
सयू� KU - स�य �काश

          चांगला लेआउट म�ये केले न� िवचारांवर, �वातं�य , खोल , अ�यंत डोस

मनोरंजक कथा निैतक आहे क$ एक निैतक एक गो& सांगू चरण प)रणाम फार

चांग+या क+पना संवाद ... ही गो& पाह. /हणनू सुमारे दोन workhorsesकोण

शोध वेळ पासनू , राखाडी गाढव मीठ , फार जड भार लोड होते , �ाचीन जपान

मा�यमातनू एक �वास केला ;तो एक अितशय �काश भार होती कारण आप+या गंत6य

तांडा कर7यासाठी माग�दश�न काळा गाढव नशीब राखाडी तो सहन क9 शकले नाहीत

फार उ:ट माग� जात अिभमान अप चरणे घेतला आिण मागा�त �य�न पाणी

derretendo- मोठ्या डबके येते ते6हा ठीक आहेअधा� भार तर , काळा गाढव शु+क

बाक$ होते काय घेऊन कमी झा+याचा उचलने तेथे नाही क$ अिव?सनीय नशीब

सोबती पाहणे �त@ध .म�सर चAडू , �याच �ाBन आशेने पाणी टाकले .

�पंज काCया जवळजवळ अशDय अगदी अथा�तच, अखेरीस थकवा िनधन उठणे आिण

मरतात बनव7यासाठी पाणी soaked .

आजोबा कथा

�ेम एक इंFधनुGय सारHया आहे , नेहमी उपि�थत नाही , पण नेहमी िदसते !आदश�

गो&Iना अनागJदी िस:ांत 1 = 1 + 1 = 2 तयार : 2 = 1A इंFधनुGय �पायरल

�वKनं multifactorial �ेम िकरणे जा�तीत जा�त शB$ अि�त�व वाजता समाL , 

सयू� म�ये blooms - पNृवी सुया�भोवती समान रंग �ेरणा िमळते , कालबाOजागितक

रंगिव7यासाठी - मी ?ास , आपण �ेम समान हवेत �ेरणा आिण मी आपले जग
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रंगिव7यासाठी सव� रंग आहे!आ/ही गो&ी वाटत आिण पण �वतंP स�य तNय लपवत

नाही इतर होणे गो&ी आहेत, कसे सव� भाग .माझे पिहले श@द फB जे एक तेज�वी

िदवशी करार गढून गेलेला , आठवणी असतात , आिण अंधार बाहेर �काश शB$ मला

तयार करणे, आिण संपणू� constelar समुदाय शB$ व ऊजा� िवत)रत करेल.मी एक

िदवस एक अंतर असेल तर िवचार �वत: ठेवले ?एक िदवस एक अंतर असेल तर , हे

नाश , धडक$ भरवणारा गJगाट, िकंवा , तेज�वी कठोर संुदर , तेज�वी आिण

उ�साहपणू� होते .��येक िकरण / अिQतीय आिण िवशेष /हणजे िविवध असेल विैश&्ये , 

िSया िविवध रीती , िविवध �काश , मनुGय /हणनू ��येक िकरण आहे .पण एक िदवस

तो मळू िकमान एक अंतर असेल तर .काही वेळा शेअर लोक अपणूाTक अ कोण�याही

वेळी ��येक िकरण , िSया �व9पात आहे.आ/ही तुळई वर अिभनय आहेत / आ/ही

िदशा आिण गंत6य बदलू शकते , असेल .आपण िदले+या खेळ आहेत: गंत6ये आिण मी

देवाचे नाव चालू करतात, �यांनी ही पिहलीच वेळ बाबIची मािहती, एक िदवस मी वण�न

करेल मला खालील गो& सांिगतली जो पिवP धम�Vंथ कुराण अनुयायी संभाषण

समजुती आिण िव?ास आहे , आलाहात आिण नेहमीच सामNय�शाली देव िवचा9 तु/हाला

जा�तीत जा�त �कोअर सोडा आिण आपण एक उWार बाक$ आहे.अरे, कथा िनघतो पण

शेवटी मािहती �काशीत ?पण यािशवाय मी आ/ही िSया आिण िPXया आहे क$ आपण

सांगू इिYछत ही गो& पासनू / पया�वरण अिभनय करणे , ��येक तुमची उजा� / आकार

/ वत�न फासे Rolls.मी एक [ा\सफॉम�र होईल आिण गो&ी वा�तव प)रवत�न होईल

क$ चमकत स\ैयाने समतोल होणार होते आहे हे माहीत होते .समाधान असंतोष

राहतात कोण एक revitalized ऊजा� आिण आपले जग रंगिव7यासाठी सव� रंग होईल

.मा^या आ�/या, िव�ततृ , असे मत या पु�तकात नेहमीYया आिण अ\वेषण लेखन

अ_यासSम पे`ा वेगळे ��य`ात जाग येत होती.मी िवचार कसे संसगा�पासनू िवचार

आिण एक �काश आिण �याची शB$ ते सारखा .आ/ही सव� अनेक a&ीकोन साखळी

अनुसरण करणे आवbयक आहे आिण आ�मा दंगल `ण आहे बcल, आ/ही पाह. माग�

नेहमी साधा नाही आिण ऊजा� िव�ततृ वाटते.Misdemeanors दु: ख मनात

perpetuated आहेत आिण आता �ेरणा असतील अनेक चेहरे पे`ा लागले

सुसंवादीपणा म�ये आवाज , श@द , कला अिभ6यB$ आहेत .dदय पराभव नसा िव�ततृ

�याYया ताल आहे .सव�काही �याYया िDवंटल आहे कारण दडपशाही मतृ अप करते.सव�

आ/ही वाईट िवचार आिण कधी कधी आ/हाला बंद करा , " पण आ/ही सव� , िवचार " 
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आठवणी नेहमी िदसत नाहीत आिण ते खराब आहे कारण नाही pratiques Qेष

आहे.आ/ही सव� अिभ6यB$ �वातं�य आहे पण योeय वेळी तो आहे , आिण स�य जा�त

�ामािणक काहीही आ/ही अिभ6यB$ िविवध फॉम� आिण क+याण िश+लक केली आहे

नाही सव� .िश+लक िचंताV�त जात एक असमतोल आहे , एक सायकल प:तIचा आहे

.लोक िटKपणी �ेम .सव� शु: जागितक �ेम begets दया .सयू� ��येकजण �यांना

पािहजे ते6हा िवसरते आिण सव� अ\याय अधीन आहेत कारण अनेक a&ीकोन , अनेक

क+पना , ... नाही भ9न न येणारा गो&ी काही Pास , नेहमी आहेत , असामा\य

काहीच घडते आहे , ऊजfचा gोत आहे.�ेम एक नेहमी फB आनंद आिण gोत आहे

आिण संरि`त : जाग9कता आ/हाला �प& एक िवजेरी आहे पण िवचार आवडत नाही

लोक आहेत .

आ/ही सव� कधी कधी भीती आहे क$ vices ते सव� सांगतो आिण मखू� गो&ी

आहेत.आ/ही सव� आ/ही ल`ात इिYछत नाही काहीतरी आहे, कोणालाही िलह. शकत

नाही , पण तो काहीही लपवू आ/ही सव� असुर`ा आहेत, कारण , आ/ही सव� काही

आनंद वाटत आिण संधी lurks ते6हा दार उघडतो, आ/ही दु: खी आहेत ते6हा मािहत

आिण नेहमी देणे आिण असे करणे चांगले आहे." कोणीही कोणीही " आिण /हणनू

सगळे �काशणे अिधकार आहे तेथे इतर एक भावना नेहमी आहे, पण .मPैी एक िमP

एक चांगला त�व दुसया� �वत: ची आहे नेहमी आहे .आपण लगेच पाह7यासाठी, 

आप+या अंतः�ेरणा अनुसरण करा .आ/ही सव� �ेम केले जाऊ शकते आिण �ेम �ेम

आ/ही नेहमी िनःसंशयपणे दोन र�ते एकमेकांना ओलांडतात खेळ श@द एक िवरोधी

श@द पण आपले तक� शाg , ��येक इतर �ेम आिण ज\म दर वाढ , आ/ही या भावना

आदर करणे आवbयक आहे �ेम जातात ते6हा �काश वीज आहेदु: ख टाळ7यासाठी

.�यामुळे ऐक7यासाठी " काय जुनीच kान , पण सारासार िवचार नाही आहे " !

��येकजण चांगले आिण वाईट माहीत आहे?आ/ही आमYया हाताने चांगले िकंवा वाईट

असतील, िनण�य आहे , वेडेपणा काही समजतूदारपणा आहे , खरोखर kान मह�वाचे

आहे ! ?जीवन शाळेत पदवीधर असणे शDय अस+यास ... मी आिण जे मा^यावर �ेम

करतात कारण तु/ही �वत: ला चालू क9 .उ�Sांती करा.ि�थर हालचाली पाने नवीन

आिण आlय�कारक काहीतरी पण रेिसंग िवचार आिण िचंता सह िचंता , िवmुत , चालवा

सं�था , खाm आिण आशा एक सशB चालू जाते क$ एक केबल .पंगू गती , ताण

चौकटीत बसिवणे देिखल आिण ��य`ात आ/ही एकमेकांना कनेDट जेथे िवचार पायoया
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खाली , हालचाली िनयंिPत आिण मोजमाप .आ/ही खाली आिण जीवन `ण खोली वर

िफट नाही आचरण , चेहरे आिण हालचाली वगpकरण या िशडी िवचार , िदवे , आपण

बोलु नंतर या शतकाYया वा�तव आघाडी न थांबता [ेडिमल खाm आहे .XXI , ऊजा� , 

जादू , पोशाख , उघड harmonies सव� , पण �वत: चे र`ण पायoया , ��येक , 

उदय आिण िवशेषत: कोणीतरी आणले आिण समथ�न , ते पुरेसे आहे िकंवा ते आहे क$

पायoया चढणे कोण माणसू जीवन िलqटने आहेत होईलिश+लक �r ?वीज िश+लक

��येक जात Yया पातळीवर हालचाली , आिण खाली िश+लक आवbयक आहे , परंतु

सव� न करता, खाली जा िकंवा , नंतर यk आ�मा �वत: ला क$ वाढव7याची आहेत

चढाव , �य�न आिण िचकाटी वर आ/हाला समथ�न पाPइजा िकंवा �टॉप आिण ती

िवचार जात �काश नेऊ .दे बाO स\ैयाने नाही िश+लक , पावले घन आिण सवा�त

मह�वाचे िवmुत केबल जीवन चS , पNृवी फ$ड क$ ऊजा� येतात आशा केब+स क9न

िदले आहेत .माझे िवmुत पनेॅल पोिझश\स आिण साव�िPक शB$ गंत6ये आkा होईल

कोण होता .तो पNृवीवर िनसग� गडद अंत: करण tमिनरास असे एक सौर �काश होता

.तो काय , पहाट यांनी सुरवात आले+या एक खटला अितशय दुःख झाले वा�त6य , 

पुनuXजीवन आिण पुनज�\म झालेला वाटले काय आले आहे शिBशाली सयू� ( सयू� ) * 

मजला थAब सारखे पडणे, क$ एक तेज�वी vोत , जीवन आिण �काश या vोत

.िवकृती Yया सोड7यात pivotally चळवळ इिYछते मा^या दीपगहृ , .dदय

electrocution सह दुल�` करणे �थम electrocution आिण गJगाट करणारा

नसा वाटत सुuवात.येऊन लाटा मंडळ सुमारे waveforms िवचार जा

इलेD[ोमeॅनेिटक लाटा .वीज माझे शरीर लाटा सिक� ट मला आणते चालू मा�यमातनू

चालते .खाली िवmुत �ेरणा आिण मी , एक तेज�वी मेणबwी िदवे एक @लकॅआउट आहे

, िवmुत मोड �सा)रत हादरली नाडी , नेहमी �ेरणा eलो सापडले+या ते6हा स�य माहीत

आहे आिण जात आवाज क9न तेज�वी भावना पीडा अप बंदmelted रागाचा झटका

जमा वेदना .खु+या इलेिD[क दरवाजे , हलDया �पश� , पण उघड7यासाठी नाही बंद

कर7याची वेळ .िवmुत साखळी गडद दोलायमान Qेष मुळे चAडू पािहले .तेज�वी धरू म�ये

सवf Electrocuted �मतृी , अनावर असीम electromagnetismos जातीYया

�ा7यामुळे मनात इलेD[ोमeॅनेिटक वादळी ., , मन दुब�ल flashes एक �काश , 

काळा वीजपुरवठा आहे क$ िकरण वीजपुरवठा मला अखंड साखळी र�ता plaguing 

िदवे लुकलुकणारा /हणनू िव�ततृ करा.अपारदश�क िदवे मंद �काशात अप)रिचत �ाणी
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tमिनरास करणारा .तारा मला ऊजा� दोलायमान शरीर पणू� चालवा .Subo आिण 10 

सिक� ट म�ये�गती आिण एक energia ' अपयश आह े, अिवनाशी अगदी गडद एक

शB$ नुकसान आहेआिण परमानंद आिण भावना श@द [ाम पडल े.उXXवल तीxण कट

आिण तजे�वी �ित�वनी , �कािशत आवाज yिेकंग वधेनू घणेारा वीज flashes जथेे

गडद a&ीचा आवड असल+ेया चुक$चा समज �ाणी अ�प& .एक qलोरोस\स आिण

नाही तजलेा आिण सव� िदशा आिण अथ� म�ये मघेगज�ना होणे आह े ." 

Ofusculência " आिण या छदेन िवmु+लता दुसया� इYछा संवदेना आिण िदसते

सावली .�काशमान होणेआिण अण ू, गितमान आिण तL झा+यावर �काशमान होणारा

शॉक धारण , तुमYया आ�/याचा खोल धनुGय कापण े.मला मा^या जात उYच िदवेम�ये

, सावध केस कुरळे करणेक$ मा^या अनुपि�थतीत संिध�काश मजबतू आिण िनिlत

�काश कॉल , आिण हलDया िवजसेारखे�मे करतात भावना असंब:ता फटकाव+या, 

एक इशारा /हणनू .एक खराब �काश , आ/हाला Pास या अशा लोकांसाठी असललेा

िदवेधमक$ आिण धोका कधी िदलेआह े?एक िदवा सुरि`त intimidas आपण `ण

धयैा�नेतJड दणेेगांवढळ आिण अ`म आपण accompanies क$ �काश आह े.एक

�खर लाल �काश आिण अवरोिधत करणे�वगेक नसा आह े.िदलेनाही आिण �काश

कंपनी वाटत नाही काय �कािशत अप sprawling अपवाद न Zarpares शॉक

आिण दूिषत मनात , �काश कंपनी .थंडर दळणे आिण �मे भुकेललेा िनवडणकू

िछ\निभ\न .शिBशाली िदवे आवाज शै̀ िणक इतरांना जीवन िनषधे करतो.कसे

शिBशाली आिण अवजड समहू आत �वशे करणेही जाणीव सावली Xया मंद �काश

जखडणेअशDय संबंध कट क$ िकरण lacerating .अंतया�म आ�मा िवसरभोळेपणा

आराम क$ तजे�वी विै?क , एक भदेक आिण खोल िव? काळा �काश mists 

tमिनरास करणारा .िवजा heats आिण गडद आिण िनlल आिण शांत होत े , पण

zणेी आिण तसेघडतेत6ेहा आवाज राहतात आिण इतर िदवेआिण illuminations 

िकंवा िमिनएचर अगदी सोपेअmाप यतेील `णभंगरू अंधार आिण चालने कर7यासाठी

संताप बािधत क$ मतृ आिण जबरद�त आहसेवा�त वीजपुरवठा silences तोड+या .या

िवmु+लता या जगात दुसया� िवmु+लता पडलेवळेी संधी मालमwा कारवाई दुल�` अथ� Fव

ि�थतीम�येअसललेा पदाथ� घन9प होऊन खाली बसणेक$ �भावी लवडआसारखा जारी

क9न िच\हांिकत आपण कत�6याची जाणीव सवf.मी ( आता मा^या खोलीत फाशी) 

माझा भाऊ घतेल+ेया फोटो ल`ात ठवेा आिण मी नंतर पहा जेअमानुष सव�शिBमान

होत े, �याच िठकाणी आह े.हलका राखाडी के+यानंतर, आपण िच\हांिकत क$ या राख
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व\य आिण मजबतू इgी फB एक राख गे+या �काश आिण िवस9 नाही सव�6यापी

