bakarrik eta 

pozik ziren I erortzen euria eta hezea bateratu eta 

grinatsu guztiak ari gara gainezka magia tanta hauekin 

eta hori guztia transmititu zen poza , betiere, betiere, 

idazten dut , sentitzen dut horrelako zerbait dut ikusten 

da filma ikusi nuen bezalagogoan dut eta ikusiko duzu 

zuzen etorkizunean eta hau beti uste duzu duzunean 

nirekin ikusten dut ezpainetan gorputzarekin ezpainak 

zilborra erantsitako gorputza lagun baino gehiagori 

zilborra zen beti zerbait ikusi zuen eta ez zuen esan 

zerbait izan nahi dutnahi eta zerbait indartsua apuros 

konexio gabe sentitu jarri nire irudimena zen zerbait eder 

horia tonu inoiz ateratzen eguzkia gisa sortzeko eta egun 
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osoan energia erradiatzailea buelta argia denean iluna 

daukala guztiak ilun sartu dimentsio hori ezarrazoia 

ilhumbe ez motibazio hutsen ezerezetik irudimena ez ez 

duzu ilunpetan proiektu guztiak ikusi da imajinatzen 

horma baten txarrena oztopoak garroak jaisten hasten da 

ikuskizuna argi argia I oihalarekin noiz arte

Ametsetan dut uste baina ez dut uste ezer bezalakoa 

adimena da pentsatzen ezberdinean atsegin dute lagun 

arte me uste duzu oso ondo !Uste dugu eta ekintza dira 

beti gertatzen den Bakarra darkness'm du bidaiari bat da 

ikusi nuen gorputzaren zati guztiak dormant soinuaren 

tonua kontatzen erlaxatu azpimarratu zidan eta ear'm 

berriz agertzeko xurgatu hautsi emozioak nola sentitzen 

dut maitasun apur gisaez lo egin baina hobea izan 

zitekeen ezer ahaztu tentsioa Pulse'm zutik arintzeko 

buztanluzea nuke egokitu da agian kaleratu azken me eta 

lasaia naiz, baina ez da galdera irtenbidea ez 

erreakzionatu baina jardun zaindu egoeraren hemen da, 

beti da ona denborabaloia urruntzeko sofridão du .

Esnatu naiz amets bat ipuin bat bat zuela gehiago xarma 

gehiago edertasun aire printzesa ziren nire inspirazio ez 

zen irudimena zure zaldun gerlari izan zen zuretzat 

bihotza babesteko unarmored edozein ekintza izan nuen 

ziren sleepy ireki zinen zirudien ikusi nuen amets egin 

nuen pentsatu nuenlotan duzu ahoa duzula pentsatu dut 

zure ondoan etzanda ematen zion musu bat desio bat 

nahi zurekin egon eskatu bermaturik at erori ametsetan 

duzu neure burua aurkitu serenoak lily petal duzu zure 

perfume liluratzen zorabiatuta flustered zaitez zu 

ezagutzeaz me eramango dit ikusten dut dutteilatuan 

gara izar kopiak neuk nahi eta niri ikusteko me irribarrea 

galdu egin duzu sentitzen naiz hain ona egin duzu let me 

go inork ez haratago dira hain leuna mila baino gehiago 
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edo hobeto gehi infinitua bat da , beraz, ederraezinezkoa 

da zuk gehiago sentitzen utzi niri zuretzat joan zure 

magia zure poza for sentitzen dut.

Cute bat ari zara izan inguruan oinez dira, beraz, maitea , 

oso laguna duzu nahi dut nirekin dira fun dira onenak du 

most're guztia nahi nuen dira eta nahi cute haur bat oso 

xeratsua dira dira oso smiling're sinpatia bat dira , 

haurtxo batpoza handiena dira nire semea nire pesky 

mukizu munduan diren zara James nire Txakurkume nire 

mutil eta nire mutil inflexio cool gehiegi dira egun osoan 

zure irribarrea , zure poza zerbait salto hutsaren horma 

pilulak energia liluragarriak dirame from acercas delako 

gozoa etorri eta eman dit zure esnea niri Oraindik hain 

gozoa so cool egun osoan Tas beti irribarrez eta prest 

kalera joan , lorategian daude mutiko bat duzu, eta 

atsegin bihurri bati buruznahi duzu zuk nahi dut beti nire 

ondoan jakin nahi dut

Laino azpian bidaiatu zeruko planeten Marte eta Jupiter 

izan ere , Marte azpian hegan duzu maite erabaki eta 

Jupiter egin hemen dago nire zuen indarra zuen boterea 

ez zen poza duten transmititu zerbait izan behar da 

planeta hegan planeta lumaBloom maitasuna zen, beraz, 

izan zuen eguzkiaren indarra mugitu bezalako ekilore 

borondatez izan zuen zerbait grabatzeko bilatzea 

nekaezinean zen amets bat izan zen lorpen bat izan zen 

pasio Dimentsiorik dena objektiboa izan zen handia izan 

zen harrigarria azkenik begiratu oso maitekorra 

araberaleiho nabaritu dut igarotako horizonte 

eskaneatutako asko begiratu aurretik ikusi nuen zure 

izarra zen shimmering bikain gora begiratu ilargia zen 

nire eta zure garaiko paisaia bidaia bat duzu lur eta itsas 

azpian bidaiatzeko ikusi nuen ikusi nuen ondoren 

sortunekazaritza eta itsas azpian bidaiatu eskuak 
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irabaztea besterik Ilargiaren zen.

Saudade falta da eta nahi maitatzeko behar dela uste da 

galdu dut zure nahi da duzu hemen da bileraren da zeure 

burua pentsatzen beti maitatzen da duzu sentitzen zure 

presentzia galduak zu gabe izateaz nahi eta uste eta nahi 

eta sentitzen sentitzeko-t eta maite duzun ikusi gabe eta 

nahi duzun 5 zentzumenak : ikusmena ikustea ateak gabe 

, usaina usaintzeko zu gabe, zarata gabe entzuten duzun 

doings entzumena, dastatzeko gozamenerako didazu eta 

ukitu duzu egiaztatzen gabeezer hobeto gogoratzeko eta 

nostalgia sentitzen ukitu.

Sortu zerbait fancy , baina oso lausoak imajinatu sortu 

eta idazteko eraldatu norbaitek irakurri , ez dakit zer 

baina badakit zergatik, baina falta inspirazio idatzi eta 

erortzen saiatuko naiz pentsatzen hasiak irakurtzeko 

zerbait izan stand bat hartu , egoera horri aurre egin 

behar dutamore eman , ez da erraza lortu delako.

Egun bat han abenturak edo desventuras bada kontatzeko 

eguna edo urtebeteko bakar batean orain urtebete iragan 

ikusten dut 50 egun astean egun bat hemen 24 ordu , 

urteko 365 egunetan , 7 egun dira 50 eguneko aldiz bat 

pixka bat 365 per hauetarako daUrte astegunetan batzuk 

eta 60 minutu 24 orduz aldiz labur, oraingoz bizi!

