
SUN ક�� ુ - સ�ય ઓફ લાઇટ

          સારા લેઆઉટ માં બનાવવામા ં unpretentious િવચારણાઓ , 

�વત�ંતા , �ડા, �બૂ મા�ા રસ!દ આપણે વાતા$ નૈિતક છે ક� નૈિતક સાથે

વાતા$ કહ) પગ+ું ,ના પ-રણામે બ.ુ સારા િવચારો ના -0યા!િત-0યા ... 

આ વાતા$ 1ુઓ બે workhorses, શોધ ના સમય થી, 5ે ગધેડો મી6ંુ, 

�બૂ ભાર� ભાર સાથે લોડ કરવામાં આ8�ું હ9 ુ ં, !ાચીન :પાનમાં મારફતે

!વાસ કય; હતો ;તેમણે �બૂ જ !કાશ લોડ હતી કારણ ક� તમારા ગતં8ય

કાફલો માટ� માગ$દશ$ન કાળા ગદ$ભ તેના નસીબ 5ે તે નથી શકતો �બૂ જ

કઠોર ર)તે હોવાની અ@ભમાન રાખો અપ �પોBજ લીધો અને પહCચવાની

!યાસ પાણી derretendo- મોટા ખાબો@ચ�ું પડ� �યાર� D�ૃ�ુ Fગે

હ9 ુઅંડધા ભાર તો કાળા ગદ$ભ ચાG છોડ) હતી Hું લઈ હળવા , ઉઠાતંર)

�યાં :ય છે ક� ઈન0�-ડબલ નસીબ સાથી જોવાJું છક .ઈKયા$ Lારા

ચલાવાયેલ , એ જ િનયિત આશા પાણીમાં પડ�લા .

�પોBજ તે કાળા લગભગ અશN પણ અલબO, આખર� થાક માટ�

succumbing ઊભા હોય છે અને D�ૃ�ુ પામે છે બનાવે પાણી soaked .

Grandpa ની કથાઓ
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લવ એક મેઘધJKુય ,વી છે , હમંેશા હાજર નથી, પરં9 ુ હમંેશા દ�ખાય !આ

આદશ$ અરાજકતા િસRાતં 1 = 1 + 1 = 2 ઘડવામા ં: = 2 1 ક ર�ઈBબો

સપા$કાર utopia multifactorial !ેમ ર�-ડયેશન મહOમ શSTત એUBટટ)

Fતે Fત , Vયૂ$ મોર - WXૃવી Vયૂ$ એ જ રંગો !ેરણા , િનYOૃિવZમાં ક[ંુ -

.ું Zાસ , તમે !ેમ એક જ હવામાં !ેરણા અને .ું તમારા િવZમાં ક[ંુ બધા

રંગો \!ંઅમે વ�9ઓુ લાગે અને -પરં9 ુ અલગ સ�ય હક)કતો \પાવી ન

થાય અBય એક થYું વ�9ઓુ છે ક� , , �યાં ક�વી તમામ ભાગ .માર) !થમ

�મરણ મા� મા� છે ક� ,માં એક તેજ�વી -દવસે કરાર સમાઈ , યાદો હોય

છે, અને Fધકાર બહાર !કાશ શSTત સાથે મને તૈયાર છે, અને સમ5

constelar સDદુાય માટ� શSTત અને ઊ:$ િવતરણ કરશે..ું એક -દવસ

એક Fતર હોઈ તો િવચારYું માર) :તને Dકૂ) ?એક -દવસ એક Fતર હોઈ

તો, કરશે િવનાશક , ડરામણી ઘCઘાટ)યા , અથવા , તેજ�વી અિવરત

Vુદંર, દ)]^તમાન અને મહ�ન9 ુ હતા.દર�ક ર� / અનBય અને િવિશKટ હોવા

એટલે િવિવધ લા_@ણકતાઓ , -0યા િવિવધ S�થિતઓ , િવિવધ !કાશ, 

મJKુયો તર)ક� દર�ક ર� છે.વેલ એક -દવસ તે Dળૂ હતી ઓછામાં ઓછા

Fતર� હોય તો .સમયે શેર ક� લોકો અWણૂા̀ક ઊભી ગમે �યાર� તર)ક� દર�ક ર�

, -0યા �વaપમાં હોય છે.અમે બીમ પર કામ કર) રbા છે / અમે -દશા અને

�થળ બદલી શક� , હોઇ .તમે આપેલ ગેમ છે : અહ�વાલ �થળો અને .ું

ભગવાન ના નામ જગાડવા કરશે !થમ વખત Fગે, એક -દવસ .ું વણ$ન

કરશે , , મને નીચેના વાતા$ સભંળાવી , એક Dસુલમાનોનો Dcુય

ધમ$5થં અJયુાયી સાથે વાતચીત માBયતાઓ અને િવZાસ છે , આવીહાથ

અને ઝJનૂી દ�વ Wછૂ) બદલ મહOમ eણુ છોડ) અને તમે ખર�ખર �બૂ જ

બાક) છે.માય -ડયર , વાતા$ ઉકળે પરં9 ુ , છેfલે :ણકાર) !કાિશત થાય

?પરં9 ુ િસવાય .ું અમે -0યા અને િ�gયા છે ક� જણાવવા માગીએ આ વાતા$

પરથી / પયા$વરણ સાથે અ@ભનય કર) , દર�ક તમારા ઊ:$ / આકાર / 

વત$ન સાથે ડાઇસ રોfસ ..ું તેને એક hાBસફોમ$ર હશે અને વ�9ઓુ
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વા�તિવકતા પ-રવત$ન આવશે ક� gleaming દળો સ9ંલુન હોય લાગતી

હતી :ણતા હતા ક�.સતંોષ સાથે અસતંોષ રહ� છે એ Wનુરો�થાન ઊ:$ અને

તમારા િવZમાં ક[ંુ બધા રંગો બની રહ�શે ..ું મારા અS�ત�વ િવ�9તૃ કરશે

આ W�ુતક Lારા સામાBય અને અBવેષણ લેખન અjયાસ0મો કરતા અલગ

વા�તવમાં ઉઠ�..ું િવચાર ક�વી ર)તે !સારણ પર અસર કર� છે અને !કાશ

અને તેની સOા પર તે સમાન છે.અમે બધા બ.ુિવધ kUKટકોણો એક સાકંળ

અJસુરવાની જaર છે અને આ�મા ખલેલ ના _ણો છે તે િવશે , અમે જોવા

માગ$ હમંેશા િનKકપટ નથી અને ઊ:$ વધે છે એYું લાગે

છે.Misdemeanors સાથે Dlુક�લીમાં મનમાં કાયમી રbા છે અને હવે

!ેરણા હશે માથંી ઘણી અવાજો કરતાં મોટ�થી રાગ માં વૉઇસ , શnદો, કલા

અ@ભ8યSTત છે.oદયના ધબકારાને નસો િવ�તર9 ું ક� તેના લય છે.બpું તેની

q છે કારણ દમન Dતૃ બનાવે છે.બધા અમે અિનKટ િવશે િવચારો અને

Nાર�ક આપણને બધં કરો , " પરં9 ુ અમે બધા , લાગે " �Dિૃતઓ હમંેશા

હાજર નથી અને તે ખરાબ છે , કારણ ક� કોઈ !ે-ટSTવસ િતર�કાર કહ�

છે.અમે બધા અ@ભ8યSTતની �વત�ંતા છે પરં9 ુ યોqય સમયે તે હોય , અને

સ�ય કરતાં વpુ !ામા@ણક કHુ ં , અમે અ@ભ8યSTત િવિવધ �વaપો હોય છે

અને સાથે સાથે હોવા સ9ંલુન હોય છે બધી ન-હr .બેલેBસ નવ$સ હોવાની

એક અસ9ંલુન છે , એક ચ0 -દનચયા$ઓ છે .લોકો -ટ^પણી !ેમ.બધા HRુ

સાવ$િ�ક !ેમ begets ક[ુણા હોય છે.Vયૂ$ દર�કને તેઓ માગંો �યાર�

forgets અને બધા અBયાય માટ� િવષય છે , કારણ ક� ઘણી પ-ર!ેsયો , 

ઘણા િવચારો , ... �યા ંirreparable વ�9ઓુ થોડ) માBયતા , હમંેશા �યાં

છે , આ અસામાBય કંઇ થાય છે , ઊ:$ tોત છે.લવ એક હમંેશા એકલા

આનદં અને uોત અને છે Vરુ@_ત : :eિૃત અમને �પKટતા ક� એક

વીજળ)ની હાથબOી છે પરં9 ુ લાગે ન ગમે , લોકો છે .

અમે બધા Nાર�ક ભય છે ક� vૂષણો તેઓ બધા કહ� છે અને Dખૂ$ વ�9ઓુ
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નથી , છે.અમે બધા અમે યાદ નથી માગંતા કંઈક હોય , કોઈને પણ લખી

નથી, પરં9 ુ તે કHું \પાવવા અમે બધા નબળાઈઓ છે, કારણ ક� આપણે

બધા કંઈક ના આનદં લાગે છે અને તક lurks �યાર� બારwું ખોલે અમે

ઉદાસી હોય �યાર� :ણે છે અને હમંેશા તે �વીકા�ુ` નથી અને સાર) છે." 

કોઈએ કોઈની છે " અને તેથી દર�કને સારો દ�ખાવ કરવાનો અિધકાર છે �યાં

અBય માટ� એક લાગણી હમંેશા છે , પરં9 ુ.િમ�તા એક િમ�ને સારો િસRાતં

બી: �વ છે હમંેશા છે.તમે હકારા�મક જોવા માટ� તમારા YિૃO

અJસુરો.અમે બધા માણી શકાય છે અને !ેમ !ેમ આપણે હમંેશા

િનઃશકંપણે 0ોસરોyસ રમતોમાં શnદો એક િવરોધા�મક શnદો સાથે પણ

તમારા તક$ સાથે , દર�ક અBય !ેમ અને જBમ દર વધાર� છે , અમે આ

લાગણી આદર જ જોઈએ !ેમભયા$ છે �યાર� !કાશ જનર�ટર છેવેદના

ટાળવા .તેથી સાભંળવા "Hું 1ૂના હોય શાણપણ, પરં9 ુ ડહાપણ નથી" !

દર�કને સારા અને અિનKટ :ણે?અમે અમારા હાથમાં સા[ંુ ક� ખરાબ હોય

તેમ િનણ$ય હોય , ગાડંપણ ક�ટલાક સેનીટ) છે , ખર�ખર zાન મહ�વJું છે ! 

?{વનના શાળા �નાતક હોવા શN હોય તો ... .ું મારા માટ� અને મારા

!ેમ તે માટ� , તમારા માટ� માર) :તને ચા+ુ કરશો.ઉ�0ાિંત માટ�

બદલો.�ટ�-ટક હલનચલન નહ| ક� નવા અને Vુદંર કંઈક માટ� પણ ર�િસrગ

િવચારો અને બેચેન સાથે @ચrતા, િવ}તુ , ચલાવો સ�ંથાઓ , -ફડરછે અને

આશા એક ગિતશીલ હાલની પસાર ક� એક ક�બલ .લકવા5�ત ગિત, તણાવ

રચનાઓ માં ચઢ� અને ખર�ખર અમે દર�ક અBય સાથે જોડાવા gયાં િવચાર

ના નીચે સીડ) , હલનચલન િનયિં�ત અને માપી .અમે વશંના અને

{વનના _ણો ચડતો પર -ફટ નથી વત$wકૂ , ચહ�રા અને હલનચલન

વગ��ૃત , આ િનસરણી િવચારો, લાઇટ તમે 0�ઝી આ સદ) વા�તિવકતા

લીડ અટકા8યા િવના h�ડિમલ ફ)ડ છે .XXI , ઉ:$ , :vુ, કો���મુ, 

દ�ખીતી 1ુગલબદં) સાથે બધા , પરં9 ુ �યાન આપYું સીડ) , દર�ક જણ , 

વધે છે અને ખાસ કર)ને જો કોઇ ફર� છે અને આધાર આપે છે, ક� , પયા$^ત
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છે ક� તે એક છે ક� સીડ) ચઢ) , માણસો {વનના એ�ક�લેટર છે

કરશેસ9ંલુન !� ?સOાના બેલેBસ દર�ક 8યSTત ના �તર Vધુી હલનચલન, 

ના અને નીચે સ9ંલુન માટ� જaર) છે , પરં9 ુ તમામ વગર નીચે જYું

અથવા તો પછ) બ@લદાન ની ભાવના :તે ક) વધારવા રbા ચઢ) , !ય�ન

અને ખતં પર અમને આધાર આપવા માટ� લાયકઈ: ક� �ટોપ અને તે

િવચારના અS�ત�વ !કાશમાં લઈ શકશો.આપી શક� છે ક� બાb દળો કોઈ

સ9ંલુન, પગલાઓં ઘન અને સૌથી મહ�વWણૂ$ િવ}તુ ક�બલ માટ� {વનની

ચ0 , WXૃવી ફ)yસ ક� ઊ:$ આવે આશાJું ક�બfસ Lારા મેળવાય છે.મારા

િવ}તુ પેનલ S�થિત અને સાવ$િ�ક સOા �થળો શકયા હોત , ,ઓ એક

હ9 ુ.ંતે WXૃવી !�ૃિત ના ઘેરા �તરડા !કાિશત કરશે ક� સૌર !કાશ હતો

.તેમણે Hુ ં , પરોઢ Lારા સમીસાજં સાથે આવેલા એક પોશાક ઉદાસ રહ�તા

હતા , Wનુઃસ{વન અને WનુGBમ લાq�ું ર�ું આવી હતી \ં શSTતશાળ)

Vયૂ$ ( Vયૂ$ ) * �લોર પર ટ)પાં ,વી પડ) ક� એક �શુ�શુાલ tોત, {વન

અને !કાશJું આ tોત .આ િવ�ૃિત ઓફ િનરંતર pivotally �દોલન

માગે , , મારા દ)વાદાડં) , .oદય વીજ સાથે મારવી !થમ વીજ અને

ઘCઘાટ)યા સદ) લાગે શaઆત .આવે છે અને મો: ના વ9 ુ$ળમાં આસપાસ

તરંગ�વaપની િવચારો :ઓ ક� ઇલેThોમેqને-ટક મો: .વીજળ) મારા શર)ર

મો: ની સ-ક�ટ માટ� મને લાવે છે ક� , વત$માન મારફતે ચાલે છે.ડાઉન

િવ}તુ આવેગ અને .ું એક તેજ�વી મીણબOી અજવાળે એક Fધારપટ છે , 

ઇલેUThક S�થિતમાં ફરતા હચમચી પfસ , હમંેશા આવેગ Glows કર)ને

શોધી �યાર� સ�ય :ણતા \ં અને હોવાનો અવાજો Lારા તેજ�વી લાગણી આ

tormented બધંઓગાળવામાં મીણ સ@ંચત vુખાવો .ઓપન ઇલેUThક

દરવા: ધીમેધીમે �પશ$ પરં9 ુ ખોલવા માટ� કોઇ સમય બધં .ઇલેTh)ક

ચેઇન Fધારામાં વાઇ�Bટ અિ!ય Dળૂ સાથે કાપ જોવા મળ) હતી.તેજ�વી

pમુાડો માં સાફ કર� electrocuted મેમર) , તોફાની અનતં

electromagnetismos teeming મનમાં ઇલેThોમેqને-ટક તોફાન ., 
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મન લકવો થવો સામાચારો એક !કાશ , કાળા વીજળ) છે ક� ર� વીજળ) મને

અખડં સાકંળ ના પેસેજ plaguing લાઇટ �લેિશrગ તર)ક� િવ�તારવા

.અપારદશ$ક લાઇટ p ૂધં�ં !કાશ અ:��ું માણસો !કાિશત .વાયર મારા

આ�ય ઊ:$ ગિતશીલ શર)ર સWંણૂ$ ચલાવો.SuBo અને 10 મી સ-ક�ટ માં

!ગિત અને ઊ:$ ' િનKફળતા છે , અિવનાશી પણ Fધારામાં �યાં એક

શSTત Jકુશાન છે અને એT�ટસી અને લાગણીઓ ના શnદો પર hામ થયો

હતો.તેજ�વી તી� કટ અને તેજ�વી પડઘા , ચમકતા !કાશ અવાજ તોડYું

પડતો , આ વીજળ) સામાચારો gયાં lયામ �ખ ઓ-રએBટ�શન સાથે �લૂ

કર) રહ�+ું માણસો અ�પKટ .એક �લોરોસીનથી અને , કોઈ મોર અને બધા

-દશાઓ અને અથ; માં વીજળ)નો કરા�ું છે .આ " ofusculência " અને

આ વેધન વીજળ) એકબી:ના આનદં લાગણી અને દ�ખાવ ઓછો કર9 ું

.અSqનનો !કાશ અને અwઓુ , ગિતશીલ અને અSqનથી !કાિશત �ચકા

ધરાવે છે ક� , તમારા આ�મા માં �ડા શરણાગિત છેદ� .મને મારા અS�ત�વ

�ચા લાઇટ મા ં, softly અપ curl ક� મારા ગેરહાજર)માં સિંધકાળ માં એક

મજ�તૂ અને ન�) !કાશ માટ� કહ), અને ધીમેધીમે વીજળ) તર)ક� �શુી ક�

લાગણીઓ ના અસગંિત સતત !હાર અથવા મારપીટ સકં�ત તર)ક� .એક

અપHકુિનયાળ !કાશ, અમને યાતના ક� આ �વા�Xય લાઇટ ધમક) અને

ભય અગમચેતી રાખવી દો છે ?એક દ)વો eુ̂ તતા મા ં intimidas તમને

_ણો Dકુાબલો િથયો0ાઇટસ અને અસમથ$ માં તમે સાથે આવેલ !કાશ , 

�યાં છે.એક તી� લાલ !કાશ અને અવરોિધત !વેગક સદ) છે .નથી

આપવામાં અને !કાશ કંપનીના ન લાગે છે તે !કાિશત અપ \ટાછવાયા

આવેગ િવના Zarpares આઘાત અને અH�ુRઓ મનમા ં , !કાશ કંપની, 

.થBડર Fગત �વાથ$ અને આનદં �cૂયા અવાજો િવDઢૂ .શSTતશાળ) લાઇટ

અવાજો Lારા િશ_ણ માટ� અBય લોકો {વન િતર�કાર .ક�વી ર)તે

શSTતશાળ) અને િવશાળ જqયા ભેદYું ક� :eિૃત ઢંકાઇ ,માં p ૂધં�ં !કાશ

e ૂચં અશN જોડાણ કાપી ક� -કરણો lacerating .લાગણીWવૂ$ક આ�માની
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�લૂકણાપwું થવાય ક� તેજ�વી કોS�મક , એક તીsણ અને �ડા કોસમોસ માં

કાળો !કાશ ધ િમ�ટ ઓફ !કાિશત .વીજળ) ગરમ અને ઘે[ંુ અને ગિતહ)ન

અને શાતં બની :ય છે, પરં9 ુ �ેણી અને આYું બને �યાર� ઘCઘાટ રહ� છે

અને અBય લાઇ�સ અને સ:વટશૈલીઓ અથવા sighs પણ સરળ હ1ુ

Vધુી !હાર _@ણક Fધકાર અને વ�ચે હાજર હોઈ 0ોધાવેશ ચેપ લગાડ� છે

ક� Zાસ અને જબરજ�ત છેસૌથી વpુ વીજળ) silences તોડ� છે.આ વીજળ)

આ િવZમાં બી: વીજળ) પડ) સમયે હોઈ તક િમલકત -0યા ઉપે_ા

અથ$માં નોતર) ક� છટાદાર અને moans અદા કર)ને @ચ��ત તમને

Fતરા�મા સાફ કર� છે..ુ ં (હવે મારા aમ માં અટક) ) મારા ભાઇ સાથે

લેવામાં ફોટો યાદ અને .ું .ુ ં પછ) સદંભ$ લો ક� , શેતાની યજમાનો હતી

gયાં �થળ પર \.ં!કાશ 5ે પછ), તમે માક$ ક� આ રાખ જગંલી અને

મજ�તૂ આ આયરન મા� એક રાખ �તૂકાળના !કાશ અને �લૂી નથી

સવ$8યાપક ભિવKય Lારા vૂિષત રbા �દં) ગરમી._ણ ના માગ$ની અપ

કાપી અને ધીમે ધીમે wrenching અને effusively Hું તમે િનય�ંણ , 

અને કામાધં શnદોની મેમર) અને !કાશ માટ� તમારા તરસ જલધારા માં

drowns ક� !કાશ એક સાર) માં તમને ફ�ક) કહ�વાની !ચાર .એક કોલાહલ

માં તમારા oદયમાં િસસોટ) અને blinks પછ) વીય$વાન અને Waુષવાચી

અથવા tીની અને િવષયાસTત કંઈક, માટ� ઇ�છા સાથે બન$ ક� � ુબંક)ય

શર)ર, પણ એક બા1ુ અથવા અBય માટ� પેદા કર9 ું નથી ક� આ અપમાન

કરYું �L 8યSTત�વ smoldering embers છે.આ !કાશ 5ે ગરમી

Fધારામાં અને 8યથ$ અને વરસાદ તેમના ગરમી ર_ણ માં હોય છે અને

devoured , ખડંો અને કાલાતીત અવકાશમાં તરફ ક� �!ેડ અમને

આ0મણ કર� અને વૈભવી અમને લેખો ર1ૂ કર� છે અને અમને ઘણા Vખુી

અને vુ: ખી કર9 ું આપે છે.@ચrતા રસાયણશાt બેઠા�ુ આનદં છે, પરં9 ુ કક$શ

પરં9 ુ િનKકપટ ચહ�રાઓ માં D-ુkત ન .લાગણી અને અS�ત�વ ના રોમા@ંચત

માટ� oblivious , �ટ�જની અJભુવે છે અને ચમકતા અને અિતર�ક Lારા
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લાq�ું સકંોચન થવાય , અિતર�ક અBય પ-રમાણ માટ� અમને Wનુઃ-દશામાન

આવા ક� , િવકાસ પામે છે , oscillate અથવા 0�ઝી વાળ માં અથડામણ ન

થાય પીછેહઠ ન કર� 8યસન પર ફ)yસઆ અ�વીકાર .આ �ૃિ�મ �ઘની

!કાશ અને groping અJભુવ લાગણીઓ અમે દ�વાની િવના 0�-ડટ વગર

ફસાઇ રbા છે , eણુાતીત માણસો �ૃિ�મ �ઘની {વન તર)ક� S�થર

વલણ ધરાવે છે તેના માટ� , V8ુયવS�થત અને જો ચકાસણી ક� માને તરફ

દોર) :ય છે , ઇ�છા પેદા વચન ક� ચહ�રા લાq�ુVંકૂા tોતો, ર�વ

eyebrows બેશરમ અને લેઝર ચાG., િવિવધ !િત-0યા એ જ િવચારોમાં

નવા પડકારો પર લાવે , અમે HRુ ઇ�છા સાથે સામનો gયાં Nાર�ક

ગેરવાજબી આ !િત-0યાઓ તેના Lારા મેળવાય છે અને સાથે મળ)ને gયાર�

ગરમ આવે છે ક� માટ)ના તર)ક� �ટક �ુકડાઓ હાથ ધરવામાં ન શકાય , 

હોય છે.

મારા બી: મેમર) , .ું ટ�પ હતા gયાં .ુ ં મારા દાદ) ની સીડ) નીચે ઘટ) યાદ

એક કાર પર Açoreira \ં ચો�સપણે .ું મારા aમમાં હવે છે ક� !થમ @ચ�

ના જ કપડાં \ ં, gયાં દાવો પોશાક પહ�ય; ફોટો છેમાખીઓ માટ� !વેશ પર

વપરાય છે..ું માખીઓ ની જમીન ઘણી �દોલન ગધેડા અથવા સતત

ચાલે ઘોડા હતી મારા દાદ) ની જમીન પર ફોન યાદ કર� છે.મારા બી:

-રકોલ થયો હતો , , એક વાદળ) કાર ધરાવે છે , મારા િપતા , એક

datsun હતી.મારા દાદ) અને તેJ ું માને ન હતી ક� એક ગધેડો વ�ચે , 

તેના જણા8યા Dજુબ એક વાતા$ , ઇિતહાસ કહ�Yું વાપર) મારા " 1ૂની" , 

1ૂના મ-હલા તેના કાન બીટ.જો તમે કોઇ દાતં પડ) ન વાચંી હશે ક� વાતા$

પછ) આ, ..ું �વ^નો જ ખરાબ છે �યાં Vધુી બાળપણ હતી ક� મ:ક સાર)

હતી મારા માબાપ ના બેડ હ�ઠળ હતી એક વાર મારા દાદ) ની �તનો જો�ું

અને અર)સામાં હતી , �વ^નો .ું !વાહના ભયકંર ડાઉન છે ઉપયોગ અને

પોટ મા ં , િવચારોઆ તમારા અને મા� D�ૃ�ુ ક� બે જ સરળ ર)તે વ�ચે
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ઈનામી સ�ંથાઓ ગિત વ�ચે િવભા�જત અને ઝોલાં ખા9 ું છે, , !કાશ

હરખાYું ક� અમર નથી, પરં9 ુ {વનના પહ�લા તર)ક� D�ૃ�ુ Fતે બાળક અને

D�ૃ�ુ �વ^ન કર) શકો છો સૌથી ખરાબ બાબત બની શક�vુ: ખ અને

nourishes અને િવકાસ પામે છે ક� !ણાલીગત સમંોહન ફાળ માં

subsists .સભાનપણે �ઝુાઇ ગયેલ છે અને તે પણ �યાં � ૂસંી છે ક� ,થી

તી� હોય છે.સાયકાડ�@લક 0ોસ એક બહાvુર વીજળ)નો ના અવાજ માં બી:

સબંધંો ક� આધાર અને અમે આ સાયકાડ�@લક વીજળ)નો દરિમયાન આવર)

લેવામાં આવે છે તે હક)કત પરથી આવે છે ક� િવ�ૃિત વધાર� છે.વેલ અહ|

બpું સOા અથવા ભ|ગડા િવના સતત રહ� , hાBસફર ફTત િવ�ૃિત , કાળા

વીજળ)નો , caged માટ� એક બહાJું હશે અને કારણ શોષણ ની િવ@ચ� , 

�ડા grunts મોકલવા તે �ેણી અને ચાલ બધં :ય કારણતમે ઇ�છો તો

તેને ટાળYું અથવા Vખુી આનદં અJભુવે છે તે બનાવવા અથવા ફTત

અનહદ ભોગિવલાસ માટ� તૈયાર S�થર �ાVં ુ રંગો Lારા Wવૂ$5હવા�ં vુKટ

સમજ vુઃખ ક� સાયકાડ�@લક લાઇટ ના ઓછામાં eુ̂ ત , મોટ� ભાગે એક વfડ$

વગર.��ગમેBટ હક)કતમાં �ુકડાઓ તે િવચાર ની ભાવના સાથે vૂર આપણે

�ખ ખજંવાળ) , અથવા ખાલી �ખ મારવી gયાર� તર)ક� અમને ખીજવYું

ક� િવ_ેપ બી: િવZ કfપના ,ઓ , છે ફ�લાયા .આ ચળવળ બી:

�દોલન glows અને 8ય�ત અથવા જોરદાર એક હોવાની સરળ હક)કત

માટ� vૂરના અને તાક) મનમાં �!ે ઈનામી .થBડર સાયકાડ�@લક છે અને

!ગટ અને શા માટ� નથી આ bogeyman તર)ક� અફવાઓ અને મતા5હ

એક સમાતંર વા�તિવકતા છે માટ� તેમને િવના આ�માઓ vૂર નહ| , અને

ખર�ખર છે, જોક� કોઈએ અહ| ઉટપટાગં 8યSTત�વ અને પહ�લેથી અS�ત�વમાં

રહ�લી ની ઉપનામો ખાય છે.આથી બધા અવા�તિવક છે ક� કાલાતીત વાતા$

છે , પરં9 ુ એક @_િતજ 5 પ-રમાણો, polígonas અને Vરુ�ખ મા ંdeports 

, કંઇ , ભયભીત , ભયભીત છે , પરં9 ુ શNતા છે, અથવા કોઇ લ_ણ

માટ� પણ િવષય નથી , આ લ_ણ એ ગોળાધ$ ક� છેઅને eણુાતીત aપાતંર
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િવચા�ુ.̀કોઈ �લો અથવા અDતૂ$ િવચારો ત9ં ુ વધે શા માટ�, Nાર�ય , જોઇ

શણગારવામાં અ_રો, નકલ હલનચલન અને _ણ માટ� Vગુમતા જBમ

આવેગ , પરં9 ુ હા બpું પ-ર@ચત કર) અને ઓછા ગણતર) .કોઈ ગણતર)ઓ

કંઈપણ લાગે વા-હયાત છે ક� એક વા�તિવક �વય�ં�ત$ જો ચકાસણી ક�

વા�તિવક અને અણધાર) છે .Fગત �વાથ$ અને �તૂકાળ ની વડાઓ Fગત

�વાથ$ અને પીળા પાદંડામા ં desvanecestes છે અને કોઈ સતત

કાલ5�ત મેમર) ડરાવવા અને નકલી અને તેના માપદંડ માં થયેલ છે ક�

bibliófagos Lારા યોqય , પણ .ઉપકરણ માપવા ઘેરાયેલા તેઓ

આ-�કન Dળૂના rotulantes �વાગત અને એ@બિસિનયા ના વીજળ)નો

હસYુ ં.�તૂકાળમાં !કાશમાં રહ�તા લોકો માટ� િવનતંી કર) , બહાર થી D�ૃ�ુ

તે હક)કતમાં અ5ણી આકાશી થાય તા�કા@લક આ0મણ .પરં9 ુ તમામ વpુ

ક� ઓછ) તી� , ટ�કિનકલ હોય છે, પરં9 ુ છેfલાં સાથે Vસુગંત ન હોય તેવી

ઉ:$ ર�-ડયેશન , પણ અગાઉના _ણ છે.મેમો-રઝ �યાં હાિનકારક -કરણો

બહાર ફ�ક� પરં9 ુ કોઈ પણ િવચા�ુ` ઓછો કર9 ું નથી ક� તમે કોઈ પણ _ણ, 

વેગ અથવા _ણે !કાશ કરવા માગંો છો.�તૂકાળમાં માટ� હાલના _ણ , 

વેગ , બી: ક� અWણૂા̀ક સાથે કાપે છે, પરં9 ુ આ !ભાવ હમંેશા તેથી છે

શSTતશાળ) !કાશ સમય ઇરાદો ઉતાર) ચહ�રા પવન ,વા બના8યા છે ક�

એT�ટસી HRુ �h)મ, �યાં Vધુી કંઈક છેઅS�ત�વમાં છે અને Hું અમાર)

હોવાની એકાઉBટ ]Tલક કારણ ક� અને આનદં આસપાસ ચળવળ, અથવા

હોવાJું ક� ખાલી તેમના �તૂકાળ, વpુ ક� ઓછા તી� !કાશ, �તૂકાળમાં

{વન પરસેવો !કાશમાં આગળ જોઈ Lારા , પરં9મુા�ક વગર આવેગ

બાક) કારણ�તૂ ગિત ના િસRાતં માગ$દશ$ન ન , બીજો ક� ખાલી �તૂકાળના

લાઇટ આસપાસ 0ોલ અને કંઈ ને વફાદાર રહ�Yું નથી , ,મ _ણ રહ�તા

હતા.વેલ ક� કોઈ આભાર vૂષણ , -કરણો�સગ$ પયા$ય છે!આથી તે સમયે

!કાશ કરતાં મજ�તૂ કHુ ં , અને કોઈ એક તે સઘંષ$ની વાત છે , કોઈને

કરતાં વpુ સાર) છે , અને દર�ક એક છે કારણ ક� આ જBમ:ત લાઇટ સાથે
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માર) પાસે આવી નથી તેના બધા શક� સાથે બધા સમયે કર) , પરં9 ુ,ઇ�છા

અને કfપના અને HRુ ઊ:$ િવકાસ અને સGન કંટાળાજનક , :vુઈ રંગો

પીળા Vયૂ$ !િત@બr@બત .હક)કતમાં તમે જોઈ શકતા નથી ક� , ફાટ) અને

objectify કરવા સ9ં@ુલત ર)તે , ફTત બાક) અS�ત�વ ટક) રહ� છે �બૂ

!કાશ નથી.-રયલ નથી તેથી , અમને :eિૃત મદદ કર� છે ક� , કંઈક

પ-રણામ છે .પરં9 ુ ચેતના Hું છે ર� ?ખર�ખર સભાન અથવા બેભાન Hું છે?

અહ| બનાવવા માટ� અને સમજવા માટ� અથ$માં ઘણો માટ� થYું એ નથી ક�

અવરોધ , અમે બધા એ _ણ માટ� તેમાં લઈ :ય છે .આ preconceived 

અવરોધો Dકૂ) અને હક)કતમાં !�ય_ કોઇ અવરોધો છે �યાર� કરંટ vુ�તર છે

કહ�Yુ ં! ?બpું બધા �મ જ �h)મ રહ� ,થી કાfપિનક છે , �યાં છે , અથવા

ખર�ખર બેભાન ઇ�છા વ�ચે કોઈ અવરોધ હમંેશા સભાન હાજર છે કારણ ક�

અBય આ�માઓ સીટ સ�ય પર લાeુ થશે નહ| ક� અને અમે :તને માટ�

અનામત ક�ફTત ખાલીપwુ ં, હા તે વજન અથવા માપ પડ) ન�) ક�ુ` ક� , 

પરં9 ુ પછ) ફર)થી તેઓ દખલ કોણ છે ક� , બ.ુમતી Lારા છેfલાં !કાશમાં

તે કહ� તર)ક� રહ�વા ક� કાfપિનક આકાશી !ાણીઓ , છે.તે જોવા મ��ું અને

તે આ �પKટ !કાશ ક� તે �ૂંક સમયમાં અમે ખાતર) છે ક� ક� મા� �ુદરતી હ9 ું

�યાં Vધુી છેડછાડ નજર છે.તર)ક� મેર� અનહદ ભોગિવલાસનો સેવા આપતા

Conformities , !િત�ૂળતા , સઘંષ$ , ,થી �ડા ક� તેઓ �ુદરતી છે , 

તેથી વલણ અને સમ�યાઓ સભાન નથી, પરં9 ુ સ5ંાહક .હવા, અમને

આસપાસ ક� આનદં knocking ક� , અને flees અને ખાસ કર)ને �પશ$ , 

સૌ�ય ટચ માટ� : �ુદરતી અને eણુાતીત �યાં B�નુતમ અસર સામાBય

કરતાં હોય છે અમને ઢાકં) અને અમને સરળતા અને શાતં ખાતે લાગે છે

વ�ચે , બpું �ુદરતી છેહળવાશ ના puffs માગંતા હોય તે .ઊ:$ Fદરનો

8યવ�થાિપત , બળવાન uોત અમારો પ-રવત$ન માં છોડ� , માનિસક

પ-રવત$ન , અમને તો પછ) આ પરમાwુ શSTત Lારા -હટ િવચાર કર)એ.આ

વાઇ�Bટ !કાશમાં વા�તવમાં સહન નથી ક� અપે_ા પરં9 ુ કર) વધે જ^ત
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આવેગ ઉતર) :ય છે અને તે , આવેગ , આ ગિતશીલ અને �પKટ િવ�ફોટ

કામ અથવા કામ ન કરવા માટ� કાય$ પર લાવે છે ક� એક મોર તર)ક� .આથી

અમને તેમના શSTત માં મહOમ -હમાયતી લાભ લેવા માટ� , Vધુારવા ક�

સામાBય એજBટો છે , થાભંલા તે aપાતંર શSTત છે unbalance અશN

_ીણ થઈ જYુ.ંઅને પ-રવત$ન કર) કરતાં મજ�તૂ કHુ ં , elevates અને

vૂષણ માથંી અમને ર_ણ આપે છે ક� , કંઈક માં આ ફ�રફાર ..ું રડતી અને

!થમ -દવસે શાળાના Wવૂ$ પરં9 ુ ખાસ કર)ને પછ) મારા િમ�ો સાથે રમી , 

આ િમ�તા મળ) હતી પર જવા માટ� ગેરહાજર નથી યાદ.ઉ�ચ તાવ

વૈિવ�યWણૂ$ vુઃ�વ^ન , એક બિન ગ કઢાઈ કરવા પણ .ું નરક થઇ રbા હતા

એ ર�વ િવચાર સાથે એક સાકંળ કરવા અને નીચે જોડાયેલ હતી પરં9 ુ

અચાનક :ગી અને ઉ¡વી ક� Fિતમ ગણતર) સાચવવામાં આવી હતી ક�

એક કારણ બને છે ક� માદંા બાળક માં સામાBય હતી..ું પણ ઠંડા માથંી ગરમ

તફાવત શીcયા �યારથી .ું સૌથી ગરમ ભાગ, પ-રણામે મારા સૌથી ઠંડા

ભાગમાં તેના જણા8યા Dજુબ આ હ)ટર પર હાથ Dકૂ) ,ઓ ભાઈ અને

તેમણે અJસુાર ખબર: ફTત 666 અથવા યાદ અપાવે છે ક� અિધકાર કાડંા

સળગાવીમારા છેfલા ફોન 666. માં Fત આ8યો �જzાસા બહાર પHુ ના

માક$ - કંઈક , મારા પગલા અમે ચા+ુ રાખવા માગંો તો અમને રોકવા , 

પણ તે કથા સમજવાના અને કોઈને જવાબ આપે �યાર� લાગણીઓ, 

સવંેદના અને ઉOેજનના જનર�ટ કર� છે અને માં !િત-0યા આપે તે -0યા છે

જો શા બધં કરશેિમ�ો , ધીરજ અને ��ુR બી{ સઘંષા$�મક હોવાની

સમજવા માટ� .અમે શા માટ� બાળકો અJOુ-રત હતા તો નકારા�મક ઊ:$ , 

અમને લકવો થવો છોડ) , મારા િ!ય -હrમત, જો શnદની િનણ$ય કર) છે

અને , સામાBય અથવા અસામાBય , કોઈને હોઈ શક� છે તે કારણ જજ , 

હશે , 0મ છે !અમે બધા િવZાસ અને મને તે ઇ�છા અને સવ$z અને આ

ઇ�છા @ચrતાનો -ક�સાઓમાં આપે fezada હોય છે, પરં9 ુ આછડતો ઉfલેખ

અને !સારણ eludes ક� એક હાપ$ તર)ક� �લૂભર�+ું પડઘા સાથે જળtી
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લાગે.અમે વાત અને મૌન , થોડા મૌન !િતકાર અને �યાં - કરવાનો

!યાસ -0યા અને િનKકપટ ન અથવા અિનયિં�ત ,મ છે સાભંળવા ઢ)+ું

Dકૂ) દ�વાથી કરતાં વpુ કંઇ બે વાર તેટલી સાભંળો.પણ torturous કર)

પરં9 ુ ઘણા 8યSTતલ_ી અને ઉ¢ેશ !�ોના જવાબ કર) શકો છો, િમલનસાર

મૌન શાતં છે પરં9 ુ impulsivity અને તરસ લાગી ઇ�\ક બેકા� ૂ સWંણૂ$

શt , િનયિં�ત કર) શકતા ,ઓ તર)ક� કામ કર) શક� છે.તમે સાઇન મૌન

સાભંળવા , શાતં અને સાભંળો.

               .ું એક વખત ... એક પ_ી તેની ખોરાક, પાણી આપશે એક

ઇtી બોડ$ લોખડં તેને એક વાયર બાધંી પડ�લા અને તે -દવસે મારા ,માં

વસવાટ કરો છો રમકડા D�ૃ�ુ પા�યા હતા.આ રમત ખરાબ પ-રણામ પકડ)

માર) !થમ નાટક મને ધો�ં પેશી Fગે હ9 ું �યાં Vધુી તેના માથા ફાટYું

gયાં એક " �ણૂો " નોતર) માટ� કારણ�તૂ બને મને પાછળ મારા ભાઈ છે

માટ� ..ું મારા િમ� દ�ખાયા , લાઇટો, કપ, ખાધા આ બેઠકો , એ સક$સ

ગામમાં તા,તરમાં પસાર કર) હતી $ 12.50 માટ� પવ$ત અને p£ુપાન

Kentucky Vધુી જવાની લગભગ 4 -કમી ચાfયો.સાયક@લrગ

!દશ$નવાદJું માર) !થમ વષ¤ વpુ મારા ભાઈ હતો , બે થોડા ¥ટો ખચ$વા

િનKફળ અને મા� તેને તરફ) હોS�પટલ Lારા લેવામા ં.લગભગ એ જ સમયે

એક ferradela ગભ$વતી �ૂતર) અને પછ) મને પાછળથી મારા િમ� હશે ક�

ladrãozito મને પરાજયનો બદલો લીધો મારા ભાઈ સામેલ છે અને .ું

WXૃવી મ:ની ભાઇ હતો કરવામાં ક� આરસ ચોર) લીધી હતી.આ િમ� મારા

જBમ-દવસ માટ� આમ�ંણ પરં9 ુ મને માર) !થમ lego ઓફર કર)ને

ખાતર) છે અને {વનમાં અજોડ કરાઇ ન હતી .1 સ-હત @બરાદર) પહ�લાં

-દવસો �થાિનક સDદુાય ક�Bk પર એક િમ� સાથે ગયા અને પાપ વેફર

ચોર).તે મા� શaઆત હતી.પછ) અમારા માટ� �યાં અમે દરવાજો ખોલવા

બોલાવવા .ું \પાયેલ પાસાનો પો રમવા માટ� શa ક�ુ` અને તે .ુ ં પાછળથી
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તેમણે ભયભીત હતો ક� શીcયા ઘરમાં એકલા તેમને છોડ)ને માર) માતાની

�ેKઠ િમ� �પાવી તે ક�વી ર)તે , અને.િમ�ો સાયકલ, કાર, આરસ સાથે

રમાય છે અને સાહસ ... પછ) મા� ઓફર sausages અને અBય પીવામાં

યાદ -દવસમાં રા:ઓ પર janeiras ગાવા આમ થવાJું છે અને તે

ખચ$માં Lારા ક�ટલાક પૈસા મળ) રbો અપ Fત ગ��ુઅંમે 3 { વગ$ આ¦ય$

અને િશ_ક લીpું છતાં અહ�વાલ રમતJું મેદાન ર�તી ટ�કર)ઓ અને િછkો

સાથે કામ હ9 ુ,ં પરં9 ુ .ુ ં aમ માટ� અને " એક reguada દોર) " કરશે , ,મ

નીડરતા માટ� !થમ વખત આ8યો �યાર� .ુ ંventured અને -હrમત.ું િશ_ક

મને -હટ પહ�લાં િવ§ાથ�ઓ સામે , બીજો હાથ લીધો અને માફ ઢCગ .4 થી

વષ¤ કાગળો આ, બહાર આવી છે ક� આ Wરૂક તર)ક� મારા સાથીદારો િપતા

સ5ંહો આવર) લે છે, વેચાણ ક�ુ` હ9 ુ.ં.ું gયાં મારા માતા Dકૂ) !થમ િવઝાડ$

યાદ મને અને મારા િપતા અને મારા ભાઈ લીધો અને .ું તે -હrમત ન હતી

મને આ જનનાગંો તેમને �પશ$ કરવાની િવઝાડ$ જો�ું અને તેના િતર�કાર

!થમ હતો દ)ધો ક� Vગૂ માઆં{વન ..ું એક !Vિૂત વOા મારા િપતરાઇ

અને મારા ભાઇ \ં અને તેમણે !થમ એક એ િપrક �લોયડ LP નહ| -

-દવાલ , primaço ઠંડ) .આ આવરણવાળા તલવાર રાખ ચચ$માં મે

1986 ના 1 લી @બરાદર) યાદ , ��ુત Hઝુ સાથે એક તી� વોક પહ�લેથી

જ હતો .તે Estarreja નગરપા@લકા માટ� છોડ) સમય છે , પાછા િમ�ો

અને પ-ર@ચતોને છોડ) , શાળા વષ$ 4 વષ$ િશ_ક પાસેથી એક અJગુામી

પ� Lારા સરભર કરવામાં આવી રહ) પહ�લા છોડ)ને લાભ સાથે મારા બધા

!�થાન \પાવવા મળ) ,મારા મૌન Lારા !શસંા દશા$8�ુ ં ..ુ ં Pardilhó 

ખસેડવામા ંEstarreja કાઉBટ) મ��ું �યાર� મને , થોડા મ-હના રહ) મારા

-દવસ થી -દવસ , .ું અમે હવે .ુ ં ભોગ હતી અને ભય હતો bulling કૉલ Hું

તે સમયે ખબર અહ| શa, માટ� ઘર�થી gયાર� Dસુાફર) પણ ભય હતો

ક�ુશ̀ાળા બસ , �શુ હતો , એક �યાં હતો " આ Vપૂ ભીની !".ું મારા િપતા

માટ� કાર ધોવા આવી હતી યાદ અને પહ�લાથી જ ટાઇપરાઇટર @બલ પસાર
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અને તેમણે મને �કૂવવામાં ક� 1 લી નોકર)..ું હ1ુ Vધુી લ¨Oુમ વય થ�ું

નથી કારણ ક� મારા માતાિપતા અથવા વાલી Lારા સહ) એક જવાબદાર)

માફ) શાળા ગ + ઓ Brodick મા ં5 મી વષ¤ દાખલ કરવા એટલે ખાસ

પરવાનગી સાથે 5 મી વષ¤ દાખલ થયો હતો.રોલ શૌચાલય કાગળ અને

પહCચી fumava- પહCચી જ મને વગેર� એક બ©ક + ૂટં, લાભ લેવા માટ�

માટ� િવZના સમયમાં રોકવા માગંો છો ... પરં9 ુ .ુ ં માર) !થમ -ડ5ી

મેળવી આ વષ¤ ,માં િવ§ાથ� 0ોસ કBh) ભાગ લીધો ક� ઉfલેખ15ºlugar 

માં મેળવવામા ં 1988/89 શાળા , છતાં નથી ઉગાડવામાં આવે છે તે

કોઈને માટ� ખરાબ કHું છે, તેથી �બૂ નેટવક$ અવગણો અને િસગાર�ટ

ખર)દવા જYું ઉગાડવામાં લાq�ું છે.તેમણે બાઇક �ેTસ િવના ચાfયો અને

ગભંીર .ું વહ�લી Estarreja આ થ^પડ પસદં કરો અને કાફ� માં ખાય ન

હતી , �ેKઠ વીશી પડોશી એક િવશાળ sg બાક) મારા !ારં@ભક p£ુપાન

મા ં sneakers ઓફ Hઝૂ ગા�યા હતા..ું હાજર) આપી આ 1 લી

Fિતમિવિધ સમારોહ મારા પારક)ટ દયા હતી યાદ આ તેમણે યાડ$ રમવા

માટ� ગયા અને .ું જમીન પર �ૂદકો લગા8યો હતો �યાર� એક loquat 

આરોહણ , આ �ગુીના તોડ) ... રહ) કાપી પાખંો હતી!અહ| મારા સીTવલ

શa થાય ;.ું �ઘી પણ છે ક� !ાણી eમુાવી હોવાની માટ� રડતી પડªા , .ું

એક મોઝેઇક જોડાયા Fત અને તેની દફનિવિધ માટ� �યાં જ ક�ુ.̀બધા �બૂ

જ સાર) ર)તે બી: -દવસે તે શોધવા જYું એક @બલાડ) ન હોઈ !આ વાતા$

પ-રણામ , અમે આ " TEKO " �વાગત -0સમસ હાજર માટ� ક�ું હ9 ું પરં9 ુ

મારા ઘરની દરવા: પર રખડતાં ઢોર મળ) હતી ક� એક �ૂતરો સાથે Fત

થાય છે અને લsય @બલાડ), @બલાડ) હ�યા માટ� મા� મારા TEKO .ુમલો

કરવા Vચૂના આપી આવી રહ) Fત થાય છે..ું પણ �જzાસા બહાર આછા

ટોચ પર એક પXથર સાથે -હટ અને તેને તોડ) નાcયો હતો.

               તેમણે ક� scolding કામ ક�ુ ̀ , gયાં કામ મારા શaઆતના
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-દવસોમા,ં તેમણે પણ વાચંી બાથaમ અખબાર લેવા ... પે�h) મને

આ¦ય$ચ-કત થઇ ગયા અને મારા ભાઈ અને Lારા ઝડપાઈ ન સમયે એક ક�

બે િસગાર�ટ જોક� પીવામાં મારાબહ�ન કાર િવBડો બહાર પેક�ટ ફ�કYું ભય સાથે

પહC�યા..ું વ[ુ છાયા સાથે એક અJભુવ હતો : eમુાવી પરં9 ુ મળ) આવી

હતી.પરં9 ુ ફTત પસદંગી કર)ને , Vરુ@_ત .તમારા દ_તા રાસાય@ણક ઘન

અને આવlયક પાણી ખોરાક .સાહસ માટ� HRુતા પોતાની " છાયા " �તરો

અને ઉતરાણ, Caricuao હતી.વ[ુ Vરુ@_ત હતો , પરં9 ુ વલણ Lારા

એકલા , દ�ખીતી એકલતા �બૂી ..ુ ં Caricuao વ[ુ લખી તર)ક� આ,, .ું

તમારા િવZમાં સામનો કરો અને તેને અથ$ઘટન .િમ�ને �વત�ં તેમના

જગંલી !�ૃિત વગર {વી ન , પરં9 ુ વા�તિવક newbie સખાવતી {વન, 

.ું �નાતક થયા , gયા ં Caricuao માં ગભ$ સાર માં ભીષણ પરં9 ુ યોqય

અને તમારા િમ� માટ� સBમાન વફાદાર �વુાન લોહ), ખાસ કર)ને !મા@ણક

એક નીડર �વભાવના છેસાથી અને િમ�.,થી વફાદાર સાથી Dસુાફર) અને

સામેલગીર) હમંેશા . ૂફં અને મૌન સાથે અથ$ઘટન ..ુ ંCaricuao " શેર)ઓ

" અને કંપની ના પડછાયા Wરૂ) કરવા માટ� Wરૂતી થોડો રહ�તા હતા.પણ .ું

-હrમત વ[ુ જો�ું અને તેમણે તેમની �વત�ંતા માટ� Dકૂ અને વૈધાિનક

િવZાVુ િમ� @લrક �થાપના કર) હતી.જો �યાં વ[ુ હતી એક વાત �વત�ંતા, 

હતો, એકલા , એકલા હતા !અને મફત !શેડો Yfુફ હોવાની તેમના ર)તે

ઊ:$ �લeલુાબી extrahuman .તેના ભસતા સાથે !�ૃિત જનીનો તેમના

જગંલી �વત�ંતા પર લાદવામા ં .વ[ુ સાથે એકલા નાતાલના આગલા

તેમના આ�યા��મક ઓશી�ંુ શેર , અથવા fraternally પણ તેમના પીwું

શે-રrગ રાગ માં એક મફત વાનગી Lારા જોડાયેલ છે, gયાર� તેના બદલે

Caricuao વ[ુ શેડો લીધી.અમે પસદંગી કર)ને એકલા છે ?ના કોસ$ !અમે

!�ૃિત આકાર તર)ક� લાગે માટ� DTુત છે.મને તે એક ભેટ આ -0સમસ , વ[ુ

Caricuao હતી, પરં9 ુ જBમ:ત આJવુિંશક પયા$વરણ માટ� તેમણે જગંલી

પોતાના !�ૃિત HRુતા મફત રાgય ની લાગણી માટ� તેમના રંગV�ૂો Lારા
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ખ©ચાય છે.{વનના માગ$ તર)ક� ભેદ) પરં9 ુ {વન માટ� વાસના Lારા

ચાલ9 ું અને કોઈપણ બધંન અથવા લાદવાની માટ� તમાર) લોનલી પરં9 ુ

મફત હાથ ભોગવે છે..ું અને છાયા વ[ુ િમ�ો છે , unconventionally 

અBય જબરદ�તી અ@ભનય તેના ર)તે uncharacteristic છે , અમે

માતાનો �ુદરત હાથે મફત છે અને તેથી અમે Y�ૃR અને Hું અમે અમને

!સરYું !ે-રત .

               

.ું મારા િપતાના !ેમી જોઈ especado 10 થી વpુ િમિનટ !ય�ન મ��ું છે

અને િવચા�ુ ̀, ઓછામાં ઓછા તે એક અવાજ અDકુ સમ�યાઓ હોય થવાJું

હ9 ું કરવામાં ક� િવચા�ુ.̀

               .ું હમંેશા મારા ભાઈ ગ��ું પણ તે એક વખત તેના D�ૂો સાથે

મને હરા8�ું અને .ુ ં શેર) Pardilhó , Estarreja કાઉBટ) Lારા pajamas 

માં ભાગી ગયા અને brambles ન{ક બેકયાડ$ માં Fત આ8યો gયાર�

મારા િપતા ની ઓળખ �ાટક)..ું કારણે તેના ચહ�રા પર eણુ માટ� મેકઅપ

સામાBય !�થાન રિવવાર� Dકૂ) હતી �યાં Vધુી..ું તે માટ� $ 300 કર) હતી

gયાં તેમણે મને તમે મા� -રમ સાથે ટાયર વગર સવાર) બાઇક વેચવામાં

મારા દાદા ઓફર કર� છે અને વજન કરવા માટ� તેને વેચાણ થ�ુ ં , �ેTસ

વગર ચાfયો અને પકડ) sneakers ગા�યા હતા.આ શાળામાં .ુ ં તે મ1ૂર

,થી ખરાબ હતી ભાન નથી , બે નકારા�મક, એક બી: ગ@ણત હ�તકલા

સાથે Fત.�ુદરતી ર)તે સમાજ Lારા સકંળાયેલા અને તેની -રવાજો !ેUTટસ

�ટબોલ મારા લાબંા કાર-કદ«મા ં 3 એક �યેય Vધુી પહCચી ક�Bkથી તે{

તર)ક� શa ,વી 8યાયામવીરની �પો�્$સ Tલબ Estarreja તર)ક� 1998 માં

Fત Vધુી આ કાર-કદ« �ટબોલ રમતા 1989 માં શa કર)ને,પરં9 ુ તે

Ovarense સામે તાલીમ મેચ હતી .તેઓ ક�Bk આગળ S�થિતમાં પીછેહઠ
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થઈ હતી વધારો થયો છે તે પછ), .ું ક�UBkય માં ર_ણ મેળવવા અને હો¢ા

ર)@લઝ ત�કાલીન અિધકાર મ�યમ સર�રાશ ક�Bk પર પછ) , vૂરના બાક)

!વાસ.તે , છતાં એ 2 { �યેય, .ું કોચ ટ)મ ક�^ટન અને રમવાJું ક�Bkીય

િમડ-ફfડર હોવાJું Wછૂો -દવસે બના8યો ક� રમત એક ગોલ કય; ર{�ટર

કરવા માટ�, એક �ુcયાત િવરોધી Bયાયી રમતના એક રમતવીર તર)ક�

માર) કાર-કદ« ઓવરને Fતે :ણીતી હતીએક તફાવત કર) અને એક " 

cuequinha " ગોલક)પર કર)ને િવરોધી �યેય મ�યમાં ના Fતર સવાર)

._ે�માં નાટકો કરવા માટ� ક� �ટબોલ રમતો માટ� િપન લેવાના િવચા�ુ.̀

               1990/91 માં બળવાખોર હોવા માટ� Estarreja , ખરાબ ક�

આ શાળા સાથે સકં@લત કરવામાં આ8યો હતો ઉ�ચ શાળા મા ં 7ºano 

હાજર) આપી અને મને વગ$ખડંમા ંmasturbated એક -દવસ, પે-hઅટ

િમસાઈલ હોવા તર)ક� ઇિતહાસ !ોફ�સર Lારા ડબ કરવામાં આવી રહ) છે ક�

આ વાતા$ પસાર - ક� તે સમયેઇરાક �Rુ , �વાભાિવકપણે વષ¤ 4 નકારા�મક

નામ1ૂંર .તે !થમ અને એકમા� માર) શાળા કાર-કદ«માં હતો કારણ Hું

સૌથી મને Jકુસાન પો�ુ$ગીઝ હતી.5 મી વષ$ હતી gયા ં Brodick શાળા

પર પાછા કરવાનો િનણ$ય કય;.આ 1991/92 શૈ_@ણક વષ$ 7 શાળા ગ + 

ઓ Brodick !થમ વષ$ misbehaved cયાિત ધરાવે આવતા, સાથીદારો

વ�ચે " એyસ " ઉપનામ કર) પછ) , જો ક� શાળામાં સફળતા મને પહ�લેથી

મા ં , પસાર 5ેડ પરવાનગી હતાતમે Brodick માટ� Estarreja આવે છે

શા સામનો gયાર� �ચાઇ શાળા Estarreja હાકં) કરવામાં આવી છે

કહ�વાય .એક હાથ કવાયત સાથે તેને બનાવવામાં આવે જ ના _મતા

બમણી કરવા માટ� ઓછ) ગીચતા �લોપી -ડ�ક વ|ધેલા , , " બાઇક " પર

Brodick માટ� Estarreja પાઠ જવા માટ� આ8યા હ�9Wુવૂ$ક

hypermarket માટ� ગમ અને ક�Bડ) ચાવવા ચોર) , Fડાશયના �યાં Vધુી

પછ) :ઓ ..ું માર) કાર-કદ«માં કરવામાં �ેKઠ રમત સીધો પછ) હતી અને
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આ વાન મને ઘર મેળવવા માટ� આ8યા �યાં Vધુી �ંટ Tલબ સામે હતી ..ું

નામવાળ) િમ�ને માખણ સેBડવીચ માં એક �લાય Dકૂ) " MINETE ," .ું

મને !ભાિવત થયો જો�ું !થમ પોન$ -ફfમો , એક મ-હલા , સાપ અને ઇલ

અBય હતી , તેને યાદ છે ક� એ જ સમયે કંઈક Fતે મારા િપતા klયો -ડક

અને tits હતી... આ Estarreja અને Brodick યા�ા પૈક) બનાવવા માટ�

cp Lારા ]TલઅરBસ હતી પરં9 ુ તમા�ુ 8યસન વધાર� તી� બનાવી બદલે

પાસ ખર)દ) શa કરવામાં આવી હતી તર)ક� ... .ું મા� તમા�ુના માટ� નાના

ફ�રફાર હોય તેમ hitchhike માટ� એક મચં પર પહ�લેથી જ હતોઅને બેકર)

પર ગયો અડધા loaves સાથીદારો સાથે મો:ં Litrada બીયર પીતા

ખાય છે.ઘર� મારા દાદા એક airgun થી ગોળ) અને છરક9 ું જYું લીડ અને

લગભગ મને -હટ અને અt ના buzzing સાભં��ુ.ં.ું એક વખત હવે

દવાઓ 0�ઝ એક ગમ સળગાવી અને ભાગં હ9 ું ક� પોતાના પ_માં માનતા

કર) પછ) કાળા ચા+ ુ, એક જBમ-દવસ પ_ માટ� ગયા હતા.તમે :ઓ તે

પહ�લા h�ન મારા િમ�ો ઘરમાં કહ�વામાં આવે છે અને મારા િપતા માટ�

શે�પેઈન બોટલ ચોર) કર� છે અને હાકં) શકાય આવતા અનેક વખત

તાલીમ પહ�લાં પીpુ ં .એક -દવસ તેના િમ�ો એક હોS�પટલમાં દાખલ કર)

હતી ક� આવા દાaનો નશો લીધો હતો.તેમના િપતા મારા િનમા$ણ ફ-રયાદ

કૉલ પર આ8યા હતા.આ �ટબોલ Tલબ ખાસ તાલીમ હતી Fદર, આ નવી

!િતભા શોધમા ંAveiro અમાર) િવરોધીના ટ)મ પસદંગી હતી.એક !ચડં

વક$આઉટ કરવામાં આવતી અને તેઓ Aveiro પસદંગીમાં તાલીમ આપવા

માટ� મને Dકૂ) અને તે પણ એક ^લેસમેBટ મળ) �યાર� તે છે.Aveiro 

િસઝનમા ં 91/92 �ટબોલ એસોિસયેશન , ડાબી બા1ુએ descaindo , 

એક �hાઈકર તર)ક� ભજવી એફસી માટ� પાછળથી હતી , ખેલાડ) માટ�

અવે{ હતીપોટ; .પસદંગી પેટા 13 મા ં11- 07-1992 .ું માર) તક હતી

આ રમતમાં અહ| હતી અને બી: અડધા તર)ક� ગયા , તેઓ આ િસઝનમાં

91-92 Fત Leiria ની પસદંગી સાથે Aveiro ની પસદંગી સામનો કય;
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,માં એBકાઉBટર હશેAveiro , 2 - - Leiria , ઓ _ે�ની રમતગમત

સ�ુંલ ખાતે 1 " રમત જન$લ Aveiro , મગંળવાર, 1ુલાઈ 14 , 1992 

Lારા અહ�વાલ .,ક)Bટો ." માં �નાન પાછા, આ Aveiro ટ)મ બી: િનણ$ય

સાથે _ે� લીધો હતો.આ leirienses !��ુવ gયાં !થમ ભાગ િવપર)ત, 

Aveiro રમત એકાઉBટ લેવા અને વpુ સાર) િવરોધીના સરં_ણ શોષણ

ક�ુ ̀ , પ-રણામ પર એક "િવશે ચહ�રો" આપી હતી.આ @બકન WKૃઠ�િૂમ " 

પર સાઇન શa ક� Moorish Filipe મારફતે equalizing �યેય, પહCચી

..ું મને તે રમતમાં Hું કર) હતી ખબર નથી , .ું બોલમાં ક�ચ કરવામાં

અ_મ હોઈ તર)ક� અ�યાર Vધુી ચાfયો , અથવા �બૂ ધીમી હતી ક� �બૂ જ

ઝડપી હતી , પરં9 ુ Fતે ની 3 { �યેય �યાં બના8યો આવશે હોવાની યાદ

માર)�ટબોલ કાર-કદ«, આિથક કારણોસર રાKh)ય ટ)મો વ�ચે કોઈ �ુના$મેBટ

�યાં હતો આ વષ¤ , તમે વpુ િવકાસ થયો છે શક� ?તમને ખબર નહ| .શાળા

ગ + ઓ Brodick મા ં 8 5ેડ હાજર) આપી હતી અને પહ�લેથી બધી

Fતરાલો પીવામાં , શૈ_@ણક વષ$ 1992/93 આવે છે, તે િવચ@લત વત$ન

સાથે બળવાખોર હતી.તેમણે !થમ હોS�પટલમાં દાખલ થાય �યાં Vધુી

મારા િપતા ની �ખો સામનો કરવાની કોઈ -હrમત હતી , .ું તો તે તમને

શૌચાલય હ9 ું કહ)ને માથા પર એક શૌચાલય બેઠક સાથે એક ��Bચ વગ$

આધાર આવે મ��ુ ં, લlકર) ��ૂલ હતી , એક િમ� જણા8�ુ!ંથમ �ટબોલ

તાલીમ અને .ું એક ધબકારાને લીધો છેfલે પછ) ઘર� જતાં પહ�લાં ઔષધો

chewed , એક તાલીમ રમાય શa " લીધો એક" અને તેને .ુમલો અને

�યાં બહાર હ1ુ વpુ લીધો , મારા માટ� રાહ તેમને જણા8�ુ ં , અનેતેમણે

waited ... મારા માથા એવી ટાર સામે હતી �યાં Vધુી તે " Pardilhó " 

ના ઉપનામ હ9 ુ.ં.ું તેને નામ �ુ * આ^યા મારા એ-ટક માં !થમ -ડ�કો હોય

છે.એક ¨વુડ છોડ) , મકાન ટોચ પર એક �કાઇલાઇટ વધારો થયો અને

મારા િમ�ો ખાણ એક િમ� એક સગડ) ન{ક મયા$દા ની ધાર મને મ��ુ છે

તે Nuno સાથે , ઉન અનેક વખત પીવામાં સાથે , અBય વ�9ઓુ વ�ચે
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છત પર ધાબળા હોય આ8યા ક�.ુ ં સ9ંલુન અને મને લગભગ છત પરથી

ઘટ) જવાJું કારણ બને બધં હતો.e�ુસે n+ુ ર� n+ુ ર� મને ગદંા િછkો

Wવૂ$5હો અને આ વાદળ) વીજળ) હડતાલ કરશે ક� Intolerances વહ� ક�

ઊ:$ ઝળહળ9ું કર) આ0મણ કર� .તમામ {વો Lારા ઉ�પ¯ આ !કાશના

નથી જ-ટલ થઈ રહ) િન[ુપkવી દંભ ના Dlુક�લ શરમ વગર ઉપકરણો માં

ચાલે છે.આ લેસર !કાશ પેિનh�-ટrગ અને અvૃlય અklય અને qલાિસયસ$

કરવા ¨સૂી આવે છે.તે પોતાના માનિસક ધ 0ોસરોyસ માટ� અસબંિંધત

ધારણાઓ માં એક આ�યા��મક અને મા�ટર !કાશ છે.તેમના પોતાના ઝેર

અને તેના મારણ માટ� ઝેર) િવચારો અને preconceived િવચારો તેની

બીમ �સૂણ Lારા અ!ગટ અને િન[ુપkવી કારણો .છત !કાશ, -દશા અને

-0યા , -0યા કયા$ વગર હ�ડ માં Wવૂ$વ9્ આ અ!ગટ �યાનમાં ચ|થરા

યાદોને !કાશમા ં pierces ક� pમુાડો , ધીમી અને uncoordinated 

massificadora મનની બેબાક�ં િવચાર ના પગલાં ઠં�ુ રાખે છે ક� આ

મોટર .િનUK0ય સમય િવશે ઉ�સાહ) વેધન છે અને મગજ અને ઉOેજક

લાઇટ Deambulante િવ}તુ ઉOેજના વહ�ચણી કર� છે.ખાલી બકબક એક

desencadeio જોડકણાં તર)ક� , mesmerizing અને લકવો બોડ) માસ

માં તી�.આ છત લાઇટ Nાં Fત એ]Bજિનય-રrગ વડા પર આવે

છે."ક�ટલાક લોકો વાદંરા, અBય લોકો ફTત attics છે!" Dcુય !વેશLાર

અ�પKટ છે ક� અBય લાઇ�સ , .ું યાદદા�ત , િવચારો સાથે ભેદYુ ંattics 

માગંો , �ૂંકા {વન Dcુય કારણો વગર પરં9 ુ ઘણા યાદદા�ત સાથે રહ�તા

હતા.મન કાયમ ખોલી અથવા છાતી માં બધં શીખવYું છે ક� યાદદા�ત ... 

Ia વીએચએસ ટ�પ લેવી , અને પૈસા નથી કયા$ સમયમાં ફ�લાવો ભા�ું

�કૂવવા અને ભાqયે હ9 ું તે િવષે િવચારવાનો Vતુી વધારો િવભા{ત કરવા

..ું પણ એકઠા ક�સેટ મ-હના હોય છે.1993 માં .ુ ં મારા પૈસા લેવા માગંતા

શa ક�ુ` હ9 ું અને એક રમતો aમ માટ� કામ કરવા માટ� એક કોલ પછ) ન�)

ક�ુ.̀તે સમયે તેમણે 15 વષ$ની હતી અને જqયા 0મ અને !વેશતા 16 
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હ�ઠળ તે !િતબધં રાખવામાં ક� સOા ઘણો જોઇ હતી .આ ભાગં સાથે !થમ

સપંક$ આવીને તેને નીચેના 17 વષ;માં પાછળથી વપરાશ બહાર આ8�ું

છે.આ પયા$વરણમાં .ુ ં અBય વા�તિવકતાઓ સાથે સપંક$ પણ Nાર�ય

નકાર) અને .ું વપરાશ મારા {વન એટલે .ુ ં " રચાયેલા " થઈ શક� છે

0મમાં અથવા હ�9 ુ ન હ9 ું દર�યાન .ું હતી ક� કહ) તર)ક� , હ�રોઈન અને

કોક�ઈન ના ઉપયોગ ના પાડ) પરં9 ુ Nાર�ય.વપરાશ તરફ અયોqય વલણ

અને પહ�લેથી 1993/1994 મા ં9 5ેડ ફાઇન@લ�ટ શાળા વષ$ પ_ ના Fત

ના !�9તુકતા$ હોવા એક !cયાત " કલાકાર " હતી.

જનર�ટર , જનર�ટર અથવા જનર�ટર !ેમ Hું ¥ધણ આ ન વ��ુ$અલ દ° -હક

ઇ�છા !ેમ , અને આ ભાવના સબંધંી @લrક પારદશ$ક �ુબંન અને

ભાવના�મક ઊ:$ અને વીજ જોડાણ િવકાસ માટ� આવlયક કંઈક માટ�

તર��ુ ં.આ જનર�ટર આ -દવસ થી -દવસ ના ઉ:$ ફ)yસ ક� ના�તો, અથવા

રાિ�ભોજન , અથવા પાણી લેવા તર)ક� દ° િનક !િતિનિધ�વ \પાઇ ચહ�રા

સાથે egos અને 8યSTત�વ Wરૂ) પાડ� છે.કોઈ મા�ક અથવા lacerating 

િવચારો, વા�તવમાં !ેમ ના ઉ:$ અથવા ઊ:$ અને તી� વેધન અને

!િતિનિધ , એક અિવનાશી પાવર અટક) :ય Nાર�ય ક� ક�બલ Lારા

મેળવાય {વન ક� !ેમ અને એકલતા લાગે વીજળ) ના !ેમ આપણને

enquadramo પરં9સુા�ુ ં , કાયમ !હમંેશા તર��ું વીજળ) ઇ�છા જોવા

અને ક�ટલાક ધીરજ �ટક વાયરો હોય િવ}તુ મા�યમમાં કHું !િતિનિધ�વ ક�

-દવસ અને �ાVં ુ ચહ�રાઓ એકિવધતા શોધ કર) હતી.જBમ:ત મોટર ની

કfપના માં સાહસ અને વા�તિવકતાઓ પહ�લ પરં9 ુ ત�કાલ સપંક$ વા�રુોધ

સાથે .સવ$સમંિત આ વસવાટ કરો છો ઓફ -રયા@લટ) અને ન હાલમાં પરં9 ુ

સભાન ઇ�છા લગભગ અvૃlય અBય વા�તિવકતાઓ ની તાક) કર) ક� , 

મોટર {વન, મોટર માટ� જaર) સપંક$ , પરં9 ુ તે �યાં છે!�યાં તા�કા@લક તક

ના અથ$માં હમંેશા હાજર હોય છે, તેથી મી-ડયા ન !ેમ જનર�ટર ના િવચારો
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માં �લાઇyસ અથ$ થાય છે અને સસંાધનો ઉપલnધ , નીરસ હોઈ શક� ;!ેમ

િવશે જનર�ટર ચોર)�પીથી ભટકYું અને કોઈપણ અBય @બન વ��ુ$અલ

પયા$વરણ પર હમંેશા છે અને આ �બૂ જ ર�યાપ�યા ના હોવા , પછ) તે

બનાવે આનદં ની :તે કરYું ન શકો િનયિં�ત , અને તમે હમંેશા stifle 

ઇ�છતા આ�મા �ુકડો આ હમંેશા હાજર ચહ�રાઓ મા ં proliferates.ઊ:$

એક અને સતંોષ તેના અથ$માં બ.ુસા�ં�ૃિતક , અમે વ��ુ$અલ અને કાfપિનક

છે માટ� જ મનમાં નવા િનયમનકાર) સOા �પાવી અBયો હાજર)માં અથવા

પોતે અર)સામા ં, િવિવધ વા�તિવકતાઓ િવકસાવે છે ક� સતંોષ છે , કારણ

ક� તમે , કોઇ �ુકડો િનકાલ શકતા નથી કારણ ક�B�hુોન , આ !કાશ ના

વા�તિવક !ાણી છે ક� .તેજ�વી ±�ગન આગ લાગી અને અમને વહ�તા

વત$માન અને હા, દરરોજ આપણને revitalizes અમને તાકાત અને

mime gleaming માણસો અને �લૂ કર) રહ�+ું આપે શકાય છે!વોકસ$ તે

Lતૈ અને દમનકાર) વા�તિવકતા છડ� ચોક ક� !કાશ ક� માદંા અને �વા�Xય

1ુલમ ના બળ કર) શક� છે., આ વત$માન નકારા�મક ²વુો અધ$:5ત

¨સુણખોર) અને િવરોધી જ-ટલ 8યSTત�વ �ડા પીડા ઘટાડવા Fગે તમને

abatas બદલે eણુાતીત વા�તિવકતા અને નવીનતા અને િસ�R ની

ભાવના ના િવરોધી રાસાય@ણક અને રાસાય@ણક ફ)ડર સ-ક�ટની

હકારા�મકતા , િસ�R આ ક� જો તમે મેળવાય નથીકોઈ આનદં તરફ

બેબાક�ં ર�સ -ફડરછે, પરં9 ુ આ મોટા િવચાર અને hાBસિમશન ના મો:

માટ� મન drags તર)ક� તબદ)લીપા� નથી.િવચારો ના !સારણ વા�તિવક

છે અને સ-ક�ટ િવકસે અને કોઇ આપણે બધા @બટા nલોકર બહાર ઉOેજનના

શaઆત કર) છે પરં9 ુ તે {વન માટ� અમારા તરસ વધાર) કારણ ક� આ

સ-ક�ટ દ@લત સવંેદના અને Vખુી ના કાલાતીત હવામાં હાલની �!ેડ હોય

નામ1ૂંર કર) શકો છો.આ આવેગ તેથી આપણા િવચારો પર અસર અને

Nાર�ક તકરાર થઇ ક� િવચારોમાં િવકાસ , પણ તે !ોટોન ના ઉOેજના બાb

વા�તિવકતા તરફ દોર) જશે ક� , Vખુ લાવી શક� છે.વાદળ) !કાશJું Wલુ
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અને સીડ) મારફતે ચાલે છે અને થોડ) "nf�"ુ શોધી ક� પારદશ$કતા છટાદાર

િમ�તા તેના અfhા સવંેદનશીલ બીમ Vુદંરતા �વાગત કર� છે ક� , આ

સભંિવત િવકાસ િવનોદ) ફ)yસ ક� લાગણીઓ શSTત ઉતર) :ય ક� વાદળ)

!કાશ મજ�તૂ લાગણીઓ કારણ�તૂ, મજ�તૂ વpુ તી� અને ગહન

િવભાગીકરણ લાગણી અને Hertzian તરંગ ક� ઈનામી કર) સાથે અમને

ન_�ની માં િવકાસ પામે છે.આ શSTત �ડ) અને કાયમી િમ�તા અસર

,માં વસવાટ કરો છો લાગણી, પીરોજ �ાVં ુ મનમાં િવનાJું અસર કર� છે, 

તે પોતે vુલ$ભ સ³દય$ અને �વા�Xય અને શSTત આપના[ંુ ના ગાડંપણ અને

આનદં !ેમીઓ :vુઈ બીમ ધરાવે છે.સિંધકાળ તી�તા ના V�ૂો તેમણે

િવકસે છે અને ઊ:$ અને અિનKટ ગરમ ર_ણા�મક !સારણ અને યાતના

અને મૌન , અમને eludes અને અDતૂ$ િવચાર આપણને ઓળખવામાં ક�

ના, નથી મા�ક સાથે ડો´ , તે જqયાએ મજ�તૂ !કાશ અને સઘન આનદં

છેવા�તિવક અને કાfપિનક , પણ તે અસર કર� છે અને ,ઓ હમંેશા

ખસેડવા અને �ત-રક અને મજ�તૂ િમ�તા માટ� મયા$દા બહાર ચલાવવા

માટ� તેમના પર અસર કર� છે .તેમણે !ેમમાં પડ� છે અને કારણ એ પણ

લાગણી માટ� ખોરાક સેવા ક� િવનાJુ ં , આવે અને આનદં લાવે છે અને

સચંય abrocha વાસના , ડો´ ક� આનદં ક�લર) છે અને આ !ાથિમક રંગ

ડાઉન આવે+ું છે ક� ઉOેજના એક !ચડં તમામ આ0મણ કર� છે અને રોfસ

ક�વીસમય સાથે ખાલી છે પરં9 ુ તે આ ભિવKયમાં અvૃlય નથી ક� ઊ:$ , 

એટલે હમંેશા હાજર હોય , ર_ણા�મક , અમને બેકા� ૂ તેજ�વી આનદં ના

�તર બદલાય દો નથી.