भिवGयात दूिषत आहेत दोनच गरम करावे.`ण जोरावर कट आिण हळू हळू

wrenching आिण effusively आपण िनयंिPत, आिण धयै� श@द �मतृी आिण

�काश आप+या तहान pouring म�ये drowns �काशाYया एक चांगले म�ये आपण

िभरकावतो सांगत �सार करतो.एक गलबला आप+या अंत: करणात िश{्या आिण

blinks नंतर सशB आिण शिBशाली िकंवा नाजकू आिण िवषयासB काहीतरी , 

इYछा जळत एक चंुबक$य शरीर , अगदी एका बाजलूा िकंवा इतर उ�प\न नाही क$ हे

अपमान दुहेरी 6यिBम�व मंदावलेली िनखारे आहेत .या हलका राखाडी उGणता गडद

आिण `ु+लक आिण पाऊस �यांYया उGणता संर`ण आिण खाऊन टाकले , खंड आिण

शा?त जागा ओलांडून क$ पसरला आ/हाला भंग आिण सव� सुिवधांनी युB आ/हाला

अंतरंग ��तुत आिण आ/हाला अनेक सुख आिण िनराशावादी देते .काळजी रसायन

बसनू आनंद , पण तुसडा , पण साधा चेहरे छापली नाही .भावना आिण सवाTगीण

आनंद कर7यासाठी िवसराळू , dazzling वाटते आिण शायिनंग आिण excesses 

वाटले आकंुचन आराम , excesses अ\य प)रमाण आ/हाला पुनिन�दfिशत अशा , 

िवकिसत , अि�थर असणे िकंवा वेडा केस म�ये फासा नाही माघार नाही 6यसन वर

फ$डनकार .कृिPम िनFा आणणारे �काश आिण िफरत अनुभव भावना आ/ही , कज� न

Sेिडट न चुकले आहेत zे| माणसू िनFा आणणारे जीवन /हणनू अ�वYछ कारखाने

आहेत ते , ि�थर आिण तेथे आहे, असा आ/हाला ठरतो , इYछा परतावा वचन क$

तJडावर वाटलेवाळले+या vोत , रे6ह भुवया िनल�Xजपणा आिण zम, िवzाम, आkा

केली.ती गो& वेगळी �ितिSया समान िवचार नवीन आ6हाने आ/हाला होऊ , आ/ही

शु: इYछा तJड जेथे कधी कधी अवा�तव या �ितिSया ितला िदले आिण एकP गरम

पा7याची सोय येतात क$ मातीYया /हणनू सलै तुकडे आयोिजत नाही जाऊ शकते , 

आहे.

माझी दुसरी �मतृी , मी टेप तेथे मी मा^या आईची िकंवा विडलांची आई Yया पायoया

खाली घसरण ल`ात ठेवा कार यावर Açoreira असतो तंतोतंत मी मा^या खोलीत

आता आहे क$ �थम िचP समान कपडे आहे जेथे खटला म�ये कपडे एक फोटो

आहेउडतो दारापाशी वापरले .मी उडतो देशात जा�त आंदोलन गाढवे िकंवा सतत

चालवा घोडे मा^या आईची िकंवा विडलांची आई देशात कॉल ल`ात असू mा.माझा दुसरा

आठवणे ज\म झाला एक िनळा कार मालक माझे वडील , एक datsun होते .माझी
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पणजी आिण �याYया आkा पाळतात नाही एक गाढव दर/यान , �याला �यानुसार एक

गो& इितहास सांगतो माझ े " जु\या " , व:ृ मिहला �याचा कान िबट .आपण

कोण�याही दात पडला नाही वाचणार क$ कथा नंतर आज .मी दु: सवा�त वाईट

होईपयTत बालपण होतेक$ िवनोद चांगलेहोतेमाझेपालक पलंगाखाली होता एकदा

मा^या आजी �तनांना पािहलेआिण िमरर म�येहोत े , दु: �वKन मी एक �वाह एक

भयंकर खाली आहते आिण एक भांडेम�य े, िवचारहेआपण आिण फB संपणारा िकंवा

दोन सोपेमाग� दर/यान चकूही सं�था गती वगेळा आिण oscillates आहे�काश

उजळणेअमर , पण जीवन आधी मरणाचा नाश बाल आिण म�ृयू �वKन शकता सवा�त

वाईट गो& असू शकतदुे: ख आिण पोषण िवकिसत प:तशीरपणेसंमोहन दहशत म�ये

�ाL झाली.जाणीवपवू�क extinguished आहेआिण तथेेन& आहेजणेके9न �खर

आह े.मनाला उ+हािसत करणारे Sॉस एक शरू मघेगज�ना आवाज दुसया� संबंध समथ�न

आिण आ/ही हेमनाला उ+हािसत करणारे मघेगज�ना संपणू� समािव& आहते क$ यतेेक$

िवकृती वाढिव7यासाठी .पण यथेेसव�काही शB$ िकंवा आकिष�त न सुसंगत राहतो , 

ह�तांतरण फB िवकृती , काळा मघेगज�ना, हॉट+ेस एक सबब सांगता यणेार असले

आिण कारण absorbance Yया िविचP , खोल grunts पाठवनू त े, zणेी आिण

म6ूहीज रन नाही कारणआपण इिYछत अस+यास तेटाळणे िकंवा सुख आनंद Xयांनी

तयार करा िकंवा केवळ उपभोeय व�तू नाराज अ�वYछ आडवा रंग , यांनी

prejudiced dyed सुिनयोिजत आखणी दु: ख मनाला उ+हािसत करणारे िदवे

िकमान गुL , उिशर जागितक न .अखंड खरं तुकडे िवचार आ�/याने दूर आ/ही

�यांYया डोCयाला डोळा �Sॅच , िकंवा फB डोळे िमचकावणेत6ेहा आ/हाला �िश`ण

िदलं होतं क$ न लागणेदुसया� जागितक क+पना Xयांनी आहते imbued .ही चळवळ

इतर चळवळ glows आिण 6य�त िकंवा अगदी छोटं एक जात सोपेखरं distant 

आिण िवसराळू मनात घणृा वाटू फवारणी .थंडर मनाला उ+हािसत करणारे आहेआिण

�गट आिण का नाही bogeyman /हणनू अफवा आिण हकेेखोरपणा समांतर वा�तव

आहे�यांना न िवचारांना दूर नाही , आिण खरंच आहेजरी इथेिविचP 6यिBम�वेआिण

preexisting Yया उपनावेखातो .�यामुळे का+पिनक आहेक$ शा?त गो& आह,े 

पण एक ि`तीज 5 प)रमाण े, polígonas आिण रेषचेा म�य ेdeports क$ काहीही

, भीती , भीती आह े, पण शDयता िकंवा कोण�याही िविश& अगदी िवषय नाही , हे

िवशषे गुण अ:�गोला:� आहआेिण z|े द6ेहारे माजवणे िवचार .फुलं िकंवा गोषवारा

क+पना filaments म�य ेgrows का , कधी , पािहलेसुशोिभत वण� , अनुकरण
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हालचाली आिण `ण सोयीसाठी ज\म अपवाद , पण हो सव�काही जाणीव क9न िदली

आिण कमीतकमी गणना .नाही गिणते काहीही िवचार हा�या�पद आहे क$ एक अ�सल

लेखक आहे क$ वा�तिवक आिण unpredictable आहे .पीठ आिण �ाचीन काळी

�मुख पीठ आिण िपवळा पाने desvanecestes आहे आिण नाही िचकाटी अ�चिलत

�मतृी दम आिण बनावट आिण �याYया उपाय केले क$ bibliófagos Qारे eaten 

.उपकरणे मोज7यासाठी वेढला ते Abyssinians rotulantes �वागत आिण

Abyssinian थंडर हसतात.गे+या �काश राहतात Xयांनी केली पलीकडे संपणारा

�या , खरं �मुख �वगpय शरीरे घडू त�काळ आSमण करणे.पण सव� अिधक िकंवा

कमी �खर , तांिPक आहेत, पण गे+या सुसंगत नाहीत क$ ऊजा� िकरणे , मागील `ण

आहेत .आठवणी , Xयामुळे हानीकारक िकरणांपासनू सोडणे पण काही िवचार सावली

नाही क$ आपण कोण�याही `णी , गती िकंवा `णी िवजेचा �काश इिYछत अस+यास

.गे+या उपि�थत , `ण , गती , दुसoया िकंवा अपणूाTक �ितYछेद , पण नाही �भाव

नेहमी असतात /हणनू शिBशाली �काश वेळ हेतू लोप तJडावर वारा सारखे नाही क$

y}ानंद शु: �वाह , तोपयTत काहीतरी आहेिवmमान आिण काय आमYया सवाTगीण

खाते िDलक करा अस+याने आनंद सुमारे चळवळ , िकंवा असेल क$ फB �याYया

गे+या , अिधक िकंवा कमी �खर �काश , गे+या जीवन sweats �काश अपे`ा , 

तरमा�क न अपवाद उव�)रत चालना गती त~व माग�दश�न नाही , दुसoया क$ फB

गे+या िदवे सुमारे Sॉल आिण काहीही तसे करणार नाही असे `ण रािहला.पण नाही

ध\यवाद घाण , िकरणे समानाथp आहे !�यामुळे वेळी �काश जा�त मजबतू नाही आिण

कोणीही संघष� बाब आहे , कोणालाही चांगले आहे , आिण ��येक एक आहे कारण या

नसैिग�क िदवे मला येत नाही आप+या सव� शB$िनशी �या सव� वेळी असेल, पण ,इYछा

आिण क+पकता आिण शु: ऊजा� िवकास आिण िनिम�ती राग , जादूचा रंग िपवळा सयू�

�ितिबंिबत .खरं तर आपण पाह. शकत नाही उFेक आिण objectify संतुिलत माग� , 

फB उव�)रत अि�त�व तेथे राहतील , जा�त �काश नाही .वा�तिवक नाही /हणनू , 

आ/हाला जागतृीसाठी मदत करते क$ काहीतरी प)रणाम आहे .पण काय आहे िकरण ?

खरोखर लाजाळू िकंवा बेशु: काय आहे?येथे करा आिण समजनू घे7यासाठी अथा�ने

भरपरू सुधारणा नाही क$ एक अडथळा , आ/ही सव� `ण घडवनू आणला आहे .या

पवू�कि+पत अडथCयांना ठेवले आिण खरं )रअल नाही अडथळे येतात ते6हा , �वाह

अनु+लंघनीय आहेत /हणायचे ?सव� काही सव� tम समान �वाहात राहतात �यामुळे
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का+पिनक आहे , आहे , िकंवा खरंच बेशु: इYछा दर/यान नाही अडथळा नेहमी

जाणीव उपि�थत आहे कारण इतर िवचारांना आसन स�य प)रणाम नाही आिण आपण

�वत: )रझ6ह� क$फB श\ूयता , होय वजन िकंवा उपाय आहेत िनण�य घेतला , पण

नंतर पु\हा ते ह�त`ेप कोण आहेत आिण बह� संHय गे+या �काश म�ये तो /हणतो

/हणनू राहतात क$ का+पिनक िद6य �ाणी आहेत .तो साजरा आिण हे �प& �काश

लवकरच आ/ही पालन क$, फB नसैिग�क होते होईपयTत अ�प& िदसत आहे आहे

./हणनू केवळ indulgences सेवा Conformities संकटात , संघष� , /हणनू

खोल ते नसैिग�क आहेत aि&कोन आिण सम�या लाजाळू पण नाही िवmुत घट .हवा, 

आ/हाला भोवतालYया आनंद दार क$ , आिण पळून जातो आिण िवशेषत: �पश� करणे, 

स_य �पश� : नसैिग�क आिण zे| तेथे िकमान �भाव सामा\य पे`ा आ/हाला

envelops आिण आ/हाला सोपी आिण शांत येथे वाटते दर/यान , सव�काही नसैिग�क

आहेगंभीरपणे Yया डोस आवडत करतात.ऊजा� कोर 6यव�थापन , जोरदार vोत

आ/हाला प)रणाम radiates , मानिसक बदल /हणनू आपण या अणुऊजा� फटका

िवचार क9 या.या दोलायमान �काश ��य`ात दु: ख नाही , अशी अपे`ा पण

grows जL �ेरणा infiltrates आिण , �ेरणा , या गितमान आिण �प& �फोट

काय� िकंवा कृती नाही काय� आ/हाला जगू क$ मोरासारखा .�यामुळे आ/हाला �याचे

पराSम जा�तीत जा�त िनपुण लाभ घे7यासाठी , दुu�त क$ सामा\य एजंट आहेत , 

खांब प)रवत�न सामNय� आहे अि�थरता अशDय चुरा .आिण 9पांतर होऊ जा�त मजबतू

काहीही , उ\नत आिण घाण आपले संर`ण क$ काहीतरी हा बदल .मी रडत आिण

पिह+या िदवशी - शाळा पवू� पण िवशेषत: माझे िमP खेळत , मPैी आनंद जा अभावी

नाही ल`ात ठेवा.उYच fevers सानुकूल भयानक अनुभव , एक मोठी कढई बण� पण

मी नरक जात आहे रे6ह िवचार साखळी आिण खाली संलeन होता पण अचानक जाग

आली आिण उwम क$ अंितम संHया जतन कर7यात आली होती क$ एक कारणीभतू

आजारी मनसे म�ये सामा\य होती.मी देखील थंड गरम वेगळे िशकलो पासनू मी

उmोिजकांना रिववारी भाग , प)रणाम मा^या अनुभवच भाग �याला �यानुसार हीटर हात

ठेवले कोण भाऊ आिण तो �यानुसार , हे मला माहीत आहे फB 666 िकंवा मला

�मरण क9न देणारे एक उज6या हाताYया मनगटाYया बन�मा^या गे+या फोन 666. 

झाला कुतहूल बाहेर पशू माक� - काहीतरी मा^या िSया आ/ही सु9 ठेवू इिYछत

अस+यास आ/हाला थांबव ू, पण unfolds आिण कोणीतरी �ितसाद देते ते6हा भावना

, संवेदना आिण �ेरणा िनमा�ण आिण �ितS$या देते क$ िSया आहे तर का करणे
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थांबवतीलिमP , संयम आिण बुि:मwा इतर संघषा�Yया जात समजनू .का आ/ही मुले

अनुwरीत होते तर नकारा�मक ऊजा� , आ/हाला दुब�ल सोडा , मा^या ि�य धयै� , श@द

माझा \याय 6हावा याशाठी आहे आिण कोण सामा\य िकंवा असामा\य , कोणालाही असू

शकते कारण \यायाधीश , असेल जो आदेशावर आहे!आ/ही सव� िव?ास आहे आिण मी

होईल आिण सव�k आिण ही इYछा िचंता घटना देणे fezada आहे , पण alludes 

आिण �सा)रत eludes क$ एक वीणा /हणनू hallucinatory �ित�वनी सह

िलिटल ममfड �वनी.आ/ही चचा� आिण शांतता , काही शांतता िवरोध आिण तेथे - �य�न

िSया आिण साधा नाही िकंवा बंडखोर आहे /हणनू ऐकतात िशथील पे`ा अिधक

काहीही दुKपट ऐका.अगदी torturous पण अनेक का+पिनक आिण उcेश �rांची

उwरे शकता , Oा शांतता शांत आहे पण impulsivity आिण तहान वाढवायचे

ता@यात ठेवता न येणारा प)रपणू� शg , िनयंिPत क9 शकत नाही जे /हणनू काय�

क9 शकते .आपण शांतता ऐका शांत, आिण ऐका.