erer beldurrik gabe irabazi itsasoak Ilargiaren zen 

kapitaina eskuz dena izan itsasontzian bidaia iritsi zen 

bataila irudia garaipen Euskal Herria bat izan dut.
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Egun bat doa -O poza norbaitek ateak , leihoak ireki eta 

beldurrik hegaldi blokeatu litzateke zeru azpian bada ez 

ohar solteak elkarrekiko me betiereko hitzarmena , leku 

bat oso berotan inguru bat duela ez igebelarrak, 

marigolds inkontzienteki epaiketa eguiten duena ere ez 

dawilt du lurzorua bustita, teilatuan heze, nahastutako 

lanpara bat eta babesik segurua up harizpiak arrazoia 

tentsioa ez neketsua denboraldietan ere zaila, baina inork 

ez inork ez du esan nahi nuen banekien zer inork ulertu 

eta bakarrik ari jendetza gisa hautematen altxatzenbaina 

hemen da zuzeneko bat lehendik dagoen gabe eta guztiak 

oso errezeloa irribarreak laburki gainetik oihukatu for 

lamentations zer ez dut ulertzen idatzi baina batez ere 

sentitu dena ikusi nuen eta ez da ezer begiratu ondoren, 

besterik oihukatu eman zidan delako eta inoiz utzi 

badakizu ezer baina hemen perfume hori zabalduta 

dagoeta pizten edgy mina grina denbora zerbait esan 

ondoren, ez   zen bakarrik ez zegoen zerbait , batzuetan 

urrun bihotza ez duen ponpa besterik ez zen ideia bat 

lortzeko batetik zainak mugitzea odola ran delako pasioa 

sendo eta indartsua hits are arima bezalapauper bat 

pertsona izan da nagusi , eta kontuan izan al zara , 

azkenik sentitzen zerbait beldur delako beti dago amaiera 

eta hasiera batean uste dut merezi dut , ez da niretzat 

edo maite dugun bai delako da eta, gainera, hori besterik 

ez duen zerbait da jaio zerbait eta loratzen ukatzeko 

fordena hazten , egun batean , eta ez zen bat bigarren 

desagertu beraz dena gertatu zen, ez bakarrik egun bat 

eta fickle beti oso garrantzitsua izateaz garai bat izan zen 

denbora atzerakada bat izan zuten gabe , une bat bizi 

nahi izan zuen , eta izan zen jada ez da nahikoa , 

batzuetan delakouste birsortzen beharreko begiratu nion 

eta ez zuen imajinatu gaztetatik zer egia da , egia da acto 

bihotza bat irabazteko ekintza bat frogatu zen brainchild 
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ezer edo inor ez esan zer gertatu zen zerbait beldurgarri 

gabe konexio zendardara hori guztia ez zen alferrik izan 

zen eskua pasatu zuen bezala mOP batekin ez norbaiten 

alboko da beti , ondoren, ez , ez da bai, nahiz eta ez 

izatea , hori ez da arrazoia pentsatzen esan nahi duelako , 

baina bai , ez da horrelako beti eta ez zen inoiz nahibaina 

batzuetan egiten baizik eta behold zintzotasun gabeko 

borroka bat bihurtu da bat ekintza askatasuna ez da egia 

, eta ez bai ez naiz eta ez delako besterik bizirik egotea 

existitzen I delako eta zabaltzeko eta idatzi dagoeneko 

pentsatu zen irakurriko nahilo egin ibili zuen eta ran koa 

izan zen , pentsamendu librea eta smart fruitua abian 

mugimendu jakitun ibili zen eta ibili besterik ez bada ere 

maite dut mundu honetan maite ez Sineskeria sinesten 

delako gizon sinesten eta bere asmakuntzak galdera 

hipotesi irudimena ilusioak daioiak edo protoi koheteak 

sortzeko argi energia da eta hau ezin da ikusi , baina ez 

litzateke gida ekoiztu eta gaurkoan liteke gizon hain 

vulgar imajinatu zuten, eta sortu sentitu ez seigarren 

zentzu bezala deitzen zen izan zen, baina orain benetako 

hori gertatu zenbetiere dugu nahi.

Laburki bizi ginen une bat dagoela dio, hitz edo baita 

beroa ala ez, inork ez esango lukeen maitasun hori dela 

mina imajinatu maitasun mina gabe edozein dela ere 

arnasa batekin dirdira uste baino litzateke egia luzeagoa 

da erretzea hartzen du mina zenmaitatzeko eta , emanez 

ez ikustea baina batez ere sentitu eta inflict mina nahiz 

eta ez ikusten , baizik eta mina babesteko zure maitasun 

harreman okerreko maitasun emozioa babes sortzen 

ondoren mina bihotzean dator delako nahi maitatzen are 

bera jasaten zureitxura ikusteko itsasoan bertan , besterik 

ez dut eyelashes sakatuz harea haizean maitatzen begira 

olatuen maskorrak izarrak oihua stumbling hondartza bat 

ikusten dut malkoak, beraz, ale bat nire bihotzean 
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jarioak.

I jasan badu zen ez nuelako ikusten edo ez zuten ulertzen 

zer bizi izan zen ekilore Pozten irribarrez eta eguzkia habe 

edertzen zeure burua askatu eta zure edertasuna 

erakusteko ero beldur guztiak zerbait pixka bat izan zen 

mugitu ez dut ikusten dute choke dutenhau gertatu 

bezala oinazeak izan zen une luzez aurre egin ahal izan 

den bezala xuxurla orain ez zuen barre norbaitek bakarrik 

laburki zalantza egin duten begiratu zuen, eta delako han 

utzi inork ez nabaritu jasan dut delako hori bizi eta sentitu 

bezala sufritu zerbait isilik geratu zen gizon bat ikusi 

duelakogaua zen hotza dena eta ezereza errepidean 

behera itzuli nintzen inor inoiz egon aparte baina 

norbaitek zure begietan labur ziur , argi eta garbi jardun 

ikusi zen, eta izan zuen trebezia tristuraz orain bezala 

ziurra ez Agias , adin okerra delaondoren, sabaira 

begiratu nuen eta dena me O hutsik ageri zirudien mina 

ikusmena triste eta irrikaz zinta gloriosa denbora joan 

solairuan I.ak me maiteminduko bakarra delako hori O 

eta behera hori guztia apaltasuna da gizateriaren isilarazi 

ahotsa kezkagarrianorbaitek isiltasuna kezkagarria nork 

ez du esan, beraz bihurtzen pozik esnatu egun bat denean 

galdu zidan esan, ez zen poza sentitu dut , eta guztiak 

egun bakar batean bihar hobetzea izan zen, zer nahi zuen 

, ez da gizon bat tristea da , besterik ez delako

In iluntasuna bakardadean iristen ez esan ez anaia bat 

da, ez duzu play bihotzean izan zen bada, joan besterik 

bakarrik izan erruki ez

Harri hauek duzu eseri naiz zer inoiz dut ahaztu zure 

irribarrea idatziz zure enpresaren zerbait izan zen beti 

sentitu zuen bera cela , noizean duzun pentsamendu 

horren ondoren eta besterik gogoratzen duzu sentitu.
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Amets esnatu eta begiratu zidan galdetzen oraindik ere 

imajinatu badu gisa edo pentsatu edo, besterik bidaiatu 

ametsa eraikitzen Bakoitzean ezer aldatzen ezer oker 

pertzepzio bertan dena zuzenketa gabe da hain gutxitan 

amesten da frustrating esnatu eta , azkenik, ametsedo ez 

amets dena da berdina.

Gau baten bizitza triste eta lasaia eta oso zakar 

misantropo lasai batean , baina ez da izar bat 

distiratsuak, Ilargiaren bat, nahiz ingurune gehien baden 

bezain itzela dago bat fidagarria itxaropena norbait izatea 

animatzen gaituena da argitzeko eta tira lagun bat, nahiz 

eta benetako lagunanoiznahi , izango da azken norbait 

gurekin begiratzen indiferentziaz sinesmena gabe ez du 

maitasunez begiratu mina inflicts digu , nolabait, ez 

lagunak izatea eta , gainera, nork laguna den aldea 

sentitzen zuen inoiz zure zilborra bakarra bila 

sinestenlagun eta maitasun sinesmena sentitzen nahiz eta 

garai mina egun gizon bat izango litzateke inork ez esan 

izan jakinda gizona beti beste zerbait gertatuko euren 

bizimodua errotua zen jaiotze- unetik egiten delako gabe 

esan zen badahazten eta azkenean hiltzen dena gizona 

zuen inor Aurreikuspen bazekien eta ez dakite zergatik 

duten gizon eta bere izate da egin zuen.