               1994 માં .ુ ં ઇલેUThિશયન શીખવા શa ક�ુ` અને .ુ ં હ1ુ પણ .ું

એક �ટક µેડ માં એક �ચકો લીધો અને Fતે કોઈ ઇલેTh)ક વત$માન �યાં

હતો આ કારણ માટ� " Faíska " તર)ક� ક�ટલાક Lારા ઓળખાય \ં તર)ક�

એક ઉપનામ �યાં ઊભી થાય છે..ું રા�ે હાજર) શa ક�ુ` અને પછ) -ડ�કો
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5હણ કરવા 1994 માં !થમ Dલુાકાત , .ું આ " પકડ) - કપ " .ું હ1ુ

પણ તમે એક Zાસ ટ��ટ અને તે �ચા કરતા ં2.0 હતી ઓપર�-ટrગ પહ�લાં

પ-રણામ ક�ુ` છે તે -દવસે યાદ બની હતી.આ, રા�ે િવ@ચ� હતી , .ું

હમણાં જ આ બોટલ અને મેનેજરો તેના માથા બહાર સાથે ઘરની એક પછ)

કરવામાં આવશે તમામ -ડ�કો પકડ)ને , અને ઘરમાં મને �યાં છોડ) , તે

5હણ ઉનાળામાં ના છેfલા વષ$માં .ુ ં ઓવરને તર)ક� મેળવવા ક� એક

અ:યબી હતીશોટ અને bartenders કર) બારટ�Bડર લાબંા સમય Vધુી

ઊભા કર) શક� છે ક� , રા�ે મ�યમાં બદલો ..ું િવકસે છોડ) અને .ું

Fડાશયના િવચાર, 10 વષ$ ખાતે શૈ_@ણક વષ$ 1994/95 જોડાયા રમતો

િવ�તારમાં શાળા જોસેફ macedo fragateiro , ઇડ) kUKટએ હમંેશા સૌથી

ખરાબ હતો.શાર)-રક અને આ પણ મારા ખરાબ વત$ન કારણે હતી રમતો, 

.ું પણ કલો-રન માટ� એલજ�ક !િત-0યા ઉfલેખ �ચાઈની S�વિમrગ

8યવહારમાં તબીબી !માણપ� હોય , પરં9 ુ Hું મને ખબર ન હતી S�વિમrગ

હતી!તેમને Estarreja ના વેપાર) િવ�તારમાં ભડંોળ એક� માટ� " લેસ

bufons " અથવા peidolas કહ�વામાં આવે છે અને આવી હતી ક� �ટબોલ

ટ)મ હતી.દાaનો નશો સાથે, મને બી: િમ� સાથે Aveiro માં પી, પસાર

કરવામા ં" સબમર)ન " બીયર અને ક�ક િમ�ણ મીઠ) મlકર) માં બની હતી

, gયાં ગૌણ પર વૈિZક Wરૂાવાઓ પહ�લાં તબ�ામાં હતી .

અમે અમે મ�યા ધ gયાં જણા8�ું એપાટ$મેBટ ખાલી બોટલ �ટર

એપાટ$મેBટમાં તેને લીધો ક� બીયરની થયો �નેહ સાથે બા� ૂ Vપુરમાક¶ટ �કટ$

માં ફાઇન@લ�ટ ના !વાસ મા ં..ું મા� આ Vપૂ આ8યા હતા હ1ુ ટ�બલ પર

�ઘી ઘટ) Fત અને .ું રાિ�ભોજન ઘરમાં મને એક રાઈડ આ^યો પછ)

ટ�બલ પXથરમારો ઉઠ� છે અને gયાર� .ુ ં એક પ_ બનવા ઇ�છે છે, ,થી તે

સમયે માર) ગલ$��Bડ ની વષ$ગાઠં !સગેં મને furadouro નશામાં

મ�યોઅને ન ઘર પર .એક શૌચાલય અને માં માણસ turds એક સDkુ માં
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�બૂક) અને ઘણી વખત મારા દાદ) સાથે વાતચીત મને બહાર આવે છે તે

સાથે વાત કરવા ગ��ું કારણ ક� અઢાર -ફfમ જો�ું મારા માટ�

Trainspotting હમંેશા અઢળક મ:ક મળ) ક� �લુશીટ છે એ પોદળોમારા

ઇટા તેઓ પણ રમ અને ઘણા શોટ 3 બોટલ સાથે મારા ભાઇ લqન પ_ માં

ધમકાવીને હતા પણ 1ૂની eુડંાગીર) કર) અને આ સવાર� અપ ઘા nલા¥yસ

પકડ)ને ક� ગૌણ ..ુ ં, આ �ટબોલ �ુના$મેBટમાં આ " ચેચન " ડબ ટ)મ માટ�

ચેS�પયન 12 5ેડ માટ� પણ પાછા ગ@ણત અને ભૌિતક રસાયણશાt સાથે

સ0ંમણ િવચાર કર) શક� 11 મી 5ેડ શાળા જોસ Macedo Fragateiro 

પહ�લેથી 1995/96 મારા !ગિત ચા+ુ રાc�ું અને માં બBયાતેમને

Wનુઃ!ા^ત મળ) નથી ..ું બાર) એક વગ$ બહાર ગયો અને તેણે 1ૂથના

-ડર�Tટર તે મારા માબાપ કહ�Yું કરશે અને .ુ ં ઘર� સમ�યાઓ હતી ક�

ચલા8યો જણા8�ું હ9 ું ક� ,ઓ બાથaમમાં િશ_ક માટ� ગયો હતો કહ� છે ક�

દરવા: મારફતે ચાfયો.જો ક� ચાલી સવાર) અને �ના�નુી �બૂ ફ-રયાદ

અને બાદમાં એક વષ$ લlકર) િનર)_ણ મને અયોqય ગણે , લlકર) સેવા

looming થયેલ િનKફળ કયા$ , વષ$ 1996/97 માં એક સારણગાઠં

-ક�સામાં સચંા@લત કરવામાં આવેલા, તે મારા પગ Jકુસાન કારણ ચલાવી

શNા નથી ક� મને ફ-રયાદ કર) હતી.તે િ�કોણીય ટબ; િમ�ો 3 ગાળકોની

સાધંા એટલે કર) હતી.અહ�વાલ " પાછળ " 1ૂથ પર અસર થાય bulling 

પ-રS�થિતઓમાં અને ડબ , રાિશઓ હતા.Fડાશયના lunchtime શહ�રમાં

4 અને 5 લોકોને બેઠકો !ો�સાહન , મારા �ેKઠ સાથી Nuno સાથે ભેગા ,

અ@ભ8યSTત અને મહ�માનો �વાત·ંય પર વા�તિવક .ુમલા સામાBય @લrગ

1ૂથો coagíamos .ઘોષણા નગર હોલ Estarreja , .ું ઉતારો : તે

1ુલાઈ , ઓગ�ટ અને સ^ટ��બર 1997 ના મ-હનામાં Dળૂ�તૂ િશ_ણ

"સ-0ય ર: " ના 1 લી ચ0 બાળકો માટ� ઓ¸પુેશનલ કાય$0મમાં એક

મોનીટર તર)ક� સેવા આપી ".ું સેવાઓ Wરૂ) પાડવામાં તેની ખાતર)8યાપક

ર)તે માBય અને બનંે રસ અને !િતબRતા demostrados અથવા કામની
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eણુવOા !શસંા કરવામાં આવી છે .સતંર� માં કહ)ને પછ) તેમણે એT�પો

થઇ રbા હતા .ું ખામી સમપ$ણ લીધે તમાર) િનrદા ક[ંુ \ં gયાં

1997/1998 12 મી વષ¤ વષ¤ Wનુરાવત$ન િવBડો બોTસર બહાર ફ�કવામાં

કયા$ એક અિશKટ !યોગ આપવા અને મને બધી nલર આવતા ક�ટલાક

િમ�ોની ઘર� ગયોિવ§ાથ�ઓને કોલમ તે વષ¤ ±ાઇિવrગ શa ક�ુ.̀, અમે

હમંેશા કંઈક કરવા માગંો હમંેશા કંઈક માટ� રાહ જોઈ ansiosíssimo 

S�થિતમાં રહ�તા હોવા છતાં રાહ એટલે તે સાથે સાથે, ઈ�છતા જS�પ¹ગ

ઇ�છા , અવગણીને અને p£ૂપાન �થળ @ચrતા સરકાવનાર વગર વૉ-કrગ

હતી સવાર) ºમર સાથે બદલાય છે , અમને બpું િવલ તર)ક� રહ�મર{

િવ[ુR પોતે .આ વષ¤ .ું નીચે મતદાન દરખા�ત તૈયાર : તે જવાબદાર)

મહાન િનણ$ય અને અથ$માં સાથે છે ક� આ � ૂટંણીમા ંcandidatamos ઉ�ચ

શાળાના િવ§ાથ�ઓ જોસ Macedo Fragateiro ના સડંોવણી .અમે આ

શાળા માનમરતબો માટ� સા�ં�ૃિતક અને મનોરંજક !YિૃOઓ !ો�સાહન

આપવા મથYુ ં, તે ખરાબ ર)તે �ત-રક અને બાb લાદ) જaર) છે.આ અમે

!�તાવ �યેય હાસંલ કરવા માટ�: - એક finalistas- !મોટસ$ ના અJ�ુિૂત

સા�ં�ૃિતક અને રમતો �વુા સ^તાહ સ-હત સમ5 િવ§ાથ� વ�તી આપી

દ)ધેલ -દવસો , �ટબોલ �ુના$મેBટ, બા�ક�ટબોલ અને વોલીબોલ !ો�સાહન

(W[ુુષો / tીઓ .. ).�વુા સ^તાહ િવિવધ !YિૃOઓ સાથે -દવસ - - એક

@બ@લયડ$ ટ�બલ �ટબોલની associados- સપંાદન તાલીમ - રચના અને

society- સમ�યાઓ િવ§ાથ�ઓ :ણ એક શાળા અખબાર ચચા$ઓ

બનાવટ !ો�સા-હત કરવા માટ� , માિસક તૈયાર સપંક$ કરોિવ§ાથ� સડંોવણી

માતાનો પહ�લ અમાર) શાળા !YિૃOઓ !ો�સાહન , અને ખાસ કર)ને માટ�

0મમા ં " એવર�જ" સાથે .યાદ) "અમે તમારો મત પર ગણતર) " - આ

તમાર) કોલમ યાદ) છે - vocês.na અ@ભયાન માટ� ગાય િવ§ાથ�ઓ Lારા

કોBડોમ િવતરણ અને શા માટ� cયાલ આવે છે નથી ક� આગામી ચચા$ઓ

માટ� આરોqય ક�Bk સાથે સપંક$ રાખવામાં આપીઆરોqય ક�Bk િવ§ાથ�ઓ
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હાજર) આપવા ખાનગી વગ; રહ�વા માગંતા હતા.આ અ@ભયાન V�ૂ હ�ઠળ, 

" તમે માટ� ગાય આપી! " " Dcુયમથક એક ફાળો ઇ�છે છે, અથવા

આતકંવાદ) કરો આપીને આ અ@ભયાન આધાર�તૂ છે ક� સમાજવાદ) પાટ«

પો�ટરો સાથે " અમારા સગંીત રમવા " પણ અને" અમારા પગલાઓં

નીચેપ_ છે, , આતકંવાદ) શી�સ િવત-રત કરવામાં આવી હતી પરં9 ુ એક

આતકંવાદ) અમારા એસોિસએશનના આ રાજક)ય બળ મ��ું છે .બી{

!ો,Tટ માટ� કારણ વહ)વટ) બોડ$ @બ@લયડ$ ટ�બલ �ટબોલ ખર)દ) અને દર�ક

મેચ ખચ$ ક� 20 શેલો અડધા નહ| .ઉ»ાટન -દવસે .ું અને ઉRત : 10 અને

20 કલાક વ�ચે :B�આુર) 14, 1998 છેfલી પર પસાર � ૂટંણી

બાદ.,ની !િતિનિધઓ આ ધારા સામાBય હદમાં �થાન લીpું હ9 ું ક�

ર{�ટર Lારા, જો કાય$0મ !-0યામાં સેટ કર�લા બે યાદ)ઓ, અને b ભાગ

લીધો.740 િવ§ાથ�ઓ મતદાન ક�ુ` , � ૂટંણી , ના બધં બાદ, આપણે મત

ગણતર) માટ� આગળ.પાચંસો અને બે સો અને આઠ મત યાદ) બ મત માટ�

યાદ) અJસુાર a- સાત મત યાદ) Lારા મ1ૂંર કરવામાં આવી હતી !થમ

રાઉBડમાં કબજો એકંદર િવ,તા {�યો છે nulos- દસ સફ�દ પદંર મત

મત : નીચેના પ-રણામો આપના[ંુએસોિસયેશન નીચેની શાળા વષ$

ઓગણીસ સો અને નેYું -સાત સબંધંમાં સડંોવણી આકરણી છે ક� ગયા વષ¤

મતદાન ક�ુ` હ9 ુ.ંઆ !�9િુત બાદ કોઇ પણ હકારા�મક િસલક દ�ખા9 ું

નથી.તે પણ અગાઉના સડંોવણી તેના વારસા માં એક ડ��ક, મેટલ ક�@બનેટ, 

એક �રુશી , એક બેBચ અને બે ચેસ રમતો ( અWણૂ$ ) .અને આ િમિનટ

દોરવામાં આ8યા હતા, , સ� Fત આ8યો ઉમેરવા બી1ુ ં કંઈ નથી એ

નCધYું જોઈએતે પછ) વાચંી અને હાજર સjયો Lારા સહ) કરવામાં આવશે

મ1ૂંર .આ અ@ભયાન બાદ -દવસના Nાર�ક મને વગ$માં આવા અ_રો

મારફતે :ઓ કરવામાં કારણ ક� .ુ ં િસrહ -કrગ અને અલ ક�પોન ઓળખવામાં

આવતી હતી ક� gયાં શાળા ફરતા એક અનામી ફ-રયાદ છે , આ વ�9ુ માર)

બા1ુ જ-ટલ છે ક� તે પણ વહ)વટ) બોડ$ Lારા જોવામાં આ8�ું હ9 ુએંક શાળા
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પર એક ભાગં ની 5ાહક અને અJસુાર તર)ક� મ�તીમાં આગેવાની લેનાર

મનોિવzાની .Fડાશયના psp 1998 ના Fતે તપાસ અને અહ�વાલ કોઈ

પોલીસ તપાસ .ુ ં Estarreja ચે�બર !Dખુ W�ુ હતો અને એક હ�રફ�રને

નેટવક$ ના વડા હતા અનામી ફ-રયાદને ખોલે છે.મા� .ુ ં, કો^સ Vિુવધાઓ

દાખલ થયો માગંી નકાર) અને !યાસ કય; હતો અને �યાં લાબંા સમય

Vધુી ક� ટ)મમાં Fડાશયના મારા Wછૂપરછ િવશે સપંક$ અથવા :ણકાર)

હતી , કારણ ગમે હતી �યાર� એક સ�ંTુત p£ૂપાન ક�ુ` હ9 ુ.ંતે સમયે મારા

�ેKઠ િમ� ના 1 લી કામ સાથે નીચેના -દવસોમાં �કૂવણી કરવામાં આવી

હતી કારણ ક� શકંા અને તે રાિ�ભોજન @બન �કુવણી , આ_ેપો હ�ઠળ

!મોટસ$ પર આ વષ¤ અનૈિતક , યાદ)માં તે પછ)ના વષ¤ અમે નથી ક�

ભયભીત હતો લાeુ ,ઓઅમે અફવાઓ કરવામાં આવી હતી ,

રાિ�ભોજન, �કૂવણી.:B�આુર) 98 પર .ું િશ_ણના સ^તાહ માટ�

આમિં�ત તેમના Exa મેમર)ઝ લા8યા \.ં:B�આુર) 24 િશ_ણની

અઠવા-ડયે " મૈ�ીWણૂ$ આ@લrગન સાથે , ખાસ કર)ને માટ� અને શાળા જોસ

Macedo fragateiro થી , Aveiro ના 1ૂથમા ં" સમપ$ણ સાથે એક ફોટો

ફાળવવામાં , !:સOાક જોG સે�પાઇઓની !Dખુ, 1998 - !:સOાક

!Dખુ , બપોરના સમયથી હતી!Dખુ વધાવવામાં gયાં વીજળ)

સ5ંહાલયમા ં .એ જ વષ¤ બારટ�Bડર -ફfમ " કોકટ�લ " -દમાગમાં લાવે ક�

બોટલ અને :vુગર) �SુTતઓ સાથે મહ�માનોને મનોરંજન બધા મને

blotted �યાર� એક રાત હતી અને .ું -ડ�કો ક� લાગણી હતી , કારણ ક� �યાં

છે, , pildrinha furadouro માં -ડ�કો પર કામ કરવાની તક મળે છે.ું

બધા હવે અ�પKટ ફ�કવાની બહાર િવBડો આ panties \ં �યાર� આ પણ

:ગ9ું પછ), એક કાફ� એક છ� પર પડ) માનતા અપ flamed હતી , 

-દવસ બાદ કહ� છે ક� આ પહ�લેથી ધોવાઇ અBડરવેર પરત કરવા ખાણ એક

િમ� ની માતા છેકદાચ ઉપરથી ઘટ) હતી .તે મારા {વનસાથી સાથે તેનો

�વાદવાળો દાa ની સોનેર) હડતાલ એક 2 બોટલ પીવા સામાBય હતી .એક
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પાટ«માં �યાં Vધુી .ું બોસ સામે એક 5ાહક સેવા આપતા અને બધા ઓવર

ધ કાઉBટર !વાહ) ફ�લાવી ચlમા ભરવા માટ� શa કરો અને તરત જ કાઢ)

Dકૂવામાં આ8યો હતો \.ં�ૂંકમાં TલાઈBટ સાથે મેનેજર એક હ9 ું અને .ુ ં

તેમને બે શોટ તેમણે મા� જણા8�ું બpું ફ�લાવી સેવા આપી : અહ| બહાર

મેળવો !અને આ -દવસે વpુ નહ| આ માણસ વાત કર) ..ું મારા ભાઇ લqન

�ેKઠ િમ� છે, .ું બાથaમમાં ઘાસ પીવામાં હાજર) આપી હતી અને .ું ટ�બલ

પર એક 1ૂતા Dકૂવા અને મોબાઇલ ફોન કરવામાં ક� ,થી મને નશામાં

મ�યો .હમંેશા ચlમા અને શાળા પર આઈB�ટાઈનના V�ૂ લખવા માટ�

વપરાય વપરાશ ભાગં Lારા સાથે રા�ે 1998-1999 monho બાર

આવર) લે - બારટ�Bડર અહ| કપ સેવા આપવા માટ� થોડા મ-હના

હતી.આખર) પ_ 2ºperiodo ભાન , સામાBય સહવત� -ડ�કો ફોિનTસ

તર)ક� તેમણે !થમ monho �વારો 900 લોકો �ાટક) હર)ફ પ_ લગભગ

200 અBય લોકો સામે સફળતા એ 700 લોકો આવી હતી -હટ.પ_ આ

monho -ડનર પાટ«માં માટ� કોઈ વpુ નાણાં આ આ^યા નથી મા@લક

ભરવા બધા ત�વો ડાઇિનrગ સડંોવણી લીધો પછ).આ વષ¤ .ું ગેરહાજર)

લગભગ બે સ^તાહ માટ� બે મ-હના કામ ક�ુ` ક� gયાં -ફ@લ^સે , ફ�Tટર)

કામદાર તર)ક� મારા કમ$ચાર) -ડ�કાઉBટ શa ક�ુ.̀પછ) Lારા Uniteca / 

Quimigal માં નોકર) મળ).Dacasca -ડ�કો માં મારા :vુગર) �SુTતઓ

સાથે બારટ�Bડર / મનોરંજક ગયા માર) !થમ " ગોળ) " વાપર� છે ક� અહ|

હતી બે માં તોડªો અને .ું હતી કંઇ શર)ર ઝડપ, દા.ત. હ9 ું ક� િછk લાગ9 ું

અલગ -દવસોમાં લીધોસમ5 મેગે@ઝન defoliate અને કંઈપણ વાચંી

અથવા ઘર મળશે અને સગંીત અને ગિત રાખવા મેળવવામાં આ8યો ન .તે

તેમને !થમ અને એક મા� અJભુવ હતો..ું કામ બી: -દવસે જોવા માટ�

ગયા હતા �યાર� :હ�ર સબંધંો અને Vરુ_ા dacasca -ડ�કો ખાતે બોટલ

સાથે ક� .ુ ં ગઈકાલે મને ક�ું અને મારા :vુગર) સમાચાર છોડ)ને

હોS�પટલમાં ગયો હતો , એક 5ાહક વડા -હટ હતીઅખબાર , બધા પછ) તે
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બધા એક 1ૂઠાwું હ9 ું અને .ુ ં માનતા હતા.�ણ કલાક એક િવલબં માટ� .ુ ં

િવચાર ક� �યાં એક ગલ$��Bડ સાથે હતી અને .ું ચlમા � ૂટંતા લીpું અને �થળ

પર ગોળ)બાર કય; \.ં.ું વષ; બાર બારટ�Bડર / દરવાન નાયકો તર)ક�

1998/99 માં થયા છો Estarreja એક નવા બાર ખોલવામા ં , તે રાત

એક " દરવા: " િવશે એક W�ુતક ધીર� અને D�ૃ�ુ પામે "અમે-રકન " તેને

અને મારા W�ુતક તાલીમ Lારા એકિ�ત કરવામાં આવી હતી..ુ ં$ 100 ની

-ડપો@ઝટ એક દરવાન તર)ક� બે વષ$ માટ� ... $ 1,000 એક� કરવા સ_મ

હોય છે બનાવવા માટ� આ8યા અને તે પણ ગેસો@લન મોટરસાયકલ સાથે

દરવા: બાળ) પરં9 ુ પર�શાન કર9 ું અથવા કોઈની પણ સાથે સકંળાયેલા

નથી.એક નવા વષ$ની Wવૂ$સ�ંયાએ 1998/1999 હ)રોઝ માં બાર

\u0026 િમ�ો Faíska સ�ંથા કોલ નવા વષ$ માટ� બધા િમ�ો ગોઠવો

.મધરાત આખર� બાર અને નવા વષ$ છોડ) દ)pું પહ�લાં માBડો તમામ બાર

સમથ$કો છોડ) દો..ુ ં, અBય !સગં માટ� �થાપના Fદર :હ�રાત Lારા .ુમલો

પોલીસમાં ફ-રયાદ નCધાવી \ં ક� gયાં બાર Fડાશયના પXથરો પર :ઓ

અને તેઓ Fદર ashtrays , HRુ અસ�ય થી ચાfયો ક� તેઓ કહ�વામાં

આવે છે ક� ,માં એક બાર પર :ઓ..ું ફ-રયાદ) પર જવા માટ� મળ) પરં9 ુ

.ુ ં સા_ી અભાવ માટ� ક�સ અપ અJસુરણ ક�ુ` ન હ9 ુ ં.એવી બારના હ)રો -

નવા વષ$ની Wવૂ$સ�ંયાએ 98/99 પર .Salreu Estarreja િવ�કાઉBટ

,માં એક કાય$0મ સવાર) : એક રા�ે [ અને -દવસ ] મા ં12 ઘટંાવ@લઓ

... કંhોલ રહ�વાસી Sergius મહ�માન ડ), પર DJsિવક) અને �પા .પ_

મ�યમાં અને 0મમાં મારા પ_ માટ� ઘર� જવા વt અને મારા િમ�ો તેઓ તે

રા�ે પોટ$ર વષ$ના Fતે હતી, gયાં બાર તમામ 5ાહકો બહાર Dકૂ) , 

બતાવવા માટ� .!� Dળૂા_ર 0મ માં Dકૂ) અને આવવા િવચારોમાં .ુ ં W[ુુષો

વ�ચે કોઈ Vરુ_ા િસ�ટમ બનાવવા winking અથવા સપંક$માં ટાઇપ અને

એકબી: લાગે અને 1ુઓ ક� બધી �પીડ માં ચાલવા લાગે એ અબ અથવા

abba �બૂ આગળ હતા ક� િવચારYુકં� અિનKટ અથવા વેદના અને મદદ
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હતી.ઘ-ડયાળ ટ)વી અને .ું �ટસ$ .ુ ં ચેનલ ftv જોવા અને મને તે -દવસે

નોબેલ પા-રતોિષક !ા^ત થશે િવચારો મારા મન પર સદં�શા સમાવી

િવચારો..ું -ફfમ અ@ભનેતા છે લાગે �યાર� .ુ ંAveiro માં -ફfમ -ફfમ �નેચ

/ િપગ અને હ)રા જો�ું હ9 ુ ં, એક વખત િવચાર કયા$ માનવ Fગો ખાવાથી

કર) અને તે -દવસે શેર) માં 9ટૂ�લા કાચ હ)રા હતા -કલો માટ� �ડ �ટોર

હતોતેમના ચપંલ vૂર કરવા શa કરો અને માં અને િસનેમા બહાર

મેળવવામા ં, તે મારા -ફfમ હતી .Estarreja નદ) ન{ક કાય$ અને Y_ૃો

માટ� ચડતા લાગે Fિતમ �વત�ંતા માં ચાલી હતી મા,ં Metho અડધા

નદ)માં શર)ર અને મને લાq�ું ક� .ુ ં એક !િતભાસપં¯ અને તે િમ�ટર \ં

એYું લાગે છે.!:સOાક ભારતના રાKhપિત મને મનાવવામાં આવે છે, .ું

ગાય સાથે સપંક; ચરાઈ અને તમને મારા િવચારો વાતચીત કરવા !યાસ

કરવામાં આ8યા હતા હોય છે..ું તેઓ મને , .ુ ં, સમ5 ખડં ફર9 ું મને બની

ર�ું હ9 ું તે સમજવા માટ� !યાસ કરવા મનોિવzાન W�ુતકો વાચંવા ,વા

વ�9ઓુ હતી , મને અલગ , િવ@ચ� વ�9ઓુ લાગે શa િવચારો ચોર) અને

મને Jકુસાન કરવા માગંો છો બનાવવા લાગે છે, .ું શa ક�ુ` હ9 ુદંમન

અિત¼બુR , �મણા , અથવા તે િનહાળવામાં અને ટ�@લિવઝન Lારા અથવા

-દવસના અખબારોમાં Nાં િનયિં�ત કરવામાં આવી રbો હતો ક� , મારા

િપતા મને એક બાર ખર)દ) કરશે લાગે છે ક� આવે છે, અને તે િવZમાં સૌથી

હતો , મા� અ5ણી ઉટપટાગં વ�9ઓુ બનાવવામાં આવેમારા માબાપ

કોઈને .ુ ં મને કહો , , GNR લlકર) કર)ને શોધી રbો \ં �યાં Vધુી વૉ-કrગ

અસહાય કલાક, " અમે તમારા માટ� જ જોઈ હતી " ચાલી ,માં

હોS�પટલમાં માર) પ-રવહન હ1ુ GNR અને અSqનશામકો કહ� આ સામાBય

ધમાલ માં ગભંીરતાથી @ચrિતત હોય તેમ.ું માનિસક કટોકટ) કોઈ��ા માટ�

અJગુામી Aveiro માં હોS�પટલ , પર લઈ જવામાં \.ં.ું મનોરોગ વડા

સાથે પરામશ$ કયા$ પછ) છોકર)ઓ સાથે માર� ઈB,Tશન લેવા પડશે અને .ું

પડશે િવચાર) રbો \ં વાતચીત બાદ એક લોખડંની ગાડ) માટ� strapped 
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અSqનશામકો Lારા લેવામા ં, પરં9 ુ મા� ઈB,Tશન લીધો ... .ું :ગે �યાર�

.ુ ં સાઈક વોડ$ એક aમમાં \!ં ?... .ું એક ટ�Tસી લીધી અને Estarreja આ

ટ�Tસી ±ાઈવર રાહ કહ�વાય અને માર) માતા ચેતવે ગયા gયાં કોઈ��ા પર

ગયો , .ું તેને ખરાબ લાગે હ�9Wુણૂ$ હતો ખબર ન @ચ-ક�સક Lારા

મોકલવામાં એક ટ)કડ) લઇ ઝCક \ં પછ)ના -દવસે ભાગી , WછેુહોS�પટલમાં

મને દોર) :ય છે , બેડ પર એક પ´ો સાથે જોડાયે+ું છે ક� ભૌિતક સયંમ

િસ�ટમ હ�ઠળ 20 થી વpુ -દવસ Vધુી રોકાયા !Estarreja માં

intermarche મને એક પડોશી ઘરની દાખલ કરવા આમ�ંણ લાગ9 ું

�વાગત , .ું એક ચોર હતો ક� તેમને િવચારવાનો બગીચામાં દાખલ કરવા

માટ� આ8યા અને તે પણ ફ-રયાદ કર) શNો પરં9 ુGNR તેમણે પણ મારા

માટ� જોઈ હતી જણા8�ું હ9 ું પછ) અને મને લીધોહોS�પટલમા ં.

!�થાન આગામી વષ;માં નબળ) પડ) રહ�લી , સામા�જક {વનમાં

ધરતીકંપ માટ� સરખાવે છે , .ું ,મ ક� ભય હોય તેYું આવી: કાફ� પર

:ઓ, કપમાં પડ) ક� ડર અને લોકો મારા નામ પર -ટ^પણી .

               ક�વી 3ºescriturário 1999 માં તે 30km / કલાક ખાતે

Dસુાફર) કરવામાં આવી હતી gયાં ફ�Tટર) ની પ-રિમિત Fદર, પણ કયા$

અ_ર વગર મેલ કાર િવતરણ , સમય descolorei વાળ પર મેલ અને

લાયસBસ ન ધણી િવતરણ હતો , એક કાર !થમ વખત લાગે ઇ�છતાપણ

બ�પર છોડ)ને અક�માત હોય તેYું મેળવવામાં અને સમ$થન હતી.

               તે .ું બદલે મને અહ| .ું અિનkા સાથે તે સામનો કર)Hું

ખબરદાર રાખે છે એક અવરોધ રહ�વા માગંતા �ઘ ન માગંતા નથી , 

કારણ ક� .ુ ં �ઘ નથી .

               .ું પો�ુ$ગીઝ 11 -કrમતો એક સમક_તા આદ�શ આ^યો અને
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મા�યિમક િશ_ણના 0�-ડટ એકમો Lારા માગ$ retraced , િનવાસી શાળા

+ઈુસ દ Camoes !વેશ.Ipj િનવેદન, 5 ફ�½આુર) માચ$ 1999 01 થી , 

આવી િશKયYિૃO ,વી મા-હતી એિનમેટર કાય; કસરત , 2000 �વુાનો

માટ� તvુંર�ત વત$wકૂ :હ�રાત માટ� શાળાઓ ગયા..ું ઓનલાઇન

પોન;5ાફ) જોવા માટ� અને ગપસપો સાથે સપંક$ છે શa થાય છે." તેમની

ફરજો !ભાવ માં ખાસ કર)ને, તેમના કાય; સWંણૂ$પણે નાટક રસ અને

ગિતશીલ હતો , સેવા વપરાશકતા$ઓ, �વુાનો માટ� રસ :ણકાર) ના

!સારણ , �વુા ની પો�ુ$ગીઝ ઇ]B�ટટ¾ટૂ સાથે મા-હતી આધાર અને સપંક$

ની અપડ�ટ" Aveiro માચ$ 09, 2000 .ું એકલી છેfલા -દવસોમાં ટ�¿ફ

ગયા મારા {વનનો મ-હલા િવશે િવચારો શa કરો અને .ું ર�કવેલ

Mamede ના નામ સાથે 3 કાડ$ લખી - Bombarral પો�ુ$ગલ અને છેfલા

-દવસે .ું એક ખરાબ અJકુરણ તેના બા� ૂ માં એક ફોન કૉલ !ા^તતે સમયે

એક ગલ$��Bડ સાથે ઉપલnધ મ© ર�કવેલ સાથે એપાટ$મેBટમાં હોય છે અને .ું

આ �તૂWવૂ$ સાથે માર) :તને શોધી થોડા કલાકો ગા�યા હશે.ગલ$��Bડ

બેલના એક િનિ¦ત ચમચી Dકૂ) અને ખાણ એક િમ� �તૂWવૂ$ મને ચેતવણી

અBય એક અટાર) �ૂદકો જોવા માટ�.છેfલા _ણો તે પણ ગયો અને માર)

પાસે આ8યા �યારથી .ું એપાટ$મેBટમાં ના aમમાં ચાલી હતી અને તે સમયે

મારા �ેKઠ િમ� ના શી�સ હ�ઠળ મને \પાવી લે છે અને Filipe હતી, gયાં

તેમણે Wછૂવામાં અને .ુ ં અહ| she'm શી�સ ડાબી અને ક�ુ.ંુ ં તેને શાતં

કરવા મેળવવામાં તમને એક �SુTત પસાર કરવા આવતા શેર)ઓમાં પીછો

એપાટ$મેBટમાં ભાગી ગયા..ુ ં 16 પોઈBટ Fિતમ 5ેડ સાથે ઉ�ચ શાળા

-ડ^લોમા 1999/2000 અરજદાર શકો છો - છે, , �તરિશ�ત િવ�તારમાં

એક �ક�ન અડધા બાક) છે અને પછ) બી: એક િશ_ક પહCચાડવા િનKકષ$

અહ| બહાર ગયો , બે -દવસ પર :ઓ ખ�યા$ -ડસે�બર 11 , 2000 

Fડાશયના હતી તમાર)ઈમાનદાર) િશ_ક અભાવ માટ� માફ) ઓ-ફસ

સામાBય િશ_ક માટ� મહOમ eણુ 16 પોઇBટ હતી, વpુ તપાસ કર� છે અને
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નોટ 20 સCપે ..ુ ં, ��Bચ, 17 �તરિશ�ત િવ�તાર માટ� 15, 15 પો�ુ$ગીઝ, 

¥ગ@લશ માટ� 11 થી 18 ,થી કોસ$ પાસ મેળવવામાં પર)_ાઓ માં

-ફલVફૂ) અને કો�^�ટુર િવzાન , નકલ થી 18 નCધો મળ).અડધા ચkં માં

કામ ક�ુ` અjયાસ કરતી વખતે મે 31, િવભાગો -રસે^શન માં આ હોટલમાં

2000 " હ�તગત zાન / Lારપાલની Vધુી -દવસ 8 ફ�½આુર), 2000 થી

" �વાગત તાલીમાથ� 2 { વષ$ " ના 8યાવસાિયક વર સાથે સOાવાર

હોટ�લ ગયાઅને બાર ., :ણવા અસામાBય સમપ$ણ અને જવાબદાર)

અથ$માં માટ� આ સમયગાળા મહાન _મતા સમ5 દશા$8�ુ ં .અમે તમાર)

ઉપલnધતા અને અમને બધા સાથે તમારા સબંધં !શસંા .Ovar / 

00.aqui 28/07 બાર પર પ_ો હતો અને જવાબદાર તે ગેરહાજર)માં Wલૂ

પર ગયો હોટ�લ aમ Vતુી .આ તેમણે માનસશાtની હોS�પટલમાં દાખલ

કરવામાં આવી હતી :ણતા હતા ક� કારણ ક� મને પડ) લાગે કરવામાં કારણ

ક� સાથી પ´ી પર .ુમલો માટ� િશ�ત કાય$વાહ) કર) હતી .પછ) .ું @લ�બન

ગયા અને શોિપrગ સેBટરમાં એક ક�ફ� માં એક !િત કમ$ચાર) નોકર) મળ) એ

imaviz 2000 એક બોટલ માર) સાથે હતી તે સમયે માર) :તને �ેKઠ

J�ૃયાગંના કfપના તેમણે ઝીwું કલાક Vધુી નાચતા gયાં શોિપrગ સેBટરમાં

એક નાઇટ હાજર) ની આદત હતી હતી, popper'so વpુ .ું મારા {વન

માં આ !ય�ન કય; છે, આ બોટલ રસાયણો સાથે માર) 2 { અJભુવ હતો

ગધં ,વા નોકર) દાખલ અને હોટ�લ શેર�ટોન સામે આકાશમાં જોવા પહ�લાં

Zાસમા ં, પરં9 ુ કોઈ તે કરવા માં પાછા ગયા.Shrovetide અથવા કHું -

�ટાફ Estarreja 2001 કાિનવલ ભાગ લીધો !Shrovetide અથવા કંઇ !

Fડાશયના ઘોષણા નગર હોલ - સ�ં�ૃિત, લાઇ�ેર) અને ઐિતહાિસક વારસો

િવભાગ .તે તેમણે Fડાશયના અને ��@ુઝયમ 1ુલીઓ Dinis ના

��િુનિસપલ W�ુતકાલય 5ાહક સેવા સેવાઓમાં મે 2002 થી 30 2001 

ઓગ�ટ 6 એક િનિ¦ત Dદુત માટ� કરાર આધાર� , વહ)વટ) મદદનીશ એક

પદ ક� :હ�ર કરવામાં આવે છે - એક ઘરલાઇ�ેર) દ�તાવેજો હતી " 
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જવાબદાર) અને !િતબRતા મહાન અથ$માં કરવામાં , " અને કરવામાં

Ovarense " િનરાશાજનક -ક�સાઓમા ં" અને ર{�h�શન અvૃlય 2001 -

Leiria Leiria અને એક hક ±ાઇવર ની ર�-ડયો Lારા ફ-રયાદ છે �Rુ વ�ચે

GNR હોS�પટલમાં , િવ_ેપ થઇ રbા હતાકાર rebocarem પછ) આ

klય માટ� કહ�વામાં આવે છે bt પ-રવહન , �યાં કોઈ દંડ, કોલ સૈBયમાં છે

અને handcuffed Leiria માં હોS�પટલમાં મને માગ$ કહ� છે.કૉfડસ માં દા

રાણી હોS�પટલમાં નવ:ત ડ) મા ં07/12 2000 માટ� િવBડો 26/11 જોયા

, �નાઈપસ$ અને લોકો જોવા િવચા�ુ.̀પે±ો 2001 - .ું વાહન સાથે DGV 

ફયા$નો કર)ને કોઈ પ� મળે પરં9 ુ કોઈ અ_ર હોય છે અને �બૂ જ ગભંીર

ઉfલઘંન દંડ ( કોઈ B�નૂતમ ) રદ સમયગાળા 30 -દવસ સાથે મને દંડ

કોટ$ પાસેથી પ� મળે દોર) પર પાછા Nાર�ય, આ લોતેની સાથે છે અને

કારણ કરતા ઓછા 2 વષ$ માટ� વાહક હોવાJું ક� કાયદાના અBય લેવા માટ�

કહ� છે ક� પ� DGV ..ું પણ ક�મેરા મને -ફfમાકંન અને તેમણે :Vસૂી Lારા

િનહાળવામાં આવી રહ) હતી ક� હતી ક� મારા aમ અને િવચારવાનો

પ�ક.Leiria માં ઇBટરપોલ .ુ ં5.01 ટકા Dકૂ) �યારથી , માર) સાથે કામ

કરવા સવાર) લાગે છે.ગેસો@લન એટલે તે િમ@લયોનેર {તી અને બની V�ૂ

શોધ કર) હતી ક� શોધવામાં € 5 ભરવા .તે -દવસોમાં .ુ ં .ુ ં કાર હ�ઠળ

રિશયન :Vસૂી હતી િવચા�ુ.̀.ું :vુઈ \ં અને .ું મન સાથે કાર અને મને

આ બોલ સાહસ માટ� એક WKુટ બોલ અBડરવેર માં ર�તાના મ�યમ સાહસ

બનાવે છે, , એક Nાર�ય સતત પ-ર�મણ માટ� મશીન કાર માટ� eુદંર

ધરાવતા મગજના િનયિં�ત \ં લાગે હતીટ��ટ ઉક�લો રાણી માં શa અને કોટ$

સામે જમીન -હટ અને તેના છાપરા Vધુી ગયા .B5 કોઈ��ા અને Aveiro 

ના િવ�તારો કાર િવચારો અને લેપ સમાચારપ� !ા]^ત Leiria bt .ુકમ

Lારા ખ©ચી જવામાં આવે આવી રહ) હોય તેમ શa ગણવામાં ના .ુ ંGNR 

@�ગેડ આદ�શ Lારા બધં કર) દ)pુ.ંLiscont િવધાન - કBટ�ઈનર ઓપર�ટરો

વહ)વટ) 8યવસાયી વર સાથે કામ..ુ ંLiscont માં શૌચાલય પર આવેલા
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કરશે સમય દરિમયાન, .ું ભાગં p£ુપાન વગર બે મ-હના હતી અને .ું તેને

Jકુસાન પહCચાડ) પરત �યાર� મારા માથા , !ારં@ભક બહાર નીકળો

Liscont �ડો !ેમ સાથે સમ�યાઓ શa ક�ુ` !ેમ નીચે અડધા પ�તાવો

eમુાવી �લૂી ગયા પણ મળતો હતો ભોગ અને {8યા.મગંળ પર 5હો

મગંળ અને eaુ રbો �વગ$ હ�ઠળ ઉડાન ભર) વાદળો હ�ઠળ !વાસ , .ું

તમને !ેમ કરવાJું ન�) ક�ુ` અને e[ુુ મારા અS�ત�વ તાકાત હતી 5હ

પેન કરવા 5હ પરથી ઉડતી છે ક� તમે અહ| હોય હતી , ઊ:$ હતી , આનદં

હતો�લ આકાર !ેમ પાઠવી , કંઈક .પ-રમાણ �ૂંકા �બૂ !ેમાળ Vુદંર , 

મહાન હ9 ું વગર, એક �વ^ન , એક િસ�R , એક �યેય છે, ઉ�કટ સાથે બpું

હ9 ુ ં , Vયૂ$Dખુી ,વી ખસેડવામાં કંઈક બિન ગ ઓફ અિવરત !ા]^ત

�વે�છાએ હતી , Vયૂ$ની શSTત હતી..ું તમને જમીન પર અને હ�ઠળ

Dસુાફર) મારફતે .ુ ં @_િતજ પર નC��ું િવBડો , હતી લેBડ�ક�પ, એક !વાસ

છે, , ઘwું .ુ ં તમાર) �ટાર જો�ું આગળ જોવામાં �ક�ન ખ�યા$ તેજ�વી ઘીમો

.ું ચkં ખાણ અને તમારામાં હતી જો�ું જોવામાં હતી બહાર જોવામાસંDkુ, 

તમે અમે મા� Dનૂલાઇટ હ9 ું જમીન પર અને સDkુ હ�ઠળ !વાસ પર

િવજય અJસુર)ને.લાગણી , િવચાર, ઇ�છા િવકસાવવાની ઇ�છા , !ેમાળ , 

ક� ઝખંના હતી..ું તમને �કૂ) છે અને અહ| તમાર) પાસે ગેરહાજર છે, આ

બેઠકમાં માગંો , હમંેશા તમે િવચાર) , તમે !ેમ અને તમે િવના

homesickness અને વસવાટ , લાગે છે , તમાર) હાજર) લાગે , માગંો , 

તો તમે લાગે અને વગર તમને !ેમ, અવાજ વગર તમે doings સાભંળવા

, ગધં વગર તમે vુગ̀ધ , vૃUKટ દરવા: વગર તમે જોઈ �પશ$ િવના તમે

અને સપંક$માં તમે proving િવના મને �શુી �વાદ : જો તમે 5 ઇUBkયો

સાથે ઈ�છો , તમે 1ુઓ .તમે ભોગવી માટ� , લાq�ું માણી , રહ�તા હતા એ

ર)માઇBડર , તને માં � ુબંન ક�ુ` , અBય , .ું જો�ુ ં, .ું હમંેશા યાદ રાખશે

ક� !ેમ went're માણી છે Nાર�ય .30, 2003, લqન !ેમ માચ$ Moorish 

Filipe 1ૂન 02 @લ�બન -... હવાના મે-±ડ મે-±ડ મે-±ડ 09 1ૂન, 10 1ૂન, 
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2003 @લ�બન ¸બુા પર :ઓ અને હવાના ખર�ખર sucks ક� ગા:ંનો $ 

100 ખર)દ) શક� છે..ું પછ) પીવામાં અને મારા માથા બોસ સાથે કાવતરાં

શaઆત હતી Jકુસાન અને અપ નીચા િવચાર અને નોકર) માટ� 1ુઓ જવા

Fત આ8યો , જોડાતા પહ�લાં સાધંા p£ુપાન વગર ચાર મ-હના હતી.લેટસ$

ફ�કfટ) વગ$ખડંોમાં Vતુી અને માર) સાધંા પીવામા ં .ટાઉન હોલ લાઇ�ેર)

@લ�બન ½કુ તેમની સાથે !YિૃOઓ કર) ના ડર બનાવવા નવી સપંક$માં

Lારા ભય5�ત ઓલા$Bડો, મને એક મ-હનો ર: કામ ક�ુ` હ9 ુ.ંબહ�તર

ટ�કિનક સાથે ક�ટલાક શકંા �પKટ કરવા માગંો બાદ, મને છોડ) દ)ધી હતી

અને માદંગી ર: ર1ૂ કહ� - બાથaમમાં :ઓ અને ચીઝ tosteira , ડાબે

દો કર) શકો છો ચો�સ હક)કતો ના ભેદભાવ સાથે Isel !Dખુ એક પ�

મોકfયો ... .ું સીટ)ટ) એક પો�ટકાડ$ પર સતંોષ સાથે {વ અસતંોષ લc�ું

અને તે !ા^ત કરવા માટ� :તે મોકલી.મારા છેfલા 8 વષ$થી કારણે આ^યા

ગણત�ં !Dખુ એક પ� મોકલીને .વા�તવમાં માતા અને પ�ની સાથે

દલીલ હતી gયાર� બેરોજગાર) , .ું બેરોજગાર) ફાયદાઓ માટ� કોઈ

અિધકાર છે મને કહ� છે ક� @લ�બન નાગ-રક �ટોર માં સામા�જક Vરુ_ા સપંક$

કરો અને .ું એક ^લેન પકડ) જવાની િવચાર સાથે નાક માટ� તાલીમ

આપશેલTઝમબગ$ મને આ નોકર) આપી 0મમાં �રુોિપયન �િુનયનમાં

બેરોસો સાથે વાત કરવા માટ�.પરાકાKઠા મા� એક _ણ , કદાચ બધા

દ�ખાવ કરવા સદાચાર) છબી પરં9 ુ કારણે મા� અS�ત�વમાં અથવા બધા

ભૌિતક અS�ત�વ સમા]^ત સમયે D�ૃ�ુ પામે ન કર� મન શરત અને અચાનક

બpું બધં :ય છે ક� , તમારા િવચાર થી એક _ણ માટ�, અથવા{વી શક�

છે.

               .ું આદ�શ માર) :તને માર) નાખવા ક�ું ક� અવાજો , _ણો

પહ�લાં તેને 8યવસાય હતો , ,ઓ એક " હ�કર " હ9 ું માર) પ�ની જણા8�ું

હ9 ું સાભં��ું .ુ ં હમંેશા કડવી બદામ બે બોટલ ખર)દ) કરવાની આ
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Vપુરમાક¶ટ માણી કહ� છે ક� એક કાગળ લcયો અને સાથે બધા પીpુિંવિવધ

ગોળ)ઓ સાથે .તેમણે !વેશ કય; અને INEM અSqનશામકો તર)ક�

ઓળખાતા પ-રS�થિત સાથે hugging પોતાને મળ) �યાર� માર) પ�ની થોડા

સમય બાદ આ8યા અને મને લાq�ું ક� .ુ ં હોS�પટલમાં એક બાળોિતયા \ં

:ગે �યાર� મને તેલ આ^�ુ ં .-દવસ બાદ તે 02/2007 1 લી આ�મહ�યા

!યાસ લીધો ક� કાફ� નહ| હોય ન{ક એક ક�ફ� કહ�Yું માર) પાસે આ8યા એક

દવા આદાન!દાન કરવામાં આવી હતી , મારા પડોશીઓ જણા8�ુ.ં

               મારા આ�મા તો મને વરાળ તો, કHુ ં , કાfપિનક માટ�

oblivious eુ̂ ત વOા ભગંાર રહ�શે .એક િવ�વસં થયો ચો�સ વpુ એક

_ણ, ને આળસ તર� .તેમણે સપાટ)એ બધં રbો હતો અને તમારા િવZમાં

જો�ું તો ગેરહાજર) , ઓછામાં ઓછા કોઈને માર) વા�તિવકતા ભાYકુ ક�

માને , એક મૌન �પશ$ સવંેદનશીલતા વગર, અ�વ�છ રહ�શે.માર) ઉદાસી

unattainable તર)ક� !ા^ય બધા Vખુ તર)ક� સરળ છે.તમે આમ તે માટ�

લc�ું માટ� :vુ Lારા મને મારફતે તમારા માટ� D�ૃ� ુ , તમે કહ) એક

-દવસમાં વ0ોSTત વગર, �પશ$ અને કંઈ વpુ ઇ�છા , તમે મને જોવા ક�વી

ર)તે તે મને લાગે છે અને .ું Nાર�ય �બૂ જ vુઃખ લાq�ું Hું .ુ ં કોણ \ં તે

જોવા માટ� અને નથીભોગ અને Nાર�ય D�ૃ�ુ પા�યા અને તમે Nાર�ય મા�

બધા બન$ gયાર� સમા^ત થાય ક� મને પીડા બિન ગ એક બિન ગ મેચમાં

તમને બા1ુમાં લાq�ું eમુાવી કરવામાં આવશે.Nાર�ય તમને તમે !ેમ કરશે

હમંેશા તમે છોડ) Nાર�ય કારણ પીડાય છે અને તમે ,ને !ેમ ખબર છે ક�

અને તે કહ�Yું પડશે ક� તમે , ર)તે Lારા, તમે લીધો હતો.જોક� મને આ

જવાબદાર) માફ) સાઇન કયા$ પછ) 0મમાં -રલીઝ આપે છે , મનો@ચ-ક�સક

સાથે વાતચીત યાદ નથી , " કોમા " માં હતી અને :ગYું આવે છે અને

મા� એક બાળોિતયા 1ુએ , હોS�પટલ અને Cabral કર) માં ગણવામાં

આવે છે.- .ું તને મારા તમે :ણો તે ,મ �ુબંન આપી !ાથ$ના , જો માળ
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િવBડો માથંી !ાણીઓ Hટૂ થોટ અને નાશ અથવા �બૂ અ8યવS�થત ભાવના

જણાવે લોકો શર)ર કટ અને lacerations માં મહાન િવ_ેપ લાq�ું મારવા

િવચારો હતા અને ભાવના�મક ર)તે ઇ�છા િમિ�ત ?ઇ�છા થયો હતો �યાર�

મને તે surripiámos એકબી: ,વા \પાયેલા �ુબંન , આપી તમને

ખબર છે, મને તે ના નરમ �ુબંન , આપે છે.મીઠ), તમે :ણવા મીઠ) ..ું

મને ના તમે એક �ુબંન આપી .બધા કારણે આદર સાથે, તમે તમારા અને

મારા દો !તમે Hું મને લાગે છે અને તમે ના .ું ક[ંુ?.ું મને વાચંી કયા$ માટ�

આભાર) છે, કદાચ સમ{ estou- !આ િવચારણાઓ પસાર પહ�લેથી મને

પહ�લેથી કાJનૂી કલાક માટ� ઓછામાં ઓછ) ભયકંર !� છે ક� પહ�લેથી

મ�યરા�ી માસ અથવા રમત પાળેલો �ૂકડો છટાદાર unwrapped ભેટ

તેમના elations લીધો વાચંી ! ?અમને કામ અલગ પાડ� છે ક� , લ¨Oુમ

અને ઇકો ઓફ મા� મૌન માટ� ��ુR5ાb વાતચીત એT�ટસી માટ� !િત@બrબ

પણ બિન ગ એક સરળ અ�વીકાર પીડા શnદો છે.હોમ;નલ અને આ�યા��મક

રસાયણશાt Lારા શાર)-રક પરં9 ુ vુ�તર Fતરાય તેજ�વી હોઈ .આકાશી

પેBસી ના �લ માટ� અમને પર આ0મણ .!ેમ Tલોવર શોધમા ં, સપંિO આ

vૃlય ઉમેરવા કંઈક સાથે multifaceted માણસો અને હમંેશા સમજવામાં

સમાવે છે.અBય વpમુા ં , એક વpુ વધારો , સામા�જક મી-ડયા !િતિનિધ

આ�મસBમાન માટ� અમને દ�શિનકાલ ક� ક[ુણા અને માયા માટ� આ ઇ�છા

.�વ એક અને અિવભાgય ના પ-ર!ેsયમાં જોવા , વ9ુ$ળ પેદા થાય છે ક�

વpુ ઇ�છા માટ� કોઇ ઇ�છા �વ�વાપ$ણ નથી .સોનાના આ વ9ુ$ળ, Dcુય�વે

કારણે સ¡ાવના અને વફાદાર) અને આદર , ના મહાજન અS�ત�વમાં

નથી.અમે HRુ અને તેથી આ ધારા માં જગંલી છે, અને મા� ,થી હમંેશા

હોઈ તેમના vૃUKટકોણ સાથે અBય આ0મણ કર� કરવા , મારા કરતા વધાર�

�વાથ� કંઇ છે.િવચારો એક સરળ એTસચેBજ સ_મ મન સોજો , તે સામાBય

અથ$માં માટ� તા�કા@લક અપીલ છે .gયાર� અમે આપવા માટ� ક� બી{ સાથે

�વ લાવે છે.વpુ 9�ુછ કHું અમે ન-હr માગંો Hું અ�વીકાર , તે સરળ છે.!ેમ
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અને !ેમ બદલે મને બી{ લાગે અને નથી.અમને હોવા વ�ચે @લrક ની

રચના�મક અ@ભગમ .સહજ વત$ન માં D-ુkત મા� પછ) મને Fતે , મને

લાગે છે, અને હવે .ુ ં ફર)થી હોય છે.સઘંષ$ એક .ુ ં".ુ"ં માં ચા+ુ છે અને જો

અમે એકબી:ને ટ�કો આપી છે ક� ક�વી ર)તે સાર) ર)તે " :તને " ખબર

નહ| કારણ ક� .તે !કારની હમંેશા �fુલો છે ,ના અમને આવે છે .તમે �તર

છે ક� મા�ક અને �વાથ$ મા@લક) સાથે �યાન ".ુ"ં ની પોતાનાં હોવાJું કરો

.સાથે સાથે બcતર .ું Nાર�ય �યાં ,થી કર)ને ભાગંી !ય�ન " 9ું ના" 

અS�ત�વમાં છે અને તે છે " ઇ�ુ ની" વp ુ " ઇ�ુ ની" ક� પોપ બcતર ક�

.લવ : !ેમ બધા conquers .ઓગ�ટ 2007 �ટાછેડા ... ઊભરા9 ું

!કાશ - પડ� છે અને અથ$હ)ન બોલYુ ં, હળવા અને એક unconquerable 

ઇ�છા શાખાઓ માં િવ�તર9 ુ ં , તે બાb વા�તિવકતા સામનો gયાર� પછ)

_ીણ થઈ ,ના બધા �ખો તર)ક� �મ છે .!ેમ િવ�તરણ અને

contaminates તર)ક� ખાર અને નકલી �ટોછવાયો ગાડંપણ ઊભરા9 ું

ઇ�છા સાથે ધમા$દા , બધા િવચારો ધરાવે છે અને !��ુવ અને

domineering હોઈ કરવાની પરવાનગી છે, તે ઉ:$ નવસચંાર ના

એTસચેBજ છે , આ તેજ�વી સામ5ી છે .તેઓ િવચારો ક� તXયો િવચારો

તેમને {વન આપે છે અને ખસેડવા ક� તારાઓ , કC-0ટ માટ� ઇ�છા, કHું ક�

constelares ઊ:$ Lારા !ગટાવવામાં આકાશ કરતાં વpુ Vુદંર હોય છે , 

કારણ ક� સળગે આકાશમા,ં ઇ�છા કરતાં મજ�તૂ કHુ ં, તેજ�વી આકાશ ના

સWંણૂ$ સ9ંલુન !ા^ત કરવાતારાઓ વ�ચે સતત સવંાદ માટ� કહ), અને

તારાઓ શSTત અનBય છે.તે ઊ:$ કોS�મક વા�તિવકતા અથ$ઘટન ગેરહાજર

ન દા.ત. , gયોત િવના pમુાડો માં નાશ પામYું ક�વી ર)તે તે મને scares 

.જોમ આવાસ Lારા દબાવી દ�વામાં અને લાગણીઓ �ફ-ટક)કરણ િનઃશકંપણે

રાજક)ય ચોકસાઈ એક મા�ક છે gયાર� .ુ ં િનરાશ \ ં.હ� આ�મા ભય અને ના

વેદના ના ર)તે એક :vુ માં તમને વળે છે અને સાચી હક)કતો અને

વ�9ઓુ બદલવા કોઇ આવેગ હાલની ધરાવતા મનમાં પસાર અને િવકાસ
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, , બધા માટ� પગલાઓં અને ચ0 બદલાતા રહ� છે ઉડ� છે, પરં9 ુ

Nાર�યલાગણીઓ ., અમને નહ| ક� આ ફ�રફાર પોતાને DTુત અને તમે ભોગ

અને {વનની ખાસ કર)ને પ-રવત$ન વધે છે.{વનના !કાશ, ઉ�કટ ના

ગાડંપણ �બૂી .ક�વી આવો ?સહજ ભાવે !ેમ અને માણી શકાય કરવા માગંો

છો , 1ુ�સો અને િનરાશાઓ ઘણી �મ ખોલો.Deluded અને મને �યાન

ક�UBkત અને કોઇ 1ૂઠાwુ ં pierces ક� સ�યના !ેમ ના પRિતનો , સમ5

�યાન ક�UBkત !ેમ.તેથી !ેમ કર) , અમે હોવાની સાચી ઓળખ સાથે

8યવહાર કરવામાં આવે _ે�માં રમતા !ેમભયા$ આવી રહ) નqન આપણા

પર !ેમ રાcયો આવી રહ) શા એક �ડા :eિૃત માટ� જaર) છે અને હ1ુ

Vધુી આ ડાયાલેUTટક ધારણા છે , reciprocate અને �બૂ !ેમ સારા

પસદંગીમાં એક જaર) બનંે 1ૂથના છે+1 = 1 1, �યાર� તા-ક�ક એક કંઈપણ

નથી આનદં કર) શકો છો.પ-રણામ પછ) સભંોગ એ મ�યમાં સ�ંTુત S�થિત

છે ક� ,થી , સામાBય ર)તે આ વલણ અને Dfૂયો અને વત$ન e ૂચં ટ�STનકલ

નથી તેથી જો તા-ક�ક 1 + 1 = 2, સાચો છે, પરં9 ુ આચાર ઉ�પાદક હશે

ન-હr.સમ{ અને આનદં આ સા�ું જ uોત છે , અથવા કર) 8યSTતિનKઠ

અથવા અBય પગલાં પગલાં તર)ક� ખર) આઝાદ) રાખવાનો છે.ઠ)ક છે, .ું

તમને ઘણા માટ� આ માપદંડ હશે , નીચેના પગલાઓં કા�ુ Wરૂતી લો�જકલ

અથવા અતા-ક�ક રહ�તા નથી, .ું સWંણૂ$પણે ખાતર) કરવા માગંો છો, તેથી .ું

સમય સમય પર મને Dખૂ$ કfપના , અને આ, ભાqયે ગધેડા છે,મ ક�, 

ખર�ખર તમારા પોતાના તારણો લેવા , Nાર�ક આ �િૂમકા રહ� છે ,

fooling �ૃિ�મ ગધેડા બદલે છે..ું ફો@લસ ભય હોય આકS�મક િવશે , તે

માટ� અહ| નથી, અને ઉBમO કારણ બનાવતા નથી ક� વલણ જ ચો�સ

સજંોગોમાં છે અને અBય લોકો Lારા િનણ$ય �યાર� , એટલે ક� ઘણીવાર " 

વસવાટ " પર આધાર રાખે છે.ક� તક$ અDકુ પછ) .ું .ુ ં 0�ઝી \ં કહ�વા માગો

છો બદલ9ુ ં, .ું ક� ઘણા લોકો ગ��ું અને તેથી, અમે , અમે વpુ !ેમ અને

વpુ અને વpુ Nાર�ય સ9ંKુટ માગંતા રbા ધાર� .ુ ં શા માટ� !� Dકૂ) , ,થી
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!ેમાળ મહ�વાકા_ંા .નીચેના કહ)ને પીછેહઠ , બધા !ેમમાં ફો@લસ મોકલYું

મફત છે, આપણે િનબ$ળ અને ઘણી વખત ચાલાક)થી છે.અમે તેને સાચી ક�

!ેમ, માને છે ક� કરવા માગંો છો શા માટ�, અમે !ેમભયા$ કરવામાં આવી છે

કારણ ક� , �નેહ arouses અને {વન ના શાણપણ ચા+ુ ક� ક� લાગણી

ગોળ)ઓ સાથે 11/2007 2 { !યાસ કય; આપઘાત , આ કઢ) હોS�પટલ

અને Cabral એક ઉ¯િત ભાqયે " પછ) બેBઝો-ડયાઝેપાઇBસ સાથે આ

સમય મારવા !યાસ કર� ? ! " .ું નસ$ Lારા સપંક$ \ં વોડ$ માં ચાલવા , 

િવlલેષણ પછ) .ું નસમાં શોટ સોય \ં અનેnલડ gushing .

{વન અને D�ૃ�ુ વ�ચે D�ૃ�ુ રહ�તા ?આઉચ !_મા , તે Dકૂવામાં આવે છે ?

�પKટ , , માયા$ Nાર�ય ?દર�ક 8યSTતને {વલેણ જલદ) અમે અમે રહ�વા

તરત અને પછ) D�ૃ�ુ પામે છે લાગે બધા ઉપહાસ ,થી િવરોધાભાસી છે

અપવાદ િવના એક _ણ રહ�વા માટ� છોડ) દ)ધી છે.મારા જBમ-દવસ પછ) .ું

સWંણૂ$પણે ઢંગધડા અને શામક બનાવશે 20 કલાક પછ) કરાર " બહાર " 

:ઓ !યાસ , ફર) એક વાર બચી.�ી: તબીબી ટ)મ Lારા વહ)વટ)

ટ�કિનિશયન એક તરંગ માટ� Dfૂયાકંન �fુલી procedure'm ભાગ અને

�પધા$માં બી: �થાને લઈ એક 17,41 Valore નોટ છે , રા�ે પહ�લાં Vતુી

ન હતી અને, આ Dલુાકાત 10 થી વpુ સાધંા પીવામાં હતીસવાર� હ9 ુ.ંપોટ$

ઓફ આ મે-ડકલ ��ૂલ.-દવસ બાદ .ું જવા માટ� મળ) gયાં તેઓ આ�મહ�યા

િવચારો સાથે હતો કારણ અને .ું પણ મ�યા ન હતી , gયાં .ુ ંwaited , 

પરં9 ુ .ુ ં રાહ Wરૂતી હતી .!કાશ પછ) હા, ઉતાર) ડાયનેમાઇટ {વલેણ

આનદં તર)ક� કતલ મને અને સામાચારો Vધુી વીજળ)નો મને માદંા ભાિવ

છે અને ગેરવાજબી સ�ંકાર) , રો�જrદા {વનની હાલની એT�ટસી ની

-દશામાં મને મોકfયો છે.તેથી હા સખતાઇ અને ચોકસાઈ ના ક�લર)

�તરડા બાક) સાજો ..ું તે કોઈ શSTત છે ક� ડર કારણ ક� .ુ ં છેfલા હરખાYું

તો મને ખબર નથી .તેથી, �યાં બે ²વુો , બે Fિતમો છે અને .ું હકારા�મક
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અને હ)@લrગ અને કાળા અને હટં|ગ નથી ગઇ હતી.આ !કાશ સ0ંમણ અને

અપારદશ$ક ઇUBkયો , લાગણીઓ જ-ડત અથવા nailed ઉOેજના માટ� , 

,માં વસવાટ કરો છો ના આનદં અને WXૃવી પર !ેર� છે અને અમને શSTત

આપે ક� મહOમ બળ આનદં નથી વગર લાગણીઓ �પKટતા અને

તા�કા@લક સાજંના ની સમજદાર) અને !ેરક માથંી આવે છેનથી , તી�

વાદળ) ર� અને અJભુવ ગરમ સામાચારો ના ventilaste અને

પડછાયાઓ ,વા અમને િશકાર બનાવતા ક� vૂિષત અને 8યાપક નથી

િવચારો તર)ક� તમાર) પાસે !િતભા અને શSTત 5ેબ , બpું �દોલન છે , 

પણ તે હાજર છે અને તે ક�વી ર)તે કર� છે એ ઉતર) :યઆ vૃUKટ ઇUBkયો

અને વખત મૌન Lારા અમારો િવચાર �પKટતા બતાવે છે, અને દ�ખાવ

સખત અને અBય નકારા�મક અથવા હકારા�મક ઊ:$ પસાર ક� શરમજનક

અપગં માણી તર)ક� શાતં છે.િવચાર ના ગિત, તા�કા@લક , બીજો , સમય ના

અWણૂા̀ક , અને ઓછામાં સમય દર�કને , અિધકારો ધરાવે હકારા�મક ક�

નકારા�મક અસર છે ક� ક�મ તે , કારણ તેથી તેJ ું ��મવક$ અથવા સૌથી

હા�યા�પદ વત$ન માં કોઈ કાપ હશે ત�કાલ છે .આ વાઇ�Bટ ઊ:$ પર

વહન કર� છે અને આનદં અને િવLાન 8યSTત માટ� �cૂયા સેનીટ) અને

ગાડંપણ ની તટ�થ ²વુ બને કાળા Faíska ના lacerating અસર હોય

છે, તેથી .ું તમને !કાશ Lારા પહCચી શકાય છે તમારા પોતાના ઊ:$

ઉપયોગ અને રાખ તર)ક� એક બિન ગ S�મત esbaterá સલાહ ,િમિ�ત

gયાર� ગરમી ઉતાર) પરં9 ુ બેબાક�ં .બી{ ચ9થુા̀શ ની નાતાલની D ૂઝંવણ

ન અJભુવતા િવચાર સાથે n+ુ ર� હોય છે અને િવ_ેપ પર લાવે છે ક� Y_ૃ

લાઇ�સ ભાર.તે ધસમસ9ું Lારા સામનો આ સ0ંમણ છે પરં9 ુ �નેપશોટ

રહ�તા અટકાવી ક� 8યવહા-રક ઊ:$ અવરોધક નથી , વીજળ)નો અપ

હચમચાવે અને આગવી Vપુરસોિનક ઝડપે પેદા પરં9 ુ તર)ક� શSTતશાળ)

સાથે સાથે , અવાજ તરંગ અસર કર� છે.Hું વા�તિવક છે અને અવા�તિવક

લાગે છે.શાZત {વન નીચે �યાં :ય રાખો અને પછ) તેને આસપાસ , તે
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લડવા અથવા !હાર સGન, કfપના ના મગજમાં તે અસ9ંKુટ અથ$હ)ન

બોલYું ના �ાસવાદ) છે ચાલાક) અને એક તબ�ે પરાકાKઠાએ પહCચે છે

અથવા ફTત એક h�સ ક[ંુ કોઇ શNતા નથીખીલી રહ�તા ક� Vરૂમાં લીલા

રંગનો અને 5ેબ {વન િવકસ9 ું જ9 ુ ં , અહ| તમે હમંેશા િનદ¶શ કરવા

માગતા હતા એ �કોર છે , લાગણીWવૂ$ક રહ� છે.

01/2008 અ_રો સાથે એક ટ��ૂ બનાવવા

Darklightning અને ખભા nલેડ એક �પાક$ અને {વન સામેની ક� Nાર�ય

intentei ટ��ૂ પછ) luz'08 કહ�તા શSTત

2007-11 / 2008-01 - વા@ણgય ઝડપી phone'm 5ાહક �ેKઠ બોસ , 

કંપનીએ 5 મોબાઇલ ફોન ખર)દ� કામ પર દ�ખાશે િનKફળ :ય

છે.Estarreja માં અ_મ પા-કÁગ માટ� જqયા 5થંાલયનો બેઠા અને , ર)તે

સબંિંધત મારા િવરોધ માટ� સાકં�િતક અથ$વા�ં �થળ પર નીચે Dકૂ� એ છે ક�

મા� ફ-રયાદ W�ુતકની કદ અને તે શa ક�ુ` અને Wણૂ$ થ�ું હ9 ું છે અલગ

હોવા V@ૂચત નથી કરતો અલગ હોવાએક -દવસ બેનર પર 20 વોf�મુો

સાથે સાર) િશ_ણ અને િશKટાચાર Wણૂ$ કરવામાં આવી હતી ગા�યા ,

શોક�સ એBh) હતી ક� " અલગ હોવા " િવશે એક W�ુતક માથંી plagiarized 

ભર) .Estarreja વાદળ) હ�fમેટ કામો સાથે અને :હ�ર કાય; એક કમ$ચાર)

તર)ક� 02/2008 લાઇ�ેર) વોક મા,ં દરવા: પર નીચેના લખી : મને

vુઃખ Lારા મૌન ર�ઇBસ મા ં .D�ૃ�ુ ભાઇ ધમક) અને .ું માનિસક Dfૂયાકંન

માટ� આ ચાG હ�ઠળ સOાવાળાઓ દોર) રbો \.ં.ું એક દદ« તર)ક� દાખલ \ં

gયાં િવ�કાઉBટ હોS�પટલમા ં Salreu માટ� તેની પોતાની પહ�લ પર , 

કો�^�ટુર િસ�ટમ મા� તર)ક� માદંા ઇનWટુ દાખલ કર� છે gયાં અને માદંા

નથી અથવા હોવા Fગે ચચા$ પેદા થશે? !.ું તેઓ મને ઘર� રાઈડ પછ)ના

-દવસે આ^યો gnr લlકર) સાથે આવી પહCચતા કોઈ��ા માં માનિસક
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હોS�પટલ પર :ઓ !�તાવ..ું શnદો !હાર અને .ુ ં10 કલાક કરતાં વધાર�

અવાચક \.ં.ું !કાશ ઉપકરણો ખર)દ) અને િવરોધી Dantas ઢંઢ�રો જોસ

-ડ Almada - eલુામ, કિવ ઓ-ફ�યસ ડ) ' ભિવKયવાદ) અને બpું પર , 

મારા બેડaમમાં િવBડો બહાર મહOમ વોf�મુ Dકૂવામાં આવી હતી સાથે

બોલનારા 100watts એ સીડ) વધારો સાથે અવાજ.HUC - કોઈ��ા

હોS�પટલમાં �લુે-ટન �િુનવિસટ) હોS�પટfસ - W[ુુષો માનિસક સેવા - , એ

aમમેટ પર બાળોિત�ું બદલી , અBય િવવાદ સાથે સામાBય રોગ - દદ«

2008-02-02 2008 02-18 િવસ�Gત કરવામાં આવી હતી પર આ

હોS�પટલમાં દાખલ કરવામાં આ8યો હતોતેમણે પણ સારવાર ના મ�યમાં

પછ) ગયા .Handcuffed and'm પણ મનો@ચ-ક�સક Lારા જોઈ નથી

hospital'm માટ� સOાવાળાઓ આગેવાની �h�ચર સાથે જોડાયે+ું છે અને

ઈB,Tશન લીધા , મારા ઇ�છા િવ[ુR સારવાર પાલન કરવાની ફરજ પડ)

છે..ું -દવસ, .ું આગળ !કાશ ઓફ -ડઝાઇન શSTત હતી ક� મારા ટ��ૂ બહાર

એક માસ ના બતા8�ું ક� �વેટર લીધો તે ઉધાર હ9 ું W�ુતકો લીધો અને

તળાવ નગર હોલ માં તેમને પXથરમારો , .ું સરઘસ મા ં 15 �રુો છોડ)

આ8યા..ું સૌથી ખરાબ આ સીડ) અપ ઉઝરડા થયેલ ફોજદાર) કાય$વાહ) શa

કરવામાં આવશે અને સરઘસ -દવસે નગર ચોરસ ના !કાશ tોત માટ�

W�ુતકો ફ�કવામાં આ8યા હતા 5થંાલયનો લેવામાં W�ુતકો આપી ન હતી ,

Estarreja સ�ં�ૃિત કાઉSBસલર Lારા સમBસ કરવામાં આવી.

               બીમાર) એક યોજના કfપના છે કારણ ક� .ુ ં અવાચક હતી , 

�યાર� મને લાq�ું ક� .ુ ં, .ું Dકૂ હશો નથી કારણ ક� .ુ ં કહ) કરશે નહ| િવચા�ુ`

એક multimillion ડોલરનો eુ̂ ત , િવZમાં સૌથી મહાન ખ:નો હશે

મારા Lારા હ�ત@લ@ખત એક અરબી W�ુતક સાથે મારા W�ુ સાથે વળગી .

               વોડ$ કોઈ��ા �િૂમકામાં .ુ ં ... કદાચ મા� Nાર�ય .ું

U�કઝો��િનક \ં લાગે U�કઝો��િનક મનોિવ�ૃિત િનદાન થ�ું હ9 ું નસ$ ની
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બેઠકમાં વાતચીત સાભંળવામા ં , સહાયક �માટ$ .ુ ં સાથીદારો સાભંળ) હતી

સમ:�ું ક� તે મારા વળાકં હતો કહ� છે ક�... તેમણે ર�કોડ$ '" ભાગી ભય " " 

pajamas રાખવા " .ું તે હા�યા�પદ શોધી લc�ું હ9 ું Nાર�ય pajamas 

�કોર :º ? !.ું સારવાર અJસુરો તર)ક� એક કોટ$ દ�તાવેજ પર સહ)

કરવાની રહ� છે આ ફર�જયાત અટકાયત \ં બહાર નીકળવા માટ� .Aveiro 

માં હોS�પટલ ખાતે !વેશ ઇBટર8� ૂ Fતે તેમણે જ ફળ ઝાડ પડ) અને

માખણ અને �hોબેર) :મ ગમ9ું ખાય કરશે , માર) ઉપનામ " ઓફ લાઇટ

!�,ુ " સાથે સારવાર કર) ઇ�છતા જણા8�ું હ9 ુ ં .સામાBય ભોજન Hું હ9 ું

.તેમણે મને વગેર� સશંોધનોની પેટન$ ઘા ,Yુ ં , આ�મહ�યા �વaપો િવશે

િવચા�ુ ̀...

               .ું Nાર�ય વફાદાર પરં9 ુ એક ઉદાસી clown'm નકલી S�મત

તર)ક� આચાર સાથે વા�તિવક હોવા ,Yુ ં , જોઈને મને અટકાવે છે ક� ,

વેદના લાગે , રહ�વા , �ત-રક ના આનદં , બહારની માટ� અJ�ુૂળ નથી

..ું Dસુાફર) અને તે �બૂ જ vૃUKટ થી vૂરના છે , gયાં @બrvુ ખાતે રહ�તા , 

સામાBય �થળ બહાર મને બનાવે છે ક� એક �લોટ લાગે..ું એક અિતગહન

લા�ં ુ ં ડગ+ુ ં , અ�ુદરતી ઘટના લાગે છે, પરં9 ુ એક !ાણી Âર તર)ક�

િવકરાળ �વaપ ધારણ અને ઝડપ , હરકત ગ� લાગે અને તે સમયે

િનKફળતા એક જBમ:ત બળ predestinate તર)ક� માર) નાખંે છે.h�સ

વગર !વાસે આ , ભયકંર LષેWણૂ$ અને સાચી પાપી ની છબી , �વગ$

તાપમાન �ચાઈ, �લોમાં એક શપથ જોયે+ું છે અને આ મા� એક ખરાબ

સમય છે -હrસક વધારો વધે .ુ ં એક રંગલો તર)ક� પોશાક બધી પરાકાKઠાએ

અને Vધુાર�લ િવકરાળ �વaપ ધારણ અનેITN એક ક�પ સાથે - વેનેÃએલા

કોફ) માં પો�ુ$ગલ :ણ.સીટ)ટ) , કોટ$ પાસેથી એક પ� વધારવા કારણ ક�

મારા બીમાર)ના .ું એટલે .ુ ં લખી ન હતી , સાઇન ઇન માર) -ફrગરિ!Bટ ન

કર) શકો ક� કમ$ચાર) કહ�શે.કોઈ��ા મા,ં દરવા: ના હાથા Lારા એક કાડ$
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પેપર સામે હોટ�લ ,વી હોS�પટલ સતંાપ નથી , એમ કહ)ને !સતંાપ અને .ું

માર) :તે Y_ૃ પર પાદંડા તે{ શોધવા પ-રિમિત હોS�પટલ Lારા કાડંા પર

તેમની સાથે લોકો ચાલતા જતા નથી, પાદંડાં અને પરાગ થોમસ માટ�

ઉપનામ " છ�ી સૈિનક " આદ�શ આ^યો કાગળો સાથે િસગાર�ટ બનાવે છે.

               સસંદ હાઉસ Lારા ઓફર બધંારણ સાથે સયંમ �રુશી એક

!દશ$ન Dકૂ) અને ના સરં_ણ ખોલવા કોઈ��ા માં - .ું Fડાશયના ના

GNR ના આદ�શ હ�ઠળ માનિસક Dfૂયાકંન ઇિતહાસ સાથે ફર)થી હોS�પટલ

લઈ જવામાં \ં છેfલા એક સ^તાહમાં હોS�પટલ છોડ)સOા ગેરહાજર)મા ં..ું

!કાશ અને કોઈ��ા ના �વીચો હોS�પટલ � ૂસંી નાખી !કાશની શSTત કહ�તા

!કાશ ચા+ુ છે, , Vપુર રસ!દ ખર)દ) અને એક મહાન થીમ શેતાન ની

ઉ�પિO Fગે સપંક$ છે " hashashin / �કડો ."આ માનિસક વોડ$ િમિ�ત

કરવામાં આવે છે કારણ W[ુુષો અને બેડaમમાં બાથaમમાં એક દદ« સાથે

ઓરલ સેTસ હોય મળ).Aveiro ના હોS�પટલમાં હતી અને 5 સે.મી. 

ઓપન િવBડો મારફતે થકાવટ.અને મા� હવામાં �ંકાતા Zાસ ઇ�છતા અને

બગીચામાં જો�ું અને લોકો ચાલી અને આનદં અને મા� Zાસ ઇ�છતા ... 

�વત�ંતા પણે

ચા+ુ રહ) હોઈ : {વનશૈલી

સાચા -હસાબ

નેfસન પર�રા �ા

          ,ના Lારા રાખવાનો છે , :હ�ર કય; છે , એક ... {વનના વે , 

ક� , બધા છે ક� અમારા Wવૂ$જો પાસેથી વારસામાં આવે છે , તો પછ) અમે

અમે સમાજ, gયાં કાયદા Lારા :હ�ર થયેલ છે ક� Wcુત , એક પહCચી �યાર�

!જો�પાદન કરવાની આ િમશન છેઅમે એક લોકશાહ) રહ�તા.ં
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આ અમે છે ક� zાન, !ા^ત કર) શકો છો ક� , બધા છે , આપણે જોવા બpું

અમે અમે @બfડ Hું ખબર હોય.