               मी एकदा ... एक प`ी �याला अ\न , पाणी देईल एक इgीसाठी बोड�

लोह �याला एक वायर ब: झेल आिण �या िदवशी मी िजवंत खेळ7यांचे म�ृयू झाला.खेळ

वाईट प)रणाम पकडू माझे पिहले नाटक मला पांढरट मेदयुB होता होईपयTत �याYया

डोDयावर वेडसर जेथे " कोपरा" Fव ि�थतीम�ये असलेला पदाथ� घन9प होऊन खाली

बसणे उ�वणार मला मागे माझा भाऊ आहे.मी माझा िमP िदसू जे िदवे , कप , खा+ले

सभांम�ये , सक� स गावात अलीकडेच झाली होती $ 12.50 डJगर आिण �मोिकंग

कA टक$ जायला 4 िकमी देवा .सायकिलंग आप+याकडे इतरांचे ल` वेधावे यासाठी खुप

आकष�कता अंगी आणणे माझा पिह+या वषp अिधक माझा भाऊ होता , दोन एक काही

िवटा खच� अयश�वी आिण फB �याला �ो ueणालयात क9न घेतले .जवळजवळ एकाच

वेळी एक ferradela गभ�वती कुPी आिण नंतर मला नंतर माझा िमP असेल क$

ladrãozito मला िश`ेचे माझा भाऊ सहभाग आहे आिण मी पNृवीवर craziest 

भाऊ केली क$ पुतळे चोरी केली.हा िमP माझा वाढिदवस आमंिPत केले पण मला

मा^या पिह+या लेगो ऑफर खाPी आिण जीवनात अिQतीय केले नाही .1 िज6हाCयाचा

िदवस आधी �थािनक क/युिनटी सAटर एक िमP गेले आिण पाप वेफस� चोरी .हे केवळ

सुuवात होती .मग आ/हाला तेथे आ/ही दार उघडा कॉल मी लपवलेले �टार खेळ7यास

�ारंभ आिण मी नंतर िभती होती क$ िशकलो घरात एकटा होता सोडून मा^या आईYया

चांगला िमP लपवनू ठेवले कसे आहे , आिण .िमP सायकलIसाठी , कार , पुतळे
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खेळलो, आिण साहसी ... नंतर फB अप�ण सॉसेज आिण इतर �मोDड ल`ात एक

िदवस राजे janeiras गाणे बाबतीत काय घडणार आहे आिण तो खच� क9न काही

पसेै िमळत झाली आवडलेआ/ही 3 वगा�त आlय� वाटले आिण िश`क बदलले होते तरी

, शाळा खेळाYया मदैानाचीही वाळू िह+स आिण राहील कायाTम�ये होते, पण मी खोली

आिण " एक reguada होऊ " असे अशा आ�मिव?ास िमळिवतात �थमच आला

ते6हा मी , मंुबईजवळ आिण जबाबदारीमी िश`क मला दाबा आधी िवmाNयाTना समोर , 

दुसरा हात आप+या हातात घेतला आिण `मा न6हते.4 था वष� पेपर म�ये आज आले+या

या परूक /हणनू माझे सहकारी वडील संVह क6हर , िवS$ म�ये .मी िजथे माझे आई

ठेवणे �थम िवझाड� मला ल`ात ठेवा आिण माझे वडील आिण माझा भाऊ घेतला आिण

मी तो धाडस कोणी केले नाही मला गुLांग �यांना �पश� कर7यासाठी िवझाड� वर पािहले

आिण ितला Qेष पिहला धावांची भर घातली क$ िकळसआजीवन .मी एक घर मा^या

चुलत भाऊ अथवा बहीण आिण माझा भाऊ आहे तो मनुGय आप+या पिह+या एक गुलाबी

qलोयड LP नाही - िभंत , primaço थंड .कातडयाचा तलवार राख चच� म�ये मे

1986 1 िज6हाCयाचा प)रचय ल`ात ठेवा , घ{ शजू एक �खर चाला आधीच होते

.हे Estarreja नगरपािलका सोडून वेळ आहे , परत िमP आिण ओळखीचा बाक$ , 

शाळा वष� 4 था वष� िश`क एक �यानंतरYया पP ऑफसेट जात फB आधी सोडून लाभ

सव� माझी या जीवनातनू जा7याची लपिव7यासाठी आलामाझे शांतता �शंसक झाली.मी

Pardilhó हलिवले Estarreja कं[ी आला , ते6हा मी काही मिहने माझी िदवस ते

िदवस , मी आ/ही आता मी बळी पडला आिण /हटले bulling /हणतो काय वेळी

समजनू इथे सुu , घरातनू �वास करताना अगदी भीित वाटत होती केले�कूल बस, 

आनंद होता एक होता " सपू ओले ! "मी मा^या विडलांना कार धतू होता आिण ल`ात

ठेवा आधीच टंकलेखन यंP िबल पास आिण तो मला िदले क$ 1 काम .मी अजनू

िकमान वय होते नाही कारण मा^या पालक वा साइन इन केले दािय�व माफ शाळा क

+ S Brodick 5 वष� �िव& उदा िवशेष परवानगीने 5 6या वषp �वेश केला.रोल

शौचालय पेपर आिण गाठली fumava- गाठली केवळ मला इ�यादी बँक लुटायला , 

लाभ घे7यासाठी जगात वेळ थांबू इिYछत ... पण मी मा^या पिह+या पदवी �ाL या वषp

जे िवmाथp Sॉस कं[ी भाग घेतला असा उ+लेख आहे15ºlugar िमळत 1988/89 

शाळा , अmाप पीक घेतले जात नाही कोण योeय 6यिB आहे वाईट काहीही , �यामुळे

खपू नेटवक� वगळणे आिण िसगारेट िवकत �यायला जातो घेतले वाटले .तो बाईक yेक

न देवा आिण गंभीरपणे मी लवकर Estarreja आघात �ाधा\य उपहारगहृ म�ये खात
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नाही सव�wम बोलले शेजारYया एक रा`स एस देणे मा^या लवकर �मोिकंग मऊ

तळ6यांचे आवाज न होणारे बटू पु\हा कलंक लावणार खच� .मी उपि�थत 1 दफन

समारंभ माझे लांब शेपटू असलेला पोपट दु: ख हलके होते हे ल`ात ठेवा तो याड� म�ये

खेळायला गेला आिण मी जिमनीवर उडी मारली, हे एक पांढरी फुले एकेकाळी , 

budgie धावा ... केले कट पंख होते !येथे मा^या िचPपटाYया िसDवेलम�ये सुu ;मी

झोप अगदी पशु हरवले साठी रडत पडले , मी एक mosaics सामील झाली आिण

�याYया दफन तेथे केले .सव� फार चांगले दुसoया िदवशी तो शोध जा एक मांजर नाही !

या कथा िनकाल , आ/ही या " teko " �वागत ि�समस उपि�थत अज�ही केला होता

पण मा^या घराYया दारापाशी वर हरवलेला िदसनू आले क$, एक कुPा संपत आिण

लxय मांजर , मांजर ह�या फB मा^या teko ह+ला िश`ण िमळाले समाL होते.मी

कुतहूल बाहेर एक िफकट वर दगड दाबा आिण तो तोडले .

               तो , क$ खरडप{ी काम जेथे काम मा^या लवकर िदवस , तो

वाच7यासाठी �नानगहृ वwृपP घेऊ ... भाजनू मळलेले पीठ मला कुणीच उwर िदले

आिण माझे भाऊ आिण झेल नाही एकाच वेळी एक िकंवा दोन िसगारेट माP smoked 

माझेबहीण कार िवंडो बाहेर पॅकेट फेकणे आदर आला.मी लांडगा सावली एक अनुभव

होता : गमावले पण िद+या.पण फB पया�य , संरि`त .आप+या हातोटी रासायिनक

पदाथाTना आिण आवbयक पाणी आहार देणे.साहसी पिवPता �वत: " सावली " �तर

आिण एक लँिडंग , कॅ)रDयओू होते .लांडगा संर`ण होते , पण वwृी एकटाच , उघड

एकाक$पण म�ये िवसज�न कर7यात आले.मी कॅ)रDयओू लांडगा िलह. आज , मी आपले

जग तJड परंतु �याचा अथ� सांगणारा .िमP �वतंP �यांYया व\य िनसग� जगू शकत नाही

, पण ��य` newbie धमा�दाय जीवन , मी पदवी जेथे कॅ)रDयओू म�ये गभ� सार

भयंकर पण योeय आिण आप+या िमP आदर िन|ावंत तuण रB , िवशेषत: �ामािणक

एक िनभ�य िनसग� आहेसोबती आिण िमP .�यामुळे िव?ासू �वास सहचर आिण सहभाग

नेहमी कळकळ आिण शांतता सांिगतले.मी कॅ)रDयओू " र��यावर " आिण कंपनी छाया

पणू� कर7यासाठी पुरेसे थोडे रािहला.पण मी धयै� लांडगा पािहले आिण तो �यांYया

�वातं�य गKप आिण वधैािनक िव?ासातील िमP दुवा �थापना केली.आहे , तर लांडगा

होते एक गो& �वातं�य होते , एकटा , एकटाच होता !आिण िवनाम+ूय आहे!सावली

लांडगा जात �यांYया मागा�ने ऊजा� चमकणारा extrahuman .�याYया बािकT ग सह

िनसग� जी\स �यांYया व\य �वातं�य लाग ू .लांडगा एकटा नाताळYया �यांYया
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आ�याि�मक शAग सामाियक करा िकंवा fraternally �यांYया पेय सामाियक

सुसंवादीपणा म�ये एक मुB िडश जोडलेले असताना ऐवजी कॅ)रDयओू लांडगा सावली

कर7याचा िनण�य घेतला .आ/ही फार एकटाच आहे?नDक$च!आ/ही िनसगा�त आकार

/हणनू िवचार कर7यास �वतंP आहेत.तो मला एक भेट या ि�समस , लांडगा

कॅ)रDयओू होते, पण नसैिग�क अनुवांिशक वातावरण तो व\य �याYया �वत: Yया िनसग�

पिवPता मोफत राXय भावना �यांYया गुणसुP Qारे कुलशेखरा धावचीत आहे .आयुGयात

/हणनू गढू पण जीवन लालसा सन आिण कोण�याही िनबTध िकंवा ओझे आप+या

एकाक$ पण मुB आनंद .मी आिण सावली लांडगा िमP आहेत , 

unconventionally इतरांYया िव?ासघात अिभनय �याYया �कारे

uncharacteristic आहे , आ/ही आई िनसग� यांYया ह�ते मोफत आहे आिण

/हणनू आ/ही वाढतात आिण काय आ/ही िशरकाव �े)रत .

               

मी मा^या विडलांचा ि�यकर बघत especado अिधक 10 िम अस+याचे आला आिण

िवचार , िकमान ती एक आवाज काही सम�या आहेत जात होता केली क$ िवचार .

               मी नेहमी माझा भाऊ आवडले पण तो एकदा �याYया घ{ मुठ मला

िवजय आिण मी र��यावर Pardilhó , Estarreja कं[ी क9न पायजामा म�ये

गेला आिण brambles जवळ घरामागील अंगण म�ये जे6हा संपु&ात आली ते6हा

माझे वडील ओळख मारले .मी तुमYयासाठी योeय �याYया चेहoयावर गुणांYया मेकअप

नेहमीYया िनग�मन रिववारी ठेवले होते पयTत .मी $ 300 केले होते मी तुला फB

वरYया भाग भोवती चौकटीYया सह टायर न बसनू दुचाक$ िवS$ माझे आजोबा देतात

आिण वजन ते िवकले , yेक न देवा आिण पकडले+या मऊ तळ6यांचे आवाज न होणारे

बटू खच� .या शाळेत मी अंगमेहनत /हणनू वाईट होते कळले नाही , दोन नकारा�मक

, एकमेकांना गिणत कलाकुसर संपतात.�वाभािवकच सं�थेYया सहभाग आिण �याYया

9ढी सराव फुटबॉल मा^या लांब कारक$द� 3 एक �येय पोहोचत कA F - धंmाची भरभराट

सु9 जसे धावपटू S$डा Dलब Estarreja 1998 शेवटपयTत या क)रअर फुटबॉल

खेळताना 1989 म�ये सुuवातपण Ovarense िवरोधात �िश`ण सामना होता .ते

कA F पुढे ि�थतीत retreating होते वाढली /हणनू मग मी म�यवतp संर`ण िमळवा
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आिण �थान सोडून नंतर योeय म�यम सरासरी कA F नंतर, आतापयTत - डा6या �वास

.तो अmाप 2 �यये , मी �िश`क संघाचा कण�धार आिण खळेाडू खळेत कA Fीय

अस+याचे िवचा9 िदवशी धाव खळे म�येएक गोल नJदणी, एक कुिवHयात िवरोधी

संुदर नाटक धावपटू मा^या कारिकदीतpल हा शवेटी ओळखलेजात होतफेरक केला

आिण एक " cuequinha " गोलर`क क9न िवरोध �यये : म�यम पासनू अंतर

थांबलो.शतेात नाटकं कर7यासाठी कर7यासाठी फुटबॉल खळे िपन घऊेन िवचार .

               1990/91 म�ये बंडखोर अस+यान े Estarreja , 

असमाधानकारकपणेया शाळेत जोड7यात आला हाय�कूल म�य े7ºano उपि�थत मी

वगा�त masturbated एक िदवस , दशेभB missile /हणनू इितहास �ा�यापक

/हटलेक$ कथा झाली - �या वळेीइराक यु: , नDक$च वष� 4 नकारा�मक अमा\य

करतो.तो पिह+या आिण फB माझी शाळा कारक$द� होती कारण काय सवा�त मला

दुखापत पोतु�गीज होत े .5 6या वषp होती जथे े Brodick शाळेत परत कर7याचा

िनण�य घतेला .1991/92 शै̀ िणक वष� 7 शाळा क + S Brodick पिह+या वषp

गरैवत�न ऑफ द फेम आहते यते , सहकारी आपापसांत " एड्स " टोपणनाव करणे

के+यानंतर , माP शाळा यश मला आधीच म�य े , पाठवणेVडे परवानगी होतआेपण

Brodick कर7यासाठी Estarreja आले आहते का असंHय त6ेहा उंची शाळा

Estarreja बाहरे गलेेआहते , असेते/हणाल े.एक हात धा\य परे7याचेयंP �याला

केली समान `मता दुKपट कमी घनता qलॉपी िड�क भोसकला, " बाईक" वर

Brodick कर7यासाठी Estarreja धडेजा आले मुcाम हायपरमाकf ट िडंक आिण

कँडी Yयइंूग चोरी, गभा�शयाचा पयTत जा.मी मा^या कारक$दpतील सव�wम खळे थटे

होती आिण 6हनॅ घरी मला घऊेन यईेपयTत beachfront Dलब सामनेझालेआहते.मी

, नावाचा एक िमP लोणी िमळत म�ये एक माशी ठवेल े " MINETE , " मी

आlय�चिकत �थम पािहलेअ�ील िचPपट , एक gी , साप आिण eels आणखी एक

, �याला आठवण आली क$ �या एकाच वळेी काहीतरी यथेेमाझेवडील abयांना dick 

आिण अनावर होत.े.. Estarreja आिण Brodick �वास हहेी कर7यासाठी CP 

क9न मंजुरी होतेपण तंबाखू 6यसन िबघडवणेऐवजी पास खरेदी करायला सु9वात

केली /हणनू ... मी फB तंबाखू लहान बदल आहते hitchhike एक टKKयावर

आधीच होतआेिण बकेरी गलेा अधा� भाकरी सहकायाTसह सॉDस Litrada एक िबअर

खा .घरी माझेआजोबा एक airgun पासनू शॉट आिण ricocheted आघाडी आिण
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जवळजवळ मला दाबा आिण �`ेपणाg Yया गुणगुणणे ऐकले .मी एकदा आता औषधांचा