Ikusi zure begien distira zerbait jakin bat egin trigger 

bizia izan zen , eta kausa bat begiratu nuen maite behar 

izan dut berriro jarraitu itxura distira zen izar txinpartatsu 

eta indartsu bat bezala irabazteko me dirdira harrapatu 

nire begi eder bat sentitzen zengrina ikusiko duzu non 

egon nahi dut nahi duzu nirekin modu berean egiten da 

nabigazio hori nire sorbalda norbaitek negar dira beti izan 

nahi den idatzitako joan eta I am beti nahi duen gure 

Ilargiaren eta izar bera egingo dugu irabaztea beti 

distiratsuak leku horretan.
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Ez dut ulertzen edo ez ulertu beraz, nahiz eta ez dakit 

nahikoa ulertzeko , beraz, bai Ekitaldiaren argudiatu izan 

zen informatuta zen haratago zer gertatu besterik nahi 

jakin non hasi eta amaitu , azkenik , nahi dena izan arren 

gerta litekeen jakin badakizu konturatzen zeinend ezin 

aurreikusi hura dut ahaztu duzu, eta hori beti dezakezu 

gure edozein egoera maitasuna zenbatu begiratu nuen 

ilunpetan gaueko irrati musika hobetzeko eta lasaitu let 

me eramango zen sakonera ikusi nuen ere ez grina 

bakarra delakogauean laguna gehien sentikorra 

sentimenduak partekatzen dituzte , sekretuak mantentzen 

duelako eta antzekoak gau isila deitu beti belarrian onak 

ditu , baina dio apur beti conniving eta beraz, pozik nago 

.

Nola mundu osoa askatasuna whiff antsietatea espetxe 

sentsazio hori tentsio nerbioak keinu beste batzuk gabe, 

ikusteko hará, diren ez kaleratu bonuak askatu aske eta 

natural zerbait gehiago hutsal izan nahi handitzen 

arintzeko preso bizitzekoedo sexy edo nola lan egin dut 

imajinatu izan zen idatzi eta imajinatu zerbait izan eta 

nire izate feel stand ikusi eta adimena espero duzu ere 

irakurri poztu zuen bidez joan zen guztia idazten dut 

vulgar irudikatzen.

Banakako posizio bakarti hau eta noraezean 

desorientazioa hau bultzatzen gaituen ahaztera gogoa 

sentitu uste hau da, zer aurpegiak , berriz , begirada bat 

bizi hasperen zigarro kea a arnasa bat hedatu da arnasa 

begi bestearen atzetik arnasa erabateko galera ere 

etorriikustera minutu poliki pasatzen zigarroa erretzen 

zerbait etengabe bilatzen orain arnasa beste I, hitz bat 

egiteko denbora itxaropena pasatu aurretik 

menpekotasunaren hau irteteko egunen batean, 

irmotasuna ahalegina gainditu fruta jarrera positiboa 

182



magia gertatu zenzerbait ona edo are aparteko originala 

izan zen sortu dute izaera badu eta hori baino hobeto eta 

gehiago izan nahi !Irabazlea eta azkenik goizeko gau isil 

batean konkistatzaileak erabatekoa nire eskua guztietan 

harrapaketa gabe guztiak honako baldintza duten ilusioa 

pozik edo oso pozik nahi besterik ez delako izan nahi

Eta gauzak nola sentitzen dugu gaur zoriontasuna izateko 

joera duen century'm ez nuen bizi dudana entzun entzun 

eta ez da non ez dut izan baita birsortzen arruntak 

egiteko zerbait fin ezohiko dagoeneko sartu bizitzeko 

bizitzeko egun honetan parte gisaez dugu axola Aurrera 

noa ziurtasun hori ez dut egunero beti imajinatzen dugun 

guztia sinesteko bizitzera zerbaiten bailuke inkontzienteak 

zerbait presente dago benetako lorpen bat da bizio batzuk 

edo bertuterik esklabo bagara inguratzen eta uzten 

ahaljauziak exekutatzen zentzumenak irudimena euli 

bihotza kiloko egiten behin iristeko azken nork ez du 

haien ekintzak izateaz epaitu pertsona baten askatasuna 

da libre bizitzeko .

Egun batean zen azkarregi joan back koa izan dit laster 

emanaldia hatsa berreskuratzen konfiantza duen 

laburbildu eta bizi izan tematu ez balitz bezala filmatu 

beste urrats motela baina etengabe , eta ziur bat 

munduko lasterketa craziest itzuli hartu galtzeko 

kudeatzenbizitza lasterketan deritzo berarentzat izan zen 

, borrokatu eta pozik ondo kokatuta egon korrika 

izatearen helburua iritsi ... bidez biok bakarrik borrokan 

beharrezkoa askatasuna da eta honek bakardadea arreba 

baita beti bakarrik nabarmendu abiatzen lehena eta 

daAzkenik dezakezu zeure burua bakarrik izan lehen eta 

azken run alone hori gertatuko zen borroka espiritua 

baizik gara inoiz bakarrik bizitza aurretik eta hori bizitzeko 

, eta lehen eta azkena denean ziklo bat naturala dela 
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hasten ari gara exekutatzenazkenean irteten baina badira 

bertan irabazten ari gara puntu lehen bizitza da , beraz, 

leku batean eta bestean azken baina inoiz ez gelditzeko 

beraz korrikalari dago bizi beti irabazi dugu lasterketan 

eta , aldi berean, galtzeko eta hori da zer borrokatu da 

eta arrakasta bizitzan!

Nork aisia   arabera gogoetan equacionei eta azkenik party 

egonezin Gizon ekintza bat hartu zuen zorigaiztoko 

bihurtzen denean ez bizi besterik ez denean ezin jasan 

lasaia izan beharrezkoa da, zoriontasuna zerbait bilatzen 

dugu ernegaturik delako kanpotik etorritako datorren 

begiratubaita kezka hori egiten gaitu tristea jasan 

bakardadea eta geldirik indartzen da lortu gurekin bizi 

buruarekin dugun zoriontsu plenitud inork ezer bilatzen 

iritsi aurkitu zen ez pentsatu bizimodu bat autismoaren 

baina zoriontasun handiena duten delakogure barnean 

dago.

6tar han ... 6tar ez denean, ez galdetu ... 6tar denean ez 

da beharrezkoa ... 6tar beharra nahi duzunean ... 6tar ez 

bada ere ... 6tar ez denean , ez dut sentitzen ... 6tar ez 

denean mesugarrak ... 6tar ez denean uste duzu ... ez 

6tar pro edozein dator ... 6tar ez denean pentsa ... 6tar 

dago ere, ez dute nahi ... 6tar ez besterik bai ... 6tar ez 

denean didalakomaitasuna ... 6tar badirelako duzu ... 6tar 

ez duzu amets nirekin delako ... 6tar ez izatea hemen ... 

6tar beti hor ... Zer 6tar ez dela uste dut ...

Inoiz bada ikusten duzu, eta esan neska interesgarria 

neska begiratu, itxura distiratsua , alaia eta txinpartatsu 

irribarre zerbait izan duzu garai ederra eta sentsuala , 

besteak beste, liluratu me eta inoiz besterik nahi hain 

sentitu gostas- nahi dutenentzat , emakume bat izan 

zirenduzu magia ?Nire egun- egunean izan zen .
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Egun batean pentsatu dut hori da , besterik ez delako , ez 

dakit zer esango dut , eta gero, idazketa desberdina izan 

zen , nahiz eta beldurgarria zen izatea eta ez zer zen , zer 

inoiz hemen ikusi nahi mundu bat bidaia bat amaitu 

deskribatzeko saiatu naiz gertatuko jakitea ametsa 

delaisiltasuna zegoen eta norbaitek jasan uste inork 

besterik egin behar besteek ez kemena ez jarduteko falta 

egin, baina norbaitek ongizatea nork ez daki nola begiratu 

eta ikusi irten eta pentsatzen nola ezikusteko dakite !

Ezabatu zigarroa , talka gainerako sendatzeko nahia gisa 

hasten da.

Exorcise eta sortzeko idatzi egingo dut.Bi minutu eta 

idazteko egia hasten gastatzen dute eta beste zerbait ez 

zara duzu.Ez dut , bestalde nor truest , irabazi ditu gerlari 

sentitzen sentitzen dut.Are 16 minutu ezabatu zigarro 

bat, relight nahia hazten.Dena doa , zer gertatzen ari 

sentitzen duzu.