ક�વી આવે ?

અમે કારણ બળ Lારા સચંાલન ,માં સમાજમાં કામ કરતી વખતે , અમે

હમંેશા થવા માટ� રહ� છે, કારણ ક� અમને એક મા�ટર તર)ક� સમાજમાં

પોતાના Lારા જોઈ શકાય માટ� એક અમે બની શક� ક� મા� વધાર� લાયક છે

vુKટ હોઈ શક� છે, �વીકાય$ ;ક� અમે પણ મદદની વ�ચે �યાં છે ખબર છે ક�, 

અમે રહ�વા Hું છે.

ક�વી આવે ?

અમે દર�ક અBય પર સેવા આપવા માટ� માણસો છે , કારણ ક� સમ�યા

હ�તગત અS�ત�વમાં શા માટ�, ક� મને વધાર� છે evils gયાર� સ�ય બોલવા

માટ� , છે.

ક�વી આવે ?

અમે એક સામા�જક અS�ત�વ હોઈ શક� છે કારણ ક� , પરં9 ુ અમે એક હોવા

જગંલી રહ) શક� છે.

gયાર� માણસો સમાન ચલાવાય નથી .

પરં9 ુ �યાં હમંેશા અS�ત�વમાં છે અને શકંા, હમંેશા ,ના Lારા અમે

શીખવવામાં આવે છે અમે શીખવવામાં આવે છે ક� ,ના Lારા અને અમે અમે

સારા !ેUTટસ કારણ ક� તમે ખર�ખર h�ટ , પછ) અમે સાથે સાથે આપણને

સેવા આપવા ક� નહ| તેની ખાતર) છે , gયાર� આપણે જવામાં gયાં તે છે , 

અમને હોB�સ ક� સદં�હ .

અમે આ મારા W�ુતકો , તમે તેઓ સાભંળ) શક� છે અને તમારા પથાર)માં
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વાચંી માગંો છો િવષયો આકિષત કર) શક� છે gયાં કોઈ પણ W�ુતકાલયમાં

માં શોધી શકો છો W�ુતકો વાચંી શક� છે તે બધા વાચકો �ૃપા કર)ને માગંો

છો .

તે એક સારો કંપની Nાર�ય વાચંવા અને સાચા તર)ક� આ કથાઓ જોશે

હશે.

તેઓ erred છે ,ઓ સાચા અJભુવ આપવા , પરં9 ુ મને માર) �ાસી ક�

તમામ evils માથંી મટાડYું :ણતા લાગે છે ક� કારણ ક�.

આ આYિૃO ની થીમ Hું હશે?

�લા¥ગ અહ�વાલો , તે વાચક આઘાત નથી માગંતા , પણ આઘાતજનક

નહ| હોય ક� એક D¢ુો હોઈ શક�, પણ એ અહ�વાલો સાચા હોય છે અને એક

કાJનૂી ર)તે રહ�તા હતા તે ર)તે અહ�વાલ છે.

.ું માને કાયદો Fદર એક અJભુવ હતો, માટ� , એક હ:ર વ�9ઓુ કfપના

�વચા !ાણી YિૃO ના વા�તિવક લાગણી લાગે.

અમે બળ Lારા {તી માગંો છો , અને અમે ,મ ક� લાગે છે.

બહારવ-ટયો , અમે બધા અમે શોધી છે અને અમે Hું ક� બધી vુKટ હોવા

છતા,ં તે vુKટ તર)ક� ગણી Nાર�ય કર) શકો છો , કારણ ક� , અમે રહ�વા

માટ� વપરાય છે ક� , ર)તે આવે છે ક� વજન શકો છો ક� , શીcયા છે ક�

હોવા છે.

.ું દર�ક એક WનુGBમ હશે એYું લાગે છે.

મહ�વાકા_ંા આપણે સરળ શોધવા તે ર)તે {વે છે માગંો છો, પરં9 ુ તે

સરળ નથી અને તે અમે કાયદા બારમાં પડ) �યાર� Dlુક�લ છે અને અમે

સારા વક)લો માટ� �કૂવણી કરવાની કોઈ નાણાં છે �યાર� , અમે �ચી -કrમત
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�કૂવવા , રહ�વા માટ� .

ક�વી આવે ?

અમે 5ેસ માં ન આવતી હોય તો અમે રD{ુ હોઈ શક�.

હમંેશા {વનમાં !ગિત લેગસી સાથે જBમે શા , અમે આ કર) શકો શીખવે

છે અને કડવો {વનના અJભુવ આપવાનો છે, અને .ું હ1ુ પણ તે માટ�

�કૂવણી \ ં!

.ું આ-�કામાં થયો હતો , �ણ બહ�નો હતી : અહ�વાલ એ]fવરા , candida 

અને છે.અર� વાહ �યાં સાર) શaઆત , એક તેજ�વી વાતા$ હોઈ શક� ક� એક

વાતા$ છે, પરં9 ુ તે એક ઓછ) સાર) {વન વાતા$ !ય�ન થ�ુ ં.

.ું આ કાય$, કહ�વાતા ,લમાં ર_કો, હમંેશા ક� ખર�ખર �કુાદો પર .કૂ મને

બોલ કર) શક� �વીકાર) ગેરહાજર નથી માટ� તેમને vુlમનો Bયાય કર� છે ક�
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ઘણી vુKટ માણસો ન થતી હોય.

.ું {વનમાં ચાfયો તર)ક� મારા પાથ સાથે ક�ટલાક અપરાધ .

તેમણે અમે િવચાર કય; છે ,ની , અિશKટ એક �વaપ હ9 ું સાથે આ શnદ , 

અિશKટ હતી વપરાય છે, અથવા આપણે પણ શnદ ચાfયો શકો છો.

અમે શોધી હતા �થાનો અને �યાં હમંેશા -હrસા હતી ક� અમે ખર�ખર અમે Hું

માં સારા લાગે છે, કારણ ક� આકKયા$ અથવા ઉOેજક -હrસા મળ) નહોતી gયાં

ધ�ો હતા લા8યા ક� {વન માગ$ હતા.તે સાર) ર)તે કોઈ સમાજ ક� તે ઘwું

જ ખરાબ લાગે છે , , પદાથ; જaર) વપરાશ હોય તેમ લાq�ું ન હોય તો

અBય લોકો , અપરાધ {વી શક� છે �વીકાર) શકો છો , કારણ ક� સમાજના

�ખોમાં ગણવામા ં, પરં9 ુ તેઓ અS�ત�વમાં આવે છે.

અને ,મ ક� અમે બધા vૂષણો હોય છે, પરં9 ુ આવા હમંેશા આપણે હમંેશા

અિનKટ તર)ક� અગોચર હતા કંઈક પસદં નથી, gયાર� ખરાબ લાગી , પણ

તે આપણે બધા બનાવવામાં આવે છે એક મહાન kUKટ ધરાવે છે, કારણ ક�

આપણા અથ$ હોય છે અનેસહઅS�ત�વ અમે માગંો છો અને સાથે સાથે રહ� છે

અને બી: કરતાં વpુ સારા થવા માટ� મહ�વાકા_ંા હોય અમાર) તાલીમ

બનાવે છે.

�યાં મારા બનાવટ બધં pissed ક�ટલા Picardias હશે, પરં9 ુ .ુ ં તેના

મ�યા �યારથી એક છોકર) આવી હતી ક� આ bastards મ�યમા ં, .ું હમંેશા

તેના ગ��ું મને ,વા જ જBમ-દવસ ક�ુ` હોત.

હમંેશા એ -દવસે .ું તેના મ�યા �યારથી તેના ગ��ુ ં , .ું હમંેશા તે , તે

!થમ vૃUKટ પર !ેમ ન હતી પણ તે �બૂ માર) સાથે રહ�તા હતા અને મારા

બહ�નો સાથે �બૂ �બૂ રહ�તા હતા , એક સબંધં હતો , તેના ગ��ું માને છે

અને tીને �યાં થશે નહ| ક� માને.ુ ં તમને �ુબંન ક�ુ` !થમ વખત , .ું ખરો
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િસrહ લાq�ુ ં, ક� ,ને !ેમ છે, કારણ ક� અમે બધા સવાના :તને જોવા માગંો

.

તમામ W[ુુષો સમાન {વન અિધકાર છે , તે એક પ�ની અને એક પ-રવાર

છે.

બધા, એક ર)તે અથવા અBય માં સકં@લત કરવામાં આ8યા હતા , પણ તે

મને રહ�તા હોય {વન માગ$ �વીકાર) અને આ !ેમ ફTત એક જ વાર

{વનમાં ખરો, શાણો ન જણાય , ન Nાર�ય ,મ ક� માર) :તને ગણવામાં

, પરં9 ુ .ુ ં તેમને બધા મ�યાઅમે ચા+ુ હોય છે , એક િવશાળ @બલ �કૂવી

પરં9 ુ તે બધા .ું એક સારા {વન છે ઇ�છતા કારણ ક�.

તેમણે ચોર) , સરળ માં શa થયો બvૂંકના અDકુ ક�ુ` તેમણે , .ું

burglaries કર) શa ક�ુ` Hું સાર) હતી.પરં9 ુ કોક�ઈન અિતશય વપરાશ

સાથે મને degradei બાદ, .ું p£ૂપાન િવશે સાર) લાq�ું અને છોડવા

માગંતા ન હતા.ં

તેમણે કોટ$ બાર ઘટાડવા કરશે -હrસા, ઉપયોગ કરવાની જaર નહ| હોય , 

મને અિત ઉBમત લેવા , પરં9 ુ કોઈ !િત-0યા �યાં તો , મારા રાઉBડમાં

કોઈને .ુમલો Nાર�ય કરશે.

.ું મા� પૈસા મળ) ક� લા8યા -કrમતો ક� િવચાર ઇ�છતા , વરસાદ ભીJું નહ|

માં , ર�લી ખબર.

વૈિવ�યસભર સાઇ�સ, .ું ટોચ પર થયો હતો , @લ�બન હમંેશા મને પહ�લેથી

ઇિતહાસ W�ુતકો, ઐિતહાિસક અને સા�ં�ૃિતક Dfૂય શહ�ર વાચંી છે , કારણ ક�

આ શહ�ર ગણવામા ં, મારા માટ� આનદં રbો છે.

આ સતંોષવા .ું .ુ ં , .ું હમણાં જ પૈસા દંડ માગે છે અને આ �ૃ�યો , મા�

માગે ખરાબ લાq�ું હ9 ું :ણતા હતા, ,મ ક� , એટલે જ પૈસા માગે તર)ક�
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સાર) {વન કયા$ ની !ગિત , એક {વન encordeirada રહ�વા માટ�

સ_મ હોય છે જો�ું હ9 ુમંારા 8યસન અને , સામા�જક વાતાવરણ સામા�જક

લાગે લોકો સાથે સાર) ર)તે !ય�ન કરવા માટ� અને લોકો સાથે સબંધંો

રહ�તા મ�યમાં સામાBય, સામાBય લાગે છે.

.ું તે તેના !દ�શ અને વસવાટ કરો છો િવ�તાર ની િસ�R મને મને િસrહ

Bયાય , domineering લાq�ુ.ંઆમ .ું એક tી હોવા ના {વન સામનો

કરવો પડªો !વેલ ... .ું vુKટ લોકોને Hું કર) શક� છે ક� ,માં હકારા�મક ર)તે

{વન આ ર)તે લીધો , એક ઘાતક) ર)તે એકબી: િવનાશ અને કંઈ સાથે

તેમને છોડ) એ ર)તે કોઈને Jકુસાન Nાર�ય.

ફTત _ણ ની સજંોગોમાં લાભ લીધો હતો અને મા� પૈસા માટ� તે હતી , 

કોક�ઈન p£ૂપાન ઝડપથી પહCચાડવા , પરં9 ુ હમંેશા એક માણસ જBમે છે, 

અથવા તો કદાચ આપણે અjયાસ કરવા કારણ બોલાવે કર) શકો છો Hું છે, 

ક� , અિનવાય$ હ9 ું Hુ ં prolonguei માટ�તર)ક� દાa પીવે છે અને ±ગ

ગભા$ધાન પ-રણામ કર)ને છોડ) Dકૂવામાં આવે છે ક� આJવુિંશકતા માં

જનીનો ના !જો�પાદન માં !િત-0યા આપે smokes , માણસ છે .

.ું આ બધા પRિતને -ડસાયફર અને વાચક માટ� આ કહ�વત , .ું તે િવશે

વાત કરવા હતી કારણ ક� તે િવશે વાત કરવા !કાર અ@ભ8યTત કરવાનો

!ય�ન કરવા માટ� આ _ે9્ મા ં" િનKણાત" નથી, {વનના માગ; છે.બી{

vુKટ દ�ખાય છે પર તેઓ Nાર�ક , એ જ જોવા મળે છે.

ક�વી આવે ?

અમે અમે referenciei ઉપર હોય છે, કારણ ક� તમે હમંેશા ખાર સાથે કામ

કર) શક9 ું નથી શીખી ક� {વન માગ$ , તે માફ કર) જ જોઈએ , કારણ ક� , 

તો સાથે સાથે વખાણાયેલી કર) !
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ક�વી આવે ?

અમે તેને રહ�વા , કારણ ક� ધોરણો , લાઇવ લાગણી અને લાગણી આદ�શ

{વન, મહ�વાકા_ંા એક �વaપ એક સારા {વન હોય કરવાનો !ય�ન

કરવાનો છે.

સબંધં મ© 22 હતી લlકરમાં જોડાયા હતા , શa, પરં9 ુ :ઓ ન-હr માગંો

હતી , પરં9 ુ કાયદો ,થી કહ�વામાં આ8�ું હ9 ુ ં ..ું ખરો સબંધં હતો �યાર�

અને તે .ુ ં અહ| જ -0U�ટના છે, અને નહ| ક� ઉ�કટ અમે તમામ , અમે બધા

અમારા સાચા આ�મા સાથી શોધવા માગંો છો કામના ધરાવે છે ક� સબંધં શa

ક�ુ ̀, છે.

�ુલ .ું તેમણે સારો ન થતી માર) પાસેથી vૂર લાq�ું હ9 ું ક� , લાગણીWવૂ$ક

રહ�તા હતા, અને તેમણે મને કરતાં થોડા વpુ પાવર હોય તેYું લીધો છે

કદાચ તે છે.

તેમણે આ છોકર) ઇKયા$ હતી ,ને !ેમ , પરં9 ુ તે , અ�યતં ઇKયા$ ન હતી

મારા લાદવાની માટ� માર) સાથે રહ�વા માટ� કોઈને માટ� દબાણ કરવા માટ�

મને લઇ શક� છે ક� કોઈ વા�તિવક બીમાર vુKટ �યાં હતી ક� એક તvુંર�ત

ઈKયા$ અને ઈKયા$ હતી.

ક�વી આવે ?

.ું મને િવચા�ુ` અને મા� મારા {વનની મ-હલા eમુાવશે eમુાવી જો, 

પરં9 ુ તે થ�ુ ં ..ુ ં Bairro અfટો પર જવા ઇ�છતા અને તે , અમે ચચા$

નાના ખેતરમાં એક -ડ�કો પર :ઓ અને અમે Fત gયાં તે છે , કદાચ તે

તેના ઇ�છા ન હતી, આ મોટા ભાઈ સાથે સાથે સબંધં �વીકાય; નથી..ું તેની

સાથે એક લડાઇના હતી , પરં9 ુ તે ટ)ના !ેમ કરવા શa કરતા પહ�લા હતી, 

પરં9 ુ સજંોગોમાં એક _ણ હતી ખ�યા$ , પણ .ું તેને ગ��ુ ં , પરં9 ુ તેમણે
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{વનની માર) ર)તે �વીકાર) ન હતી, તેથી મને ક�ું Nાર�ય , પરં9 ુ

Nાર�ય તે હતી દશા$8�ુમંને , .ું સાર) ર)તે હતા એ :ણીને .

�બૂ નથી Jકુસાન છે, પણ તે તેની બહ�ન સાથે માર) સબંધં �વીકા�ુ`

નથી.તેમણે , અમે તે સબંધં રાખવામાં ,થી , અમે એ જ પાડોશમાં રહ�તા

હતા ફTત સદંભ$ હક)કત Lારા માર) સાથે અમાર) બનાવટ ક� રહ�તા હતા.

તેમની માતા તેમની પાસેથી આવી , e-ૃહણી િવભાવના , િપતા ખબર ન

હતી , પરં9 ુ તે રાઉલ સાર) �વામી હતા.

મ-હલાઓના ભોગે મા� રહ�વા માટ� શીખી , અમે પહ�લાથી જ અjયાસ

કરતા હતા , તે પડોશી બાળક હતી કર ઢંઢ�રો પડોશના �ચાઈ મળ), પરં9 ુ

સમય અથ$માં હતી .

અને આ સમય ઝડપથી તેમણે હતી નાના ºમર હોવા છતા ં, તેમણે {વન

માટ� અને તે હતી Hું માટ� લડવા હતી , જો�ુ:ં િપતા, માતા, ઘર , ખોરાક

મને િનKફળ ન અને મને Nાર�ય િનKફળ .કારણ માર) માતા !ા^ત નીચા

પગાર હોવા છતા,ં 11 આવક �કૂવણી ક� વાતા$ઓ હતી અને મારા િપતા જ

ભા�ું �કૂવી છે , �યાં છે , પરં9 ુ ખોરાક અભાવ નથી.

તેથી તે છે, દર�ક vૂર .ું તેને મારા િપતા eમુાવી , િશ_ણ માં મને છોડ)

તેને ,મ જ !િત-0યા હતી ક� એક હતી લાગે છે, �લૂકણાપwું પ-રણમી શક�

, Fતની શaઆત હતી.

.ું એક હ)રો, ન£ લોકોને એક W�ુ લડાઈ માણસ, દાદ), એ]fવરા , કારણ

તેમને જોવામાં .ુ ં તે ... .ું ઉપયોગ થયો છે થાય છે તે , શાળામાં ગયા , 

�યાં Vધુી 6 વષ$ની �યાં Vધુી {8યા ,ની સાથે હતોમારા દાદ) અJલુ_ીને

મારા િપતા ની સીધી દ�ખર�ખ , મને રચના, પરં9 ુ તે સમયે હ1ુ �fુલી

િવશાળ તેની �ખો હતી, પરં9 ુ સમય ના અથ$માં હતી આવી હતી.
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સમય ની કfપના હતી.

આ િવZમાં અS�ત�વમાં શક� છે સૌથી પિવ� અહ�વાલો છે.ક�વી આવે ?

આજકાલ કોઈને અJલુ_ીને તેમણે ભજવે S�થિત અથવા સામા�જક

વશંવેલો તેમના {વનના માગ$ Lારા મોર� માટ� આવે કર) શકો છો.

તેથી આ એક ભાગ છે, ખર�ખર કોઈ એક એટલે concretely , કC-0ટ

સા@બતી વગર કHું આરોપ શકાય છે ક� કfપના .

ક�વી આવે ?

તેથી કાયદા સચંા@લત અને અમે તમામ , અમે માર) નાખે ચોર) અને

બળા�કાર ન જોઈએ વપરાશ હોય છે.

વાતા$ ક� પર આધા-રત છે કારણ ક�, પરં9 ુ અમે માનવતા અને સફળ આવી

ઘટનાઓ !ારંભથી પાછળ કર) શકો છો.

અમે સાત�ય , હમંેશા સતત હશે ક� , સાત�ય , બનાવાયેલ છે , તે .

અને તે આપણે એક કારણ માટ� રહ�વા ક� એકદમ ચો�સ છે , અમે રહ� છે

અને WXૃવી પર અS�ત�વ ચા+ુ નથી.

.ું થીમ અલગ અલગ હોય શક� છે, ખબર નથી , પરં9 ુ તે થ�ું ક� સ�ય

ઘટના પરથી �યાન બદલYું શક� , ર)ડર વાચંન િવ_ેપ કર) શક� છે.

પરં9 ુ આ માટ� આપણે અJભુવ કય; હતા ક� પ-રS�થિતઓમાં સમ{ સાર)

�પKટ અને Hું કરશે કારણ સમ5 W�ુતક દરિમયાન હમંેશા અS�ત�વમાં

આવશે ક� vૃKટાતંો છે.

ક�વી આવે ?

તે બધા અBય �ખો પણ ય.દૂા હોઈ શક� છે કારણ ક� હમંેશા �વ�થ {વન
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અને સમાજના સમજણ પણ છે , gયાં સમાજમાં હ9 ુ,ં પરં9 ુ {વનમાં �બૂ

જ મહ�વWણૂ$ વ�9 ુ છે ક� નહ| તે જોવા માટ�, Hું અમે sow ફળ છેઅમે પાક

ભેગો કરવો પડશે ક� .

પરં9 ુ સામે , અJકુરણીય છે, સાથે સાથે સારવાર કર) જોઈએ, મારા િપતા

હમંેશા મને જોયો અને ક�વી રા: જોવા ઇ�છતા , પણ .ું રા:, હમંેશા

{તી અને �બૂ �વુાન શa ક�ુ` ન કર) શક� એવા યોRા \.ં

.ું સરળ સરળ પરં9 ુ હાડ$ નથી ક� ઉfલેખ કય; �યાર� તે મને િશકાર ડબ કય;

છે �યાર� છે .

.ું તે eમુાવી હતી ક� હતી લાq�ું ક� ચહ�રા એક slap સાથે .ુમલો કયા$ પછ), 

.ુ ં, તે પછ) માર) સાથે ફર) શa કરવાનો !યાસ કય; પણ �ખો માં લાq�ું

, પણ .ું ઇનકાર કય; અને તે અપરાધ ના સ�ય ઘટના શa ક�ુ` ન હ9 ુ ં , 

પરં9 ુ ઇિતહાસ હતોસતંર� માં લlકર) ,લમાં છ મ-હના પ-રWણૂ$ �યાર�

પહ�લેથી અલગ હતી, લlકર) ,લમાં હતો.

સમય Arnaldo િતર�કાર કરવામાં આ8યો હતો પર, ક� , 8યSTતગત

વાતા$ ર)ડર આ -ક�સામાં ,લમા ં, વા�તિવક સામા�જક વાતાવરણ સમજશે

એT�ટ�શન W�ુતકમા ં , ,લ Fદર મારા માગ$ પર બધંબેસે છે , છ મ-હના

પોપ Lારા માફ) આપવામાં આવી હતી વળગી.

તે મને એક સારા {વન {વી રોકાણ કર) શક� છે બધા હ9 ુ ં , ટબમાં મને

અલગ હતી .અને .ું Hું ક�ુ?̀.ું તેમના નસીબ !યાસ કય; હતો.

હ1ુ Vથુાર માતાનો નોકર તર)ક� �ગૂભ$ -ટપ પર કામ કરવા મ��ુ ં.કાળા , 

મને ભય હતો ક� તેઓ ઘર� હ9 ું ક� વpુ સાર) ર)તે {વન ઇ�છતા કાળા

ક�બલ -લીલા , સારા લોકો સાથે કામ ક�ુ` હ9 ુ.ં

પો�ુ$ગલ દ�શમાં પોતે દ�શાગમન કરવા માટ� તેમને દોર) ક� ,થી સચ$ ન કર)
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શક� તેમના દ�શમાં સાર) �જrદગી હોય માગં કર) હતી.

તે િનકટતા Lારા પો�ુ$ગલ જોવા સરળ હ9 ુ.ં

તેઓ અસમાનતા સામનો કરવો પડªો હતો , કારણ ક� .ુ ં ક�પ વડ¶ ખરાબ

ઓળખવામાં આવતી હતી તેમની સાથે રહ�વા માટ� , ક�પ Verdeans ના

ઉકળાટ લાગે શa ક�ુ` અને પો�ુ$ગલ આ8યો �યાર� તેને અહ| �Rુ ગા�યા

હતા એ જ �વીકારવામાં આ8યા ન હતા , ,ઓ માણસો હતા,િવદ�શી અને તે

સમયે હ{ pissed આ8�ું હ9 ુ ં , એક Chavalito હતી :ગYું હતી અને

એક બાળક ઇ�છે છે તે કોઇ શa થઈ હતી , .ું ભટકYું શa ક�ુ ̀ , .ું

vadiador ન હતો , .ું એક vagueador હતી.

.ું �તૂકાળમાં હતી ક� અJભુવ ના _ે� હતો અjયાસ હતો , ºમર 8 Fતે

મારા માબાપ અલગ જો�ુ,ં અને ,મ પહ�લેથી જ તે �બૂ જ સાર) ર)તે મને

નીચે લાવવા નહ| હોય ખબર હતી , કારણ ક� .ુ ં એક હ)રો હતો , માણસ

vૂર લાq�ુ.ં

જોયા આ પણ .ું .ુ ં માર) માતા મદદ માટ� હતી ભાન �વુાન વયે eમુાવી , 

પણ .ું ખર�ખર મારા િપતાની રbા.ં

દર�ક ઉનાળામાં તેમણે લlકરમાં હતા �યાર� પાછળથી હ1ુ ચા+ુ રાc�ુ ં17 

વષ$ Vધુી તે સાથે પસાર , પરં9 ુ પછ) �વાભાિવક છે ક� ,ના ક� Fતર

શaઆત કર) હોત.

તે સમયે તેમણે મને તેમની સાથે ર:ઓ ગા�યા gયાં !થા શાળા પ-રવહન

સેવામાં મC F{રના Y_ૃ હ9 ુ ં.

મારા િપતા , ખડતલ બાળપણ હતી મારા દાદ) ની મહ�વાકા_ંા, {વનમાં

વધવા વpુ આધાર હોય છે અને વpુ પૈસા હોય હતી com14 વષ$ તેના

િપતા eમુાવી , હાડ$ માણસ હતો.
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મારા િપતા W�ુ સમય Vધુી ઘર� રહ�તા હતા હતી , તે તેમણે પ_ તરફથી

અિવચાર) િવદાય હતી ગ��ું કારણ તેમના િપતા જોવા Nાર�ય કરશે , 

હતી, પરં9 ુ તેના માતા મદદ માટ� સખત વધારો થયો હતો , તેમના

બરતરફ) !ેમાળ આ8યા હતામાતા .

.ું મારા દાદ) સાથે છ વષ$ {8યા , પરં9 ુ તેને નીચેના બાળકો �cૂયા દો

Nાર�ય , હાડ$ થયો હતો પરથી તે ક�વી ર)તે હાડ$ હતી .

તે સમયે તેણે એક ખા@ણયો હ9 ુ.ંઓર @બઝનેસ માટ� જોઈ છે, પરં9 ુ �યાં કામ

ન હતી , બાઇિસકલસવાર તેમણે લlકર જોડાયા અને �યાં તેમની કાર-કદ«

ચા+ુ રહ) સમયે પણ હતી .

તે આપણે બધા �વાવલબંન ખાતર) કરવા માટ� છે ક� ખાતર) તર)ક� એક

સામાBય માણસ બની ગયો છે , તેમણે {વન જaર)યાત Lારા �યાં જોડાયા

હતા.

તેમણે હાડ$ માણસ, િમ� ના િમ�, છોકરાનંા િમ�, પરં9 ુ ઘણા શnદો હતા , 

કારણ ક� થ�ુ ં, પરં9 ુ તે સBમાન અને !મા@ણક હતો.

ક� તેઓ હમંેશા મને ર: માગતા હતા , પરં9 ુ તે �યાં છે , હતી , અલગ

હતી Hુ ં, .ું હોવાની અને {વનની ર)તે , ર)તે આગળ મોનીટર|ગ �યાને

લીધા નથી થોડ) , પીછેહઠ , Dlુક�લીઓ િવÄન અને vૂર કરવા{વન

!જો�પાદન માટ� 0મમાં ભિવKયમાં તેની ખાતર) કરવા માટ� નોકર) ખાતર)

, બધા સારા બાળકો છે , અમે તેમના બાળકો હોવાJું લાયક છે , પણ મારા

ભાગ પર સમજણ અને વફાદાર) અભાવ �યાં હતો , મને તેમણે જણા8�ું

હ9 ું તર)ક� ઠગ હોઈ બની હતી.

ક� સારા થઈ છે તે જોવા મ��ું છે, પરં9 ુ મા� અલગ કર)ને vુKટ તર)ક� જ

!ા^ત મને vુKટ િવચાર) Nાર�ય કારણ સનસનાટ)ભયા$ ના મનોવૈzાિનક
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whiplash જ કથળ) હતી.

અને તે બધા આ ધારા ના િનrદા કરવા માટ� નીચે પડ) ગયા ક�વી ર)તે.gયાં

શa થયો ?

તે અલગ હતી , .ું એકલતા કર)ને જોડાવા માટ� શaઆત કર) �યાર� હતી, 

પરં9 ુ તે {વન માર) ર)તે �તૂકાળમાં હતી અને �યાં .ુ ં તે લાq�ું પરં9 ુ �યાં

લીધી હતી ક� િનરાશા ના @ચrતા Vરુ@_ત લાq�ુ ં , તમે મને Nાર�ય છોડ).ું

વpુ આપશે.

તેમણે મને �વીકાર) માગંતા માટ� ચા+ુ gયાર� .ુ ં {વનની માર) ર)તે

પીવાના અને ચોર) કરવામાં આવી હતી ચા+ુ રાc�ું અને હ1ુ ઘણી વખત

શોધી અને તેને શોધી gયાર� તે છે અને તે છે , તમે મને સહન કરવામાં

ખબર નથી, .ું ક� લાગણી હોય તેYું પરત ન માગંતા આવશેપીડાદાયક હતી

, પરં9 ુ હમંેશા રહ� છે અને હ1ુ પણ તે પડ).

.ું હ1ુ પણ .ું હમંેશા તેને હમંેશા ,થી .ું આ ઉ�કટ માટ� �બૂ !શસંા હોય

મારા હાજર હોYું જaર) હ9 ું િવચા�ુ` ,લમાં ઘણા વષ; {8યા શા મારા

�યાનમાં તે હતી ધરાવે છે, અBય સમાન રહ�તા નથી .

.ું :ણતો હતો કારણ િનવારક જોડાયા એ Linhó સાકંળના �ણ મ-હના

િનrદા પછ) Linhó , માર) વાતા$ ,માં અમે કોઈના િવZ સાથે 8યવહાર હોય

છે ,થી એક છે, , બહાvુર) Lારા !િતબિંધત કરવામાં આવી રહ) ના

બહાvુર) આસપાસ શa થાય છે, Hું થાય આ છેપથ એકાતં માં �બૂ લા�ં ુ

હોઈ શક� છે , તે eનુાઓ અને સાકંળ Dખૂ$તા િનયમ ર�ઇBસ vુિનયા gયાં છે

Fદર છે , અને અમે વાચંી �યાર� ,ઓ સાથે કામ કરવા માટ� સૌથી સરળ

માગ$ હતો , જગંલ રન બBયાગધેડા સાથે તેમની સાથે 8યવહાર હોય છે , 

પરં9 ુ, મને મારા માટ� પસદં ક�ુ` છે ક� આ પRિત મા[ંુ તારણ હ9 ું ક� અમે

પડ) શક� છે પણ �માટ$ છે , તેથી {વન છે {વન �બૂ જ નથી તેથી ઘણી
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સDkુ લેવાયો નથી લેવામાં આવવી જ જોઈએ , જો ક�, આવી હતી.ું માર)

:તે અટક) મળ) eમુાવી અને નવો હતો , .ું �યાં પસાર કર) શક� વષ;માં

હોય છે ક� , કદાચ સૌ િવચા�ુ` {ત હતી, પરં9 ુ મારા !ારંભ લાબંા હશે

અને .ુ ં �વત�ંતા િવના એક મ-હલા વગર માર) :તને મળ) કારણ

Dlુક�લીમાં શaઆત હતી.તેથી .ું Hું ક�ુ?̀.ું તેને તેઓ પછ) પાછળથી , આ

1ુઓ રહ�વા તેનાથી Vગૂ ચઢ) હતી પછ) , Nાર�ય િવચા�ુ` છે ક� િનયિમત

માણસો cયાલ આ8યો ક� િનયિમત મારફતે :ઓ , કારણ ક� તેઓ Hું પણ

-હrસા તકરાર !વેશ મેળવવા માટ� ગેરહાજર નથી , સરળ નથી , આદર

કમાઇ શa ક�ુદ̀ર�ક દવાની વેચાણ કારણ ક� ઈ:રો આસપાસ ફર� છે ક�

સાકંળ Fદર {વન દવા છે , કારણ ક� .ુ ં હ�રોઇન p£ુપાન કરવાJું શa ક�વી

તે છે , કારણ ક� પહ�લેથી સાકંળ દાખલ થયો હતો તર)ક� મJKુયો , અBય

લોકો 5ાહકો છે એકબી: માટ� �બૂ Jકુસાન કર) શક�કોક�ઈન અિતશય

વપરાશ કર)ને , હ�રોઇન શa કરવાનો િનણ$ય લીધો છે, પરં9 ુ નાટક, 

look'll pમુાડો હ�રોઈન એક �વaપ છે, પણ .ું માર) :તને કંઈપણ કર)

શક� Åલેષી આવી હતી gયાર� મળે �યાર� , પરં9 ુ .ુ ં Hું શીcયા , પરં9 ુ તે

પછ) :ણ કરવામાં આવશે , તો પછ) શaઆ મા� .ું સભંોગ કયા$ ની

અDતૂ$ િવચાર , મને આ િવશે િવચારો દો ન હોત ક� રાસાય@ણક Lારા

સચંા@લત કરવામાં આવી હતી છે ક� , :ણવા માટ� હ�રોઇન માટ� રા{નાDું

આ^�ુ ં , Vખુી કરવા છતાં ચેઇન વા�તિવકતા ભાગી એક {વન હોય

હતી..ું કાયદ�સર તર)ક� કાfપિનક !ેમ હતો અને મહાન !ેમ મળ) છે, પરં9 ુ

જો તમે મા� p£ૂપાન કરવા નથી માગંતા , આનો !યાસ કરવા માટ�

Wરૂતી નહ) ખાતર) આપી છે, પરં9 ુ છે ક� એક વ�9 ુ, હમંેશા અમે Hું શકયા

એક વશંવેલો જોઈ અBય નેતાઓ થYું હોય પાસા છે.ું �યાં પણ હતા Bયાય

એક દ�Yું �કુવતા હતા , પરં9 ુ મારા માગ$ અગાઉ આ પાઠ કરશે શીcયા

હતા , �બૂ ખરાબ હતી કારણ ક� તમે , તમે , તે પીડાદાયક છે , તે 0�ક

Dlુક�લ છે , .ું કોઈને માટ� -દલગીર લાગે ન િનણ$ય કર) શકતા નથી ક�
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ખબરકોઈ રન નCધાયો નહ| અને સ: મ�યમાં બહાર આવે છે, કારણ

eમુાવી ન હતી , પરં9 ુ માર) છબી સળગાવી હતી , ત¢ન સદંભ$ હતી, 

,લમાં આ વષ; મારફતે મારા માગ$ એક એકાઉBટ છે , .ું કોઇ અફસોસ

શકો ,ના Lારા Fત હાડ$ િસRાતં , શaઆત હતીઆવા ±ગ મને આપણે

બધા લાગે એક મહાન જaર !કાિશત મદદ કર) કરવા .ું વષ$ માટ� પીવામાં

, તે એક આનદં લો�જકલ શરતો છે , િનયમો �વત�ંતા, Vુદંર �વાદ માટ�

.ુ ં પણ .ું �યાં બાધંવામાં ક� !ેમ આ વષ; જવામાં છે, પણ તે માટ�પછ)ના

માટ� હશે , હવે .ુ ં તમામ એBh) સાથે શa ક�વી ર)તે ખબર નથી , વધાર� છે

ક� આ !વાસ િવશે વાત કરશે �યાર� પણ એકાતં માં {વન Fદર , એક

Vખુાકાર) માટ� જોઈ છે, પણ તે કારણ ક� અમારા Vખુાકાર) મા ં , તમામ

8યSTતલ_ી છે છે , eનુેગારોનેિવિવધ પોઈBટ નારાજ શક� , અમને 1ુએ ,

પણ અપીલ કર) શક� નહ| , ચોર) શકાય !થમ , બી: eલુામ , કામ , 

!ેમ અથવા -દવસે e-ૃહણી ચા+ુ કર) શકો છો 9તૃીય પ_ ચા+ુ કર) શકો

છો , હમંેશા ન હોઈ શક� ક� સાકંળ Fદર W[ુુષો િવિવધ ઘણો છેઆ�મા Fદર

:ય અથવા દર�કને ગમતો ક� , ઘણા Jકુસાન ન શકાય અિધકાર પસદં છે, 

પરં9 ુ હ1ુ પણ એક વpુ મહ�વનો D¢ુો એ છે ક� �યાં ઉપરાતં તે સાકંળ Fદર

�કૂવવામાં આવે છે , પણ જો Nાર�ય , Nાર�ય , તમે એક િમ�તા ખર)દ)

શક� છે તે ખબર છે,Dકુાબલો , કંઇ હોય છે ,ઓ , સાકંળ Fદર Dકુાબલો

�ટક એક તરફ , �ટક છે અને સમ5 મજ�તૂ છે �યા ં, સાકંળ Fદર �બૂ

જ હાડ$ કરશે અબજ છે ક� તે માર) સાથે vૂર િવચાર , પાછા આપી હતીપરં9 ુ

તેથી હાડ$ ર)તે ચાલવા માગે જવામાં માગતા હતા, તે મને હમંેશા સમજYું

મને લાબંા માગ$ , માર) બા1ુ હમંેશા વpુ મનોવૈzાિનક હતી હતી.

સાકંળ Fદર દ�વતા પાથ �યાં મળ) Nાર�ય તેને જ vુKટ જો�ુ ં , સારા માં

માનતા ન હતા , હતા.ક�વી આવે ?.ું અBય �ખો મા� એક �ૂતર) હતી , 

કારણ ક� માર) સાથે તેનાથી Vગૂ ચઢ) લાq�ું કારણ ક� , �ૂતર) માટ�
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રા{નાDું આ^�ું છે તે િસવાય કોઈ પણ કારણ માટ� સમિપત કરવા માગંો

છો નથી , slacker , એક ,નો અથ$ છે ક� અમે જો આપણે ઉપયોગ ક�

અિશKટ શnદ છે, છેહમંેશા હમંેશા -દ8ય આપે , ર)તે એક :ય , Hુ ં , 

પાવર , �યાં આશા અને �Rા ની માBયતા , અને હમંેશા .ું મને Fદર

ધરવામાં .ુ ં �યાં મJKુય હ�યા જોવા મળ) હતી.

પણ .ું આ માટ� marimbar હતી, અને મને રહ�વા માટ� મ1ૂંર) , Nાર�ય

મને Jકુસાન કરવાનો !યાસ કય; તર)ક� , સ�ય ક�ું છે, અને તે બરાબર

આ બધા શa ક�વી હતી કર) , .ું અણધાર) , �બૂ જ અS�થર હતી, અને

શાળા Dcુય મને !ો�સાહન આપેતેના અjયાસ ચા+ુ છે, પણ તે સWંણૂ$ , 

મા� નથી તમામ અjયાસ , �ુ�ંુબ ટ�કો હતો સપોટ$ ખાતર) આપી.

તે રહ� છે અને vુKટ Hું છે દાવો કરવાનો !ય�ન કરવા એક સરસ ર)ત સાથે

ખાતર) છે �યાર� આ હમંેશા શા માટ� કાયદો Fદર Lારા કારણ , અમે દબાણ

કરવામાં આવે છે અને િસ�ટમ Lારા હરા8યો કર) �યાર� અમને ખરાબ આપી

ક� તે છે , તે આધાર ખાતર) આપી કહ�વાય છે અS�ત�વમાબંધા સાર) ર)તે

:ય અમે પૈસા છે ક� gયાં િસ�ટમ માટ� દબાણ કરવામાં આવે પૈસા નથી

કયા$ , Bયાય કામો , પહ�લેથી �યાં ન હતો કારણ ક� જો .

તેઓ તમને િવZાસ છે ક�, તેઓ તેઓ કમ$ચાર)ઓ છે, કારણ ક� બદલવા

માટ� કંઈ કર) શ�ંુ , અને તેઓ મા� િનખાલસતા એક સવ¤_ણ ફ-રયાદ

સાથે , Bયાય માટ� સેટ કર�લા છે જa-રયાતો વગર કામ કર) શક� નહ|

વાતચીત કરવા માટ� હોય છે , પરં9 ુ તેઓ હતા તો એક ખોલવા માટ�તેમણે

સાકંળ Fદર ગિત માં વૉ-કrગ :ણતા �Kટ ર_કો :ણતા કારણ તપાસ .ું

બોલ .કૂ હમંેશા હતો , ,લમાં દવાઓ વહન તે, ક�ટલાક અBય લોકો ,લમાં

Fત , vૂર થઈ :ય છે.

આ કો^સ ક�ટલાક પહ�લેથી જ ક�દ)ઓને :ણતા સાધી અને અલ��ડો એક
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સાથે એક એિપસોડમાં હતી મા-ફયા સાચા રા: છે ક� રા�ે એક માણસ છે, 

, રા�ે રા:, S�વચ ઘર સશંોધક હતો , આ {વન પા��ેKઠ તેમણે કો^સ

હતી અને તેની સાથે મારા {વનમાં એક ઓછ) હકારા�મક એિપસોડ આવી

હોય , છતાં પણ �તૂWવૂ$ પોલીસ eનુો .ું તેની સાથે ક�ટલીક વ�9ઓુ

શીcયા કારણ ક� .ુ ં મારા W�ુતક તે ઉfલેખ �શુ , ર)તે માટ� !ારંભ કય; ક�

મા� goe હતી , તેઓસમય પહ�લાથી જ એક પીઢ હતી જ ઓછા, ,લમાં

શણ માં મને મારવા !યાસ કય; , પાચં ક� �યાં મ�યા હતા.તેમણે દર�ક

એજBટ :ણતા હતા, અને બધા મને ખબર હતી અને .ું તેમને બધા માટ�

!ો�સાહક તેઓ મને માં જો�ું ઉદાહરણ હ9 ું હ9 ુ ં , કારણ ક� આ એિપસોડ , 

બીમાર ક�દ)ઓને સાથે સબંિંધત સમ5 સાકંળ, પડ) , અમે હતી કારણ ક�

@બડાણ Fદર સાત�ય ખાતર) કર�હોઇ , .ું અને મારા લqન, ન ખોટા , મને

મારવા !યાસ કય; હક)કતમા,ં તેઓ ક� એિપસોડ બદલો લેવા માગંતા હતા

, .ુ ં , માથા માટ� માણસ હોઈ આમ�ંણ આપવામાં આ8�ું હ9 ું કરવામાં

આ8યા હતા પરં9 ુ મને નથી હશે ક� ક�પ વડ¶ ઉપર ઉfલેખ છે gયાર�એક

મા� તમને .ું ઇ�છતા હોય તો તેમણે Dતૃ હશે ક� નહ| તે જોવા નહોતી ના

સઘં દબાણ કરવા માગંતા હતા.

તેમણે ન£તા હોય કારણ ક�, પરં9 ુ આ વ0ોSTત ક� કંઈ agrediram- જ , 

તેમણે પોતાની :તને વેચી અને તેની સાથે મારા િમ�તા મજ�તૂ કરવા

!ય�ન કય; તેને માર) નાcયો ન થ�ું છે , પણ તે આ એિપસોડ �લૂી

Nાર�ય કરશે તેને Fદર :ણતા હતા, મા� તેમને માફ કયા$અને અમે નથી

ક�દ)ઓ Lારા , મને િવશે વાત કર) છે તે Lારા છેતરતી પરં9 ુ ,લની ર_કો

સેવા, અને -દશા તેમણે !ારં@ભક D�ૃ�ુ -કrમત �કૂવણી કરશે , મને હરાવવા

કર) શNા :ણતા કારણ માટ� , પછ) આYું હ9 ું કરવામાં આવી રહ) .ું

તેમને જવામાં દો.ું તે તે આદર અને .ું તેમને માગંતા નથી, તો તેઓ

{વતં નહ| હોય કારણ �વીકાર) શીખી ન£ હતી સમ:�ુ ં , પરં9 ુ કોઈ
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@બrvુએ �યાં હતો �યાર� અને , ફTત , .ું કો^સ નફરત , સામાBય ક�દ)ઓ

Lારા ટ)કા કરવામાં આવી હતી �કૂવવાની �ચી -કrમત હતી.ું

achincalhado .

- નેfસન તમને આ 8યSTત �વીકાર� તર)ક� ?

.ું તે બધા ઉપર તેમણે એક 8યાવસાિયક હતી , કારણ ક� તે �વી�ૃત છે ક�

તેઓ કો^સ હોવાથી રહ�તા પયા$વરણમાં શSTતશાળ) vુlમન {�યો , �બૂ

:ણકાર હતી અમારો ટોચ :ણતા હતા અને મદદ કર) શક� તેવા

શSTતશાળ) લોકો :ણતા હતા, સાથે વાત કરવાJું બધં કરવા માટ� મને

ધમક) આપીતે હોય, , 8યSTતગત અથવા અમાર) આદર અને તેઓ અવસ$

છે કરવા માટ� પરવાનગી આપે કરશે , પણ મને {વતં તેને દો એક અવસ$

એક હ9 ુ ં, ક�પ Verdeans .ું .ુ ં થયો હતો gયાં િવ�તારમાં બરાબર રહ�તા

હતા, એ નેfસન અને કાલ;સ હતા ઉfલેખ કય; હતાતેઓ ખભા માર) બદલો

લેવા માટ� અને outbursts પછ) આ8�ુ ં , અને તેઓ આ ,મ એક

8યSTતગત હ�યા કરાયેલા 1ુઓ માગતા હતા, પરં9 ુ મને લાq�ું ક� .ુ ં તેને

જવા દો છોડ) , .ું તેની સામે કંઈ છે છતાં .ુ ં 8યSTતગત કHું માગંતા , અને

આ ભાઈઓ વાતા$ આકાલ;સ , તેમણે �બૂ માર મારવામાં આ8યો હતો , 

પણ ઓળખવામાં માર) સાથે ચેસ રમી હતી psp અિધકાર) Lારા ઠાર

કરવામાં આ8યો હતો , તેમણે _ે�માં એક " િનKણાત ", ફTત પૈસા ક�વી

ર)તે રમવા માટ� :ણતા હતા , .ું હમંેશા તે નાટક વથ$ તમે ન ક�ુનંા !ેમ

માટ� , પરં9 ુ સાથે સાથે તેણે મેB�અુલ અને romão અને badona Lારા

!ાયો�જત કરવામાં આવી રbો હતો આવી હતી તે સમયે , અમે પર�પર

સહાય કર) હતી, ભાઈઓ તર)ક� કાય$વાહ) eનુા થી િમ@લસેકBડ કોઇ બી:

પર lurks gયાં મ�યમાં અમારા બધા હતી�યાં ઘણી છે અને Nાર�ક આપણે

મ�યમાં પડ�લા મળ) શક� છે અને અમે આ કર) �યાર� , મને માર) ર)તે ચા+ુ

રાખવા માટ� િનણ$ય કય; છે, .ું એટલે ક� , ક�ટલાક કfયાણ ખાતર) , અને
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મારા {તી , સાકંળમાં ઘણા એ�કો�્$સ કરવામા,ં ક� છે, એક તરફ બી{

washes .

.ું આ િનણ$ય Vધુી ચાfયો કારણ Dkુાલેખ , ���ુ�અુલ સહાય ના V�ૂ હ9 ુ ં, 

પણ આ માટ� કહ�વાય હત ª એક પ-રS�થિતમા ંmetermos જોખમ હમંેશા

�યાં હતો , લેિનન એક �નૂ �યાં હતો , !� માં Dકૂ) Nાર�ય , -દવસ સારા

અને �શુ હતા.ું ન કર) શક� હમંેશા માર) :તને િવચા�ુ ̀ , .ું અBયમાં

Nાર�ય િવચા�ુ.̀

તે લેિનન માં Wણૂ$ આઠ વષ$ બાદ ય.ુદ)ઓના ખીણ મારા hાBસફર કરવા

માટ� બધા �બૂ ઝડપી હતી , તેઓ મને ઇ�છતા ન અને તેઓ મને Jકુસાન

માગતા હતા , તો સાથે સાથે મને �વીકાય; છે, પણ મને આદર , હમંેશા

મારા બેદરકાર) માટ� તેમને આ^યો Nાર�ય ક� કંઈક waited.કાJનૂી

ઉ§ોગમાં એક અિધકાર)એ હતી , એક મ-હલા તે મને ગ��ું અને માફ કર)

દ� તેના પરં9 ુ �વાદ સાથે આ માફ કર) દ� , �યાં હતો , તે -દવસે તેણે છટ�ંુ

.ું Nાર�ય કરતાં વpુ શSTતશાળ) હતો તે સમયે બરાબર હ9 ું મને Nાર�ય

સવાર) ઘણી વાતકો^સ સાથે તેમની સાથે , .ું કાઇં માટ� તૈયાર ચાfયો , 

ભય હતો.

અJલુ_ીને અિનKટ , આવી શક� છે ક� vુKટ ભિવKય આધા-રત િશ_ણમાં

એક લીધો હોય , કારણ ક� મને પસાર અને તે રહ�વા માટ� સાથે કરવા માટ�, 

,થી હોવાJું મજ�તૂ પ-રબળ છે , અને અમે કરવા માટ� વપરાય છે અને

{વન ,થી છે ક� આપણે િશ_ણ લેવા ,અમે ફTત લઇ D�ૃ�ુ {વી , પણ .ું

ય.-ૂદઓનો વેલી hાBસફર , પરં9 ુ આ બધા અમને પાછળ છે કરવામાં

આવી હતી gયાર� , આ {વન અને vુ[ુપયોગ કોઈપણ !કારની પરવાનગી

આપ9ું નથી િવચારના ર)તે મારા માગ$ હતો એક નવો ચ0 શa ક�ુ` મારા

પા� હ9 ુ ં,.ું હતી , જોક� થો�ું પાણી વધવા લાqયો , અને મ© , ય.-ૂદઓને

ખીણ મળ) �યાર� , એક નવી -દશા લઇ લીધી , તેમણે છેfલા , ખર�ખર , 
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તેમને કહ)ને એક સરળ માગ$ હતો હતી , �તૂકાળમાં ના �વ^નો \ટકારો

મેળવવા ઇ�છતા Hુ�ંયાં �યાં જવા , પરં9 ુ ત¢ન �યાં :ય Hુ,ં �યાં :ય

;મા� તમાર) :તને , ક� ,, બધી િનUK0ય અમે ખર�ખર એક !��ુવશાળ)

ખચ$વામાં કર) છે ક� કાfપિનક અને સમ5 ગેલેTસી મા@લક માં પેક દો , 

જવા દો અને તેઓ નોકર)દાતાઓ છે કારણ ક� બpું છે, તે માટ� તૈયાર

કરવામાં આવે છે અને કમ$ચાર)ઓ િનય�ંણ ના હોય તેમનાસાહસો ચોર)

અને તે કાયદ�સર છે કહ�Yુ ં , છેતરિપrડ) એક �વaપ , મોટા ભાગના માર)

િસ�R હતી સાથે સાથે @બઝનેસ મા[ંુ નામ ખાતર) એ લેિનન મને ક)િત ક�

_ણો છે .તે એTઝો�ટ {ત િવના તમામ અથવા કHું ના સમય હતો , 

અથવા D�ૃ�ુ પામે છે, મને Fદર રહ� છે અને .ું અ આવી હતી gયાર� .ુ ં હતી

ક� શSTત આનદં તાકાત હતી ક� Dkુાલેખ હતો , એક વpુ વ�9 ુ હતી , માટ�

અકારણ -હrસા Nાર�ય ઉપયોગતેમ છતા ં, મારા સવંનન લગભગ , .ું -હrસા

!��ુવ હતા અને કદાચ આ હ�રફ�રJું માગે તે કરવા માટ� ફરજ પાડવામાં

આવી હતી , અBય સાથીદાર Lારા હાથ ધરવામાં આવી રહ) જો�ું ક� vુKટ

�Vુ રડતી મ�યો , પણ .ું એક ક-ઠન પાથ કર)ને enveredei ના

હોયમને હ�રોઇન માટ� hooked હતી , .ું માર) નાખવાની અને સમા^ત

કરવા મને સતંાપ નથી ક� , એક !િતUKઠત ર)તે રહ�વા માટ� તૈયાર હોય

સાકંળ Fદર રહ�વા માટ� માર) :તને ક� કરવા લીધી , ક�બલ બધા માટ� છે

, સાથે તે _ણ તમામ !િત�ૂળતા છેતે મારા પહ�રવા પડતા ન હતી જોક�

સોદો , ભાqયે �યાં જવામાં આવે છે, gયાં vુlમનો બનાવવા અને માર)

:તને , મને Jકુસાન કરવાનો !યાસ કય; ,ઓ �યાં હતા , -દશા માર)

ગમે હતી , પછ) તે તેઓ ક�ુ` તેમાથંી મા-હતી તમામ સમયમાં હાજર છે

મોકfયો છે તે છેક� તેઓ માર� Hું Nાર�ય કર) શક� છે, તેઓ એક દોિષત

Fતરા�મા હ9 ું ક� બpું �ેKઠ :ણ કર) શકો છો માટ� �fુલા હતા, પરં9 ુ એક

વાત .ું હતી િશ_કો મને ઘણો basieie , મારા �યાન ખ©��ું અને મને

બદલી કરવામા,ં .ું લાq�ુકં�ટલાક માટ� ^લાટોિનક !ેમ, અને તે ક� સાર) થઇ
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રbા હતા તો પછ) હતી, પરં9 ુ એ બોટ પછ) , ચા+ુ મને પકડ)ને અને

ય.દૂ)ઓ ખીણ પર મને Dકૂ) લેિનન માં ક�દ આઠ વષ$ બાદ Dlુક�લ હ9 ુ ં , 

�તર િવશાળ ઇિતહાસ બાક)તેમણે દર�કને ખબર હતી અને તેઓ મને ખબર

હતી અને .ું મારા એક સો ટકા સ: ઇ�છતા ન ક� શા ,લમા ં, કારણ , .ું

ઘણી વાર ર_કો Lારા .ુમલો અને અBય મૌ@ખક vુ[ુપયોગ માટ� એક, િશ�ત

સ: સાથે સ: કરવામાં આવી હતી અને તે ક�વી ર)તે .ુ.ંુ ં ખર�ખર .ું કરતાં

વpુ શSTતશાળ) મા-ફયા સાથે 8યવહાર કરવામાં આવી હતી ક� સમ:�ુ ં , 

પરં9 ુ વા�તવમાં હતા હવે વpુ પછ) પહ�લેથી જ �બૂ જ રમતા હતા , 

કારણ ક� .ુ ં મા� W�ુતકો અને મને અલગ હોવા કરવામાં ક� -ડ^લોમા

હતીતેના બદલે આ બોલ , માર) મનોરંજન માટ� , આકS�મક રમવા માટ�

�યાં હતો બધા , .ુ ંspades ઉ�ચતમ તમે ^લે કર) શક� છે Nાર�ય Hું .ુકમ

, પાસાનો પો ભજવી ભજવી , ક�ટલાક લોકો મને તે આ પ� સાથે ખરાબ

નસીબ હશે તે જોવા માટ�, અને diziam- શક� મને ક�ુ.ંુ ં તે છે ક� {વન

બહાર સાકંળ Fદર નથી, પરં9 ુ cયાલ શa ક�ુ` છે, પરં9 ુ Nાર�ય �ત-રક

ઇ�છતા �યાર� મને ક� આ પ� , વખત બદલવા અને તે છે સાથે ખરાબ

નસીબ હોય શક� છે, પરં9 ુ .ુ ં ક� મારા મજ�તૂ @બrvુ હ9 ું :ણતા ;નાટક)ય

વાતા$ હ�યા માં સમા^ત થતા આવી હતી શa ક�ુ ̀, �ણ ભાઇઓ હતા અને

તેઓ બધા હ�રોઇન છેfલામાં અને તેમના માટ� હ�રોઇન _ણની જa-રયાત

હતી , ક� , ±ગ 8યસનીમાં હતા તેના પર આધાર રાખે હતા આવે છે.

પરં9 ુ �ડા નીચે , તે , અમે પણ , , ર)તે {વન બનાવવામાં આવી હતી

તે એક eલુામી હતી કહ) શકો છો હાડ$ {વન હ9 ુ ં , ન£ લોકો હતા તેઓ

{વનમાં લીધો કારણ ક� તેઓ મદદ કર) શકાય જaર) છે, કારણ ક� , એક

સારા oદય હતી અને .ું પણ લીધોદરરોજ આપણે p£ૂપાન હતી પરં9 ુ અમે

redraw આવશે.

તેઓ હતા ,વા પરં9 ુ આ બધા .ું પણ અJભુવ અને પ-રS�થિત સદંભ$માં
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સબંધંમાં કિવતા કરYું કારણ કારણ ફર� છે ક� {વનના માગ$ , એક પ-રણામ

છે , તેઓ બધા હતા , તેની !ેિમકા માટ� લખી હતી , મને એક કિવતા

Wછૂવામાહંમંેશા એક કિવતા Wછૂ¾ુ ં , પણ .ું માર) :તને eમુાવી અને

{વનની આ ર)તે અપના8યા છે ક� વપરાશ સમયે હતો , .ું મને ખબર છે

અને તેઓ �તૂકાળમાં ક� અJભુવ હતો કારણ ક� .ુ ં કોઈને પણ શીખવે

તૈયાર નથી \ં તે :ણવા , મને એક હ)રો કોઈને કરવામાhંÆશમાનંી હતી

અને ઉછેર કર) શકાય છે.

બpું અJભુવ માગ$ Lારા , આ માટ� નીચે બાફ�લી આવી હતી , અમે રહ�વા

માગ$ , અમે તે ઓફર અને ખર)દ) કરશે આ^યા હતા જો તર)ક� , p£ુપાન

માટ� દવા િવચાર હતો , ર)તે , .ું સખત વેચવા માટ� ભડવો ±ગ ડ)લર

બોલતા બની હતી, હતી તેઓ બધા મને મદદ કરવા માગંતા હતા , ,થી

ડબ કરવામાં આવી હતી , તે .ું હ�રફ�રJું એક ભડવો બBયા પછ) હ9 ું ક� , .ું

p£ૂપાન પાવડર સાથે મને મારા દ° િનક સફ$ ખાતર) મને વેચવા માટ�

દવાઓ આપી અને .ું ખાધો માટ� , .ું હતો એકોઈ પણ 8યસની હોઈ શક� છે

ક� સૌથી લેઝર , દવાઓ અને p£ૂપાન માટ� 8યસની કર) .

પણ .ું દરરોજ તાલીમ આપી કારણ તાલીમમાં મારા અjયાસ માટ� , મારા

ખેલ-દલી માટ� :ણી9 ું છે અને તે , .ું આ W�ુતક અિવZાસ ઉfલેખ કય; છે

ક� પેરાનોઇયા મને જોયો અને તેઓ હમંેશા પેરાનોઇયા હતી મને જોવામાં ,

લોકો shuffled અને તે શકંા�પદ છે આવી હતી ,આપણે હમંેશા 8યિથત છે

vુKટ ક�ુ` �યાર� , તે vુKટ મને Hું થશે હશે.

તે અનપે@_ત આગાહ) આપની {વનના આ ર)તે મને habituei- અને તે

આપણે :ણીએ ક� એક મા�યમ છે, કારણ ક� સામા�જક પયા$વરણમાં

ધરપકડ બાદ સકં@લત Dlુક�લ હ9 ું હમંેશા છે દ° િનક ,માં વસવાટ તરફ દોર)

:ય છે gયાં એક અ�યતં નાના જqયા છેએકબી: સાથે :તને બધા
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:ણીએ , પરં9 ુ શાર)-રક .

અમે અમને અમે હમંેશા ભય સાથે 8યવહાર ,માં એક મા�યમ દાખલ

કરવામાં આવી રહ) માટ� Vરુ_ા :તને આપે છે ક� જqયામાં યોqય {તવા

કરવા માગંો છો કારણ ક� અમે બધા આદ�શ માગંો છો, પરં9 ુ તે સરળ ર)તે

ખાતર) આપણને બનાવી રહ) છે , ભય નથી , અમે :ણીને પ-રS�થિત vૂર

કર) શકો છો

તે અJભુવ અને , ર)તે રહ�તા હતા અને વસેલા કાયદા Lારા લખવામાં

આવી હતી કારણ ક� તે Nાર�ક {વનમાં બને , યોqય ર)તે લખાયેલ છે ક�

{વલેણ , એક �લૂ !ે-રત કર) .

ક�વી આવે ?

કારણ એ બળ હમંેશા {તે છે, અને {વન બનાવવા શક� છે ક� , બધા

�કુાદા Nાર�ક બધા એક પ-રબળ તેJું વજન એક સૌથી યોqય ન હોઈ શક�

: �ૃપા િવભા�જત આ રD{ૂ અને ન ન બદન_ી , ક� , બધા એક

હોઈઉતાર) પાડYુ ં , 9�ુછકારYું માગંતા ;સાર) લાગે છે અને તેથી આિથક

સOા અભાવ હમંેશા રમવા માટ� મયા$-દત છે gયાર� �યાં કારણ પણ પાટ$ આ

, ક� ,, ક�ટલાક એકમાં નસીબ માટ� લોકિ!ય કહ�વત રમવા હોય ખબર ક�વી

ર)તે પડ� છે ક� કહ) એક ગેમ છેકદાચ એક સાર) બાબત આપણને હરા8�ું

કર) શકો છો , અને તે નસીબ , અમે Vખુાકાર) માગ તે અમને આપી

આપણે પણ તે શીખવવામાં આવતી હતી કારણ મદદ કરવા માટ� , તમારા

િવશે સાર) હોઇ શક� છે, સાથે એક સામાBય {વન શેર કર) શકો છો

અમાર)�યાં માટ� અમે એટલે તેJ ું બીજ પેદા માણસો જોવા માટ� તેમના

િવ�તરણ પ-રણામ હોય આપણે દર�ક અBય ખબર કરવાની _મતા હોય છે
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ખબર છે કારણ ક� માતાિપતા અમારા ભાઈઓ , બહ�નો , દાદ) અને દાદા , 

આ , અમારા પેઢ)ના છે, અમારા હોય છે અને અમારા અમાર) બા1ુ પર

હમંેશા હોય છે, પરં9 ુ તેમને �ૃપા કર) શકતા નથી ક� , પ-રવારમાં સjય

હોય તેYુ ં , જોવા માગંો Nાર�ય ખબર , તેઓ આમ �િુનયન ની !ગિત

કરવામાં આવી હતી {વન બચાવવા એક છબી હોય, કfયાણ , કોઈ એક

Nાર�ક હોય છે માટ� , અથવા આપણે , અમે દર�ક અBય અને �ુ�ંુબ

વાતાવરણ સાથે 8યવહાર કરવા માટ� તમામ માનવ હોય રbા ઓવરને

Fતે અમારા પ-રવાર ક� કારણ Fતે અમને ન{ક કોઈને ના છે , કોઈને

જોવા માટ� ગમતોNાતંો યજમાન પર પણ પેદા Hું મા@લકો લાગે અને તે

એટલે વાચંી શક� છે ક� , બધા ધાિમક વાચંન માં લખાયેલ છે ક� {વન, 

ધમ; અjયાસ એક માગ$ બનાવે છે.

અમે બધા નૈિતક પાઠ સાથે લઇ , તે અમારા સારા અમારા ,ને !ેમ કરતા

હો જોઈ આસપાસ બpું કરવા , તેથી વફાદાર એક ઉકળાટ લાગે ,ઓ , 

સાર) ર)તે ડર માં ડર તેમને જોવા માટ�, અને Nાર�ય તેમને Jકુસાન

પહCચાડ) કરવા માગંો છો તે યોqય છેસાચવવા અને તેઓ શીખવવામાં

આવી છે ક� , ઇમેજ પહ�લા ં, તેઓ તેમને કદાચ Nાર�ક ગેરસમજ ન હતા

ઉક�લાઈ શક� ક� પ-રS�થિત , સાર) જોવા માટ� પરવાનગી આપ9ું પર શાસન

ક�ુ` હ9 ું ક� -કrમતો .આ તમામ �બૂ જ સરસ છે અને મી-ડયા પણ , પણ

અમે બધા ગવન$Bસ , �બૂ જ Dlુક�લ િવષય �વીકારવા ક� એક શSTત Lારા

દબાણ કરવામાં આવે છે એક Vુદંર છબી !દિશત કરશે રવેશ માટ� આમ

સમાન !સારણ , પણ તે આ બધા સાથે Hું કરYું છે ક��યાં :ણ કરવામાં

આવશે , અમે , િશ_ણ પણ કારણસર મા@લકો હોવાનો દાવો અને Nાર�ક

તેઓ વહન અને 1ુદાઈ , તેઓ બધા રાખવા માટ� સામાBય એક વ�9 ુ હોય

માગતા લોકો માટ� આપવામાં આવે અS�ત�વમાં ચા+ુ રહ�શે , અS�ત�વમા ં: 

એક Vખુાકાર)એક તો તેઓ કામના ધરાવે કર) શકો છો ક� , બધા એક
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ડોમેન Wરૂ) પાડ) શક� છે ક� Vખુાકાર) અને સમાજ માટ� કfયાણકાર) ઇ�છા , 

પરં9 ુ તેઓ બધા રહ�તા હતા અને એક િપતા અને માતા સાથે ઊભા , તેઓ

યોqય S�થિત માટ� આપવામાં આવી હતી�યેય રાખે છે ક� , કાર-કદ«માં

!ગિત છે, પણ િનKફળ , પરં9 ુ હમંેશા �લૂી અને ઇમેજ Lારા સચંા@લત

કરવામાં આવે કર) શકશે ;.ું મારા vastness આ {વન માં િવશાળ છે , 

કારણ ક� આ ભાષણ રાખવામાં ઘwું શીcયા , .ું હમંેશા .ું હતી, gયાં

સ�ંથાઓJું કમ$ચાર)ઓ સાથે સીધો સપંક$ છે કરવા ambicionei , .ું તે

ઓવરને Nાર�ય િવચા�ુ` કા�મૂાં રાખYું હતો છતાં િવકસાવવા હતી Hું માર)

કાર-કદ« િવકસાવી,લમાં તે �ેKઠ છે તેમજ જો શnદના આ સદંભ$માં

અથ$ઘટન કરવામાં આવશે તે ડબ શકો છો, પરં9 ુ !ામા@ણકપણે અને

આપની {વનમાં જો ચકાસણી ક� તર)ક� અથ$ઘટન કર) , હોઇ પડશે.છે

સબંિંધત �Lપ_ીય સબંધંો ક� િવZના માં �થાપના કર) હતી ,થી તેઓ એક

Vખુાકાર) આપી શક� , ક� ,થી અ�કયામતો ર_ણ કો��િુનટ) રસ બાબતો , 

બધા દ�શો શાસન છે ક� સબંધંો �યાં રbા હોય , �વત�ંતા �બૂ સખત

િવષય, વાતઅમે િવZના તમામ અમારા �વત�ંતા, સૌથી Vુદંર વ�9 ુ

આપી શક� છે, એક {વનમાં હોઈ શક� છે મહાન આનદં છે , મફત !ય�ન

છે , અમે {વન દર�યાન હોય છે અને શોધી શકો છો ક� , બધા અવરોધો

vૂર કરવામાં આવે છે ખબર હોય છે.તેમાથંી એક િવશાળ િવિવધ છે , .ું

Dcુય સાથે શa કર) શકો છો: સામા�જક સાર) , અમે બધા :તને ,વા , 

અમે દ�ખાવ બpું નથી, Vુદંર , નીચ વાધંો નથી રહ�તા માટ� ટ�વાયેલા બની

હોઈ શક� છે, સામાBય એક વ�9 ુ છે;Nાર�ક , Vુદંરતા ની બા1ુ એક દ�ખાવ�ું

ઓછા સાર) બા1ુ શોધી શકો છો, પરં9 ુ તે મને પોતાની આ�મકથા

અJસુરવામાં િન�ઝશે Lારા વણ$વવામાં એપોલો , Vુદંરતા ની બા1ુ , ના

હાથ હતો , મોટા ભાગના માટ� કોઈ કારણ નથી એક છે પાછળ ક�, ક� ,, 

અમને બધા સારા લાવે , અમને !ેમ કર� છે ક� , �વ^ન બનાવે છે, પરં9 ુ

વણ$વેલ િન�ઝશે આ Dionysian બા1ુ અS�ત�વમાં તર)ક� , �યાં સાર) છે
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અિનKટ સાથે હાથમાં :ય છે તે YિૃO માં સારા અને અિનKટ અવતાર)અમે

BયાયDિૂતઓ મેયરની , બધા હોઇ શક� રbા એસોિસએશનો !Dખુો છે ક� ક�મ

, તેઓ છે રહ�લી 8ય-કત ટોચના ઊ�ું અS�ત�વમાં રાજક)ય ક� Hું ક� બધા

માણસો િવશે વાત �યાર� માનવ , ટ�@લિવઝન આ ક-રlમા હોય તેમ

!�9તુકતા$ અને એક �ૃતzતા ધરાવતાપરં9 ુ કોઈ એક પોતે, , શnદ માફ

બધા એક કારણ હોય માફ) અને અમે Dકૂ) રbા છે �યાર� સમાજમાં

સચંા@લત કાયદા જણા8�ું D¢ુા આપણે વતી બpું રાખવી જaર) છે અને ,

શnદ કાયદા દાવો કર) શક� શકાય છે.તે નથી સ: કર) છે અને તેને બધા

બધંબેસે , vુ[ુપયોગ અS�ત�વમાં છે, અS�ત�વમાં છે કારણ કાયદા Lારા

8યાcયાિયત કર) છે અને અS�ત�વમાં આવશે આDખુ છે યોqય મ��ું ક� �યાં

હતો .

અમે eણુાતીત સાર) કરતાં વpુ છે ખબર છે કારણ ક� અને આDખુ

eણુાતીત માથંી આવે છે , એક અ�યયન બહાર , અમે બધા {વે છે, તે તે

હોઈ શક� છે, હોઇ શક�, , શીખવે છે બpું હોય છે , પરં9 ુ તમામ િન�Tુત

Dcુય શnદ છેઆ : -ફલVફૂ), {વનના માગ$, {વનનો આનદં આપણે રહ)

અને, હોઈ ઉ�0ાિંત , પેદા કરવામાં આવી છે , એક vુKટ આશીવા$દ નથી

�ય{ તે જ ર)તે રહ�વા માટ� ચા+ુ છે, , eણુાતીત પ-રબળો પૈક) એક છે

અપ બનાવે છે તે છેઅમે !ેUTટસ કર) શક� છે એ સાર) અમે :ણવા ક�

અમારા નસીબમાં બpું આપણને વારસામાં મહાન -કrમતો બાક) છે શીcયા

છે , -દ8ય છે, તેથી તેઓ લખી શnદો ઉ�સાહથી વખાણ કરવા ં , પણ તે

શSTત :ળવવા અને હોઈ તમામ મહOા છેઆ બધા Vુદંર હોઈ શક� માટ�

પરમાનદં , અમે ખર�ખર બધા Wરૂ) થઈ છે અને �બૂ સાર) હતી લખાયેલ

છે જો.

ક�વી આવે ?
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અમે કાયદ�સર લોકશાહ) eલુામો , પ-રS�થિત ઉપયોગ બધં કરવાની અને

કડક િનયમો પરા�જત કર) , માનવ રોટ ના બહોળ) પાથ રbા દાખલ

કરવામાં આવશે ;Nાર�ક સામાBય તર)ક� કોઈ િસRાતં a-ઢ ક� સ!ંદાયJું

અJયુાયી ર)તે તે જ ર)તે !િત-0યા નથી , અS�ત�વ ના eણુાતીત કહ�વાય

છે , હોવાની સૌથી વpુ Âર બા1ુએ aપાતંર , ક� .ુ ં લાq�ું Hુ ં , .ું e�ુસો

{વતં આધાર છે ક� અJભુવ પરથી શીખવા મ��ુરંહ�તા અને જોવામાં આવે

છે અને આ !ય�ન છે gયાર� વસવાટ કરો છો એક સલામત માગ$ તર)ક�

!��ુવ છે ક� િવzાનના -કrમતો Lારા સા@બત so're ટક) , અમે , અમને

બનાવવા ક� અમારા લા_@ણકતાઓ, વૈિવ�યWણૂ$ છે !� ટાળYું કર) શકતા

નથી પરં9 ુ તમામ આવેજ , mystification , કોઈને કરતાં વpુ સWંણૂ$

માણસો , દર�કને સહકારથી કામ , સમ5 અS�ત�વ માટ� Vરુ@_ત અને

િવZસનીય આધાર આ જaર)યાતને માટ� રહ�વા :ણે છે, અમે અBય વpુ

સાર) ર)તે {વન , બેરોજગાર) , એક મા� કારણ હોઈ શક� છે ક� ,થી

-ડ�કાઉBટ�ડઆ તમને માર) સાથે બધા શેર , .ું હોવાની આ વાતા$ ચા+ુ

કહ�વાય આવશે ક� એક અJભુવ છે , આ D¢ુાને ની એTસટ�Bસન છે.

તે બધા મારા િપતા પાસે �યાં હતો સાથે મારા માબાપ પાસેથી અલગ થયા

બાદ , .ું વેક�શન પર , સશTત એક કોBવેBટ શાળામાં કોલેજ નામ હ9 ું

દાખલ કરવામાં આ8યા હતા શaઆત કર) હતી , પરં9 ુ અલગ થયા બાદ

મારા િપતા સાથે સારો સબંધં સામનો કરવો પડªો નથી , અનેતે બધા મને

આ8યા �યાર� .ુ ં લગભગ 10 વષ$ હતી , મારા માતા અલગ થયા બાદ -ટપ

પર સાઇન વળ) ગયા હતા , શa ક�ુ` અને .ુ ં શાળા ચાલી હતી , {વનના

, ર)તે �વીકા�ુ` નથી ટ)પ પર ગયો , પણ તે �યાથંી હતો apanharam-.ું

એક િનદ;ષ હતી કાયદાના અમલમાં અS�ત�વમાં :ણતા હતા, મારા િપતા

લlકરમાં હતો , રાKhમાં સેવા આપે છે, મને મારા િપતા હોવાJુ ં , એક

માણસ મને ક�ું ક� કથાઓ લlકરમાં સકં@લત કર) કરવા માટ� માગ$ -હrમત , 
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હાડ$ માણસ.ું ઉfલેખ કય; છે , પરં9 ુ પોતે એક હ)રો તર)ક� તેમને હતી , 

તેમના જનીનો વારસાગત હોય ક� બી: ��ુRWવૂ$ક �બૂ મ-હલા, એક

શાર)-રક શSTતશાળ) સારા માણસ , વળગYું !ેમ કરવા તેમના ઉ�કટ Lારા

vૂર લઇ શકાય દો , ક� , પાછળથી તમામ શીખવાની હતીહોઈ આવે .

ક�વી આવે ?

ડોમેઈન .ું મારા માતા �વત�ં બની ગઇ હતી સાથે .ુ ં હતો તર)ક� પણ એક

લાયક માણસ છે , માર) માતા પો�ટ ઓ-ફસ અને કામ કર� પર કામ એક

!ેમી , એક કામ માણસ મ�યો , �ટા ના સમય થી , .ું Hું કર) શક� :ણતા

શa ક�ુત̀ેથી , .ું .ુ ં પ�તાવો �મુરાણ , પણ .ું {�યો , .ું આ સૌથી યોqય

થીમ છે લાગે છે, કોઈપણ ક� તેમને !ેમભયા$ , મારા માતા મદદ કરવા માટ�

જaર) છે અને બધા સાર) ર)તે િનયિં�ત કરવામાં આવી હતી !બળ કારણ

બBયા , સદભાqયે તેઓ સાર) હોય છે,એક {વન હોય , કHું કરવા માગતો

તે સરળ િવચા�ુ` હ9 ું ક� તે ચચા$ઓ હોય તેYું સામાBય હતી , પરં9 ુ તેઓ

હમંેશા કારણ .ું વpુ ઇ�છા ના eણુાતીત કર)ને �ઘી હતી ક� છે હતા.

.ું કામ ક�ુ ̀ , પણ હ9 ુ ં , .ું ક� બધંારણ આકારની અને ગાદ)વાળાં કર)

બનાવે છે તે છે , Casqueiro એટલે અ^હોf�ટરર મદદગાર તર)ક� કામ

કરવાJું શa ક�ુ ̀, માર) માતા માટ� મદદ માટ� કામ કરવાJું શa ક�ુ ̀, પરં9 ુ

�ૂંક સમયમાં .ુ ં overwhelmed કર) ન હતી સમ:�ુટંોચ પર માર)

પડોશી, મારા પેઢ)ના toninho છોકરો પહ�લાં �યાં કામ ક�ુ` અનેક ભાઈઓ

હતા , પણ મને એ િ!ય હતા .

સોફા બેઠકમાં ગાદ) માટ� 0મમાં માળ�ુ ંCasqueiro માણસ �યાં હતો કામ

કરતા એક 8યSTતગત , મજ�તૂ દ�ખાવ હતો, અને .ું લાબંા સમય Vધુી , 

વpુ પહ�લેથી જ મારા િપતા સાથે આ Lારા ગયો હતો ક� વાણી આ0મક ફોમ$

Dકૂવામાં માગતા હતા, ,થી .ું પસદં ક�ુપ̀-રS�થિત િવપર)ત Lારા, .ું નથી
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મને ગણતર)મા ં , {વન ની !ગિત અપ હોUfડ¹ગ હતી , પરં9 ુ Jકુસાન

અથવા ઇ: ન ગેરહાજર એક બાબત તર)ક� , તે -દવસે મને કલ-ંકત છે શક�

છે, પણ .ું માર) :તને એક પXથર ફ�ક) દ)ધો ર_ણ.ું ફંટાયેલા ગોળ) એ

એક હાથથી કદ, પરં9 ુ ચેતવણી આપવા માગે છે.