वेड एक िडंक बन� आिण अंबाडीYया वाळवले+या पानांपासनू बनवलेले व ध�ूपानातनू

िकंवा चघलनू आ�वाद �याचे कैफ आणणारे F6य होते क$ �यांचा प` िव?ास ठेवला

करत नंतर काळा चाल ू, एक वाढिदवस पाटp गेला .आपण जा7यापवूp गाडी माझे िमP

घर /हटले आिण मा^या विडलांना पांढरे चमकदार मm बाट+या चोरले आिण िनलंिबत

केले येत अनेक वेळा �िश`ण आधी Kयाले.एक िदवस �याचा एक िमP ueणालयात

दाखल केले जाईल, असे अशा दा9बाजी घेतला .�यांचे वडील माझे बनव7याYया तSार

कॉल आला .फुटबॉल Dलब िवशेष �िश`ण घेतले आत , या नवीन �ितभेचा शोध

Aveiro आमYया िवरोधक संघ िनवड होते .एक महाभयंकर कोणीच सादर आिण ते

Aveiro िनवड सराव मला ठेवले आिण एक �थान आला ते6हा �या .Aveiro 

हंगामात 91/92 फुटबॉल असोिसएशन , डा6या बाजलूा descaindo , एक संपावर

/हणनू नाही FC नंतर झाले+या खेळाडू पया�य होतेपोत� .िनवड उप- 13 म�ये 11-

07-1992 मी मा^या संधी होती हा खेळ येथे होते आिण दुसरा अधा� /हणनू गेला , ते

हंगामात 91-92 समाL Leiria िनवड Aveiro िनवड चेहया�चा Xया चकमक$त

लागेलAveiro , 2 - - Leiria , शेत S$डा संकुलात 1 " खेळ जन�ल Aveiro , 

मंगळवार, 14 जुल ै 1992 Qारे नJदवले .Jacinto ." म�ये �नानगहृात परत , 

Aveiro संघ दुसया� िनधा�राने `ेPात घेतला .Leirienses राखले �थम भाग

िवपरीत, Aveiro खेळ खाते घेणे आिण चांगले िवरोधक संर`ण शोषण पुढे , प)रणाम

एक "बcल चेहरा " िदले.इषारा पा?�भमूी " म�ये �थापन क$ Moorish Filipe 

मा�यमातनू equalizing �येय गाठली .मी �या खेळ करत होते काय माहीत नाही , 

मी चAडूत पकडले+या अ`म कu /हणनू आतापयTत गेले , िकंवा खपू मंद होते िकंवा

फार जलद होते , पण शेवटी 3 रा �येय तेथे धाव जाईल येत ल`ात ठेवा माझाफुटबॉल

कारक$द� , आिथ�क कारणे राG[ीय संघात नाही �पधा� होती या वषp , आपण अिधक

उ�Sांत कसे शDय आहे?आपण कळत नाही.शाळा क + S Brodick 8 Vेड

उपि�थत आधीच सव� कालांतराने smoked शै̀ िणक वष� 1992/93 ये , तो

deviant वत�न एक बंडखोर होते .तो �थम ueणालयात दाखल होईपयTत माझे वडील

डोळे तJड नाही धाडस केले होते , मी तु/हाला शौचालय होता /हणत डोDयावर एक

शौचालय आसन एक �A च वग� समथ�न येणे आला , लGकरी शाळेत होता एक िमP

सांिगतलेपिह+या फुटबॉल �िश`ण आिण मी एक पराभव घेतला गे+या वेळी घरी

जा7यापवूp वन�पती chewed , �िश`ण खेळला , सुu " घेतला " आिण �याला
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बेदम मारहाण केली अजनूही अिधक आणले माझी वाट पाहत �याला सांिगतले , आिणतो

वाट पाहत ... माझे डोके डांबर िवरोधात होते होईपयTत तो /हणाला, " Pardilhó " 

हे टोपणनाव होते .मी नाव कु * देत मा^या माळा �थम िड�को आहे .एक घुबड बाक$

, इमारत शीष��थानी एक उतर�या छापरात बसवलेली िखडक$ झाली आहे आिण माझे

िमP माझा िमP एक शेकोटी जवळ मया�दा धार मला आला nuno सह , लोकर अनेक

वेळा smoked सह , इतर गो&Iबरोबरच छKपर वर चादरी आहेत आले क$मी

िश+लक आिण मला जवळजवळ छKपर पासनू घसरण उ�वणार बंद होते .सुखात @लू रे

@लू रे मला गिलYछ pores पवू�Vहदूिषत a&ी आिण िनCया िवmु+लता वध करीन क$

intolerances वाहते ऊजा� तेज�वी जाऊ भंग .सव� �ाणीमाPांना िनमpत �काश

नाही गंुतागंुतीचे जात िन9पFवी artificiality कठीण लाज न साधने अप Rolls 

.या िकरणांYया �काश भेदक आिण अabयपणे न पािहलेला आिण ल` न िदला गेलेला

आरपार आहे .तो �वत: Yया मानिसक दोन र�ते एकमेकांना ओलांडतात संबंिधत

पायरी एक मानिसक आिण मा�टर �काश आहे .�यांYया �वत: Yया िवष आिण �याYया

उतारा िवषारी िवचार आिण पवू�कि+पत क+पना �याYया तुळई हवा मा�यमातनू न

भरणारा आिण िन9पFवी कारणे .छतावरील �काश , िदशा आिण कृती , िSया न

करता डोDयात पु\हा पवू�वत अ�कट मन rags आठवणी �काश दुखतात क$ धरू , 

मंद आिण uncoordinated massificadora मन वेडािपसा िवचार पाऊल

cools क$ या मोटर .फालतू वेळ बcल आकष�ण छेदन आहे आिण मAदू आिण रोमांचक

िदवे Deambulante िवmुत िवतरण उwेिजत होणे .हो एक desencadeio 

Rhymes /हणनू , mesmerizing आिण paralyzing शरीर व�तुमान म�ये

नसते.हे छKपर िदवे एकतर शेवटी अिभयांिPक$ डोDयावर येऊन ."काही लोक माकड, 

इतर फB attics आहे !" मुHय �वेशQार अ�प& इतर िदवे , मी आठवणी , िवचार

आत �वेश करणे attics इYछा , लहान जीवन �मुख कारणे न पण अनेक आठवणी

रािहला .मन कायमचे उघडले िकंवा मोठी पेटी बंद �काशणे आहेत आठवणी ... IA 

VHS टेप �य�न करीत आहेत , आिण पसैा येत नाही वेळ पसरत भाडे अप mा आिण

Dविचतच होते काय िवचार मरण पावला वाढवा वाटणे .मी गोळा कर7यासाठी कॅसेट

मिहने आहे.1993 म�ये मी मा^या पसेै घेणार सुuवात केली आिण एक खेळ खोली

काम कॉल नंतर ठरिवले.�यावेळी ते 15 वषाTचे होते आिण जागा Sम आिण �वेश 16 

�या �ितबंध ठेवली अिधकार भरपरू पािहले होते .अंबाडीYया वाळवले+या पानांपासनू

16



बनवलेले व ध�ूपानातनू िकंवा चघलनू आ�वाद �याचे कैफ आणणारे F6य �थम संपक�

आला आिण खालील 17 वषाTम�ये नंतर वापर बाहेर वळले.या वातावरणात मी इतर

वा�तवाचा संपक� परंतु नेहमी नाकारला आिण मी नाश मा^या आयुGयात /हणजे मी " 

खाणी " केले गेले असावे कर7यासाठी िकंवा उcेश न6हता संपणू� मी केले , असे /हणता

/हणनू , हेरॉईन आिण कोकेन वापर नकार िदला पण नाही.वापर िदशेने अयोeय

aि&कोन आिण आधीच 1993/1994 म�ये 9 Vेड अंितम शाळा वष� प` ओवरनंतर

सादरकता� जात एक �िस: " कलाकार " होते .

वीज , वीज िकंवा जनरेटर �ेम काय इंधन हे नाही आभासी मानवी इYछा �ेम , आिण

या भावना उंचबळवणारा दुवा सहजतेने िनरोप घेऊ भाविनक ऊजा� आिण िवmुत संबंध

िवकास मह�वाचे काहीतरी तहान .या जनरेटर िदवस ते िदवस ऊजा� फ$ड नाbता , 

िकंवा िडनर , िकंवा पाणी घेऊन /हणनू दररोज �ितिनिध�व लपवलेले चेहरे सह

अkानामुळे आिण 6यB$ जावे.मा�क िकंवा lacerating िवचार , ��य`ात �ेम ऊजा�

िकंवा ऊजा� आिण तीxण छेदन आिण �ितिनधी , अिवनाशी शB$ बंद कधीच क$ केबल

क9न िदले राहते क$ �ेम आिण एकाक$पण िदसते वीजपुरवठा �ेम आ/हाला

enquadramo , पणखरे , कायमचे !नेहमी तहान वीजपुरवठा इYछा पाहणे आिण

काही संयम सलै तारा आहेत िवmुत म�यम काहीही �ितिनिध�व िदवस आिण ितरकस

चेहरे कंटाळवाणा शोध लावला .नसैिग�क मोटर क+पनाशB$ म�ये 6हAचर आिण

वा�तवाचा अVेसर पण समकालीन संपक� दाटणे आहे.एकमत िजवंत वा�तव नाही

उपि�थत , पण लाजाळू इYछा जवळजवळ अ�यंत सxूम इतर वा�तवाचा Yया िवसराळू

आहे क$ , मोटर जीवन , मोटर आवbयक संपक�  , पण आहे !तेथे त�काळ संधी अथा�ने

नेहमी उपि�थत आहे , असे मा�यम नाही �ेम वीज िवचार �लाइड अथ� आिण संसाधने

उपल@ध पाणचट असू शकत नाही ;�ेम बcल जनरेटर असे tमण आिण इतर कोण�याही

िबगर - आभासी वातावरण नेहमी आहे आिण हे अितशय िनघालो होतो , नंतर तो

िनमा�ण आनंद �वत: ला संपु&ात ये7याचा �rच येत नाही क9 शकता िनयंिPत , 

आिण आपण नेहमी ?ास कJडणे होते आ�मा तुकडा या कधी-उपि�थत चेहरे म�ये

proliferates.ऊजा� एक आिण समाधान �याYया अथा�ने multicultural , आ/ही

6हYयु�अल आिण का+पिनक आहेत फB मनात नवीन िनयामक लपवली इतरांYया

उपि�थतीत िकंवा �वत: िमरर म�ये , िविवध वा�तवाचा िवकिसत समाधान आहे /हणनू

आपण कोण�याही तुकडा िव+हेवाट लावणे क9 शकत नाही कारण\य[ूॉन , या �काश
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वा�तिवक �ाणी आहेत .उXXवल सापाYया प+लिवत आिण आ/हाला वाहते वत�मान आिण

हो, दररोज आ/हाला revitalizes शB$ आिण MIME चमकत माणसू आिण

चुक$चा समज देते जाऊ शकते !वॉकस� तो dualistic आिण Pासदायक ��य`ात

अपमान �काश िकंवा आजारी आिण अशा लोकांसाठी असलेला दडपशाही शB$ असू

शकते कारण ., या वत�मान नकारा�मक दांडे सुL मन infiltrating आिण

oppositional गंभीर 6यिBम�व खोल वेदना कमी बcल आपण abatas ऐवजी

zे| वा�तव आिण नावी\यपणू� आिण यश आ�मा िवरोधी रासायिनक आिण रासायिनक

पुरवठा करणारा सिक� टांYया सकारा�मकता , िस:ी हे क$ आपण िदले नाहीआनंद

िदशेने वेडािपसा शय�त खाm , पण या िवचार आिण �सार लाटा मन drags /हणनू

ह�तांतरण करता येत नाही आहे .िवचार �सा)रत वा�तव आहे आिण सिक� ट िवकिसत

आिण कोणीही आ/ही सव� बीटा - @लॉकस� बाहेर �ेरणा सु9 आहेत पण �या जीवन

आप+या तहान वाढिव7यासाठी कारण या सिक� ट गुलाम झाले संवेदना आिण अ�ुत

शा?त हवेत चालू जसजसे आहे नाका9 शकता .या अपवाद /हणनू आप+या िवचार

प)रणाम आिण कधी कधी संघष� उ�वू िकंवा िवचार िवकिसत , पण �या �ोटॉन खळबळ

बाO ��य`ात होईल क$, आनंद िमळू शकतो .@लू �काश पलू आिण पायoया

मा�यमातनू चालते आिण थोडे "िनळा" शोधत क$ पारदश�कता �भावी मPैी �याYया

अ+[ा संवेदनशील तुCया स�दय� �वागत होते, या संभा6य िवकास िवनोदी फ$ड भावना

शB$ infiltrates िनळा �काश ती� भावना चालना, , मजबतू अिधक ती�, आिण

�ग+भ �r भावना आिण Hertzian लाट क$ दुरावणे आ/हाला न`P िवकसीत

होते.ही शB$ खोल आिण िचर�थायी मPैी �भािवत िजवंत भावना , नीलमणी Yया

आडवा मने चा अभाव असलेला �भािवत करते, तो �वतः दुिम�ळ स�दय� आिण

invigorating Yया वेडेपणा आिण खपू आनंद �ेमी जादूचा तुCया असतो .संिध�काश

ती�ता �ेड ती िवकिसत आिण ऊजा� आिण वाईट उबदार संर`ण �सा)रत आिण दु; 

खाने Vासलेला आिण शांतता , आ/हाला eludes आिण अमतू� िवचारसरणीYया

आ/हाला उ+लेख नाही , नाही एक मा�क सह �ेम , ती ऐवजी मजबतू �काश आिण

अिखलेश आनंद आहेवा�तिवक आिण का+पिनक , पण �भािवत करते आिण कोण

नेहमी हलवा आिण मह~वाचा आिण िटकाऊ मPैी मया�दा धावचीत ितला �भािवत

करते.ती �ेमात पडते, आिण कारण पण भावना अ\न देणाया� क$ चा अभाव असलेला , 

येतो आिण आनंद आणते आिण जमा abrocha वासना, �ेम सुख उGमांक आहे आिण

या �ाथिमक रंग आडवा क$ खळबळ एक उ\माद सव� भंग आिण Rolls कसेवेळ )रB
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आहेत पण हे भिवGयात अabय नाही, क$ शB$ /हणजे नेहमी उपि�थत आहे , संर`क

, आ/हाला ता@यात ठेवता न येणारा तेज�वी आनंद पातळी िवकिसत क9 शकत नाही.

               1994 म�ये मी िवजेचे िश`णास सुuवात केली आिण मी अजनूही मी

सलै �ेड म�ये एक धDका घेतला आिण शेवटी िवmुत चालू होता हे   कारण " Faíska " 

काही ओळखले आहे /हणनू एक टोपणनाव तJड .मी राPी उप थत सुu केले आिण नंतर

िड�को Vहण कर7यात आले व 1994 म�ये पिहली भेट , मी " पकडू - कप " मी

अजनूही एक ?ास चाचणी आिण पे`ा जा�त 2.0 होते काय� अगोदर प)रणाम केले �या

िदवशी ल`ात झाले .आज राPी िवल`ण होता, मी फB बाटली आिण 6यव�थापक

�याYया डोके बाहेर मंिदराYया एक चालते सव� िड�को कोरले, आिण घरी मला तेथे

बाक$, ते Vहण उ\हाCयात गे+या वषp मी शेवट करा क$ हे एक आlय� होतेशॉट्स

आिण bartenders करत काळजी यापुढे शकणार नाही क$ म�यराPी पुनि�थ�त .मी

पोचते सोडले आिण मी गभा�शयाचा करा , 10 वषf शै̀ िणक वष� 1994/95 सामील

झाले S$डा `ेP शाळा योसेफ macedo fragateiro , एड a&ीने नेहमी सवा�त

वाईट होते .शारी)रक आिण हे माझे वाईट वत�न संपु&ात आली S$डा , मी Dलोरीन

कर7यासाठी एक असोशी �ितिSया संदभ� उंची जलतरण सराव म�ये एक वmैक$य

�माणपP आहे , पण काय हे मला माहीत नाही पोहणे होते !�यांना Estarreja 

6यावसाियक `ेPात िनधी वाढव7याची साठी " les bufons " िकंवा peidolas 

/हणतात आिण आले होते क$ एक फुटबॉल संघ होते .दा9बाजी , मला दुसरा िमP सह

Aveiro म�ये गुuवारी मा�यमातनू पास केले " पाणबुड्या " िबअर आिण केक िमzण

थ{ा म�ये झाले जेथे दु�यम जागितक पुरावा आधी टKKयात केले .