Pentsatzen ari naiz , beraz, itxaron beharko duzu.Dena 

irabazteko gogoa nahia ahultasuna izango ilunabarra gisa 

etorri.Nahia etengabeko harremana existitzen.Ordu erdi 

Uste dut azken aldiz neure burua ikusten nuen eta 

ondoren denbora aurreratu zuen sentitzen 

dut.Segundotan bidaia, minutu daude bezalako suziriak 

aurrerapen bakoitzak ospatzeko.Apur bat sentitzen dut, 

pentsatzen nola izango aldez iritsi nintzen.Atzerakada bat 

da ez sarbide zigarro delako.35 minutu egintza bertan 

behera utzi nahi dut behold.

Ez zen , pentsatzen zuen jarduneko modua mekanikoa eta 

prozedura .

Sarbide hau egoeraren desagertze prozesu batean zehar 

izan nuen.

Recoloco iheskor me, espontaneoa sortzea.Hitzak, ekintza 
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eta konexio with .Irratia , plan hori bertan behera utzi 

ahal izango du entzuten dut, hausnarketa egin dut eta 

ipar batekin sentitzen.45 minutu eta beste zigarro bat 

behold gehiago , uste dut, noski!Guztiak, baina , dena ia 

egiten uste me eta aurre egin behar dugun .

20 urteko baten ondorioz 30 bidez daukat ordubete da.

Bizitzari % 100 % 33 eman ahal pentsatzen % 66 bizi 

gara.Zaila zen , baina azaldu.

Benetan bada daukat aurka borrokatzeko eta anbizio bide 

bat aztertzeko jarduteko

Ez da erraza, ez zaila "besterik" zigarro bat erretzen 

itzultzeko.Aldi berean agertzen da, eta horrek ez 

proiektatzeko ibilbide bat jarraitu .

Jakina, erretzen egoerari buruzko dut.Nire izaera 

garbitasun eduki behar izan zuen.

Bi ordu 03 minutu igaro dira eta gero pentsatu esfumacei 

.

Will azaleratzen duzu, zerbait sortir egingo.Irribarrea hasi 

nintzen , zerbait zen iritsi pentsatzen.

Errazena zen amore ematen, baina ez litzateke Esan dut.

Indartu eta pentsatu irabazi bakarrik esan .

Unnatural zerbait anormala.I islatzen den bezala, mota 

onena lo itxurak egiten da.

Etortzen da Nahimena baina ez dut ihes.Naiz argirik, 

baina energia inoiz galdu .

Tximista botere bat dela inoiz ilundu me sentitzen 

dut.Aldatu egingo dut, hau ez du zalantzarik dena 

eraldatzeko .
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Eta nic nahi duelako izango dakit.

A lasaia eta hutsal zigarro, gogaikarriak baino zertxobait 

zalantzak.

When egun bat kaio bat atzera ekartzea eskatu come'll 

duzu zer egin ez denean ezer nahi guztiak galdu litzateke 

egin dudan bezala deskribapena duten grina maitasun 

erraldoi bat eta beti savvy duzu pentsatzen zuen 

inplikatuta zu gabe, zein bidez izan duzuhemen galdu dut 

, zuk ez sumendi bat gustatzen zure bihotza irabiatu 

duten maitasuna erraldoia, beti garaile edonon nire 

mundutik datozen nahia sakon bat nahi beti sentitu dut , 

batez ere, zoriontasuna ikustea zen barre egiten duzu 

izan nahi nuen bezalaelektrizitate guztia , eta horrek 

guztiak egungo bidez lotzen gaitu, eta inoiz bereizten 

inoiz izan digu ezusteko topaketa baten asmoa 

irudikatzeko Zubiak ibaia non espaloitik dagoeneko ekarri 

ezer figura ikusi eta zuena baino gehiago , eta ezkutatu 

baino indartsuagoahitz gozo irakurri nuen paper batean 

eztia letrak bezalakoak ziren , ez bullshit esanahi izan 

ziren eta haizeak jotzen zuen iragan zerbait lurperatu eta 

pentsatu aurpegia duten unloved esparru eskuila bat dela 

, ondorioz, artearen zati zinen ziren pantailan margotu 

margotuta zenhala nola adin .

figura

Ihes egin, lasterka baina niri harrapatu zuen eta bota dit , 

eraman ninduen berarekin.

Madarikatua figura ez dugun ikusi , baina horrek hedatu 

.Ezezaguna maitagarrien itxura esperientzia baten forma 

du.Murmurikatu figura : Zara aurpegia gabe gizon baten 

beldur!

Bai - erantzun zion beldurra batzuekin nuen.Beldurra ez 
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dudalako bakarrik argi presentzia existitzen.

I argi eta energia hitz egiten dute , baina gizon bat bere 

aurpegian agertzen ezjakin eta voluptuously eta ihesi 

exekutatu zure fisiko lortzeko gabe inoiz .

Kopuru hori ezin dela argi gabe bizi iluntasuna izaki bat 

da.Strange itzal bat ezkutatu eta gero , ilun eta isilik 

daude.Baina argi eta kapela hori ostentas faceless, 

beltzez gainkarga .Lortutako emaitzen arabera zerura dut, 

zure itxura eta argi metamorfikoak distortsio batera 

handitu .Ibaiaren zeruak edonork River bezala Sultan 

despondency aire batera eta zeru beltzaren abiadura 

erantzuteko eta densifico me kristala eta euri edgy 

jaregiteko.Baina aurpegia ur gabe gizon bat nire gorputza 

zeharkatzen eta nire gabardine nagusietako ez busti.Da 

itzal egina.Irudimenezko Zifra horiek me birsortu ziren 

hildako gauean , jazarpen iluntasunaren eta argiaren 

eskaria ihesi .

Ezbeharren itzala lagun bat naiz.

Gaiztoak guztiak figura ez da existitzen da.

Dudarik gabe falta da.

Oihu bizitza osoko plazer gisa, murky arima sortzen da,

Babes zentzua besteei eta terrible buzzing arima.

Zer igotzen ezta maiteminduko baina beti iruzur kaka 

igotzen da.

Ikusten duzuna da benetan altua eta ez amildegi jaitsiera 

.

Olatuak , non gezurrak berdea eta fades blue altuerak On.

Proteção alerta gorria beste batzuk printzipio gisa .
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Ilun , goibel, fribolo ez da beti present garrasi ozen eta 

isil bat etsipenean sakontzen da.

Hitzetan aipatzen duten grina dakar naturaz gaindiko 

magia asetzeko.

Harrapaketa gabe, letraz letra eraikitzen hitz horma 

literario bat , hain zuzen saihestezina ... non isurtzen 

idazketa eta contentment hautsiezinezkora zeinen izatea 

ez da aurka malkoak dator, baina bihurtzen suspertu da, 

eta ondorioz agertzen da, atseden batAntartikako izotz 

propioa izaki liluragarriak artean izatearen magiaren 

repels eta nola desira sua erretzea luze iragarri ahoskatu 

sartu fades .Idazten zuen eta arima sorkuntza makina 

outpouring itzultzen.Lerroak eta esaera artean hona 

hemen zer pentsatzen eta beste iruzkinak.