હ1ુ Vધુી �યાં મને �વીકાય; છે, .ુ ં, .ું અ�કયામતો માં શa , .ું માર) નોકર)

eમુાવી , .ું પસદંગી Lારા છોડ) પછ) કામ કરવાJું ચા+ુ રાc�ું છે, પણ

મા@લક એચ.આય. વી રોગ, .ું તેમને આ રોગ પીડાતા જોવા મળ) હતી

,વી ન હતી ક� પ-રS�થિત Lારા મેળવો D�ૃ�ુ પા�યા છે, પરં9 ુ હમંેશા તેમને

આદરએટલે ક�, જો કલકલ માં �વત�ંતા માગંો , બોસ સાથે Dકૂવામાં નથી

, માગ$દશ$ન તર)ક� ઉપયોગ થાય છે , .ું એક િસrહ W�ુ હતો , અને ,મ ક�

કામ ક�ુ` હ9 ુ.ં

માચ$ 1996 માં .ુ ં �યાં �યાં જતા હતા ક� eનુાઓ આરોપો હતા અને !સગં

ઓળખ માટ� Wછૂો આવેલા એક psp ખ�યા$ થ�ુ ં , સબવે પર .ુમલો

�ેણીબR પડ) હતી , એ એવB�ુ સબવે માં મળ) હતી , અને તે કારણ છેWવૂ$

ઘટના , પહ�લાં એક વાચક ચોર) આરોપ superesquadra બેન-ફકા રbો

હતો એક સ^તાહ છે, પરં9 ુ માર) સાથે હતી , છોકરો , -રકાડ; , હતી

સાવધ , @બનઅJભુવી , તેમણે શહ�રના ખબર ન હતી Fડાશયના થી

આ8યા હતા , પરં9 ુ તે :ણીતી હતી માગ$દિશકા હતીએક ±ગ 8યસની

હતી, અને .ું કોક�ઈન છેfલામાં તર)ક� તે સમયે , તે સાર) , ક� ,, મારા એક

સલામતી ઘોડ) હોય અને ભિવKય માટ� ર_ણ મળ) , ક� , બળ, !ગિત

માટ� એક �િુનયન હોય છે.

પરં9 ુ હવે તે .ુ ં મને પહ�લેથી તમને ખબર નથી તો તમે િવZાસ કર) શક9 ું

નથી ક� :ણતા હતા, પરં9 ુ મારા અJભુવ િવશાળ હ9 ું તે શો��ું તે ક�વી

ર)તે , બધંારણ , દર�ક ના વફાદાર) _મતા Dcુય પ-રબળો પૈક) એક , 
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ભટકતા શa થાય છે અહ| આવે છે, હ9 ુિંવશાળ , તેમણે માર) ખાતર) હતી

ક� તેમણે અનેક સશt કરનારાઓના + ૂટંફાટ ક�ુ` નહો9 ું Hું સાર) હતી , .ું

હમણાં જ પૈસા મળ) , કોઈને Jકુસાન ન માગ$ પસદં.

તે માટ� ?

{વી , .ું {વનની અને માચ$ 1996 માં આ ર)તે જોડાયા , વpુ ચો�સ

ર)તે 28 કિથત આ થીમ પ-રચય eમુ ઉમેરો ફTત સમા^ત ધરપકડ વોરંટ

ની કહ�વામાં આ8�ુ ં , એક અઠવા-ડયા પહ�લા બેન-ફકા ના

superesquadra ધરપકડ કરવામાં આવી હતી , .ું હતોએક કાર માં �ઘ

, તે મા@લક .ું �યા ંhabituation Lારા dozing આવી હતી એક એરફોસ$

લે�ટનBટ કન$લ , પહ�લેથી િવદ�શમાં Lારા કરવામાં આવી હતી , એક

માણસ હતો , પરં9 ુ હ1ુ વા�તવમાં તે રા�ે આ હતો , ટોચ પર ઘર

હ9 ુ-ંરકાડ; , અને એક વાચક ચોયા$ અને કાર માં �ઘી પડ) , અમે આ¦ય$

હતા અને PSP અિધકાર)ઓ Lારા સમંત થયા બેન-ફકા ના

superesquadra ન-હ , પણ .ું માર) amedrontei નથી અને કરવા

માટ� કોઈ મજ�તૂ હોYું અને કહ� છે કરશે ડરાવYું નથી -રકાડ; જણા8�ુFંતે

, િવપર)ત કોઈ Wરુાવા હતા , પરં9 ુ તેમણે કો^સ દ�ખાય શક� છે મને

ચેતવણી આપી , પરં9 ુ ફર)થી ખાતર) આપવામાં તેને , તે ઠ)ક છે તેમને

જણા8�ુ ં, �બૂ U8હ�ક) પીpું અને �ઘ ઇ�છતા અને મને ઘર� જવા ફ�Bસી ન

હ9 ું અનેન{કના રહ�તા હતા.આ તે તેમણે શીખવે છે અને તે -દવસે થઇ

શક� છે ક� વત$માન પ-રS�થિત માર) સાથે vૂર મળ) તાક� �યાર� એક માણસ

લાગે છે ક� સૌથી ખરાબ શકંા હતી , થ�ુ ં .તેમણે કહ�Yું કંઈપણ કયા$ નથી

મારા િનયમ પાળે છે શક� છે, પરં9 ુ તેઓ ખાતર) ન હતા અને તેઓ કોઈ

પણ .ુમલો, વાદળ) સીડ) ^લેયર ની :ણતા તે જોવા માટ� ન{કના તમામ

ushers કાર મળ) ગયા, પરં9 ુ અમે પહ�લેથી પહ�લાં ઘણા અપરાધ કયા$

હતાઅને બધા + ૂટં અને અપહરણ 8ય�ત હતા , , એવB�ુ સબવે સવ¤_ણ
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ગયા, એ �Tવો±ન લો�ટ મા-ક�સ , @લ�બન ના મેhોપો@લટન �ટ�શન આવેલા

, ઈBટર8�ુ લેવામાં આ8યો હતો , .ું કંઇ , વાતચીત -રકાડ; ખબર નથી ક�ું

, પણ તે એક ઇિતહાસ હતો કારણઅગાઉ એક જ પ-રS�થિત માં એક સ^તાહ

પસાર કયા$ , .ું િવZસનીય .

તે -દવસે , અમે .ું vૂર િવચાર કર) શક� છે મને પોતાની 1ુબાની માં

િવZસનીય લાઇસ©સ કામ કરતા હતા તે સમયે લઇ રbો હતો , પરં9 ુ

બેરોજગાર)નો ફંડ મેળવવા માટ� :તે મ�યા છે , , �ટ�શન બાક) કહ�Yું કંઈ

હતી , પ� લઇ ચા+ુ રાc�ુ.ંુ ં .ુ ં ±ાઇિવrગ માં પહ�લેથી જ હતો .ું સા[ંુ લાq�ું

, આ કોડ ગયા, �જમ પરથી આ8યા હતા , .ું મહાન આનદં હતો અને તે

મને એક Bયાિયક સાથે પીરસવામાં આવી હતી તે સમયે હતી ધરપકડ

વોરંટ લીધો , .ું ઘર મળશે હતા.ું .ુ ં કંઇ જણા8�ું મા-ક�સ દ� Pombal 

�ટ�શન ક�ું �યાર� .ુ ં મા-ક�સ ટ)મમાં ક�ું �યાર� અદાલતી , ભાન દાખલ થયો

�યાર� , એક મ-હના કરતાં વpુ !િશ@_ત , પરં9 ુ બધા બોfયા , -રકાડ; , 

તપાસ તબ�ા દરિમયાન , �ટ�ટમેBટ ચા+ુ રાc�ું હ9 ુBંયાિયક તપાસ , 

તેમને કહ�Yું કંઈ હતી , કંઇ િનલ$Çજ પ-રબળ Lારા સા@બત થ�ું હ9 ુ ં .શા

માટ� આવા િનણ$ય �વીકાર) શક� તેમ નથી , તે એક અલગ અ@ભગમ , 

સહકાર) હોઈ , !મા@ણક !ય�ન પ�તાવો હોવાJું પણ મને , એ કદાચ તે

વpુ સા[ંુ થ�ું હ9 ું સCપવામાં ,વા હશે , પણ મને Bયાય સાથે રમવા

માગતા હતા , મારા શાણપણ Lારા મને લાq�ું ક� ,મને {વનમાં Dlુક�લીઓ

હતી , એક માણસ હતો સ: ,ઓ જજ , W�ુીઓ એક ઓવરડોઝ D�ૃ�ુ

પા�યા અને અBય બાક) બાળકો પણ , .ું વક)લ Lારા કહ�વામાં આ8�ું હ9 ું

આ ±ગ માટ� Åલેષી અથવા સ�ય કહ�વાની ક� તે 0�ક હાડ$ હશે ચાfયો , પણ

મને િવZસનીયમાર) .

તેમણે મને અપાયો છે Wરૂ) કરવી ક� ફરજો કાયદ�સરતા સચંાલન કર) નથી

ઓળખાય સમયે કાયદો એક !િતિનિધ તર)ક� , કોઈ રન નCધાયો નહ| કોઈ
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8યSTતગત વક)લ હતી અને Nાર�ય કર) ક�વી ર)તે તે મને બચાવ ન હતી , 

.ું થયા પછ) , ધરપકડ બાદ ભાડ� હતીતેમણે લેવા ઇ�છતા ન હતા ધ

0ોસરોyસ 1ુબાની પર હ9 ું �ચી -કrમત , સહયોગ અભાવ �કૂવી .ું ઊ:$

એકઠા કરવા માગંતા હતા બધા :ણતા આવી હતી , આ વક)લ ભાડ�

દોિષત બાદ સ: અને મારા મહાન માટ� બpું કર) હતીિનrદા પણ મને માર)

પણ િવચા�ુ.̀

તે , મને .ું માર) પાસે દ�ખાય શક� છે ક� , બધા !િત�ૂળ પ-રS�થિતઓ ટક)

રહ�શે મને પોતાને લીધી મારા માટ� એક ઉદાસી -દવસ હતો બpું માટ� માર)

Fતની શaઆત હતી , .ું ક�ટલાક સમય માટ� પહ�લેથી જ મારા �વત�ંતા

eમુાવી ભાર� સાકંળ લીધો અને ટક) 8યવ�થાિપત .

તે છે , દર�કને મને આપણે કામ હોય કંઈક મળે �યાર� તે આ સાથે છે , 

કારણ ,લની ના િવધેયો કર) છે ક� ભલે વહ)વટ) સOા આદર , .ું માર)

મારફતે એક� કર) શક� �વર_ણ ની કલા શીcયા {તવા માટ� સમય

હતોઆ ભાગ ના મા@લકો , ક� ,, તેઓ ક� , બધા હોઈ શક� છે અને કર) શક�

છે , તેઓ અJલુ_ીને તે લાગે શક� , ર)તે , વફાદાર) પર પાથ ચા+ુ

રાખવા માટ� થઈ છે એ કરવા આદ�શ છે તેથી પોતાની :તને િવચારો , 

!��ુવ ક� આ !દ�શ ધરાવોહોઈ પરં9 ુ ગેરલાયકાત છે, , એક પરાજય છે

કરશે આ S�થિત કસરત �યાર� તે પ-રS�થિત ના મા�ટર બની શક� લાગે છે, 

ન સરળ હોવાJું રા{નાDું આ^�ું અને રહ�વા માટ� છે , , તેઓ અjયાસ

કય; હતો અને આફતો Hું ના Wવૂ$Vચૂન છે!િતબR , નથી, એક, બે, નથી

ચાર હતા ન હતા ઘણા , તેમને સૌથી વpુ vુ: ખી ના તી� vુઃખ ડબ , 

પરં9 ુ હમંેશા ઉદય પર છે, તે મારા બધા એBh) માં શa કારણ ક� .ુ ંIP મ��ું

gયાર� .ુ ં મારા 1ુ�સો ઊભા 8યાપકપણે િવિવધશણ .ું 0ોધ અને {તવા માટ�

ઇ�છા, પણ તે આYું કરવા માટ� તક હતી તો vૂર ચાલી િવશે િવચા�ુ` Wણૂ$

કરવામાં આવી હતી , �બૂ જ હાડ$ , બીભ�સ હતી , .ુ ં ip હતા િનYOૃ
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યોRાઓ માટ� આદર કર) શક� છે બધા , કારણ ક� મને રાખવા 8યવ�થાિપત

, અને તેઓ હતામારા માટ� સાચા થાભંલા સઘંષ$ , .ું કર) શક� , તે આYું

�લૂી શકાય હોત ન હત ª , બધા મને યાદ , દર�કને મને યાદ ગમતો , 

એકાતં , guerreei માં {વન :ણવા માટ� , .ું લ_ણ છબી એક ઘેર)

નેતા અને ઠંડા બની હતી!ેમ ખબર અને .ું સાકંળમાં ભ8યતા {�યો ક�વી તે

છે નથી, રહ� છે અને {તવા માટ� ટોચની જમીનJું ખાતે રહ�વા માટ� :ણવા

હતી , ઠંડા �ૃ�યો હતા.ઝડપથી ફTત િનK6ુર હતી સમય અને સજંોગોમાં

સહાય પર જોવામાં ક�ળવણીકારો , કામદારો, ર_કો અને મને ચઢાવ પર

�Rુ {તવા માટ� મદદ કરવા સીધો , .ું લાq�ું આધાર દશા$8�ુ ં, થ�ું ન શક�

Hું થ�ુ ં , મને શેતાન ચા+મુાર) , પરં9 ુ ફTત {વવા અને ટક) ઇ�છતા

Dlુક�લી લેવી ન હતી, આ પ-રS�થિત ના સમય હતો.

ઇસાબેલ .ું �વ�થ અને આનદં!દ માન રાખવામાં ,માં શાળાના આચાય$

નામ હમંેશા મને મદદ કર) હમંેશા મને સાથ આ^યો હતો, પરં9 ુ મને પછ)

એક e�ુસો બની આ8યા છે, પરં9 ુ હમંેશા આદર .અને આ બધા કારણે ,Jું

નામ -ડર�Tટર Èહોન { હતો વહ)વટ) ત�ં Lારા પાડªો આવી રહ) હતી ક�

મજ�તૂ દબાણ હ9 ુ.ંિવદ�શમાથંી આ8યા હતા , માણસ છે, , તેમના વાતા$

:ણીતી છે , મારવા !યાસ કય; �યાર� , vૂર થઈ :ય છે ક� તે �યાં Vધુી

મારા hાBસફર બાદ , .ું તેને :ણતો �યાં Vધુી શણ વહ)વટ માં ચાG ઘણા

વષ; હતી વાત કર) શક� છે એક માણસહતી કો��િુનક�ટર .ું 8યાવસાિયક

ચ0માં સાર) ર)તે ગણવામાં આવી હતી , મને Jકુસાન ભજવી છે, ,

Dખુ�યારોનો કદાચ દોષ િવષય રસ પડªો , સોબત �તર બધા મને આદર

અને આ -દqદશ$ક કાર-કદ« ટોચ ઇ�છતા , ક� ,, .ું અહ| \કં� વpુ કહ) શક�

અBય વ�9ઓુ વ�ચે, તેમના હ�9 ુ હતો કારણ મા�ટર , .ું ગમે તે ભોગે

{તવા માટ� અહ| \ ં, .ું દંડ હશો.તેમણે ચેS�પયન કારણો પૈક) એક આ8�ું

હ9 ું વpુ ±ગ હ�રફ�રને , તેમણે 8યસનીમાં મદદ મળ) હતી , પરં9 ુ કાયદો
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સાથે રમવાની , એક ચલણ િવિનમય જaર) , સાભંળવા અને અિનિ¦ત

અને શરતી આઉટWટુ ની અર{ ન�) કરવા એક pushover શSTત હતી

અનેઓપન શાસન , મા� તેની નોન- પિતત :ય તેવા નથી ખરાબ

8યSTત , હતી અને .ું હાડ$ ર)તે કોઈ એક અJસુરવા પસદં કર� છે ક� , ર)તે

પસદં ક�ુ` છે, પણ .ું કર)ને �થળ પર બોલતા �યાર� .ુ ં Wવૂ$િનધા$-રત હતો તે

પાથ અJસુર� , પાલન કરવાJું પસદં કરોવખત અમે �બૂ �બૂ

વા�તિવકતા માથંી જવામાં નથી , -હટ એક બાળક તર)ક� ઘણા સપના હતા

અને સપના રણમાં એક પેસેજ આગાહ) કર) હતી , એક vુઃ�વ^ન કરવામાં

આ8યા હતા , મારા ભિવKય જોઇ હતી , પરં9 ુ .ુ ં બધા એક �વ^ન માં

દશા$વવામાં આવી હતી , .ું હોય તેYું આ8યાઆવા .ુલામwું હતા , ડાકણો

Lારા મોનીટર|ગ, પસાર કરવાનો હતો ક� તેઓ , મ-હલાઓ શSTત , મહાન

હતો મને મદદ કર) છે કારણ ક� મને સપના પસાર થઈ પરં9 ુ �જzાસા

માર) ધરપકડ નીચેના :eતૃ , .ું મારા ભાઇ સાથે Dcુય િવવાદ હતો અને

ઇ�છતાતેને , તvુંર�ત �પધા$ કરતાં વpુ સાર) હોઇ શક� છે અને તે મા�

મારા ,વા બનવા ઇ�છે છે.તે સમયે, આપણે �Jકૂર Nાર�ક અઘરા

િવરોધીઓ સામનો કરવો પડªો રમશે , પાણી સાપ સામે િશકાર મથYું પર

જવા માટ� વપરાય છે, પરં9 ુ આપણે હમંેશા {તી, .ું તે સારો હતો :ણતા

હતા ;આ, સેના લે�ટનBટ છે .મારા િપતા , આ બધા કારણ ક� મારા એBh)

શણ મ�યમાં એક separação.estamos , મા� ર_કો Fદર , બહાvુર

હતી , તેમને આપી હતી તાલીમમાં તેમને મદદ કર) , .ું આપી શક� છે ક�

વpુ સીધા આધાર 8યવ�થાિપત quiseram-અમે ર_કો અને ક�દ)ઓ બનંે

{તવા માગતા હતા ક� તેઓ એક માગં પયા$વરણ �યાં હતો {8યા

પયા$વરણ , વાત તો .ું WKૃઠ�િૂમ ખબર છે, એક સામાBય એBh) હતી , �યાં

એક સારો -દqદશ$ક, મેB�અુલ અS�ત�વમાં છે, પણ �Kટ હતી, પરં9 ુ કોઈને

Jકુસાન ન હતીિવ,તા અને તેમના કામ કરવાJું Vધુી મયા$-દત છે અને તે

પણ , તેમણે -ડર�Tટર પદ પરથી vૂર કરવામાં આવી હતી 1999 માટ�
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1996 થી આ -ડર�Tટર અિધકાર_ે� હ�ઠળ કરવામાં �ણ વષ$ માટ� મદદ

કર) , પરં9 ુ પરગwું કાઉSBસલ !Dખુ ખ�યા$ , પરં9 ુ Nાર�ય ફર)થી આવી

હતીલેિનન તેમને બહાર લીધો હતો Hું \ટકારો મળ) શક� છે, એક સારા

માણસ હતા સૌ કfયાણ ઇ�છતા અને કોઈને Jકુસાન ન હતી તે જ સમયે

-કલર પાખં ઓળખવામાં આવતી હતી , એ પાખં બ પર કામ કરવાની જaર

હતી -કલર પાખં ગણવામાઅંમે ના @બrvુ એક �Kટ અથ$ રહ�તા હતા , કારણ

ક� તમામ પર ઈB�ા�hTચર અને દ)વાનખાJું પડતા પાણીમાં Dલુાકાત

!ા^ત કરવા માટ� , �fુલી છ�ી હોYું જaર) હ9 ું એ ઈB�ા�hTચરના પાયે

અભાવ પ-રણામ હ9 ુ-ંડર�Tટર �ટબોલ મેદાન કાદવવા�ં ગદંક) h�ક હતો , 

n�નુા ભાર� , ક� ,, vૂર સાથે સાથે, દરખા�ત 8યવ�થા ના તાલીમ જમીન

પર આધા-રત હતી મ�યો, ,લની સેવાના સામાBય -દશામાં અBવેષણ કર)

શક� છે નાણાં માટ� લેવાયો દરખા�ત �વીકાર), આ�મિવZાસ Lારા આઠ તે

પણ તમે esguiça કૉલ કર) શક� ઉપનામ હ9 ુ ં , પરં9 ુ તે ચાલવા શક� છે

પણ સાર) હતી , તેમણે િસ�ટમ ચાલાક) ક�વી ર)તે :ણતા હતા , લઇ

આ8યા હતા �Kટાચાર પડકાર 16 વષ$ની સ: ના દંડની મ�યમાં જમણે

સમય ઉપયોગ છે પાલનeુ̂ ત , પરં9 ુ સાથે સાથે Jકુસાન હતા ,ઓ

િસ�ટમ ભાગ , િસ�ટમ ,થી સમથ$ન હોવો જોઈએ Vયુો�જત થયેલ હોય છે, 

અને તે બી: વષ$ની ગઇ છે સાથે કરશે હતી કારણ ક� આ �ેKઠ ર)તે Fત

નહ| હોય , હતી એ.ુ ં Linhó હ9 ું ક� �ી: વષ$ દવા વેચાણ નામ સાથે

{વનમા ંsprawled હતી , એક ±ગ ડ)લર , તેમના તમામ h�ટ ની ક�દ)

વાપર)ને maneuvered વ-રKઠ મેનેજમેBટ Lારા અિધ�ૃત �Kટાચાર

વેચાણ ±ગ ના વા�તિવક vુિવધા આ8યા શSTતશાળ) હતોતે +ઈૂસ ટાવર, 

પણ કંપનીના અવગણો અને મમ$ �કૂવી બેગ ભરો બનાવવા માટ� દરખા�ત

આવી હતી , સાકંળ Fદર એક બાળક બને , .ું હતા , W[ુુષો આ કાય$

કરવા ની તે હક)કત �વીકાર) ન હતી , �યાં કામ માટ� આમિં�ત કરવામાં

આ8યા±ગ �કુવણી અિધ�ૃત અને તેઓ �ૂંક સમયમાં ક�^�ટુર મારફતે
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hાBસફર હતો તે નાણાં સાથે હતા , ક� વા�તિવક સમ�યા મેB�અુલ ટ) આવી

�યાર� છે .�યાં Vધુી -ડર�Tટર ;કરYું જ �યાં ન હતો , Wરુાવા એક િવશાળ

જXથો , �યાં Bયાિયક એક મોજણી માલ , અમે અમારા છબી સાફ કરશે

હ�9Wુણૂ$ અથ$ એવો હતો , હતી, પરં9 ુ , Bયાિયક તપાસ આરોપ Dકૂવામાં

આ8યો હતો તમામ બાર ની કોટ$ માં ગયા સાફ કરવામાં િનKફળ , અનેપરં9 ુ

.ુ ં :ણતો vુKટ , .ું શાતં , તેમાથંી કંઈક મેળવી શકતા મને રાખવા કારણ

manear વpુ મC¨ુ લાq�ુ ં , મા� બાળક ર_ણ કરશે , �બૂ કહ) ન હોત

પણ , પણ તે માટ� કહ�વાય ન હતી , સા_ી ન હતી.ું 0�ક હાડ$ -કrમત

�કૂવવાJું હ9 ુ.ં

�પેરો ર_ક ,લમાં સેવાઓ પૈક)નાં આ Amorim ચીફ વહ�લી િનYિૃO, 

મેB�અુલ ટ) લેવી પડ) હતી મળ).હ{ પણ પરગwું ના રાKh!Dખુ પહCચે

8યવ�થાિપત.

-દશા, Èહોન { ફ�રફાર થયો હતો.તે તેમણે પણ તેઓ શરતો -રમોડ�@લrગની

b માટ� વોડ$ પરનાં કામોને શa ક�ુ` ક�વી સદંભ$મા ં , માટ� �બૂ મોટ) એક

મહ�વાકા_ંા હતી ઇપી ના વહ)વટ માં �યારપછ) આગામી નામ હ9 ુ ં, વોડ$

અડધા કામો માટ� બધં કરવામાં આ8�ું હ9 ુ ં , .ું કાલ;સ સાથે સેલ માં

હતીઅહ�વાલ આચાય$ ના સે0�ટર) હતી, પરં9 ુ તે સમય સમય પર , 

વપરાશ નાણાં છે કરવા માટ� િશ_ક ની બેગ ચોર) કર� , એક ±ગ 8યસની

હતો, એક �િુનવિસટ) !ોફ�સર ની માતા W�ુ હતો , .ું તેના હોવાની ક[ુણા

લાq�ું 0ોિનક ±ગ 8યસની , હતો કારણતમે હાર) રાખવા જોવા માટ� , 5ાહક

માટ� રા{નાDું આ^�ું આવી હતી બદલાય શક� છે, પરં9 ુ તે , હCિશયાર હતી

કાળા બ:રમાં વેપાર માટ� તેઓ મોકfયો છે છે મા� એક ચાલાક 8યSTત

હતા , તેમની સાથે સમ�યાઓ .ું કોષમાં તેની સાથે હતા �યાર� Vરુ_ા માટ�

Wછૂો આ8યા હતાપરં9 ુ તે કોઈ એક Nાર�ય મને ક�ું ક� પૈસા માગણી , 

તેમણે �કૂવવા પડªા હતા દ�વાની પણ તેને કોઈ રન નCધાયો નહ| પરં9 ુ
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દ�વાની Lારા કોઈ રન નCધાયો !કાર છે , માણસ માટ� મને એક હ�રોઇન

દ�Yું બાક) દગો કરવામાં આ8યો હતો રD{ૂ છે , .ું �વીકાર અને હતીઆ

હ�રોઇન મને એક હોઈ જગંલી, �ુલ !��ુવ કરવામાં કારણ ક� ફરજ, ભય

હતો ન , તે .ુ ં , 0�ક હાડ$ {વન લેવી પડ) હતી તેઓ બધા મને કારણ

આ^�ું કારણ કોઈને સહન જોવા માટ� મારા !કોપ પરાકાKઠા હતી ક� �યાથંી

હ9 ુ ં, .ું હતોિવિવધ ઝપાઝપી મને ન કર) શક� , લડ� છે, .ું કારણ મેળવી , 

તેઓ મારા આધાર પછ) જaર) બધા કામ કર� છે અને વેચાણ કર� છે અને

પોતાને િવશે સાર) છે , માટ� , .ુ ં , હ9 ું સાથી જોવાલાયક આધાર હતો

કારણ ક� મફત હ�રોઇન મને સ9ંKુટ હતો હતીિમ� અને કારણ બચાવ , 

પરં9 ુ કોઈ એક મને પણ હ�રોઇન વપરાશમાં હોવાની િવપ-રત ક� , �બૂ જ

બહાvુર બાબત હતી.તેઓ બધા દર�કને , પોતાને માર) નફરત આદરણીય

હતા , અમે મ�યમાં Dકૂવામાં આવી હતી , gયાં ખબર પડ) ક� મને હ�રોઇન

અjયાસ જવા માટ� ઓફર , તેઓ .ું હતી િવચા�ુ` ક� આ જ માગ$ હતો , 

અપરાધ ના {વન માં ગાÉસ હતા મને આદર શીખીતvુંર�ત 8યવસાય હોય

છે અને શીખવા માટ� , વપરાશ ચ0 ચા+ુ સારા, વપરાય હતી લાગણી હતી

હતી અને મને ખવડાવવા અને સભંોગ છે મને ઇ�છા લીધો , તે મને િવના

એકાતં સમય ગાળવા આદશ$ માગ$ હતોસેTસ અને ફ)ડ કયા$ ની સમ�યા

સાથે ચેટ .

દસ મ-હના શણ પરત પછ) .ુ ં1998માં ય.દૂ)ઓ વેલી તબ-દલ કરવામાં

આવી હતી , .ું કોસ$ એક Vથુાર લઇ રbો હતો , ન િનKકષ$ .ુ ં પહCચી .

.ું સ: શાસન �કૂવી , અમે !િતબધંો અથવા િશ�ત પ-રણામ આપી શક� છે

ક� તપાસ અપે_ા gયાં હાડ$ શાસન , 111 ઓળખા9 ું હ9 ું સીધી ગયા .ું પડ)

હતી ક� એક જમણી દાવો -કrમત �કૂવી ટ)વી , ર�-ડયો હોય હતીટ�@લિવઝન

હમંેશા મારા સેલ હતો કારણ ક� મને આ બધા મને લીધો , અને દર�ક તે

મારા ટ�@લિવઝન માટ� કહ�વાય નામ :ણતા હતા , Vસુાના માર) માતા Lારા
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મને આપવામાં આ8યા હતા , તે અÊત હતી.Nાર�ક શોધ , .ું ન થતી .ું

તેને ક�ુ ̀ , થોડા વખત , તે !ય�ન કય; લીધો .ું િનબ$ળ લાq�ું �યાર�

-દવસોમાં પાવર વપરાશ માટ� તેનો ભાડ� , પરં9 ુ તેના , કોઈ માર) બગાડ)

તો મારવા તૈયાર હશે અનતં !ેમ હતોસાથે સાથે .

તેમણે મને �ટો^સ જણા8�ું ક�વી તે છે , તે શાતં હતા, મા� !��ુવ !દ�શ છે

ઇ�છતા .ુ ં 111 પાતળો સાકંળ વડા , મોઝા]�બક વડા Amorim વશંજ

પરં9 ુ પો�ુ$ગીઝ, �ચા , Lારા સાભં�યા હતા દાખલ થયો પરં9 ુ તે ખરાબ

8યSTત ન હતી.ું હા પહ�લેથી ઘણા વષ; પહ�લા સેવાઓ આ8�ું હ9 ુ ં, તે માટ�

હતી .ું આ ઓ-ફસ ક� ચીફ બાક) , અથવા તમારા ડ��ક પરથી સમયે હતી

િપસ શક� જણા8�ું હ9 ું ક�, , ર)તે વાત અથવા આપણે કંટાળો , બા]^ત�ત

ર_ક,બોસ ,વી હતી કોઈ એક vુKટ ઇરાદો નહોતો , ઘwું પીpુ ં , પરં9 ુ

!ામા@ણક , .ું આ ર_ક Lારા આ¦ય$ મને , મોટા ભાગના �થળ પર હતા ,

ક�ટલાક ર_કો હતા િનKફળ .ુમલો કરવાનો !યાસ કય; હતો �વા�Xય છે

ઇ�છતા , અને PBX જો�ુDં ૂઝંવણ , rodearam- તેઓ િનKફળ થોડા વpુ

િમિનટ Vધુી ચાલી હતી , પરં9 ુ તેમને આ5હને મારા મજ�તૂાઇ , પછ)

આયન$ ગાડ$ તેના 50 વષ$ ના ઘર માં પહ�લેથી જ એક ર_ક આ8યા આ8યો

હતો આ8�ું હ9 ુ ં , મને ફર)થી મને -હટ !ય�ન કય; , બોfયામાર) સાથે , 

રોકવા મને ક�ું અને કોઈ એક મને Jકુસાન થશે , પણ મને પહ�લેથી જ

તેમને િવશાળ ખાડો કારણ બની ન હતી, બા]^ત�ત ર_ક અને સાકંળ વડા

, આ Amorim બોસ કોઈ રન નCધાયો હતો , .ું eમુાવી થઇ રbા હતા

:ણતા હતા , ,થી તેઓ મને ક�ું હ9 ુ ં , તમે કરશેVરુ_ા �લેગ કરો

handcuffed , માથા હાજર) Lારા handcuffed આવી હતી , તેમણે

ઓડ$ર છે, લોખડં ર_ક આદ�શ આ^યો અને Vરુ_ા �લેગ કરવા માટ� મને

તેમાં લઈ :ય છે , બોસ આ હાથકડ) લેવાની મને ક�ું અને સાથે , સેલ

!વેશ મેળવવા મને ક�ુતંપાસ Wણૂ$ થાય �યાં Vધુી સલામત યોજના હશે.
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!ામા@ણકપણે , .ું દમન પ-રબળો ર1ૂ કર� છે એ સ�ંથાઓ તર)ક� , માણસ

િવશે મેળવી માણસ બોસ હતો હ9 ું ક�, ઉદાહરણ તર)ક� સેટ દર�કને સારા

લાગે છે ક� ,થી , સાથે સાથે, બધા માટ� િનયિં�ત હોYું જ જોઈએ.મારા માટ�

તે .ુ ં મ�યા છે સૌથી માનવ વડા , લો�જકલ હશે તર)ક� આ ધારા પોતાના

માટ� �કૂવવા પડશે , સ: વળગી હતી , પણ ચેઇન Fદર પણ ટક) રહ) , 

સીpું {વનમાં ¨સૂYું Vધુી છોડ) તેમના આદર , {��ુઅંમે રહ�વા , આ

ઘણી mareações અJસુરવામાં કHુ ં , અમે મા� રહ�વા માટ� {વતં છે

gયાં �યાં એક એવી જqયા માટ� સમાન શnદસDહૂ પોતે, હોવાની , !િત�ૂળ

બનશે �થળ તે કહ� , પણ અમે , હ�યા સાભં��ું હ9 ું માને છેશnદ ર�તા

ઉપનામ સાકંળમા ં 16 વષ$ સાથે !વેશ કય; છે, eનુા માં વાપરવા માટ�

અિશKટ , ક� ર�તા સાથે મળ)ને , બરાબર �નૂ , તેથી .ું ભાqયે ,લમાં

Fદર આવતા શક� છે ક�ટલીક પ-રS�થિત !િતબR હતી કહ�Yું �ગુો છે, 

Vરુ_ા �વજ એક સ: Wરૂ) થઈ �યાર� .ુ ં એક સમયે તેમને મ�યા , આ

હગેં-રયન પાડોશમાં રહ�તા હતા , .ું એક �વુાન માણસ પહ�લેથી @લનન

થોડા વષ; હતી જો�ુ,ં અને તે મને િસગાર�ટ આપે સપંક$ પડ�લા , પરં9 ુ તેનો

બાક)અમે muitashorasfechados , foiumconhecimentode 

સજંોગોમાં એક સમય છે, સાથે સાથે તેમને �યાં જોઇ હતી આવી હતી આવી

હતી , કારણ ક� તેમણે િવrગ બી પર આવી હતી 1ુઓ , એક પાખં ગણવામાં

હ�યા, તેમણે વોડ$ , શાતં પાખં , કામ ક�ુ` હ9 ું અને ઇ�છતા રાખવામાં

ક�દ)ઓ હતી,લમાં શાતં હોય છે, પરં9 ુ 5ાહકો , ડ)લસ$ હતા અને હ1ુ નામ

Dauphin છે છવાયો છે ક� એક, .ું તેમની વાતા$ , તેમણે ઝડપથી, માર)

પાસે આ8યા !થમ વખત .ું તેમને મ�યા જો�ું ક� , ચાલાક હતી

સમ:વવા આવી હતી, સારા chavalo , પણ તે મને વpુ સાર) ર)તે

{વન જોઈ , ક�પ લીલા ગણાવી માતાિપતા ક�ુ` , ર)તે Lારા, પણ એક

જગંલી બાળપણ લીધો હતો , zાન માં હાજર અને આવા તર)ક� જોવામાં છે

ક� ઐિતહાિસક સબંધંો રહ�તા કયા$ ના ક-ઠનતા હતી�બૂ જ સરળ હ9 ું ક� એક
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{વન દોર) નથી , આ હગેં-રયન પાડોશમાં રહ�તા હતા , લોકો મોટ� ભાગે

ક�પ 5ીન આવતા સાથે પડોશી, ઘરો બાધંકામ �બૂ જ સાર) ન હતા , પરં9 ુ

તેઓ પાસે , શેર) પર Vતૂાં ન લ¨Oુમ શરતો ઓફરવpુ યાતના િશ_ણ

હતો શકાય માટ� એક છત , ઘરો �વ�છ રાખવામાં અને વા�તિવક િશ_ણ

હતી , તેમના પોતાના નોકરડ) હતી, પરં9 ુ �યાં �યાં સામા�જક અસમાનતા

હતી હાડ$ કામ હ9 ું અને આ લોકો સારા લોકો છે , ગ��ું હતા

પરં9 ુ લાબંા સમય Vધુી �બૂ માટ� રહ� માટ� આ8યા , કાળા બ:રમાં આ

-દવસે માટ� ચા+ુ રહ� છે, પણ તે પછ) પણ પહ�લેથી હ�રોઇન છેfલામા ં , 

અને .ું lયામ - ધધંા �યાં તો .ું Tવાટ$રમા�ટર તેને જોઇ હતી યાદ છે gયાર�

તે છેબpું કોઈ એક કોઈને Jકુસાન કારણ , છોકરો , �માટ$ હતો એક આ�મા

હ9 ું ક� !થમ vૃUKટ પર સમ:�ું એક પાગલ સમય હતો , બધા અિધકાર છે

, તેના દ�ખાવ , જગંલી પરં9 ુ સાથે સાથે વત$ન કરવામા ં, ક� છબી એક મો�ંુ

ર�તા હતો હતી.ું તેને જો�ુ ં , અને તે સમાજના �ખોમાં એક છોકરો હતો

સમ:�ું ક� gયાર� !થમ વખત આવી છે, , બહારવ-ટયો , સમાજના

મા�Gન પર રહ� , માણસ તર)ક� જોવામાં આ8�ું હ9 ુ ં, પરં9 ુ અમે બધા માટ�

એક ગેરંટ) આપવામાં કfયાણ હોય છે માગંોઅમને -0યાઓ , અમે , અમે

બધા અમે બનાવવા આ બધા સાથે રહ�વા કહ� છે ક� લાયક છે , માનવ

સમાનતા અમારા કfયાણ ર_ણ કર) શક� છે માટ� આપણે ખાતર) કર) શકો

છો, પરં9 ુ અમે પણ સાથે સાથે vુKટ સાથે હાથમાં :ય છે ખબર છે ક�તેણે

સેલ માં નાના બીટ સાથે રહ�વા હાડ$ ર)તે લાવી �યાં જBમી શક� ક�, તેમણે

િવrગ બી સાથે પાખં પરથી �થાનાતં-રત કરવામાં આવી હતી , આ કોષમાં

ખાણ બા1ુમાં હતી હતી , તો બી{ ક�પ વડ«યનની , e�ુસો બ.ુ સેલ

પહ�લેથી જ હતીક�ટલાક સમય આ મળવા પછ), તેણે િવિવધ કથાઓ

પાછળથી વોડ$ પરત hાBસફર કણ ની રા�ે પછ) ક� સવાર� આ નાના બીટ
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ઇિતહાસમાં બયાન હોય તેYું હતા , પહ�લેથી લાબંા સમય માટ� સેલ માં હતી

:ણતા હતા, -દશા સાથે કરાર કયા$ હતા તેમને બચાવી માટ� , બી{ અટક)

છોડ) અથ$ એ છે ક� એ પણ અિશKટ ઉપયોગમાં બી: અ@ભ8યSTત , કોઈ

Jકુસાન જોવા મળ) હતી , તો બી{ માં આ આખલો ના વડા થયેલ

મેળવવામાં સહયોગ મ�યમાં હતી અને સાથે સાથે આપણને dávamo-

પરં9 ુ �ગુો અમે Pudemo અમને સપંક$ િવBડો માટ� વાત કર) તે રા�ે તેથી

અમે �બૂ ન{ક હતા , િવrગ બી પર હ9 ુ ં , અને .ું કોષમાં અવાજ ઘણો

સાભં��ુ ં , ભય ક� છે ની સાકંળ Fદર kUKટ હોય છે , મારા �યાન ક�ચક�

અમને {વી બનાવે અને તે , અમે બધા -હrમત અને કૌશfય અને કૌશfય

Wણૂ$ મજ�તૂ આ�મા સમાિવKટ કરYું ગમે છે ક� આ�મા , અમને {તવા માટ�

મદદ કર� છે અમને અS�ત�વ કરવા માગંો છો ના આ�મા લાવે છે.

.ું અવાજ Wછૂવામાં સાભં��ું તર)ક� અમે , િવBડો મારફતે વાત કર)

આગામી સવાર� અગાઉના એ રા�ે :

- કોણ છે ?

તેમણે અવાજ થ�ું સાભં��ું હ9 ુ ં, તેમણે મને ક�ું હ9 ુ ં:

-'m �ગુો , .ું અહ| વpુ કણ \.ં

તે મ1ૂંર) ની માગ$ હતો , તેઓ િનયિમત તેણે તેઓ કોષો વોડ$ માટ� માર)

સાથે આવો આ -ક�સામાં દરવા: ખોલવા gયાર� મને ક�ુ ં, પરં9 ુ જણા8�ું

ક� પછ) હતી , વોડ$ બ hાBસફર કરવામાં આ8યા હતા ક� , -દવસે !િતબR

હતી તે હક)કતમને શાતં રાખવા માટ� , પરં9 ુ .ુ ં આ , તારો હતો , , �ગુો

હતો _ણ ના માણસ હતો , ±ગ પૈસા વગર Wરૂ) પાડવા માટ� જaર) હ�રોઇન

હ�રફ�રJું 8યસની હતી , એક જ જોઈએ હ9 ુ ં, િવચા�ુ ̀, તેમણે તેને માગણી

, એક, એ સમ{ શકાય છે ક� , પણ અિશKટ શnદ કોલસો, એક િવશાળ

માગ$ પરથી બળવાખોર છોકરો, ક� .ુમલો થ�ું �યાર� , .ું બહાર જવા ન હતી
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દરવાજો �fુલો રાcયો છે, પરં9 ુ .ુ ં તે .ુ ં તે િવrગ પર ક�ટલાક કોલસા પડ)

હતી :ણતા હતા , આવશે :ણતા હતાઅપરાધ ના કલકલ માં વરસાદ માં

ચાલવા એક િનયિમત ઘટના ભીJું નહ| .

સેલ છોડ)ને ના�તો લેવાના મારા સામાBય િનયિમત ક�ુ` પછ) , પછ), 

શાળા પર માર) િનયિમત હતો કારણ તેમને જોવા નથી કરો િવ@ચ� ક�

સવાર� માતાનો ના�તો :ઓ , શાળા પર :ઓ , h�ન :ય ક� આ શોધ

કરવા હતોપણ, 8યસની હતી , પરં9 ુ સાચી 8યસની ન હતી , પરં9 ુ

પહ�લાથી જ એક + ૂટં કર) હતી અને સવાર� દરિમયાન ક�ટલાક પૈસા

બળજબર)Wવૂ$ક વVલૂવામાં હતી મને કહો આ8યા, એ ર)તે {વન શોધે

પણ piranhas કહ�વાતા હતા 5ાહકો હતા , ,મણે છોકરાઓ,વpુ !મા@ણક

છે, પણ 8યસન પણ આ માટ� તેમને દોર) કારણ હમંેશા ગેરમાગ¤ માટ�, �ગુો

Fગો@લયન તમે કારણ ક� તેની સાથે Nાર�ય chelas રહ�તા સારા " 

લાગણી " હતી , , નાના બીટ સાથે સલામતી �વજ માટ� હતી, પરં9 ુ બી:

Ze બોલ દ�ખાયાએક tracksuit પેBટ, આ એિમ@લયો ઉ�ચ પડોશી

આપવામાં આવે છે અને તે એિમ@લયો ચોર) ઇ�છતા હોય , તેમણે પોતાના

પેBટ ખાણ મને ઘણી વખત થાય હ9 ું હતા :ણતા હતા ક� , પણ .ું કહ�વાય

Nાર�ય , તેઓ એક મોટ) લડાઈ આ એિમ@લયો પડોશી હતી મહ��વ આ^�ું

Nાર�યઉ�ચ Nા ં , પછ) પણ અનેક અBય લોકો , ભિવKયવેOા, Lારા

અJસુરવામાં ખાણ હતી બાળપણ જોડાણ પેરો-કયલ શરતો હોવાની

સBમાન નહ| માગે , અlલીલ હતી ટોચ પડોશી પર પણ �યાં થયો હતો તે

જ બનાવટ હતા અને તેમણે તેનો બચાવ કરવા માગંતા હતાપાત�ં હ9 ુ ં, 

સBમાન બચાવ પ-રS�થિત સામનો કરવો પડªો કારણ પડોશી અને તે

એિમ@લયો ±ાય માણસ હતો , મોટા લડાઈ :. Ze બોલ મજ�તૂ લગભગ

90 -કલો વજન હ9 ું આ^યો ક� �યાં હતો આ-�કન લા_@ણક, wanted-

બોલ Zeઆ 3 { માળ આપણે ચચા$ આ^યો gયાં આ8�ું હ9 ું મોકલવા , તે
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સરળ ન હતી , પરં9 ુ તેમણે તે રહ� છે અને !� ટક) છે માટ� ઘડાયે+ું હ9 ું

:ણતા હતા.આ બોલ Ze પેBટ tracksuit લેવામાં આવે છે અને હાથમાં

તેમની સાથે હોવા કરો પછ) , ચચા$ ;.ું એિમ@લયો {તી જશે :ણતા હતા, 

પરં9 ુ .ુ ં @બલી બોલ તેમને 3 { માળ મોકલવા માગતા હતા , ,મ ક� તે

Fત આવશે Nાર�ય િવચા�ુ ̀ , તેના પગ પકડ)ને , આ એિમ@લયો તમને

બાદમાં -ક�સામા,ં Hું શીcયા છે ક�ુ ̀, .ું , મને હોય, તેની ગરદન , ક� ,, 

તોડ) ફરજ પડ) પકડ)ને સેવ તમને મોટ) નથી ગરદન પકડ) રાખYું _ણ , 

જો તે handrail ચહ�રા હતી ક� !વેશે કોિશકાઓ , ગમે તે હોય અને આ

-ક�સામા ં , મહાન Vરુ_ા !દાન કર� છે ન હતીબBયા .ું તેઓ , ક� , -0યા

Wવૂા$Jમુાન અJમુાન કરવામાં આવે છે કરા�ું લાગતી હતી િવચા�ુ ̀ , પણ

પછ) મને લાq�ું અને હ1ુ જોયા બાદ થોડ) સેકBડો હતી અને આયોજન અને

તે થાય નહ| હોય , પરં9 ુ તે થ�ું !થમ _ણ , આ અણધાર)એિમ@લયો , 

તેની ગરદન અને ન , તેમણે તે હમંેશા અમારા િશ_ણ રહ) છે , તે સા�ું છે

gયાર� ભાગી ન , બે �મારકો દળો જોડાઈ ગ�ું છે વpુ જવા દો , અને જૉ

ક�ુ` બોલ દબાણ પકડ)ને િવચાર કરવા 3 { માળ થી ઘટ)નેJકુસાન પણ

તે Wણૂ$ થ�ું હ9 ું બધી ર)તે સમ:વવા માટ� 0મમા,ં બળ કારણ હમંેશા .ું

આ {વન છે લાગે છે, .ું હવે િવષય માટ� થોડ) ચાલી હતી {તે , 

સાચવવામાં આવી હતી સદભાqયે તેમને ક�ટલાક ક� પ-રS�થિતમાં D�ૃ�ુ પામે

છે શક� િવચા�ુ ̀, પરં9 ુ, વધાર� હ9 ુઅંમે હમંેશા લોકોને મળવાJું થશે ક� આ

સદંભ$માં Fદર , તેઓ જોઈ અને , અમે પણ માદક પદાથ$ 8યસન સાથે

કડ) {વન હોઈ શક� છે આ ર)તે કરવામાં આવે તો આપણને પ-રS�થિત

Fગે ચચા$ કરવા માટ� મદદ વાત બધા સરસ છે Hું છે કારણ માતાનો સપંક;

રાખવા દો , પણ અમે લાગેસાથે સાથે, અમે આ ±ગ પર આધાર રાખે છે , 

પરં9 ુ અમે પછ)થી ચચા$ કર) શકો છો ક� ,થી અમે સરળ ,મ ક� વpુ

વૈzાિનક માટ� �ટબોલ તર)ક� , અમે Wરૂતી વાચંી આ ઉપરાતં , સૌથી વpુ

માDલૂી થીમ થી, 8યાપક ર)તે અલગ અલગ િવષયો ના બાબતોની ચચા$
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, લોકો છે, કારણ ક� હમંેશા વાચંી હતી અમાર) મજ�તૂ રહ) છે, હવે અને

મા� .ુ ં , આ બોલ હાથ છોડ) Ze , આ એિમ@લયો થ�ું નથી કાઇં , 

unharmed હતી .ું @બલી બોલ સારા " લાગણી " Nાર�ય કહ� શા

બતાવવા માગતા હતા અહ| વpુ સમય પહ�લા બાક) છે, પણ તે -દવસે VYૂ ું

હ9 ુરંોકવા માટ� હોS�પટલમા ં .આ Ze બોલ .ું ક� vૂર મ��ું તે જોવા માટ�

આપની �શુી હતી , તેઓ તે હતી સૌથી માદંગી, કાડંાની ^લે-ટનમ Dકૂ)

તેને હતી , ,લની હોS�પટલમાં હ1ુ િવશે 3 અઠવા-ડયા હતો , .ું તમને

-0યા માફ કર) દ� , પરં9 ુ .ુ ં હમંેશા રોષ મ��ું ખબરમને છે, પરં9 ુ તૈયાર, .ું

તેમને જવામાં દો , પ-રS�થિત સમ{.

ક� , કદાચ, .ું �ગુો તેમની સાથે ખબર હતી ક� , એ પણ Ze બોલ Vરુ_ા

�વજ માટ� ગયો હતો એક 11 \ં હશે સવાર� -દવસ હતો તેને થોડા વખત

જોઇ હતી , Vરુ_ા પેવે@લયન હતા !િતબધંો પ-રણમીકડક ,લમાં Dળૂ�તૂ

બાબતો , teres �ુવાલ , એક teres શી�સ, teres વાચંવા માટ� એક

W�ુતક , તમે લાઇટસ$ સેલ ન હોય શક� અને તમે બધં હોય છે gયાં Vધુી

કોિશકાના કંઈ કરવાની જaર નથી , એકલતા છે , લગંડા કહ�વામાં આવે

એનો અથ$ એ થાય23 કલાક, તે પણ મા� અમને અમે સ: રહ�તા, પહ�લાં

આ પસાર છે કારણ ક� આ !િતબધંો માટ� ટ�વાયેલા , સ: એ છે ક�

પ-રS�થિત રહ�વા જ હોવી માટ� કા�ુ હમંેશા Dlુક�લ છે, પરં9 ુ તે ,મ {વવા

માટ� ગમે હતી , અમે :ણતા હતાવરસાદ માં ચાલવા ,ઓ ક� ભીJું નહ| .

બધા અિનKટ આ હતો અને સ: Wણૂ$ કયા$ અને વ�9ઓુ પેટ એ �ાBસના

રાજવીનો �વુરાજ બે વખત આ�મહ�યા કરવાની કોશીષ આ �ગુો .ુમલો

માં તે ર)તે રહ�વા , પરં9 ુ ન હોત , હ�રોઈન થોડ) , ક�ટલાક 5ામ ચોર)

ખરાબ માણસ ગણવામાઅંને લગભગ 30 વાતા$ઓ, લગભગ 10 5ામ, 

તેમણે h�ન પર .ુમલો માટ� ધરપકડ કરવામાં આવી હતી કારણ ક� તેમના

Dauphin ઉપનામ, આ પ:ં , પ:ં -કrમત �કૂવણી કરશે એક માણસ હશે
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, એક Dતૃ , �બૂ, તે સમયે .ુમલો િવશે વાત કર) અને :ણીતી હતી

કરવામાતંે મની ઘણો સામેલ કારણ ટોચે, , તે સમયે એક બેહદ રકમ

Sintra @લ�બન વ�ચે બેBકો પાસેથી નાણાં વહન કોBવોય હતા હતા.આ

.ુમલાને એ Sintra h�ન @લ�બન બહાર પણ �યાં થ�ું અને એક Dતૃ માણસ

�યાં હતો , પરં9 ુ તેઓ તે અપરાધ હ�યા !િતબR , તેમણે હતી તે સા@બત

ન શક� , તેમણે હ�યા ના વા�તિવક નેતા હતા તે સા@બત કરવા માટ� સ_મ

Nાર�ય ન હતો પરં9 ુ દોિષત ઠ�રવવામાં આ8યો અને ઉપરતેના ,લમાં

!વાસ , તેમણે ફTત તે મેળવી એક chibadela માટ� , ક� ,, તે વેચાણ

થ�ુ ં , તેમણે આ ±ગ પોતે રાખવામા ં , તેમણે સેલ Fદર safes 

ગોઠવાયેલા , કોઈને {ત માટ� દવા આપી ન હતી ક� તમે આ8યા હતા અને

આ ±ગ પડ�લા , સાથે અનેક .ુમલાઓ લીધો �યાઆંવો , પરં9 ુ આ હવે

માટ� છે.

તેમણે કરચલા ઉપનામ કોઈને કંઈ પણ ફરતો નથી Lારા ઉપનામ, ન

કોઈને આપી ક� આપવામાં આ8�ું હ9 ું હ9 ું ક�, તે એક હાથ એટલે ક�, તે

gયાર� મદદ કર) શક� {ત આપી શક� , તો બી{ ધોવા કર) શકો છો ક�

:ણેલોકો મદદ માટ� તેમને Wછૂવામાં અને �ગુો ખડતલ છોકરો Åલેષી હતી

.આ ઘટનાઓ બાદ એક 0મ �યાં અJસુરવામા ં , �ાBસના રાજવીનો

�વુરાજ જોક� .ુ ં પણ, કોઈ��ા , ય.દૂ)ઓ નાના બીટ વથ$ તબ-દલ કરવામાં

આવી હતી ;દરરોજ 30 િવશે + ૂટં) કારણ �ગુો મને અલગ હતી વpુ યોqય

ર)તે 1ૂન 27, 1998 માં કરવામાં આવી હતી તે આYું કરવા માટ� દોર) ક�

પ-રબળો , અBય piranhas હતા માગંી , પોતાના સાથીદાર હતા , અBય

કોષમાં હતીp£ુપાન અને વપરાશ 40 5ામ , અમે અમે એ જ કોષ

રહ�વાની ન�) ક�ુ` હ9 ું ક� , પરં9 ુ આ piranhas હમંેશા મને ના બીમાર

વાત કર) હતી , તેઓ હમંેશા માદક પદાથ$ 8યસન ના 0મ કહ�વામાં આવે

લ_ી છે કારણ ભીડ ખ©��ું અને તે નબ�ં બાક) છે �યાર� પછ) હ9 ુતંેમને .ુ ં
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ર�તા માં એક બ�પ વpુ હતી કારણ ક� તેઓ મને !�ય_ �ૂતર) હતી

:ણતા હતા , કારણ ક� , તેમને વારંવાર હાલYું aમ લીધો હતો તેમણે મને

આ વસવાટ આપવા :ણતા કારણ િમ�ો ખ©��ુ.ં

તેમણે મને રંગરાગ ની પ-રS�થિત સદંભ$ આપો :ણતા હતા અને તેને _ણ

માર) સાથે આવા સજંોગોમાં રહ�તા આ લોકો છે, તેઓ મને vુKટ ક�ું હ9 ુ,ં 

બાળક ગોઠવાયેલા Hું લાભ મેળવવા માટ� 0મમા ં, મને બધી ર)તે બીમાર

વાત કર) હતી , માટ� �યાન ઇ�છતાઅને તેઓ તેઓ .ું તેને {વનમાં

દર�કને સાર) હોઇ શક� છે અને લાભ માટ� તમાર) આવક માટ� આભાર)

બનવા માગેં સમાન હ9 ું :ણતા હતા ક� સાથે e ૂચંવYું નહોતી, ક� , હમંેશા

સફ$ લીધો છે આવે છે, સારા છે હોઈ શક� છે, ,થી તેમના પર �પોટલાઇટ છે

ઇ�છતાપોતાના , પરં9 ુ હમંેશા તે .ુ ં Nાર�ય જaર) હતી , તેઓ પણ મને

જaર) , અમે એક સ�ંTુત દળ બની :ય છે, તેઓ ક�ટલાક .ુમલો અમારા

સહાય કરશે ઇ�છતા હોય ક� , વીમો છે , પરં9 ુ તે પણ �કૂવવા પડશે અને

તે સમય હતો.ું ચાર પાખંો માં �યાં પહ�લેથી , ય.દૂ) ખીણમાં કોસ$ લેવા

hાBસફર �ગુો ય.દૂ)ઓ વેલી તબ-દલ કરવામાં આવી હતી , ર�તા

પહ�લેથી તેની સાથે હ9 ું ક� િમ�તા માટ� , .ું એક ભાઇ તર)ક� તેમને મળેલી

પહC�યા �યાર� ઓપર�શન બે-�ણ મ-હના હતીમારા સેલ માં રહ�વા માગે છે

તો .ું �ગુો કહ�વાય gયાર� વેલી ય.દૂ) પાખંો એક , બી , સી , ડ) , .ુ ં, ડ)

માર) :તને મળ) પહ�લેથી ય.દૂ)ઓ ખીણ કોઈ��ા પરથી �થાનાતં-રત

કરવામાં આવી હતી , �ાBસના રાજવીનો �વુરાજ સાથે વોડ$ હતી અને તે

છેતેમણે માગતા હતા, પરં9 ુ બી: બે stabs નીચે અહ| 3 { માળ ના

માણસ મોકલવા માગતા હતા તેમણે તેમને આપી ઉપરાતં , તેમણે

પહ�લેથી લેિનન માં �ાBસના રાજવીનો �વુરાજ મારવા !ય�ન કર) રbો

હતો કારણ ભયભીત હતો તે D¢ુા અને અટકાવેલ તેના િપતરાઇ બેBટો , 

�યાં હતોઆYું કરવા માટ� , પરં9 ુ તેમણે ન-હr માગંો હતી કારણ ક� તેણે મારા
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સેલ માં માર) સાથે રહ�વા ન હોત , પણ તે �ાBસના રાજવીનો �વુરાજ ના

વેર ભય હતો , પહ�લેથી ,લમાં અનેક વ�9ઓુ ક�ુ` હ9 ુ ં , આદર હતો , 

સરળતાથી ,મ તર)ક� ઓળખાય એવેBgડ હતી , એક માણસ હતો , 

પરં9.ુુ ં તેમને માણસ તમે સફળ નહ| ક� �લૂી જણા8�ુ ં , બદલો લેશે કોઈ

એક છે, , �ાBસના રાજવીનો �વુરાજ સાથે સારો સબંધં તેને .ુ ં તેઓ

તેમના જણા8યા ક�ુ` એટલે તે તેઓ પહ�લેથી �લૂી ગયો હતો મને ક�ું હ9 ું

તે ન ગમે હતી ક� ઘણી વખત ક�ું હ9 ુ.ં

.ું કોસ$ લઇ રbો હતો , અને એક સઢવાળ) �ગુો Linhó ર�તા બB�ું અને

કÆડ�ટ કપડા બB�ું છે ક� એક હ�યા ક�સમાં આરોપી હતા આ પ-રવહન

આ8યા.અમે અમે શણ તેમને બધા નામો ઉfલેખ કર) શક� આ8યા હતા �બૂ

�વુાન હતા, પરં9 ુ .ુ ં મા� ક�ટલાક નામો ઉfલેખ નહ| , આ નાના બીટ , એ

જોËBસનનો , વા�તિવક �ટબોલ ખેલાડ) , તેમણે હતી ક� ટોની , પસાર કર)

હતી gયાં તમામ પસદંગીઓ સાકંળ ર1ૂસીગલ , પણ કરવા Ze આવી

હતી , Linhó માં પણ કર) હતી ,મણે અનેક .ુમલો કર)ને હ�રફ�રJું

તબદ)લ કરવામાં આવી હતી , આ .ું .ુ ં હતો umasraparigas , 

chavalas સાથે , એ જ છત હ�ઠળ તેમની સાથે રહ�તા હતા , ધરપકડ

કરવામાં આવી ન હતી , તેમની સાથે Wરૂતી રહ�તા હતામારા તે પોતાના

હતી.

પરં9 ુ આ વાતા$ ના �જzાસા મારા માટ� ઉલટો હતો , ઘોડો ખાધા , છોકર)

સાથે લોકો ચાલતા જતા હતા અને તેમણે તે બાબત માટ� પોતાની :તને

અપ :ણે ક� 8ય@ભચાર બે વેlયાઓ હતા , એક મ-હલા પર આધાર રાખે

રહ�તા ન ગમે હતી , પણ .ું અ�યાર Vધુી તેની સાથે રહ�વા માટ� તર)ક� તે

ગ��ુ.ં.ું મા� તે હ�રોઈન અને કોક�ઈન �બૂ જ સાર) ન હતી , તે સમયે

કોક�ઈન છેfલામાં પરં9 ુ સબંધં રાખવામાં આવે છે, તેમના અને માટ� Ze 

ગ��ું અને શિનવાર પણ ±ગ 8યસનીમાં હતા અને આ વાતા$ િવ@ચ� .ું
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હમંેશા તેને છોડ) માટ� Ze માટ� કહ�વાય છે ક� છેઘોડો , હમંેશા પાછળથી

સાકંળ 8ય�ત રહ� છે મને આવી , તેમણે હ�રોઈન ઉપયોગ ન હોત જણા8�ું

અને ભૌિતક WKુકળ WKુકળ માં �યાં હતો .ું ય.દૂ) ખીણમાં હ9 ું ક� સમય મા ં, 

આ નાના બીટ સારા સમય Vધુી રહ�તા હતા , , ર�તા હતામાક¶ટ , ક� ,, 

દવાઓ ઘણો હતા અને ય.દૂ)ઓ વેલી, હમંેશા અS�ત�વમાં છે ઘણા W[ુુષો

મહOમ વાNો સ: અને હમંેશા ખતરનાક ચેઇન તર)ક�ની હતી , ,ના Lારા

એક આદરણીય સાકંળ, છે અને �યાં મJKુયવધ થ�ુ ં, તેથી તેની સાથે એક

સાકંળ હતીભાર� cયાિત .

બ:રમાં સામ5ી ઘણો બધી વpુ સામ5ી સાથે Wરૂ) પાડવામાં કરવાની

વેચવા માગતા ન હ9 ું કારણ ક�, �યાં આ �ાBસના રાજવીનો �વુરાજ અને

વા�તિવક Pinocchio વ�ચે િવવાદ પોતે �તરરાKh)ય ±ગ હ�રફ�રને માટ�

ધરપકડ મળ) શa થાય છે, આ મ�તીમાં આગેવાની લેનાર હતી અને તે

માણસ પહ�લેથી ર�કોડ$ હતો કારણશaઆત કર) �યાર� ઉOર)ય દ@_ણ

પો�ુ$ગલ સાકંળો , અને તે ફર)થી જોવા અથવા ખબર ન-હr માગંો હતી છે

.આ Pinocchio તેમણે તેને -હrસક ±�િસrગ aમમાં માં માણસ , ઈKયા$ ખાતર

બધી .ુમલો દાખલ થયો , એ �ાBસના રાજવીનો �વુરાજ હરા8�ું �ગુો

કરવા દવાઓ ઘણો �કૂવણી ;આ �ાBસના રાજવીનો �વુરાજ મોટા પેક�ટો

વેચાય છે અને તેમના આ Pinocchio આ �ાBસના રાજવીનો �વુરાજ

હરા8�ું �કૂવણી , ક� શા માટ� નબળા હતા.

, .ું સમ�યા હોય શa ક�ુ` હ9 ું ક� તે �બૂ જ Vખુદ ન હતી ક� એક ઇવેBટ

હતી, પરં9 ુ સમય આવી છે, પણ �ત-રક ર�જ�ટર હતી અને પહ�લેથી

ઘણી સ:ઓ સેવા આપી હતી કર) છે , .ું એક marcão ઉપનામ

8યSTતગત Lારા chased શa થઇ , તેમણે પોતાની :તને ફસાયેલા

મળ)વષ$ કરતાં વpુ ન હ9 ું કારણ તેમના ભાઇ હ�યા , અને .ું દર�ક -દવસ

સ5ંહો બનાવવા લાqયા અને દ�ખાયા marcão ક� ,ઓ સ5ંહો પૈક)ના એક
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હતા p£ૂપાન કરવા માટ� જaર) ક�વી ર)તે તે મને પૈસા લેવા દો ન-હr માગંો

હતી માટ� , તે યોqય મળ).ું મને તે પૈસા મેળવવા માટ� પણ �યાં હતી , 

કારણ ક� સ5ંહમાથંી પૈસા લેવા નથી મને ટાળવા માગતા હતા થયેલ છે ક�

બાર સવાર) .અમે તે ભૌિતક શSTત દશા$8�ું છે ક� ,માં શnદોની એક

િવિનમય હતી, પરં9 ુ કHું એક vુlમન બનાવવા માટ� શaઆત હતી મા� ક�

, .ું ઓમ .ું નાણાં સાથે બહાર ગયા થ�ુ ં, .ું ,માં એક વોf�મુ સામેલ હતી

�ટબોલ રમત કરYું આ8યાતેમણે િવરોધી ટ)મ માં હતો {�યો ક� ટ)મ માટ�

તમા�ુ .ું માર) :તને , ખાણ ટોની ગલ , જોG , આ જૉ +ઈૂસ અને

એXલેટ Lારા કરવામાં આવી હતી શણ માથંી આ8યા હતા ક� , 1ૂથ સાથે

રમી મળ) અને અમે અમે હતા :ણતા હતા અને નાટક, તેણે રોમન

!િતબR હો , એક વોf�મુ બનાવવા માટ� લોભ પર માર) ટ�@લિવઝન

રોકાયેલા હતી , અમે તેને માટ� િવરોધી ઓછો Fદાજ હતો , પણ જો {તી

માગતા હતા અને તે અમે .ુ ં બીઇટ) ના વડા હતા કારણ ક� અમે આ રમત

હાર), ખોવાઈ , Hું થ�ું છેઆ �જ^સી , તેઓ છે chatearam , �કૂ8યા ક�ું

eમુાવી બેસે ન-હr માગંો હતી , gયાં Vધુી ર�કોડ$, મ�યમાં -હટ એક માણસ

હતો હતી બધા મને અને તમા�ુ વોf�મુ માગણી પણ શાતં પડ) , તે પછ)

હ9 ું ક� ચા+ુ રાc�ુ ં marcão આ 8યSTતતેઓ કોઈ કારણ રમત જોડાઈ

કરવામાં આવી હતી હતી કારણ વોf�મુ અને �વીકારવામાં કહ� છે ક�

ઇ�છતા , એક રમતવીર , હમંેશા અિધકાર માટ� લડªા અને તેથી ટાળવા

હતી gયાર� સમ�યાઓ ટાળવા માટ� હતી.ચા+ુ રાc�ુ ં , પરં9 ુ આ 8યSTત

હમંેશા મને ઉOે�જત કરવાનો !યાસ સાથે ચા+ુ રbો ;.ું Vથુારકામ

દરિમયાન પર જવા માટ� હતી તે .ુ ં સેલ મેળવવા vુલ$ભ હતો , .ું ય.દૂ)ઓ

ખીણ, અિનવાય$ બB�ું તે -દવસે �યાં ગયો હતો , શા ર_ક મને સેલ

ખોલવા હતી હતી ક� એક -દવસ છે ,પરં9 ુ તે -દવસે , હતાશ થઈ હતી

Wરૂતી ±ગ કોસ$ માટ� નીચે ઊતરYું માટ� 0મ છોડ) હતી અને કવર કરશે

marcão મને દ�ખાય પીવામાં ન હતી , હતાશ હતો કારણ તર)ક� મને એક
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ધસારો આ^યો અને એક ઇિતહાસ, માટ� ઉOેજક િવષય થયો હતો

તર)ક�તેમણે �યાં તે -દવસે હતો કારણ કોઇ સ: Wરૂ) નથી એટલે મને , .ું

desferi એક D�ુાથી અચકાYું ન હતી અને તેમણે !િતભાવ આ^યો છે, 

પરં9 ુ કોઈ તક પહ�લેથી અjયાસ કય; હતો હતી , એક ફાઇટર હતી, પરં9 ુ, 

થ�ું સનસનીખેજ Hું હ9 ું ઉOે�જત ભયાવહ હતીવોડ$ , એડÌરુાડો , વડા

તેમના નામ હ9 ુ ં , શાર)-રક મજ�તૂ લગભગ છ �ટ �ચો એક માણસ , 

એક !મા@ણક માણસ હતો , તે એક !ામા@ણક માણસ હતો અને તે Fતે

છોડ) દ)ધી..ું પ-ર@ચત હતી , કારણ ક� તેમણે મને precavi , મને અને

,મ ક� ઉOે�જત કરવા માટ� થોડો સમય લીધો હતો , તેના ભાગ પર

કોઈપણ .ુમલો કરવા હમંેશા િવનયી કોસ$ પર ચા+ુ છે તે આપણે બધા YિૃO

હોય છે, સામાBય અથ$માં ડબ મ-હલા છÍા અથ$માં છે, પરં9પુણ W[ુુષો હોય

છે.સૌથી આદરણીય Waુષો એકમા ં, છÍા અથ$મા ં, અનપે@_ત છે ક�વી ર)તે

રમવા માટ� :�યા અને અS�ત�વ અને આદર :�યા છે , કંઇ તે પછ) થ�ુ ં, 

.ું લીડ અJસુરો !ય�ન કય; છે પરં9 ુ મા[ંુ oદય મજ�તૂ હ9 ુ ં , કારણ ક�

�ગુો ર�તા Lારા ખાતર) હતી શNા નથી.ું એકાતં માં રહ�તા તે સમયે મા�

!થમ ગણવામાં કારણ ક� !થમ , .ુ ં;.ું બહાvુર) પડ) હતી , કારણ ક� બpું

જ તેણે , તેમણે !દિશત -હrમત શીખી અને પહ�લેથી જ .ું સમાઈ , પસાર

કર) હતી , એક યોRા , એક વફાદાર માણસ, એક કિવ , કિવતા ગ��ું છે

એક માણસ �યાં હતો ખબર છે ક� -હrમત શોષણપણ .ું તેને કરતાં વpુ સાર)

હતી , તેમ છે..ું ઘણા છદંો બનેલા , સાભંળવા માગતા , એક તેમને તેમને

સમિપત , .ુ ં , તે િનGન હતો તેણે બાક)ના સાથે રહ�તા હતા gયાં મ�યમ

માં બદલો મ�યો , ચાલાક હતી મજ�તૂ હ9 ુ ં , તે ચાલી હતી ,માં વખત

!ભાવશાળ) �કડો �ેKઠ હતી,લની વસતી , ઘણા ક�ચ , પરં9 ુ તે મારા

બધા શાિંતWણૂ$ લોકો , કામ કરતા લોકો હતા , પરં9 ુ ..ું કામ કર9 ું બધં

અને કોસ$ લીધો �યાર� મને , .ું હતી અને mastered હતી gયાં ઘર આ8યા

હતા , કારણ ક� બpું જ મારા માટ� !ગિત છે gયાર� તે છે , .ું લેિનન પરત
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ફય;, અમે Fધકાર િસrહ બની નથી માગંતા Hું બB�ું હ9 ુમંારા અS�ત�વ , .ું

Nાર�ય ક� ઘરમાં પડ) હતી આ િવ�તારની WનુGBમ WUુKટ તેણે આદર

રાcયો હતો , કારણ ક� તે 0�ક Dlુક�લ હતા , તેથી .ું .ુ ં મળ) ક� Dlુક�લ ટક)

કરવા માટ� સૌથી સરળ ર)તે જોવા માટ� ન�) ક�ુ ̀, �યાં હતો .

તે @લ�બન ના ક�UBkય સાકંળ છે , તમામ !કારના , ક�ટલાક અBય લોકો

ચેતના Lારા અપરાધ , �યાં હમંેશા સારો પ-રબળ હ9 ું અને સાથે સાથે

પહ�રવામાં આવી છે, સયંોગ Lારા eનુાખોર) કરવા તરફ વ�યા છે , {વન

માં હાજર ક� ગ�ુ ં, કંઇ પણ મને ડર ન હતી રાખવામાં આવતોતે પહ�લાથી

જ િમ�, સારા હોવા બpું ક�ુ` હ9 ુ ં, કારણ એ જ છે, બધા પ-રS�થિતઓમાં

સમ{ , ર_ક , સમાધાનકતા[્ , , તેઓ , .ું મહાન ક[ુણા લાq�ું માટ� , 

મને desabafavam ,ઓ Lારા કહ�વાય છે, ક� , embittered હતા

હતીએકતા ના અથ$માં લેવામાં આવે છે અને િનરાશા માં જઇ શકો છો.બધા

સારો આદ�શ સામનો કરવો પડªો કારણ ક� .ુ ં એક શરતી િવચાર મારા માગ$

પર ગયા, પરં9 ુ હ{ પણ મને લાq�ું ક� .ુ ં મારા Jકુસાન ક� કાઇં નહ|

િનણ$ય કરવામાં શરતી લાભ લેવા માટ� અDકુ સમય હતો , પણ .ું

�વત�ંતા માટ� કામ કરશે , જ-ટલ બની હતી-દશા કર)ને માળખાગત , પણ

મને એ -દશા સાથે બpું {��ું છે શક� છે.તે સમયે આ -દશામાં Lારા લેવામાં

આવી હતી ક� તે કારણ હોય, ,થી Dlુક�લ હતા તે ઝડપી સાકંળ \ટકારો

મેળવવા માટ� હ�9 ુ થયેલ આ યોજના , �વીકાર) ન હતી માટ� , એક

સરDખુ�યારશાહ) શાસન હ9 ુ,ં પરં9 ુ પણ વpુ Dlુક�લ બની છે ક� �વીકાર)

છે, પણ .ું છોડ) ન હતીપાછળથી વાચકો માટ� તેઓ 0�ક હાડ$ Wનુરાવત$ન

ના ટાયર નહ) હોય ક� સમ5 માગ$ , સમ{ શક� છે ક� ,થી , સાથે સાથે

સ0ંમણ મેB�અુલ ટ) ના સમય હતો. ;.ું મળ) હતી ક� -ડર�Tટર Èહોન {

લીpુ ં.તે સકંળાયેલ કારણ 24 ક�ર�ટ ડબ મકાઉ , Bયાિયક �તૂWવૂ$ િનર)_ક

, મકાઉ માં �થાપના કર) હતી , , મા-ફયા Lારા .ુમલો રહ�તા હતા એક
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માણસ માથંી આ8યા હતા , માણસ , નોકર) પર અDકુ Dતૃ ર_કો

હતાપો�ુ$ગીઝ વહ)વટ, પછ) શા રાKh સેવા આપવા માટ� સૈBયમાં :હ�ર

મોકલો.

તેમણે .ુમલો આ8યો ભાગી , પરં9 ુ તેના Fગર_ક D�ૃ�ુ થ�ું હ9 ુ ં, eલુાબ, 

@લનન વહ)વટ પર આ8યા તે મને જોયો �યાર� , સીધા માણસ, તેમણે મને

ગ��ું તે માર) તેણે મારામાં િવZાસ હતો ક� ખબર મોકfયા , પણ તે હતી , 

કારણ ક� .ુ ં કાળ{ ન હતીમાર) રા: વ|છ) , લોહ)માં ઝેર છે ક� એક, 

ગણવામાં આવી રહ) aપાતંર કfપના તેને કહ�વામાં આવે છે અને ફોન ન

માટ� , .ું હાર).