आ/ही भेटले - जेथे सांिगतले अपाट�मAट )रका/या बाट+या फूटर अपाट�मAट नेले क$ िबअर

ज\म �ेम Bayou सुपरमाकf ट गंुडाळले अंितम �वास आहे.मी फB सपू आले होते

तरीही टेबल झोपतांना झाली आिण मी िडनर घरी मला एक सायकल िदली टेबल वर

धावांची भर घातली वेक चे भतूकाळी uप आिण ते6हा मी प` होते जेणेक9न वेळी

मा^या मPैीण Yया वधा�पन िदनािनिमw मला furadouro मmधंुद झालेआिण घरी नाही

.शौचालय आिण म�ये माणसू turds एक समुFात उडी आिण अनेकदा मा^या आईची

िकंवा विडलांची आई संभाषणात मला बाहेर येतो काय बोलू आवडले आहे कारण अठरा

हा िचPपट पािहला, माझे कर7यासाठी [ेन�पॉिटंग नेहमी अफाट िवनोद आढळले क$

तNय आहे क$ ितर�करणीय 6यB$ िकंवा व�तमूाझे ETA ते चम�का)रक आिण अनेक
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शॉट्स 3 बाट+या सह माझा भाऊ लeन प` intimidating होते अगदी जु\या

गंुडिगरी केली आिण आज सकाळी बशी प{्या िमळवली क$ दु�यम .मी , फुटबॉल

�पधfत " चेचन " डब संघ िवजेता 12 Vेड पण परत गिणत आिण भौितक

रसायनशाg संSमण होऊ शकतो, 11 Vेड शाळा जोस Macedo Fragateiro 

म�ये आधीच 1995/96 माझे �गती चालू रािहली आिण झाले�यांना पुन�ा�L आला

नाही.मी िवंडो एक वग� बाहेर उडी मारली आिण तो गट संचालक ते मा̂ या आई सांगू

होईल आिण मी घरी सम�या होती लागू /हणाले होता �नानगहृ िश`क गेले होते, असे

/हणायचे दरवाजा Qारे देवा .माP चालू �वार झाली आिण एक �नायू खपू तSार आिण

नंतर एक वष� लGकरी तपासणी मला नालायक िवचार जे लGकरी सेवा अ�प& आहे

अयश�वी येत , वष� 1996/97 म�ये एक अ\तग�ळ बाबतीत चालवता आलातो माझे

पाय दुखापत कारण नाही शकते क$ मला तSार .हे ितरंगी turbos िमP 3 िफ+टर

सांधे /हणजे केले .शाळा " मागे " गट प)रणाम घडिवणारे झा+याने bulling 

घटनांम�ये ETA डब कोण िमP आहेत .गभा�शयाचा बसा शहरात 4 आिण 5 लोक

बठैका �सार, मा̂ या सव�wम तहाने िमP झालेला देश िकंवा माणसू nuno सह एकP

केले अिभ6यB$ आिण अितथी �वातं�य वा�तिवक ह+ला नेहमीYया िलंग गट

coagíamos .घोषणापP टाऊन हॉल Estarreja , मी नDकल : जुल ै, ऑग�ट

आिण सKटAबर 1997 मिह\यात �ाथिमक िश`ण " सिSय सु{ी " 1 चS मुलांसाठी

6यावसाियक काय�Sमात एक मॉिनटर /हणनू सेवा केली , " मी सेवा �दान पु&ीमोठ्या

�माणावर ओळखले आिण दो\ही 6याज आिण बांिधलक$ demostrados िकंवा काम

गुणवwा �याची �तुित केली गेली आहे .सँटरॅम म�ये /हणाला नंतर तो �दश�नाम�ये जात

आहे मी दोष समप�ण अपमान आहे जेथे 1997/1998 12 वष� म�ये पुनरावwृी िवंडो

समाधानी होतो बाहेर फेकून मोठा अपानवायू देणे आिण मला सव� अंधुक येत काही िमP

घरी गेलािवmाथp संघटना �या वषp वाहनचालक सुuवात केली.आ/ही नेहमी काहीतरी

करायचे नेहमी काहीतरी वाट पाहत ansiosíssimo मोड म�ये िजवंत जरी �ती`ा

आिण तो , बनवू उडी अभावी , सोडून देत आिण �मोिकंग गंत6य िचंता �Sोिलंग न

जात होता बसनू वय बदलते , आ/हाला सव� काही होईल /हणनू �टॅ7डअिनYछेने �वतः

.या वषp मी खालील मतपिPका ��ताव तयार : ते जबाबदारी महान िनधा�र आिण अथ�

आहे क$ या िनवडणुक$त candidatamos उYच िवmाNयाTना जोस Macedo 

Fragateiro संघटना .आ/ही या शाळा मोठेपणा सां�कृितक आिण मनोरंजक उपSम

�ो�साहन आमचे �येय , ते �याला अटक आंत)रक आिण बाO लादणे आवbयक
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आहे.आ/ही मांडणे �येय सा�य कर7यासाठी : - एक finalistas- ितने �याYया

डोCयात पहात वसलूी सां�कृितक आिण S$डा एक तuण आठवड्यात संपणू� िवmाथp

लोकसंHया वाटप िदवस , फुटबॉल �पधा� , बा�केटबॉल आिण 6हॉलीबॉल �ो�साहन ( 

पुuष / मिहला .. ) .युवा आठवड्यात िविवध उपSम िदवशी - - एक िबिलयड� टेबल

फुटबॉल associados- संपादन �िश`ण - तयार आिण society- सम�या

िवmाNयाTना मािहती शाळा वwृपP वादिववाद िनमा�ण �ो�सािहत कर7यासाठी , मािसक

तयार संपक� करािवmाथp संघटनेचे पुढाकार आमYया शाळेचे िSयाकलाप �ो�साहन , 

आिण िवशेषतः कर7यासाठी "सरासरी" सह .यादी , "आ/ही तुमचे मत अवलंबनू " - हे

आपला संबंध यादी आहे - vocês.na मोिहमेसाठी माणसू िवmाNयाTनी कंडोम , 

िवतरण आिण का ल`ात येत नाही क$ आगामी वादिववाद आरोeय कA F संपक� ठेवले

mाआरोeय कA F िवmाथp उपि�थत खाजगी वग� राह. होते.मोहीम घोषणा अंतग�त , " 

आपण माणसू mा! " " मुHयालय योगदान होते , िकंवा दहशतवादी कर7यासाठी �दान

क9न या मोिहमेला पािठंबा समाजवादी पाटpचे पो�टर ," आमYया संगीत " अगदी आिण

" आमYया पायoया खालीलप` , दहशतवादी पPके वाटप कर7यात आले पण एका

अितरेDयाने आमYया संघटनेYया या राजक$य शB$ िमळवला आहे .इतर �क+प /हणनू

काय�कारी मंडळ िबिलयड� टेबल फुटबॉल खरेदी आिण ��येक सामना खच� 20 टरफले

अधा� नाही .उ�ाटन िदवशी मी उ+लेख: 10 ते 20 तास दर/यान 14 जानेवारी , 

1998 गे+या झाली िनवडणकू खालील �माणे आहे.Xया �ितिनधी कायदा सामा\य

पातळीत जागी घेतला क$ नJदणी क9न , अज� �िSया सेट केले+या दोन याmा , आिण

ब म�ये सहभाग .740 िवmाथp मतदान केले जे मतदान , बंद अनुसरण क9न, आ/ही

मते मोज7यासाठी ठरिवले.पाचशे आिण दोनशे आठ मते यादी ब मत यादी �यानुसार अ

सात मते यादी मंजरू केला होता पिह+या फेरीत ता@यात एकूणच िवजेता िजंकली आहे

nulos- दहा पांढरा - पंधरा मते मते: खालील प)रणाम चटकन वाकणाराअसोिसएशन

खालील शाळा वष� एकोणीस लाख न6वद - सात संबंधात असोिसएशन एक म+ूयांकन

पुरवते गे+या वषp मतदान केले .हे सादरीकरण के+यानंतर सकारा�मक िश+लक

िदसत नाही .तसेच मागील संघटना �याYया वारसा म�ये एक डे�क , एक धातू

कॅिबनेट , एक खुचp, एक खंडपीठ, दोन बुि:बळ खेळ ( अपणू� ) .and या िमिनटे

काढले जे सP समाL जोड7यासाठी दुसरे काहीच आहे क$ नJद करावी�या नंतर वाचा

आिण उपि�थत सद�यांनी साइन इन करता मंजुरी िदली आहे.मोहीम नंतर िदवस कधी

कधी मला वगा�त अशा वण� मा�यमातनू जा7यास सांिगतले कारण मी लायन िकंग आिण
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अल capone टोपणनाव होते जेथे शाळा �सा)रत एक िननावी तSार आहे , गो&

मा^या बाजलूा िDल& आहे हे देखील काय�कारी मंडळ िदसलाशाळेत एक अंबाडीYया

वाळवले+या पानांपासनू बनवलेले व ध�ूपानातनू िकंवा चघलनू आ�वाद �याचे कैफ

आणणारे F6य Vाहक आिण �या�माणे बंडातील /होरDया मानसशाgk .गभा�शयाचा

PSP 1998 Yया शेवटी तपास यांनी पोलीस तपास मी Estarreja चAबर अ�य`

मुलगा होता आिण एक त�करी नेटवक� �मुख होते िननावी तSार उघडते .फB मी , 

पोलीस सुिवधा �वेश केला घेणारे नाकारला आिण �य�न केला होता आिण तेथे यापुढे

�या संघात गभा�शयाचा मा^या बcल संपक� चौकशी िकंवा मािहती अस+याने, आवडत

नाही , ते6हा एक संयुB �मोिकंग होता .वेळ मा^या सव�wम िमP 1 काम खालील

िदवस पसेै िमळत होते , कारण संशय आिण जेवण न भरणा , Yया आरोप अंतग�त ितने

�याYया डोCयात पहात या वषp अनिैतक , यादी पुढील वषp आ/ही नाही मला भीित

वाटत होती लागू कोणआ/ही , अफवा केले होते जे िडनर िदले .जानेवारी 98 रोजी मी

, िश`ण या आठवड्यात आमंिPत �याYया exa आठवणी आणले आहे .24 जानेवारी

िश`ण आठवड्यात " एक �नेही िमठी सह , िवशेषत: आिण शाळा जोस Macedo 

fragateiro पासनू , Aveiro समहू " समप�ण एक फोटो वाटप जे �जासwाक होहf

Sampaio अ�य` , 1998 - �जासwाक अ�य` , लंच �थायी होतेअ�य` �वागत

जेथे वीज संVहालय म�ये .�याच वषp एक काळजी िचPपट " िमz मादक पेय " मनात

आण7यासाठी बाट+या आिण juggling युD�या अितथी मनोरंजन सव� मला टाकू ते6हा

एक राP होती, आिण मी िड�को अशी �यांची भावना होती /हणनू तेथे , pildrinha 

furadouro म�ये िड�को येथे काम कर7याची संधी येतोमी सव� अंधुक �ो

िखडक$तनू लहान मुलांYया िवजार आहे ते6हा हे अगदी जागे नंतर , एक कॅफे एक

छPी नाश z:ा flamed होते , िदवस नंतर असे सांगणारे आधीच धुऊन

कपड्याखाली घालायचे आतील कपडे परत माझा िमP आई आहेकदािचत व9न खाली

होते .तो माझा एक सहकारी व absinthe सोनेरी �[ाइक एक 2 बाट+या Kयायला

सामा\य होते .एक पाटpत पयTत मी बॉस समोर एक Vाहक सेवा आिण सव� काउंटर �ती

Fव �सार चGमा भर7यासाठी सु9 आिण लगेच उडाला होता आहे .थोडDयात एक

Dलाएंट 6यव�थापक एक होते आिण मी �यांना दोन शॉट्स तो फB /हणाला सव�काही

�सार सेवा केली येथे बाहेर िमळवा !आिण हे आज अिधक हा मनुGय बोललो .मी माझा

भाऊ लeन दो�त आहे, मी बाथ9म म�ये तण smoked उपि�थत मी टेबल वर एक

जोडा ठेवले आिण मोबाइल फोन केले , जेणेक9न मला गेले झाले .नेहमी चGमा आिण
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शाळा आइन�टाइन यांचे सPू िलिह7यासाठी वापरली घेणारे अंबाडीYया वाळवले+या

पानांपासनू बनवलेले व ध�ूपानातनू िकंवा चघलनू आ�वाद �याचे कैफ आणणारे F6य

दाख+याची पतू�ता राPी 1998-1999 monho बार समािव&ीत - काळजी येथे

कप सेवा कर7यासाठी काही मिहने होते .अंितम प` 2ºperiodo ल`ात , नेहमीYया

सम िड�को िफिनDस /हणनू �याने पिह+या monho शॉवर म�ये 900 लोक मारले

�ित�पधp प` सुमारे 200 इतर लोकांसाठी एक यश�वी 700 लोक होते दाबा .प`

monho िडनर प` , अिधक पसैा या देणे नाही मालक देवनू घटक सव� जेवणाचे

असोिसएशन बाहेर घेतला आहे.या वषp मी सु सुमारे दोन आठवडे दोन मिहने काम जेथे

िफिलKस , कामगार /हणनू मा^या कम�चारी सवलतीYया सुuवात केली.नंतर क9न

Uniteca / Quimigal म�ये नोकरी िमळाली .Dacasca िड�को मा^या

juggling आहे युD�या काळजी / मनोरंजन गेला माझा पिहला " ट@ॅलेट ' वापर क$

इथे दोन तोडले आिण मी केलं काहीही शरीर वेग, उदा होते क$ भागांना होती

वेगवेगCया िदवशी घेतलेसंपणू� मािसक defoliate आिण काहीही वाचा िकंवा घरी

िमळवा आिण संगीत आिण वेगवान ठेवणे िमळत ठेवले नाही .तो �यांना पिह+या आिण

फB अनुभव होता .मी काम दुसया� िदवशी शोधणे गेला ते6हा जनसंपक� आिण सुर`ा

dacasca िड�को वेळी बाट+या क$ मी काल मला सांिगतले आिण मला juggling 

आहे बातमी सोडून ueणालयात गेले होते असले+या Vाहकाला �मुख दाबा होतेवwृपP

म�ये , नंतर सव� सव� खोटे होते आिण मी िव?ास ठेवला .तीन तास िवलंब मी िमळतील

एक मPैीण होती आिण मी चGमा िनवड बदलले आिण �पॉट वर उडाला आहे .मी वषf बार

एक काळजी / रखवालदार �येयवादी नायक /हणनू 1998/99 म�ये केले

Estarreja म�ये एक नवीन बार उघडलेले , �या राPी एक " दरवाजे " बcल एक

पु�तक सांगीतले आिण मरतात " अमे)रकन " �याला आिण माझे पु�तक गाडीत जमा

कर7यात आले.मी $ 100 ठेव एक Qारपाल /हणनू दोन वषf ... $ 1,000 

वाढव7याची स`म कर7यासाठी आले आिण गसॅोलीन मोटारसायकल दार जाळून , पण

होतो िकंवा कोणालाही सहभागी झाले नाहीत .एक नवीन वषाTची सं�याकाळ

1998/1999 �येयवादी नायक बार आिण िमP Faíska सं�था कॉल नवीन वष�

सव� िमP 6यव�थािपत करा.म�यराPी अखेरीस बार आिण नवीन वष� राजीनामा आधी

Mando सव� बार आzयदाते सोडा.मी , दुसया� काय�Sमात �थापना आत जािहरात

ह+ला पोलीस ठा7यात तSार दाखल आहे जेथे बार गभा�शयाचा दगड जा आिण �यांना

आत ashtrays , शु: िवzांती पासनू लागला ते सांिगतले आहेत Xयात एक बार जा
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.मी वक$ल जा7यासाठी आला पण मी सा`ीदार अभाव बाबतीत पाठपुरावा केला नाही