Vertigo

Hasieran A, amildegi bat , denbora ez da iragankorrak 

delako.Hasiera txarra jaitsiera paraleloak , arrefeço 

.Tiptoe oreka me eta salto I, artelan.Ez dut zapuztea me, 

salto egin eta bertigoa imajinatu.Fast bihotza imajinatzen 

dut bidaiatzen zerbait pasatu du .Aurrealdean, bizitza 

osoan ikusi nuen bigarren batean airean zehar 

irristatu.Free jaitsiera jaitsiera hau lurrean hit zen ... 

bustia tar errepide aire breather atzealdean funtzionatzen 

distira hotza da!Asfaltoa bustita The dela ilunpetan glows 

zeru distiratsua eta argitsua gogoratu ur freskoa sentitzen 

eta hain sendo lurrean dela , biziki eragin hori zer zen 

datozen suntsitu litzateke.Erlojuak gelditu da, eta bere 

pentsamenduaren une betikotu.Haizearen gainetik 

abiadura berean tailspin etorri zen eta coiling berez 

aktibatuta eta arrosa, igo da, aurreko une itzuli 

beranduenez izateko deitu hain jaitsiera jasoz 

skyrocketing jaitsi da.
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Feel harrotasuna nuen ikusteko jasandako beste norbait 

sentitu eta inoiz ikusi beste itxaropenaren inoiz sofrais 

azala elkarren oztopo horiek harrotasuna posatzen jaio 

ere , era horretan laguntza eta elkar laguntza moduak 

daude blokeetan espiritua altxatzenI sinesmena mundu 

amaiera arte borrokatu eta bermatzeko duzu eta gai 

izango , azkenik , eta beheko lortzeko elkar eta haien hesi 

ez artea mundu hesiak kolpeak inflict guztiak hit bat 

sentimendu baten bidez doa amaierarako jakin etorri 

delakoezpata jasaten nahigabe transmititzen botere bat 

borrokan irabazteko eta distira aurrera izateaz irabazlea 

eta galtzailea denean , erortzen sentitzen mina , baina 

igotzen da eta ondorioz maiteminduko nor mina irabazi da 

imajinatu borrokalaria daazken ekintza handia eta 

irabazlea eta galtzailea borrokalari guztiak nahi den 

garaipena merezi aintza buruz sumatzen dugu .

goizean

A fribolo eta distressing egunsentian malkoak zen ez 

gehiegizko urrun egin zentzua duten oihu bat negarrez 

dagoeneko gaua precedido zuen izan denbora igaro 

zaharkituak goizean heze aurpegia zen , eta esan zuen 

ikusi ahal eguzkia etorri eta malkoak lurrunduagortzen ari 

laino irribarre erraz harritu esan munduari, zer etorriko da 

kontrolatzeko litzateke zen erabakitzeko erabaki nau eta 

hau benetan erabakia probatu egin zuen eta ez agertu 

ezerezetik litzateke fondoaren minutuko sentitzen zen 

sentimendua azaleratzenausardia eta irmotasuna inguru 

ohiturak elikatzen hutsunea espero me gora eta lainoa 

argitu eta treacherous haize gogoa zerbait hori lortzea 

litzateke lortzea izan ziren.

Luck martxan jarri beharko litzateke denbora neure burua 

eta aurrerapen maitatzen borrokak eta batailak bikainak 

jaurtiketa zehatzak zen hurrengo egunetan hit erakuslea 
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ordu, minutu eta segundo irakurri eta libratuko me, magia 

balitz bezala , egun horretan izan zenpoza eta gladness 

ikusi jende gehienak baino gehiago izan zen mahats 

ezberdinak kontuan zalantzarik gertatuko litzateke 

litzateke, besterik gabe surtir .

Amarauna

Serio begiratu nuen inguruan paisaia ikusi nau eta ez da 

itsusi gizarteari begiratu web bat non dena lotuta dago 

eta dena ikusi baina armiarma lursail baten benetako 

drama heriotza bat armiarma bisita izan zen pentsatu 

nuen, eta web bere batentzataffaritic mota batek stung 

jende gehienak eta wove gutxienez jasan armiarma hartu 

eta nola loak irensten calhava hori guztia amets egin 

duten bere web armiarma hil zen horiek zela itsusi 

heriotza utzi existitzen eta hilkortasun succumb litzateke 

hau izan zenweb, armiarma eta bizi beldurrik gabe 

hilezkorra izatearen ametsa guztiak succumb baina da 

guretzat sortu web bat osatzeko eta bizitza ona izan 

daiteke , ez du lortu itsusi borondatea eta bizi ez 

armiarma bukaera gisa begiratu behar , bainabaina hori 

beti da eraikuntza web eboluzionatzen zen eraikitzen eta 

armiarma ez da konponbiderik web, itsusiak armiarma eta 

nire irudimena da azpian enpresa baten / web -ziklo baten 

amaiera .

Kafea argiak kafea gaiztoak eta erreta arteko zigarro unlit 

lortu hori espazio hau da AIRY bat , ondo -bertaratu non 

jendea etorriko edonon neure burua ikusten dut 

etorkizunean begizta bat sortzeko espazio hau idazten 

dudan eta gero objektiboa dute2000 ordu inguru 

horietatik bakoitzeko buruz eskainiko neure burua egun 

espazio horretan espero dut iritsi kafea argiak zehazki 

izeneko non arteko lerro argitzeko espero dut nire egun -

eguneko sentitzen energia lasaiago are instant'll 
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eguneroko prozesu bat gordekonstante bat sortzeko 

idazteko, ibiltzea, pentsamendu eta idazteko zerbait 

aurkitu dut zirraragarria eta erronka sea imajinatu nire 

mundua itsasoetan neure burua da beheko alderdiaren 

arteko ez da bizitza!Idazkera non tinta testuak, esaldi , 

olerki edo pentsamenduak , nahiz eta simple arteko lerro 

eder arreta askoz edo prezipitazioa gabe sortzeko 

entzunezkoen ikusten dut ozeanoan igeri, nahiz eta 

tentsioa existitzen nire Ozeanoko asmo letrak sortu ehiza 

arpoiak batekin atzealdean lortzeaemozioak, sentsazioak 

desberdinak sentitzen, baina zer axola bihotzetan gure 

itsas murgiltzea eta batez ere maite hainbat itsasoetan .

Linterna linterna energia behold boterea argiztatuta 

Hutsik ezabatuko argia naiz , bete sentsazio nigan 

esnatuko amaigabeak gogoa gertatzen argitsua sugarra 

argitzen arratsalde bat pasatzen astiro, oso alferra da argi 

baten itxura distiratsua eta nola esnatzendatorren 

jakintza baten presentzia ere irabazia izan duten plazer 

inhale eta nola ona egunero inoiz arnasa aire bera 

irribarre irribarrea ez beti zehatza baina zer egiten duzu 

eder sentitzen usaina perfume trinko bat off emanez , 

behold bizia eta kutsakorraintimo irribarrea, poza seinale 

eta lilura gisa tratatzeko denboratik poza oso natural eta 

lasaian denean zentzuz irribarrea hit me trebeki axola eta 

noiz niri ukitzen duzun dirdira bat stunning'm 

zoriontasuna bezala , une batez pentsamendu zertxobait 

sakon ezberdina daalaia irribarre bat dualtasuna 

errealitatea agertzen gehiegi distiratsua batzuetan dut 

ikusi bezala , begirada bat da.

Fado fadoa duten adin urrutiko basamortuan gabe 

nostalgia baina oso egoitzan itxi markatzen want a nahi 

duzun , ez zurea dudala idatzi dena bakarrik sentitzen 

duzu, baina zer idazten dut , sentitzen dut ikusteko 
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helmuga.

Hemen da erraza , baina ez duzula post batekin eguzkia 

diseinu bat egitea litzateke bere izpiak eta zurekin esango 

luke hitz batzuk euria batera idatzi zuen nire bihotzean 

haizearen esku utzi haizea entzuten duzu hartu du hitza 

gutxituOraindik ez duzula nire energia esango nuke, eta 

zuk nire eguzkia beti distira are egunetan elurra 

pentsamendu hau haizea litzateke beti kolpe hori izan zen 

.

Pentsatu, hausnartu eta jardun edo ez , ez da adierazi 

sentitzen eta zein zaila dela sentitu behar du eta ez 

adierazteko besterik batzuetan nahikoa besterik existitzen 

, baina islatu sentimendu prozesu bat bezala 

erreakzionatzeko eta pentsamendu kontrol ekintza gisa 

itxurak edo ez da jardutekoegintza orain huná wiser gero 

itxurak .

Feel bat da , ondoren hausnarketa egin ondoren , baizik 

eta erreakzio bat ezin sentitu ere zintzilikatu batzuetan 

isiltasuna think bat eta besterik presentzia horrek esan 

nahi izatea egonaldia.