, આવાસ કોષમાં એક B�નુOમ સ: શa ક�ુ` સ: તે હાડ$ , સાકંળ Fદર

sociable ગિત �બૂ સામાBય સ: સમજવામાં આ8યો હતો ન હતી , હતી, 

પરં9 ુ મારા માટ� તે આ સ: �વીકાર) ન હતી , એક vુઃ�વ^ન બની

હતી.-ડર�Tટર Èહોન { .તેમણે આવા સહાય �વીકાર) ન હતી , મને મદદ

કરો , માર) સાથે વાત કરવા માટ� મારા સેલ પર ગયો તે અિધકાર હતો , 

કારણ ક�, તેમણે બદલામાં તેમણે :ણવા માગતા Hું એક સીધા મળ)ને

માગણી કર) હતી એવી માBયતા શકંા�પદ , .ું તે કરવા માટ� તૈયાર ન

હતીતે Nાર�ય હતો કારણ ક� મને આ સેવાઓ માં સહયોગ , પરં9 ુ તે તેણે

સારો માણસ હતો ક� ક�વી ર)તે તેના િનવેદનમાં હતી., આ Chibanga અને

piranha , મને હતો , માણસ છે, , િશકાર) આવી હતી મને બે નશીલી

દવાઓ આપી હતી , ,ઓ િશકાર), હતી એક સેવા 5ેg�એુટ ખ�યા$ : આ

સ: , સૌથી ખરાબ , આ8યા , મારા િવBડો હતા બે નશીલી લીધો હતોસ:

કોષમાં હોય તેમ લેવામા ં, સે�પાઇઓની તેના નામ હ9 ુ.ંનશીલી અસર મને

હ1ુ પણ હતી , કારણ ક� મને મારા સેલ સામે સે�પાઇઓની પાસ જોવા

ભરાયા , .ુ ં , સમ5 કોિશકા છોડ) ગાદ+ું આગ મ��ુ,ં ર_કો મને મદદ

કરતા હતા �યાર� .ુ ં , બાક) , .ું vૂર ચાલી હતી , .ું આ યાડ$ પાસે ગયા
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પડ�લાએક લાકડ) અને બે પXથરો અને તેના જમણા હાથ, વેર , Âર ઈ�છા

માં લc�ું હ9 ુ ં.તે -દવસે માર) ર)તે મળ) ક� ર_કો અથવા િવષયક તે હતી

મારવા તૈયાર હતી , પરં9 ુ તેઓ માર) સાથે વાત , હમંેશા તર)ક� �માટ$

આવે હતા , તેઓ મને e�ુસે હતો તે :ણતા હતા અને સમ5 પાખં પડ)

હતી , કારણ ક� , બહાર કોઈ અBય માગ$ હતો.ું તેથી :હ�ર કય; તો માર)

:તને બચાવ , પણ .ું મારા એકાઉBટ પર ન હતી, કારણ વગર લડાઈ

નથી શક� છે ક�વી ર)તે , થોડા કલાકો પછ) .ું િવમોચન �વીકારવામા ં , ક�

,, વાટાઘાટો Fત આ8યો અને તેથી .ું ખર�ખર Wરૂ) થઈ નથી ક� આ

સમયગાળા ,તેઓ િશ�ત કોષમાં મને 20 -દવસ આ^યો ક� �વીકારવામા ં, ક�

તે મને અલ��ડો મી મ�યા ક� �યાં હતો કારણ લગંડા છે . , , PSP , 

�તૂWવૂ$ goe , ઠગ , પેરો-કયલ હતી માં કાય$ શa કરવા , ,મ ક� ઓ-ફસ

પકડ) રાgય લીધોતેઓ પહ�લેથી સર�રાશ બોSTસ¹ગ ચેS�પયન ગણતર)માં

કરવામાં આવી હતી કારણ ક� મા-ફયા , સાથે સાથે તે :ણતા હતા , હાડ$

માણસ હતો , અને તે .ુ ં િશ�ત સેલ માં પડªા ન-હr માગંો હતી ક� એક

એિપસોડમાં હતી gયાર� , �યાર� અને તમે તર)ક� , તેમના {વન લીધો છે

શક� છે, .ું પહ�લેથી જ સફળ િવશે ચા+ુ હતી તે :ણતા હતા અને .ું તેમના

Lારા કોઈ રન નCધાયો નહ| કરવામાં આવી રહ) ,વી ક� મા� લાe ુpapar 

ન આવે તે મોટ�થી ક�ું હ9 ુ ં, િશ�ત !િતબધંો મળવા આ8યા હતા , ,મણે

કાળા સાથે ઇિતહાસ હતો એક જગંલી સમય હતો-દશા શકંા�પદ હ9 ું કારણ

ક�, સ: માં પડªા અને અલ��ડો મી કર)ને �કૂવવાJું હ9 ુ ં, !િતબR અથવા

ર_કો અથવા સેવાઓ, કમ$ચાર)ઓ અથવા -દશામાં અનાદર કારણે ક�ટલાક

સ: લીધો હતો , બધા કાળા મા-ફયા કરવામાં આવી હતી. , તે �તૂWવૂ$

રbો હતો-psp , .ું સ: માં પડªા , મને આ શેરડ) આ^યો , �તૂWવૂ$ કોપ

, તેમાનંા ઘણા :ણતા અને .ું ,મ ક� તેમને :ણતા હતા, પરં9 ુ દ-રયાઇ

સીધા મોટ�થી :હ�ર અને વાત કરવા માટ�, .ું અલ��ડો મી :ણતા

હતા.માર) પાસે છે, પણ તે .ું ખોટો હતો , gયાં છે કરશે.તેઓ મને સામે
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કંઈ મ��ું ક� ર_ણ કરવા વpુ બે કો^સ .ું નહાવા માટ� �પાસ માટ�

આગેવાની �યાર� િનKફળ , મને મારવા !યાસ કય; તેની સાથે હતા..ું

પાડોશમાં રહ�તા હતા , કારણ ક� .ુ ં વસવાટ કરો છો માટ� માર) કારણોસર એ

ઇ�છા જોવા મ�યો સમય હતો , પેરો-કયલ હોવાની બાબત કર)ને

inculcated હતી.

શaઆતમા ં , મારા િપતા eમુાવી .ું અગાઉ Wcુત બની હતી, તે તેમણે

બનાવટ {વન માગ$ પર પડ� અને તે Dlુક�લ છે �યાર� , અમે જaર) છે , �યાં

અJભુવ ભિવKયના eણુાતીત છે છે , તો પછ) લીધો ક� {વન !િત@બr@બત

થવા લાqયો!ારં@ભક demonstrably કોઈ એક ઈ�છો માગેં Hું પાછળ એક

વpુ ગભંીર િશ_ણ, હોય છે.

.ુ ંmarcão ના �ટ�જ પસાર કર) હતી ક� gયાર� ક� .ુ ં વpુ કારણ માગંો શa

ક�ુ` �યાર� , સાથી �તર અને -દશા િનણ$ય પડ) છે , છે , પણ મને મ�યમાં

સવ¤લBસ ¨સુણખોર) કરાયેલા માં બનેલો હતો , , :ણતા હતા ક�ર_કો

અને મેનેજરો Lારા , તે મ��ું િવચાર અને બી{ 8યSTત ¨સૂYું મ��ુ ં, પણ

તે મારા ,વા એક 8યSTત કરતાં વpુ કંઇ હ9 ુ ં, Nાર�ક તે , .ું !ય�ન કય;

છે, .ું !ય�ન કરો અને પો�ુ$ગીઝ ના આ�મા હોય !યાસ , .ું નીચે \ં તક

એક બાબત છેબહાvુર :િતના પો�ુ$ગીઝ વણ$, આJવુિંશકતા �પKટ છે �યા ં, 

િવZમાં આદ�શ કય; છે.Nાર�ક અમે અમે અS�ત�વમાં શા નીચેના !�, 

આપણે , રહ�વા રહ�વા માટ� શકંા લાવવા ક� D¢ુાઓ gયાં છો , Hું છે બનાવે

છે, પરં9 ુ અમે અમે {તી છે ખબર છે, બpું સેટ ,થી હોવાJું હતી , .ું પછ)

પછ), મારા માગ$ ,લમાં ગયાલડાઈ marcão ,લમાં ર_કો કહ�વાય 1ૂથ

ર��ું સવ¤લBસ સેવાઓ દ�ખાવ Lારા અJસુરવામાં આ8�ું હ9 ુ ં , .ું .ુ ં બpું

મ��ુ,ં સારા લોકો મળ) છે, પરં9 ુ !મા@ણકતા તેઓ પણ મા� {વવા

માગતા હતા , મને Jકુસાન માગતા હતા અને .ું અવગણો ઇ�છતા ન , 

વહ�લી છેતમે હમંેશા {તી શકતા નથી ક� , શીcયા નથી , એક !િત�ૂળ
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બનશે �થળ , {વન નકાDું હ9 ું છે તે �થળ હ9 ું એ સેવા આપવા નથી ક�

માણસ સાચા અથ$ Dfૂયાકંન કોઇ રસ ધરાવતા હતા.

તેમણે સેવા આપી હતી બધા સેવા આપવા , સેવા આપવા , .ું આzાકાર)

હતી , .ું રાજક)ય સOા , સામા�જક સOામાં :ણતા હતા, આ દમનકાર)

શSTત હમંેશા અમે _મા ક�વી ર)તે ખબર પડ� છે �યાં એક વ�9 ુ છે .તેઓ

મને શોધી નથી માગંતા હતા Hું હતા કારણ ક� .ુ ં તેમના Lારા વખાણાયેલી

એક હ)રો , કોસ$ હાકં) કાઢવામાં શકાય ય.ુદ)ઓના વથ$ પરત કરવામાં

આવી છે શક� , ય.દૂ)ઓ વેલી ના વળતર , શણ તમામ અવરોધો સામે

મને બળવો કય; , એ જ ને9�ૃવ મળ), પસાર કર) હતી તે કરવામાં આ8�ું

હ9 ું ક� , બધા માટ� , .ું vુlમનો બધા મશીનો 5ાહકો શSTતશાળ) હતા હતા

કારણ ક� તેઓ સામનો કર) શક� છે બpું ટક) .ું હોય તેYું કરYું પડ) શક� છે ક�

, બધા સાથે રહ�તા હતા , એ piranhas , એટલે ડબ કરવામાં આવી

હતીબધા ટક) હતી , ક� અમે એક સહાયક , એક માનસશાtી , ડૉTટર અને

કહ� કંઇ ખર�ખર હોય તો તે અમારા માટ� છે , એક વક)લ , હોય છે, એક

િશ_ક હોય છે , , રાજLાર) ભાગ, સબંધંો ની �થાપના થઈ ગયો.ફTત _ણ

સજંોગો ના _ણ હોવા મ�યમાં ¨સૂYું ક� ઇ�છા પર સામ5ી છે અને .ું !ેમ

, સરળ માનવી , કાfપિનક !ેમ એક માણસ , પહ�લેથી {વનમાં દર�ક

Vખુી પડ) હતી , આ S�થતીમાં રbા રહ�તા , એક !ેમભયા$મ-હલા હ1ુ પણ

મારા {વનમાં મારા આ�મા માં મારા �યાનમાં રહ� , એક તી� 1ુ�સો, 

િવ�9તૃ છે , હયાત હોઈ શક� ક� , સૌથી મહ�વનો સબંધંો, હતો.!ેમાળ , 

આનદં , !ેમ અS�ત�વ ટક) �યાર� છે !ેમ કરવાની જaર છે .આ અહ�વાલમાં

, અમે િપતા અને માતા છે જણા8�ું Vવૂાના કથાઓ પહ�લાં શીખી , .ું સૌથી

ખરાબ �વ^નો કારણ સામનો કરવો પડªો હતો ક� બpું સામનો કરવો પડªો

, દર�કને મને ખબર હતી , કારણ ક� તેઓ પર)_ણ માટ� મને Dકૂ) માગતા

હતા , અS�ત�વ ના છેfલા S�થિતને યોqય છેતેથી અમે , અમે લqન વાત તો
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Vખુાકાર) અને પાવર અમે તેને બધી કદ Lારા શોષણ થાય છે , તેમ છતા ં, 

છે તે શaઆતના -દવસોમાં માથંી આJવુિંશકતા ના ભેટ સાચવવા , આ

vastness WKુકળ છે ના સમાનતા {તYું સવંા-દતા અને 0મમાં Vખુાકાર)

રહ) શક� છેઅિધકારો હોવા .અમે બધા ક� .ુ ં ચોકસાઈ હોવી જ જોઈએ માટ� , 

Tલો , -0યા _ણો ચોકસાઈ સાથે , તે વધવા જોવા માટ� ચા+ ુ, વધવા માટ�

ચા+ુ રહ�શે , તે ટક) રહ� , એક િમશન પર આરોપ કરવામાં આવી છે .તે

તેને ચા+ુ રાખવા માટ� કર) હતી અને મ��ું તર)ક� {વન ચા+ુ રાc�ુ ં , 

_મા સાથે છે !મા@ણક લોકો , ક�, .ું .ુ ં તેઓ હતા તર)ક� રહ�વા માટ� અથ$

હતો કારણ કંઈપણ સ_મ લોકો , બpું ન�) કરવામાં આ8યા હતા મળ) , 

પરં9 ુ તેઓ વpુ �માટ$ બનવા ઇ�છે સાચી , બpું મહાન હતો, .ું માર) ��ુR

Lારા મને તેમની કાબે@લયત ભેગા કરવાનો હતા , તેમને બધાને આગળ

નીકળ) ચાલાક હતા, પરં9 ુ હમંેશા .ું કરતાં વpુ બનવા ઇ�છે છે, પણ .ું

તેમના ચપળતા conjuguei , પણ સાથે તેમને zાન સાથે રમી , રમવા

માટ� શીખી મારા.એકાતં માં રહ�તા ચા+ુ રાc�ુ ં , બધં , .ું જોઈ શક� છે ક�

કોઈ સ³દય$, .ું પડ) ક� કોઈ ક[ુણા, તમે પાથ એક ર: હતી ખબર છે ક�, 

હાડ$ સમય હતો..ું કોઈને Jકુસાન કરવા માગંતા હતા મા� પછ) .ું તે બધા

મજ�તૂ હતા , કારણ ક� તેઓ તમામ {વો હતા , પણ .ું તેને :ણવા

માગતા , ન વાતા$ બાક)ના સાથે , કાઈં હ9 ુ ં, સતત હતો ક� �Rુ માં ગયા , 

લાઇવ મને દો ઇ�છતા ન ચાલશેપાસ .ફTત ,લમાં વશંવેલો રાખવા માગે

છે અને .ું ઈ�છતો તર)ક� બધા મને પાલન કરતા હતા ં, પણ .ું પણ તેમને

{વતં માર) પોતાની ર)તે હ9 ું દ�વા રાખવામા ં, p£ૂપાન માટ� .ુ ં દવા અને

કોઈને પસદં ન હતી, તે બધા મારા સાથીદાર માટ� Dlુક�લ હ9 ું ક� તેઓસાથે

સાથે ચાલવા શક� છે, ક�ટલાક લોકો ર�તા બહાvુર હતો કારણ ક� મને , 

,લની Fદર કરYું હાડ$ ર)તે રોકવા [ુદન , તે {ત ક� D�ૃ�ુ પામે છે, કોઈ

એ�ક�પ હતી , અBય કોઈ િવકfપ હતા .તે બધા .ું છે સ: મ�યમાં છોડ)

શક� :ણતા , .ું આ બધા છતા,ં હાડ$ ર)તે શોધી શક� છે, .ું લીધો ક� !તીિત
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Lારા કરવામાં આ8�ું હ9 ુ ં, તે પણ છે સ: ઓવરને Fતે છોડ) શકો છો ક�

, ખબર હોત , બધા ઉલટાવી , અથવા કાળ{ ન હતીતે સાર) હતી , 

કારણ ક� , મારા આદ�શ હ�ઠળ સાકંળ હતી હતા મારા બધા સાથી , ક� .ુ ં વpુ

હોવા ના અથ$માં Lારા મને રોષે છે �યાર� છે , તેમણે સાથી હતી :ણતા

હતા..ું vુKટ ના પાથ પર ગયા , આવી તર)ક� અથ$ઘટન કરવામાં આ8�ું

હ9 ુ ં , .ું મારા િસrહ , પરં9 ુ વપરાશ , હ�રોઇન , કરYું હાડ$ વ�9 ુ 8યસની

હતી .BયાયDિૂતઓ અને િશ_કો અને મદદનીશો , હ�ડ ર_કો, તેમની સાથે

Nાર�ક ફાયદો છે, પણ તે અJવુત� !� માટ� , અિધકાર હતો કહ�વા Wરૂતી

ઘણા છે, પરં9 ુ �યાં હતા ન-હ : .ું લડાઈ માં ગયા , કોઈ સમાન છે ક� �યાં

લડાઈમા ં, .ું સામનો કરવો પડªોમ© સૌ ચા+ ુ, તેમણે હ1ુ પણ વpુ સાર) , 

શીખી હતી હતી , , ક� ,, જો આપણે કામના ધરાવે કર) શકો છો ક� બpું જ

\ં ક� ન હોº , માગંો છો અથવા માગંતા નથી મને એક સમ�યા , બધા

હોવાની સૌથી મોટ) સમ�યા લા8યા રહ�તા હતા એક

.ું .ુ ં રહ�વા માટ� ક�વી ર)તે :ણે છે ક� હોવા ન£ , સામાBય જમીન , .ું એક

!કાર, વોક અને ખવડાવવા માટ� છે , એક માનવામાં \ં , \ં તે બની

હતી, .ું એ જ ર)તે સાકંળ સામનો કરવો પડªો Nાર�ય, સાચા પHુ બની

હતી, .ું બBયા એઆદશ$ -કલર દર�ક પ-રS�થિત તે રહ�વા માટ� હતી, અને

તેઓ મને ન કરો તો .ું તેમને Jકુસાન કર) ન હોત તેઓ હમંેશા વા�તિવક

!કારની , બધા પ-રS�થિતઓમાં !��ુવ ધરાવે છે ક� એક પસદં ક�ુ` કારણ

ક� .ુ ં , {વવા મારવા તૈયાર હતી :ણતા હતા ક� .ુ ં માર) :તે લીધી

તર)ક�vુKટ નથી..ું માટ� �કૂવણી હાડ$ -કrમત �કૂવી તે બધા માટ� , Bયાય

િવZમાં �તર� તરફ , તેઓ વૈિZક ભાગીદારો હતા તેઓ !ય�ન , બધા

હલનચલન , અથવા !િત-0યાઓ !�યે �યાન હમંેશા e�ુસે , બધા ,માં

સમાઈ સમ5 અS�ત�વ પર :ઓઆ બધા મારા બધા ઘટનામાં Dકૂવામાં
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આ8�ું હ9 ુ ં , દર�કને મને ખબર હતી અને .ું પણ , બધા :ણતા હતા હ9 ું

રમતના Wણૂ$તા , �િુનયન , રહ� છે અને તેને �યાનમાં લીધા વગર

પ-રS�થિત , વ�તી સાથે દ° િનક સપંક$માં છે ,ઓ ના સઘં હતી;તે માફ કર)

શNા હતો ટાઇગર , તેઓ , તે , અમે એક ,લમાં િવશે વાત કરવામાં

આવે , કાઈં છે, અમે ઘણો િવશે વાત કરવામાં આવે ન હતી, મને ખર�ખર

મારા માટ� આદર હતા ભય હતો , �વત�ંતા {તવા માટ� Dlુક�લ છે ક�

નીચેની સમાવેશઅમે અમે ઉપભોકતાવાદ ના બોલે �યાર� Wછૂપરછ લાવી

શક� છે ક� {વનમા ં viciações , habituations સૌથી Dlુક�લ

પ-રS�થિતઓમાં Vધુી જવાની જaર નથી , gયાં Vધુી ,મ ક�

consumerist Somo માણસો , આ અદ�ય પHુ મને િસrહ

autointitulei બBયા સમાન !ાણી લડªાપણ વpુ Dlુક�લ શાણપણ સાથે

મને , પણ .ું નથી માફ કર) શક� છે.

આ બધા તર)ક� .ુ ં વોક દો ક� બધા સમાજના હાજર) આપે છે WUુKટ , તેમણે

ક�ટલાક સારા લોકોના બાળકો હતા , માતા અને {વન અJભુવ ઘણા

બાળકો િવિવધ રbો હતો �યાં હતા :ણતા હતા અને અBય લોકો ગર)બ

લોકોના બાળકો હતાસમાન પ-રS�થિતમાં દર�ક એક અમે દર�કને સારા માગેં

છે એક સમાજમાં {વે છે, Vખુાકાર) જaર છે, હ1ુ Vધુી તે તમે Lારા આવે

તો તમે vુKટ Lારા આવે છો, .ું સાર) ર)તે તમે િવચાર કર)Hુ,ં આગામી, 

િનકટતા જોઈ ના Vુદંરતા છે , કHું કર), અિનKટ તમે !ા^ત અને મારા

બધા અિનKટ હોય તેમ કરવાથી બpું સાથે લેશે , પરં9 ુ .ુ ં પણ .ું ચાલવા છે

ખબર છે ક�, .ું તેથી Dlુક�લ હોઈ શક� છે, તેઓ ઓ કરતાં વpુ છે માતાઓ, 

.ું પણ આદર હતો દર�ક માટ� એક િનયમ છે તૈનાતસાથે સાથે અપરાધ

ચા+ુ રહ� છે અને જa-રયાત મહાન છે , એ :ણીને ક� .ુ ં કોઈ એક .ું બધા

9�ુછકારYું , કહ�વાતા ±ગ 8યસની , બBયા , ઘટનાઓ માં થયો હતો , 

પરં9 ુ -કrમત હતી અને માBયતા આપવામાં આવી હતી , કોઈ એક મને
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�વત�ં આદર �કૂ) જશેનબળાઇ તે સમયે લાq�ુ.ંતેઓ બધા cheered 

અને મારા આદરણીય , વpુ મને ના , કાઇBડર , વpુ સૌ�ય અને !ેમાળ

હોવો જોઈએ , ઉદાહરણ હોવો જોઈએ માગે છે.

.ું તેઓ મને જોવા ઇ�છતા Hું તેમને દશા$વે નથી -કrમત �કૂવી , .ું કઠોર

હતી , .ું મારા િનણ$ય તરફ�ણમાં બધા .ું હાડ$ હતી હતી , વpુ ગેઇન કર)

શક� , પણ બpું વધાર� લાભ કર) શક� , મારા ,વા , મને chegavam-

8યSTતના સપના માટ� ગણતર) છે, પણ .ું એક પHુ બની હતી અને કરવા

માગતા કરવા માટ�.તે , અલગતા , {8યા @બડાણ ક� પ-રS�થિત હ�ઠળ હતી

tીઓ, બધી કાfપિનક !ેમ સાથે પણ ભરાઈ ગયાં હતા તેમને !ેમભયા$

હતી , તેમને !ેમ.

તે બધા _ણ રહ�તા િવશે , .ું અટવાઇ હતી , જa-રયાત મળ) .ું મહાન

કાfપિનક !ેમ અને સપંક$ @બrvુ માટ� પણ 1ુ�સો હતી, પરં9 ુ .ુ ં હમંેશા ટાળ)

માર) Vુદંર આનદં મેળવવા માટ� કોઈની {વન બરબાદ હતી , ન

કરતાખાણ બગાડ) ન તો કોઈની {વન બરબાદ થશે.તેઓ મને આપની , 

.ું સાર) ર)તે રહ�તા નથી મને આદર ,ને !ેમ કારણ ચા+ુ રાc�ું !ેમ, .ુ ં, 

બધા હતા મારા !ેમ સાથે સકંળાયેલ છે , કારણ ફTત તે હોઈ શક� છે !ેમ

કરવાJું ચા+ુ રાc�ુ ં , ધરપકડ કરવામાં આવી હતી , તેમણે બpું {તી

લડવા હતી :ણતા હતા.ું �વત�ંતા eમુાવી હતી , પરં9 ુ મને બધં ન

:ણતા હતા �યાર� તે છે , -દશાઓ, કામદારો, ક�ળવણીકારો , ર_કો સમ{

હોત મને , પામર માગતા હતા, પરં9 ુ .ુ ં પણ બpુ ં, આ ચોર) , એ વપરાશ

માટ�, બધં, બધં હતીતેમણે ,થી અને કરવા કોઈ કારણ હોય તો બી: ના

{વન કલકં , પણ .ું હમંેશા સારો હતો , Nાર�ય સભંાળ લેવામા ં, કોઈને

spanked Nાર�ય તે માર) પોતે, હમંેશા એકાઉBટ નૈિતક Dfૂયો માં લીધો

માનવતા માટ� , Hું કરYું માટ� Dlુક�લ હશે હતી , પણ જો.ું પણ કર) રbો \ં

કારણ દર�ક klય ના -કrમતો , , પરં9 ુ તેઓ તેઓ Nાર�ય મળ) સૌથી મોટ)
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પHુ છે જYું હતા :ણતા હતા , પણ .ું તેને ઇ�છતા કારણ ક� તે મારા માટ�

બધા સDહૂ હતો , .ું અપે_ા તેમને છોડ) , તેમને ડર આવવાeમુાવી .તે

શaઆતમાં આ પણ ,લમાં દાખલ કરવા પહ�લા ં, તેમણે mastered હતી

કારણ ક� .ુ ં મળવા હ9 ું ક� Dlુક�લ કલાક પસાર Nાર�ય ક� -દવસ, વષ$ , હતી

િનય�ંણ ભાન , વધારવા વપરાશ અને !��ુવ એક લાભદાયી બધા

લાભદાયી હતીપ-રS�થિત આગામી સમયમાં આવી હતી, .ું રમવા માટ�

આ8યા હતા, પરં9 ુ આ મ:ક મ© ચહ�રા કર) હતી.મકં) રમવા માટ� , કારણ

ક� આ નાટક મ© મા�ટર :ણતા કારણ પોતાની માતા માટ� વાદંરો pussy , 

.ું મ:ક મર) રbો હતો.તે કસરત ના -દવસ હતો થોડ) તાલીમ માગે છે

અને .ું માર) સાથે h�નમાં આવવા તેમને દરખા�ત નબળા 8યSTત હતી , 

મા� આનદં માટ� હતી , તેની ગરદન ]�TવÎડઃ , તેમણે સભાનતા હાર), 

પણ તે _ણે .ું મને એક છતી ભાર� થવી ન લાq�ુVં ુઘંYુ ં, ર�યા , બતા8�ું

તેમને જોવામાં મળ) કરવાની હતી અને તે માર) સાથે લોકો ચાલતા જતા

હતા , .ું મતભેદ કોઈ જવાબ �યાં હતો , તે ઠ)ક હ9 ુ ં, જો તેમને જણા8�ુ ં, 

પરં9 ુ .ુ ં જોવામાં gયાર� .ુ ં ખર�ખર હતી ક� લાગણી મળ)�તૂકાળમાં કંઇક

તેણે ચેતના eમુાવી.તે મારા મજ�તૂાઇ ખબર ન હતી , આ�મિવZાસ એક

વધારાJું હતી અને હતી હતી ક� નરક �યાં શa ક�ુ ̀ , .ું મળ) અને તેમને

જોવામાં અને તેને ક�ુ ં:

- તમે ઠ)ક છે?તમને @ચrતા થતી મને છોડ) .

તેને હમંેશા _ણ માટ� ક[ુણા દશા$8�ુ ં , Jકુસાન ગ�ું ન , .ું તેને , તે

તાલીમ મારા ભાગ પર અિતશયોSTત કરવામાં આવી હતી ગેરસમજ હતી

બધા અિનKટ �શુ રાખવાના ઇ�છતા હતા, તે બધા એક -દવસ ના આશા

માં હતી , પોતે હ�યા Fતય.દૂ)ઓ ખીણ .

.ું ખીણમાં ય.દૂ)ઓ {વશે ક� આશા હતી , તેમણે મા�ટર :ણતા કારણ ક�
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તે , .ું !��ુવ , મારા તાકાત, તેની �ચાઇ પર હતો તૈયાર ન હતી માટ� ક�

, !થા હતી , ક� ,, મારા માટ� એક સરળ મ: હતી , પરં9 ુ ,મ {વન

છેતેની -કrમત , .ુ ં5/6 ઉપયોગ કર) શકો છ કરતાં વpુ વષ$ સ: છે કારણ

, ક� ,, સ: 5/6 વળગી , સાકંળમાં અBય માણસ માટ� કોઇ ક�દ) �ચી

-કrમત �કૂવી , એક કાયદો છે.

પરં9 ુ અમે પેનfટ) મ�યમાં હોય છે, નીચે એક 2/3 અને 5/6 અJસુર� છે..ું

બધા એક કાય$0મ છે ક� તેઓ ઇ�છતા હોય તો .ું !ેમ કર) શક� �યાં Vધુી

પછ) , સારા લોકો , મને િવચાર કય; , ,ની સાથે લોકો , ને9�ૃવ હતા

ભાગ, લોકો િવચાર કય; , એકાતં {વનમાં માર) આ�મકથા માટ� કર) બધં

કરવામાં આવી હતી 5/6 પર બહાર ગયો�યાં ગા�યો તમા�ુ અને ન આ

લોકો માટ� WKુકળ િતર�કાર લાq�ુ.ંતેઓ મને તે ભજવી જ ને9�ૃવ િવિશKટ

�િૂમકા કHું ક�ું , લોકો હતા..ું -ડયર હતી નાયબ મારા પડકાર હોય તેYું

!થમ મ-હલા , �યાં આવી હતી હતી , .ું વફાદાર હતો , પરં9 ુ પછ) .ું ક� તે

મને !થમ !ોબેશન ,લમા ં 10 વષ$ ના પાડ) હતી ક� ખોટો હતો

િવચા�ુ.̀તેમણે મને કદર અને મારા વપરાશ દવાઓ ચકાસવા માગણી , 

પરં9 ુ તે તે ર)તે રહ�શે ક� cયાલ પણ બાહોશ હતો ન હતી , .ું એક િવનિંત

બાદ આપવામાં આવી હતી આ !ોબેશન .ું ડૉTટર જજ માટ� કરવામાં

.તેમણે વડા Lારા સાભંળ) શકાય શરત પર મને !ોબેશન ઓફ ચાર -દવસ

આ^યો છે, અને તેઓ અપ કરવાનો આદ�શ આ^યો , ડૉક Bયાયાધીશ એટલે

ક�, તેને ±ગ U�0િનrગ પ-ર_ણ !દાન અિનિ¦ત , િવ�9તૃ -ડ@લવર) ચાર

-દવસ મ1ૂંરદાવપેચ , તેઓ હમંેશા હોય છે, અને .ું પણ અનેક વખત

underestimated , પરં9 ુ હમંેશા તે મારા આદર લાયક છે કારણ ક� તેને

આદર .તેઓ તેમના �ેKઠ �િૂમકા ભજવી , માણસો હતા , પરં9 ુ તે ટ��ટ

એટલે હ�રોઇન ક�ફ) પદાથ; , ક�નાબીસ , ભાગં વપરાશ માટ� હકારા�મક

આપવામાં આ8�ું હ9 ુ ં , , થ�ું છે, પણ .ું માર) અર{ અટક) gયાર� .ુ ં
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મારા લાભ માટ� નહ| , .ું ક�લૂ કરવો હતો ક� બધા દલીલ કર)તે 5ાહક

મારા ડૉTટર ana f માટ� એક ±ગ િવનતંી કર) હતી આવી હતી કારણ ક�. તે

હ�ઠળ હતી , કારણ ક� , અથવા તે મને મદદ કર) હતી તે બpું માટ� , તેની

મદદ માગી ક� ગરમ ચચા$ ઉપર , .ું તેમને દવા , કહ�વાય Tramal 

Wછૂવામા.ંુ ં એક સાથી ડો ana f હતી લાq�ું �યાર� સમય હતો.અથવા

Tramal આ તે �વ�છ હશે પ-રS�થિત હતી , આ -દનચયા$ઓ ના સજંોગોમાં

ક�ફ) પદાથ; આરોપ DNૂો છે.2 +2 conjuguei gયાર� ±ગ U�0િનrગ

ટ��ટમાં ક�ફ) પદાથ; આરોપ હતો ક�, એટલે ક� મારા ડૉTટર Lારા ±ગ U�0િનrગ

સાફ , છે , તે , મને મદદ કર) !� , દવાઓ �0)ન|ગ તર)ક� દાવો

દ�તાવેજ ખ�યા$, ક� ક�દ)ઓ માટ� ઉ�ચતમ �તર ઉપયોગ લાભ સાથે , મફત

મોકલવામાં આવે થયેલ .ું મારા જમણા આશરો હતો , કરવામાં આવી હતી

ક� આ િનણ$ય સામે અપીલ કર) .ું ચા+ુ છે અને .ું સ: કોટ$ની મહOમ ડો

દાખલા જજ માટ� અર{પેન 2/3 મ�યમા ં, શાર)-રક ,લની ર_ક .ુમલો , 

�યાં એક �Rુ પેદા થઈ હતી , .ુ ં , તેમણે , આદર , મારા cયાિત ,લની

પયા$વરણમાં Wણૂ$તાનો મહાન હ9 ું માગંી આદર છે, પણ આ Fગે

બાધંવામાં ઇ�છતા કારણ ન હ9 ુ,ં અનાદર કર)ને તેમણે gયાર� િસ�ટમ સામે

રમવા શNા નથી :ણતા.સામા�જક હોવી જ ર) છે , કારણ ક� આ િસ�ટમ, 

બpું અમે , કfયાણ છો શક� પોતે !વત¤ , િનણ$યો અલગ હતા , .ું તર)ક� , 

પેન 2/3 ના મ�ય લાભ મેળવવા માટ� મારા સOા બpુ ં , બpું હ9 ુમંાર)

cયાિત ર_કો વ�ચે િવશાળ હતી અને .ું અJસુરવા હતી ક� સ�ંથાઓમાં

બની શક� છે તેમ , Hું કહ�વાય રbા :ણતા કારણ ક� સાથીદાર વ�ચે, , તમે

િવચાર કર) શકો છો .ું પણ પડકાર કરવા માગે છે ર_કો અને બધા

મનોવૈzાિનક �તર, ભૌિતક અને બાક)Jું બpું �યાં હતાપેન 2/3 અને એ

પણ 5/6 મ�યમાં માટ� ઓ-ડશન , તો કાય$0મ ક�નાબીસ માટ� �0)ન|ગ D¢ુો

સબંોધવા મારા અહ�વાલ �વ�છતા પર આધા-રત હતી ;આ એ]^લક�શન

આરોપ હતો ડૉTટર Chamon અથવા ભાગં િવlલેષણ કર� છે ક� જજ
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જણા8�ુ ં , પણ .ું એક સામા�જક અS�ત�વ \ ં , એટલે ક�, આ સાકંળ Fદર

ર_ણ રહ�તા Nાર�ય મને ,લની વ�તી બાક)ના સાથે રહ�લો હતો અને જજ

જણા8�ું ક� ડો.ુ ં તે સમયે કંઈપણ ખાય ન હતી , મા� હ�શ પ-રણ��ું છે, 

તેથી .ું ખાય છે અને .ું હવામાં Zાસ કારણ બિંધયાર જqયામાં રહ�તા -

એમઓએસ , તે ભાગં દોષારોપણ કરવા સામાBય હતો , , લોકો સાથે

અJસુરવામાં તો તે લો�જકલ હતી.તે -0સમસ સમય પર હતો માટ� .ુ ં

!ોબેશન િનણ$ય મો�ૂફ રાખવામા ં , અને જજ ડૉTટર -0સમસ વેક�શન , ક�

,, બે સ^તાહ બહાર :ય છે, પરં9 ુ તે મને કારણ આ^�ું અને મને

અિનિ¦ત લગભગ બે મ-હના આ^યો અનેઅડધા , તે Dlુક�લી લાબંા સમય , 

precariously મહ�વાકા_ંા બહાર કારણ ક� .ુ ં ઘણા વષ; હતો કારણ ક� દસ

વષ$ની હતી.પરં9 ુ ઉપર ગયા અને ગર)બ છોડ)ને -દવસ Vધુી સાર) ર)તે

માર) સાથે Dકૂવામા ં, મને તે સફળતાWવૂ$ક Wરૂ) થઈ ગઈ છે , ,ના માટ�

લાબંી ગર)બ આઉટWટુ , ના ચાર -દવસ આ^યો.પરં9 ુ તે મને એક સખત

D¢ુો હશે તેમણે અિનિ¦ત માણવામાં પછ) , તે .ું {વન કરવી છે અને તે

થ�ું , કોઈને હશે , વpુ આદર હોય છે અને Dlુક�લીમાં ન મળ) , પણ મને

બે મ-હના પછ), દાખલ કર�લ જલદ) થશે..ું છોકરો થોડ) બીમાર ગણવામાં

મળ) ,માં એક લડાઈ સકંળાયેલી હતી , પરં9 ુ તેમણે , એક 8યSTતગત

હોઈ માનવ તર)ક�J ું સાથે એક 8યSTતગત હોવાJું નસીબદાર હતી , આ

કોષો માં બધં કરવામાં આવી હતી , મોજણી 0મ આપણે સાભં��ું ક� ,, .ું

મોકલવામાતંેને તે મને entalasse નથી માટ� -દલગીર છ)એ એક કાગળ

કોઈ જaર હતી.સાભં��ું દ�વામા ં, અમને સાભં��ું , બોસ તેમણે તે ન હોઈ

શક� મ:ક ન થઈ શક� જણા8�ું હ9 ું કારણ ક� !થમ તેમણે છોકરો સાભંળવા

ન-હr માગંો હતી Fતે તેમણે સાથે મને આપવા !ય�ન કય; હતો , કારણ ક�

આ જમ$ન શેફડ$ , તેને .ુલામwું નામ હ9 ુએંક છર) .પછ) �યાં છોકરો ની

આYિૃO �વીકાર) અને મને કહ�વામાં આવે છે અને .ું .ુ ં તેમને જણા8�ું હ9 ું

ક�, તેમણે �બૂ જ સાર) આYિૃO �વીકાર) ન હતી તેમને એક વક$આઉટ , 
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ખરાબ ર)તે Fત આ8યો છે શક� છે એક રમત હતી તે જ આYિૃO જણા8�ું

શNા, એટલે ક�, તે એક બીટ ગાડ$ હતો , કંઇ મને થ�ુ ં, ન મને , ન કરવા

, સેવા ઘણા વષ; હતી અને એટલે " casdatrolas ", સાથે કામ , 

પહ�લેથી ,લમાં ઘણા વષ; છે ,ઓ આપવામાં નામ છેછોકરો, સ: અમને

લીધો.

એક સામાBય {વન પર :ય છે, .ું મને સફળતાWવૂ$ક ચાર વpુ અિનિ¦ત

બહાર નીકળે આનદં શક� , વpુ સમ�યાઓ ટાળવા માટ� શa ક�ુ ̀ , અને

અBય !ોબેશન , એિ!લ એBh) મ-હનામાં આનદં કરવાનો !ય�ન કરવા

માટ� 11 -દવસની માર) eમુ , 2007 માચ$ , ફર)થી �યાં ઊભો થયો.ું

એટલે દવા, સાથે 8યSTત �લૂથી હતી , તેને બદલે !�ય_ સામ5ી ર�તી

આ^યો , તેમણે મને નથી કર) શકતો , ભાર પર આ8યા પરં9 ુ પહ�લાથી

ચેતવણી આપી દ�વામાં આવી હતી હાિન , આ સમય મ1ૂંર કરવામાં આવશે

, .ું કોઈ રન નCધાયો નહ| :તે મયા$-દત અને�યાં વ�9ઓુ મળ).

પરં9 ુ એક સમ�યા એકલા આવે કદ) , .ું તે આ કારણોસર , તે તે , 

unfolded ફર) એક ર)ગા છે શકા�ું નથી ક� આયોજન કરવામાં આ8�ું

આવે બB�ું તે �કૂ) પરં9 ુ આ વખતે મને , .ું ગર)બ કાપી કરશે vૂર �યાં

િવચાર કરશે અને હતીHું થ�ુ ં..ું આ 8યSTત પણ હોવાની માર) ર)તે ન ગમે

હતી કારણ :ણકાર) લેવા માટ� મારા સેલ પર એક 8યSTત કહ� છે, અને

મને મા-હતી આપી , માણસ શપથ લીધા હતા, ઉBમO Adan , સાચા

યોRા , તેમણે પણ માર) ,મ ગર)બ મળ) હતી , તમે હતામારા ભ�ી:

Lારા શપથ લીધા , .ું હમણાં જ નામ :ણવા માગતા , કંઈપણ , નથી

કરશે , કોિશકાઓના બધં ના સમય લગભગ હતા , કHું કર) હોત ક� વચન

પર સમ5 -દવસ આ5હ .ું તેમને Wછૂવામાં મારા સેલ માટ� ગાય

કહ�વાયકારણ એ તેમણે મને 0�ઝી Nuno .ું આ પ-રS�થિતમાં આવેલા કરશે

Nાર�ય :ણતા હતા નકાર) , તેમણે જોઇ ન હતી કંઈક ના ચચા$ ચાલી , 
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તેણે સાચા યોRા હતો કારણ હમંેશા આદર , W[ુુષો એક હ9 ું તેમના e�ુસો

મને લાq�ુનંામ1ૂંર અને Nuno ર-દયો .!હાર અને તે ર_ક મારા સેલ માં

આવે છે અને જમીન પર lifeless માણસ, તેની desferi ક� પચં 1ુએ તે

સમયે હતી, પરં9 ુ ર_ક કંઈ જો�ુ ં, મા� ઘટ) માણસ જોવા િવના કાઇં કહ)

શક� જો�ુ ં , પરં9 ુ આ8યSTતગત ક� માર) પ-રS�થિત જ-ટલ છે, પરં9 ુ પણ

પછ) મને લાq�ું ક� .ુ ં કોઈને chibado ન હતી , કારણ ક� �બૂ જ સાર) ર)તે

vૂર માર) સાથે ચા+ુ હ9 ું �યાં :ણતા હશે Hું છે , એક �નીચ હતી, અને

તેઓ મને , -દશા , ને9�ૃવ Lારા મને સ: તૈયાર હતા.ું ક�દ)ઓ તે હતી ગમે

તે દાવો કરવા હતા ક� દાવાઓ બધં Nાર�ય કારણ ક�..ું હમંેશા આ કારણો

અથવા સઘંષ$ની �વaપો માટ� આવી !ો�સાહક તર)ક� જોવામાં આ8�ું હ9 ું

અને તેઓ મને સ: પાચં -દવસ આ^યો છે ક� gયાર� કોષ તેમને કરYુ ં, છે

, આછા સ: હતી, માર) :તને 8યSTતગત બીમાર લાq�ું અને હતા ક�

કહ�તા બચાવઘટાડો થયો હતો અને તેઓ ખર�ખર કોઈ રન નCધાયો નહ|

કરવામાં આવી હતી તે તેમના આYિૃO ક�ું અને તે લગભગ મારા 2/3 

મ: માણી શકાય હતી gયાર� આ એક સમયે થાય .�યાં બહાર મ�યમાં

િશ�ત -0યા િવના એ મને Jકુસાન ક� હોવા કHુ ં , િવચાર એક મહાન તક

હશે.િનદ;ષતા 2/3 કરવા સાભં�યા હતા પરં9 ુ gયાર� આ વખતે તે દાવો

પડ� , આને �યાનમાં નથી, કોઇ આ0મકતા કર) ન હતી , િનદ;ષ હતી ,

લેડ) ડૉTટર, .ું પ-રS�થિત કર)ને Jકુસાન લાq�ું જણા8�ુ ં, પરં9 ુ આ િનણ$ય

માટ� waitedપછ) કાયદો તરફ�ણ કારણ અને િનણ$ય .ું સીધા 2/3 જ છે

સ: મારા 5/6 આકારણી વpુ િવચારણા લાભ કર) શક� છે :ઓ છોડ) એક

શNતા કાપવામાં આવી હતી , ક�, 5/6 માં બધંન બહાર આવી જશે , 

તરફ�ણઆ -ક�સામા,ં 5/6 માં કોઈપણ ર)તે બહાર આવી જશે , પરં9 ુ તેના

બદલે 5/6 પહ�લાં કોર� ડૉ Wનુિવચારણા હોય તેYું જજ િનણ$ય Vયુો�જત

કરવા માટ� એક -0યા લાવવામાં ના આ5હને માટ� છોડ)ને , ,લમાં

લગભગ 3 વpુ વષ$ ખચ$ થશે ,તે શાિંતWણૂ$ ઓછામાં ઓછા છ મ-હના
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જવામાં હશે માટ� .સ: , પેરોલ િવચારણા માટ� જ વષ$ના મે મ-હનામાં

સાભં�યા હતા , માચ$માં આપવામાં આવી હતી છતા ં2/3 ના િનણ$ય કાપી

કરવામાં આવી ન હતી , ક� મારા {વન પણ વpુ જટ)લ કરવામાં આવી છે

શક� છે gયાર� છે , તેમણે લાq�ુમંને , vુઃખી ઉદાસી , પણ મને પહ�લેથી જ

મારા !તીિત ની બfક ગા�યા હતા :ણતા હતા.તે તેને એક પ-રS�થિત , 

એક ર_ક સાથે આ સમય પર થ�ું �યાર� , તમે એક D�ુાથી મા ંdesferi , 

તેના ઓડ$ર acatei નથી જો ન ર_ક .ું એક રફ અને હાડ$ ઓફ બોલે છે તે

હક)કત માટ� ચાfયા ગયા છે શક� છે ક� , પ-રS�થિતમાં હોઈ શક� હતીચહ�રો, 

તે માર) સાથે એકલા હતા , પરં9 ુ બી{ ર_ક તેમણે સાથીદાર માટ� �બૂ

ઝડપથી જોડાયા , દ�ખાયા અને મને લાબંા સમય Vધુી તમને વpુ પચં

desferi , મને .ુમલો કરવા જોડાયા ના, તેઓ પણ ઝડપથી ફTત મને

.ુમલો કરવાનો !યાસ કર) સાથે અટકાવાયેલ.ું વોડ$ સરદારો ની

!તી_ાલય પર જવા માટ� કહ�વામાં Hું થ�ું હ9 ું Wછૂો , મને જોવા આ8યા

હતા આ8�ું હ9 ુ ં , .ું તેને કારણ ર_ક હ1ુ મC માથંી રTતuાવ હતી , તે

0મમાં પાલન ન હતી જ નહ|, કHું થ�ું ક� તેમને ક�ુ:ંણતા હતા ક� .ુ ં પણ

તે હતી ક� તેમને ક�ુ ં , તેમને ક�ું તેમની સાથે સાર) ર)તે વાત કર) હતી

�યાં Vધુી ર_ક .ુમલો કરવા કોઈ કારણ હ9 ું Hું ક� .ુમલો તે એક સરળ

.ુમલો અથવા આકS�મક પ-રS�થિત હતી ક�વી હતી હતી અને તે છેઅક�માત

હતો અને તે .ુ ં હમંેશા ઠરાવવામાં , તે બાબત માટ� હતી.

તેઓ મને , !વેશ કૉલ ય.દૂ)ઓ ખીણની Vરુ_ા િવભાગ કહ�વાય તપાસ , 

!તી_ામાં બધં Dકૂો.પરં9 ુ તેમણે eમુાવી હોત , તે એક અનૈ]�છક �ૃ�ય હ9 ું

ક� �વીકા�ુ` શNા નથી ખર�ખર એક અક�માત હતો ક� મારા થીસીસ , સાથે

:ઓ તૈયાર હતી .તેથી .ું તેઓ આ થીસીસ આગળ લેવા માગતા હતા ક�

અથ$માં માર) :તને આધાર માટ� હતી , ર_કો વ�ચે િવરોધાભાસ હોય તેમ

હતી.ર_ક , vૂધ .ુમલો , પરં9 ુ તેમણે પણ ર_ણ હતો , છોકરો , તેમણે

114



પણ િનયિમત છે એ અશTતા�મ માટ� ગયો હતો �યાં લીધો હતો ,, 

ભાગીદાર) બી{ ર_ક હતો કરનારા .ું ખર�ખર , તમે !હાર લc�ું ક� ન

હતોઆ reclusive ર_ણ છે, તે બpું જોવા મળ) કારણ ક� તે તેમણે હતી

,થી ખર�ખર .ું મને પણ કોટ$માં મને લીધો છે ક� , િશ�ત મ1ૂંર) હોવાJું

ભાગીદાર) કર) હતી , , તેણે .ુ ં Hું જો�ું ખબર છે, ર_કો સાથે હોYું જ

જોઈએ.

પરં9 ુ તેમણે :હ�ર !ચારમાં સાભં�યા હતા -દવસે , .ું તે ર_ક vૂધ પર

કિથત .ુમલો માટ� કાય$વાહ) કરવામાં આવી હતી ક� :ણ કરવામાં આવી

હતી , પરં9 ુ , ઓ@લવ ર_ક તે -દવસે મને સાથ આ^યો હતો , આ

ઇિતહાસમાં મને ર_ણ , મૈ�ી હ9 ું ક�સાકંળ Fદર બનાવવામા ં , આઇટ)

બા1ુએ ઓ-ફસ કાય$0મોમાં કોસ$ હાજર) આપી એક મોનીટર કહ�વાય લીના

હતી , .ું અ:ણતા તેની સાથે !ેમ થયો હતો અને આ ર_ક, ઓ@લવ , 

પણ તેના ગ��ું અને કટ લીધો .�ુલ .ું તેમના ગ��ું :ણતા હતા અને

તેમણે મને ગ��ુ ં, તેથી તેને બાધંી �યાં શa ક�ુ ̀, મને િમ�તા {�યો , હવે

મને વાત કરવાJું શa ક�ુ ̀ , તેની સાથે વળગી કરવા માગંો 0મમાં મને

બીમાર બોલે છે , અને શક� તે સાભંળ)નેક� �ટોપ મોBસેBટો હતી પછ) મારા

!ચારમાં િનવેદનો , અને તેમણે મને ક�ું હ9 ું નીચે બpું લc�ું છે, .ું આ

મારા ર_ા મદદ કરશે િવચા�ુ` હશે Nાર�ય કારણ ક� , તે એક અક�માત હતો

ક� થીસીસ રાખવામાં મને ગમે મ��ુ,ં મહOમ Vરુ_ા ,લમાં માટ� સામાBય

,લમાં ફ�રફાર હતો તે એક સાકંળ છે, જો ક� આ કાય$વાહ) માટ� રાહ હોવાના

મોBસેBટો ગયા, સાકંળ ઉ»ાટન કરવામાં આ8�ું હ9 ું ક� મે 2007 માં આવી

હતી , એક જ-ટલ સાકંળ ઘર આતકંવાદ)ઓ માટ� કરવામાં આવી હતીવpુ

-હrસક અપરાધ , ફોજદાર) સ�ંથાઓ , અમે હમંેશા અમે એક કડક શાસન માં

રહ� છે, કારણ ક� િસRાતં ક�દ)ઓ તમામ સેલ છોડ) handcuffed હતા

એટલે ક�, સતત જોયા -દવસમાં મા� એક જ રમવાનો સમય હતો થયેલ
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છે.પણ મને તો ફTત , અમે �ટબોલ હતી , પણ , મે 2008 માં �યાં ગયા

લાબંા સેલ માં બધં કરવામાં આ યોજના સાથે લીધો, પરં9 ુ .ુ ં લાબંા સમય

Vધુી પહ�લેથી �fુલી નથી ક� શાસન લેવામાં આ હાથકડ) લેવામા ં , પરં9 ુ

અમે અBય 8યવસાયોમાં હતીહ�Bડબોલ અને �જમ , અમે એ જ 5થંાલયનો

Dલુાકાત કર) શક� છે, પરં9 ુweaved આવી હતી , તે જ -દવસે બધી ન-હr

હતી.

.ું જવાબ અને તે જ થીસીસ કોઈ રન નCધાયો નહ| પાછા ગયા , પણ .ું

કોટ$aમ મને વાહન વાન બહાર મળ) �યાર� .ુ ં ર_ક vૂધ, ભોગ ઓ@લવ ર_ક

Lારા સાથે છે અને .ું શaઆત કર) �યાર� તે એક કોઈ જ નવાઈ હશે કfપના

vૂર હતી ક� 1ુઓ.ું ફ-રયાદ) Wછૂવામાં અને .ુ ં ઓ@લવ ર_ક મને મદદ કર)

હતી લાq�ું �યાર� તે છે gયાર� .ુ ં કોઈ રન નCધાયો નહ| હતી ક� થીસીસ

સાભંળવા , 1ુબાની ર_ક vૂધ સાભંળવા.કોટ$ પણ તેઓ તે ખર�ખર એક

અક�માત હતો ક� ખાતર) ન હતા ક� દાવો કય; છે, પરં9 ુ તે જaર) હ9 ુ ં, અને

િવપર)ત કોઈ Wરુાવા , કોઈ એક દોિષત શકાય છે Hું ક�ુ ̀ ..ું િનદ;ષ

\ટકારો થયો હતો અને ઉ�ચ Vરુ_ા ,લમાં મોBસેBટો માં hાયલ રાહ હતી

તર)ક� મારા વક)લ, પણ ઉOમ હતી , .ું બરાબર બે મ-હના મફત :ઓ

અભાવ , મને એક સમી_ા કર) અને ip મને તબદ)લAlcoentre ના , 

ઓપન િસ�ટમ એક સાકંળ તેઓ પાછા મને મોકfયો મને બે મ-હના eમુ

કર)ને ,લની કોલોની કહ�વાય છે , ગયા આ સાકંળમાં �યાં હતો .ું સાકંળમાં

ક�ુ` ક� ક�ટલાક દાવા નીચેના હતી ક� બદલી હતી�યા,ં શેર) બહાર :ઓ , .ું

બાક).

તે મને એક વષ$ અને એક અડધી મોBસેBટો અને અમે �બૂ જ બધં !ણાલી

છે છે ક� વpુ 8યવસાયો લીધો કારણ ક� મારા ઇ�છા તર)ક�, એક ઓપન

,લમાં સાકંળમાં હોવાJું મહાન હ9 ુ.ં
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આ ±ગ નહ) હોય ક� એક qલાસ હતી Dલુાકાતની Lારા બહાર હ9 ું ક� અ¯

Wરુવઠો અથવા કંઈપણ દાખલ ન હતી કારણ ક� Dlુક�લ કા� ુ, પણ .ું આ

,લ ઘરો Fદર 8યાપક અJભુવ હતો અને તે પછ) .ું મોBસેBટો હ�રોઇન માં

પડતો Dકૂવામાં આ8યો હતો , , તે �યાં જવા અશN હ9ુભંૌિતક સપંક$

મ1ૂંર) , પરં9 ુ હમંેશા એક લાભ હ�રોઈન ઉપયોગ છોડ) દ)pું હ9 ું મને થ�ું ક�

બધા અિનKટ મને ક�ું હ9 ુ.ં

*** *** બધં

�લોયડ eલુાબી - અમાર) અને તેમને

અમારો અને તેમને "

અને બધા પછ) આપણે જ સામાBય માણસો છ)એ

મને અને તમને

ભગવાન મા� :ણે

તે અમે તે પાછળના માથંી �મુરાણ એ આગળ ધપાવવાની પસદં કરશે

અને આગળના 0મ D�ૃ�ુ પા�યા છે તે નથી

અને સામાBય બેઠા અને બા1ુ માથંી ખસેડવામાં નકશા પર લીટ)ઓ કાળા

અને વાદળ) બા1ુ

અને , , છે , :ણે છે અને , , છે

ઉપર અને નીચે

અને Fતે તે મા� રાઉBડમા ં 'એન રાઉBડ તમે તેને પો�ટર વાહક �મુરાણ

શnદો એક �Rુ છે સાભં��ું ન હોય છે

W�ુ સાભંળો , સેઇડ બvૂંક સાથે માણસ
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તમારા માટ� aમ Fદર છે

" .ું તેનો અથ$ , તેઓ તેમ ન હો યા માર) નાખે છે, ,થી તમે 'એમ એક

ઝડપી �ૂંકા , તીsણ , આઘાત આપે તો તેઓ તેને ફર)થી કરવા નહ|.તે

-ડગ ?.ું તેમને એક µેશ|ગ જોતાં ક�ુ` હોત કારણ ક� .ુ ં ' તેણે થો�ું બોલ

િવચાર અથ$ - .ું મા� એક જ વાર તેને -હટ !તે મા� �યાર� જ એક તફાવત

હતો

અ@ભ!ાય , પરં9 ુ ખર�ખર ... .ું એમ , તેઓ ન કર) કHું ના સાર) ર)તભાત

ખચ$ અથ$? "

ડાઉન અને બહાર

તે ઘણો િવશે છે ¸ુ તે મદદ કર) શકાય નહ|

વગર સાથે

અને , તે આ લડાઈ બધા િવશે Hું છે નામ1ૂંર પડશે ?

, ર)તે બહાર

તે 8ય�ત -દવસ છે

.ું ચાનો ભાવ ના માગંો છો અને એક �લાઇસ "માટ� મારા મન પર વ�9ઓુ

મળ) છે

1ૂના માણસ D�ૃ�ુ પા�યા

કૉિપરાઇટ © eલુાબી �લોયડ

�ુકડાઓ

.ું �ુકડાઓ
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બધં અને S�થર ઉOરમાં એક બળેલા નારંગી !કાશ ટોન માગંણી નથી અને

કાfપિનક છે અને અS�ત�વને , અવાજ !ચાર પર , એક �ટક મેમર)

વીજળ) ઠંડા સહન ક� �લૂી ગયા આ�મા તર)ક� ગરમ ધાબળો curl માટ� રાહ

જોઈ 1ૂની શીટ �fુલીગરમ �ટક :તે સમય લય મને આ0મણ અને

ગરમી વગર ગરમ ઠંડક િવZમાં અBવેષણ , વાતાવરણમાં જ બોલ ન હતી

આ જગંલ માટ� !ેરણા આપી મેqમા Fદર , સDkુમાં સપાટ) હ�ઠળ એક

�ણૂામાં માં એક slanted @બrvુ પ�કોના અBવેષણ અને અદ�તૂ લેઝર

!ભાિવત છે અને તે ખર�ખર ઠંડ) Fધકારમય શબ ,વા છે, શnદો, શnદો

ગરમ અથવા �બૂ ઠંડા છે કહ�Yું કોઈ અBય માગ$ છે , એક વસતં અને

ખીણના સનાતન ઠંડ) ગરમ �વ^ન , હા�ય વગર એક નદ) આશા છેશોધવા

અને eludes અને ધીમે ધીમે બનાવવા અને મા� Fતર િવના અને યોqય

સમીકરણ સાથે કfપના તે બતાવવા આછડતો ઉfલેખ પણ સીટ vibrates 

ક� @ગટાર �વિન !ેરણા આપી , બધા ગરમ ગરમ D¢ુો ચચા$ કર� છે તે

બતાવવા માટ� રાહ જોઈ ફાટ�લીWવૂ$વત વગર તેના ફળો અને વpુ ક� ઓછા

!પચંી જBમ થયો છે ક� એક સ�ં�ૃિત મૌન ની બહ�રાશ અ@ભ8યTત ક�

શnદોની િવ�ૃત મનોદશા Lારા અસર હવે existentially અટકાવાયેલ

પ-રS�થિત , ઉક�લવા જણા8�ું હ9 ું ક�, આ unsaid ના શકંાના વધારવા છે

એ સભંાળ માટ� વpુ કાળ{ પરં9અુસરકારક -દશા અને લેખન ફ�લાય

.સમ5 સ�ય િવચાર અને ±ાઈવર પોતે �SુTતઓ અને દાવપેચ પેદા ક�

વત$ન Lારા શોધો, અને અથ$હ)ન શnદ ના �મ સમ_ આ�મસમપ$ણ પરં9 ુ

Bયાયથી જણા8�ું જોવા માટ� પગલાં ર)તે વ�ચે સ�ય છે ક� �યાં છે , પરં9 ુ તે

બધા કfપી છેફોમ$ વધવા અને પોતાના વણ$ન, kUKટ અથવા અથ$માં

કોઈપણ અથ$માં અભાવ ક� પ-રS�થિત Hું કરYું તે ખબર 1ુઓ કવેળાJું HRુ

કમનસીબી માટ� Fતગ$ત �ૃ�ય છે , અમે ઘણી વખત અમે લાગે છે અને

ખબર - ક�વી ર)તે છે તે જોવા માટ� અને માથંી :ણવા નથી કહ� છે ક�અને તે

જ અથવા સમાન અથવા અહ| વpમુાં �વaપમાં અBય િનશાનીઓ િમશન
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એક ઉદાહરણ �વaપ કોઇ અDતૂ$ અથ$માં તેની માં વા�તિવક ન હતી એક

એકમ પરં9 ુ સમાન છે અને હમંેશા અમે સમાનતા ધરાવે છે ક� , િવZના

�નુાઈટ�ડ ��ગમેBટ !�ૃિત તર)ક� સ�ય - હાજર છેપરં9 ુ તેના સમાન , અહ|

છે અને એક ��મ આકાર એક @ચ�કાર ,Yું દ�ખાશે Fદર જ આવે છે ક� ગરમ

સામાચારો લાગણી માગ$ Lારા એક પા� તર)ક� સીધા તર)ક� છે કારણ

WKૃઠ�િૂમ અને પોતાના ઈનામ હાય; હોઇ શક�આ-ક�ટ�Tટ, ન-હr ક� ચો�સ

Fિતમ કારણ છે ક� !ા�ૃિતક ર)તે સમજશSTત અને બpું સાફ છે ક�

ભિવKયમાં Lારા હાથ ધરવામાં @બનમહ�વWણૂ$ incisiveness , અને હાડ$

�તૂકાળના વા�તિવકતા અભાનપણે બહાર આવી છે ક� , સરળ

વા�તિવકતા કfપના કોઈપણ પરાજય અથવા િવ�વસં પરઅને મોટા

!માણમાં સવ$શ-કતમાન સીધા તેટલી �પKટ નથી , તેના િવકરાળ �વaપ

ધારણ માં �યાન Wરૂ) પાડવામાં �ુકડાઓ આ માટ� સભાન મને લખી શકાય

આ0મણ કર� જોડાય જોયે+ું કબ, _ણ હમંેશા અહ| એક િનGન છબી

કfપના ક� એક શnદ ના અJભુવ થયેલ કસરતVયૂ$ નીચે :ય છે અને

�ઘી �તરવાળ) \પાવે છે અને પોતે કોઈ રન નCધાયો નહ| મળ) , પરં9 ુ

નવો જBમ અને તે જ હતો તેટલી તેજ�વી હોવા કર) �યાં માટ� Nાર�ય માફ

, gયાં @_િતજ ની ર�ખાઓ , Vયૂ$ આપણા તેજ�વી અને તેથી જો મહ�ન9 ુ

અJભુવ રાખશેતમામ િવગતો તમાર) ધીરજ , એક ઘેર) અસાધારણ

માનિસક શSTત , ના મૌન માં જ થાય છે અને તેના અથ$ સાથે દર�ક શnદ

યાદ B�નુOમ સવંેદનશીલતા માટ� વણ$વાયેલ છે અને રાખવામાં આવે છે

gયાં ગિત સેટ, ઘટાડ) કોઇ ��ુRગ�ય YિૃO Fદાજ છે, પરં9 ુ ન .ું gયાં

Vધુીમાર) અપક)િત મારો �9િુત , મા� ગરમી કઠોર વા�તિવકતા છે ક� આ

:Vસૂી �યાન લેવા કોઈને વગર પોતે બનેલ છે નથી આ .ુ ં invades'm 

અને તે રહ� છે ક� ,માં કાfપિનક vુિનયામાં હમંેશા હાજર એક અ-ક@લસ , 

કારણ આધાર�તભં :ળવીઆ ટનલ માં આ �બૂ 0�ઝી અને �ડા !વાસ

કર) ક� લોકોમો-ટવ એ]Bજન , તમે અમને અને motivates Hું Fત માટ�
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ફTત રાહ જોઈ , ઇમેજ Jું આઉટWટુ અને તેજ�વી Fત સાથે તમારા ,થી

ઘેરો Fદરની Nાર�ય જોઈ શક�વેબ રચના પરત , :ણવા ગયેલ છે ક� ,

વેબ આ8યો હતો :ણો છો અને Nાર�ય માટ� , િવZસનીય હાડ$ કંઇ તર)ક�

fascináveis   પરં9 ુ તર)ક� અમને અને એક અન�ેક�બલ બળ કંઈક નહ| , 

તે ખડતલ હતી અને વાતા$માં એક અક�માત તર)ક� , �ડ) શોટ �યાં હતોક� , 

સમ1ુ ર)તે અમે અમાર) તમામ રકમ છે ક� , દર�ક જણા8�ું ,થી , કોઈને

અથવા તમારા �યાનમાં અથવા કોઇ લોકોને , નાની વયે Fતગ$ત િતર�કાર

પરં9 ુ Nાર�ય ઉદાસીન તેમની હ�યા , અને વpુ િવિવધ અને સમાન સમાન

લોકો આવેતેના Dળૂ અ_ર પર , હક)કતમાં કોઇ �ૃ�ય એક કઠWતૂળ) અને

અ_રો કોઈપણ ઓવરને @બrvુ થી D�ૃ�ુ પોતાની રહ�શે જqયા બનાવવાની

કળા , પરાકાKઠા Fત ન હતો જqયામાં eમુાવી !વાસે ર1ૂ કર� છે ભાગ, 

માટ� D�ૃ�ુ પામે છેઅમે વpુ :ણવા માગંો છો હમંેશા મરણ પછ) આપwું

:ણે છે અને તે શીખવા છે તેના કરતાં એક !ચડં �ખૂ થી ખવડાવવા માગેં

છે ક� િશયાળ તર)ક� કોઈ Fત પરં9 ુ સરળ અને ��ુRશાળ) થોડ) જ-ટલ હતી

ક� એક શnદ હતો ખબર નહ| , અને તે , થાય છે મા� થાય છે Nાર�યપછ)

દ)ધા$�Kુય આ tોત, Hું થાય ખબર નહ| , અને છેfલે લતા સાચવવામાં

અને તેમના પવ$તની �Rા ગયા હતા અને આવી હતી છતાં મયા$દા કોઈપણ

ºચાઈ outweighs , ખડક �વુા વલણ મા� શaઆત છે અને અમે નીચે

પડ) ગયા �યાર�અને અમે , અમે પહ�લાથી જ હોય તેમ થોડ) વpુ :ણવા જ

{�યા !ા^ત છે ક�ટલી જોવા અને eમુાવી માગંો છો Nાર�ય અને તેઓ ઉડ)

અને બpું કfપના :ણવા કારણ અમે Nાર�ય કોઈપણ @બrvુ ઉડ) શક� તમામ

કરા�ું છે, પરં9 ુ બધા �ુકડાઓ શnદો, િવચારો છેઅને િવચારો .ડ)પ વોટર

,થી �ડા ખાતર) ન એક િવષય સDkુ હવા કરતી શSTતનો િનદ¶શ કરતા

અને દ�ખાય છેતર) ના કલા ચપળતા અને લાગણીસભર embebecido 

ના :vુ ઊ:$ Lારા અને એક ગેરસમજણ _ણ અને કારણ Nાર�ય અદ�ય

આવતા થોડા વધાર� એક વpમુા ં ternurento જો તર)ક�તેના િવજયના

121



હમંેશા પોતાના હાર હતી અને વpુ શીખી તર)ક� મા� કંઇ કહ� છે અને તે

:ણવા માટ� અને અમારો અ�વીકાર ક� બધા સાથે રહ�વા :ણવા માટ�

Wરૂતી છે , {ત અપાવી છે તેની આ બારwું �વાદ લાગે ક� ,માં એક

eમુાવનાર વpુ એક �Rુ !ય�ન કરો.

ર �ુકડાઓ

મેટલ {નાશ Fતર એક વાવ માં છેવાડ� �તરવાળ), ચાર એકસાથે એક

સફાઈ રાગ , �લોર પર એક ડોલ , ચોરસ આરસ , -દવાલો :ય છે, એક

±ોપ બાય ±ોપ પડ� છે અને �ડા, સહ�જ , કોઈને stirs�લોર p ૂધં�ં !કાશ, 

લાચાર , એક છાયા અસર સાથે સપાટ) !કાશ એક ર� પગર�ુ ં, કાચ એક

ચહ�રો reflecti- , આ નાના પ_ોએ ચોક|ગ , ઉBમO મને સાચવવામાં ક� , 

એક ડાઇિવrગ , નખંાઈ , ઊભરતાં બો�ું પર એક નજર ,િપયાનો �લોર પર

અને પછ) !થમ સાઉBડ �પશ$ હતો ટાર પછ) ર�તા વશંના પર િપયાનો

બધં , ભય પહ�લા ં, ભાગી અને વેદના ના fullness મા ં, અ@ભગમ kUKટએ

તારાઓ અને સÐણ ખાલી પાતાળ વ�ચે eમુાવી અને !ય�ન , ઉડ�, !થમ

છબી �ડા ના અવાજ આખર� બોBડ મો ચળવળ જS�પ¹ગ, પાણીમાં એક

નાણાક)ય S�વિમrગ ના ખાલીપwું પડઘો અને breathes અને

desvaneceste �મણા માટ� dragged છે ક� બધા , profundez એક

દ-રયામાં એક _ણ માટ� અલગ હતી!વાહ) અને રંગ પ©િસલ વગર લખી

મી6ંુ, શોમાં એક અ@ભનેતા પથાર)માં પ_ મને �શુ બનાવે છે ક� ભેટ , 

pajamas પરાકાKઠાએ પહCચે હતો , એક બેડ fizzy ર�ડવામાં અને િવિવધ

છે, તે ચીજોની , બpું ઇBહ�લેશન , ફ�રફાર વગર એક છબી હતીkUKટ ની , 

અને આDલૂા5પ-રવત$ન �પKટ હતો , બધા બધી eમુ કંઈક વગર કોઈ

�Vુ કોઈ ર�ખા, કોઈ િનયમો , વધવા નથી ક� વાતા$ ભાqયે કહ� છે અને

બધી બા1ુઓ પર , સ�ય, સાકંળો અને તાળાઓ બધંાયેલા છે , દ�ખા9 ું

નથીએક slingshot , લsય અને કામાધં લખાયેલ મડદા એક ગાઠં , એક
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અ�પKટતા લેખન , Nાર�ય બધં બાધંી , અવકાશ વગર એક તીર તર)ક�

અપ ચ-કત છે , તે ઇ�છતા જો�ું અને , હમંેશા હોય છે ઇ�છતા છે, અને

બધા WKૃઠ�િૂમમાં નહ| કરશેએક હોવાની , કાપવા અને તાર)ખ , તેમના

timelessness રફ દાઢ) , એક Dછૂ , વાળ , એક વOા દર�ક ચહ�રા એક, 

તેમના પાપ નાદાર) દર એક �પશ$ વળે+ું અને મા� અને મા� એક કાપડ

સર�રાશ જોયે+ું

ત�કાલીન ર�તી, WXૃવી લાકડાં માં િવ�9તૃ અને રહ�તા હતા, Nાર�ય ડાઈવ

ના સમય થી, બધી અ@ભમાન glows અને િવZના નીચે ઉતર) , એક

સરળ ગીત જોવા માટ� અચાનક એક ફટકો , એક kUKટ સતંોષ તેને

બનાવવા, અમે બધા ,થી Hું થશે બી{ Wવૂ$Vચૂન કંઈક એક ની

વા�તિવકતા રહ� છે અને સકંોચન DTુત સફળ થશે અને :ગYું લાગણી કર)

અને એક અલગ કિવતા એક Nાર�ય સWંણૂ$ સોનેટ એક પ� , એક વાN છે

ક� તબ�ામાં ચાલી હતીgયાં અમે બહાર ન જઇ શક� છે અને અમે તમામ

કfપના �મ માં ગદંક) માં રહ�યમય Fતધા$ન સાથે વાN મા ં , એક

વા�તિવક D¢ુો એ પાવડર દાખલ કયા$ િવના હતા gયાં પછ) pમૂક�9 ુ �ટYુ ં, 

અને વસવાટ કરો આ 5હ હમંેશા શકંા�પદ ષડય�ં આધાર સાથે �લુશીટ

માઉBટ કરવામાં આવી હતી નથીપછ) અડધેથી બધં ન થાય યોજના એક

અવાજ સાભંળવા સમાઈ , અને વ[ુ પ� ના -ક-કયાર) કરવી Wણૂ$તા નાશ

કહ�વામાં આ8�ું હ9 ું તે ,થી િવ@ચ� રોક�ટ �ટાર �ંટ સમાયેલ છે અને જઇ

સીડ) નીચે શa કરવામાં આ8�ું હ9 ુ ં, ઇિતહાસ છેએક પગ+ું ના ખાલી એક

±ોપ , પછ) મેટલ ર�@લrગ બpું અvૃlય થઈ :ય છે અને જતી હોય એYું

લાગ9 ું નથી ક� બધા છે , આપોઆપ અને નદ) પર મા� એક પગ , 

ઉઘાડપeું અને ઠંડ) હતી .તે તર��ું આનદં Lારા ખોલવામાં એક Dખુ તમે

�ુબંન �ુબંન અને ઇ�છા , તમારા હોડ) ના !વાસે જતાં ખ©ચવાનો અને
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નહ) હોય ક� ખર�ખર એક વ�9 ુ સાથે કર) �યાર� તમારા દ�ખાવ એક ડખં

જોયે+ુ ં, પછ), ફTત એક ભાષા છે , કારણ બધી સાવ$િ�ક છેઅવા�તિવક છે

પરં9 ુ એક અJમુાન , તમારા નાક તળાવમાં તેના oદય , હમંેશા સેનીટ)

હશે ગાડંપણ જોયે+ું ફોટો5ાફ નથી એ પોh�ટ @બrvુ gયાં હ9 ું એ અલગ

{વન એક પXથર ગરમ સનસનાટ)ભયા$ petiz , અને �લાÉસ અને ^+ટુો

પર િવજયબધા બનાવનાર અને મા� એક બળ સાથે , પકડ) રાહ જોઈ એક

�ટક �ુબંન હમંેશા પોતાના oદય સાથે જોડાયે+ું એક !તીિત સાથે

અS�ત�વ ધરાવે છે, એક ઈ�છા પપં અને �લો કરં-ડયો ટોપલો માં વત$માન

ચાર -દવાલો હતી કfપના અનેકારણ વગર એક -ફલામેBટ એક નજર આખી

દર�ક રંગ સાથે Dળૂા_ર , તેના ઉ�ચારણ ક[ંુ �શ સાથે , {ત ભયભીત

નથી નથી અથવા eમુાવે છે , બળ, !કાિશત કરવાની બનાવવાની ઇ�છા

અને અ�પKટ દ-રયાઈ થયેલ રાહ જોઈ અનેતાકાત, :ઓ અને :ઓ અને

પોતાને ખાસ કર)ને ધોધ હ�ઠળ પ�થરમાં એક -કfલો અને સામે બpું લઈ

સાકંળમાં નદ) @બfડ , જવા દો Dડૂમાં હતો , ઉપર �બૂ સમાન અલગ અને

Dસુાફર) એક સરળ વાતા$ �યાનમાં કંઈક, હતી, જોઈ નથી, પરં9 ુ પછ)

અBય િનસરણી આડો દાડંો આરોહણ �!ેડ ક� કળા ના અવાજ હ1ુ એક

પગ+ું અને હવામાં �ચે ચઢતા અગાઉથી પાછા લોકો ચાલતા જતા અને

મા� િપયાનો કfપના તમારા પેઢ) અને ખાતર) હવામાં દર�ક પગ+ું ચઢ)

!યાસ કર) એક ક�આ ડામર કપચીJું િમ�ણ પાથર�લો �લોર પર છોડ) મા�

એક ક) હતી , અને તે દયા ન હતી ક� !િતવાદ) એક િવZાસ હમંેશા

વસવાટ !ગટ અને દ-રયાઈ ચમક� પર Vગુિંધત હોટ લેBડ�ક�પના મા�

એક _ણ માટ� િવચાર માને હોય હતી તમે મારા ડાઈવ માં !ેમ કરવા

1ુઓ,મારા �લોટ કરવામાં કોઈ એક બનવા ઇ�છે છે અને .ું મા� વધાર�

��ું કfપના પછ) હ9 ું બpું બહાર દરવા: દાખલ �યાં ઇ�છતા અને Nાર�ય

gયાં િપયાનો એક વસવાટ કરો છો ખડં પર માઉBટ સાફ કર� ક� ઢ)+ું કાપડ

માં ધસી રહ) માર) હોડ) , ઇ�છા હતી+પુ માં oદય અને તમારા દંપિત
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તમાર) પાસે છે, તે બધા પપં|ગ અને પછ) , ઓછ) સવંેદન તોફાની છે આ

અને આ ધારા ના બો�બ ધડાકામાં જઇ િવિવધ અથ$માં એક સાથે મળ)ને

પહ�લેથી શાિંત બpું માટ� �Rુ ઘટના હતી અને ચા+ુ Hું િવ�9તૃ અનેફTત

આ, આ ગીતો તેમના સગંીત શીખી પ_ી ગાયક પછ) અને ડો´ , બધા

કાય$ લાવવા અને ભય ન માનતા Fત હતો સકં@લત વગર છટણી અને

છેfલે બધી ર)તે પહ�લેથી છત પર �ડ) ±ોપ હતી આ !વાસ, િવBડો પાછા

નએક હક)કત �ૃ�ય ના Fધારામા ં, અધ�+ૂું અને ઠંડા , થ�ું પરં9 ુ શાળાના

અને તે મા� ક� પાણી તમારા �ુબંન મા� તમે માટ� ઇ�છા ના જ બેઠક હતી

વેBટ અને િપયાનો ભાગ હતો રમે આ8�ું હ9 ું પા��ું ક� િવચાર શોધ કર)

શકાય તેYું માનવામાં આવે છે Nાર�યએક યોજના તમને એક મદં��ુR nલેડ

પહ�લેથી !હાર નથી ક� એક મજ�તૂ લેખન �ટક તારા રા�ે એક ટાઇ ન

આવશે ક� ભિવKયમાં પર સફર લાq�ું હ9 ું િનદ¶શ બદલ , આ �તૂકાળ અને

વત$માન અલગ લાગણી મેળવવા આવશે નCધો ક� �પશ$આ બળવા , તે

બધા desecrated અને મા� સીધા આના અશN બે -દવાલો, gયાં �fુલી

વ9 ુ$ળમાં vૂર કંઇ િવશે , એક ચોરસ વ�ચેના એક oદય ના !ેમ લખવા

^+ટુો અને ક�વા છોડ) હતી Fત ક� મા� એક વાતા$ હતી હતીગાઠં કડક ક�

લબંચોરસ એક, pળૂ બોલ શેક અને gયાં બpું એક ભાગ માં 9 ું !િત@બr@બત

1ુઓ ક� િપયાનો ફTત તમારા દયા અને �ુકડાઓ રંગોમાં એક ફોટો5ાફ

છબી, રોલ -ફfમ, નાના છબીઓ ડાક$ aમ �પશ$ જોવા.ું તમને માગંો છો

કારણ ક�, મારા છબી !િત@બr@બત જોડાય , તે 9 ું જ અર)સામાં ��મ હોય છે.