.AV बार Yया �येयवादी नायक - नवीन वषाTची सं�याकाळ 98/99 रोजी .Salreu 

Estarreja अल�पे`ा कमी दजा�चा व बॅरनपे`ा वरYया दजा�चा सरदार Xयात एक

काय�Sम बसनू : एक राP [ आिण िदवस ] 12 नाद ... िनयंPण िनवासी sergius 

अितथी ड्वेन वर DJsिवक$ आिण गुL .प` म�यभागी व सु6यव�था मला प` घरी

जाऊन वेषभषूा आिण माझे िमP तो �या राPी जाग9क राह7याची वषा�Yया शेवटी होते

जेथे बार सव� Vाहकांना ठेवले , अप दश�िव7यासाठी .�r वण�माला Sम म�ये ठेवले

आिण आला िवचार मी लोकांम�ये सुर`ा �णाली तयार उदास िकंवा �पश� टाइप करा

आिण ��येक इतर वाटते आिण सव� पाह7यासाठी वेगाने चालणे िवचार अyाहम िकंवा

अ@बा फार पुढे होते , क$क$ वाईट िकंवा दु: ख आिण मदत होते .पहा टी6ही आिण मी

तळटीप मी चॅनेल ftv पाहतो आिण मी �या िदवशी नोबेल पुर�कार �ाL होईल िवचार

मा^या मनात संदेश असू वाटते .मी िचPपट अिभनेता आहे वाटते ते6हा मी , Aveiro 

िचPपट िचPपट तुकडे / डुकरांना आिण िहरे पाहणे आले, एकदा िवचार आहे मानवी

अवयव खात असणार आिण �या िदवशी र��यावर तुटलेली काच िहरे होते िकलो एक

अ\न �टोअर होते�यांYया शजू काढ7यासाठी सु9 आिण आिण िसनेमा बाहेर िमळत , ते

माझे िचPपट आहे.Estarreja नदी जवळ काय� आिण झाडं Dलाइंिबंग िवचार अंितम

�वातं�य धावत गेला म�ये , metho अधा� नदी शरीर आिण मी एक अलौिकक

बुि:मwा आिण मग िशकवणी सु9 6हायची आहे वाटते .�जासwाक अ�य` मला साजरा

केला जातो , मी गायी संपक�  grazing आिण तु/हाला माझे िवचार संवाद

साध7यासाठी �य�न होते आहे .पण मी , मी , संपणू� खोली चS मला काय काय आिण

समज7याचा �य�न मानसशाg पु�तके वाचनू यासारHया गो&ी केले , मला एकटे , 

आlय� वाटत सु9 क+पना चोरी आिण मला इजा क9 इिYछत आहेत वाटते क$, मी

सुuवात केलीछळ आनंदाने बेहोष , म , िकंवा तो पािहला आिण दूरदश�न िकंवा िदवस

वत�मानपP एकतर िनयंिPत केली जात होती क$ , माझे वडील मला एक बार खरेदी

असे िवचार येतात , आिण जगातील सवा�त मोठी होते , फB अVग7य िविचP गो&ी

के+यामा^या आई कोणीतरी मला सांगतो, जो GNR Yया लGकरी आढळले आहे

होईपयTत चालणे मुBपणे तास , " आ/ही फB आपण शोधत होता " धावत गेला जे

ueणालयात दाखल कर7यात मला वाहतकू अजनूही GNR आिण अिeनशामक कॉल

Oा गलबला गंभीर संबंिधत अस+याचेमी मानिसक आणीबाणी Coimbra �यानंतरYया

Aveiro ueणालयात ने7यात आहे .मी मािनसक �मुख स+लामसलत के+यानंतर
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मुली मी एक इंजेDशन घेतो आिण मी आहे िवचार आहे संभाषण नंतर एक gurney 

अ�यंत िनकड असलेला अिeनशामक क9न घेतले , पण फB इंजेDशन घेतला ... मी

जागे ते6हा मी psych �भाग एक खोली आहे! ?... मी एक टॅDसी घेतला आिण

Estarreja टॅDसी चालक �ती`ा /हणाला आिण माझी आई बजािवणे जेथे जेथे गेलो, 

Coimbra गेला , मी वाईट वाटत हेतुपणू� होते हे माहीत नाही ऊहापोहातनू पाठिवले

एक गोळी घेणे कलते आहे दुसoया िदवशी पळा , िवचा9नueणालयात दाखल कर7यात

मला जगू होईल , बेड प{ा ब: आहे क$ शारी)रक संयम �णाली अंतग�त जा�त 20 

िदवस रािहले !Estarreja म�ये intermarche मला एक शेजारYया घरात �वेश

आमंPण होती �वागत , मी एक चोर होता क$ �यांना िवचार बाग �िव& आले आिण

तSार करणे 6यव�थािपत पण GNR तो मला शोधत नंतर आिण मला

घेऊनueणालयात दाखल कर7यात .

िनग�मन ये�या काही वषाTत weakened िमळत सामािजक जीवनात एक भकंूप

कर7यासाठी तुलना आहे, मी जसे भीती वाटत आले कॅफे जा , कप पडले क$ भीती

वाटते आिण ते लोक मा^या नावाने िटKपणी .

               कसे 3ºescriturário 1999 म�ये 30km आहे / ह येथे �वास

होता जेथे कारखा\यांचे प)रिमती आत , अगदी येत पP न मेल कार िवतरण , वेळ

descolorei केस मेल परवाना नJदणी िवतरण होते , एक कार पिहली वेळ वाटत

होतेअगदी भरपरू सोडून अपघात िमळत आिण समायोिजत कर7यासाठी होते .

               मी ऐवजी येथे मला मी िनFानाश तो तJड कराल जागे ठेवते क$ एक

अडथळा राहतात इिYछत झोप इिYछत नाही कारण मी काहीही होणार नाही.

               मी पोतु�गीज 11 म+ूयांचे समतोलपणा आदेश िदले आिण मा�यिमक

िश`ण Sेिडट युिनट्स माग� retraced , बोिडTग शाळा लुइस िद कामोइस म�ये

�ा.Ipj िवधान , फेyुवारी ते 5 माच� 1999 पासनू 01 , अशा िशGयवwृी मािहती

अॅिनमेटर कायf वापर , 2000 युवकांसाठी िनरोगी आचरण जािहरात शाळा गेला .मी

ऑनलाइन अ�ीलता पाह7यासाठी आिण गKपा संपक� सु9 ." �यांYया कत�6ये कामिगरी

म�ये िवशेषतः, �यांYया कायf पणू�पणे नाटक रस आिण गितमान होते , सेवा वापरकतf , 

25



तuण लोक 6याज मािहती देणे , युवक पोतु�गीज सं�था मािहती समथ�न आिण संपक�

अmयावत करणे" Aveiro , माच� 09 , 2000 मी एकटा शेवटYया िदवसांत ते टे�फ

गेला माझे जीवन gी िवचार करणे सु9 आिण मी Raquel Mamede नाव 3 काडf

िलह. - Bombarral पोतु�गाल आिण शेवटYया िदवशी मी एक वाईट आव आणणे

ितYया bayou एक फोन कॉल �ाLवेळी एक मPैीण सोबत उपल@ध मी Raquel 

असणे अपाट�मAट आिण मी माजी �वतः शोधू काही तास खच� होईल .मPैीण घंटा म�ये

एक िनिlत चमYयाने ठेवले आिण माझे एक िमP माजी मला इशारा एका बा+कनी

पासनू उडी मारणारा पाह7यासाठी .गे+या `ण ती खपू उडी मारली आिण मला कर7यात

आले मी अपाट�मAट खोलीत धावत गेला आिण वेळ मा̂ या सव�wम िमP पPके अंतग�त

मला लपवनू आिण Filipe कुठे आहे ते तरी िवचारले आिण मी येथे she'm पPके

सोडले आिण /हणाला,मी ितला शांत िमळत कर7यासाठी आपण एक युB$ पास येत

र��यावर मा�यमातनू पाठलाग अपाट�मAट पळून गेले.मी 16 गुण अंितम Vेड हाय�कूल

िडKलोमा 1999/2000 अज�दार क9 शकता - इंटरिडसीKलीनरी `ेPात �कॅन अधा�

सोडले आिण नंतर दुसया� िश`क िवतरीत सांगता येथे बाहेर गेला , दोन िदवस जा

खच� 11 िडसAबर , 2000 गभा�शयाचा होते आप+या�ामािणकपणा िश`क अभाव

apologizing काया�लय नेहमीYया िश`क जा�तीत जा�त धावा 16 गुण होते , 

पुढील परी`ा करते आिण ल`ात ठेवा 20 वाटप करतो.मी , �A च , 17 

इंटरिडसीKलीनरी `ेP 15 , 15 पोतु�गीज , इंVजी 11 ते 18 /हणनू अथा�तच पास

िमळत परी`ेत त�वkान आिण संगणक िवkान , कॉपी 18 िटपा आला .अधा�-चंF काम

िशकत असताना 31 मे , िवभाग )रसेKशन म�ये या हॉटेल म�ये 2000 " साधले+या

kान / हॉटेलातील होईपयTत िदवशी 8 फेyुवारी , 2000 पासनू " )रसेKशन

�िश`णाथp 2 या� वषp " 6यावसाियक zेणी अिधकृत हॉटेल गेलाआिण बार .जाणनू

असामा\य समप�ण आिण जबाबदारी अथ� कर7यासाठी हा कालावधी मोठा `मता संपणू�

दाखवनू िदले.आ/ही आप+या उपल@धता आिण आ/हाला आप+या सव� संबंध �तुती

.Ovar / 00.aqui 28/07 बार प` होते आिण जबाबदार �या नसतानाही पलू

गेला हॉटेल 9म मरण पावला .या तो मनोदोषिचिक�सा ueणालयात दाखल कर7यात

आले आहे हे माहीत होते कारण मला कमी वाटत होती कारण सहकारी बार वर

�ाणघातक ह+ला िश�तीचा कारवाई होते.मग मी ते पोत� गेला आिण शॉिपंग सAटर म�ये

एक कॅफे म�ये �ित कम�चारी नोकरी िमळाली imaviz 2000 एक बाटली मला होते

वेळी �वत: उwम न�ृयांगना क+पना ती पहाटे पयTत नाचले जेथे शॉिपंग सAटर म�ये एक

26



Dलब हजर सवय होतेजे popper'so अिधक मी मा̂ या आयुGयात हे �य�न केला, ही

बाटली रसायने मा̂ या 2 अनुभव होता दरवळत काम �िव& आिण हॉटेल Sheraton 

समोर आकाश पाहणे आधी घेतला , पण तो क9 परत गेला.पापाYया कबुलीजबाबचे लAट

सणापवूpचे रिववार िकंवा काहीही - कम�चारी Estarreja 2001 कािन�वल म�ये

सहभाग !सोमवार व मंगळवार हे तीन िदवस िकंवा काही !गभा�शयाचा घोषणापP टाऊन

हॉल - सं�कृती , Vंथालय आिण ऐितहािसक वारसा िवभागणी.तो गभा�शयाचा आिण

संVहालय Julio Dinis नगर लायyरी Vाहक सेवा सेवा मे 2002 ते 30 ऑग�ट

2001 6 िनिlत टम� करार त�वावर , �शासक$य सहा�यक ि�थतीत आयोिजत

जाहीर केले क$ आहे - एक घरलायyरी कागदपPे होते " जबाबदारी आिण बांिधलक$

महान अथा�ने केले जे " आिण केले Ovarense " हताश �करणे " नJदणी अabय

2001 - Leiria Leiria आिण एक [क चालकाचा रेिडओ एक तSार आहे लढाई

दर/यान GNR ueणालयात कोण 6य�यय आणू जात आहेकार rebocarem नंतर

देखावा कर7यासाठी /हणतात बीटी संSमण , नाही दंड , कॉल कुमक आहे आिण

handcuffed Leiria ueणालयात दाखल कर7यात मला जगू सांगतो .का+डस

म�ये दा राणी ueणालयात बाळाला ड म�ये 07/12 2000 िवंडो 26/11 पािहला

Xया snipers आिण लोक पाह. िवचार .पेFो 2001 - मी वाहन DGV 

homecoming कोणतीही पP �ाL पण पP आिण एक अितशय गंभीर उ+लंघन दंड

( िकमान ) रc कर7याचा कालावधी 30 िदवस मला दंड आकारत \यायालयाने पP

�ाL होऊ परत कधीही , घेऊनअसे आहे कारण कमी जा�त 2 वषf िहतावह असतील क$

कायदा इतर घेणे /हणते क$ पP DGV .मी कॅमेरे मला िचPीकरण आिण तो हेर पािहले

जात होते क$ होते क$ माझे खोली आिण िवचार रोल करा.Leiria म�ये इंटरपोल मी

5,01 टDके ठेवले पासनू , काम करता हे मला बसनू वाटते.गॅसोलीन आिण तो एक

ल`ाधीश िवजय आिण हो7यासाठी सPू शोधला होता क$ शोधताना € 5 देऊन.�या

काळात मी कार अंतग�त रिशयन हेर होते िवचार .मी जादूचा आहे आिण मी मनाने कार

आिण मला हे चAडू म�ये धाडस एक सशB चAडू कपड्याखाली घालायचे आतील कपडे

म�ये र��याYया एका म�यम धाडस करते जे कधी सतत रोटेशन कर7यासाठी मशीन

कार glued मAदू िनयंPण आहे असे वाटत होतेचाचणी उपाय राणी म�ये सु9 कर7यात

आिण अंगणाYया समोर जिमनीवर दाबा आिण �याYया छतावर चढून बसले .B5 

Coimbra आिण Aveiro `ेPांम�ये कार क+पना आिण शय�तीYया वत�मानपP

27



�य�न Leiria बी.टी. Sम क9न towed जात आहे सु9 िवचार मी GNR 

वगpकरण आदेश थांबिवले .Liscont िवधान - कंटेनर ऑपरेटर �शासक$य 6यवसायी

zेणी काम .मी Liscont म�ये शौचालय वर आडवे होईल वेळी , मी अंबाडीYया

वाळवले+या पानांपासनू बनवलेले व ध�ूपानातनू िकंवा चघलनू आ�वाद �याचे कैफ

आणणारे F6य ध�ूपान न दोन मिहने होती आिण मी ती दुखापत परत आला ते6हा माझे

डोके , लवकर बाहेर पडा Liscont खोल �ेम सम�या सु9 �ेम तळाशी अधा� पlाwाप

गमावले िवसरला देखील वाटले होते दु: ख सहन आिण वा�त6य.मंगळावर Vह मंगळ व

गु9 केले �वगा�त अंतग�त सलग दुसरी ढग अंतग�त �वास , मी तु^यावर �ेम करतो

कर7याचा िनण�य घेतला व गु9 मा^या आ�/या शB$ होती Vह पेन Vह पासुन , आपण

येथे केले , ऊजा� होती , आनंद होताqलॉवर आकार �ेम सांिगतले क$ काहीतरी

.आकारमान लहान खपू �ेमळ आlय�कारक , महान होते न करता, एक �वKन , एक

यश , एक �येय , उ�कटतेने काही अंदाज आला होता , सयू�फूल सारखे हलिवले

काहीतरी जळत अद/य उmोगधंदा म�ये �वेYछेने होते , सयू� शB$ होती .मी हा �देश

तु/हाला आिण अंतग�त �वास Qारे मी ि`तीज ल`ात िवंडो , होता लँड�केप , एक

�वास , भरपरू मी आप+या �टार पािहले पुढे पािहले �कॅन खच� त+लख

shimmering मी चंF माझे आिण तयार झाले पािहले वर पािहले होते पािहलेसमुF , 

आपण फB चांदणे होते जमीन आिण समुF अंतग�त �वास िजंकणे मागे गेले.भावना , 

िवचार , अभावी िवचारले, �ेमळ , क$ उ�कट इYछा होती .मी तुला नाही आहे आिण इथे

आपण अभावी आहे , बठैक इYछा , नेहमी आपण िवचार , आपण �ेम आिण आपण न

आप+या मळू व�तीYया िठकाणी जावे असे सतत ती�पणे वाटत राह.न �याबरोबर वारंवार

ताप येणे आिण िजवंत िवचार जेथे उपि�थती वाटत , क9 इिYछत, आपण वाटते आिण न

आपण �ेम, आवाज न करता आपण स�कृ�ये ऐकू , वास न करता आपण वास , a&ी

दरवाजे न आपण पाहत �पश� न आपण आिण �पश� हे िस: न मला खपू आनंद चव : 

आपण 5 संवेदना मदतीस इYछा , आपण पाह. .आपण दु: , , वाटले �ेम , जगले एक

�मरणपP तु^या चंुबन घेतले दुसया� , मी पािहले , मी नेहमी ल`ात येईल क$ �ेम

went're �ेम नाही.30 , 2003 , लeन �ेम माच� Moorish Filipe जनू 02 

ते पोत� -... हवाना मािFद मािFद 09 जनू 10 जनू 2003 ते पोत� Dयुबा जा आिण

हवाना खरोखर िनराशेचा उदगार क$ मा)रजुआना $ 100 खरेदी क9 शकता .मी

नंतर smoked आिण माझे डोके बॉस intrigues सु9वातीस होता दुखापत आिण

कमी करा आिण नोकरी िदसत जा संपली हो7याआधी सांधे ध�ूपान न चार मिहने
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रािहला .अ`रे अ�यापक वग� म�ये मरण पावला आिण माझे सांधे smoked .टाऊन

हॉल लायyरी िल�बोन िकFोन �यांना उपSम करत घणृा िनमा�ण नवीनतम सह संपक�

घाबu ऑलॅTडो , मला एक मिहना रजा काम केले.व)र| तंP काही जाणत करायचे

खालील , मला सोड+यावर आिण आजारी रजा सादर सांगतो - बाथ9म म�ये जा आिण

चीज tosteira , बाक$ क9 शकत नाही िविश& तNय जाणाया� भेदभावाला Isel 

अ�य` एक पP पाठिवले ... मी ctt एक पो�टकाड� एक समाधान जीवन असंतोष

िलिहले आिण ते �ाL कर7यासाठी �वत: पाठिवले .मा^या गे+या 8 वषf खाते देत

�जासwाक अ�य` एक पP पाठवत आहे .��य`ात , आई, प�नी सह भांडणे होते ते6हा

बेरोजगारी , मी बेकारी लाभ अिधकार नाही मला सांगते क$ िल�बन नाग)रक �टोअर

म�ये सामािजक सुर`ा संपक� साधा आिण मी िवमानात पकडले+या जा7यासाठी क+पना

नाक सराव होईललDसंबॉग� मला हे काम दे7यासाठी म�ये युरोिपयन युिनयन म�ये

Barroso चचा� क9.कळस फB एक `ण , कदािचत सव� देखावा /हणनू चांग+या

�ितमा , माP केवळ अि�त�वात िकंवा सव� भौितक अि�त�व संपु&ात वेळी मरणार नाही

मन अटी आिण सगळं रन नाही क$ आपले िवचार एक `ण , िकंवाहोऊ शकते .