Oztopo ez da oztopoa ikuskizuna bera irabazteko beldurrik 

gabe batzuetan eguile sentitzen baina interes da bizi eta 

borrokatu gurekin garatzea hau da, batzuetan hazteko eta 

bizitzaren aldeko borroka eta ikasiko dugu beti galera 

erreakzionatu , ezbeharra oztopoak 

gainditzekomaximizatuz I gainditu gehienezko plazer 

irabazi eta egoki balio digu gainditzeko eta balio irabaziko 

porrotik ikasiz ematen digu eta, azkenik, irabazi bizi 

esentzia da .

Itsas swirling ura itsasoan sartu rolling , harea spinning 

dropwise alea alea arabera brisa bat lurrean gogor , alde 

batetik ozeano itsas hondarra beste batekin jaisten 
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ostalari solteak Eskuz dipped gisa har ,libratu bere 

eskuetan izan dena zentzu bat zabaltzen baina ez dena ez 

da guztia , batzuetan lortzen da zer gure bihotzak eta 

eskuak guztietan sentitzen dugu emozioa eta bat osatuz 

azaleratzen harrapaketa bat izan bitartean eskuak ihes 

egitenzurrunbilo .

Ez zer kontatu nahi , egia da, baina ez da absolutua 

gezurra !

Flaming galera bat mina .Non , baina non zaude?Zer egin 

nuen ?

Ez nuen amets esna itxaron- nagoelako .

Etorri ahal izango duzu, me gorde egingo dardaraka me, 

desegin me zurrumurru honetatik , apurtu zidan eta 

usteldu eta dio ez zara !Non nagoen, gehiago , ezin dut 

bizi eta arnasketa bakarrik gorde nahi dut.

Bidea fronte bidez eta , aurrera mantentzen me zerbait 

behold.

Erretiro eta non ez naiz , nahiz eta uste izan edo itzuli 

delako.

Ihes egin , zigarroa itzali nahi dut, arroka eta fulminato 

on aurrez aurre.

Nire bihotza nahia jokoz kanpo rekindle duten bultzada 

me eta korapilo askatzen den bat izango duzu zigarro hau 

bezalakoa da.Ez nuke , ez hari solteak izan nahi gorbatak 

hori iristen Kirtenak .

Ez zer diozu edo niri buruz esan izan nahi , sentitzen 

dudana izan nahi dut .

Korapilo honek, ez du ikusten itotzen eta squeezes eta 

suntsitzen .
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Berdinketa hau hautsi egingo da.

Dena zero itzuli.Besterik 0 izango da inolako logikoa 

segimendu gabe , ez positiboa edo negatiboa izan nahi 

nahi dut, baina hori egin eta gertatu behar duzu 

azpimarratzen duzu.

Let me.

Zergatik negar?

Ez dakit , baina beti jakin zergatik malko erorikoak eta 

solteak ere ezagutzen dut, batzuetan, exekutatu dut 

besteen akatsak sartu delako eta zain eduki dudalako.

Negar egin nahi dut , me askatu nahi dut.Sentimendu 

gorrotorik honek me uzten ikara hotz bero bat eta bertan 

, baina merezi zure malkoak , eta barre eta sentitu 

daitezke.Amaierak end malko bat iritsi arduratuko da ez 

kaleratzen baina beti lurking eta eskailerak malko 

indiferentziaren aurrean.

Pentsatzen ari nintzen , dira duzun bezala.Beraz 

normalagoa , bezala , beraz, zer uste duzu, estandar bat 

dira.

Ez zait axola zer ipuin, nahi ez dut zer ezin duzu eman dit 

zer behar dut , eta ez duzu ikusteko.

Nahi me.Duzu zuk beti izan duzun bezala nahi dut, zer 

pentsatu zuen zer zinen edo non ez zinen , egiten ari 

zinen egiten duzun bezala .

Ni naiz.

Ez dakit nola istorio hau uste dut gutxi barru iritsiko da , 

baina gezi no ezta Brankan izan , eta are gutxiago 

helburu hasi nintzen.

Daukat helburu ez , ez ere haztatu nuen taria hit, erdietsi 
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nuen hori neure burua , gezi da bihotzean sartu 

bultzatuta, beraz, nire mina sentitzen dut.A bakarti 

bihotza, trazu bat biziberritzen baino markatuta , mina 

gehiegi sendoa ponpa borondatea da.

Ni ez naiz doan.Ez dut inoiz guztiz doan izango da, maite , 

nire askatasuna, baina nork maitasuna du niretzat lotuak 

sentitzen dut.

Me maite dute delako?

Egingo luke love.Libre eta norbaitek atxikia izan nahi dute 

.Bakarrik eta oharkabean sentitzen naiz nahi.

Ez dut nahi ezer ulertzen , ez ezer pentsatu nahi , I 

inbaditu duelako, hurbiltzen urrun nahi dut.

Ez dut maitasuna nahi esan askatasuna izateko.Besterik 

zer nigan dagoela askatu nahi dut.

Antsiak , galtzea .Izan zen , eta jada ez dago.

Oraingoz Iritsi ezker sentitu gabe.

Izaera hori eta egin desegin eta gehiago, zer egin dugu 

kontatzeko.

Ez dut ezer egin, ez   dute alde egin nahi nahi joan, non ez 

dut lortu nahi dut.

Kontuz desagertu eta ezer ekarriko ditu.

Ez egin negar, ez barre , ez dut uste , ez begiratu eta 

sentitzen naiz ez bezala hilda.

Zer nolako tragedia !

Eta joan , egun bat ere succumb egingo dut izan dut.

Nola etorri?Bai, galdetzen dut zergatik hau , zergatik , 

baina ez zer izan da transmititzen pentsatzea nahi.
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Ez to borrokatzeko, ez nahi bezain norbait inoiz ez zen 

askoz ere izan.

Ahotsa haunts laments .

Hang On.

Ibiliko naiz, etortzen naiz eta joan pazientziaz .

Zer esango dizut , ez dut izan, ez   dute askoz , eta beste 

bat , beraz, ez dut .

Inbaditzen me me kontatzea ez nahi.Ez dut nahi .

Ez dut itzuli nahi , hemen izan nahi nuen, musika 

antzezlan eta haize-kolpeak.

Ez deabrua izan nahi , ez dute nahi aingeru izateko, ez 

zeruan edo infernuan nahi.Lurra non dena existitzen nahi 

dut.

Ez nahi utzi , lo non nagoen, guztiak han nahi dut, 

besterik ez zidan espazioa arnasa eta bertan uste dut.

Imajinatu eta nire existentzia propioa sortu.

Nahi dut arnasa aire .Nahi solteak arnasten dugun airean 

bezala me.
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I zen idazten zer egingo zer nire izate transmititzea nahi 

irakurri ondoren transpire .

Badakit ez da erraza.Uste dut asko ez da esan dizu , 

askoz ere ez dira ulertzen .

I ukatzeko.

Sutsua zer pobretzen me baztertu nahi .

Gauza hutsala dute bihotzean tokirik ez dago emozio asko 

da.

Zer ikusi begirada batean dugu zure bihotzean marka 

dezakezu .

Ezin zuen hartu, nahi ez ikusi, baina sentitzen duzu zure 

begiak ikusi.

Ez ireki begiak bihotzaren ahal izan ez delako ikusten da, 

eta sufrimendua.

Hemen nago.

Ez dit ikusten duzu?Ez dut uste!Ezin me sentitzen?Era 

berean , ez dut uste!Zer ikusten duzu nigan ?

Um, hemen izan dut lest niri esquecesses , ezin da stand 

behar duzu, zer batzuetan batzen gaituena bereizten 

gurekin delako, baina esango dut hemen nago.

Ez dut gehiegi sakondu

Idatzi eta utzi osotasunean egingo dut.

Zer dut idazten , ezbairik gabe, malko bat .

Malko bat idatzi nuen bezala da gisa , triste, bakartia , 

bustita, solteak.
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Utzi zure malkoak, zure mina , zure tristura, zure 

bakardadea , hau da , bakarrik izango da itolarrian duten 

garbitu me.

Utzi zure malkoak Lick me, min hori sentitzen duzu 

edaten dut

Bakarrik , bakarrik.Me, hau da niretzat , niri !