સામાBય

ક�વી �બૂાડ� છે અને એક vુઃખદાયક એક અને મા� થી વેદના sharpens ક�

આ પીડા બહાર િવચાર .ચચા$ , માયા$ િવના એક નજર માટ� Wરૂતા હતા

અને દર�ક ફાટ) ±ોપ એક �તરવાળ) oદયના શોધ છે અને પછ)

desecrated મને 0�ઝી હાલની ±ાઈવો ઊભી થાય અને આવેગ આસપાસ
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મારા કાડંા અને સાકંળો બીમાર આ�મા અને lયામ pળૂ સ: કર) ક�

આપણેઇUBkયો અને આ તોફાની ઈનામ [ુટ આ�માની વpુ શાર)-રક

સવ$8યાપક વરાળ Lારા બોબ - આરામ DTુત Lારા મને જોડાઈ :ય છે ક�

સાકંળ તોડ) , તમે બી: -દવસે ના વત$માન �બૂી લાગણી Lારા dragged 

�વ , એક માગ$ માં મળ) આવે છેલગભગ તા�કા@લક _ણ, દર�કને {વનની

aપક , પ-રવહન િથયો0ાઇટસ _ણો અપે_ા રાખી છે.

મશાલ બિન ગ , fulminará , અહ| , એક qલો છે અને તમારા માટ� મારા

ગર)બ oદય બળે ક� gયોત અજવાળે તમને લાગે છે કારણ ક� તમને લાગે

,મ .ું આ અનતં સમયમા ં, લાગે છે તે બધી આનદં પામર રાહ જોઈ એક

�ટક ઘોડો, આસપાસના �તૂકાળ અને , રહ�તા હતા કર) કોઇ {વન

@ચ��ત સાથે કાપે .

મા� દ�ખાવ છે ક� :vુ અમાર) Wનુઃિમલન છડYું તમને અને તમારા માતા

ચહ�રો , .ૂફં ની લાગણી જોવા અને મા� મા� તમે હોઠ એક !ેરણા આપી

�દોલન પામે જોવા અપ હમંેશા {વવા મને વધારવા અને જaર બધી

કડવાશ માયાભોગ , રાહ જોઈ આ@લrગન અથ$ તર)ક� પારદશ$ક Vખુ, તમે

ઈ�છો એક [ુટ વાવેતર એક petiz ,થી �શુ હોઈ કામના ધરાવે માટ� ખાસ

કર)ને સાર) મજ�તૂ �િુનયન માટ� તેને- {વવા માટ� , સવંધ$ન અને

િમ�તા !ેમ ના ઉમદા છે મજ�તૂમારા oદય તમારા ગિતએ હરા8�ું બનાવે

છે.

િપતા વધાર� મહાન શીખવાની ના :vુ _ણ Nાર�ય મા� બાળક માતા

મારા W�ુ આનદં સનસનાટ)ભયા$ સાથે મને explodes િવશાળ હમંેશા

િવનયી અને ��ુRશાળ) િપતા અને W�ુ છે !ેમ વધાર� !ેમ બાળક હોય મોટો

!ેમ આશા અલ િપતા હતોલાગણી, �નેહ , !ેમ અને લાગણી , શાZત

આનદં, �નેહ એ ઇ�છા , શે-રrગ, િશ_ણ પાઠ માટ� અને કારણ ક� બનંે અમે
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િશખાઉ િપતા કાયમ �વુાન ઉમેદવાર હોઈ કામના ધરાવે , ક� Vખુ સાથે

વહ�9 ું અમને આછડતો ઉfલેખ છે ક� બળ છે.તમે તમને !ેમ જવાની હતી , 

.ું @ચrતા દર�ક _ણ એક !� અને .ુ ં fascinas કારણ મા� થોડ) તર)ક� , 

તમે લાગે છે.તમારા તેજ હમંેશા મારા માટ� બે cabemos , પરં9 ુ તમે

હમંેશા સૌથી Vુદંર છે, gયાં ��મમાં એક ઊિમલ @ચ� છે.ફTત તમે મને

સDRૃ બનાવવા માગંો, તો તમે 0�ઝી સાચી માયા છે ભરો િવચારYું vૂર

સરળ Vયૂ;દય આ8યા

અÑુ

એક -દવસ તે એક �Vુ કોઈ વp ુ chorares માટ� તમારા ચહ�રા જમા

કરશે હતી

માગે લાગણીWવૂ$ક ડાઈવ સાજંના સમયે પડછાયાની આ0મણ કર� ના

�કડો અને HRુ અને કાચા �મ ના ઘેરા :eતૃ ક� વષ$ આ તારો, ,

dreamer sleepwalker , આ�મા એક રા�ે ચાલશે ક� , �ઘમાથંી

દ-રયાની મ�યમાં :ગી �વ^ન , વpુ શાZત પગલેહમંેશા પહCચે અને મા�

અBય ભાગ હાસંલ , તમારા ડ�શ અનતં વાN હોઈ �વ^ન :ગે અને ના

પૌરા@ણક માને ... - અને Hું એક -દવસ તેને �યાં �ડા �ઘ જોવા

જોડ)

, એક �ુબંન વpુ કદાચ નથી wanna તમે સાઇન મીઠ) :ણો છો અને

તમે સારા શnદો કહ� અને તમે ��ુત લાગે oદયરોગનો એક શક� ના

ધબકારાને તા1ુ ં માટ� અમાર) અને ઈ�છા numbs ક� શાિંતWણૂ$ �ઘ

ઇ�છતા વપરા9 ું અને untied Nાર�ય.ું તમારા oદય Nાર�ય

rhythmically પીડાતા અથવા sand'm તમારામાં માં વરસાદ પાણી

અને પXથર , સહ�લાઇથી જોડાણ તોડવા નથી ક� એક ,વી vુKટ

beating'm અને તમે િવના તમે savoring ચપળતા અને �પKટતા સાથે
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હવા Zાસ pumps'm ક� નસોમાં એક વત$માન \તંમે મને !ેમ ,વી હોય

માર) જોડ) 1ૂતા છે , કારણ ક� .ુ ં તેના એક �તરવાળ) �ટુ e ૂચં રાહ જોઈ

untied @ખ�સા અને Wવૂ$વ9્ Nાર�ય ક� ટાઇ શોધમાં અડધા \ં અહ|

સા@બત.

લાઇફટાઇમ

શાZત માં નીચે �યાં :ય રાખો અને પછ) તેને આસપાસ , તે લડવા

અથવા તેને !હાર સGન, કfપના ના મગજમાં અસ9ંKુટ અથ$હ)ન બોલYું

ના �ાસવાદ) છે અને એક તબ�ે પરાકાKઠાએ પહCચે ચાલાક) અથવા મા�

લીલા એક સDRૃ h�સ ક[ંુ કોઇ શNતા નથી�વર અને રહ� છે અને , અહ|

તમે હમંેશા િનદ¶શ કરવા માગતા હતા એ �કોર છે �લYું ફાલYું ક� �વર 5ેબ

{વન, લાગણીWવૂ$ક રહ�

!ેમ

ઝડપથી જોયે+ું તે જતા અને ખાર) દ-રયાઈ પ�થરો માં બરબાદ)Jું {તી

હતી અને ઢોળ �ડાઈ માટ� ઇ�છા શોધે છે અને �ટ�Bડ જોયે+ું �તરવાળ)

શાિંતWણૂ$ S�વિમrગ !વેશે છે અને .ુ ં બી{ બા1ુ કંઇ કરવા પિ¦મ પેસેજ

માટ� મેળવવામાં પાણીના tોત સાથે :તે સકંળાયેલા જોવા મળે

HBૂયમન�ક ક� ઠંડા મા� એક જ પગ+ું ચાલYું Nાર�ય Dlુક�લ છે અને

અગાઉથી તમને Dકુાશે કહ� ક� તમારા oદય નાટક સગંીત બનાવે, સDkુ

અને જમીન !ેમ કરવા માટ� Wરૂતી {તી .

વોલ

તે ઠંડા મારામાર) ખબર નહ| હોય Hું કરવા હતા, શે�પેન મરચી મન

desecrated , અને આ�મા િનરાશ નથી , કારણ ક� અJપુS�થત વ�9નુો

cયાલ ઉ�પ¯ થશે અને Nાર�ય આવી આવી રહ) છે ક� શર)ર, રસ
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superioriza જોડવા આ�મા , લાગણીનો ર)તે વગર HRુ શt, વેચાણ

થ�ુપંરં9 ુ તે HRુ પછ) તે આગવી પરાજય સાથે તે માટ� એક બધં વ9 ુ$ળ, 

અધ�+ૂું અથ$ છતી અને �મ આ અસીમતા વીજળ)નો ઊભી અને બpું

અટક� છે gયાર� અસર ના તેજ પરં9 ુ ભાવના ના રોગ શર)રના આ

જa-રયાતો અનેસભાનપણે પોતાનો અS�ત�વ અને લેવી ના સક|ગ અમને

plunges , અને િમ:જ અને ભાવના ના રોગ ભગં , , એક પ-રિશKટ

તર)ક� રહ� ગાઠં ટક) પીડા અને ક�વી બેદરકાર છે ક� મીટર vૂર છે અને વોક

આ કોણ છે પર અસર અને અસરઆ�મા , આ�મા ના બેઠક , શર)ર શર)ર

પછ) ºમર ક� @બમાર)ઓ રોગો અને ઘા માટ� સહન કર) શકતો નથી , કારણ

ક� બpું જ અS�થર બનાવવાની પ-રબળો અથવા �વ અને �વાથ$ ની આ

ભાવના અમારા ઇ�છા પણ ભગં માટ� આવે છે gયાં વસવાટ

િવભા�જતઆ�મા અને બગડ) અને રોળાઈ ભાવના પર િવચારવાનો �ૃ�યો

આ પરાકાKઠા HRુ , મજ�તૂ હાડ$ અસમથ$ -દવાલ �ૂદ) તર)ક� .

લાગે

એક !વાહ) વસવાટ HRુ Zાસ ના Vુદંરતા બની :ય જોયે+ું તે સવંા-દતા

બીમ Lારા સમાધાનથી આધાર આપે છે અને એક :vુ શર)ર પર આ0મણ

કર� છે અને દ�ખાવ vુિનયા ના બેભાન સભાન ¨સૂી કfપના, આકષ$ણની એક

�બૂી ગાડંપણ અને �ડા એક �hોક ર�ડવામાં અનેઅનતં શnદો વ�ચે

vૃlયમાન સીમા બની :ય છે અને લાગે છે અને Nાર�ય કfપના

િવચારવાનો અને બદલવા માટ� અ@ભનય , આ અS�ત�વ superiorize 

આ¦ય$ કરવા તમારા કારણ Vધુારો િવચાયા$ િવના લાગણીઓ અને

અિધિનયમ વધે છે.

િમ�તા

બધા vૂર કાfપિનક vુlમન ના આ�ય ખાતે થઈ ર�ું છે તે જોવા સાજંના
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સમયે �વાઇલાઇટ , �Rુ , રા�ે ઘટ) હતી Vલુેહ દ�વાનો મનની શાિંત સાથે

�Rુિવરામ પાર કરશે અને ચાલશે સો�ટ �વચા લાગે છે ક� તે સપંક$માં લાગે

શa ક�ુઅ̀ને કોઈપણ ઉ�કટ ક� !ેમ અને ગમે તે માળો એક Feઠૂો ફTત

�પશ$ અને મા� તે ,વી લાq�ું અને બધા ઊ:$ સાકંળ ખ�યા$ Hું કfપના

કરતા લાગણીJું અજર ઉ:$ HRુ િમ�તા મજ�તૂ ચેKટા .

:ણો

Dazzled અને Hકુન આ મડદા રસ, આકS�મક ખર�ખર Fધકારમય

અથવા affronted પરં9 ુ ચેતવણી એક રાgય બેઠક સાથે , minimalism 

8હ)લ જોયે+ુ,ં સમ5 શહ�ર , ,થી ગેરસમજ અથવા ગેરસમજ ના ઓછામાં

અથ$માં વગર ન�) કરવામાં આ8�ું હ9 ું ક� જો ખબર નથી, પરં9 ુ તે બધા

માં અથ$Wણૂ$ બનેઆ સરળ આનદં તમે વાચંી અને અથ$ઘટન લખી , 

પ-રવહન િશ_ણ અને િશ_ણ ,Yું થYુ ં, Zાસ પવન સાથે વધે જોયે+ુ ં, તે

જતી રહ� થાય અને બpું લાq�ું અને જો�ું �યાર� જaર) છે, પરં9 ુ મા� જોવા

નથી િવનતંી કરવા લખવા કરો �યાર� ,અને પછ) જોયે+ુ,ં 8યા^ત આવી

હતી ફસાયેલ જણા8�ું કર)ને ક�ુ ં poisando 7 દ-રયાને ઉડતી, અklય

થઈ , એ િમ�ને કોઇ િમ� ક� િમ� અને અિવભાgય પરં9 ુ એક ચેતવણી , 

રન રન ધરાવતી !િતભા એક િવચાર હતો અને ન �યાં કfપના કર)

vૃlયમાનપરં9 ુ હમંેશા નવો જBમ સા_ી એક -દવસ પહ�લાથી આ, , હવે

ભિવKયમાં અને અપ અને બધા ઉપર એક સરળ ગરમ માણી બનાવવા

અને કfપના અને �થળ માં ફર)થી અને પાછા ફર)થી ના Dlુક�લ લેખન છે, 

કારણ દર�ક એક જ િવચાર� , Nાર�ય Lારાતે બાક) છે, પરં9 ુ એક વખત �યાં

, પહ�લેથી !ાધાBય હાજર સમયસર અને સા_ી હક)કતો , સેવા રbા

ઘ-ડયાળ અને મેfટ અને તેથી સામાBય darkening સાથે ,થી સામાBય

આવતી આનદં એક અનBય અથ$માં જોવા, અને હતી મા� મા� આઅપ

!ારં@ભક અને :eિૃત અને 8યવહા-રક lયામ અને !કાશ :vુ રાત અને
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હવામાં �ચે ચઢતા અને વળતર સાથે , એક ઉOર , તેમણે હતી એક કક$શ

અને ઘીમો અjયાસ0મ સાથે એક બોટ દમદાટ) એક @બrvુ ક� અને તેથી હાડ$

એક સDkુ કfપના કરવામાં આવી હતી WKુકળ હતીઅને મહાસાગરોના

જબરદ�ત !કોપ આ યજમાન િવના ગેરકાયદ�સર સફર સબંોધે છે ક� ,થી

એક િ�કોણ , એક �લૂી વસવાટ ,વી �યાનમાં અભે§ આ�મા એક

પXથરની કબર એક િપરાિમડ ... તર)ક� ઉલટાવી એક ચોરસ બોલ સાઇટ

પર Vકૂ) નહ) હોય ક� પાદંડાના એક @ચ� ચા+ુ હ9 ુ,ં તો બી{ 5હ સાથે

સપંક$ :ળવી રાખવા માટ� અને બધા -દવસ ચમકતા તેઓ શાખાઓ અને

�લો ગાડ$નર જBમે છે Y_ૃો તર)ક� Dસુાફર) કર) છે ક� પેન અને આપણા 5હ

દર�ક એBટ�ના , ઉપ5હ અથવા એક µેડ ની લેખન માટ� તેના Wરુવઠાની આ

એક qલો ,વા છેDનૂલાઇટ બાળકના ભાષા સબંધંમાં બાળકો સો�ટ �વચા

સવ;પ-રતા છે ક� , Hું કરવા અને પછ) બી: જ�પ, વOા એક લીપ એક

બાળક તેને વધવા જોવાJું થયો અને ખાસ કર)ને જોવા અને :ણવા અને

તમે જોઈ બpું અને પ-રવત$ન અિધિનયમ :ણવા થઇ રbા હતાકારણ અને

િશ_ણ ની ડબલ િનર)_ક �ખ આડા કાન ના માતાિપતા અને િશ_ણ

શીખવા અને ���ુ�અુલ શીખવાની ઘણી ખાણ છે અને તમારા પડકાર

વધશે અને તમે હમંેશા શીખવા અને �બૂ {વતં ખબર ,માં એક જોડ) હોય

છે , એક �વીન તર)ક� :ણવાની .

.ું સાર) વત$wકૂ સાથે વા�તિવક હોવા ,Yું જોવા માટ� મને અટકાવે છે ક� ,

વેદના લાગે પરં9 ુ હમંેશા એક ઉદાસી clown'm નકલી S�મત , કારણ

આનદં Dસુાફર) અને એક @બrvુ પર રહ)ને હશે સામાBય �થળ બહાર મને

બનાવે છે ક� એક �લોટ લાગે બહારની માટ� અJ�ુૂળ નથી Fદરના dista 

પોતાના મત એક અિતગહન લા�ં ુ ં ડગ+ુ ં , અ�ુદરતી ઘટના લાગે પરં9 ુ

એક !ાણી , Âર િવકરાળ �વaપ ધારણ અને ઝડપ લાગે છે, કારણ ક�

strangles શa થાય છે અને h�સ છે િવના સમયે અને અગાઉથી અને
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!વાસે એક જBમ:ત બળ ,વી િનKફળતા માટ� predestinate હ�યા

gયા,ં ભયકંર LષેWણૂ$ અને �વગ$ તાપમાન �ચાઈ એક શપથ જોયે+ું

ખર�ખર પાપી છબી આ -હrસક વધારો મા� બધા િવકરાળ �વaપ ધારણ

પરાકાKઠાએ અને Vધુાર�લ શકાય ખરાબ સમય છે , બધં, કહ� છે ક�

ઉ�સા-હત અને શાતં તા: મેર)ગોfડ આવે flourishes અને ઊગેઅચાનક

કંઈ પણ કર)એ ક� કHુ ંbothers અને HRુ વેગ તમે હવામાં અવાજ કર� છે

કહ� છે અને તમે નથી ધરાવતા અિ!ય ક� છટ�ંુ સાથે રહ�વા Nાર�ય :ણી ન

િવના, તમે મને ભય વગર તે બધા {ત થશે િવચારYું Dકૂ)તમે તમાર)

માનવ �વ માં તમે thundercloud છે ઉપર સારા કાય; તમે .ુ ં તને રbા

અટકાવે અમે શa કરવા માટ� િવચાર Nાર�ય કરશે એક યોજના છે , કારણ

ક� �ૂચડો ક� �પશ$ િપયાનો Wછૂો Dકૂવા WXૃવી પર તારા-ંકત કર) અને સપાટ

ઉડ� છે અને ઉડ� આવશે ક� નહ| તે જોવા રbાવરસાદ Òદય�પશ� ટ�Bડર અને

ભેજવાળ) WXૃવી શાતં ચહ�રાને વાચંન અમને બનાવે છે ક� મfટ) કારણદશ�

શરત અમે અમે માનીએ ક� તમામ સOા છે કારણ હ9 ું બધા ઉપર, ,, આ

િવ@ચ� એ વા�તિવક unattainable આછડતો ઉfલેખ , તેની શSTત માં

એક આ-ક�ટ�Tચર એ]Bજિનયર|ગ વગર અટકળ હોય તેમ લાગે છે-કrમતો �લો

,વા છે એક ઘેર) આસપાસના qલાસ પરં9 ુ એકદમ પારદશ$ક પીવામાં ટોન

સતત તેમને પાણી હોય છે અને આપણે બધા YિૃO અને િવકરાળ �વaપ

ધારણ યોqય !વાહ) ઔષધ યા ઝેરનો ઉપરાતં મેન ઓફ �બૂ આ�મા હોય

છે તે છે બીજ મન માં વધે જ અલગ હોઈમે�જક ,મની Fિતમ બધા અમે

HRુ જ^ત અને ચલાવવામાં હોય એક bottomless ખાડો ના derailing 

છે ઊભો એક એBh) !કાશ 1ુએ છે ક� ,માં ટનલ અને છે .

1ુઓ, કોઈ એક આ ટનલ {વતં !કાશ ઇનWટુ પસાર અને Hું અમે હોય

{વન ર�ખા છે અને તે હાથ ધરવામાં આવે છે , કારણ ક� તમાર) ર)તે

illuminates થયેલ તેમના િવZમાં {તી :ય છે.
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સહન �ડો !ેમ મળતો હતો !ેમ પણ નીચે અડધા પ�તાવો eમુાવી અને

{8યા �લૂી ગયા .

લીટ)ઓ બે પોઇBટ ધરાવે છે ,થી , ચો�સપણે , સામેલ કરો અનતં

foresees નથી ક� સીમા એક નાના અને સતત વાN વpુ અિનિ¦ત કંઇ

કયા$ તેટલી ખાતર) કHુ ં , બધા અને Fિતમ Fત ક�વી Fત રહ�તા ઢાકંવા

જોયે+ુએંક Zાસ બpું લાq�ું તર)ક� Vયૂ;દય અને D�ૃ�ુ એક મા� અનતં જ

ચહ�રા તેઓ અBય ચહ�રો પણ Fધારામાં ઢાકંવા માટ� 0મમાં Nાર�ય જો�ુ ં, 

મા� કારણ ક� ધીમે ધીમે આવી રbો છે .

મેમર)

તમે તને માણી લાq�ું બદલ તમે તમને જો�ું માં � ુબંન ક�ુ` , અBય હમંેશા

તમે આમ માટ� લc�ું માટ� �બૂ .ું ભોગ અને D�ૃ�ુ પા�યા હતા અને Nાર�ય

ક� મને મારફતે તમારા માટ� D�ૃ�ુ પામે છે વpુ તૈયાર કંઇ vુઃખ ,થી Nાર�ય

લાq�ું યાદ છે એ !ેમ થYું માણી છે Nાર�ય રહ�તા સાથે તમને સહન

માટ�માટ� તમે Nાર�ય મા� eમુાવી લાq�ુ.ં

આપેલ _ણ !ેમી Vધુી મા� એક -દવસ vૂર કોઈને પહ�લેથી !ેમી ના !ેમ

થી લાગ9 ું હ9 ુ.ં

-ર�લેTશBસ

અર)સામાં થયો કંઈક માટ� રાહ જોઈ મને અને મારા !િત@બrબ મા� ક�વી

ર)તે સાર) અને મા� તેની છબી પણ અર)સામાં વગર આ સરળ !િત@બrબ

ફ�લાય આવી હતી !િત@બrબ છે .

તમારા વશીકરણ Lારા �ણૂા પર ઉડતી સાચા સીટ) પ_ી અને �વત�ંતા

માટ� બધા અ@ભલાષા ધરાવે તર)ક� બની gયાં પરોઢ તેટલી �પKટ કાળ)

રા�ે �પKટ રા�ે .
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લેખન

.ુ ં... અને એક �િૂમકા અને પેન હોઈ શક� છે ક� , વpુ સારા અિનવાય$ છે, 

ખાસ કર)ને િવચાર કરવાની જ કામના ધરાવે

પસાર

D�ૃ�ુ પા�યા !હા, તે Fત કડવાશ િવના volte ચહ�રો શaઆત શaઆત

હતી, પરં9 ુ હ�ત વગર સફર સૌથી ઓછ) િવરોધ કોઈ છબી બનાવી અને

-હrમત વગર હતો અને સૌથી વpુ બpું અને કંઈ પણ કfપના , Dકૂો અથવા

આ �થાન રહ�વાની સમય હતોNાર�ક Nાર�ક તે , .ું લેશે કHું છોડ) જશે

�યાર� માટ� કંઈ , બધા અને તમામ માગંતા હોય, િવદાય , અને ડર ન સફર

બધી માર) પાસે છે ક� V ુદંરતા ની �ડાઈ �બૂી આ િવZમાં પાછા આવી છે

²:ુર) ના હોય કહ� છે ક� ભાર� નીચે ગયા, ક� .ુ ં Hું િવચા�ુ` છે .

ગેપ Fત છે , gયાં કરાડ Abyss'm .

રાહ એટલે તે ઈ�છતા અને જS�પ¹ગ ઇ�છા , અવગણીને અને p£ૂપાન

�થળ @ચrતા સરકાવનાર વગર વૉ-કrગ હતી , સાથે સાથે સવાર) , અમે

હમંેશા કંઈક કરવા માગંો હમંેશા કંઈક માટ� રાહ જોઈ ansiosíssimo 

S�થિતમાં રહ�તા હોવા છતાં ºમર સાથે બદલાય છે , અમને બpું તર)ક�

�વે�છાએ મર{ િવ[ુR રહ�.

લેડર

.ુ ંequacionei બેઠા , પરં9 ુ પ-રણામ ગયા અને ધીમે ધીમે Nાર�ય ઘટ)

ઉતર) ક� સીડ) અને !કાશ અને lયામ અને કડક જોયે+ુ ં , �યાં તેમણે

�વે�છાએ બી{ દાવપેચ વ�ચે એ@લવેટર નીચે, અપે@_ત માટ� બધં ન

હતી.
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Dcુય કચેર)

એક �V ુ, એક Fતઃ!ેરણા અથવા િવનાશ, ક� િવચાર એ ઉપાહારeહૃ -�જ

માથંી એક પીwું V ુદંર છે અને �થાિનક વડામથક પર લાવવા અને બpું

satiated અને ભ8ય અS�ત�વ નહ|.

Fત માટ� તૈયાર , Fત તેથી તે િવ,તા તર)ક� આ ભયાનક ફર) જવા

માગતા નથી લાકડાં બહાર શnદો સાભંળવા છે અને તેથી .ું \ં અને .ુ ં �ૂંકા

\ં

સોલ

Hું બની ર�ું હ9 ું તે શSTતશાળ) Vયૂ$ \,ં Wનુઃસ{વન અને WનુGBમ રહ�તા

સમીસાજં સાથે આવેલા પરોઢ એક દાવો Lારા ઉદાસ લાq�ુ.ં

pમુાડો જોયે+ું ના પડદો માં WનુGBમ , �યાં તેમણે ચમ$પ� ઘટના જોયે+ું

વગર જBમે છે , તે _@ણક હતી અને �લેબ vૂર ખસે છે અને મા� મા�

તેમની છબી માં દર�ક _ણ જોવા ઇમેજ માટ� અBય {વન સરળ છે રહ�વા

માટ� અને WનુGBમ

જોઈએ છ)એ અOર , ગાડંપણ ની ગધં , બધા અનબાઉBડ સગા વગર

િવચાર ગાડંપણ �ાસ, oદયરોગનો અનાથ , દ�ખાવ હ�્$સ અને ઇ�છા અને

ઝખંના લીડ મા� એક _ણ એક હ�યા કર� છે ક� ,થી ઘણા લોકો પછ) એક

!ેમ ની પીડાતમારા િવચાર !માણે આ સમય, કદાચ બધા દ�ખાવ કરવા

સદાચાર) છબી તર)ક� પરં9 ુ કારણે મા� અS�ત�વમાં અથવા બધા ભૌિતક

અS�ત�વ સમયે D�ૃ�ુ પામે ન કર� મન શરત અને અચાનક બpું બધં :ય , 

અથવા થઈ શક� છે.

@લિવrગ D�ૃ�ુ

{વન અને D�ૃ�ુ વ�ચે ?આઉચ !_મા , તે Dકૂવામાં આવે છે ?�પKટ , ,
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માયા$ Nાર�ય ?દર�ક 8યSTતને એક _ણ રહ�વા માટ� છોડ) દ)ધી છે.બધા

અપવાદ િવના જલદ) {વલેણ અમે �ૂંક સમયમાં D�ૃ�ુ પામશે લાગે અને

પછ) અમે {વી તેથી , આ િવરોધી હા�યા�પદ છે

લીવર

િ!ય િમ� ... .ું �બૂ vૂર લખી ... તમે ... મારા ઓછ) િમ� ... મારા

આ�મા તમારા માટ� રડ� આ, રા�ે ચાfયા હતા ...!મારા oદય એક તક

લેવા ... આકાશમાં ખોવાઈ vૂર મારા �વત�ંતા ... ... મને મારા િમ�

_મા �ૃપા કર)ને ... તમે લેવામાં આ8યા હતા ... return'sa આનદં ... 

,થી શાતં ... સાયલBસ , અડધાD�ૃ�ુ પામેલા ... માફ હતા ... છેfલા

શnદ માટ� -way ...

ભાગંી

મને મારા આ�મા વરાળ તો, કHુ ં, કાfપિનક માટ� oblivious eુ̂ ત વOા

ભગંાર રહ�શે .એક િવ�વસં થયો ચો�સ વpુ એક _ણ, ને આળસ તર� .

હોઈ

એક અવાજ , એક Dખુ oદય, એક ઉમદા �પશ$, એક રંગ , એક �વ^ન

કfપના ક� બ�ચાના રTત @ચ� બહાર, એક _ણ , અસા�ય અનBય અને

મયા$દા કાપવા સઘંષ$ િવના Fતર વગર હોિશયાર) થી !ે-રત માં �શુી

માટ�લાલ અને એક અથ$માં vુખાવો Lારા સોજો , તે એક પઝલ છે, પરં9 ુ

વા�તિવકતા , એક kUKટ નથી.બી{ મળ)ને મ��ું છે અને આપણે એક

સા_ી અને ઉલટાવી અને !િત@બrબ ભેળસેળવા�ં એક અS�ત�વ , ના

!ો�સા-હત દ�ખાવ તર)ક� માને છે.

બધા હટ$ ના .ું એક વત$માન નોડ વગર ભય ક[ુણા, , ઉBમO �વભાવવા�ં

અને HRુ આ�મા િવના કોઈને અJસુર� છે, પરં9 ુ intertwined છે, અને
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�નુાઇટ�ડ , એક માગ$ છે, એક છેfલી ઇ�છા અને હોય છે, અને લાગે છે

ક�Fતે કHું હોવા ...

ગેરહાજર)

�પશ$ અને તમારા િવZમાં 1ુઓ, ઓછામાં ઓછા કોઈને માર) વા�તિવકતા

ભાYકુ ક� માને , એક મૌન �પશ$ સવંેદનશીલતા વગર, અ�વ�છ રહ�શે.માર)

ઉદાસી unattainable તર)ક� !ા^ય બધા Vખુ તર)ક� સરળ છે.:vુ કર)ને, 

તમે કહ) એક -દવસમાં વ0ોSTત િવના, તમે મને જોવા ક�વી ર)તે, મને લાગે

�પશ$ અને .ું કોણ \ં અને .ુ ં તમને આગળ હશે ન-હr તે જોવા .બધા બન$

�યાર� મને ક� એક બિન ગ મેચ બિન ગ vુખાવો Fત થાય છે.Nાર�ય તમે તેને

છોડ) અને તે તમે !ેમ કરશે હમંેશા તમે !ેમ અને ખબર નહ| કારણ ક� તમે

ભોગ કહ� છે ક� કરશે તમને , ર)તે Lારા, તમે લીધી ...

આ �કડો

.ું વpુ વખત મારા oદય હરા8�ું કર) શકો છો ક� તે કરતાં તમે !ેમ ...

!ેમ કરવા | તમને તમે !ેરણા | | જ હવામાં .ુ ં બહાર Zાસ

.ું તમારા િવZમાં ક[ંુ બધા રંગો \ ં...

  મારા માટ�, તમારા માટ� અને તે માટ� મને ગમે છે

એક -દવસ

મારા oદય આ, એક [ુટ વાવેતર , આ Y_ૃ

તેમણે મને Fદર રહ� છે, કારણ ક� તે દ�વા�ું શકાય Nાર�ય {વન માટ� !ેમ

કહ�વાય છે

hાBસફોમ$ર
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વા�તવમાં aપાતંર ક� સOા સ9ંલુન gleaming .

િવ}તુ પેનલ S�થિત અને સાવ$િ�ક સOા �થળો િનયિં�ત કર� છે.

Vયૂ$!કાશ

�તરડા illuminates

ધરતીJું !�ૃિત અ�પKટ .

!કાશ uોત જમીન પર ટ)પાં ,વી પડ� છે {વન અને !કાશJું tોત .

દ)વાદાડં)

સતત િવ�ૃિત ઓફ pivotally ચળવળ શોધે .

વીજ

oદય વીજ સાથે મારવી ઘCઘાટ)યા સદ) .

ઇલેThોમેqને-ટક મો:

કમ અને મો: ના વ9 ુ$ળમાં આસપાસ તરંગ�વaપની િવચારો :ઓ.

વીજળ)

સ-ક�ટ તરંગ મને લાવે ક� આ વત$માન મા[ંુ શર)ર મારફતે ચાલે

િવ}તુ પfસ

.ું મોડ ફરતા િવ}તુ આવેગ Lારા shaken \.ં

સ�ય !કાશ

લાગણીWવૂ$ક આવેગ Lારા શોધ gયાર� સ�ય શાઇBસ.
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nલેકઆઉટ

Callan આ હોવાની તેજ�વી લાગણી અવાજો Lારા tormented છે.

મીણબOી !કાશ

પીડા અજવાળે

આ ઓગાળવામાં મીણ સ@ંચત .

ઇલેTh)ક દરવા:

ઓપન ધીમેધીમે �પશ$ પરં9 ુ ખોલવા માટ� કોઇ સમય બધં .

મોટરસાયકલ ચેઇનસો

lયામ ઊ:$ ગિતશીલ અિ!ય Dળૂ સાથે કાપો.

electrocuted

તેજ�વી pમુાડો મા ંelectrocuted મેમર) સાફ કર� છે.

ઇલેThોમેqને-ટક તોફાન

તોફાની અનતં electromagnetismos મનમાં {ગર) .

ર� વીજળ)

�યાનમા ંparalyzes ક� એક વીજળ) ઊ:$ બીમ તર)ક� .

શેતાની લાઇટ

દર�ક 8યSTત એક શેતાની વીજળ) !કાશ સામાચારો છે.

ખીલે+ું

�લેિશrગ લાઇ�સ મને plaguing
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આ અખડં સાકંળ ના પેસેજ .

p ૂધં�ં !કાશ

અપારદશ$ક લાઇટ p ૂધં�ં !કાશ અ:��ું માણસો !કાિશત .

િવ}તુ વાયર

વાયર મને શર)ર {વતં ઉ:$ Lારા ચલાવવામા ં.

10 ઇલેUThક સ-ક�ટ

SuBo અને 10 મી સ-ક�ટ માં !ગિત અને એક અિવનાશી પાવર િનKફળતા

છે .

િવ}તુ પતન

ઇલેTh)ક એT�ટસી અને લાગણીઓ ના શnદો પર આવી હતી .

!કાશ કટ

તી� અને તેજ�વી પડઘા ,

વૉઇસ તોડYું પડતો !કાશ ઝળહળતો .

વીજળ) ડાક$

સામાચારો �ખ ઓ-રએBટ�શન સાથે �લૂ કર) રહ�+ું માણસો અ�પKટ .

�લોરોસીનથી

n+મૂ અને બધા -દશાઓ અને અથ; માં ન તો વીજળ)નો આવતા હોય છે.

" Ofusculência "

વીજળ) વેધન એકબી:ના આનદં લાગણી અને દ�ખાવ ઓછો કર9 ુ ં.

140



અSqનનો !કાશ

ગિતશીલ અને અSqનથી !કાિશત �ચકા - પાચં ઇલેThોડ પકડ) ક� તમારા

આ�મા માં �ડા ચાપ છેદતી .

Electrocutáveis

સકં�ત તર)ક� મને એક મજ�તૂ અને ન�) !કાશ માટ� ફોન ક� લાગણીઓ ના

incongruities સતત !હાર અથવા મારપીટ .

�વાઇલાઇટ ગેરહાજર)

ધીમેધીમે વીજળ) સાથે �શુી માર) હોવાની ઉ�ચ લાઇટ માં ધીમેધીમે મને

લપેટ).

સ�ંમરણો

એક તેજ�વી -દવસે કરાર સમાઈ , .ું Fધકાર અને !કાશ શSTત બહાર

આવવા તૈયાર \ ં , સમ5 constelar સDદુાય માટ� શSTત અને ઊ:$

િવતરણ કરશે.

જોખમી !કાશ

અમને યાતના અને ભય અગમચેતી રાખવી દો ક� આ �વા�Xય લાઇટ

ધમક) .

રાિ� !કાશ

Dકુાબલો િથયો0ાઇટસ _ણો અને અસમથ$ માં તમે સાથે આવેલ આ !કાશ

eુ̂ તતા માં તમે intimidates .

લાલ !કાશ
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તી� લાલ !કાશ અને અવરોિધત !વેગક સદ) .

શોક

8યાપક આવેગ અપ વગર Zarpares આઘાત અને અH�ુRઓ મનમા ં.

કંપની લાઇટ

ન થાય Hું !કાિશત અને ન તો કંપનીની !કાશ લાગે છે.

થBડર

થBડર Fગત �વાથ$ અને આનદં �cૂયા અવાજો િવDઢૂ .

શSTતશાળ) !કાશ

શSTતશાળ) લાઇટ અવાજો Lારા િશ_ણ માટ� અBય લોકો {વન િતર�કાર

ર�

ક�વી શSTતશાળ) અને ટાઇ માટ� અશN જોડાણ કાપી ક� -કરણો lacerating 

.

p ૂધં�ં !કાશ

તોિતrગ !કાશ બીમ ભેદYું ક� ઢંકાઇ :eિૃત .

તેજ�વી !કાશ

લાગણીWવૂ$ક કાળો !કાશ ધ િમ�ટ ઓફ !કાિશત

કોS�મક !કાશ

આ�માની �લૂકણાપwું થવાય છે ક� તીsણ અને �ડા કોસમોસ તર)ક� .

!કાશના પાવર
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!કાશ ના હ)@લrગ પાવર િનરાશા ના foreskin મને કારણ ત9ં ુ !કાિશત , 

.ું આભાર) \.ંરો�જrદા {વન હાલની એT�ટસી ની -દશામાં મને માગ$દશ$ન

આ !કાશ , તોડવામાં ડાયનેમાઇટ {વલેણ આનદં તર)ક� પછ) હા

વીજળ)નો અપ કતલ મને અને સામાચારો મને માદંા ભાિવ છે અને

ગેરવાજબી સ�ંકાર) .

તેથી હા !કાશ અને તે મને સા�ય અને સખતાઇ અને ચોકસાઈ ના ક�લર)

�તરડા છોડ) ચળવળ Lારા સા�ય ..ું તે કોઈ !કાશ રન ઊ:$ ધરાવે ડર

છે ક� કારણ ક� આ !કાશ મને છેfલા !કાિશત કરશે જો મને ખબર નથી

.તેથી, બે ²વુો , બે ઉ:$ Fિતમો છે.અને .ું હકારા�મક અને હ)@લrગ અને

કાળા અને હટં|ગ નથી ગઇ હતી.આ !કાશ સ0ંમણ અને અપારદશ$ક

ઇUBkયો , ન લાગણીઓ જ-ડત અથવા nailed વગર, લાગણીઓ અને

તા�કા@લક અને !ેરક �્િવલાઇટ ઓફ સમજદાર) ના �પKટતા માથંી આવે

છે.!કાશ , મજ�તૂ તી� હોય છે અને તે િવરોધ કોણ, ઇUBkયો માટ� , 

!કાશ જોડાવા પર તેના તમામ -કરણો બન$ .

�યાં કોઈ !ેરક ઊ:$ અને તાકાત હોવી તી� વાદળ) ર� અને અJભુવ ગરમ

સામાચારો ના ventilaste અને vૂિષત ન કરો અને ખોરાક લે ક� !કાશ

વગર પડછાયાઓ ,વા અમને િશકાર બનાવતા ક� 8યાપક િવચારો તર)ક�

તમાર) પાસે !િતભા અને શSTત 5ેબ કરશે.તેથી .ું તમને !કાશ જો

ચકાસણી ક� કહ�વા માગો છો અને વીજળ)નો , તોફાનો , ઊ:$ અને !કાશ, 

અિનવાય$પણે �પKટ !કાશ, અને HRુ અમને પાર અને અમને ફ)yસ અને

Nાર�ક આપણને બળે ક� અSqન, ,થી બને {વન છે ક� આગ તેના સૌથી

!ાચીન �વaપમાં છેતેમના ચ�ર આઘાત અને ધBય છે અને તેમના

સડંોવણી માફ) કારણો શોધવા ક� બળ વગર સહન કરવા શSTત અને જોમ

આપી ક� �બૂ જ કારણ ક� ઊ:$ના અથ$માં સામે પ-રવત$નીય અને

િવરોધીઓ લાઇટ, �યાં ઊ:$ િવના કોઈ !કાશ છે અને બpું ઊ:$ ધરાવે
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છે,બpું તેના !કાશ અને �દોલન અને વત$માન છે, તે પોતે હોવા

ધમકાવીને થયેલ છે અને ઘણી વખત તેઓ અBય ઊ:$ સાથે અથડામણ

-હrમત પરં9 ુ તમારા !કાશ બહાર Dકૂ) !યાસ કરતા diriment નથી

કારણ સમ{ શNા નથી ક� િવ@ચ� આરોપો સાથે અમને સામનો , પરં9 ુ

તેહાજર છે અને તે ક�વી ર)તે કર� છે vૃUKટ ઇUBkયો ઉતર) :ય છે અને વખત

મૌન Lારા અમારો િવચાર �પKટતા બતાવે છે, અને દ�ખાવ સખત તર)ક�

શાતં છે અને અBય લોકો નકારા�મક અથવા હકારા�મક ઊ:$ પસાર ક�

શરમજનક અપગં માણી.પરં9 ુ તે !કાશ વાદળ) ર� લાવનારાઓ , પણ તમે

લઇ :ય છે અને માગંો છો તો , તે ઉ:$ �વીકાર� છે ક� એક હક)કત છે

!કાશની ઝડપ , તા�કા@લક , બીજો , સમય ના અWણૂા̀ક છે, અને તે સમય

તેથી કોઇ કાપ હશે ત�કાલ છે��મવક$ ક� દર�કને ઉ:$ કરવાનો અિધકાર , 

હકારા�મક ક� નકારા�મક અસર છે ક� ક�મ તે છે, કારણ ક� સૌથી હા�યા�પદ

વત$ન.આ વાઇ�Bટ ઊ:$ પર વહન કર� છે અને આનદં અને િવLાન 8યSTત

માટ� �cૂયા સેનીટ) અને ગાડંપણ ની તટ�થ ²વુ બને કાળા Faíska ના

lacerating અસર હોય છે, તેથી .ું તમને !કાશ Lારા પહCચી શકાય છે

તમારા પોતાના ઊ:$ ઉપયોગ અને રાખ તર)ક� એક બિન ગ S�મત

esbaterá સલાહ ,િમિ�ત gયાર� ગરમી ઉતાર) પરં9 ુ બેબાક�ં .બી{

ચ9થુા̀શ ની નાતાલની D ૂઝંવણ ન અJભુવતા િવચાર સાથે n+ુ ર� હોય છે

અને િવ_ેપ પર લાવે છે ક� Y_ૃ લાઇ�સ ભાર.n+ુ ર� તેના ર)તે , -દશા , 

માગ$દશ$ન :ણે છે અને �કુાદો ઊ:$ અને ફોટોન , શN �ૂંકા સ-ક�ટ , પરં9 ુ

ગિતશીલ અને હમંેશા !કાશની ઝડપે !વાસ !ેરક પરં9 ુ વાદળ) નથી ર�

��મની છે.તે �નેપશોટ છે, , વીજળ)નો જગાડવો રહ�તા અટકાવી અને

આગવી Vપુરસોિનક ઝડપે પરં9 ુ તર)ક� શSTતશાળ) નથી પેદા ,ના અવાજ

તરંગ અસર કર� 8યવહા-રક ઉ:$ પરં9 ુ ધસમસ9ું અવરોધક Lારા સામનો

આ સ0ંમણ ઊ:$ છે.સીધો Dકુાબલો અને ભરાઈ ગયાં તેજ�વી લોકો Lારા

તર)ક� વા�તિવક છે અને અવા�તિવક લાગે છે, પરં9 ુ બનાવટ) લાઇટ પણ

144



તે કfપના !કાશ શSTત છે Hું િવ�ૃત ક� અપારદશ$ક લાઇટ :�ુ ં.

n+ુ ર�

e�ુસે n+ુ ર� મને ગદંા િછkો Wવૂ$5હો અને આ વાદળ) વીજળ) હડતાલ કરશે

ક� Intolerances વહ� ક� ઊ:$ ઝળહળ9ું કર) આ0મણ કર� .

લેસર !કાશ

આ લેસર !કાશ પેિનh�-ટrગ અને અvૃlય અklય અને qલાિસયસ$ કરવા

¨સૂી આવે છે.તે પોતાના માનિસક ધ 0ોસરોyસ માટ� અસબંિંધત ધારણાઓ

માં એક આ�યા��મક અને મા�ટર !કાશ છે.ઝેર સાથે િવચારો અને

preconceived િવચારો તેની બીમ �સૂણ Lારા અ!ગટ અને િન[ુપkવી

કારણો ઝેર અને તેના મારણ મા@લક) .

છત !કાશ

આ pમુાડો -દશા અને -0યા, -0યા �ટક હ�ડ માં Wવૂ$વ9્ આ અ!ગટ

�યાનમાં ચ|થરા યાદોને !કાશમા ં pervades ક� ously ધીમી અને

uncoordinated massificador ના બેબાક�ં િવચાર ના પગલા ંcools 

ક� મોટર .આ લેઝર સમય માં વેધન ઉ�સાહ) છે અને મગજ અને ઉOેજક

લાઇટ Deambulante Dcુય ઉOેજનના વહ�ચણી કર� છે.

કાયમ એ-ટક ર�લાવતા અને ક�ટલાક હોય છે ક� આ યાદોને હમંેશા �fુલી ક�

છાતી માં બધં છે.

વીજળ)

ગરમી ઘે[ંુ અને ગિતહ)ન અને શાતં બની :ય છે, પરં9 ુ �ેણી અને આYું

બને �યાર� ઘCઘાટ રહ� છે અને અBય લાઇ�સ અને સ:વટશૈલીઓ અથવા
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sighs પણ સરળ હ1ુ Vધુી !હાર _@ણક Fધકાર વ�ચે હાજર હોઈ

0ોધાવેશ ચેપ લગાડ� છે ક� Zાસ અને જબરજ�ત છે અને તોડ� છે અનેવpુ

વીજળ) silences .આ વીજળ) આ િવZમાં બી: વીજળ) પડ) સમયે હોઈ

તક િમલકત -0યા negligenciador અથ$માં નોતર) ક� છટાદાર અને

moans અદા કર)ને @ચ��ત તમારા Fતરા�મા સાફ કર� છે.આ જગંલી અને

મજ�તૂ આયરન ગરમ @ચ��ત ક� !કાશ 5ે રાખ મા� એક તમે છેfલા

!કાશ 5ે અને સવ$8યાપક ભિવKય �લૂી નથી ક� અને તે બળવો તમારા

Lારા ચેપ લાqયો છે �દં) ._ણ ના માગ$ની અપ કાપી અને ધીમે ધીમે

wrenching અને effusively Hું તમે િનય�ંણ , અને કામાધં શnદોની

મેમર) અને !કાશ માટ� તમારા તરસ જલધારા મા ંdrowns ક� !કાશ એક

સાર) માં તમને ફ�ક) કહ�વાની !ચાર .એક કોલાહલ માં તમારા oદયમાં

િસસોટ) અને blinks પછ) વીય$વાન અને Waુષવાચી અથવા tીની અને

િવષયાસTત કંઈક, માટ� ઇ�છા સાથે બન$ ક� � ુબંક)ય શર)રના

smoldering embers , પણ એક બા1ુ પેદા કર9 ું નથી ક� એક �L

8યSTત�વ તર)ક� આ ડબલ અપમાન કરYું તમને પા� હોય અથવાબી:

.આ !કાશ 5ે ગરમી Fધારામાં અને 8યથ$ અને વરસાદ તેમના ગરમી

ર_ણ માં હોય છે અને ખડંો અને કાલાતીત અવકાશમાં તરફ ક� ફ�લાવો

પામે.

આનદં !કાશમાં

આ0મણ કર� અને વૈભવી અમને લેખો આપે છે અને અગ@ણત આનદં vુ: 

ખી કર9 ું અને @ચrતા રસાયણશાt બેઠા�ુ આનદં તરફ દોર) :ય છે , પરં9 ુ

કક$શ નથી , પરં9 ુ અS�ત�વ અથવા લાગણી ક� લાગણી વાક�ફ છે ક� આનદં

િનKકપટ એ@લયન ચહ�રાઓ માં D-ુkત ક� આ !કાશ.તમે આનદં �ટ�જની

અને ચમકતા અને આનદં અિધક Lારા લાq�ું સકંોચન થવાય લાગે છે ક�

લાગણી, બી{ ઇUBkયો અને Vખુી કરવા માટ� અમને Wનુઃ-દશામાન ક� આ
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વધારાJુ ં .આનદં જBમ િવકસે છે અને સકંોચો નહ| અને ખસેડવા અને

ઉBમO આનદં અ�વીકાર વાળ માં અથડામણ નથી ક� 8યસન પર ફ)yસ.

�ૃિ�મ �ઘની !કાશ

�h)મલાઇન અને !કાશ છે ક� , માને છે તરફ દોર) :ય છે , , ક� !કાશ

8યસન ઇ�છા વચન ક� !કાશ �ૃિ�મ �ઘની સા_ી લાગણીઓ ના ચહ�રા

લાq�ુ ંgroping .તે માટ� અમે �ૃિ�મ �ઘની આનદં uોતોમાથંી 8ય�ત રહ�

તેવા eણુાતીત માણસો �ૃિ�મ �ઘની {વન તર)ક� S�થર , 0�-ડટ અને કોઈ

દ�Yું િવના ઢળે+ું હોય .આ ર�વ વાળ અને eyebrows ન£તા અને આળસ

લોડ ક� vૂષણો .િવિવધ !િત-0યા એ જ િવચારોમાં નવા પડકારો તરફ દોર)

:ય છે ક� આ !કાશ eણુાતીત , HRુ ઇ�છા સામનો આ પાગલ અને HRુ

!િત-0યાઓ તેના Lારા મેળવાય છે અને માં માટ) ,વી એક સાથે આવે છે

ક� �ટક પ�થરો Lારા ચલાવાયેલ કર) તેની સOા માં !કાશ છે માટ�ગરમી .

તેજ�વી !કાશ

લાગણીWવૂ$ક ક� !કાશ ઈનામી સ�ંથાઓ ગિત વ�ચે િવભા�જત અને હરખાYું

બે સરળ ર)તે વ�ચે ઝોલાં ખા9 ુ ં, પરં9 ુ કોઈ પણ વીજ Wરુવઠો િવના , તે

�વયં પયા$^ત છે અને vુ: ખ અને nourishes અને િવકાસ પામે છે ક�

!ણાલીગત સમંોહન ફાળ રહ� છે.પરં9 ુ સભાનપણે એક તી� !કાશ બધં

:ય છે અને આ�મ જ શSTતઓ બધં !સારણ કર� છે.

સાયકાડ�@લક વીજળ)નો

આધાર અને અમે આ Lારા આવર) લેવામાં આવે છે તે હક)કત પરથી આવે

છે ક� િવ�ૃિત વધારવા આ સાયકાડ�@લક trovoa- ક� વીજળ)નો બહાvુર ના

અવાજ માં સાયકાડ�@લક e ૂથંાYુ ં.સાથે સાથે તેને અહ| તે બધં , �ેણી અને

ચાલ :ય કારણ ફTત કાળા વીજળ)નો ની િવ�ૃિત માટ� એક બહાJુ ં, કારણ
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એ શોષણ ના �h�B,�ટ અને �ડા અથ$માં ક� caging અને grunts હશે ક�

સOા ક� ભ|ગડા વગર Vસુગંત !કાશ, છોડ�તમે બનાવો અથવા મા�

અનહદ ભોગિવલાસ માટ� તૈયાર S�થર �ાVં ુ રંગો Lારા Wવૂ$5હવા�ં vુKટ

સમજ ��ુRશSTતમાં ચડ) જYુ ં , અથવા આનદં આનદં માગંો છો તો

ઓછામાં eુ̂ ત વગર સાયકાડ�@લક !કાશના મોટ� ભાગે િવZમાં કોની તે

vુઃખ .��ગમેBટ હક)કતમાં �ુકડાઓ તે િવચાર ની ભાવના સાથે vૂર આપણે

�ખ ખજંવાળ) , અથવા ખાલી �ખ મારવી gયાર� તર)ક� અમને ખીજવYું

ક� િવ_ેપ બી: િવZ કfપના ,ઓ , છે ફ�લાયા .આ ચળવળ બી:

ચળવળ, Glows ઈનામી અને 8ય�ત અથવા જોરદાર એક હોવાની સરળ

હક)કત માટ� vૂરના અને તાક) મનમાં �!ે.થBડર સાયકાડ�@લક છે અને �યાં

તર)ક� , !ગટ કરવા માટ� તેમને િવના આ�માઓ vૂર નહ| , એ

bogeyman તર)ક� અફવાઓ અને મતા5હ એક સમાતંર વા�તિવકતા છે , 

અને ખર�ખર છે, જોક� કોઈએ અહ| ઉટપટાગં 8યSTત�વ અને પહ�લેથી

અS�ત�વમાં રહ�લી ની ઉપનામો ખાય છે.આથી બધા અવા�તિવક છે ક�

કાલાતીત વાતા$ છે , પરં9 ુ 5 પ-રમાણો, polígonas અને Vરુ�ખ એક

@_િતજ મા ંdeports , કંઇ , ભયભીત , ભયભીત છે , પરં9 ુ શNતા છે, 

અથવા કોઇ લ_ણ માટ� પણ િવષય નથી , આ લ_ણ એ ગોળાધ$ ક� છેઅને

eણુાતીત aપાતંર િવચા�ુ.̀કોઈ �લો અથવા _ણ માટ� અDતૂ$ , હા અ_રો

જBમે છે કઠોળ Nાર�ય જોવા , અને Vશુો@ભત શા િવચારો, નકલ

હલનચલન અને Vગુમતા ના ત9ં ુ વધે છે, પરં9 ુ બpું પ-ર@ચત કર) અને

ઓછા ગણતર) .કોઈ ગણતર)ઓ વીજળ)નો ઉ:$ સાયકાડ�@લક બી: કોઇ

tોત લાગે વા-હયાત છે ક� એક વા�તિવક �વય�ં�ત$ જો ચકાસણી ક�

વા�તિવક અને અણધાર) છે .Fગત �વાથ$ અને �તૂકાળ ની વડાઓ Fગત

�વાથ$ અને પીળા પાદંડામા ંdesvanecestes છે અને bibliófagos Lારા

યોqય , પણ , અને સતત િવના કાલ5�ત મેમર) ડરાવવા અને નકલી

અને તેના માપદંડ માં થયેલ .ઉપકરણ માપવા ઘેરાયેલા તેઓ આ-�કન
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Dળૂના rotulantes �વાગત અને એ@બિસિનયા ના વીજળ)નો હસYું

.�તૂકાળમાં !કાશમાં છેfલાં !કાશમાં રહ�તા લોકો માટ� ઉપદ�શ આપવો , 

બહાર D�ૃ�ુ તે, અ5ણી આકાશી હક)કતમાં થાય તા�કા@લક આ0મણ .પરં9 ુ

તમામ તેજ�વી !�ો, વpુ ક� ઓછા તેજ�વી !કાશ છે, પણ પહ�લાનંા mo-

ment છેfલાં સાથે Vસુગંત ન હોય તેવી ઉ:$ ર�-ડયેશન , હોય છે

.�તૂકાળમાં લાઇટ �યાં હાિનકારક -કરણો બહાર ફ�ક� પરં9 ુ કોઈ પણ _ણ, 

વેગ અથવા _ણે સળગાવYું માગેં છે ક� , કોઈપણ તેજ�વી અને

�શુ�શુાલ !કાશ ઓછો કર9 ું નથી .�તૂકાળમાં માટ� હાલના _ણ , વેગ , 

બી: ક� અWણૂા̀ક સાથે કાપે છે, પરં9 ુ તેની ઊ:$ શSTત અથવા તેની

તેજ�વીતા પર !ભાવ થતો નથી.શSTત Hું ગણે ચો�સ છે કારણ ક� અમે

પછ) !કાશ અથવા !�Rુ અS�ત�વ કરવાJું ના આનદં આસપાસ

પ-ર�મણ ઇરાદા ઉતાર) Vધુી ચહ�રા Vખુી માં પવન બના8યો ક� એT�ટસી

�h)મ ના શSTતશાળ) અને �પKટ !કાશ માટ� સમય તેથી હમંેશા હોય છે

અથવાખાલી તેમના �તૂકાળ, ઓછ) તી� !કાશ, �તૂકાળમાં {વન પરથી

ર�-ડયેશન !કાશ આગળ જોઈ છે, પણ તે !કાશ ના િસRાતં માગ$દશ$ન

આપ9ું નથી કર)ને !કાશ પfસ �દોલન unmasked કારણ�તૂ ક� િવ}તુ

આવેગ -hગસ$ ક� હાલની તી� વોfટ�જ, {8યા એબી: �નેપશોટ , મા�

એક સરળ ]Tલક કરો અને તૈયાર કડવો !કાશમાં બને+ું અને મા�

આસપાસ �તૂકાળના લાઇટ 0ોલ અને -કરણો�સગ$ સાથે �વગ�ય પદાથ;ની

ને વફાદાર રહ�Yું ક� ઈKયા$ અને િતર�કાર ના ખતરનાક અને બિન ગ

glances 1ુઓ.વેલ ર�-ડયેશન િવ-કરણો હોય છે અને કોઈ !કાશ બી:

કરતાં મજ�તૂ છે કારણ -કરણો�સગ$ િવના તમામ વત$માન સાથે બધા

સમયે સમયે !કાશ તમારા !કાશ કરતાં મજ�તૂ કHુ ં, છે, તે -કરણો�સગ$

એક બાબત છે ક� ,થી આ , vૂષણ છેદર�ક એક તેની HRુ !કાશ, તર�યો

ઇ�છા અને કfપના અને HRુ ઊ:$ િવકાસ અને બનાવટ છે કારણ અને આ

જBમ:ત લાઇટ સાથે માર) પાસે આવી નથી .તેના !કાશમાં રંગો છે ક�
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!કાશ :vુ, પીળા Vયૂ$ ઉ:$ રંગમાં !િત@બr@બત .હક)કતમાં જોઈ

જવાબદાર નથી Hુ ં objectify કરવા foci મા� અવશેષ અને સ9ં@ુલત

અS�ત�વ છે , �બૂ !કાશ નથી.-રયલ નથી તેથી , અમને પ-ર@ચત

આછડતો ઉfલેખ છે ક� શSTતશાળ) ર� ના ફળ છે.પરં9 ુ ચેતના Hું છે ર� ?

ખર�ખર સભાન અથવા બેભાન Hું 1ુઓ કરYું અને તમામ _ણ માટ� �ૂચ

કર) ક� સમજવા માટ� અથ$માં ઘણો માટ� થYું શNતા નથી ક� અવરોધ .આ

સડો preconceived અવરોધ થYું અને તેઓ vુ�તર કરંટ gયાર�

હક)કતમાં કોઈ વા�તિવક અવરોધો છે કહ� છે.બpું ,થી કાfપિનક અને

વા�તિવક અથવા બધા �મ , �યાં છે , અથવા ખર�ખર ઇ�છા અને સભાન

માં અચેતન હમંેશા હાજર ના !કાશ અને વ�ચે કોઈ અવરોધ છે કારણ ક�

સ�ય આપણને અસર કર9 ું નથી ક� અBય આ�માઓ સીટ જ �h)મ રહ�

અવા�તિવક છેHું - અમે �બૂ લાબંા કરંટ અથવા આવેગ છે , પરં9 ુ

�તૂકાળમાં !કાશમાં તે કહ� તર)ક� રહ�તા કાfપિનક એરો�પેસ �વગ�ય {વો

!કાશ શSTત હોય છે હતા ન�) ક�ુ` ક� તે બ.ુમતી Lારા , છે અહ| અમે

સાકંળો માને છે કારણ ક� આપણી :તને માટ� અનામત , પરં9અુથવા તેઓ

!કાશ સાથે દખલ કોણ પછ) ફર) માપ પરં9 ુ, !કાશ !કાશ નCધો રમે છે

અને તેના બોલ જોવા માટ� છે એ નથી.

�ુદરતી !કાશ

તે આ �પKટ અને �ુદરતી !કાશ છે, તે ખાતર) કરવા માટ� �વાભાિવક છે ક�

મા� �ુદરતી છે.તર)ક� મેર� અનહદ ભોગિવલાસનો સેવા આપતા

Conformities , !િત�ૂળતા , સઘંષ$ , વલણ અને સમ�યાઓ સભાન

પરં9 ુ તેઓ �ુદરતી છે , કારણ નથી , કારણ �ડા સ5ંાહક .અને �ુદરતી

!કાશ વ�ચે B�નૂતમ આઘાત બpું સામાBય અને �ુદરતી છે , કારણ ક�

�ુદરતી, અમને આસપાસ અને અમને સરળતા અને શાતં ખાતે લાગે છે ક�

પછ) �યાં છે.હળવાશ ના puffs માગંતા હોય તે માટ� , અમને આસપાસ
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knocking ક� અને flees અને ખાસ કર)ને �પશ$ , સૌ�ય �પશ$ ક� હવા, 

�ુદરતી આનદં .

અwુ વીજ !કાશ

ઊ:$ બળવાન tોત , અમને બદલે છે પછ) આ પરમાwુ શSTત Lારા -હટ

િવચાર કરવો , મનોવૈzાિનક ફ�રફારો, છોડ� .આ વાઇ�Bટ !કાશ ઊ:$

ફ�રફારJું eણુાતીત હોવાની તેજ�વી અસર વધે છે અને તે હક)કતમાં ભોગ

ન નથી પરં9 ુ એક મોર અમને જ^ત ની આવેગ !દ�શોની અને તે કામ પર

લાવે છે.આ ગિતશીલ અને �પKટ િવ�ફોટક -કરણો�સગ$ વધારો .આથી અમે

Vધુારવા અને તેને અમલમાં aપાતંર ના સ_ંેપ છે, કારણ unbalance 

અશN !કાશ 9ટૂ) ક� પરમાwુ એજBટો હશે, તેમના ઊ:$ બળ પરાકાKઠા

છે.અને વળાકં કરતાં મજ�તૂ કHુ ં , અમને ઉઠાવે અને -કરણો�સગ$ િવશે

વધાર� છે ક� આ ફ�રફાર .

નશીલી લાઇટ

અમે સમય તર)ક� મશીન અમને vૂર લઈ :ય છે gયાં આ િવZમા ં , ફયા$

�યાર� :vુ અથવા સવંા-દતા Lારા તેઓ જમીન અને �લોટ અને અમને

આકિષત અને સારો ઇ�છા તર)ક� હોય તેમ વા�તિવકતા બદલી ક� આ

નશીલી લાઇટ પાખંો હરા8�ું પરં9 ુ તે એક ખરાબ શ�ુન આશા છે જો

તર)ક�!�ય_ પ-રમાણ અને કાfપિનક, અવા�તિવક અથવા Vખુી એક િવZ

માં અમને લે છે.!ાણવા�ુ માટ� અપHકુિનયાળ વા�તિવકતા Lારા અBય

0�ઝી ના પ-ર!ેsયમાં જોવામાં અને િવિવધ kUKટકોણોથી અને voluptuous 

પ-રમાણમાં જમીન રbો નશીલી લાઇટ !વાહ અને તે �ટોછવાયો

એિપસોડમાં :ળવી ,ઓ એTસેલ �યાર� તેથી સવંેદના�મક !YિૃO અને

lયામ ઊ:$ એક �ી: પ-રમાણ છે .આ જ !�ૃિત િવZમાં વા�તિવકતાઓ

અથવા લાઇટ વ�ચે અથવા કારણ કંઇ િવરોધ લાઇટ હોય છે.
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થBડર

કડવો ઝઘડો અને શાઇની તર)ક�, amórfica અને પારદશ$ક !કાશની બચી

જમીન ફ)yસ ક� વીજળ)નો infuriates .આકાશી માં શરણાથ�ઓ તેઓ આ

લાવા !કાશ અને શSTત Lારા પોટ�SBશયેટ�ડ બેકા� ૂ e�ુસો ચા+ુ કડવાશ

.બBસ$ અને !કાશ અને �નીક) સOાના ગેરહાજર Fધકારમાં આ !િત�ૂળ

Fધારપટ Lારા આ0મણ ક� ,નાથી અS�ત�વ !કાશમાં ફ)yસ અને તે લાવા

ઉ:$ વીજળ)નો Lારા acalorar નહ| અને !કાશની Vખુ વધાર�

છે.Uncharacteristic માણસો !કાશ બીમ Vખુ હોઈ .

જનર�ટર

જનર�ટર, જનર�ટર અથવા લવ લવ!

Hું ¥ધણ આ ન વ��ુ$અલ દ° -હક ઇ�છા , અને આ ભાવના સબંધંી @લrક

પારદશ$ક �ુબંન અને ભાવના�મક ઊ:$ અને વીજ જોડાણ િવકાસ માટ�

આવlયક કંઈક માટ� તર��ુ ં .આ જનર�ટર આ -દવસ થી -દવસ ના ઉ:$

ફ)yસ ક� ના�તો, અથવા રાિ�ભોજન , અથવા પાણી લેવા તર)ક� દ° િનક

!િતિનિધ�વ \પાઇ ચહ�રા સાથે egos અને 8યSTત�વ Wરૂ) પાડ� છે.કોઈ

મા�ક અથવા lacerating િવચારો, વા�તવમાં !ેમ ના ઉ:$ અથવા ઊ:$

અને તી� વેધન અને !િતિનિધ , એક અિવનાશી પાવર અટક) :ય

Nાર�ય ક� ક�બલ Lારા મેળવાય {વન ક� !ેમ અને એકલતા લાગે વીજળ)

ના !ેમ આપણને enquadramo પરં9સુા�ુ ં, કાયમ !હમંેશા તર��ું જોવા

માટ� ઇ�છા વીજળ) અને ક�ટલાક ધીરજ �ટક વાયરો હોય િવ}તુ મા�યમમાં

કHું !િતિનિધ�વ ક� -દવસ અને �ાVં ુ ચહ�રાઓ એકિવધતા શોધ કર)

હતી.જBમ:ત મોટર ની કfપના માં સાહસ અને વા�તિવકતાઓ પહ�લ

પરં9 ુ ત�કાલ સપંક$ વા�રુોધ સાથે .મોટર {વન માટ� જaર) સપંક$, મોટર

આ સવ$સમંિત વા�તિવકતાના હોઈ અને વત$માન પરં9 ુ સભાન ઇ�છા
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લગભગ અvૃlય અBય વા�તિવકતાઓ ની તાક) હશે, પરં9 ુ તે છે નહ| !�યાં

તા�કા@લક તક ના અથ$માં હમંેશા હાજર હોય છે, તેથી મી-ડયા નીરસ ન

હોઈ શક� પરં9 ુ મી-ડયા !ેમ જનર�ટર િવચારો અને ઉપલnધ સસંાધનો માં

�લાઇyસ ;!ેમ િવશે જનર�ટર ચોર)�પીથી ભટકYું અને કોઈપણ અBય @બન

વ��ુ$અલ પયા$વરણ પર હમંેશા છે અને આ �બૂ જ ર�યાપ�યા ના હોવા , 

પછ) તે બનાવે આનદં ની :તે કરYું ન શકો િનયિં�ત , અને તમે હમંેશા

stifle ઇ�છતા આ�મા �ુકડો આ હમંેશા હાજર ચહ�રાઓ માં

proliferates.ઊ:$ એક અને સતંોષ તેના અથ$માં બ.ુસા�ં�ૃિતક , અમે

વ��ુ$અલ અને કાfપિનક છે માટ� ફTત નવા િનયમનકાર) ઉ:$ �પાવી

અBયો હાજર)માં અથવા િમરર પર , િવિવધ વા�તિવકતાઓ િવકસાવે છે ક�

સતંોષ ,મ છે એમ , ઉ:$ કોઈપણ ભાગ વેચી ન શકો માટ�B�hુોન ભાવના

ઉ:$ , આ !કાશ ના વા�તિવક !ાણી છે ક� .±�ગન !કાશ શકો !કાશ !

વીજળ)

આ વત$માન અમને મારફતે વહ�તી અને હા, દરરોજ revitalizes અમને

તાકાત અને gleaming mime અને �લૂ કર) રહ�+ું માણસો આપે છે!

વોકસ$ તે Lતૈ અને દમનકાર) વા�તિવકતા છડ� ચોક ક� !કાશ ક� માદંા અને

�વા�Xય 1ુલમ ના બળ કર) શક� છે.જો તમે તેના બદલે આ eણુાતીત

વા�તિવકતા અને નવીનતા અને િસ�R , િસ�R આ ભાવના ના િવરોધી

રાસાય@ણક અને રાસાય@ણક ફ)ડર સ-ક�ટની હકારા�મકતા ફ)yસ, આ

વત$માન નકારા�મક ²વુો અધ$:5ત ¨સુણખોર) અને જ-ટલ છે અને

િવરોધી 8યSTત�વ �ડા પીડા ઘટાડવા Fગે તમને abatas નથી, Ridas 

બેબાક�ં -ફડરછે કોઈ આનદં લાગતાવળગતા તર)ક� તબદ)લીપા� નથી, 

પરં9 ુ આ િવચાર અને hાBસિમશન ના �ુબંક)ય તરંગો કરવા મન drags 

.િવચારો ના !સારણ વા�તિવક અને Magnetizing છે અને આ સ-ક�ટ

આપણે બધા @બટા nલોકર બાb ઊ:$ શaઆત કર) છે , કારણ ક� દ@લત
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સવંેદના અને Vખુી ના કાલાતીત હવામાં હાલની �!ેડ હોય પરં9 ુ આ {વન

માટ� અમારા તરસ વધાર) નામ1ૂંર કર) શકો છો સ-ક�ટ અને કોઇ િવકાસ

પામે છે.આ આવેગ તેથી આપણા િવચારો પર અસર અને Nાર�ક થાય ક�

િવચારોમાં તકરાર િવકાસ , પણ તે દરવા: ના ઉOેજના બાb વા�તિવકતા

તરફ દોર) જશે ક� , વીજ Vખુ લાવી શક� છે.

n+ુ લાઇટ

કારણ�તૂ મજ�તૂ લાગણીઓ વાદળ) !કાશ Wલુ અને સીડ) પાર અને

ફ)yસ અને આ સભંિવત િવનોદ) િવકસાવે છે ક� લાગણીઓ શSTત ઉતર)

:ય .વpુ તી� , મજ�તૂ , થોડ) વpુ વાદળ) શોધી ક� પારદશ$કતા

છટાદાર િમ�તા તેના અfhા સવંેદનશીલ બીમ Vુદંરતા �વાગત કર� છે, 

અને ગહન િવભાગીકરણ લાગણી અને આ પાિથવ તરંગ માં ઈનામી આવી

રહ) સાથે અમને ન_�ની માં િવકાસ પામે છે.આ શSTત �ડ) અને કાયમી

િમ�તા અસર વાદળ) , પીરોજ રંગમાં માં રહ�તા લાગણી �ાVં ુ મનમાં

િવનાJું અસર કર� છે, તે પોતે ગાડંપણ અને vુલ$ભ Vુદંરતા આનદં !ેમીઓ

અને વાદળ) toning ઓફ :vુઈ બીમ ધરાવે છે.સિંધકાળ તી�તા ના V�ૂો

તેમણે િવકસે છે અને ઊ:$ અને અિનKટ ગરમ ર_ણા�મક !સારણ અને

યાતના અને મૌન સાથે ડો´ , ના, eludes અને અDતૂ$ િવચાર આપણને

આછડતો ઉfલેખ છે ક� ન મા�ક , તે જqયાએ મજ�તૂ વાદળ) !કાશ અને

intensifier છેવા�તિવક અને કાfપિનક આનદં છે, પરં9 ુ તે અસર કર� છે

અને ,ઓ હમંેશા ખસેડવા અને �ત-રક અને અમીટ િમ�તા માટ� મયા$દા

બહાર ચલાવવા માટ� તેમના પર અસર કર� છે .તેમણે !ેમમાં પડ� છે અને , 

કારણ િવનાJું પરં9 ુ લાગણી માટ� ખોરાક સેવા ક� આવે છે અને આનદં લાવે

છે અને વાસના ડો´ ક�વી ર)તે, ક� આનદં ક�લર) છે અને બpું આ0મણ કર� છે

અને નીચે આવેલો છે અને abrocha પ�કો ક� આ વાદળ) !કાશ સાથે

ઉOેજના એક !ચડં છેસમય સાથે અવ_ય પરં9 ુ તે આ ભિવKયમાં અvૃlય
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નથી ક� ઊ:$ સચંય , એટલે હમંેશા અમને બેકા� ૂ તેજ�વી આનદં ના �તર

બદલાય દો નથી ક� આ ર_ણા�મક !કાશ હાજર છે.

પાવર કોડ$

@ચrતા વાઇ�Bટ Fતઃ!વાહ િવ}તુ ક�બલ આશા -ફડરછે અને નવી અને

�ટ�-ટક હલનચલન નહ| ક� અમે@ઝrગ પરં9 ુ ઝડપી અને કHુકં કરવા ઇ�\ક

િવચારના સાથે કંઈક મારફતે શર)રમાં મારફતે ચાલે છે.લકવા5�ત ગિત, 

તણાવ રચનાઓ થાય છે અને વા�તવમાં દર�ક અBય માટ� અમને જોડાઈ

:ય , િવચાર સીડ) નીચે હલનચલન િનયિં�ત અને માપી .અમે વત$ન , 

ચહ�રા અને હલનચલન અને વશંના અને {વનના _ણો ચડતો માં ��મવક$

અમે વગ��ૃત , આ િનસરણી િવચારો, !કાશ �ટોપ વગર એ�ક�લેટર સે

!વત$તી ક� વા�તિવકતા ની ગાડંપણ પર લઈ :ય ફ)yસ છે .XXI , ઉ:$ , 

:vુ, કો���મુ, દ�ખીતી 1ુગલબદં) સાથે બધા , પરં9 ુ �યાન આપYું સીડ) , 

દર�ક જણ {વનની એ�ક�લેટર , વધે છે અને ખાસ કર)ને જો કોઇ આધાર

આપે છે ક� સીડ) ચઢ) , માણસો હોય છે, તે પયા$^ત છે કરશે અથવા તે

એક બાબત છેસ9ંલુન .સOાના બેલેBસ ચળવળના સ9ંલુન માટ� જaર) છે

અને પડ� છે અને દર અS�ત�વ ના �તર પર ચઢ� , પરં9 ુ તમામ નીચે જવા

માટ� અથવા ચઢ) , !યાસ પર અમને આધાર આપવા માટ� અને સતત , 

પછ) બ@લદાન ની ભાવના :તે ક) વધારવા થયેલ લાયક ,ઈ: ક� �ટોપ

વગર અને તે િવચારના અS�ત�વ !કાશમાં લઈ શકશો.આપી શક� છે ક�

બાb દળો કોઈ સ9ંલુન, પગલાઓં ઘન અને સૌથી મહ�વWણૂ$ િવ}તુ ક�બલ

માટ� {વનની ચ0 , WXૃવી ફ)yસ ક� ઊ:$ આવે આશાJું ક�બfસ Lારા

મેળવાય છે.

ઊભરા9 ું !કાશ

સીએઆઇ અને અથ$હ)ન બોલYુ ં , તે �મણા ઊભરા9 ું બાb વા�તિવકતા
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સામનો gયાર� પછ) _ીણ થઈ જYુ ં, , તમામ !કાશ ,વો દ�ખાય છે , ભળે

છે અને અભે§ ઇ�છા શાખા !કાશ માં વધે છે.!ેમ િવ�તરણ અને

contaminates તર)ક� ખાર અને નકલી �ટોછવાયો ગાડંપણ ઊભરા9 ું

ઇ�છા સાથે ધમા$દા , બધા િવચારો ધરાવે છે અને !��ુવ અને

domineering હોઈ કરવાની પરવાનગી છે, તે :ય ક� નવસચંાર ઊ:$, 

ઉછાળ ગરદન એTસચેBજ છે, આ તેજ�વી સામ5ી છે .

સળગે આકાશ

તેઓ િવચારો અને િવચારો અથવા કC-0ટ માટ� ખર�ખર ઇ�છા તમે {વન

આપે છે અને ખસેડવા ક� તારા ,વા છે ઇ�છા કરતાં મજ�તૂ કHુ ં, તેજ�વી

આકાશ ના સWંણૂ$ સ9ંલુન હાસંલ કરવા માટ�..ું કહ� છે constelares 

તારાઓ વ�ચે સતત -0યા!િત-0યા માટ� અપીલ છે ક� ઊ:$, અને તારાઓ

શSTત Lારા !ગટાવવામાં આકાશ કરતાં વpુ Vુદંર કંઇ , અનBય છે

પ-રવત$ન અને -0યા!િત-0યા અને ટચ માટ� !કાિશત આકાશ ઇ�છા અને

ઇ�છા સાથે એક આ�મા કરતાં મજ�તૂ કંઈપણતારા િવચારો magnetize 

.

ઊ:$ ±�ઇન

તે ઊ:$ , gયોત િવના pમુાડો માં નાશ પામYું એ બરડ વા�તિવકતા

અબરખ અથ$ઘટન ગેરહાજર ન દા.ત. ક�વી ર)તે તે મને scares 

.મહ�વWણૂ$ ઊ:$ , આવાસ Lારા દબાવી દ�વામાં અને લાગણીઓ

�ફ-ટક)કરણ િનઃશકંપણે રાજક)ય ચોકસાઈ એક મા�ક છે છે gયાર� .ુ ં િનરાશ

\ ં .HRુ ઊ:$ હ� આ�મા ભય ના ર)તે એક :vુ માં તમને પ-રવિતત અને

સાચા તXયો અને વ�9ઓુ બદલવા કોઇ આવેગ હાલની ધરાવતા મનમાં

પસાર અને િવકાસ , , બધા માટ� પગલાઓં અને ચ0 બદલાતા રહ� છે ઉડ�

છે, પરં9 ુ Nાર�ય અનેઆ sofridão લાગણીઓ ., અમને નહ| ક� આ
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ફ�રફાર પોતાને DTુત અને તમે ભોગ અને {વનની ખાસ કર)ને પ-રવત$ન

વધે છે.