               मी , �वत: आदेश ठार /हणाला क$ आवाज , `ण आधी तो 6यवसाय

होता जो " हकॅर " मी मा^या प�नी सांिगतले ऐकले मी नेहमी कडू बदाम दोन बाट+या

िवकत सुपरमाकf ट �ेम असे सांगणारे एक कागद िलिहले आिण एकP सव� �यांतनू

Kयालेिविवध गोCया सह .तो गेला आिण INEM अिeनशामक /हणतात प)रि�थती

hugging �वत आढळले ते6हा माझी प�नी लवकरच आगमन आिण मी हॉि�पटलम�ये

एक छोटया मुलाचे लंगोटे आहे उठ+यावर मला तेल िदले .िदवस नंतर ते 02/2007 

1 आ�मह�या �य�न घेतला क$ कॅफे असू शकत नाही जवळ एक कॅफे /हणायचे मला

आले औषध संवाद होती मा^या शेजारी सांिगतले .

               माझा आ�मा तर मला बाGपीभवन , तर काही , क+पनार/य

कर7यासाठी िवसराळू गुL अिधक मोडतोड राहील.एक पायम+ली उदय िविश& दुसया�

`ण , Yया idleness बुडाले .तो �पश� केला आिण आपले जग पािहले तर नसतानाही

, िकमान कोणीतरी मा^या वा�तव surpasses क$ िव?ास , एक िन: श@द �पश�

संवेदनशीलता न करता, अशु: होईल .माझे दु: ख अ7वgे /हणनू �ाKय सव� आनंद

सोपे आहे .आपण असे क$ िलिहले आहे जादू क9न मला तु/हाला संपणारा , तु/ही

/हणता एक िदवस लोखंडाचा न करता, �पश� आिण काही अिधक अभावी , तू मला
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पाह. मला वाटते आिण मी कधीच इतका Pास वाटले काय मी कोण पाह. आिण नाहीदु: 

ख सहन आिण कधीही मरण पावला आिण आपण कधीही फB सव� जाला समाL मला

वेदना जळत असले+या बन� साम\यात आपण पुढील वाटले गमावले जाईल .कधीही

आपण �ेम नेहमी तु/हाला सोडून नका, कारण दु: ख आिण आपण �ेम माहीत आहे

क$, आिण /हणतील, आपण तसे, आपण घेतला .माP मला दािय�व माफ साइन इन

के+यानंतर ऑड�र सोडून देतो मानसरोगतXk संभाषणात आठवत नाही , " झापड " 

होता आिण जागे येतो आिण फB एक छोटया मुलाचे लंगोटे पाहतो, जे ueणालयात

आिण काyाल जेवणातही मानले जाते .- मी तुला मला तु/हाला माहीत आहे �या सारखे

एक चंुबन mा �ाथ�ना , मजले िखडDया पासनू �ाणी उंचावणे िवचार आिण न& िकंवा

फार Pासदायक आ�मा राXये लोक शरीर चAडू आिण lacerations महान न लागणे

वाटले ठार मार7याचा क+पना होती आिण भाविनक एक इYछा stirred ?इYछा वाढली

ते6हा मला �या surripiámos ��येक इतर जसे लपवनू चंुबन , mा तु/हाला मािहती

आहे, मला �या मऊ एक चंुबन , देते.गोड , तु/हाला माहीत आहे गोड .मी तु/हाला

एक चंुबन mा .सव� आदर , आपण आिण मला mा!आपण काय मला िवचार आिण आपण

मी नाही ?मी मला वाचनू मी ध\य , कदािचत समजले estou- !िवचारांवर उwीण�

आधीच मला आधीच कायदेशीर तास िकमान भयंकर �r आहे क$ आधीच म�यराPी

व�तुमान िकंवा खेळ कJबडा �भावी unwrapped भेट �यांYया elations घेतला

वाचा! ?आ/हाला काय� वेगळे क$ िकमान आिण इको फB शांतता कर7यासाठी सुगम

बोलका y}ानंद कर7यासाठी �ितिबंब अगदी जळत सोपे नकार वेदना श@द आहेत

.सं�ेरक आिण आ�याि�मक रसायनशाg क9न शारी)रक पण नाही अनु+लंघनीय

अडथळा उXवल .�वगpय शरीरे pansy फुलांYया आ/हाला आSमण करणे.�ेम

आरामात शोधात , संपwी हे abय जोड7यासाठी काहीतरी multifaceted माणसू

आिण नेहमी समजनू समावेश आहे.आणखी 6यित)रB आणखी वाढ , सामािजक

िमिडया म�ये �ितिनधी �वत: ची �शंसा आ/हाला दु: खी होते क$ कuणा आिण

�ेमळपणा या इYछा .�वत: ची एक आिण अिवभाXय a&ीकोनातनू पहा , मंडळ िनमा�ण

अिधक पांग कोण�याही इYछा शकणारे नाही .सोने या मंडळ , �ामुHयाने स�ावना

आिण िन|ा आिण आदर आहे, संघ अि�त�वात नाही .आ/ही शु: आिण कायदा म�ये

व\य , आिण केवळ नेहमी abय �यांYया िबंदू दुसया� भंग कोण मला जा�त �वाथp काही

आहेत .क+पना एक साधी िविनमय कर7यास स`म मन दाह , सामा\य अथा�ने �व)रत

अपील आहे.ते6हा आ/ही देणे िकंवा इतर �वत: आण7यासाठी .अिधक `ु+लक काहीही
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आ/ही क9 इिYछत नाही काय नाका9 , हे सोपे आहे .�ेम आिण �ेम ऐवजी मला इतर

वाटत नाही आहे .आ/हाला जात दर/यान दुवा िवधायक वwृी .�वाभािवक वत�न म�ये

छापील फB नंतर मला , मला असे वाटते, आिण आता मी पु\हा आहे .िवरोध मी "मी" 

म�ये चालू आिण आपण एकमेकांना आधार देणे आहे कसे चांगले " ची " मािहत नाही

आहे.पण तो काही नेहमी उघडे आहे ते आ/हाला आहे.आपण पातळी आहे क$ मुखवटे

आिण �वाथ� �वत: सह ल` " मी " �वत: Yया करणे .पण िचलखत मी कधीही

there- �यामुळे मोडणार " घुबडाYया Yया " अि�त�वात आिण आहेत " युरोिपयन

युिनयन Yया " अिधक " युरोिपयन युिनयन Yया " �या पॉप िचलखत क$ .�ेम : �ेम

सव� िवजय .ऑग�ट 2007 घट�फोट ... आनंदी �काश - मंदी आिण उwेिजत होऊन

भरभर बोलत राहणे , diluted आिण एक वळणावर, या वळणावर इYछा शाखा म�ये

िव�ततृ , ते बाO वा�तव चेहया�चा ते6हा चुरा जे सव� डोळे भास आहे.�ेम िव�ततृ आिण

�दूिषत /हणनू Qेष आिण बनावट तुरळक वेडेपणा आनंदी इYछा ई?रद्w , सव� िवचार

6यापलेले आिण वच��व आिण ताठयाने वागणारा होऊ िदली ऊजा� पुनuXजीवन करणे

देवाणघेवाण आहे , अथ� सामVी आहे .ते क+पना िकंवा तNय िवचार �यांना जीवन देतो

आिण हलवले+या तारे , ठोस कर7याची इYछा , काहीही क$ constelares ऊजा�

िलटर आकाश पे`ा खुप संुदर आहेत /हणनू िलटर आकाश , इYछा जा�त मजबतू

काहीही , तेज�वी आकाशातील प)रपणू� िश+लक सा�य कर7यासाठीतारे दर/यान सतत

सुसंवाद कॉल , आिण तारे शB$ अिQतीय आहे .हे शB$ विै?क वा�तव अथ� अभावी

नाही , /हणजे Xयोत न धरू म�ये िदसेनासा कसे मला scares .चेतना िनवास स�ेस

आिण भावना �फिटकuप िनःसंशयपणे राजक$य दु9�ती एक मा�क आहे ते6हा मी

िनराश झालो आहे.तू आ�मा भीती आिण दु: ख सहन माग� एक जादू म�ये आपण वळते

आिण खरे तNय आिण गो&ी बदलत नाही �ेरणा वत�मान Xया मनात पास आिण

िवकिसत जे सव� �टेKस आिण सायकल बदलत आहेत वाहतकू , पण कधीहीभावना

.आ/हाला धाव क$ हा बदल �वत: ची मुBता आिण आपण दु: ख आिण जीवन

िवशेषतः प)रवत�न वाढली आहे.जीवन देणारा �काश , उ�कटतेने वेडेपणा पा7याखाली

.असे कसे?सांगेल �ेम आिण �ेम क9 इिYछत , वासना व िनराशा अनेक tम

खुली.Deluded आिण मला ल` कA िFत आिण कोण�याही खोटे दुखतात स�यावर �ेम

प:ती , संपणू� ल` कA िFत �ेम .�यामुळे �ेम केले , आ/ही जात खरे ओळख वाग7याचा

आहेत `ेPात खेळायला आवडत जात उघड्या आ/हाला �ेम करत का एक खोल

जाग9कता आवbयक आहे आिण अmाप या dialectic गेले आहे , पर�परदेवघेव
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आिण खपू �ेम चांगले आवड एक आवbयक दोन भागांत िवभाजन आहे1 + 1 = 1 , 

ते6हा तािक� कa&्या काहीही आनंद शकत नाही.प)रणाम नंतर तासांपवूp म�यभागी एक

संयुB �थान आहे क$, सव�साधारणपणे aि&कोन आिण म+ूये आिण वत�न बांधला

तांिPक नाही , तर �यामुळे logically 1 + 1 = 2 , योeय , पण आचार उ�पादक

होणार नाही .समजले आिण �ेम हे खरे एकमेव gोत आहे , िकंवा 6यिBगत िकंवा

इतर कृती िSया /हणनू खरे �वातं�य ठरत आहे.पण , मी तु/हाला अनेक िनकष असेल

, खालील चरण मात कर7यासाठी पुरेसे तािक� क िकंवा ताकpक वा�त6य नाही , मी

पणू�पणे सुिनिlत क9 इिYछत , /हणनू मी वेळोवेळी मा^या गाढवावर क+पना, आिण

आज मारता गाढवे आहेजसे , खरोखर आप+या �वत: Yया िनGकष� घेऊन , कधी कधी

या भिूमका उ_या असले+या fooling कृिPम गाढवे , ऐवजी आहेत .मी follies भीती

वाटत असली क$, आप+या येथे नाही आहे, आिण वेडा पासनू क9 नका क$ aि&कोन

केवळ िविश& प)रि�थतीम�ये आहे आिण इतर \याय ते6हा , /हणजे अनेकदा " आवास

" वर अवलंबनू असते.क$ चचा� काही नंतर मी वेडा आहे सांगू इिYछत वळव+याचा , मी

अनेक लोक आवडले आिण /हणनू , आ/ही , आ/ही अिधक �ेम आिण अिधक आिण

अिधक कधीही समाधानी इिYछत आहे असे गहृीत धरतो का मी िवचारले /हणनू �ेमळ

मह�वाकां`ा .खालील /हणाला माघार , सव� �ेम follies पाप मुB आहेत , आ/ही

संवेदनशील आिण अनेकदा फेरफार आहेत .आ/ही हे खरे क$ �ेम आहे क$ िव?ास

ठेवायचा का , आ/ही �ेम आहे , कारण �ेम भावना िनमा�ण आिण जीवन kान ि[गर क$

भावना

गोCया सह 11/2007 2 �य�न केला आ�मह�या , कढीपwा ueणालयात आिण

काyाल म�ये एक व:ृी केवळ " नंतर benzodiazepines यावेळी ठार कर7याचा

�य�न ? !" मी प)रचा)रका संपक� साधला आहे �भाग म�ये चालणे , िव�ेषण नंतर मी

आंतरनीला शॉट सुई आहे आिणरB जोरदार वाहते .

जीवन आिण म�ृयू दर/यान संपणारा राह7याची ?गोटा!`मा , �थीत आहे ?�प& , 

कोण ठार कधीही ?��येकजण जीवघेणा िततDया लवकर आ/ही आ/ही जगू लवकरच

आिण नंतर मरणार नाही असं उपहास /हणनू contradictory आहे अपवाद न

करता एक `ण जगणे बाक$ आहे .माझा वाढिदवस मी पणू�पणे आकारहीन आिण

ueणालयात हलव7याची पाळी 20 तासांनंतर करार " पलीकडे " जाऊ �य�न पु\हा
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एकदा गेलो .ततृीय वmैक$य संघ �शासक$य तंPk एक लहर म+ूयांकन खुले

procedure'm सहभागी आिण �पधा� दुसरे �थान घेऊन एक 17,41 valore 

नJद आहे , राPी आधी मरण पावला न6हता आिण मुलाखत 10 पे`ा जा�त सांधे

smoked होतेसकाळी होते .पोट� या वmैक$य शाळा .िदवस नंतर मी जाऊ आला कुठे

तो आ�मघाती िवचार होता , कारण मी भेटले नाही जेथे , मी वाट पाहत , पण मी वाट

बघत होती.�काश नंतर होय , कपडे काढले मगर जीवघेणा आनंद /हणनू कwल मला

आिण flashes अप थंडर मला आजारी भिवGयात आिण अवा�तव kानी दररोज

जीवनात चालू y}ानंद िदशेने मला पाठिवले .�यामुळे होय आकि�मक थंडी वाजनू

ह�डह�डी भरणे आिण अचकूता या उGणतेसंबंधी िकंवा कॅलरीसंबंधी अंत बाक$ बरे केले.मी

ितला अिधकार नाही क$ भीती कारण मी पवूp �कािशत तर मला माहीत नाही .�यामुळे

, तेथे दोन खांब, दोन कमाल आहेत आिण मी सकारा�मक आिण उपचार आिण काळा

आिण तुमचे नाही वेगळं वाटतंय होते .या �काश संSमण आिण अपारदश�क भावनांना , 

भावना ए/बेडेड िकंवा कोणी खळबळ कर7यासाठी , िजवंत आनंद आिण पNृवीवर

आ/हाला आणले आिण आ/हाला शB$ देते कमाल शB$ आनंद नाही न भावना �प&ता

आिण त�काळ ित\हीसांजा Yया तक� शB$ आिण भावनावश येतेनाही , एक तीxण , @लू

रे आिण अनुभवी गरम flashes Yया ventilaste आिण साव+या सारHया आ/हाला

बळी क$ दुभा�वनायुB आिण 6यापक नाही िवचार /हणनू आपण गुणवwा आिण सामNय�

झडप घालतात, सव�काही चळवळ आहे, पण तो उपि�थत आहे आिण तो कसा �गट

होतो infiltratesa&ी`ेप भावनांना आिण वेळा शांतता मा�यमातनू आ/हाला िवचार

�प& दाखवते , आिण abय कठीण आिण इतर नकारा�मक िकंवा सकारा�मक ऊजा�

मा�यमातनू पास क$ लXजा�पद अपंग मजा घेत शांत आहे .िवचार गती, त�काळ , 

दुसरा, वेळ अपणूाTक , आिण वेळी ��येकजण , अिधकार आहे सकारा�मक िकंवा

नकारा�मक प)रणाम क$ नाही कारण �यामुळे �ेमवक� िकंवा सवा�त हा�या�पद वत�न

नाही चAडू असतील समकालीन आहे .दोलायमान ऊजा� वाह.न आिण सुख आिण सयू�

भुकेलेला समजतूदारपणा आिण वेडेपणा तट�थ खांब घडते काळा Faíska Yया

lacerating प)रणाम आहे , /हणनू मी तु/हाला �काश Qारे पोहचले जाऊ आपले

�वत: चे ऊजा� वापर आिण राख /हणनू बन� ि�मत esbaterá स+ला देतो,stirred 

ते6हा उGणता लोप , पण आSमक .दुसया� कोनमापक यंP आहे ि�समस अबािधत

िवचार @लू रे आिण बंधने लाद7यासाठी सांगत आ/हाला जगू क$ झाड िदवे भर .तो

मोकळेपणाने भावना 6यB करणारा ठळक या संSमण आहे पण �नॅपशॉट िजवंत
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आ/हाला टाळ7यासाठी क$ हटवादी शB$ अडवणकू नाही , मेघगज�ना अप पेय आिण

ठळकपणे �वनातीत वेग उ�पादन पण नाही /हणनू शिBशाली तसेच जो आवाज लहर

�भािवत करते.काय आहे आिण अस�य आहे असे िदसते.अनंतकाळचे जीवन ितथे नाही

ठेवा आिण नंतर तो सुमारे , तो संघष� िकंवा तडाखा िनिम�ती , क+पनाशB$चं मन

dissident उwेिजत होऊन भरभर बोलत राहणे भीती आहे हाताळू आिण एक िबंदू

culminates िकंवा फB एक शोध काढूण रंगिव7यासाठी कोणताही माग�

नाहीभरभराट िजवंत क$ टोन िहर6या रंगाची छटा आिण बळकावणे जीवन मागे , येथे

आपण नेहमी दाखिवणे होते �कोअर आहे , �खर राहतो.