Nola nago?Just me.

Sentimendua hedatu da benetan senti mina.

Nola ez garela sentitzen da.Uste dut buruz zer atzerrian 

dator haratago joan.

Barrurantz existitzen naizela , besteentzat existitzen 

besterik gabe, gurekin begiratu, baina inoiz berdina duten 

orriak , orriak single, esaldiak solteak , orri solteak , 

izarak single, esaldi solteak dut ikusten , dena off etorri 

nahi, ez dute nahiezer gorde , neure burua hustu nuen, 

besterik ez, beraz evoluirei dut idazten dena dela , dena 

evaporize , esvaísse esaldiaren gehiago mina bat 

gutunean , hitz bakoitzak , zure mina, me ezartzeko free 

idazten dut.Nahi ez sufritu.

Goizean Beste egun bat, freskoa goizeko airea , zaratatsu 

too.Gau , gau isil , non ikusi ilunpetan dut ekarri zurekin 

duzu argia nahi dut.

Dezagun batu isiltasuna eta iluntasuna.

Egin dezagun argi itzalaldi .Ibiltaria , txoko , xarma, Euri, 

olerkiak, esaldiak.

Zure argia gau ilun batean egon nahi dut .

Neure burua joan marea sakona bazter utzi nuen bezala 

jokatu harps Mermaid handia.Eta lo duzu begiratu zer 
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idatzi dizut esan gabe nahi dut.

To inoiz ahaztuko.

Ezer ez!Ez da ezer egin

Hitz hauekin Helburua nulua da.Ez dut nahi duzu irakurri , 

jada ez idazteko , egun batean nahi duzun esan nahi dugu 

.

Baina orain , besterik ezer pixka bat nahi.

Ez dakit zuk irakurri bada egingo , eta are gutxiago 

ulertzen zer esan behar dut.

Zer nabarituko nahi da entendas dela eta guztiak , baina 

niretzat kontuak eta han didazu dezakezu kontatzea.Baina 

ez inori .

Heriotza me decepe egingo dut itxaron .

Death ?Ez dago heriotza ez!

Eta hau da, beti presente.Ez nago heriotzaren baina zuk 

galtzeko beldur .

Eta hori minik me , baina beharrik eta ez izatearen 

esperientzia izatearen aldea da, nola egin dezakegu hori 

izan, beraz ?

Ezer , ezer gutxi eta nahi dut nahi dut , ez da ezer 

errepikatu dut , dena izan nuen, ez   nekien eta gaur egun 

ezagutzen dut zer ezer nahi dut, zer da arbuiatzeko eta 

ez, free, guztiaren free me egingo dut nahi dutloturak eta 

askatu egingo me gorrotorik, hori da izan.

Besterik gabe , izan nahi dut!

Ezin dut izan besterik ez dit ?Bai , ni eta guztiak , horrek 

ez ez dut nahi da." Denborarik gabeko "
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Asmatu , eta hasi taupadak etengabe anomalia bat 

emaria aurrekaririk batekin hit edo zauritu ondoren, egun 

batean ez gehiago ireki zituen atzera datozen zen nirea 

ireki eta berehala itxi gisa izango ahoskatu dut, izan zen 

egin, baina beti ere nirezure eskaera du, zuk eta nik hitz 

bat ondoren bihotzean !Izatearen tristura sakona

Ez da ezagutzen jakitun izan eta zure intimo behold 

bizitzen ikasi , hutsunea arbuiagarria eta jabetzako , beti 

fades balitz bezala errenditu zerbait da , funtsean tura ez 

bakarrik egon nahi da auto batetik dagoAtzeko planoan 

gure barne ikus dezakezu eta han ikusiko dugu ez dagoela 

ezer, beraz inferior handiagorik manifestuari gisa 

manifestua think bat behold da , ez dut utzi maila zein 

geure buruari jartzen dugu nola goi mailako auto ikusiko 

dugu zenbat txikiagoa da adierazteko,gero eta itxi beti 

galdetu utopikoaren huná jaiotzeko , zuzeneko 

infinitesimala eta ikasteko da eta noiz benetan 

konturatzen zara ez daki hainbeste dena urrun ibili eta 

jakin zeuk zer aldatu ?

Nire mundua isilik Everything !Nola etorri?

Aldatu guztiei aurre egin eta prest nago baina delako nire 

mundutik nire mundua isilik ia guztiak datozen?Adimena 

esaten dit gauza eskubidea hacerlo da!Imajinatu ?!Mugak 

hedapen gabe estratosferan dimentsio A ilusio bera beti 

egia dagoeneko hitz egiten ibili hitza ilusioa itxura ilun 

batera mailan timelessly egindako magia berriz sartzen da 

;Dora barruko edozein harmonia jotzen duten agonia 

simple -gatazkak sortzea.

Enigmatiko, sakon eta sentibera dela askoz energia 

gehiago letrak edo letra hitza gutxi gutunean ez- loteslea 

da.

Hemen menhir bat, sedimenting du, eta gutxi askoz 
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idazten da esan da.

Alferrik gauzak ere asko etorriko da zuk utzi dutenak, 

beste batzuk ez dira stand izango da.Esango To 

borrokalaria gogorra handiagoa dela , baina zuk " erabili" 

gutxi izango dela nabarmentzen du, baina barruko 

txikiena duten herrialdeetan balio du bakarrik lortu ahal 

izango duzu.Live, hazten, ikasteko, eta atzealdean beti 

apur utopikoaren know ere.

Hemen pixka bat egun bat da, nahi besterik beste 

idazketa ezagutza zientifikoak ezagutza ohiko jakile 

bateratzeko zen ikasten, bakarrik azaldu zuten biek hori 

irakurri jakituria sakona +

Hasiko naiz nora amaitu nahi dut .

Kea Nire gela barruko zabaltzen.Nire barruko halaber , 

honek urratu egiten da .Zurekin eta beste batzuk apurtu 

nahi dut.

Egingo lortu dut?

Indarra , indarra eta indar hori haunts me eta esaten dit 

aurrera egiteko beldurrik gabe!

Izango da nire egun lehenago amaituko duzu.

Exterior guztiak ukatzen dut egingo, sentitzen dut ... Ez 

dakit , baina hemen uzten dut nire istorioa apur orrialde 

hau da , nire jakinmina istorio txiki planteatu duzu.

Zer esango dizut orrialde hauetan da niretzat benetako 

auto nigan bizi da, kanpoko munduarekin gabe 

aurkitzeko.

Nola hau posible da, nola nire istorioa deskribatuko dut , 

ikusiko dugu.

Aldez jada ez dadin, erretiro hain zuzen ere, joan 
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prest.Smoking espazio hau pervade jarraitzen.

Istorio honek hasten da, non amaituko .

Zer esango dut da dena aurka borrokatzeko.Ea dezaket 

amaieran lortu bada , eta esan dena eta ezer , auto 

barruko maximizatzearen gisa egin nuen dezagun.

Iritsi da hemen laburki zigarroak ere berdindu orrialde 

kopurua irakurri zergatik.

Ikus dezagun borroka, hau izango da denbora luzera dute

Sopra ordutan minutu segundo batean.Baino gehiago da!

Hasiko naiz non bukatu nuen.

Prest erretzeari honek leihoa eta oharrak zulatuko airera 

naiz , ke hau aire bakarra da izan nahi dut .

Besterik airea arnasten nahi dut

Karroza eta imajinatu hemen zer esango nahi dut.Zer ez 

dut egin nahi , hasi azkenean beti egin akats bera.

Bataila urrun blokeatuta da.

Zer transmititu nahi dut sentimenduak, egoerak eta 

gatazkak .

Eta borrokan izakia nor nintzen irabazi da.Bestea , figura 

me atzetik izan nahi dut .

Nire kontzientziaren dagoela abisatzen nau eta esaten dit 

: azaleratzen irabazi duzu

Hemen zutik nago , baina mugimendu hori jazarpen 

aurkako borrokan.

Nire handiak , nire auto dator.Askatu zeure burua , 

zabaldu yourself , dizute nire bidez izan dit.
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Hemen hasi zer izango naiz.Zer dira galdera , flinching 

gabe jarraitu hará que haunts me zifra .