{વનના !કાશ

ઉ�કટ ના ગાડંપણ �બૂી .શા સહજ ભાવે !ેમ અને 1ુ�સો માણી શકાય કરવા

માગંો છો અને િનરાશાઓ ઘણી �મ ખોલો.Deluded અને મને �યાન

ક�UBkત અને કોઇ 1ૂઠાwુ ં pierces ક� સ�યના !ેમ ના પRિતનો , સમ5

�યાન ક�UBkત !ેમ.અમે હોવાની સાચી ઓળખ સામનો કર) રbા છે , તેથી

!ેમ કર) ^યા[ંુ ના રમી _ે� પર નqન આપણા પર !ેમ રાcયો આવી રહ)

શા એક �ડા સિંનKઠ જaર) છે અને હ1ુ Vધુી સાર) વ�9નુે પસદં એક જaર)

બનંે 1ૂથના reciprocate છે અને �બૂ , આ ડાયાલેUTટક ધારણા છે !ેમ+

1 = 1 1, �યાર� તા-ક�ક એક કંઈપણ નથી આનદં કર) શકો છો.પ-રણામ

પછ) સભંોગ એ મ�યમાં સ�ંTુત S�થિત છે ક� ,થી , સામાBય ર)તે આ

વલણ અને Dfૂયો અને વત$ન e ૂચં ટ�STનકલ નથી તેથી જો તા-ક�ક 1 + 1 

= 2, સાચો છે, પરં9 ુ આચાર ઉ�પાદક હશે ન-હr.સમ{ અને આનદં આ

સા�ું જ uોત છે , અથવા કર) 8યSTતિનKઠ અથવા અBય પગલાં પગલાં

તર)ક� ખર) આઝાદ) રાખવાનો છે.ઠ)ક છે, .ું તમને ઘણા માટ� આ માપદંડ

હશે , નીચેના પગલાઓં કા�ુ Wરૂતી લો�જકલ અથવા અતા-ક�ક રહ�તા

નથી, .ું સWંણૂ$પણે ખાતર) કરવા માગંો છો, તેથી .ું સમય સમય પર મને

Dખૂ$ કfપના , અને આ, ભાqયે ગધેડા છે,મ ક�, તેના બદલે ઠગ , �ૃિ�મ

ગધેડા , છે , પરં9 ુ , ખર�ખર �યાનમાં તમારા પોતાના તારણો લેવા , આ

�િૂમકામાં Nાર�ક ઊભી થાય છે..ું ફો@લસ ભય હોય આકS�મક િવશે , તે

માટ� અહ| નથી, અને ઉBમO કારણ બનાવતા નથી ક� વલણ જ ચો�સ

સજંોગોમાં છે અને અBય લોકો Lારા િનણ$ય �યાર� , એટલે ક� ઘણીવાર " 

વસવાટ " પર આધાર રાખે છે.ક� તક$ અDકુ પછ) .ું .ુ ં 0�ઝી \ં કહ�વા માગો

છો બદલ9ુ ં , .ુ ં ... ક� અનેક લોકો ગ��ું અને તેથી, અમે અમે વpુ !ેમ
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અને વpુ અને વpુ માગંો , સતંોષ Nાર�ય છે ધાર� .ુ ં શા માટ� !� Dકૂ)

તર)ક� �બૂ !ેમાળ મહ�વાકા_ંા .નીચેના કહ)ને પીછેહઠ , બધા !ેમમાં

ફો@લસ મોકલYું મફત છે, આપણે િનબ$ળ અને ઘણી વખત ચાલાક)થી

છે.અમે તે અમે !ેમભયા$ કરવામાં આવી છે કારણ ક� !ેમ, શા માટ�, {વન

ના શાણપણ �નેહ arouses અને ચા+ુ ક� ક� લાગણી , !ેમ ના અિધિનયમ

અને �પKટ ર)તે ક� !ેમ વહન સા�ું છે ક� , માને છે કરવા માગંો છો અને

�વય�ં ૂ , .ું !ેમ કર) અિધકાર છે કારણ કહ�વા માગો છોપછ) દર�ક અBય

!ેમ અને �Vુ ક� પીડા વગર પાથ પર એક !ય�ન અને -દશા Lારા {વન

!કાશ આપે છે.તમે મહOમ ઊ:$ િપ9 ૃ ર1ૂ કર� અદ�તૂ અS�ત�વ ભોગવે

છે.Vયૂ$ િસ�ટમ પોતે વાક�ફ છે ક� બીમ માં !કાશ નાટકો, મને લાગે છે .તે

આ ઊ:$ ઉOે{ત નવસચંાર , સપંક$ કર)ને !સર� કારણ vૂરના @_િતજ માં

Nાર�ય, !ેમ !કાશ મેળવે.અને Y�ૃR પામે છે અને સમીકરણ + ..... = 

વOા અનતં 1 + 1 + 1 + 1 છે તો.સાથે સાથે !ેમાળ �ુબંક)ય દળો , 

મોહક બળ માટ� _ે� અને :ણવા ઇ�છા આકિષત , અને ઇ�છા સતંોષવા

અથવા મા� આનદં.

ઊ:$ એસોિસએશનો

!કાશ : ગરમી : Vયૂ$ : સOા : અલગતા : લાળ : �ુબંન : શે-રrગ : 

લાગણી : આનદં : પ_ : જBમ-દવસ : જBમ-દવસ : ºમર: ºમર : 

ધીરજ : સતત : િવજય : બ@લદાન : પેઇન : હ)લ|ગ : તબીબી: આરોqય

: જોમ : એનજ� :પાવર : નWુસંકતા : હતાશા , vુઃખ : Jકુશાન : ચ�ર

: ચ�ર આવતા : 0�ઝી : 0�ઝી : હોS�પટલ : હોS�પટલમા ં : પછાત : 

ઈ�છા : ઈ�છા : માગંો છો : {ત : {ત : �Rુ: �Rુ : D�ૃ�,ુ Jકુશાન

Fતધા$ન : કોઈ : એકલતા : િવચારસરણી :બનાવટ : શોધ : 1ૂઠાwુ ં : 

Âરતા : અનૈિતક : સ: : સ: : ઠપકો , દંડ : પોલીસ: Vરુ_ા : 

સલામતી: S�થરતા : સ9ંલુન : અસ9ંલુન : અસામાBય : રોગ : 
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માનસશાtની : મદદની : થેરાપી : ]Tલિનકલ : ઇB,Tશન : નસ$ : 

મો-ફ�નના : ±ગ :�મ : િનરાશા : @ચrતા ગભરાટ : વોfટ�જ : લડાઈ : 

લડાઈ : ફાઈટર : િવ,તા : ર�સ : �પધા$ : એ±�ના@લન : ભય : ભય : 

શકંા : !�: !� : જવાબ : !�: �જzાસા , રસ ;સતંોષ , આનદં : ઉ5

ઉOેજનાનો અિતર�ક : લાગણી : સિંનKઠ : ઉOરદાિય�વ : દોિષત : દોિષત

: િનદ;ષ : DTુત : �)ડમ : જU�ટસ : ઈમાનદાર) : સ�ય, ઇમાનદાર) , 

પારદશ$કતા : ઇનિવ@ઝબલ : અવા�તિવક : અિવ§માન : કfપના : 

સGના�મકતા, �વ^ન : �ઘ : બાક)ના : શાિંત :શાતં : છોડો : બધં : 

સાઇન : સzંા : ર�ખાકંન : પેSBસલ : રબર : ટાયર : રોડ : !વાસ : 

hાBસપોટ¶શન : h�ન : લાઇન: નીડલ : િપન : િસલાઈ : ઓપર�શન : 

હ�ત_ેપ : ફ�રફાર : hા]Bઝશન : પગ+ુ ં : માપન : વગ�કરણ : 

ઈBડ�Tસ:શરતો : શnદો, શnદસDહૂો : સવંાદો : !�યાયન : અ@ભ8યSTત : 

!દશ$ન : !�9િુત : પ-રચય: આDખુ : પ-રચય : W�ુતક: શીટ : h) : 

!�ૃિત : પવન: એર : સDkુ : આગ : WXૃવી, Vયૂ$ િસ�ટમ : ઊ:$ : !કાશ

: પાવર : ર�વાદળ) :)

ઊ:$ નવીનીકરણ

સતંોષ સાથે અસતંોષ રહ�

લાઈટ સD�ૃR

.ું તમારા િવZમાં ક[ંુ બધા રંગો \ં

લકવો !કાશ

કંઈક ક� અમે ચા+ુ રાખવા માગંો તો અમને રોકવા , પણ તે કોઈને અમારા

માટ� જવાબ આપે છે અને બી{ પીડા સામનો કરવામાં આવી રbો સમજવા

માટ� પગલાં મારા િમ�ો , ધીરજ અને ��ુR !િત-0યા આપે છે �યાર� , કારણ
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ક� કથા સમજવાના અને લાગણીઓ , સવંેદના અને ઉOેજનના પેદા તે

-0યા છે જો શા બધં કરશે.ક� અમે અJOુ-રત બાળકો હતા તો અમને લકવો

થવો ક� !� શા મફત ઊ:$ છે.-હrમત મારા િ!ય શnદ િનણ$ય કર) માટ�

ઓડ$ર છે અને , સામાBય અને અસામાBય ... કોઈને હોઈ શક� છે તે કારણ

જજ , હશે!અમે બધા �Rા હોય છે અને .ું આપી િવZાસ છે ,ઓ િવZાસ છે

ક� ઇ�છા અને સવ$z અને આ ઇ�છા @ચrતાનો -ક�સાઓમા ં, પરં9 ુ �લૂભર�+ું

પડઘા સાથે જળtી લાગે આછડતો ઉfલેખ અને !સારણ eludes ક� એક

હાપ$ તર)ક� .આરામ અને અમે વાત અને મૌન િનKકપટ અથવા અિનયિં�ત

-0યા છે અને નથી કારણ ક� અમે બે વાર તેટલી સાભંળવા માટ� બે કાન

અને એક મC હોય સાભંળવા કરતાં વpુ કંઇ , થોડા તમને મૌન પણ

torturous બની શક� !યાસ પરં9 ુ ઘણા 8યSTતલ_ી D¢ુાઓ જવાબ

આવશે !િતકારઅને િમલનસાર મૌન શાતં છે પરં9 ુ તેથી શાતં અને તમે

મૌન સાભંળ) સાભંળવા impulsiveness અને બેકા� ૂ ઇ�છા ઇ�\ક સWંણૂ$

શt તર)ક� કામ કર) શક� છે!

એક -દવસ એક Fતર હોઈ તો

એક -દવસ એક Fતર હોઈ તો, કરશે િવનાશક , ડરામણી ઘCઘાટ)યા , 

અથવા હતી અિવરત તેજ�વી, Vુદંર, દ)]^તમાન અને મહ�ન9 ુ ... િવિવધ

લા_@ણકતાઓ , -0યા િવિવધ S�થિતઓ , િવિવધ !કાશ, એટલે દર�ક ર�

મJKુયો તર)ક� દર�ક ર� છે /અનBય અને િવિશKટ હોય છે.વેલ એક -દવસ તે

Dળૂ હતી ઓછામાં ઓછા Fતર� હોય તો .સમયે શેર ક� લોકો અWણૂા̀ક ઊભી

ગમે �યાર� તર)ક� દર�ક ર� , -0યા �વaપમાં હોય છે.અમે બીમ પર કામ કર)

રbા છે / અમે -દશા અને �થળ બદલી શક� , હોઇ .તમે આપેલ માટ� રમત

છે : અહ�વાલ �થળો અને .ું ભગવાન ના નામ જગાડવા કરશે !થમ વખત

Fગે, એક -દવસ .ું વણ$ન કરશે , , મને નીચેના વાતા$ સભંળાવી , એક

Dસુલમાનોનો Dcુય ધમ$5થં અJયુાયી સાથે વાતચીત માBયતાઓ અને
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િવZાસ હોય દ�ખાયાહાથ અને ઝJનૂી તમે મહOમ �કોર છોડ) દ�વ Wછૂો

અને તમે ખર�ખર �બૂ છોડ) દ)ધી.માય -ડયર વાતા$ ઉકળે પરં9 ુ , છેfલે

:ણકાર) !કાિશત થાય ?પરં9 ુ િસવાય આ વાતા$ પરથી .ું અમે -0યા અને

િ�gયા છે ક� જણાવવા માગીએ / પયા$વરણ સાથે અ@ભનય અને દર�ક

તમારા ઊ:$ / આકાર / વત$ન સાથે ડાઇસ રોfસ કર) .

{વનના !કાશમાં �નાતક િપતાની ઉપદ�શો

.ું મારા િપતા સાથે સાથે મારા ઉપદ�શો કરવા માટ� આ યોગદાન ... બpું

એક બીટ આભાર ... ક� અમે ... અમે બધા માટ� સવંેદનશીલતા સાથે ... 

અમે અમને આસપાસ D ુ... {વન !�યે �યાન છે gયાર� રચના ક�વી છે

!િત@બrબીત !કાશ

.ું મા� 0�ઝી reflect'm

તેજ�વી સવાર�

ક�વી ર)તે સારા ,થી ગાવા માટ� પીળચ�ંુ , માછલી તર) અને Y_ૃ

ઓSTસજન સાથે , મારા િવZમાં :ગે ..ું તમને મારા accomplices આપે

છે: એ પીળચ�ંુ િપr�સ તેણીના ગાયનની સાથે enchants .પાણી પર આ

smartie માછલી S�વિમrગ અને �લાઇyસ .અને breathes અને !ેરણા ક�

એમેઝોનની બCસાઈ .આ �ણ માણસો અને મા[ંુ િવZના !ેરણાદાયી

ચળકાટ , .ું તેને 20 વષ$ પહ�લાં હતી તર)ક� િવZમાં સર�રાશ ક� િવBડોમાં

vુિનયા qલોબ , �િુનયન મા� એક ઉદાહરણ હ1ુ !િતિનિધ અS�ત�વમાં વpુ

ધરાવે છે.સોિવયેત સમાજવાદ) .આ eલુાબ તેના Dળૂ રંગમાં એક છે

િવZમાં .ુ ં મારા માટ� , ખતં અથ$ થાય છે અને બીજો મજ�તૂ લીલા ટોન

માં દોરવામા ં , પણ બે રણ eલુાબ , મને એક થવા envision બનાવે છે

રણ ની ર�તી ના સમય અનાજની Lારા કંપોઝ બનંે હોયમને આશા માટ�
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!તીક છે.મા[ંુ લખાણ િવZમા,ં મને લાગે છે, અને .ું D ૂઝંવણ ન

અJભુવતા હોય એમ લાગે છે.એક સWંણૂ$ ગરમ વાતાવરણ અને તેજ�વી

સવાર� ફ�લોિશપ ઓફ eલુાબ કfપના કરવા માગંો છો તે અહ| ક�ટલાક

!ેમાળ આ�મા લખવા માટ�.

આ " વfગર " Moorish Filipe સાથે 200 -દવસો

.ું સામાBય કરતાં અલગ વા�તવમાં ઉઠ� અને મારા અS�ત�વ િવ�9તૃ કરશે

આ W�ુતક Lારા rar લેખન અjયાસ0મો શોધવામા ં.

.ું િવચાર ક�વી ર)તે !સારણ પર અસર કર� છે અને !કાશ અને તેની સOા

પર તે સમાન છે.

અમે બધા બ.ુિવધ kUKટકોણો િવશે િવચારો તર)ક� સાકંળ અJસુરવાની

જaર.

આ�મા દખલકારક _ણો છે .આપણે આપણી :તને જોવા , ર)તે હમંેશા

િનKકપટ નથી.

ઊ:$ વધે છે.Misdemeanors સાથે Dlુક�લીમાં મનમાં કાયમી આવે છે.

રાગ માં અવાજો એક અવાજ કરતાં મોટ�થી ઉ�ચાર) .

શnદો કલા અ@ભ8યSTત છે.

આ @બrvુ પરથી !ેરણા હશે.oદયના ધબકારાને નસો િવ�તર9 ું ક� તેના લય

છે.

દમન �ટ)fથ Lારા કરવામાં આવે છે .

તેમના તમામ સ હોય છે.બધા અમે અિનKટ િવશે િવચારો.Nાર�ક તેઓ

અમને બધં કરો .
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અમે બધા િવચારો.�Dિૃતઓ હમંેશા હાજર નથી.

તે ખરાબ છે , કારણ ક� િતર�કાર !ે-ટSTવસ નથી .નથી બધા સમયે યોqય

સમયે તક .

અમે ભોગ Nાર�ક મા� કારણ ક�.અમે બધા અ@ભ8યSTતની �વત�ંતા છે .

સ�ય કરતાં વpુ !ામા@ણક કHુ ં..ું અ@ભ8યSTત િવિવધ �વaપો છે.

સાથે સાથે હોવા સ9ંલુન હોય છે.

સ9ંલુન િનયિમત ચ0 છે .નવ$સ હોવાની એક અસ9ંલુન છે .લોકો -ટ^પણી

!ેમ.

અમે બધા HRુતા છે.Vયૂ$ ઉ:$ tોત છે .

સાવ$િ�ક !ેમ ક[ુણા begets .આ અસામાBય કંઇ થાય છે .અમે માગંો

�યાર� બધા �લૂી .ઘણા પ-ર!ેsયો હમંેશા �યાં છે.�બૂ થોડા િવચારો માBયતા

.

�યા ંirreparable વ�9ઓુ.બધા અBયાય િવષય છે.

!ેમ આનદં ના એક uોત છે.

હમંેશા એકલા અને Vરુ@_ત .િવચારYું ન ગમે , લોકો છે.

:eિૃત અમને �પKટતા ક� એક વીજળ)ની હાથબOી છે .

અમે બધા vૂષણો છે.Nાર�ક અમે ભય હોય છે.અમે બધા Dખૂ$ વ�9ઓુ કહ)

..ું કોઈને માટ� લખો ન-હr .

અમે બધા અમે યાદ કરવા માગંો છો પરં9 ુ અમે ઉદાસી હોય �યાર� :ણે છે

અને હમંેશા તે �વીકા�ુ` અને કંઈપણ \પાવવા નથી સારો છે નથી કંઈક છે.
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અમે બધા નબળાઈઓ છે.અમે બધા કંઈક ના આનદં લાગે.

તક lurks �યાર� તેના માટ� દરવા: ખોલે છે.એકબી: સાથે એક અથ$માં

સગા �યાં લાગે છે.કોઈ એક કોઈએ છે અને તેથી સારો દ�ખાવ કરવા માટ�

તમામ ઉમેદવાર)ઓ હોય છે.

િમ�તા િમ� બી: �વ છે હમંેશા સારો િસRાતં છે.

તમે હકારા�મક જોવા માટ� તમારા YિૃO અJસુરો.

અમે બધા !ેમ અને અમે !કાશ જનર�ટર છે !ેમ !ેમ કર) શકાય છે.

અમે માણી રbા છે �યાર� અમે તે સેUBટમેBટ આદર કર)Hુ.ં

તે !ેમ છે અને જBમ દર વધાર� છે.હમંેશા મહ��વના િનણ$ય રમતોમાં શnદો

સાથે .

!િત@બrબ !ક�^ચર શીખવાની છે !DÍુીમાં સા�ું છે !�વ કર� !

.ું \ ં, તમે અમે છે , તેઓ છે ક�, તેમણે છે , છે!અમે બધા મને છે!

અને .ું તેમને હોય છે!અને તેઓ અમને છે!

અને બધા પછ) અમે કોણ છે ?અમે અS�ત�વમાં શા અમે છે !

અમે બનાવવામાં આવી હતી કારણ ક� અમે અS�ત�વમા ં!

-ડઝાઇન Lારા બનાવટ !{વનના !કાશ !

!કાશ -ડઝાઇBસકfપના અને વા�તિવકતા !
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અમે માગંો અને હક)કતમાં તે છે Hું વ�ચે Lતૈવાદ !સ�ય હક)કત વા�તવમાં

ઈBટર!ીટ આવે છે!

અમને આસપાસ વા�તિવકતા !અમે બનાવવામાં આવી હતી gયાં વસવાટ

!ક� અમને પ-રવિતત અથ$ એ થાય!hાBસફોમ¤શન / પ-રવત$ન !નવીનીકરણ

અને બદલો !ચ0 પગલાઓં બદલો!સ0ંમણ તબ�ો !

સ0ંમણ અવરોધો !

ચ0 vૂર અને Dlુક�લીઓ vૂર !

બનાવનાર અને કાfપિનક Dlુક�લીઓ અથવા -રયા@લટ) !

અધ$:5ત અને સભાન વ�ચે Dlુક�લીઓ / સમ�યાઓ -0યા!િત-0યા !

સભાન અને િસ�R !બેભાન અને !_ેપણ !મને -ડઝાઇન!

અS�ત�વ !

.ું �ૂંક સમયમાં અમે અS�ત�વમાં અS�ત�વમા ં!અમે એક મારા છે!

િવZ !

િવZ , એક .ું અમને ચા+ ુ!અમે આ િવZમાં પર કાય$ અને તેઓ અમને !

.ું તમને એક ભાગ હ�ઠળ કામ !

તમે તેમના પર હાલની !

તેઓ િવZમાં છે!

વfડ$ માણસો !

અથવા ન હોય તેવા માણસો !વસવાટ અથવા િનજ�વ ક� Hુ ં!!કાશ ક�^ચર
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!કાશ પેદા !!કાશ ઊ:$ !

ઊ:$ વીજ !પાવર ઇ�છા છે!ઇ�છા ઇ�છા છે!ગેરહાજર વા�તિવક છે !

બધા અમે વા�તિવક હાસંલ કર) શકો છો!-રયલ હક)કતો અને વત$ન છે!

વત$wકૂ -0યા છે!

-0યા િવZમાં એક જવાબ છે !ઍTશન માં વfડ$ aપાતંર છે!hાBસફોમ¤શન

બદલી છે!

ફ�રફાર વા�તિવક છે !ફ�રફાર સતત ઇ�છા છે!કાયમ આપણે એક ઈ�છા ના

EnCalcE છે !

ઇ�છાઓ દ@લત કર) શકો છો!બpું અમે િવZમાં ન-હr માગંો !અસતંોષ !

અમે નથી અને �યાં છે તે પરથી !કોઈ નહ| અવા�તિવક !હક)કતલ_ી નથી

િવચાર !કોઈ હક)કતલ_ી !ા^ય નથી !િનરાશા !ા^ય નથી !િનરાશા

પીડાતા !

તેથી �યાં પીડાતા !

Hું અS�ત�વમાં ઇ�છા આકિષત કર9 ું નથી !

જો આપણે �યાં નથી Hું માગંો છો!અમે Vખુ !ા^ત નહ|!Vખુ ઈ�છા Wરૂ)

થઈ !

Unattainable ઈ�છા Unfulfillment unhappiness !

પહCચી શકાય તેYું ન !

-ડ!ેશન પેદા કર� !

Wણૂ$ નથી ક� -ડ!ેસન માનિસક S�થિતમા ં.
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ક�ુ` નથી , અવા�તિવક હક)કતલ_ી નથી !

િવZમાં �યાં �યાં બહાર અવા�તિવક તXયો !દળો અને ઘટનાઓ પહCચ

Fદર નથી ક� િવZના તર)ક� ધારણા કરવામાં આવે છે ક� !

મેળવે+ું ન આ�યા��મક છે!આ�યા��મક મને લાગે માગ$ છે !અમે બધા

ભાવના રહ� !આ�મા / વલણ

અમને નહ| ક� !ેરણા કંઈક !

કાય$ કરવાની આવેગ !

અBય લોકો પર પગલા ં!એTટ, -0યા !

તેમને અBય, તેઓ આવે !.ું િવ તેમને ( vુિનયામા ં)!સમાજ િવZમા ં!

વત$wકૂ શીખવી !zાન જ^તી !!�ય_ હક)કતો zાન !zાન zાન શt !zાન

hાBસિમશન !તેમની વ�ચે મ© vુિનયા આપણા !િવZમાં તેને !ય�ન છે

ખબર!

અમે તેઓ zાન vુિનયા છે!

અમે બધા ક�ટલાક zાન હોય !

શેર zાન :ણવા માટ� છે!

િશ_ણ {વતં છે!લાઈવ વાતચીત કરવા છે!-રપોટ$ સબંિંધત છે!સબંધંો

વાતચીત કરવા છે!

સચંાર િવZમાં પર કાય$ કરવા માટ� છે !

િવZમાં પર કામ કર) દ�વાનો છે !zાન Lારા િવZમાં પ-રવત$ન િવકસતી છે

!

167



યથાથ$ :ણકાર હોઈ છે !

zાન વળાકં :�યા છે !એક vુિનયા માં zાન દ�વાનો !બ.ુસા�ં�ૃિતક

શાણપણ !

અનતં શાણપણ !

અનતં પહCચેલ !

Dજુબની હોવાની આદશ$ છે!આદશ$ િસR કરવાની ઇ�છા છે!ચાલશે!

િવલ �ત-રક શSTત છે!

�ત-રક શSTત મને છે!આ .ું િવZના પ-રવત$ન !

િવZમાં તેમના Lારા aપાતં-રત છે.તેઓ િવZમાં બદલાતા રહ� છે !

કોણ અમે િવZના પ-રવત$ન આવે છે!કારણ એ મારફતે !કારણ એ Bયાય !

જU�ટસ સમાન અિધકારો !અિધકારો મા� અમે મારા હશે કારણ !તેમને

ફરજ !

અમે િવZ માટ� વાજબી !ય�ન કર)Hુ ં!

ચેતના અને વા�તિવક ધોરણે સાથે કામ !

અવા�તિવક હક)કતો સાથે :eિૃત સાથે અ@ભનય !

અવા�તિવક હક)કતો કfપના

કfપના -ડઝાઇBસHું અS�ત�વમાં નથી બનાવવામાં આવે છે!કfપના શSTત

બનાવી !બનાવવા માટ� સમથ$ હોવા મફત !ય�ન છે !�)ડમ :ણવા છે!

:ણવા રમવા માટ� છે!

અથ$ઘટન લેવાJું હોય છે !!િતબRતા છે લો!!િતબRતા કરાર છે!કરાર
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સોગન છે!

અિધકાર વફાદાર) છે!

વફાદાર) સા�ું છે !

સ�ય એક જ છે !

�નુો મને છે !

અમે એક િવZ છે!

અમે તેમને તમે અમે છે .માણસો .

Y�ૃR કરવામાં આવી રહ) છે .બનYું છે .

એક વા�તિવક હક)કત છે .

તે અમે અS�ત�વમાં છે ક� વા�તિવકતા છે અને અમે િવZના છે!

વસવાટ કરો છો અને િનજ�વ માણસો વfડ$ !

િવZમાં મારા માટ� અને તમારા માટ� અને તેમને માટ� બની :ય છે.

િવZના િવકસતી છે !

યથાથ$ વpુ :ણકાર હોઈ છે !

:ણકાર હોવા zાન હોય છે!

zાન :�યા છે !

zાન અJભુવ છે !તે લાગે !યાસ કરો!લાગણી :ણવાની છે!

મા� અમે તેને અJભુવે �યાર� લાગે!
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મા� અમે !ય�ન કય; તો!

િવકfપ �વત�ંતા આપણે Hું કરવા માગંો છો અJભુવ કરવા !

અિધકાર, ફરજ આદર કરવાની !

અમે :ણતા નથી , કરવા નથી માગંતા !

અમે અમે માં aપાતંર ના હોય ખબર નથી!હ�તગત zાન !

િવિવધ િવZમાં :તને !

તમને ખબર નથી , તમે અBય !� મને !યાસ કરવા માગંો છો !

�વ અને તેમને ના અJભુવ પર ±ો¥ગ Elations !

અBય લોકો ચાfયાં �લૂભર�લા વ�9ઓુ અJભુવ છે !

અને તે સાર) નથી ક� સામાBય અથ$માં છે!{વનના સામાBય અથ$માં

શાણપણ !{વનના શાણપણ !

શેર કર�લી અJભુવો !

હ�તગત zાન !વાતા$લાપો Lારા , છે વાતા$લાપ પ-રવત$ન !

િવZના આદાન!દાન છે !

અમે િવZ છે!િવZમાં કલાક� .ુ ં તમને , અમે , તમે , તેમને !શે-રrગ , 

િમ�તા !

િમ�તા સામેલગીર) !

શેર ક�ુ` -કrમતો !

ઘણા નોડો પર જ .ુ ં.અમે છે સમાજના .અમે બધા એક િમ� હોય !અમને
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વ�ચે અમે કામ કર) શક� !

અમને વ�ચે અ@ભનય કર)ને અમે તેને અસર !

તેઓ િવZના !િવZના ફાળવણી !hાBસફોમ¤શન !

નવા aપાતંર .ુ ં, અમે , તેઓ , તમે !નવી િવZ.નવી વા�તિવકતા .

ઇ�છા

... મને �ુબંન આપી મા� તે ,વી તમે :ણો છો? !મને તે તમે :ણો

સો�ટ �ુબંન આપે મને ઇ�છા થયો હતો �યાર� અમે એકબી:ને surripiá-

ક� તે ,મ , \પાયેલા �ુબંન આપી !!તમે :ણવા મીઠ) મીઠ) !.ું તમને એક

�ુબંન માર) આપી

અિનkા

તે �ઘ ન માગંતા નથી , કારણ ક� .ુ ં .ુ ં {વી કરવા માગંો છો , �ઘ નથી

.અહ| મને :ગYું રાખે છે એક અવરોધ છે ..ું અિનkા સાથે તે સામનો

કર)Hું

શેડો Yfુફ Caricuao છાયા વ[ુ eમુાવી પરં9 ુ મળ) આવી હતી.પરં9 ુ ફTત

પસદંગી કર)ને , Vરુ@_ત .તમારા દ_તા રાસાય@ણક ઘન અને D-ુkત

િવ�ફોટક H20 ખોરાક .HRુતા પોતાના છાયા સાહસ માટ� થી,લા અને

ઉતરાણ, Caricuao હતી.વ[ુ Vરુ@_ત હતો , પરં9 ુ વલણ Lારા એકલા , 

દ�ખીતી એકલતા �બૂી ..ુ ં Caricuao વ[ુ સાથે લખી આ, તેમના િવZ

સામનો કરો અને તેને અથ$ઘટન .�વત�ં તેમના જગંલી !�ૃિત વગર {વી

ન િમ�, પરં9 ુ વા�તિવક newbie સખાવતી {વન, .ું �નાતક થયા , 

gયા ં Caricuao માં ગભ$ માં ભીષણ વફાદાર �વુાન લોહ), !મા@ણક , 

ખાસ કર)ને એક નીડર �વભાવના છે તેના જaર) પરં9 ુ યોqય અને તમારા

િમ� માટ� સBમાનસાથી અને િમ�.,થી વફાદાર સાથી Dસુાફર) અને
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સામેલગીર) હમંેશા . ૂફં અને મૌન સાથે અથ$ઘટન ..ું શેર)ઓમાં અને

Caricuao Cª ના પડછાયા :ણવા Wરૂતી થોડ) રહ�તા હતા.પણ .ું -હrમત

વ[ુ જો�ું અને તેમણે તેમની �વત�ંતા માટ� Dકૂ અને વૈધાિનક િવZાVુ િમ�

@લrક �થાપના કર) હતી.જો �યાં વ[ુ હતી એક વાત �વત�ંતા હતી , પરં9 ુ

તેમણે એકલા એકલા હતા !અને મફત !શેડો Yfુફ હોવાની તેમના ર)તે

ઊ:$ �લeલુાબી extrahuman .તેના ભસતા સાથે જનીનો !�ૃિત તેની

�વત�ંતા જગંલી રમત લાદવામા ં.Fraternally એક વાનગી અને તેમના

પીwું Lારા જોડાયેલ રાગ માં મફત એક જ સમયે વ[ુ અથવા બદલે

Caricuao વ[ુ છાયા સાથે તેમના ઓશી�ંુ અને આ�યા��મક એકલા

નાતાલના આગલા શેર કરવાનો િનણ$ય લીધો.અમે પસદંગી કર)ને એકલા

છે ?Claros , ર)તે !�ૃિત ,વી લાગે માટ� DTુત છે.તે મને આ -0સમસ

વ[ુ Caricuao માટ� ભેટ હતી , પરં9 ુ તેમણે જBમ:ત આJવુિંશક

પયા$વરણ માટ� જગંલી તેમના પોતાના !�ૃિત તમને લાગણી HRુતા DTુત

રાgય માટ� તેમની રંગV�ૂો બના8યા .{વનના માગ$ તર)ક� ભેદ) પરં9 ુ

{વન માટ� વાસના Lારા ચાલ9 ું અને કોઈપણ બધંન અથવા લાદવાની

માટ� તમાર) લોનલી પરં9 ુ મફત હાથ ભોગવે છે.

.ું અને છાયા વ[ુ િમ�ો પરં9 ુ અBય જબરદ�તી એક @બનપરંપરાગત ર)તે

કામ તેના ર)તે uncharacteristic હોય છે, માતા !�ૃિત Lારા DTુત છે

અને તેથી અમે Y�ૃR અને અમે અમને !સરYું !ે-રત છે.અહ| સહયોગ માટ�

રા_સી YિૃO સાથે એક મફત પરં9 ુ એકલા સિંધ છે , હવાના Tલબ ગાડંપણ

oદય પર 0ાિંત માટ� જ તરસ છે અને અમે અમારા અS�ત�વ એકાઉBટ લઇ .

બધા કારણે આદર સાથે, તમે તમારા અને મારા દો !તમે Hું મને લાગે છે

અને તમે ના .ું ક[ંુ?.ું કદાચ under- હતી, મને વાચંવા કયા$ બદલ

આભાર) \ ં!
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આ િવચારણાઓ પસાર પહ�લેથી મને પહ�લેથી કાJનૂી કલાક માટ� ઓછામાં

ઓછ) ભયકંર !� છે ક� પહ�લેથી મ�યરા�ી માસ અથવા રમત પાળેલો

�ૂકડો છટાદાર unwrapped ભેટ તેમના elations લીધો વાચંી ! ?

અમને અલગ છે ક� પડઘો એક B�નુOમ અને મા� મૌન માટ� ��ુR5ાb

વાતચીત એT�ટસી માટ� !િત@બrબ .કાયદાઓ પણ બિન ગ એક સરળ

અ�વીકાર માં શnદોની vુખાવો થાય છે.હોમ;નલ અને આ�યા��મક

રસાયણશાt Lારા શાર)-રક પરં9 ુ vુ�તર Fતરાય તેજ�વી હોઈ .આકાશી

પેBસી ના �લ માટ� અમને પર આ0મણ .!ેમ Tલોવર શોધમા ં, સપંિO આ

vૃlય ઉમેરવા કંઈક સાથે multifaceted માણસો અને હમંેશા સમજવામાં

સમાવે છે.અBય વpમુા ં , વpુ સામા�જક મી-ડયા !િતિનિધ આ�મસBમાન

માટ� અમને દ�શિનકાલ ક� ક[ુણા અને માયા માટ� આ ઇ�છા વધાર� છે.�વ

એક અને અિવભાgય ના પ-ર!ેsયમાં જોવા , વ9ુ$ળ પેદા થાય છે ક� વpુ

ઇ�છા માટ� કોઇ ઇ�છા મા ંalie- નથી .સોનાના આ વ9ુ$ળ, Dcુય�વે કારણે

સ¡ાવના અને વફાદાર) અને આદર , ના મહાજન અS�ત�વમાં નથી.અમે

HRુ અને તેથી આ ધારા માં જગંલી છે, અને મા� ,થી હમંેશા હોઈ તેમના

vૃUKટકોણ સાથે અBય આ0મણ કર� કરવા , મારા કરતા વધાર� �વાથ� કંઇ

છે.િવચારો એક સરળ એTસચેBજ સ_મ મન સોજો , તે સામાBય અથ$માં

માટ� તા�કા@લક અપીલ છે .gયાર� અમે આપવા માટ� ક� બી{ સાથે �વ લાવે

છે.વpુ 9�ુછ કHું અમે ન-હr માગંો Hું અ�વીકાર , તે સરળ છે.!ેમ અને !ેમ

બદલે મને બી{ લાગે અને નથી.અમને માણસો વ�ચે કડ) ના રચના�મક

અ@ભગમ , ક� અBય માણસો સાથે સાથે રહ�તા Lારા એક સવંા-દતા પીડાય

છે.સહજ વત$ન માં D-ુkત મા� પછ) મને Fતે , મને લાગે છે, અને હવે .ુ ં

ફર)થી હોય છે.સઘંષ$ કારણ એક :તને માં aપાતં-રત છે અને .ું ક�ટલા

:તને ખબર નહ| અને અમે બી{ પેદા કરવા સહન કરYું જ જોઈએ.તે

!કારની હમંેશા �fુલો છે ,ના અમને આવે છે .ક� તમે ગાÉઝ but- પોતે છે
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અને �વાથ$ અને ક�વા �તરની હોય છે સાથે પોતે eu �યાન .સાથે સાથે

બcતર .ું Nાર�ય અS�ત�વમાં છે ક� અને વpુ ઇ�ુ માતાનો ઇ�ુ માતાનો

બcતર -કલક છે ક� 9 ું માતાનો Lારા તેમ that- રડ� �યાં - છે.અને પછ)

અર)સામાં ચહ�રો આવે છે અને pelo માતાનો ઇ�ુ માતાનો િવZમાં રડ�

that- બધા ઇ�ુ માતાનો હતા કારણ અS�ત�વમાં છે ફTત આ�મ અસરમાં

આવે છે ક� ક�વી ર)તે .અમે માટ� એકલા , અને પછ) , અમે મા� કારણ ઇ�ુ

માતાનો સામે અનેક ઇ�ુ માતાનો ના �વાથ$ ના Tories િવનતંી કર)

ઇ�છતા હોય.એકલતા ક� શnદ �બૂ �વ !ેમ , કોઈપણ વpુ .ું તમને !ેમ

બનાવી શNા ન-હr પરં9 ુ ધરાવે છે.લવ : .ું અને 9 ું બpુ ંVincit !ેમ !ેમ

conquers બધા.

તમે ખબર હતી ક� જો ઓહ તમે ઇ�છતા અને તમે �યાં ખબર છે ક� છે અને

તે ગભંીર છે અને કારણ ક� તમે આ ઉડાઉ @ચrતા ઝખંના �યારથી Nાર�ય

આવો જોઈએ શા માટ� .ુ ં પણ હ� Vધુી બતાવશો જોવા અથવા તમે આ8યા ક�

એક િસ�R હશે તર)ક� સWંણૂ$ આપે છે અને તમને trouxesses લાવવા

નથીપીડા અને ન પાવર માગંતા પરં9 ુ તમે મને એક @બrvુ આમ છે આ

બેઠકમાં આ �બૂ જ રંગીન {વન ઈ�છો ન-હr માગંો શકો પાસે મને આગળ

.ું બગીચામાં eલુાબ ખીલે જોવા અને સફ�દ પાદંડ)ઓ િવરામ ઝખંના ન

આવતી શકો અહ| ન હોવી જોઈએ મને એક િપr�સ Dકૂ) ક� ઘણા રંગો

અનેઇ�છા Nાર�ય એકલા , પરં9 ુ .ુ ં તમને �યાં અને .ુ ં અહ| તમે ઇ�છતા

અને તમારા Vુદંર �રુો �ખો તેમને .ુ ં તમને લાગે �યાર� જ મને ઉઠ� યાદ

દ-રયાઈ આખર� માર) પાસે ઓ@લવ ,વા છે અહ| \ં ડ�પ , .ું lયામ વગર

છોડ) ઉઠ� .ુ ં માર) :તને ઝખંના મળ) અને.ું મજ�તૂ �ુબંન જો�ું અને યાદ

છે ક� , બધી આવ-રત ઉ�કટ ઇ�છા, મજ�તૂ હqઝ તમને આપી હતી અને

!ા^ત થઈ છે અને હોવાની WનુGBમ ઉભર) નથી Wછૂવામા ં, અને .ું .ુ ં બpું

યાદ હ9 ું સપJુ જોઈ પીડા વગર !ેમમાં હોવાJું Wછૂો ન હતી બધા અનેHું
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મને બધી તેઓ લાબંા સમય Vધુી શnદ એક મફત oદય માટ� કોઈ કહ� છે

Nાર�ય ક� બpું !ેમ , સભંાળ, ક[ુણા, ઉ�કટ આપવામાં આવી હતી આ5હ

અને કહ�વામાં આવે છે ક� દાન વગર આપી સાચી છે છે તે આપી �યાં રાહ

જોઈ શક� આવી હતી આ^�ુિંવનતંી ક� જો તમે એક @બન ભાગોમાં સાભંળવા

ન હોય તો જaર) અDતૃ પાવડો અને સોJું !ેમ ટક) અને .ું માગતા હતા, 

પરં9 ુ .ુ ં તમને તમે જો�ું ન હ9 ું Hું ખબર થયેલ નથી ક� કોઈ સમાન , મા�

એક ખ:નો છે ક� ખ:નો શોધવા માટ� શોધ આપે�યાં કંઈક તેમણે જો�ું

નથી પરં9 ુ અJવુા-દત મને ગમે છે મને Fદર થયો હતો જોઈ વગર થયો

હતો કયા$ વગર સOા હતી , કંઈક �ડા હતી અને તમે લc�ુ ં , અને મને

!ેમ હતો Fદર વધતી જતી હતી તે જોવા ન હતી , તે હતોકંઈક તેઓ

ઇ�છતા નથી, પરં9 ુ હતી , પરં9 ુ તેમણે તે બધા ભય વગર થ9ું સાજંના

કરવા વધવા જોવા ગ��ું તર)ક� ખર�ખર oદય હ�ઠળ એક હાથ તર)ક�

એકલતા .ૂફંા�ં �ઘવામાં ભય વગર ²:ૂર) િવના માણી સપJુ તમે જોઈ

ન હતી િવBડો Lારા �યાં હતાપરં9 ુ તેમ છતાં સમ:�ું �યાં ન હતો અને .ું

ગઈકાલે જ હતી માBય છે, પરં9 ુ આ, , smelled અલગ લાકડાં હતી

અને સાભં��ું અનBય aબa હતી કંઈક હ9 ું .ુ ં અOર તે ચદંન એક ગધં હતી

લાq�ું અને જ�મીન સાભંળવા ન હતી સાભંળવામાં પરં9 ુ, મ�યાખાસ મને

Jકુસાન અને તેને લાq�ું કર) નથી, તમે જોઈ ન હતી , Zાસ અને તમારા

માટ� Zાસ Zાસમાં લેવાથી આવી હતી જaર) હતી અને તમે �યાં હતા , 

કારણ ક� vૂર vૂર , Fતે ન હતી પરં9 ુ આ , આગળ ભિવKયમાં બતાવવા

માટ� એક સાpુ Wછૂવામાં અને અJમુાન લગા8�ું ક�આપે િવના , તમે જોયા

િવના જોવા િવBડોમા ં, WKૃઠ�િૂમમાં હતા તમે દ-રયામાં ધરવામાં હવા સાથે

તમાર) :તને સામેલ સDkુ ભીના Zાસ ની ગધં :ણવાની તમને આ^યો

અને આનદં તેમણે ર�તી સDkુ Hું જો�ું હ9 ુ,ં આ ભીના હવામાં પરં9 ુ તમારા

Zાસ .
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.ું એક િસગાર�ટ િવચારWવૂ$ક !કાશ અને અS�ત�વ વ�ચે સવંા-દતા આનદં

અને િવષય િવચારવાનો માર) પSંTતઓ વ�ચે પડªા બનાવે છે અને .ું તે

િવ@ચ� લc�ું છે તે ફÔઝૂ વાયર વાચંી Nાર�ય લેખક અને વાચક વ�ચે

િવચારો અને હ�9ઓુ -0યા!િત-0યાઓ િવચારવાનો માં વહ� છે, પણ .ું

કોઈને ખબર.ું અ�પKટ િસગાર�ટ બહાર ગયા અ@ભ8યTત અથવા થYું હોય

Hું પહCચશે , શા તેને ગમે થયેલ વાચંી અને .ું હશે મારા માટ� લાગે ? !મને

ખબર નથી , પણ મને આ�યા��મક અને બૌ�Rક DSુTત એક �વaપ છે મને

સાર) સામ5ી છે મારા વાચકો માગંો બનાવવામાં લખી અને સાથે સાથે .ુ ં, 

મન !ેમ Lારા �બૂ જ નથી !કાશ અને ઊ:$ પરં9 ુ હમણાં હમણાં વpુ

concrete'm લેખન અને �થળો સમજવામાં અBય !કારJું માટ�

પસદંDજુબની , વpુ !ેમાળ કંઇક વાચંવા ગમે છે , કોઈને માટ� DTુત

થઇને !કારની શnદો !ેમ અને .ું િવZાસ સઘંષ$ િવના અને .ું વpુ સીધા

અને કC-0ટ \ં મારા શnદો માં �Lધામાં હોય તેYું ઈ�છતા વગર !ેમ કરવા

ઓપન હિથયારો , સાથે \ં �િુનટ ક� લાગણી ક� લાગણી મેળવવા માગંો

છોલેખક સબંધં માટ� ર)ડર તેથી .ું હમંેશા �વય�ં ૂ પરં9 ુ એક સાથે આવે છે

ક� અ_રો અને ફોમ$ વાNો હમંેશા જોડાણ, અને �બૂ જ વા�તિવક આશા

િવચાર) શnદો , .ું િવચારો છો તો માફ �યાન શnદસDહૂો વ�ચે કરાર

શnદોની િમ�ો માટ� અપીલ કરવામાં આવી છે Hું થYું હોય પરં9 ુ તે લાગે છે

સાર) છેમા� તે પણ તેને .ુ ં લખી અને .ું �વીકાર કરવો Hું વાચંવા માટ�

,થી સામાBય લાગણી નથી મને વાચંવા બધી અસામાBય માટ� સામાBય

Moorish Filipe Lારા આ સરળ ર)તે અS�ત�વમાં અથવા રચના કહ� છે ક�

મા� અS�ત�વમાં છે ક� , કંઈક છે , ,મ ક� વા-હયાત પર છો,.ું થોડ) વાચંી

પણ .ું મારા માટ� તે Hું છે gયાર� પણ મને આ વાચંી અને વાચંવા માટ� અને

લાગે છે ક� ચા+ુ રાખવા માટ� મારા પડકાર છે બનાવે છે..ું કોઈ બી:

િવચારો િવચાર� છે લાગે કરતાં વpુ �ૃતz અને �શુ \!ંકદાચ .ું પXથર

Vતુેલા િછkો ર�તી અને WXૃવી અઘરા અને જોડાણ કોઈ �થાન માગણી હ�ઠળ
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�નુાઇટ�ડ છે !વેશે પર વરસાદ ,વી લાગે ન જણાય કોઈ જqયા ક� અBય

પXથર અસરકારક સબંધં પXથર જોયે+ુ ં , WXૃવી , ર�તી ,થી હોય તેમના

પર ચાfયોસાથે અથવા ર�તી ક� WXૃવી િવના પણ જોડાયા અને

cobblestones મેસન તર)ક� સ�ંTુત થવો જોઈએ આખી WXૃવી પર !ેમ

પારંગત , ક-ડયો ના હાથ Lારા �નુાઇટ�ડ ઠંડા પXથરો વ�ચે સબંધંો

-0યા!િત-0યા િવિવધ પXથરો જોડાય છે અને oદયમાં ચા+ુ ન , માણસ

છેઅBય કોઇ ભાગ માટ� moldable પXથર પરં9 ુ લાગણીઓ એક સાથે તેને

કોઈ પણ વજન અથવા આપણે લોકો છે સૌથી લોડ સહન ,થી જવામાં

!વાસ નાશ ક[ંુ \ં સમયની વtો ઊભા ક� �ુકડાઓ સDહૂ !ય�ન કર)Hું

પરં9 ુ તેઓ જોડાયા તો અસર નાના બોડ$ છે!ેમ !ેમ સાથે બી{ �ુકડો

નબળાઈઓ વગર આપણને unites ક� ર�તી અને pળૂ હશે -t બધા

�ુકડાઓ એકસાથે અને સાર) હોય તો , ફTત cobbled માણસ તેની

પોતાની પXથર perfects અને અBય લોકો સાથે મળ)ને મજ�તૂ હોય છે

અને એક રચના જોડાય ઘટાડ) વtોિવZભરમાં vૂરના અને ઘન ર)તે દર�ક

પXથર W[ુુષો આ{વન તર)ક� હોય તેમ જqયાએ પ�થરો Dકૂવા ર�તી કHું

પણ પહ�ર� પીડાય તો અમને lego !કાર unites ક� કંઈક બધી �નુાઇટ�ડ

અને દોષર-હત એક અન�ેક�બલ ગઢ જોયે+ું છેમાણસ પ�થરો પહ�રવાJું

કારણે બદલાઈ :ય છે અને આ{વન નાના મોટા પ�થરો, અને �ુદરતી

જaર) લૈિપડર) કળા WXૃવી પર એક માણસ સાચો સાઇટ Dકૂાય - Wનુાગાઈ

કરશે છે છે ક� અBય લોકો -ફટ છે ક� ,થી ,થી રાિશઓ છેબધા �ુકડાઓ

દર�કને એક �થળ છે ,થી એકસાથે -ફટ અને અBય િવ�ૃત ભાગોમાં સમ5

િવZમાં 5હ WXૃવી જaર) છે એક @ચ� વગર પઝલ હોવાJું કરતાં ઓછ)

મહ�વWણૂ$ છે gયાં એક પઝલ સાથે જોવા જaર તમામ W[ુુષો અનેtીઓ

કોઈ એક બpું અમે વસે છે અને :�યા વગર એકબી: સાથે જોડાયેલા છે

એક િવશાળ પઝલ WXૃવી થયેલ રહ�તા અને અહ| એકબી: સાથે જોડાવા

શકાય ક�વી ર)તે માગ$ છે , કંઈ નથી પરં9 ુ બધી પઝલ માટ� વpુ હ�ો Fત
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રમવા , અBય �ુ-ટલપરં9 ુ તે અમે એક Vતુેલા પાથ માગંો ક� તમામ માણસો

વ�ચે સવંા-દતા છે બધા પછ) બધંબેસ9 ુ ક� �વાભાિવક છે ક� ,ઓ એક જ

હ�9 ુ અBય લોકો લાગણી બતાવતા નથી અને સ�ય કહ�Yું ન હોય તો આપણે

આપણી :તને 8યાcયાિયત કર) શકો છો તર)ક� પેઢ)ઓ વ�ચે !ેમ અને

જોડાણ માટ� એકસાથે બધા કામલાગણી શેર કંઈક છે અને તે ખચ$ શેર પણ

રહ�વા માટ� હ�્$સ તો પણ તે સરળ છે કારણ ક� જો મન બpું ઉક�લવા અને

નથી કારણ ક� અમે costumed લાગણીઓ આપણા ચહ�રા અમારા ચહ�રા

છે અને છે તમે કોઈને ચહ�રા આવા બતાવવા જોઇએ ,વી gયાર�અને તે .ુ ં

તર)ક� .ુ ં \ં -દલગીર \ ં , ,મ છે પણ .ું .ુ ં \ં અને ચહ�રો બતાવવા અને

મારા ચહ�રા પૈસા મને ખર)દવામાં Nાર�ય કારણ �બૂ ખચા$ળ હોવાJું ન

વેચાણ માટ� નથી ક�વી ર)તે બતાવવા અથવા .ુ ં , વેચાણ માટ� થYું હોય

એકલા એક પણ એક વાત ખર)દ) દો Hુ8ંયSTત મ© રા: અને તાજ નથી

કારણ ક� બધા ખર)દવા કહ�Yું નથી ક� તાજ તરફ�ણમાં �રુો સામે \ં ખાતર)

થયેલ લાગણીઓ તે �યાં ભોગ બન9ું નથી , કારણ પીડાતા અને તમે

વેચાણ થ�ું ન હોય તો ખર)દવામાં આવી હતી સાથે ગાÉસ માગંો છો માગંો

�શુ છે ના હોયપૈસા Nાર�ય ન જોઈ છે , કારણ ક� ચહ�રા બpું બતાવે છે

અને તે અમે એક -દવસ તાજ ખચા$ળ લીpું અને રાgયા@ભષેક થયા િવનાJું

જ vુખાવો સામનો કરશે કારણ ક� કોઈ એક Wરૂતી સારો છે સાર) નથી , 

કારણ ક� અમે Hું મને તેમને લેવા માટ� chutzpah લેજ ધગશ !ેમ ઉ�કટ

તમારા વૈભવ અS�ત�વમાં છે ક� .ુ ં ઉ�કટ વફાદાર \ં એ વા�તિવક, કારણ ક�

બિન ગ અને તે પણ પીડા ના !ેમ અમાર) કાfપિનક hાBસપો@ઝશન અમાર)

કfપના હતી હતી અને .ું અમારા િવZમાં અ@ભનેતા રbા \ં શાતં -ફfમ

અ@ભને�ી પરં9અુમારા પેસેજ એક ગીત ગાય છે ક� રોમેUBટક -ફfમ H-ૂટrગ

છે " આ પીડા વગર અમારા બિન ગ !ેમ છે " તમે .ું તમને પછ) હોય હશો

હોઇ શક� ક� અમે છો બનંે 1ુઓ અને તે જ ભિવKયમાં જ કોસ$ જ પ-ર!ેsય

અમારા �ણૂે 1ુઓજ જqયા બધા જ માગ$ Lારા તે જ ર)તે કામ છેfલે
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આદશ$aપ બનYું અને હમંેશા તમને િનસાસો તમને ઘા ન હતા કારણ ક� તમે

તમને Jકુસાન િવના ભોગ જોવા માટ� હાડ$ ભિવKયમાં ભયભીત થઈ હતી

હતા િનસાસો Zાસ ધપ9ુ ંall'm લે બધંબેસ9 ુ {વન ક� ખબર હતી ક� હા.ું

કfપના અને કfપના અિવZસનીય છે પરં9 ુ .ુ ં અમે અલગ હોય છે, પરં9 ુ

એક સાથે તો મા� અહ| હોવા .ું તમને ચાલશે તો તમે Nાર�ય ખબર gયાં

તમે :ણો !િતસાદ વાતચીત :ણો છો ક� પણ .ું અહ| અને �યાં માર)

:તને શોધી કારણ ક� હા .ું તમાર) સાથે હમંેશા �યાં \ં તો મને ખબર

નથીહ1ુ પણ .ું તમને .ુ ં તમને વાત S�મત હસYું !િત-0યા તમે મને તમે

�ૃ�ય જ કfપના કારણ ખબર પણ .ું કોઈ અવરોધો બધા સારા સરહદ મને

કfપના અને તમે અમે હમંેશા અહ| એકસાથે અથવા િસવાય જોડાયેલા છે

બનંે , .ું તમને જaર છે અને નથી નથી.ું તમને .ુ ં તમને મા� .ું �લાઇટ

પહCચવાની પરં9 ુ હમંેશા આવતી અથવા મને aleijo તમે મારા ઇ�છા

વચન ઉપચાર .ું તમને મળવા આવશે હોય છે અને નથી નCધાયો Dસુાફર)

�ુબંન માટ� ઈ�છો તર)ક� .ુ ં તમે ઇ�છો તર)ક� આપણે ટ¾નુ હમંેશા હોય

સમંત તમે નોટ)સ જોવા 1ુઓ તમને મ1ૂંર.ું બpું શોધી અને .ું ભિવKયમાં

તમે જો�ું ,વી તે હશે કfપના હતી , કારણ ક� કHું :ણતા નથી અને .ું

તોફાન વટાવી નથી, પરં9 ુ તમે મને લc�ું અને Hું મને લાq�ું ક� .ુ ં માર)

સાથે હમંેશા ન{ક તમે ઇ�છો Hું હ9 ું ક� તમે વાચંી તર)ક� તમે પણ મને

લાq�ું લાગે�Rુ તમે પણ મને લાq�ું ક� .ુ ં તમને જોવા કfપના ક� ખબર

શોધી વગર જોવા માગંો છો , કારણ ક� આ કાગડો કોઈએ વા�તિવક શાહ)

{ત દોષ આવે છે disculpa છે અને છેતરિપrડ) વગર નજર� હતો કfપના

ન હતી.

કોઈ તમને એ મહ�વાકા_ંા {તી છે અને તે પહCચી કારણ પછ) વpુ �શુ

હતાશ હાસંલ કરવા {તી અને તમે �ૃપા કર)ને અને હોય તો વpુ હમંેશા

વpુ કોઈપણ coisita માગંો માટ� છે , કારણ ક� થોડા સમય માટ� �શુ
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રાખવામાં બેસી કરવા માગંો છો તે !ા^ત gયાર� ફોક થYું તે અથવા HBૂય

જોયે+ુ ં , કોઈ એક આ રમત છોડ).ું હવે �શુ \ં પરં9 ુ following've 

િમ�ટર પછ) હવે બી{ ઈ�છા િવચા�ુ.̀{િનયસ મને �ણ ઇ�છાઓ પરં9 ુ

એક Arem ઇ�છાઓ અને પણ હવે િમ�ટર આપો .એક :તJું �તૂ મારા

િ!ય , અમને નહ| ક� બળ હમંેશા 8યSTતગત અને 8યવહા[ુ આદશ$વાદ

તેથી એક વત$wકૂ આદશ$ અને સામા�જક 8યSTત�વ નહ| અJસુરવાની ક� ,

અ_ર છે ક� .ુ ં V ુદંરતા પાછળ વpુ થો�ું કંઈક ,વી લાગે અ@ભનય ના

વલણ @ચ��ત કર� છે ક� આ તફાવત નથી અvૃlય થઈ :ય છેઅને એક

િવચાર, એક િવચાર તર)ક� માગી અથવા અમાર) પરવાનગી આપે છે ક�

!�ૃિત બળ અમે અમને કોઈપણ �ૃિ�મ ખાસ હોઈ કામના ધરાવે છે તે માટ�

અનBય માણસો અને કારણ પોતે જનર�ટર કોણ હશે તેYું ક� અ@ભમાન

પહC�યા તેથી પાલન એક ર)તે થYુતંમે એક -દવસ પહ�લાથી ધ�ો તમાર)

સાથે Dકૂવામાં સહન પણ !ેમ અને બહાJું બહાJું છે અને �પુીએ િવના

તમામ અપરાધ માં ભાગંી પડ� એક પેરાHટૂ વગર જવા માટ� ગેરહાજર

વગર િવZાસ પતન ઉભા લડવા માનતા નથી !.ું oદય ના [ુટ વ�ચે

કડ)ઓ �યાં બનાવવા -હટ �શુ�શુાલ મેર)ગોfડ તમારા રંગો મને તમારા

તેજ મારા આકષ$ણની અને તમારા Vુદંર Vુદંર વાળ છે એ vુ: ખ મટાડYું

Zાસ , રહ�તા કોઈપણ 8યSTત તર)ક� , તમે કરવા માગંો છો પર તમારા

લીલો, કXથઈ તમારા રાજ�ુમાર) વશીકરણ તમારા આ�મા છે, �વગ$ મને લે

છે ક� S�મત .ું ક� �પશ$ હાથ ક� આ ઉ�કટ માટ� �ૃતzતા �વાગત એકલતા

મારવા

.ું તમને .ુ ં .ુ ં ફર) જોવામાં !ેમ એક ચેKટા હતી ,ને !ેમ !ેમ ગ��ું

Vધુારવા પરત જણા�ું જોવામાં જોવા મળ) હતી.

તમે આમ અ�યાર હતા અને .ું તેને તમે હતા ક� ક�વી ર)તે .ુ ં તમને

Wછૂવામાં અને તમે લગભગ choravas .ું ઉદાસી લાq�ું ,વી ન હતી જો�ું
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મને એટલી ક�ું અને તમે એક -દવસ તમે :તે શોધી તો .ું તમને ન \ં

મને �શુી છે Wછૂવામાં ,વા તમે ન હોઈ નથી ,થી Wછૂવામાશંa @બrvુ

તર)ક� મને લાગે {વનમાં એક નકશો છે ક� લાગે eમુાવી અને .ું તમને

મળશે ક� .ુ ં અને તમે અહ| આવકાર)એ જqયાએ મને આપે !વાસ અને તમે

પહ�લાથી જ હોય   માર) સાથે એકાઉBટ અને તમારા eુ̂ તવાસમાં મને છે ક�

કHું શa થાય ક�ુએંક beijito અને બpું V ુદંર છે.

D¢ુાઓ મને �લૂી યાદ gયાર� .ુ ં હવે કોઈ �તૂકાળ સાથે આpિુનક લાગે છે

આ, એક થીમ જોવા અને લાગે છે અને પોતાને માર) બધી સાથે કિવતાઓ

માં વાNો માં શnદોમાં અ_રો પર જવા દો કર) છે એક V�ૂ જોયે+ું

Vશુો@ભત વગર અjયાસ સાભંળ) વગર Vનુાવણી વા�ંયા વગર લખવા

બનાવવા વગર કfપનાઅને �ખો માં 1ૂના ચહ�રા લાગે �ખ માં સ�ય

સમgયા ક� આ લાગણી માં બધા ફર)થી તે Hું છે અને .ુ ં અને વ0ોSTત િવના

તમે જોઈ અથવા �વય�ં ૂ કોઈ અગાઉના સમય એવો હતો જો તર)ક�

િનયિમત અને હક)કતલ_ી હાજર આ, ખર�ખર વરસાદ પડ� છે �લૂી

આ8યો હતો \ ં demagoguery'm.ું યાદ બહારની .ું અS�ત�વમાં

�ત-રક �ખ માથંી આવે છે અને .ું માર) :તને શોધી હવે _ણ હતી હતી

મને નથી એક વખત ઘટના _ણ આ ચહ�રા પર _ણ જોવા પરં9 ુ હવે

લગભગ એક ના અિધિનયમ ની ક� શnદ ઉભર) દ�ખાયા કરવા માટ� હવે

રહ�એક એક માગંો છો ગમે ક�ું પરં9 ુ તે -દવસે ની kUKટ સાથે સબંિંધત

લખવા આનદં ચાલશે અને લેખન શSTત તેમના -દવસ થી -દવસ �લો�સ

રહ� છે એક માણસ ના આનદં થયો હતો અને લગભગ પાણીના ફ�yસ જ

નહ|�પKટ અને ટ�Bડર ચહ�રા Dસુાફર) શાતં Nાર�ક eમુાવી અને તેઓ Hું

કરવા માગે ખાતર) નથી પરં9 ુ ચેર) તેટલી મીઠ) હોઈ કરવાJું �યેય રાખે

છે નહ| ક� તમારા tીને લેડ) છોકર)ના ચહ�રા પર ચાલી �Vુ હોય છે પ�ો

અBય તર)ક� અિવવેક) તર)ક� શnદો Nાર�ક હોયe�ુસો પણ 9ું પોતે તમારા

181



િવZમાં એક પેસેજ દ�વાનો છે માટ� એક સફર માથંી પરત એક ઘા બિન ગ

લાગે તો qલો સાથે �ત-રક આવતા !કાશ :ણતા નથી અને .ું �ડા

દ�ખાવ સાથે તેને જોવા માટ� તમે મને ખબર ક�વી ર)તે લાગે છે ખબર Hું

ભય.ું �યાં તમને તમાર) �ખો ભય લાગે બધં ઇ�છા છે ઉ�કટ છે અને .ું

તમાર) �શુ�શુાલ લાગે કરવા માગંો છો અને તમે તે એકલા રાત માં આ

બપોર� માં તમાર) ઇ�છાઓ ખબર Hું ખબર કોઈને રાહ જોઈ S�મત પર

આ0મણ ચોર) લે પરં9 ુ એ છે ક� �વ ન લો બહાvુર તૈયારતમારા અમારા

�વ^ન એક નદ) બ©ક પર અમાર) Dલુાકાત .ું તમને ફર� છે અને પXથર

Dlુક�લ છે પરં9 ુ .ુ ં માં લીટ)ઓ વ�ચે લખવા !િત@બrબ બેસી તો તમે અને

જળ મ:ની વ�9ઓુ HRુ પ�નીઓ હોય ફર� છે પાણીમાં એક પXથર સાથે

આસપાસ Dખૂ$ S�મતકંઇ કHું પણ અને કંઈ માછલીઘર વગર ક� ભેટ એક

-દવસ તર) ના �વત�ંતા પહCચવા માટ� Wરૂતી Zાસ ઓSTસજન મેળવી છે

અને તેથી હા .ું તમને ક�વી �યાં Wછૂો 1ુઓ ક� હ�fલો �વ^ન નથી કર) શકો

છો ક� gયાં માછલીઘરમાં કાfપિનક !કારની માછલી છો .ું \ં વpુ ક� ઓછા

તમે મને સાભંળવા કહ�અને .ુ ં વpુ .ુ ં ના પીડા જોવા લાગે તમાર) ઓછ)

�બૂ Nાર�ય જોવા ઓછ) જોવા મળે છે અને રચના�મક લઇ કોફ) �Rા કોઇ

મને આ Tલો લાગે ખ©ચે eમુાવી હતી નેગે-ટવ Hું તમે @ચrતાઓ અને ન

તમારા હકારા�મક અને સGના�મક મન ખાલી પરં9 ુ Nાર�ય લાq�ુતંેથી

ઉ�કટ આગળ જોવામાં .ુ ં તમને આ મોહક :vુ બધી હતી હતી જો�ું છે

Nાર�ય forgets અને તમે પછ) હા .ું તમને �શુ અને બી1ુ ં દર�કને ,વા

�શુ �શુ માગંતા મને કહ� 8ય-કત .ું આ વ�તી િવકસતી માગંો છે તે છે મને

ર_ણ આપેતમે હતા માગે મા� તમે જ તમે અને .ું અધોગામી વરસાદ

અને સ�ંTુત અને અમે તમામ :vુ આ ટ)પાં સાથે પાણી ભરા�ું છે અને .ુ ં

લખી gયાર� પણ મને લાગે છે gયાર� તે તમામ આનદં પાઠવી આવી હતી

!ખર .ું જોઈ કંઈક ક� ભીJું છે જોયેલી તર)ક� .ુ ં �શુ હતા.ું યાદ અને

ભિવKયમાં સીધા આગળ તમે જોઈ છે અને આ માં .ુ ં તમને હમંેશા .ું િમ�ો
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કરતાં વpુ જોડાયેલ શર)ર સાથે હોઠ શર)ર સાથે ના@ભ હોઠ માટ� ના@ભ

માર) સાથે તમે જોઈ હમંેશા તે જો�ું કંઈક હ9 ું અને કંઈક હ9 ું ક�ું નહો9 ું

�યાર� લાગે કરવા માગંોમાગે છે અને બધી અ�પKટ �યાં આ પ-રમાણ દાખલ

તે lયામ નહ| �યાર� !કાશ ચા+ુ બહાર :ય Nાર�ય ક� Vયૂ$ તર)ક� પીળા

રંગોમાં V ુદંર કંઈક બનાવવા અને બધા -દવસ ઉ:$ પહCચે આવી હતી

માર) કfપના માં તમે Dકૂ) તકલીફ જોડાણ વગર કંઈક મજ�તૂ એક

લાq�ુતંમે Fધારામાં બધા !ો,Tટ જોઈ નથી Nાયં ખાલી ના કોઈ !ેરણા

કfપના છે કારણ Fધકાર -દવાલ ખરાબ અવરોધો tentacles માટ� નહ|

કfપના શો .ું gયાર� �યાં Vધુી !કાશ અપ કાપડ !કાશ શa થાય

.ું લાગે ±)મ|ગ પડશે પરં9 ુ તમે �બૂ સાર) ર)તે મને લાગે છે મા� કHું

,વા મન લોકોને લોકો પાસેથી અલગ િવચાર� થયેલ ,વી નથી લાગ9 ું

નથી !.ું મારા ભાર અને ear'm Wનુઃ Lારા શોષણ આરામ કહ� છે ક� અવાજ

ટોન કર)ને ભાગંી બધી શર)ર ભાગો િનUK0ય લાગણીઓ ક�વી ર)તે લાગે

થોડો !ેમ ન darkness'm પેસેBજર 1ુઓ અમે લાગે અને કાય$ હમંેશા એક

જ થઈ ર�ું શકાય�ઘ પણ તે તણાવ Pulse'm સમયથી રાહત માટ�

કંઈપણ �લૂી :ઓ સાર) હોઇ શક� નહ) કદાચ છેfલા મને -ર@લઝ અને .ું

શાતં \ં પરં9 ુ !િત-0યા પરં9 ુ અહ| પ-રS�થિત કાળ{ લેવા કામ નથી

!�નો ઉક�લ સારો સમય હમંેશા �યાં છે દ�વામાં સ9ં@ુલત થાય

W ૂછંડ)વાળાઆ sofridão બધં ગોળ).

.ું .ુ ં એક �વ^ન તમે વpુ વશીકરણ વpુ Vુદંરતા એર રાજ�ુમાર) મારા

!ેરણા .ું oદય ર_ણ કરવા કોઈ પણ unarmored -0યા હતી તમાર)

ઘોડો યોRા તમારા માટ� નથી કfપના હતી �ઘમાં તમે ખોલી હતા હતા

હતી ક� એક હતી એક વાતા$ લાગ9 ું માં .ુ ં તમને જો�ું :ગી કfપના કરવી

િવચા�ુ.̀ુ ં ઇ�છા તમાર) સાથે કરવા માગતા તેને નવાgયા �ુબંન માટ�

Wછૂવામાં બોલતી YિૃO તમારા બા1ુ પર તમે િવચા�ુ` �ઘી તમને મC કરા�ું
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.ું .ુ ં તમને શાતં કમળJું પાખંડ) તમાર) પરફÔમુ મને તમે ચ�ર આવતા

flustered િવચાર મળવા મને દોર) :ય seduces જોવા :તે તમને

±)મ|ગ મળ)અમે તમને મને તમે મારા લાગે eમુાવી ,થી સાર) છે �માઇલ

બનાવવા હોય મને કોઈ એક બહાર જવા દો તારા મને તમારા માટ� માર)

:તને બેક અને જોવા માટ� તમારા છત છે ,થી સૌ�ય હ:ર ઉપર અથવા

વpુ સાર) વOા અનતં એક ,થી Vુદંર છેતમે મને તમારા આનદંના તમારા

:vુ કર)ને તમારા માટ� જવા દો થયેલ વpુ લાગે અશN છે માટ� મને લાગે

છે.

Hું તમે ખર�ખર હોય એક સહાJ�ુિૂત smiling're �બૂ રbા મ© મ: છે �ેKઠ

છે .ું ઈ�છતો most're બpું હોય છે અને એક Vુદંર બાળકને �બૂ જ

!ેમાળ છે ઇ�છતા માર) સાથે તમે ઇ�છો �બૂ િમ�ને ,થી િ!ય છે રbા

પગ પર આસપાસ કરવામાં આવી છે ક� એક બાળક એક Vુદંર છે રbાં

છોમહાન આનદં મારા W�ુ મારા pesky તોફાની છોકરો િવZમાં હોય છે ક�

તમે ,�સ મારા �ુર�ુ-ર�ું મારા બાળક અને ઠંડ) પણ સમ5 -દવસ તમારા

S�મત હોય દ�વાનો મારા બાળક હોય છે, તમારો આનદં -દવાલ ગોળ)ઓ

કંઈક HRુ જ�પ રસ!દ ઊ:$ છેકારણ મીઠ) આવે છે અને તમે TAS હમંેશા

હસતાં અને શેર) પર જવા માટ� તૈયાર બધા -દવસ ,થી ઠંડ) ,થી મીઠ) છો

મને મને તમારા ખીર આપી , બગીચામાં છે એક છોકરો મને ના acercas 

તમે અને ,વા તોફાની િવશેતમે .ુ ં તમને .ુ ં મને બા1ુના હમંેશા તમે ઇ�છો

:ણYું ગમશે

વાદળો હ�ઠળ !વાસ મગંળ પર આવેલા 5હો મગંળ અને eaુ રbો �વગ$

હ�ઠળ ઉડાન ભર) તમને !ેમ કરવાJું ન�) ક�ુ` અને e[ુુ તમને મારા 5હ

પેન કરવા 5હ પરથી આનદં પાઠવી ક� કંઈક હ9 ું પાવર તાકાત આવી હતી

હતી હતી ઉડતી કર) ર�ું છે અહ| હોય હતીમોર હતો !ેમ ,થી Vયૂ$ બળ

Vયૂ$Dખુી કંઈક બિન ગ ઓફ અિવરત !ા]^ત �વે�છાએ હતી ,વી ખસેડવામાં
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એક �વ^ન એક િસ�R ઉ�કટ dimensionless સાથે એક ઉ¢ેશ બpું હ9 ું

મહાન હ9 ું હ9 ું હ9 ું હ9 ું હતી આ¦ય$જનક છેfલે કર)ને �બૂ !ેમાળ

જોવામાતંમારા �ટાર તેજ�વી ઘીમો .ું ચkં મારા અને તમારા �ગુ લેBડ�ક�પ

.ું જમીન પર અને સDkુ હ�ઠળ Dસુાફર) તમે જો�ું !વાસે હતો હતી જો�ું

જોવામાં આ8�ું હ9 ું અJસુરવામાં િવBડો .ું ખ�યા$ @_િતજ પર ઘણો આગળ

જોવામાં મ© જો�ું �ક�ન જણા�ુજંમીન પર અને સDkુ હ�ઠળ !વાસ િવિનrગ

હાથ મા� Dનૂલાઇટ હતી.

Saudade ગેરહાજર થયેલ ઈ�છા છે !ેમ કરવા લાગે છે માટ� છે ક� .ુ ં

તમારા માગંો છો અહ| તમાર) પાસે છે આ બેઠકમાં Hું તમે િવના હોવાની

તમાર) હાજર) �કૂ) થયેલ લાગે છે િવશે પોતાને હમંેશા િવચારવાનો છે !ેમ

કરવા માટ� છે ઈ�છો છે �કૂ) છે અને લાગે છે અને માગંો છો અને તમને

લાગે લાગે છે-t અને તમે જોયા િવના તમે !ેમ અને 5 ઇUBkયો સાથે તમે

ઈ�છો : vૃUKટ દરવા: વગર તમે જોઈ , તમે vુગ̀ધ�કુત ગધં વગર, 

ઘCઘાટ િવના સાભંળવા તમે doings સાભં�યા , વગર તમે અને સપંક$માં

તમે proving િવના મને �શુી �વાદયાદ અને નો�ટાf{યા લાગે વpુ સાર)

કHું �પશ$.

ફ�Bસી કંઈક બનાવવા પરં9 ુ બનાવવા અને તે ખબર નથી વાચંી કોઈને

લખવા પ-રવત$ન કfપના �બૂ અ�પKટ છે પણ મને ખબર શા પરં9 ુ .ુ ં

લખવા અને .ું છોડો સાથે !ય�ન કરશે લાગે માટ� શa વાચંવા માટ� કંઈક

હોય છે માટ� આ પ-રS�થિત સામનો કરવા માટ� એક �ટ�Bડ લેવા માટ� હોય

!ેરણા અભાવતે િવચાર સરળ નથી, કારણ ક� આપી .

�યાં એક -દવસ મા� એક -દવસ અથવા એક વષ$માં સાહસો અથવા

misadventures કહ�Yું તો હવે એક વષ$ �તૂકાળમાં .ુ ં આ 365 ટકા માટ�

50 -દવસની વાર એક બીટ છે 50 -દવસ 24 કલાક અહ| એક -દવસ એક
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અઠવા-ડયા 365 -દવસ એક વષ$ , 7 -દવસ હોય છે જોઈ શક�વષ¤ 24 

કલાક વખત માટ� અDકુ સ^તાહ અને 60 િમિનટ �ૂંકા, એ _ણ માટ� રહ�વા

!

ભય વગર erer {ત .ું સફર �Rુ છબી {ત પરા0મ હ9 ું આ8યો વહાણ

ક�^ટન હાથ Lારા બpું હતી હતી સDkુ Lારા Dનૂલાઇટ હતી.