Ez du , berriz gerta eta birsortzen bizitzeko eta 

sentitzeko.No demagogia eta ilusioak, bizitzeko zer ezin 

duzu ikusi .

Zeren eta orduan bakarrik izango duzu aurrera , jaiki eta 

esan.

Zer naizen izan nahi dut , ni naiz.

Zen duten I eta zifra hori izango da izatea .

Imajinatu dudan bezala izango naiz.Cuando me atzetik 

aurrera esango dizut .

Me orientazioa eta askatu me.Azkenik oraindik hasi.

Pentsamendu hori guztia.Kontuz honetan izango duzu, eta 

azkenean atzetik kablea zara lagunei.

No gehiago sentitzen une honetan .Oinazeak amaierara 

heldu da , ni ukitu zuen, eta xuxurlatu zidan , ez zara ?

Orain hasieran Hemen egingo dut bukaera da .

Oraingoz diot, besterik ez niri etorri eta badakartza me 

garaipena.

Nigan Major thee bihurtzen.Edukitzeko me!

Azken aldiz nire usaina izango duzu.Bai, joan beharko 

duzu.

Ez erakutsi triste zure irteera batekin me.Bide batez I 

zure modu bila nabil.

Joan zuk etortzeko , nola iritsi zaren .Ez dut nahi duzu, 

gehiago rambling ezbeharren bat .Zure presentzia affront 

bat da.
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Badakit zuk , inoiz irabazi , galdu bakarrik .

Zigarro erretzea gaixotasunaren Lagun bezala zara.

Taldea eta joan, joan dela iristean ez du han izango 

da.Esan dudan bezala, Emano zure usain bakarrik ... IRES 

beste zapore eta lurrinak irabazten duten.

Agian ez duzu jakin ahal izango duzu , ez da kontuan zer 

provocas duzun aiz.

Dakit geroztik gogoratzen duzu urte batzuk.Larreina , 

orain dela hemen nahia zurekin jarraituko datza.

Zure presentzia hasieran pentsatu dut moan , baina 

iragarri gaitz txikiak egiteko.

Are subjektu eta gure konexioa , ordea negargarria eta 

ilusiozko bizi-baldintzak pixka bat ahula da plazerra sortu 

dut.Ausartzen gabetzearengatik dut.Gero bakarrik izango 

delako argi eta natural, beraz hori elikatzen me.

Cool , lasai, bero eta harmonikoa konpentsazioa izango

Haize Natural gisa denbora entzunezkoen beti bere 

iparraldean sentitu.Aire korronteak gure aurka bafejado 

ekaitzak gurekin aurrez aurre izango dira, bakarrik 

natural da aire bertatik kea .

Bertan, natura bezala kanpo korronte free harmonia 

barruan aurkituko dugu.

Loreak, hazten eta askapen oso erro sendotu.Borondateak 

zalantzarik gabe gure bilera basamortuko hondar firming 

arrazoia bitarteko garai oso arrosa da.The igo giza vulgar 

irudi libre uzten, intimo harremana duten bereizten 

gurekin eszentrikotasuna da.Ezberdinak gara , natural eta 

organiko artifizialak eta sintetikoak eta, beraz , ez 

exprimas aiz ni gabe nago.Egintza hori izango 
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neutralizatzeko gabe, ni zoriontsu egin duzu.

Atea ireki dut eztabaida etortzen didazulako.Baina utzi 

dut out ajar da lortzeko laster ondoren .Irudikatu zara 

zure hedapena jakitun, ezinegona pazientzia consomes 

me.Zara eta bat askoz garrantzi gutxi izango duzu.

Denok fase ergelak horiek, normalean, seme-alabak.

Baina digutena bada helduen umea gugan dugun 

askatzeko , gero zurekin izan Fase txarra dut.Pazientzia 

lasaitasuna itzuli noa.

Joan ahal izango duzu atea blokeatu dut.Nahiko dakigu 

zergatik duzu etorri ziren, baina baita jakin non zoazelarik 

.

Hutsunea da zabal, zabalagoa pentsatu duzu jaregiteko.

Ihes egin, ni gabe , inguratzen duzu eta lehertu egin da ., 

Zure hitza ene Esaldi izan da, baina ez esan denean 

hurrengoan didazu esan du gaur egun arte, kaixo, hemen 

nago, baina , zalantzarik gabe, zure bidaia errealitate 

gogor baina harmonikoa itzulera bat izango da , beraz, 

komeni da bai inbaditu utzi ,zer egiten dugu bilatzen 

dugu?Beraz, hitz bat duzu , hori bye.

Eta etorri kanpoan zoazen hasita ...

Azken aldia izan zen ... faltan utzi datozen.Malko bat erori 

eta oihu itzali .

Lotzen nauen soka , ez da gauza bera dela itotzen 

nau.Lepoaren nodotan , hari bat zintzilik.

Adimena Estrangulas eta kontzientzia sufocas .

Zer eskaintzen dizu heriotza motela gaztetu eta hau oinez 

eta hitz egin dugun bezala .Mina Inoiz ezabatuko ditu 
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ikusiko kolpe bat baino laminate raucous zuzeneko ebaki.

Harrowing memoria eta espektrala kolpe goialdean 

.Izatea eta ez izatearen artean zure presentzia dikotomiko 

zen.Life duten denda guztiak eta berehala isurtzen uneak 

fotografikoa estalita.Bizi zaren me delako out of me.Zure 

patua ezabatzen eta bizi frakzioa .

Feel denboratik honek ondorengo uneak zabaltzeko.Nola 

eserlekutik altxatu gabe hegan egiteko.

Oraingoan ez da gelditzen delako arnasa eta ezin inoiz 

gelditzen baduzu, zer egiten duzu arnasa .

Living bezala sendoa gogoa arnasa bezala.Baina besterik 

arnasketa ez da bizi.

When you bizitzeko utzi duzu , ez arnasketa gelditzeko 

duzu.

Hori dela eta, zer da hori eta horrek babesik irudi bat 

sortzen da.

Mugak edo ondorioak , hurrengo urratsa egin gabe .Hau 

beste une bakoitzean izan azaleratzen ari dira benetan zer 

garen, auto-Flagelaldiarena labar ilusioa da bizitzeko 

bizirik gaude berriz , zer mugitzen etengabe inguratzen 

gaituen natura da gurekin sweeps gurekin eta bakarrik 

distracts gurekin , esan nahi guztia dudalaxurgapen 

denbora in- joera dutela ilusiozko mind bakarrik natura 

markoen islatzen ausaz eta superlatively geroztik giza 

mugimendu formulario une bakoitzean gainditzen.

Whatever auto figura inguruan sortzen dela kanpotik 

barrualdea handitu , baina bakarrik harrapatzeko distrazio 

sentimendua izate handiagoa hunkitzen gaituen ama 

natura da.Edozein denbora , bertutetsu, kontraesankorrak 

inbaditzen at duzun gogoaren berehalako at asimilatu 
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badago sarrerak horiek ezin ikaskuntza bat etorri eta 

edozein momentu irteteko.

Zorionez gainkarga , pentsamendu izugarria eta urrutiko .

Buruz ... Zuk erabakitzen duzu , beti manobraste hitz egin 

nahi nuke.

Roles alderantzizkoa dio isilik mantendu .

Hitz baten hegaldia ekintza bat da.Ez ikusi duzun bezala , 

eta zuk hartu from.

Inguruan hegan ari zara haizea itzalpean.Ezkutatu 

zarelako, hain agertzen denean nahi duzun .

Ez duzu ikusi?

Eman itzac beste bat, lagun bat nor ez da zure 

ezbeharren sinpleak izango duzu.

Lurruna azaleratzen ditu .

Horrela izan zen Zenbaketa hamar , zenbat argazki finko 

etorkizuneko leiho une vislumbramento zabalik zegoen 

eta ikuspegi soilik azken kea zabaldu eta etorkizuna klik 

handi eta zabala izan ahala konturatu nintzen.
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