તે એક -દવસ કોઈને �વગ$ હ�ઠળ દરવા: , ઓપન િવBડોઝ અને નીડર

�લાઇટ તાળા કરશે ક� આનદં - ઓ :ય તો અભાનપણે �ટક નCધો માટ�

મને શાZત પર�પર કરાર , �યાં કમળ, marigolds પહ�લા એક અ�યતં

ગરમ જqયાએ એક પયા$વરણ �કુાદો કર� છે ક� કંઈ છેત9ં ુ કારણ છત પર

ભેજવાળ) ભીJું માટ), એક obfuscated દ)વો અને લાચાર સલામત અપ

નમાવYું કર� �યાં તણાવ કઠણ પણ Dlુક�લ સમયમાં પણ સમ{ અને ભીડ

માં એકલા હોવા તર)ક� જોવામાં Hું એક .ું કોઈ એક :ણતા અથ$ કોઈ એક

ચઢ�પરં9 ુ અહ| હાલના વગર અને બધા �બૂ અિન�છા S�મત થોડા સમય

ઉપર એક {વતં lamentations .ું સમ{ ન હતી Hું લc�ું પરં9 ુ ખાસ

કર)ને .ુ ં બpું જો�ું લાq�ું અને પછ) મા� �મુરાણ માટ� કંઈ જોવામાં માટ�

મને આ^�ું કારણ �મુરાણ અને તમે :ણો પરં9 ુ અહ| કHું િવ�તારવામાં ક�

અOર છે દો Nાર�ય છેઅને પીડા ના ખાસ 1ુ�સો પછ) કંઈક કહ�Yું સમય

હતો !ગટાવવામાં મા� તે પણ આ�મા માં મજ�તૂ ઉ�કટ અને શSTતશાળ)

બના8યા તર)ક� એક િવચાર િવચાર મા� હતો પપં નથી ક� -દલથી Nાર�ક

Vધુી નસો પર રTત ચાલી હતી ખસેડવાની કંઈક આવી હતી કારણહમંેશા .ું

મારા માટ� અથવા તમે અમે !ેમ બનંે કારણ માટ� છે અને એ પણ મા�
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કંઈક જBમ થયો છે ક� , કંઈક છે અને flourishes અ�વીકાર માટ� નથી

લાયક Fત અને મને લાગે છે એક શaઆત છે તમે છેfલે લાગે ક� કંઈક

ભયભીત છે કારણ ક� એક અ-કrચન Dcુય�વે લોકો હતા અને મન હ9 ુએંક

-દવસ બpું વધે છે અને બી{ ગાયબ એક થ�ું ક� ,થી બpું હ9 ું �યાં હતો

મા� એક એક -દવસ અને ચચંળ હમંેશા એક સમય અડચણ હતી એક

સમય �બૂ જ મહ�વWણૂ$ આવી હતી િવના બી: _ણ {વી ઇ�છતા અને

Wરૂતી Nાર�ક લાબંા સમય Vધુી હતો કારણ.ું જોવા અને આ ધારા માં

oદયરોગનો મેળવવા માટ� એક -0યા દશા$8�ું થયેલ સા�ું છે Hું નાની વયે

સ�ય હ9 ું કfપના ન હતી , કારણ ક� WનુઃજBમ માટ� માને કંઈક ભય હતો Hું

થ�ું કહ) ન કંઈપણ ક� કોઈને પણ વગર brainchild જોડાણ હ9 ુતંે એક

�ૂચડો સાથે તેમના હાથ પસાર થઈ તર)ક� િનરથ$ક પછ) હા પણ આ કારણ

નથી કયા$ નથી િવશે િવચારવાનો �યાં કહ�Yું નથી કારણ ક� કોઈની બા1ુ

હમંેશા �યાં છે હતો આવેલી ક� ²:ુર)ને ન હતી પરં9 ુ હા તે છે ક� ,મ હમંેશા

નથી અને Nાર�ય ગેરહાજર આ8�ું હ9 ુ.ંુ ં નથી અને નથી કારણ ક� એક

જqયાએ અિધિનયમ એક �વાત·ંય માટ� @બન જોયે+ું ઇમાનદાર) લડાઈ

ફ�રવી Nાર�ક કર) મા� .ું અS�ત�વમાં છે અને પહ�લાથી વાચંી હોવાJું

માનવામાં આવી હતી gયાર� િવ�9તૃ અને લખવા માટ� કારણ {વતં રાખવા

માગેં છે સાચા નથી અને એક હા નથીતેમણે ચાfયો અને ઊભો રbો ચાલી

હતી આ DTુત અને �માટ$ િવચારના ચાલી રહ) ફળ ચાfયો ચળવળ

પ-ર@ચત હતા હતો અને .ું Fધ�Rા માં માનતા નથી આ િવZમાં !ેમ માટ�

, પણ જો ન માણી કારણ ફTત ચાfયો માણસ માને છે અને તેમના શોધો

!�ો ધારણા કfપનાઓને �મ છે , કારણ �ઘરોક�ટ બનાવવાની આયનો

અથવા !ોટોન સાથે !કાશ ઊ:$ છે અને આ જોઇ પરં9 ુ કરશે કોઈ

માગ$દિશકા પેદા થાય છે અને તે માણસ તે ઓળખા9 ું હ9 ું તર)ક� ન છÍા

અથ$માં લાq�ું જ કfપના અને બનાવવા આવી હતી ,થી વfગર હ9 ું હ9 ું

શક� કર) શકાઈ પરં9 ુ તે થ�ું ક� ,થી વા�તિવક હતીgયાર� પણ આપણે
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માગંતા હતા.

અમે _ણો Lારા થોડા સમય રહ�તા હોય, છટાદાર અથવા તો ગરમ ક� Hુ ં, 

કોઈ એક ક� !ેમ તે સમય Vધુી તમને સ�ય છે કfપના છો કરતાં Zાસ સાથે

qલો બિન ગ લે ગમે છે પીડા વગર !ેમ કfપના હ�્$સ ક� પીડા હતી કહ�

છે!ેમાળ અને તે પણ જોયા પરં9 ુ ખાસ કર)ને લાગે અને જોયા , પરં9 ુ

પછ) પીડા oદય માથંી આવે છે , કારણ ક� તમારા !ેમ સબંધં ખોટા !ેમ

લાગણી માથંી ર_ણ બનાવે પીડા માથંી ર_ણ માટ� ગેરહાજર નથી પણ

!ેમ કરવા vુખાવો પહCચાડ) ન જ vુઃખ , આ^યા તમારા.ું મા� ર�તી પવન

મા ંeyelashes ફટકા !ેમ શોધી રbો \ ં, , સDkુ મ© તારા એક કોલાહલ

પહCચવાની શેલો સાથે બીચ જોવા મો:ઓ �Vુ જોવા 1ુઓ , તેથી એક

અનાજ મારા oદય ફ)yસ.

.ું સહન તો .ું જોઈ ન હતી ક� તેઓ Vયૂ$Dખુી આનદં હસતાં રહ�તા તે

સમજવા અને Vયૂ$ બીમ સાથે embellishes :તને DTુત અને ઉBમO

ભય તમામ .ું જોઈ ન હતી ખસેડવામાં આવી હતી ક� થોડો કંઈક હોય ક�

વા�રુોધ ક� તમાર) Vુદંરતા દશા$વતો નથી કારણ હ9 ુઆં થ�ું ,મ કોઈને તે

જો�ું અને કોઈ એક .ું સહન કારણ જણા�ું રહ�તા હતા અને લાq�ું તર)ક�

સહન ક� કંઈક માટ� શાતં હતો �યાં છોડ) કારણ થોડા સમય જ ખચકાયા એક

માણસ જો�ું કારણ ક� એક 8હ)�પર હવે હસYું ન હતી સામનો કર) શક�

તર)ક� લાબંો _ણ માટ� એક vુખ હ9 ુરંા�ે ઠંડ) .ું એક કોઈને Nાર�ય િસવાય

રહ) પાછા બpું અને HBૂયતાJું સાથે રોડ નીચે આ8યા પરં9 ુ આવી હતી

કોઈને ખાતર) �પKટ અ@ભનય કય; જો�ું તમાર) �ખો માં �ૂંકા હતી અને

હવે કૌશfય ના ઉદાસી હતી તર)ક� અિનિ¦ત નથી Agias , ખોટો ºમરના

ક�.ુ ં પછ) છત પર હતા અને બpું માનવતા ની ખલેલ અવાજ શાતં થયેલ

છે ક� , બધી ની િવન£તા માં ઉદાસી vૃUKટ અને .ું �લોર પર જવા સમય

Lારા મારા ભ8ય આ9રુ ટ�પ તે પડ� જ કારણ ક� પીડા ઓ અને નીચે મી ઓ
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ઉÇજડ લાગ9 ુકંહ�Y ું નથી , કોઈને ના ખલેલ મૌન ,થી તે માર) સામે હાર)

તે મને ઘણી �શુી ન હતી જણા8�ું હ9 ું અને આવતી કાલે Vધુારવા એક

-દવસમાં તમામ હતા �યાર� �શુ તેમણે એક માણસ ઉદાસી છે �યાં મા�

કારણ ઇ�છતા Hું એક -દવસ :ગી બને

Fધકાર એકાતં એક ભાઇ માટ� કોઇ ન કહ) પહCચે તે તો તે oદય તમે

રમવા નથી જઈ રbા છે , ફTત એકલા હોઈ કોઈ દયા હતી માટ�

.ુ ં તમારા S�મત �લૂી ગયા નથી Hું .ુ ં તમને લ�ું બેસી આ પ�થરો તમાર)

કંપની તેમણે એકલા હતા �યાર� તે હમંેશા તે પછ) સમય પર તમને સમય

િવચાર કરવા લાq�ું કંઈક હ9 ું અને તમે મા� યાદ લાq�ુ.ં

�વ^ન :ગે અને મને તમે હ1ુ કfપના ક� િવચા�ુ` ક� ફTત �વ^ન !વાસ

કરવામાં આવશે તર)ક� આ¦ય$ જો જોવા બનાવે છે gયાર� પણ કંઈ કંઈ ,થી

ભાqયે �વ^ન ખોટ) kUKટ છે :ગે િનરાશાજનક છે અને Vધુારો વગર બpું

બદલે છે , છેfલે �વ^નઅથવા બpું બરાબર છે �વ^ન નથી .

પરં9 ુ એક ઉદાસી રાત {વન અને શાતં છે અને �બૂ sullen માનવશÕુ

શાતં એક �ટાર, પણ સાચી સાથી ક� અમને animates હોવા આશા કોઈને

િવZસનીય એક છે પણ સૌથી ભીષણ અને ભયાનક વાતાવરણ વાક�ફ અને

િમ� અપ ખ©ચવાનો , એક Dનૂલાઇટ ચમક� છેકોઈપણ સમયે તેણે અચાનક

િમ�ો છે અને એ પણ તેમણે Nાર�ય િમ� છે , ના તફાવત લાગે ફTત

તમારા ના@ભ શોધી માં માનતા નથી vુખાવો અમને inflicts !ેમ સાથે

જોવા નથી એવી માBયતા વગર ઉદાસીનતા સાથે અમને 1ુએ , Fિતમ

કોઈને હોઈિમ� અને તે માણસ હમંેશા બી1ુ ં જBમ _ણ માથંી તેમના

{વનના માગ$ રહ�લા આ8�ું હ9 ું થાય કંઈક બનાવે છે, કારણ :�યા વગર

કહ�વા�ું હ9 ું ક� જો એક -દવસ માણસને કોઈ એક કહ) શક� છે ક� , તેમ તે

સમયના પીડા !ેમ ની માBયતા લાગેમોટા થાય અને છેવટ� માણસ કોઈને
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Wવૂા$વલોકન :ણતા હતા અને તેમણે તે માણસ અને તેના અS�ત�વ છે જ

ક�ુ` શા પણ ખબર ન હતી ક� બpું D�ૃ� ુ પામે છે.

.ું ફર) મને એક �પાક$ @લrગ અને મજ�તૂ તારા ,વા shone {તી આ8�ું

હ9 ું દ�ખાવ સારો દ�ખાવ કરવાJું ચા+ુ રાc�ું માર) �ખ એ લાગણી એક

Vુદંર હતી પડ�લા ચો�સ ચમક� કંઈક -hગર તી� હતી ક�ુ` અને .ુ ં જોવામાં

!ેમ કરવા એક કારણ હ9 ું તમાર) �ખો માં જો�ુતંમે મને હોઈ wanna 

gયાં 1ુઓ �યાર� ઉ�કટ તમે માર) સાથે તે હમંેશા થYું હોય કોઈને પર [ુદન

મારા ખભા છે ક� આ �0ોલ માં લખાયેલ છે તે જ ર)તે જવા માગંો છો અને .ું

અમે હમંેશા ચમકતા અમારા Dનૂલાઇટ અને તે જ �ટાર સાથે {તે ક� તે

�થાન માગંો હમંેશા \.ં

.ું Hું થ�ું હમણાં છેfલે તમે બpું હોવા છતાં થઇ શક� છે ક� , :ણવા માગંો

તે શa gયાં ખબર માગે છે અને Fત આ8યો બહાર આવી હતી ,થી હા

ઘટના :ણ કરવામાં આવી હતી દલીલ કર) શક� તે :ણવા માટ� સમજYુ

તેથી પણ Wરૂ9 ું સમજણ ખબર નથી સમ{ નથી અથવા સમજવા નથી ક�

,તે .ુ ં તે ર�-ડયો પર સગંીત વધારવા આરામ અને મને માગ$ દ�વા માટ�

સમય હતો રાતના ની �ડાઈ જો�ું Fધારામાં જોવામાં મા� ઉ�કટ છે કારણ

Fતે .ું તમને �લૂી નહ| ક� અને તમે હમંેશા કોઈપણ પ-રS�થિતમાં અમાર)

!ેમ પર ગણતર) કર) શક� છે ક� આગાહ) કર) શક� નહ|તેમણે રહ�યો રાખે છે

અને તે હમંેશા સારો કાન છે શાતં રાિ� કૉલ કરવા માટ� ,વા પરં9 ુ થોડ)

છતાં હમંેશા conniving કહ� છે અને તેથી .ું �શુ \ ં, કારણ ક� રા�ે, સૌથી

સવંેદનશીલ લાગણીઓ શેર કર) શકો છો એક સાથી છે.

�વત�ંતા એક pમુાડાનો ગોટો ક�દ લાગણી જોયે+ુ,ં તે જોવા માટ� અBય

લોકો િવના મારવી વોfટ�જ સદ) , વpુ માDલૂી કંઈક કરવા માટ� DTુત અને

�ુદરતી થવા માગંો untie ક� અમને માં ર1ૂ કરવામાં આવે છે ક� બોBડ વધે
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છે @ચrતા રાહત માટ� સમ5 િવZના ક�દ) રહ�વા માટ� ક�વીસેTસી અથવા .ું તે

ક�વી ર)તે કામ ક�ુ` કfપના લખી અને કંઈક કfપના હોય હતી અને લાગણી

ઊભી છે અને .ું તે પણ વાચંવા માટ� તમને આશા �શુી મન પસાર થ�ું ક�

બpું લખી જોવા વfગર મારા અS�ત�વ ર1ૂ અથવા .

આ એક એક નજર રહ�તા gયાર� એક િનસાસો િસગાર�ટના pમુાડા બી:

Zાસ �ખ પછ) એક Zાસ િવ�તર9 ું ચહ�રાઓ છે તે છે માને Zાસ માટ�

અરજ લાગણી �ુલ Jકુશાન માં િવ�Dિૃત માટ� અમને નહ| ક� આ 8યSTતગત

એકાતં �થાન અને aimlessly આ -દશા-હનતા આઆ 8યસન તે હકારા�મક

અ@ભગમ ક� સતત !ય�નો પસાર ફળ :vુ થ�ું એક -દવસ vૂર :ય છે

સમય આશા પસાર પહ�લાં િમિનટ .ું હવે બી{ Zાસ થી સતત લેવી કંઈક, 

એક શnદ માટ� ધીમે ધીમે િસગાર�ટ બળે પસાર જોઈ હતીતેઓ !�ૃિત માથંી

પેદા થાય છે અને તે કરતાં વpુ સાર) અને વpુ હોઈ માગંો છો તો સાર)

કંઈક અથવા તો અસાધારણ Dળૂ હોય!િવ,તા અને છેfલે બધા નીચેની

શરત સાથે �મણા માટ� એક ક�ચ િવના તમામ મારા હાથમાં Dકૂ રા�ે સવાર�

િવ,તા જબરજ�ત �શુ અથવા માગે મા� કારણ �બૂ �શુ હોઈ

અને અમે .ું .ુ ં તેમજ Wનુજ�િવત પહ�લેથી subtly અસામાBય કંઈક માં

સામાBય બનાવવા રહ�વા માટ� નથી આ8યા છે , gયાં હોઈ .ું સાભં��ું છે તે

સાભંળવા રહ� છે અને નથી ન હતી રહ�વા માટ� Vખુ માટ� predisposed 

કોઈપણ century'm ની આ -દવસે આ, વ�9ઓુ ક�વી ર)તે લાગે તમામ

ભાગ તર)ક�અમે ક�ટલાક ઉપ અથવા કોઇ સÐણ eલુામો હોય તો આપણે .ું

.ુ ં હમંેશા અમે કfપના બpું માનતા સાથે દરરોજ રહો છો ક� કંઈક પ-ર@ચત

િનિ¦તતા સાથે આગળ જઈ રbો વાધંો નથી ક� અચેતન કંઈક હાજર છે એક

વા�તિવક િસ�R છે આ કર) શકો તે આસપાસ અને તે નહ|એક વાર હોવા

તેમની -0યાઓ Lારા ફર)વાર નથી , એક 8યSTતની Fિતમ �વત�ંતા

પહCચવા માટ� ઇUBkયો ની કfપના માં �લાÉસ DTુત રહ�વા માટ� છે oદય
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પાઉBડ બનાવે ચાલે �ૂદકા.

એક -દવસ �બૂ ઝડપથી જઈને �યાં તો બી{ ગોળ) િવZના મ:ની ર�સ

પરત ધીમી પરં9 ુ મ�મ અને ખાતર) પગ+ું ભ�ુ` તર)ક� મને તરત પાછા

ઊભા રbા U�0િનrગ ના Zાસ અને Wનુઃ!ા]^ત ની આ�મિવZાસ સાથે ફર) શa

કરો અને {8યા આ5હ eમુાવી 8યવ�થાિપતર�સ કહ�વામાં આવે {વનમાં

.ુ ં સઘંષ$ અને મારફતે ... સાથે સાથે ગાળે �થાન ન�) કરાયેલ �શુ

હોવાની �યેય Vધુી પહCચી છે ક� તેના માટ� હતી એકલા સઘંષ$ જaર)

�વત�ંતા છે અને આ એકલતા ના બહ�ન સાથે સાથે હમંેશા જ !કાિશત

!થમ અને !�થાન છેઆ લડાઈ ભાવના હતી �યાર� છેવટ� તમે મા� !થમ

અને છેfલા રન એકલા :તે બની શક� પરં9 ુ અમે એકલા Nાર�ય છે આગળ

{વન હોય છે અને તે રહ� છે અને અમે એક ચ0 ક� �વાભાિવક છે શaઆત

કર) છે �યાર� !થમ અને છેfલા હોવાJું ચાલે છેછેfલા ખાતે !યાણ પરં9 ુ

{વનમાં �યાં અમે {�યા છે gયાં @બrvુઓ છે એક જ જqયાએ આમ !થમ

{વન છે અને અBય છેfલા પરં9 ુ eમુાવી અમે હમંેશા {તવા {વનની

દોડમાં છે અને તે જ સમયે તેથી કોઇ રનર Nાર�ય બધં છે અને તે લડવા

છે તે છે અને સફળ !

લેઝર Lારા સચંા@લત , equacionei �યાન અને છેfલે બેચેની માણસ પર

એક પ_ પગલાં લીધા મા� �યાર� શાતં હોય તેમ સહન કર) શકતો નથી

કર9 ું રહ� આપણે બહારથી આ9રુતાWવૂ$ક કંઇક લેવી કારણ Fદર પરથી

આવે છે ક� Vખુ માટ� 1ુઓ જaર) છે gયાર� ના�શુ બનેસાથે સાથે આ @ચrતા

અમને ઉદાસી એકલતા સહન કર� છે અને અમને તે {વન એક ઓટ)�ટ)ક

ર)તે પણ સૌથી મહાન Vખુ સાથે તેનો િવચાર ન મળ) હતી કારણ ક� અમે

કHું માગે છે , �શુ Wણૂ$તાનો એક પહCચી :તને સાથે રહ�વા !ા^ત કર)

મજ�તૂ અટકાવાયેલ આવી રહ)આપણી Fદર છે .
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6tar �યા ં... 6tar �યાં તમે ઇ�છો �યાર� કરો ... �યા ં6tar કોઈ જaર નથી

6tar તો પણ ન ... gયાર� �યા ં... ... 6tar Wછૂો �યાર� �યા ં6tar .ુ ં6tar 

�યાં �યાર� મને ... જણાય તો gયાર�gયોત ... �યા ં 6tar તમે મને લાગે

�યાર� ... 6tar તરફ) આવે ગમે ... �યા ં6tar તમે �યાં કfપના gયાર� ... 

6tar �યાં ગેરહાજર પણ નથી ... 6tar �યાં મા� હા ... 6tar �યાં �યાર�

મને કારણતમે માર) સાથે ±)મ કારણ ક� �યાં !ેમ ... 6tar તમે અS�ત�વમાં

કારણ ... �યા ં6tar ... 6tar �યાં .ુ ં6tar �યાં લાગે છે ... �યાં હમંેશા ... 

અહ| 6tar હોવા ...

Nાર�ય તમે જોઈ છે, અને તે રસ!દ છોકર) છોકર) જોવામાં કહ� તો તમે

મને આકષ¤ છે અને Nાર�ય મા� ,થી gostas- લાq�ું ઇ�છતા આવા ક�

V ુદંર અને િવષયાસTત �ગુો માગતા લોકો માટ� એક tી હતી તેજ�વી

દ�ખાવ �શુ�શુાલ અને �પાક$ @લrગ S�મત માં કંઈક હ9 ુતંમે :vુ ?તે મારા

-દવસ થી -દવસ હતો.

એક -દવસ પણ ભયભીત હતો .ું તે છે મા� કારણ ક� , .ું કહ) કરશે તે

ખબર નથી ક� બધા િવચા�ુ` અને પછ) લખવા અલગ હતી છે અને .ું

Nાર�ય અહ| 1ુઓ િવZના એક પર સફર Fત આ8યો તો Hું વણ$ન કરવા

!ય�ન કય; આમ થવાJું હ9 ું તે ખબર ન ના �વ^ન ક�મૌન હતા,ં ને કોઈને

કોઈની પણ અBય લોકો કામ નથી -હrમત અભાવ નથી Hું કરYું ફTત કરYું

જોઈએ સહન ક� , પરં9 ુ તેઓ 1ુઓ અને બહાર નીકળવા અને લાગે છે તે

જોવા માટ� ક�વી ર)તે ખબર નથી , કોઈને કfયાણ અવગણો ક�વી ર)તે

ખબર ક� !િસગાર�ટ કાઢ) , અથડામણ બાક)ના હ)@લrગ ઇ�છા તર)ક� શa થાય

છે.

.ું વળગાડ DSુTતની અને બનાવવા માટ� લખશે.તેઓ બે િમિનટ લખવા

સ�ય શa થાય ગાળવા અને કંઈક બી1ુ ંHું તમે ન હો છે..ુ ં, બી{ બા1ુ પર

193



truest , {ત છે , એક યોRા ન લાગે શક� છે લાગે છે ક�.આ કાઢ)

િસગાર�ટ થી 16 િમિનટ છે , તે Relight માટ� ઇ�છા વધે છે.તમે Hું બની

ર�ું છે લાગે �યાર� બpું :ય છે.

.ું તેથી તમે રાહ 1ુઓ પડશે િવચાર) રbો \.ંબpું {તવા માટ� અરજ ઇ�છા

નબળાઈ Vયૂા$�ત તર)ક� આવશે .ઇ�છા સાથે સતત સપંક$માં અS�ત�વ

ધરાવે છે..ું માર) :તને જોવા છેfલા સમય બાદ અડધા કલાક લાગે અને

.ું તે સમય આગળ નીકળ) �યાર� લાગે.રોક�ટ દર�ક અગાઉથી ઉજવણી ,વી

િમિનટમાં સેકBડોમાં યા�ા, છે..ું અગાઉથી પહCચશે ક�વી િવચારવાનો , 

સહ�જ લાગે.ઍTસેસ િસગાર�ટ કારણ ક� �યાં એક અડચણ છે .35 િમિનટ .ું

રદ કરવા માગંો અિધિનયમ જોયે+ુ ં.

યાિં�ક અને !-0યાગત S�થિત અ@ભનય , આવી હતી િવચારવાનો નથી.

.ું પ-રS�થિત +ુ̂ ત એક !-0યા દરિમયાન આ ઍTસેસ હતી .

આ �વય�ં ૂ સGન, મને _@ણક Recoloco .શnદો, -0યા અને કનેTશનમાં

વાNો ..ું આ યોજના અડધેથી બધં કર) શક� છે ક� , ર�-ડયો પર સાભંળવા

, .ું !િત@બrબ અને ઉOર સાથે લાગે.45 વpુ િમિનટ અને અBય િસગાર�ટ

જોયે+ુ ં, .ું અલબO, લાગે છે!તમામ પરં9 ુ લગભગ બpું મને લાગે છે અને

અમે Dકુાબલો જ જોઈએ ક� બનાવે છે.

તે માર) પાસે 30 Lારા 20 વષ$ પ-રણામે સાથે એક કલાક છે .

આપણે 33% અમને આપી શક� છે ક� , 100% િવશે િવચારવાનો

{વનના 66% રહ� છે.જ-ટલ છે, પરં9 ુ સમ:વી હતી .

.ું ખર�ખર કામ કરવા માટ� એક સાધન અjયાસ કરવા લડવા અને

મહ�વાકા_ંા હોય તો

સરળ નથી , Dlુક�લ નથી એક "મા� " િસગાર�ટ p£ૂપાન પર પાછા .એક
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સમયે દ�ખાય છે, અને !ો,Tટ નથી ક� માગ$ અJસુરો .

અલબO, .ું પ-રS�થિત પર p£ૂપાન .મારા �વભાવ HRુતા સમાવી પડ)

હતી.

તેઓ બે કલાક 03 િમિનટ િવતાવી અને પછ) esfumacei િવચા�ુ.̀

તમે ભેગી કરશે , કંઈક sortir કરશે..ું કંઈક િવચાર થઇ રbા હતા

િવચાર)ને ક� , S�મત શa ક�ુ.̀

સૌથી સહ�લો આપી હતી, પરં9 ુ .ુ ં આ5હ કરશે.

મજ�તૂ અને િવચા�ુ` જ .ું {�યો કહ� છે.

અ�ુદરતી કંઈક અસામાBય હતા..ું !િત@બrબ તર)ક� , �ેKઠ !કાર �ઘ ઢCગ

છે.

એ ઇ�છા આવવા છે પણ .ું vૂર ચલાવવા નહ|..ું કોઈ !કાશ \,ં પરં9 ુ

ઊ:$ �કૂ) Nાર�ય.

.ું મને ઓછો કર9 ું Nાર�ય ક� વીજળ) પાવર લાગે..ું આ બpું પ-રવત$ન

અચકાYું નહ|, બદલાશે.

અને .ું ચાલશે કારણ :ણતા હશે.

એ શાતં અને માDલૂી િસગાર�ટ , હ�રાન કરતા Fશે અચકાતા .

એક -દવસ એક સીગલ પા\ં લાવવા માટ� કહ) come'll gયાર� તમે કHું .ુ ં

Hું કરશે તર)ક� તમે ઉ�કટ એક િવશાળ !ેમ અને તમે િવચાર) gયાર� હમંેશા

સમજશ-કત હ9 ું ક� વણ$ન સામેલ િવના , તમામ મારફતે, ખોવાઈ માગે

�યાર� ન Hું ક�ુ` હ9 ુ.ંુ ં એક ÖવાળાDખુી તમે Vખુ ના દ�ખાવ હતો હસYુ ં , 

ખાસ કર)ને gયાર� િવશાળ !ેમ, હમંેશા િવજયી ગમે �યાં .ુ ં તમને હમંેશા
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ઇ�છતા મારા િવZમાં આવતા �ડ) ઇ�છા લાq�ું ક� તમારા oદય જગાડવો

માગંતા બનવા ઇ�છે તર)ક� .ુ ં �યા ં, અહ| તમે eમુાવીક� અમને જોડાઈ :ય

છે અને કદ) આપણને એક આકS�મક એBકાઉBટર હ�9 ુ Vતુેલા પહ�લેથી કંઈ

આ �કડો જો�ું અને ચાલી હતી અથ$ gયાં નદ) પર Wલુ કfપના હતી, 

અને hid Nાર�ય અલગ પાડ� છે વત$માન , , બધા મારફતે તમામ

વીજળ), કરતાં મજ�તૂમધ અ_રો ,મ .ું કાગળ માં વાચંો મીઠ) શnદો

નથી �લુશીટ અથ$ ન હતો અને પવન �ંકાતા હતો તે �તૂકાળમાં કંઇક

દફનાવવામાં આવતા હતા અને તે ચહ�રા તમે �0)ન પર દોરવામાં આવી

હતી પ-રણામી કલા ભાગ હતા ક� !ેમનો માળખામાં �શ સાથે દોરવામાં

િવચા�ુ` હતા , હતી એઆવા તે ºમરના .

આ �કડો

ભાગી , ચાલી હતી પરં9 ુ તેમણે મને પકડ)ને અને મને ખ©ચાય , તેની સાથે

મને લીધો .

અમે જોઈ નથી પરં9 ુ તે !ચાર ક� �કડો �ાપ .તે એક પર) ,વી દ�ખાવ

અJભુવ ,ની ઓળખ ન આકાર છે .આ �કડો ગણગ�યા : તમે કોઈ

ચહ�રા સાથે એક માણસ ભયભીત છે !

હા - .ું ક�ટલાક ભય સાથે જવાબ આ^યો..ું મા� !કાશની હાજર)માં

અS�ત�વમાં કારણ ન ડર.

.ું !કાશ અને ઊ:$ બોલવામાં પણ છે Nાર�ય ,નો ચહ�રો voluptuously 

અ:ણ અને દ�ખાય છે અને તમારા ભૌિતક હાસંલ કયા$ િવના ભાગી ચલાવો

એક માણસ .

આ �કડો !કાશ વગર {વી ન શક� ક� Fધકાર એક અS�ત�વ છે .િવ@ચ�

Fધારામાં અને મૌન માં તમે \પાવવા ક� એક પડછાયો છે.પરં9 ુ !કાશ
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અને કાળા faceless ક� ટોપી ostentas , સાથે થતો વધારો ..ું �વગ$

ચઢવા તમારા દ�ખાવ અને મેટામો-ફ�ક !કાશની િવ�ૃિત સાથે લબંાવYુ ં.અને

િવષાદ Vલુતાન હવા સાથે કોઈને નદ) તર)ક� નદ) આકાશ સાથે કાળા

આકાશ ની ઝડપ સાથે !િતસાદ અને �ફ-ટક અને ખાસ વરસાદ Dકૂવા મને

densifico .પરં9 ુ કોઈ ચહ�રા પાણી સાથે એક માણસ માટ� મા[ંુ શર)ર

pierces અને મારા પોતાના મોટા gabardine Vકૂવવા નથી .તે છાયા

બને છે.આ કાfપિનક �કડાઓ પીછો Fધકાર અને !કાશ માગ પરથી

ભાગી , Dતૃ રા�ે માટ� મારા Lારા અJaુિપત આવી હતી.

.ું કમનસીબી છાયા િમ� \.ં

બધા અિનKટ અS�ત�વમાં નથી આ �કડો છે .

જો તે eમુ દ�ખાવ છે.

આ{વન આનદં એક �વaપ તર)ક� કોલાહલ ઘોર Fધારાવા�ં આ�મા

બહાર ,

અBય લોકો માટ� Vરુ_ા ના અથ$માં અને ભયકંર buzzing આ�મા .

Hું હમંેશા ચઢ� ક� પડ� પરં9 ુ કૌભાડંમાં છ) વધે .

Hું તમે જોઈ ખર�ખર ઉ�ચ અને ભેખડ ની ન પતન છે .

મો:ઓ , gયાં લીલા ખોટા અને વાદળ) ફ�yસ ના �ચાઈ પર .

અBય િસRાતંો તર)ક� લાલ ચેતવણી વધારો .

તે મોટા અવા, અને શાતં ચીસો ના િનરાશા ડ)પBસ તર)ક� lયામ, 

Fધકારમય , 8યથ$ હમંેશા હાજર નથી.

આ શnદોમાં ઉ�કટ સમાવેશ થાય અલૌ-કક :vુ મળવા ઉfલેખ કર� છે.
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એક ક�ચ વગર, પ� Lારા પ� શnદો એક સા-હ��યક -દવાલ કારણે �ેક

કરવા લેખન અને ,ની અS�ત�વ િવરોધ નથી, એક અન�ેક�બલ સતંોષ

�Vુ વહ� gયાં એક અિનવાય$ હક)કત ... આવે છે, પરં9 ુ તે Wનુજ�િવત

બને તર)ક� અને દ�ખાય બનાવે છેઆ �ટ�જની માણસો વ�ચે હોવાની પોતાના

:vુ repels અને તે લાબંા :હ�રાત કર) ઉ�ચાર ઇ�છા આગ બિન ગ માં

ફ�yસ ક�વી ક� એBટાક$ -ટક બરફ .તેઓ લખે છે અને આ�મા બનાવટ મશીન

ના !વાહનો અJવુાદ.લાઇન અને વાતો વ�ચે અહ| એક િવચાર� અને અBય

-ટ^પણીઓ Hું છે.

વ-ટ�ગો

એક શaઆત માટ�, એક ખડક , સમય અfપકા@લક નથી કારણ ક�.ખરાબ

શaઆત સમાતંર પતન, arrefeço .ચોર પગલે ચાલYું મને સ9ંલુન અને

.ું ડાઈવ �ૂદકો..ું મને હરાવYું નથી, ગયો અને ચ�ર કfપના ..ું Dસુાફર)

કfપના ક� કંઈક કર)ને આ¦ય$ચ-કત ઝડપી oદય .આ મોરચે, .ું હવામાં

પર �લાઇડ એક બી: આ{વન જોવા મળ) હતી.તે આ પતન માતાનો

જમીન -હટ DTુત પતન હતી ... હવા િવસામો WKૃઠ�િૂમમાં ચમકતા ભીની

ટાર રોડ ઠંડા છે!ભીની ડામર તેજ�વી અને sparkling આકાશમાં યાદ

Fધારામા ં glows ક� તા1ુ ં પાણી લાગે છે અને તે જમીન , ભારWવૂ$ક

આવતા કરવામાં આવી છે તે નાશ કરશે આ અસર છે ક� ,થી મજ�તૂ

હ9 ુ.ંઘ-ડયાળ બધં કર) દ)pું અને તેના િવચાર ના _ણ અમર બનાવી દ)ધા

કર) છે.પવન ઉપર ઝડપે tailspin માં આ8યા હતા અને પોતે ચા+ુ

coiling અને eલુાબ, eલુાબ, કોઈ પાછળથી કર) skyrocketing ઘટ)ને

gયાર� તેથી પતન વધારવામાં તેને કૉલ કરવા પહ�લાનંા _ણ પાછા ફયા$.

,વી લાગણી ના અ@ભમાન મને sofrais Nાર�ય અBય આશા ના �વચા

એકબી: લાq�ું અને જો�ું Nાર�ય , અBય સહન કોઈને અ@ભમાન
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અ@ભનય કરતો આ અવરોધો ક� માગ$ થયો boulders હોય �યાં ર)તે મદદ

અને ���ુ�અુલ મદદ ભાવના વધે જોવા.ું એવી માBયતા િવZમાં Fત

Vધુી લડવા અને તમે ખાતર) અને છેfલે હોઈ અને બધા Fત Vધુીમાં એક

-હટ એક લાગણી :ય મારામાર) લાદYું એકબી: અને �યાં વાડ ની કલા

માં તેમના િવZ વાડ :ણવા નીચે મેળવવા માટ� આ8યા હતા , કારણ

ક�તલવાર {તી અને શાઇBસ આગળ પડતા �યાર� , પીડા લાગે િવ,તા

અને પરા�જત હોવા પરં9 ુ ચઢ� અને કારણે પડ� છે માટ� એક ભોગ અ:ણતા

hાBસિમટ પાવર લડાઈ માં કfપના આવે પીડા {તે છે , એક ફાઇટર

છેઉ�ચ છેfલા અિધિનયમ અને આપણે બધા લડવૈયાઓ ઇ]�છત િવજય

લાયક િવ,તા અને પરા�જત મ-હમા િવશે અટકળ .

ક� સવાર�

તે પહ�લાથી જ રાતના સમયે વીતેલો હતી અJસુરાય હતી વાસી ભીના

સવાર� ના ચહ�રા એક કોલાહલ ક� બનાવવામાં અથ$માં આ8યા રડતી ન હોય

�યાં Vધુી અિતશય માથંી 8યથ$ અને પીડાદાયી પરોઢ �Vુ હતા અને

આવવા Vયૂ$ માટ� 1ુઓ કહ�વાય અને �Vુ બાKપીભવનનીચે ચાલી અને

સરળ S�મત દંગ જણા8�ું વાદળો સાથે િવZના િનયિં�ત કરશે આવવા હતી

તે માટ� ન�) કરવા માટ� મને ન�) ક�ુ` અને આ સાચી િનણ$ય ચકાસવા

તમે ફંડ િમિનટ લાગણી હતી ક� લાગણી ભેગી કરશે Nાયં બહાર દ�ખાય

નહ| કરવામાં આવી હતી-હrમત અને સતત િનધા$રણ િવશે થી મ§પાન મને

ગેપ અપ આશા મેળવાય અને p�ુમસ �પKટતા અને િવZાસઘાત પવનની

હાસંલ કરશે ક� કંઈક હાસંલ કરવા માટ� ઇ�છા આ8યા.

લક એ સઘંષ; માર) :તને અને !ગિત !ેમ માટ� સમય શa કર) છે અને

નીચેનો -દવસો ક� -દવસ હતો :vુ Lારા જો તર)ક� િનદ¶શક , મને આ

કલાક, િમિનટ અને સેકBડ વાચંી અને DTુત -હટ માટ� દોષર-હત શોટ સચોટ
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હતી �Rુ આવશેઆનદં અને સતંોષ ભાગના લોકો અલગ વેલો �યાનમાં

ચો�સપણે ખાલી surtir છો Hું થશે હતો કરતાં વpુ જોવા મળ) હતી.

વેબ

મને લેBડ�ક�પ જોવા મળ) હતી અને નીચ નથી સમાજ માટ� દ�ખાતો બpું

જોડાયેલ છે અને બpું છે ક� gયાં વેબ જો�ું પણ મને �પાઈડર એક

વા�તિવક નાટક D�ૃ�ુ �પાઈડર ની Dલુાકાત હતી એક ^લોટ હતો અને વેબ

તેણીને માટ� હતી આસપાસ .ું ગભંીરતાWવૂ$ક જોવામાસંપર !કારની સૌથી

અને ઓછામાં વણી લીધા હતા પરત ફરતી લોકો ભોગ બBયા હતા ,

�પાઈડર લીધો અને તે �ઘી આ ભ�મ કરનાર calhava પડªા ક�વી તેના

તમામ વેબ �પાઈડર માં D�ૃ�ુ પા�યા હોય તે નીચ D�ૃ�ુ અS�ત�વમાં અપ$ણ

હતી અને D�ૃ�દુર આ હતી D�ૃ�ુ પામYું કરશે ક� સપJું છેવેબ , �પાઈડર

અને {વનની ભય વગર અમર હોવાની �વ^ન બધી D�ૃ�ુ પામYું પરં9 ુ

વેબ રચના કરવા અને નીચ ન મળ) નથી {વન માટ� સાર) હોઇ શક�

ઓવરને તર)ક� �પાઈડર 1ુઓ રહ� છે અને ન કરવા માટ� ઇ�છા હોય પરં9 ુ

અમને Vધુી તે છેપરં9 ુ વેબ િવકસતી આવી હતી મકાન બાધંકામ અને કોઈ

ઉક�લ વેબ, નીચ �પાઈડર અને માર) કfપના છે �પાઈડર હ�ઠળ હમંેશા છે ક�

, કંપની / વેબ એક ચ0 Fત .

કોફ) લાઇટ vુKટ અને શેક�લા કોફ) વ�ચે અ!કાિશત િસગાર�ટ મળ) આ આ

જqયામાં લોકો Nાથંી આ8યા સાર) હાજર) એક પાત�ં , ગમે �યાં .ુ ં એક

ઉ¢ેશ હોય તો પછ) .ું લખી છે આ જqયામાં +પૂ બનાવવા અને માટ�

ભિવKયમાં માર) :તને જોવા છે.ું મારા -દવસ થી -દવસ પણ instant'll 

માટ� -રલેT�ડ ઊ:$ લાગે વ�ચેની લાઇન !કાિશત આશા gયાં ખાસ કહ�વાય

કોફ) લાઇટ દ° િનક !-0યા રાખવા આશર� એક ટકા આ જqયામાં -દવસે માર)

:તને સમિપત , ,માથંી આશર� 2000 કલાકમાં પહCચી આશાસતત
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બનાવવા લખવા , ભટકYુ ં, િવચાર અને લેખન નીચે વ�ચે {વન છે ક� .ુ ં

ઉOેજક અને પડકારaપ દ-રયાઈ મારા િવZમાં દ-રયાને માર) :તને

કfપના શોધવા કંઈક છે!.ું શાહ) �બૂ �યાન અથવા વરસાદ િવના 5થંો, 

શnદસDહૂો , કિવતાઓ અથવા તો સાદ) િવચારો વ�ચે Vુદંર લીટ)ઓ

બનાવવા માટ� વહ�તી જોવા gયાં લેખન દ-રયામાં તર) , પણ તણાવ

WKૃઠ�િૂમમાં હાસંલ કરવા harpoons સાથે અ_રો અપ િશકાર મારા

દ-રયામાં ઇરાદા અS�ત�વમાં નથીિવિવધ લાગણીઓ, સવંેદના લાગે , પરં9 ુ

Hું બાબતો છે ક� oદય અમારા સDkુ માં ડાઇવ અને ખાસ કર)ને િવિવધ

દ-રયાને !ેમ કરવા .

.ું ઊ:$ જોયે+ું માટ� ફાનસ ફાનસ પાવર આ !કાિશત ખાલી કાઢ) નાખંે

!કાશ , અનતં ઇ�છા �બૂ બેકાર !કાશ તેજ�વી દ�ખાવ અને ક�વી :eતૃ

છે , , તેજ�વી gયોત એક બપોર� ધીમેથી પસાર illuminates આYું થાય

લાગણી મારામાં હટાવીને ભરોક� , zાન હાજર)માં એક ગેઇન તી� અને

ચેપી જોયે+ુ,ં Zાસમાં માટ� આનદં અને ક�વી ર)તે સારા દરરોજ એ જ હવા

હમંેશા ચો�સ નથી આ S�મત S�મત Zાસ કદ) પરં9 ુ Hું તમે Vુદંર બનાવે

લાગે છે ક� Vગુધં બધં આપીને એક ગાઢ અOર બની આવેઘિનKઠ ઓછ)

S�મત , સવંેદનશીલ મને તમે મને �પશ$ gયાર� +�ુચાઈથી વાધંો નથી અને

તે એક qલો -હટ �માઇલ �યાર� એક આનદં ની સાઇન અને આકષ$ણની

તર)ક� �બૂ �ુદરતી અને -રલેT�ડ કાલાતીત આનદં સારવાર Vખુ ,વા એક

_ણ માટ� અલગ stunning'm સહ�જ �ડા િવચારોમાં છે.ુ ં Nાર�ક જોઈ

હોય તર)ક� �બૂ તેજ�વી એક નજર કરવા રા{ S�મત ની રસના ની

વા�તિવકતા દ�ખાય છે.

ફાડો તમે મા� તમે તમને .ું લખી છે ક� બpું નથી સબંધં લાગે પરં9 ુ .ુ ં

લખી Hું લાગે છે એક માગંો છો ઈ�છા જોવા વષ$ની vૂરના રણ વગર
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નો�ટાf{યા પરં9 ુ Dcુયમથક ન{ક @ચ��ત કર� છે ક� , એક �થળ ફાડો .

અહ| એક સરળ છે, પરં9 ુ એક પો�ટ સાથે તે તેના -કરણો અને તમાર) સાથે

એક Vયૂ$ -ડઝાઇન બનાવશે તમને કહ) છે ક� , થોડા શnદો વરસાદ સાથે

લc�ું પવન સCપYું માં પવન સાભંળ) મારા oદય તમને લેવા માટ� ક�

gયાર� શnદ ઘટ) નથીબરફ પવન હમંેશા તમાચો કરશે ક� આ િવચારના

હતા �યાર� તમે માર) Vયૂ$ હમંેશા -દવસોમાં પણ સારો દ�ખાવ કરશે માટ� .ુ ં

તમને મારા ઊ:$ છો ક� , કહ� છે અને કરશે.

, લાગે અસર કર� છે અને કામ અથવા 8યTત થયેલ નથી લાગે છે અને

ક�વી ર)તે Dlુક�લ ક� તે મા� અS�ત�વમાં પરં9 ુ !િત@બrબ લાગણી !-0યા

,વી !િત-0યા પહ�લાં અને એક િવચાર િનય�ંણ અિધિનયમ તર)ક� ડોળ ક�

ન કરવા લાગે છે અને મા� Nાર�ક Wરૂતી નથી 8યTત છે કામ કરવા માટ�

નથીઅિધિનયમ હવે ��ુRશાળ) ક�હવાય પછ) ડોળ જોયે+ુ ં.

પછ) પણ મૌન Lારા Nાર�ક લાગે અટક) અને મા� હોવાની એટલે ક� હાજર)

Lારા રહ) શકો છો લાગે છે નથી કર) શકો છો ક� બદલે !િત-0યા અસર કર�

પછ) તેને એક લાગણી છે .

િવÄન Nાર�ક કતા$ લાગે પરં9 ુ 8યાજ રહ� છે અને આપણને આપણે હમંેશા

કમનસીબી અવરોધો છે કા�ુ Jકુશાન પર !િત-0યા હોય છે આ Nાર�ક

િવકસે છે અને {વન માટ� સઘંષ$ શીખવાJું છે િવકસાવવા માટ� લડવા છે

ભય વગર આ શો પોતે {તનાર અવરોધ નથી.ું vૂર આ {ત છેવટ� {ત

અને અમને આપણને vૂર અને પરાજય થી શીખવા -કrમત મેળવવા માટ�

યોqય -કrમત આપે છે અને માટ� મહOમ આનદં છે વધારવાનો વસવાટ સાર

છે .

દ-રયામાં રો@લrગ દ-રયાઇ ચાલતી પાણી, અનાજ કર)ને ર�તી S�પિનrગ

dropwise અનાજ �લોર પર રો@લrગ ગોઠવણ , યજમાન �ટક :તે હાથ
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માં ઘટાડો થયો તર)ક� સDkુ સDkુની બી{ ર�તી સાથે ±ો^સ એક હાથથી

પકડ) રાખYુપંોતે DTુત કર� છે તેમના હાથમાં બpું હતી , એક અથ$માં

િવ�તર� પરં9 ુ બpું બpું Nાર�ક હાસંલ એક રોમાચં અને રચના ઉભર) ક� એક

ક�ચ હોય ક� અમે અમારા oદય અને હાથ બધા માં લાગે છે તે વ�ચે હાથ

ભાગી થયેલ કર) નથીવાવટંોળ .

નથી Hું તમને કહ) સા�ું છે , પરં9 ુ તે ચો�સ 1ૂઠાwું છે નથી !

ખોટ ના ફલેિમrગ vુખાવો .gયા ં, પરં9 ુ તમે gયાં છો ?.ું Hુ ં?

.ું :ગYું રાહ \ં કારણ ક� .ુ ં �વ^ન ન હતી.

જો તમે આવશે મને , મને Wવૂ$વ9 ્shivering આ ગણગણાટ મને બચાવે

છે , મને અને બગડ�લ તોડ) અને તમે ન હો કહ� !gયાં .ુ ં \ ં , .ું વp ુ, .ું

મા� ,માં વસવાટ અને Zાસ ન રાખી શકો છો.

આ મોરચે મારફતે માગ$ અને આગળ વધવા દો મને રાખે છે ક� , કંઈક

જોયે+ુ ં.

કારણ એકાતં અને પાછા .ું પણ લાગે ક� ન પણ \ં gયાં મેળવવા માટ�.

.ું ખડકો અને fulminates પર અથડામણ , િસગાર�ટ બધં , vૂર ચલાવવા

માગંો છો .

મારા oદય તમે મને અને એક ગાઠં unties નહ| ક� એક હશે ફર)થી

સળગાવYું માટ� ઇ�છા માટ� બહાર :ય છે ક� આ િસગાર�ટ ,વી છે.સબંધંો

�ુશળ આવે છે ક� .ુ ં એક �ટક µેડ હોવા નથી માગંતા ન-હr હોય.

તમે કહ) ક� મારા િવશે Hું કહ� છે તે હોઈ કરવા માગંો છો નથી , .ું મને લાગે

છે તે રાખવા માગેં છે.
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આ ગાઠં , જોઈ નથી strangles અને squeezes અને નાશ કર� છે.

આ ટાઈ ભાગંી કરવામાં આવશે.

પાછા HBૂય બpુ ં..ું મા� હકારા�મક ક� નકારા�મક હોઈ માગંો છો નથી, કોઇ

લો�જકલ અJવુત� વગર 0 થYું હોય , પરં9 ુ તમે તમાર� Hું અને થાય જ

જોઈએ ક� આ5હ .

મને દો.

શા [ુદન ?

મને ખબર છે, પણ .ું પકડ ધરાવે છે, કારણ ક� �Vુ ધોધ અને �ટક , .ું

પણ Nાર�ક .ું અBય ના �લૂો માં ચલાવો , કારણ :ણો છો અને શા માટ�

હમંેશા :ણતા નથી.

.ું મારા Dકૂવા માગંતા , [ુદન કરવા માગંો છો.હસYું અને લાગે છે, ક� ,

પણ તમાર) �Vુ વથ$ છે, અને ગરમ ઠંડા કાચ સાથે મને નહ| ક� લાગણી

ની આ કડવાશ .Fત નથી કnજો પરં9 ુ હમંેશા �Vુ ઉદાસીનતા ના ચહ�રા

�પો અને રન એક �Vુ Lારા પહCચી Fતે કાળ{ લેશે .

તમે છો તર)ક� .ુ ં િવચારતી હતી .તમે Hું િવચારો ,વા ,થી ,થી સામાBય , 

એક !માણ�તૂ છે.

.ુ ં, .ું તમને તમે મને જaર) હોય તે મને આપી નથી અને ન કર) શકો છો

તે જોવા માગંો છો Hું વાતા$ પડ) નથી.

મને માગંો છો.તમે હમંેશા રહ) છે તર)ક� તમને .ું તમે ઇ�છો , Hું તેઓ

િવચા�ુ` ક� તમે હતા Hું હ9 ું ક� તમે ન હતા gયાં તમે બનાવવા તર)ક� , તમે

Hું કર) રbા હતા .
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.ું મને \.ં

.ું .ુ ં થોડા પહCચશે પરં9 ુ કોઈ તીર ક� ધJષુ હોય તેYું એકલા લsય દો લાગે

આ વાતા$ શa, .ું ક�વી ર)તે ખબર નથી.

.ુ ં, .ું પણ ભારાકં ના હોય taria ફટકો કોઈ હ�9 ુ હોય છે, .ું મને માર) પીડા

,થી માર) :તને , તીર oદય માં ચલાવાય છે થયેલ !ા]^ત લાગે છે

ક�.Revitalizes કરતાં �hોક Lારા @ચ��ત એક લોનલી oદય , પીડા ઇ�છા

પપં �બૂ મજ�તૂ હોય છે .

.ું DTુત નથી..ું ત¢ન મફત કર) માર) �વત�ંતા !ેમ છે, પણ .ું મારા માટ�

!ેમ છે , બધંનકતા$ લાગે નહ|.

તેઓ મને !ેમ કારણ ?

ગમશે.તેઓ DTુત અને કોઈને સાથે જોડાયેલ હોઈ માગંો છો .મને એકલા

અને qલાિસયસ$ લાગે માગંો છો.

.ું આ0મણ , કારણ ક� .ુ ં vૂર ન{ક થી માગંતા , ખાવા િવશે િવચારો નથી

માગંતા , ખાવા સમ{ નથી માગંતા .

.ું !ેમ નથી માગંતા �વત�ંતા હોવાJું કહ�વાય ..ું મા� મારા પર Hું Dકૂવા

માગંો છો.

કઢાપો , Jકુશાન.હતી અને લાબંા સમય Vધુી છે .

ડાબી લાગણી વગર _ણ આવી.

આ !કારની કર) છે અને અમે Hું કર)શ કહ�Yુ ં, અને વpુ Wવૂ$વ9 ્.

.ું vૂર જવાની માગંો નહ), કંઈ પણ કરવા નથી માગંતા , .ું મળ) નથી gયાં

જવા માગંો છો.
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હોઈ ગઇ અને કંઈ લાવશે.

[ુદન નથી, હસYું નથી, નથી લાગ9 ું નથી , 1ુઓ અને .ું Dતૃ નથી ,વી

નથી લાગ9 ું નથી.

Hું એક કaણાિંતકા !

અને .ું એક -દવસ .ું પણ D�ૃ�ુ પામYું કરશે :ઓ પડશે.

ક�વી આવો ?હા, .ું શા માટ� આ છે, શા માટ� છે ક� , આ¦ય$ પરં9 ુ ફ�લાય

કરવામાં આ8યો છે Hું િવચારો નથી માગંતા .

લડવા માગંતા નથી , હ9 ું Nાર�ય કોઈને , તેટલો !ય�ન કરવા નથી

માગંતા.

અવાજ િવલાપ , હોB�સ.

હ�Bગ પર.

.ું !વાસ કરશે .ુ ં આવીને ધીરજથી :ઓ.

.ું કહ) શક� છે તે , .ું �બૂ નથી, નથી અને બી: તેથી .ું અભાવ હોય છે.

મને મને કહ�તાં કર) આ0મણ કર� કરવા ન-હr ..ું નથી માગંતા.

.ું પાછળ જવા માટ� નથી માગંતા , .ું અહ| થYું હોય �યાર� સગંીત નાટકો

અને પવન મારામાર) .

શેતાન હોઈ નથી માગંતા , �વગ$ અથવા નરક માગંો નહ), દ�વvૂત !ય�ન

કરવા નથી માગંતા..ું બpું જ અS�ત�વમાં gયાં જમીનનો માગંો છો.

છોડવા માગંો નહ), .ું gયાં .ુ ં \ ં, .ું Zાસ અને તેના પર િવચારYુ ં, બધા

�યાં ફTત મને જqયા માગંતા રહો.
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કfપના અને મારા પોતાના અS�ત�વ બનાવો.

.ું મા� હવા Zાસમાં કરવા માગંો છો.હવામાં આપણે Zાસ તર)ક� મને �ટક

માગંો છો.

.ું મારા અS�ત�વ અ@ભ8યTત કરવા માગેં છે તે વાચંીને ઘ-ટત કરશે તે લખી

હતી .

.ું તેને સરળ નથી ખબર..ું �બૂ પણ સમ{ શકાય નહ| , તે, ઘwું કહ)

શકાય નહ| હોય એYું લાગે છે.

.ું નકારવા.

ઝJનૂી મને દ-રk Hું અ�વીકાર કરવા માગંો છો.

આ 9�ુછ વ�9ઓુ લાગણી ઘણો છે oદય કોઈ �થાન નથી .

અમે એક જ નજરમાં 1ુઓ Hું તમે તમારા oદયમાં માક$ કર) શકો છો .

તેમણે જોવા નથી માગંતા , તે લે છે, પરં9 ુ તમાર) �ખો જોઈ Hું ન લાગે

શક� છે.
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તેમણે જોઈ શક� છે અને પીડાતા હોય છે , કારણ ક� oદય ની �ખો ખોલી

નથી.

.ું અહ| \ ં.

તમે મને 1ુઓ છો?.ું નથી લાગ9 ુ ં!તમે મને લાગે છે ?પણ .ું ન લાગે છે!

તમે મારામાં Hું જોશે?

અમ , .ું Hું Nાર�ક આપણને unites અમને અલગ છે કારણ ક� 9 ું મને

esquecesses કદાચ , તમે ન ઊભા કર) શક� છે અહ| હતી, પરં9 ુ મને

લાq�ું ક� .ુ ં અહ| \ં તમે કહો .

.ું ડોળ કરશે નહ|

.ું લખવા અને તેને !વાહ દો આવશે.

Hું .ુ ં લખી િનઃશકંપણે એક �Vુ છે.

તે , �ટક , ભીના , ઉદાસી લોનલી છે , કારણ ક� .ુ ં એક �Vુ લc�ું તર)ક�

.

મને તમારા �V ુ , તમારા પીડા, તમારા vુખ, તમારા એકલતા , એકલા

હોઈ છે ક� , e ૂગંળામણ સાફ કર)એ.

.ું તમને લાગે ક� આ પીડા પીવા , મને તમારા �Vુ ચાટYું દો

મા�, એકલા .મને , આ મા� માર) મને છે!

.ું ક�વી \?ંમા� મને .

લાગણી સાચી પીડા અJભુવતો Vધુી િવ�તય; છે .

તે ક�વી ર)તે અમે છે ક� લાગે છે ..ું િવશે િવદ�શથી આવે Hું બહાર જવાJું છે
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એYું લાગે છે.

આવક માગંો નહ), મા� બોલ આવવા બpું માગંતા , .ું પાનાઓં, એક

શી�સ , �ટક વાNો , �ટક પાનાઓં, એક શી�સ , �ટક શnદસDહૂો �ટક

તે જ જોવા Nાર�ય આપણને જોવા, પરં9 ુ અBયો માટ� અS�ત�વમાં છે, .ું

અS�ત�વમાં છે ખબરદર�ક શnદ , મા� ,થી સ: વpુ પીડા ના પ�માં ક� .ુ ં

લખી બpુ ં , evaporize બpુ ં , esvaísse evoluirei , .ું માર) :તને

ખાલી , તમાર) પીડા કંઈપણ સેવ , .ું DTુત મને Vયુો�જત કરવા

લખો.ભોગ નથી માગંતા .

સવાર� બી: -દવસે, તા: સવાર� હવા, અવાજ પણ..ું Fધારામાં તમે

તમાર) સાથે લાવી !કાશ 1ુઓ gયાં રા�ે, શાતં રાિ�, માગંો છો.

માતાનો મૌન અને Fધકાર જોડાવા દો.

માતાનો !કાશ nલેકઆઉટ કર) દો.પ_ો , �ણૂા, આ�ષૂણો , બેસે , 

કિવતાઓ, શnદસDહૂો.

.ું Fધારામાં રા�ે તમારા !કાશ !ય�ન wanna .

.ું માર) :તને �ડા ભરતી ના �ણૂા માં જવા દો તર)ક� હા^સ$ ઉ�ચ

મરમેઇડ ભજવે છે..ું રહ�વા અને .ું લખીશ Hું તમને કઈ વગર તમે જોવા

માગંો છો.

તમે Nાર�ય �લૂી માટ� .

કંઇ !કંઇ ક�ુ`

આ શnદો સાથે �યેય નલ છે ..ું અમે લાબંા સમય Vધુી એક -દવસ

જણાવવા માગીએ લખવા માગંો છો , તો તમે વાચંી નથી માગંતા .
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પરં9 ુ હવે મા� કંઇ એક બીટ માગંતા હતા.

તમે વાચંી હશે તો .ું ઘણી ઓછ) .ું તમને કહ) છે તે સમજવા , ખબર

નથી.

Hું તમે નો-ટસ માગંો છો ક� entendas અને બધા છે, પરં9 ુ મને ,ટલો

અને �યાં તમે મને પર ગણતર) કર) શક� છે.પરં9 ુ કોઈને કહ�Yું નથી .

.ું મને decepe D�ૃ�ુ માટ� રાહ જોવી પડશે .

D�ૃ� ુ?કોઈ D�ૃ�ુ છે !

અને આ હમંેશા હાજર છે..ું D�ૃ� ુ પણ તમે હાર) ભયભીત નથી.

નથી ક� કંઈક મને Jકુસાન , પરં9 ુ હોય અને કયા$ ન ના અJભુવ હોવાની

તફાવત છે , આ ક�વી ર)તે ,થી બની શક� ?

.ું .ુ ં .ુ ં Hું નકાર) , મને ખબર ન હતી gયાર� .ુ ં બpું હતી અને હવે .ુ ં .ુ ં કંઇ

માગંો Hું ખબર , Wનુરાવત$ન અને કોઈ , .ુ ં, DTુત મને બpું DTુત થશે કHું

માગંતા .ું માગંો ઓછ) અને �બૂ કંઈપણ માટ� કંઈ , ઇ�છોસબંધંો અને તે

હોય છે , મને કડવાશ Dકૂવા આવશે.

ખાલી , .ું !ય�ન કરવા માગંો છો !

.ું મા� મારા બની શક� ?મને અને બધા હા, આ .ું નથી માગંતા નથી." 

ટાઇમલેV ્"

-હટ , અને િનરંતર િવસગંતતા અ�તૂWવૂ$ !વાહ સાથે -હટ અથવા એક

-દવસમાં હમંેશા તેને �fુલા અને .ું ઉ�ચાર કરશે તર)ક� તરત બધં હતો

ખાણ હતી કરYું પાછા આવતા હવે વpુ ખોલી , પરં9 ુ પછ) ઘાયલ હરાવીને

શa ક�ુ` મારાતમારા ઓડ$ર તે , પછ) એક શnદ oદયમાં તમે અને .ુ ં !
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હોવાની �ડા ઉદાસી

તે �યાન રાખો અને તમારા ઘિનKઠ જોયે+ું સાથે રહ�વા :ણવા ઓળખાય

છે, ગેપ ન-હવ9્ છે અને હોય જોડાયેલા હમંેશા શરણાગિત માં જો તર)ક�

ફ�yસ ક� કંઈક છે , મા� થYું હોય સાર માં કોઈ અિન�છા �વ માથંી આવે

છેતમે અમાર) �ત-રક WKૃઠ�િૂમમાં જોઈ શક� છે અને �યાં અમે �ચી !ગટ

મેિનફ��ટ લાગે જોયે+ુ ં, ,થી હલક) કંઇ છે ક� નહ| તે જોવા , .ું અમે ક�વી

�ચા �વ જોઈHું :તને Dકૂો , �તર� ક�ટ+ું ઘણા નીચા 8યTત દો નથી

,હમંેશા આ¦ય$ આદશ$ જોયે+ુ,ં જBમ {વતં કર) Vsૂમ અને શીખવા માટ�

વpનુે ન{ક છે અને તમે ખર�ખર સમજો �યાર� Hું બદલાઈ ગઈ જ તમારા

પોતાના �વ બpું vૂર થી ચાfયો અને ખબર છે ક� :ણે?

બpું મારા Dકૂ િવZમા ં!ક�વી આવો ?

.ું બદલી અને બધા સામનો કરવા તૈયાર \ં પરં9 ુ કારણ લગભગ તમામ

મારા િવZમાં Dકૂ મારા િવZમાં આવતા ?તે આYું યોqય વ�9 ુ કરવા માટ�

મને કહ� ક� ��ુR છે!કfપના ? !મયા$દા િવ�તરણ િવના ઊ�વ$મડંળમાં એક

પ-રમાણ �મ હમંેશા પોતે પહ�લેથી િનરાશા બોલાય શnદના સાચા �મ ના

ઘેરા દ�ખાવ સાથે ના �તર� timelessly બહાર :vુ ની િનરાશા !વેશે ;કોઈ

પણ સવંા-દતા માય; ક� સરળ યાતના �ત-રક તકરાર ડોરા પેઢ).

, ભેદ) �ડા અને સવંેદનશીલ ક� ઊ:$ વધાર� અ_રો અથવા અ_ર થો�ું

શnદના @બન બધંનકતા$ પ� છે .

અહ| sedimenting થશે અને ઓછ) ઘણી લખવા કહ�વાય છે , , એક

menhir છે .

8યથ$ બાબતોમાં તમને તમે છોડ) છે ક� ,ઓ , અBય ઊભા નહ| હશે ઘણા

આવશે.ખડતલ ફાઇટર માટ� વધાર� તમે કહો ક� , પરં9 ુ તમે તે થોડા ઊભા
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કરશે " વાપરો ", પરં9 ુ �ત-રક નાના Fદર તે મા� તમે િવચાર કર) શકો

છો ક� , -કrમત હોય છે., રહ�વા વધવા , :ણવા માટ�, અને હમંેશા

WKૃઠ�િૂમમાં નાના આદશ$ ખબર .

અહ| થોડો માટ� એક -દવસ + +, તેઓ બનંે વાચંી છે ક� ગહન શાણપણ

સાથે જ સમ:વવા બી{ લેખન વૈzાિનક zાન ના સામાBય zાન ના zાતા

એક)�ૃત કરYું હ9 ું ક� :ણી મા� માગંો , છે

.ું સમા^ત કરવા માગંો છો gયાં .ુ ં !ારંભ કરશો.

pમુાડો મારા aમ �ત-રક વધે છે.પણ મારા �ત-રક માટ�, આ ભગં થાય

છે ..ું તમાર) સાથે અને અBય લોકો સાથે તોડ) માગંો છો.

.ું મેળવી શકશો ?

મને હોB�સ અને ભય વગર આગળ વધો મને કહ� છે ક� શSTત , શSTત અને

બળ !

તમે મારા -દવસો પહ�લાં સમા^ત થશે.

બધા બાb .ું લાગે છે ક� .ુ ં ..., અ�વીકાર કરશે મને ખબર નથી , પરં9 ુ

અહ| .ું મારા ઓછ) વાતા$ આ WKૃઠ પર છે છોડ) , તમે મારા �જzાસા થોડ)

વાતા$ ઊભા.

મને બહારના િવZ વગર મારામા ંdwells ક� સાચા �વ શોધવા માટ� માટ�

માર� Hું આ પાના માં તમને જણાવશે છે .

ક�વી ર)તે આ શN છે, અમે .ું માર) વાતા$ વણ$ન કરશે ક�વી ર)તે જોશે.

લાબંા સમય Vધુી અગાઉથી કરો , ખર�ખર જવા માટ� તૈયાર પીછેહઠ

.p£ુપાન આ જqયા 8યાપYું ચા+ુ રહ� છે.
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સમા^ત થશે gયાં આ વાતા$ શa થાય છે.

Hું .ુ ં તમને કહ) બpું લડવા છે ..ું ઓવરને મેળવવા અને .ું �ત-રક �વ

મહOમતા તર)ક� બpું અને કંઈ , ક�ુ` કહ) શકો ચાલો જોવા જો .

િસગાર�ટ પર થોડા સમય માં અહ| આ8યા છે WKૃઠોની સcંયા શા વાચંી

બરાબર) .

માતાનો લડાઈ લેવા દો , આ સમયની લબંાઈને હશે

Sopra કલાકમા ં, સેકBડોમાં િમિનટ, મા ં.તે બોલ છે!

.ું Fત gયાં .ુ ં !ારંભ કરશો.

.ું આ p£ુપાન હવામાં િવBડો અને !કાશનો pierces તૈયાર \ ં , .ું મા�

હવામાં છે આ pમુાડો રાખવા માગેં છે.

.ું મા� હવામાં Zાસ માગંતા

.ું �લોટ અને કહ�શે અહ| Hું કfપના કરવા માગંો છો..ું Hું કરવા માગંો છો

નથી Hુ ં, આખર� હમંેશા એક જ �લૂો કર) શa કરો.

�Rુ Vધુી લૉક કરવામાં આવી રહ) છે .

Hું .ુ ં અ@ભ8યTત કરવા માગંો લાગણીઓ, પ-રS�થિત અને તકરારો છે .

અને લડાઈ .ું હતો , અS�ત�વ {�યા પર છે..ું મને પીછો આ �કડો , 

બી{ રાખવા માગેં છે.

મને ચેતવે છે અને મને કહ� છે ક� માર) પોતાની :eિૃત : પા��ું તમે {તી

:ય

અહ| .ું ઊભો છે, પણ તે પીછો -હલચાલ સામે લડતા \.ં
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માર) Dcુય , માર) �વ માટ� આવે છે.તમાર) :તને DTુત કર) પોતાને

િવ�9તૃ , મને મારા દર�યાન લઈ બનાવી દો.

.ું Hું હશે અહ| શa.!�ો કયા છે , મને હોB�સ ક� એક આ�ૃિત જોયે+ુ,ં 

flinching વગર આગળ વધો.

, ફર)થી અને Wનુજ�િવત રહ� છે અને લાગે થઇ નથી.કોઈ

demagoguery અને �મ , તમે જોઈ શક� છે તે {વે છે.

મા� પછ) તમે !ગિત , કારણ ક� િવચાર અને કહ� છે.

.ું , \ં તે થYું હોય , .ું મારા \.ં

.ું હતો ક� અને આ �કડો હશે ક� બનYુ.ં

.ું કfપના તર)ક� .ુ ં હશે.મને પીછો �યાર� .ુ ં તમને આગળ કહ�શે.

મને સામનો અને મને િવDTુત .છેfલે હ{ શa કરવા માટ�.

બધા ક� િવચાર .આ તમારા િમ�ો છે ક�બલ માટ� તમને અને Fતે પીછો કર)

આપYુ.ં

આ _ણ માટ� -દલગીર કોઈ વp ુ.તમે �યાં છે , vુખ ના Fત Vધુી પહCચી , 

તેમણે મને �પશ$ અને મને whispered ?

હવે .ુ ં અહ| :ણ કરશે ક� શaઆતમાં Fત છે .

હવે માટ� .ુ ં કહ) , ફTત માર) પાસે આવી અને િવજય માટ� મને સમાિવKટ

છે.

માર) Dcુય તને માં aપાતંર .માર) પાસે !

તમે છેfલી વખત મારા ગધં હશે.હા, તમે :ઓ પડશે.
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તમારા !�થાન સાથે મને ઉદાસી બતાવશો નહ|.જો ક� .ુ ં તમાર) ર)તે શોધી

રbો \.ં

તમે આ8યા તર)ક� તમે આ8યા ક�વી ર)તે , :ઓ..ું તમને વpુ એક

આ�ુઅંવ�ં કમનસીબી છે, તમે નથી માગંતા.તમાર) હાજર) એક છડ� ચોક

છે .

.ું તમને , {��ું Nાર�ય તર)ક�, મા� eમુાવી છે.

તમને આ રોગ િસગાર�ટ p£ુપાન િમ�ને ,વા છો .

ભાગ અને :ય છે, આગમન પર �યાં હશે ન-હr ક� જઈને :ઓ..ું જણા8�ું

હ9 ું ક� , Emano તમારા ગધં માટ� મા� કર)ને ... ires બી: �વાદ અને

અOર મેળવવા ક� .

કદાચ તમે તમે :ણતા હશો નથી, ન તો તમે provocas Hું �યાનમાં 9 ું

કર) .

મને ખબર છે કારણ ક� તમે થોડા વષ; યાદ કર� છે.Wરૂતી હવે ક� અહ|

તમાર) સાથે ચા+ુ રાખવા માટ� ઇ�છા રહ� છે.

.ું શaઆતમાં માનવામાં તમાર) હાજર)માં આહ ભરવી , પરં9 ુ શ�ુન નાના

@બમાર)ઓ માટ� પડશે.

િવષય છે અને .ું થોડ) નબળ) રહ�તા શરતો માટ� અમાર) જોડાણ , જો ક�

િવનાશક અને �ામક આનદં બનાવવા ..ું પછાત Lારા -હrમત.ક� મને ફ)yસ

,થી કારણ મા� પછ) , !કાશ અને �ુદરતી હોઈ .

, ઠંડ) શાતં , ગરમ અને વળતર હશે િનદ;ષ

સમય તર)ક� વહ�તી �ુદરતી પવન હમંેશા તેના ઉOરમાં સાથે લાq�ુ.ંહવા

!વાહ આપણને સામનો તોફાનો હશે અમને સામે bafejado , તે મા�
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�ુદરતી છે હવામાં :તે pમુાડો ક� .

,માં અમે !�ૃિત બહાર તર)ક� મફત કરંટ ની સવંા-દતા Fદર શોધો.

�લો, વધે છે અને DSુTત ના �બૂ [ુટ મજ�તૂ.અમાર) Dલુાકાત firming 

કારણોસર લઇને રણ ર�તી ના સમયમાં �બૂ જ eલુાબી છે અસ-ંદqધ

િવffસ .આ આપણને અલગ પાડ� છે એ ઘિનKઠ સબંધં ક_ાની

િવષમક�Bkીયતા કરવા , માનવ વfગર ઇમેજ DTુત કર)ને અપ :ઓ.અમે

.ું 9 ું મને વગર �ૃિ�મ અને �ૃિ�મ છે અને તેથી ન exprimas કલા

�ુદરતી અને ઓગ¤િનક \,ં અલગ છે.બેઅસર કરશે ક� આ ધારા િવના, તમે

મને �શુ કર) શકશો.

તમે મને ચચા$ આવવા માટ� .ુ ં દરવાજો ખોલવા પડશે.પણ .ું તેને અધ�+ૂું

પછ) તરત નીકળ) છોડ) :ય છે.તમે તમારા �!ેડ પ-ર@ચત છે આ�ૃિત , 

મને અશાિંત ધીરજ consomes .તમે છે અને તમે થોડ) �બૂ મહ�વ હશે.

અમે બધા સામાBય ર)તે બાળકોમા ં, આ Dખૂ$ તબ�ા હોય છે.

તેઓ અમે આપણામાં હોય તો બાળક ર)@લઝ Wcુતોમાં અમને જણાવો , તો

પછ) .ું એક ખરાબ તબ�ો તાર) સાથે હતો ..ું પાછા દદ« શાતં :º \.ં

તમને .ું બારwું તા�ં જઈ શક� છે.તમે આ8યા શા �બૂ ખબર છે, પરં9 ુ 9 ું

Nાં :ય છે એ પણ :ણો છો.

ગેપ િવશાળ, િવશાળ તમે ±ોપ માનવામાં આવે છે.

ભાગી , મને વગર, તમે અને explodes encloses .તમારા શnદ મારા

શnદસDહૂ રbો છે , પરં9 ુ આગામી તમે મને કહો �યાર� મને કહ�તા નથી ક�

!થમ -દવસે !િત , હ�લો , .ું અહ| \ ં, પરં9 ુ તે Nાં આ0મણ દો ક� ,થી

ચો�સપણે તમારા સફર હાડ$ પરં9 ુ િનદ;ષ વા�તિવકતા માટ� વળતર

હશે,અમે અમે પહCચવા Hું છે?તેથી મા� એક શnદ તમારા તરફથી , ક�
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બાય છે .

અને તમે શa vૂર જઈને આ8યા ...

તે ... જો છેfલા સમય હતી છોડ) આવતા �કૂ).એક �Vુ પડ) હતી અને

કોલાહલ �ઝુાઇ ગયેલ .

મને જોડાઈ :ય છે ક� આ દોર�ુ ં, મને suffocates છે તે જ નથી.એક µેડ

Lારા અટક) ગરદન નોડ , .

મન Estrangulas અને સભાનતા sufocas .

Hું તમે તક આપે ધીમા D�ૃ�ુ કાયાકfપ કરવો અને આ ર)તે વૉ-કrગ અને

અમે ક�ુ` છે , કારણ ક� વાત છે .એક ફટકો આ laminate કક$શ {વતં

કાપી કરતા વેધક પીડા � ૂસંી કરશે Nાર�ય.

આ કપર) મેમર) અને �િૂત�ું ફટકો ટોચ પર .છે અને નથી વ�ચેના તમારા

�Lઘાતા�મક હાજર) હતી.{વન તમામ vુકાનો અને તરત ર�ડવામાં ક�

ફોટો5ા-ફક _ણો માં આવરાયેલ .તમે મને મને બહાર રહ�તા કારણ

ક�.તમારા નસીબમાં � ૂસંી નાખંે અને અWણૂા̀ક રહ� છે.

નીચેના _ણો ફ�લાવી આ કાલાતીત લાગણી .તમારા બેઠક છોડ)ને વગર

ઉડ) કરો.

તમે Zાસ બનાવે છે તે , આ સમય છે, કારણ ક� Zાસ બધં ન-હr અને તમે

Nાર�ય બધં કર) શકો છો .

દ�શ અરજ Zાસ તર)ક� મજ�તૂ છે .પરં9 ુ મા� {વતા નથી, Zાસ .

તમે રહ�વા માટ� તમે છોડ) તમે gયાર� Zાસ બધં ન .

તેથી, એક લાચાર છબી ઊભી થાય ક� , છે તે છે.
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મયા$દા અથવા પ-રણામ , આગામી પગ+ું વગર.બી: દર�ક _ણ હોઈ

ઊભરતાં આ .ું બધા ક� અથ$ , અમે ખર�ખર અમને સતત આપણને

આસપાસ ક� !�ૃિત Hું છે ફર� છે, અમે {વતં છે , gયાર� સેfફ ઝાટકણી

ભેખડ ના �મ {વવા માટ� છે , Hું આપણને બના8યા અને મા� આપણા

distracts!�ૃિત માનવ ચળવળ ફોમ$ દર�ક _ણ ઓળંગી ર�Bડમ અને

superlatively બધી ��મ !િત@બr@બત કર� છે, કારણ શોષણ સમય છે-

મા� �ામક �યાનમાં �કૂ�લા છે.

ક� �ત-રક magnifies , પરં9 ુ મા� િવ_ેપ ની લાગણી માતા !�ૃિત !ેર�

છે ક� , વધાર� હોવા છે ક�^ચર બહાર ગમે તે �વ ની આ�ૃિત આસપાસ ઊભી

થાય છે .કોઈપણ સમયે , સદાચાર) , િવરોધાભાસી આ0મણ કર� ઓછામાં

તમને મનની ઇB�ટBટ ખાતે આ�મસાત થયેલ હોય આ !વેશો શીખવાની

બધંબેસે છે અને કોઈ પણ વેગ બહાર નીકળવા કર) શકતા નથી.

Thankfully, WKુકળ અને vૂરના િવચાર થતો વધારો .

.ું તમે ન�) , હમંેશા manobraste ... િવશે વાત કરવા માગંો છો.

આ �િૂમકા ખાળવાનો શાતં રાખવા કહ� છે.

એક શnદ ના �લાઇટ �ૃ�ય છે .તમે અવગણો અને તમને લેવા તર)ક� .

તમને પવન છાયા ફરતે ઉડતી છે .તમે \પાવવા કારણ ક� તમે તેને માગંો

�યાર� , તેથી દ�ખાતી .

તમે 1ુઓ છો?

9ું પોતે બી: આપો , તમે , નથી તમારા સરળ કમનસીબી અBય િમ�

હશે.

તે બાફYું ઉભર).
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તે દસ આમ ક� ગણતર) હતી , .ું �fુલી હતી અને ભિવKયમાં ના ]Tલક

મોટા અને િવશાળ બની :ય કારણ vૃlય મા� છેfલા pમુાડો િવ�તર9 ું અને

ક�ટલી ભિવKય િવBડોની �નેપશોટ _ણ vislumbramento સમ:�ુ.ં
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