01/2008 अ`रे एक गJदण करा

Darklightning आिण खांदा @लेड एक िठणगी आिण जीव क$ नाही intentei 

गJदण नंतर luz'08 /हणाला शB$

2007-11 / 2008-01 - 6यावसाियक जलद phone'm Vाहक सव�wम बॉस , 

कंपनी 5 मोबाइल फोन खरेदी कामावर हजर नाही.Estarreja म�ये अ`म पािकT ग

जागा म�ये लायyरी म�ये बसला आिण माग� संबंिधत मा^या िनषेध कर7यासाठी

सचूना�मक िठकाणी पाडणे फB तSार पु�तक आकार आिण सुu केले आिण पणू� झाले

आहे िविवध जात �विनत नाही िभ\न जातएक िदवस बॅनर 20 खंड चांगले िश`ण

आिण िश&ाचार झाले होते खच� कोण�या शोकेस नJद होते क$ " िविवध जात " बcल

एक पु�तक वा�यचौय� भरले+या .Estarreja िनळा िशरgाण कामे व साव�जिनक

कामे एक कम�चारी /हणनू 02/2008 Vंथालय चाला म�ये , दार खालील िलह. : 

मला दु: ख क9न शांतता राXय आहे.म�ृयू भाऊ धमक$ आिण मी मानिसक म+ूयमापन

या नेत�ृवाखाली अिधकारी नेत�ृव आहे .मी एक ueण /हणनू दाखल आहे जेथे अल�पे`ा

कमी दजा�चा व बॅरनपे`ा वरYया दजा�चा सरदार ueणालयात Salreu �याYया �वत: 

पुढाकार वर , संगणक �णाली फB /हणनू आजारी इनपुट दाखल आहे आिण जेथे

आजारी िकंवा नाही बcल चचा� िनमा�ण होईल ? !मी �यांYया घरी एक सायकल दुसoया

िदवशी िदले gnr Yया लGकरी घेऊन येत आहे पोहोचत Coimbra म�ये मानिसक

इि�पतळात जावनू कर7यात आली आहे.मी श@द तडाखा आिण मी 10 तास ती तेथेच

�त@ध आहे .मी �काश साधने खरेदी आिण िवरोधी Dantas जाहीरनामा जोस डी

Almada - गुलाम , कवी Orpheus िड futuristic यश , मा^या बेड9मम�ये
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िखडक$ बाहेर जा�तीत जा�त खंड आण7यात आले सह �पीकस� 100watts सीडी

अभाव सह आवाज .Huc - Coimbra ueणालयात बुलेिटन िवmापीठ ueणालये -

पुuष मानिसक सेवा - 9ममेट वर छोटया मुलाचे लंगोटे बदल , दुसoया वाद सह

सामा\य रोग - ueण 2008-02-02 2008- 02-18 सोड7यात होता या

ueणालयात दाखल कर7यात आले होतेतो उपचार म�यभागी मागे गेले.Handcuffed 

and'm अगदी मानसरोगतXk िदसू नये hospital'm अिधकायाTना नेत�ृव एक

ueणिशिबका ब: आिण एक इंजेDशन घेऊन मा^या इYछेिवu: उपचार पालन कर7याची

सB$ .मी िदवस , मी पुढे �काश रचना शB$ होते क$ माझे गJदण बाहेर व�तुमान

झाली क$ �वेटर �याने कज� घेतले होते पु�तके घेतला आिण लेक टाऊन हॉल म�ये

खाली टाकून िदले , मी िमरवणकू 15 युरो सोडून आला .मी सवा�त वाईट सीडी वर

scratched आहे फौजदारी कारवाई सु9 कर7यात येईल आिण िमरवणकू िदवस शहर

चौरस �काश vोत पु�तके टाक7यात आले लायyरी घेतले पु�तके देणे नाही

Estarreja सं�कृती नगरसेवक �याचं दे7यात आले.

               आजार एक योजना गरोदर रािहली कारण मी थंडी होती ते6हा, मी , मी

मुका 6हाल नाही कारण मी असे /हणणार नाही का वाटत multimillion - डॉलर

गुL , जगातील महान तलूा संपwी �ाL होईल आिण मला अपघातातनू अरबी पु�तक

मा^या मुलगा रहा .

               �भाग Coimbra भिूमका मी ... कदािचत फB कधी मी

schizophrenic आहे वाटते schizophrenic मनथि�थती िनदान कर7यात

आले होते प)रचा)रका बठैक$त संभाषणे ऐकले , अिधक ह�शार मी सहकायाTना ऐकत

होता तो ल`ात माझी पाळी होती असे /हणतात क$,... तो रेकॉड� ' "escape 

धोDयाची " " पायजामा ठेवा" मी हा�या�पद शोधू िलिहले होते कधी पायजामा

चालव7यासाठी जात ? !मी उपचार /हणनू \यायालयाने द�तऐवज साइन इन करणे

आवbयक या अिनवाय� खोळंबा सकाळी बाहेर पड7यासाठी कर7यासाठी .Aveiro म�ये

ueणालयात �वेशQार मुलाखत �याने फB फळझाडे मेला आिण बटर आिण छोटी ठKप

आवडत नाही खाल का मा^या टोपणनाव " �काश �भु, " उपचार करता होते

आहे.नेहमीYया जेवण काय होते .तो मला इ शोध नमुना throwing जसे , 

आ�मह�या फॉम� िवचार ...

35



               मी कधीही िन|ावंत पण एक दु: खी clown'm बनावट ि�मत

/हणनू आचार वा�तिवक जात असे , पाह.न मला बचाव एक दु: ख वाटते , लाइ6ह , 

आतील आनंद , बाहेर अनुकूल नाही .मी �वास आिण खपू लप7यासाठी लांबYया आहे

जेथे वेळी राह7याYया, सामा\य िठकाणी मला बनवते एक qलोट वाटते.मी एक फारच

वाईट पालक हे व:ृ�वाला �ितरोध , अनसैिग�क गो& वाटत , पण एक �ाणी रानटी

/हणनू Sूरता आिण गती , इतक$च अपे`ा आहे गळचेपी वाटते आिण वेळी अपयश एक

नसैिग�क शB$ नेमणू देणे /हणनू ठार .शोध काढूण न �वासात , ओगंळ ितर�करणीय

आिण खरोखर पापी �ितमा , आकाश तापमान उंची , फुलं म�ये एक शपथ पाहा आहे

आिण हे फB एक वाईट वेळ आहे िहंसक लाट grows मी एक िवदुषक /हणनू कपडे

सव� झाली आिण सुधा)रत Sूरता आिणITN एक टोपी - 6हेनेझुएला कॉफ$ म�ये

पोतु�गाल मािहती .CTT , \यायालयाने पासनू एक पP उचलणे कारण मा^या आजार

मी /हणजे मी िलिहत नाही , साइन इन माझे िफंगरि�ंट क9 शकत नाही क$ कम�चारी

कळवतो.Coimbra म�ये , दारे हाताळते एक काड� पेपर िवu: एक हॉटेल सारखे

ueणालयात क& घेत नाही, तो /हणाला !Pास आिण मी �वत: झाड वर पाने िनवड

शोधू प)रिमती हॉि�पटलम�ये मनगट �याला चालला नका , पाने आिण परागकण थॉमस

टोपणनाव " paratrooper " आदेश िदले कागद िसगारेट करा.

               संसदेत घर देऊ घटना एक संयम चेअर एक �दश�न ठेवले आिण संर`ण

उघडा Coimbra म�ये - मी गभा�शयाचा Yया GNR Yया अंतग�त आदेश मानिसक

म+ूयमापन इितहास पु\हा ueणालयात दाखल कर7यात आहे मागील आठवड्यात

ueणालयात बाक$अिधकार नसतानाही .मी �काश आिण Coimbra Yया ि�वच

ueणालयात न& करणे �काश शB$ /हणाला �काश बाहेर चाल ू , सुपर मनोरंजक

खरेदी आिण एक चांगला िवषय भतू उगम बcल संपक� साधला आहे " hashashin 

/ आकृती . "मानिसक �भाग िमसळून आहे पुuष आिण बेडuमYया बाथ9ममधनू एक

ueण सह तJडी समागम आला .Aveiro हॉि�पटल होती आिण 5 सAमी उघडा

िखडक$तनू ?ास .आिण फB हवा वाहतो ?ास होते आिण बागेत पािहले नाही आिण

लोक चालत आिण आनंद आिण फB ?ास होते ... �वातं�य मनाने

चाल ू: जीवनशलैी

खरे खाती
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ने+सन परेरा bras

          जे करायचं आहे , जाहीर केले आहे जो ... जीवन क$ सव� आमYया पवू�जांना

वारसा आहे , मग आ/ही समाज , जेथे कायदे यांनी जाहीर केले आहे क$, योeय आिण

सहज िमळणाया� , एक पोहोचला ते6हा उ�प\न िमशन आहेआ/ही एक लोकशाही म�ये

राहतात.

हे आ/ही kान, �ाL क9 शकता क$ आहे , आ/ही पाहतो सव�काही आ/ही तयार काय

माहीत.

असे कसे?

आ/ही कारण अंमलात आणली जात येथपासनू चालवतात Xया समाजात करताना , 

आ/ही नेहमी हो7यासाठी िजवंत आहे कारण आ/हाला एक मा�टर /हणनू समाज �वत: 

ह.न पािहले कर7यासाठी आ/ही असू शकते क$ फB अिधक योeय आहे वाईट असू

शकत नाही , मा\य आहे;क$ आ/ही देखील मदत दर/यान आहेत क$ नाहीत हे मला

माहीत आहे , आपण जगू काय आहे .

असे कसे?

आ/ही एकमेकांना काम कर7यास देव आहे कारण सम�या िवकत घेतले अि�त�वात का

, क$ मला जा�त आहेत ते वाईट ते6हा स�य बोल7याची , आहे .

असे कसे?

आपण एका सामािजक जात असू शकते , पण आ/ही एक जात व\य जगू शकता .

ते6हा माणसं समान चAडू नाही .

पण नेहमी अि�त�वात आिण शंका , नेहमी जे आ/ही , िशकवले जाते आ/ही िशकवले , 

जे आिण आ/ही चांगला सराव कारण आपण खरोखर िव?ास , नंतर आपण आ/हाला

सेवा याची खाPी असताना आ/ही चालणे जेथे आहे, आ/हाला haunts क$ अिव?ास .

आ/ही या माझी पु�तके , आपण ते ऐकू आिण आप+या बेड म�ये वाचू इिYछत िवषय

आकिष�त क9 शकता, जेथे कोण�याही दुकानात शकता पु�तके वाचू शकता झाले+या
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सव� वाचकांची संतु& क9 .

हा एक चांगला कंपनी कधीही वाचा आिण खरे /हणनू या कथा िदसेल असेल .

ते गेले आहेत Xयांनी खरे अनुभव देत , पण मला झपाटले+या क$ हे सव� वाईटाचे पासनू

बरे माहीत आहे क$, वाटत नाही.

या आवwृीत थीम काय असेल ?

उड्डाण करणारे हवाई अहवाल , तो वाचक शॉक क9 इिYछत नाही , खपू धDकादायक

होणार नाही, असे एक सम�या असू शकते, पण अहवाल खरे आहेत आिण एक

कायदेशीर माग� वा�त6य होते क$ एक �कारे नJदवली आहेत .

मी िव?ास कायदा आत एक अनुभव होता , एक हजार गो&ी क+पना �वचा �ाणी

अंतः�ेरणा वा�तिवक अनुभव वाटते.

आ/ही शB$ िवजय �ाL क9 इिYछत , आिण आपण जसे वाटते .

दरोडेखोर , आ/ही सव� आ/ही शोधू आिण असे /हटले जाते क$ सव� वाईट असनूही, ते

वाईट मानले जाऊ शकत नाही कारण आपण जगू कर7यासाठी वापरले माग� येतो क$

वजन क9 शकता िशकले आहेत क$, .

मी ��येक एक अवतार होईल असे मला वाटते.

नवी आ/ही सोपे क$ एक �कारे जगणे आहे करायचे, पण ते सोपे नाही आहे आिण तो

आ/ही कायदा बार म�ये पडला ते6हा, कठीण आहे आिण आ/ही चांगला वक$ल साठी

पसेै आहेत , ते6हा आ/ही एक उYच िकंमत मोजावी , जगणे .

असे कसे?

देवाची कृपा म�ये होणे नाही तर, आ/ही मजेदार असू शकत नाही .
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नेहमी आयुGयात �गती वारसा ज\माला का , आ/ही देखील क9 शकता िशकवतो

आिण कडू जीवन अनुभव देणे , आिण मी अजनूही ते पसेै आहे!

मी आि�का म�ये ज\म झाला, तीन बिहणी हो�या : Elvira , बुरशीची �जाती आिण

आहेत.हं तेथे एक चांगला �ारंभ, एक त+लख कथा असू शकते क$ एक गो& , पण

तो एक चांगला कमी जीवन कथा करणे.

मी हे काय� , तर /हणतात तुuंगात र`क , नेहमी खरोखर क$, \यायाYया वर ह�क

मला बंद आहे क$ नाही �वीकारणे अभावी नाही �यांना शPू �याचा \याय कर7यास

िकती दु& लोक वाटत नाही .

मी आयुGयात देवा मा^या वाटेवर अनेक गु\Oांचा केली.

तो आ/ही केले Xयाला अपभाषा एक �कार होते हे पद , अपभाषा होते वापर करावा, 

िकंवा आ/ही टम� देवा क9 शकता .

आ/ही शोधत होते िठकाणी नेहमीच िहंसा िकंवा आ/ही खरोखर आ/ही काय चांगले

वाटत नाही कारण , आकष�क िकंवा provocatively िहंसा सापडले नाही जेथे

पदपथ , होते आणले क$ जीवन होते .चांगले नाही समाज हे /हण7यास वाईट वाटू

शकते जे पदाथ� आवbयक वापर होऊ वाटले नाही तर इतरांना गु\हा जगू �वीका9

शकते , समाज a&ीने मानले , पण ते अि�त�वात आहे .

आिण जसे आ/ही सव� vices आहे , पण अशा नेहमी आ/ही नेहमी वाईट अ�यंत सxूम
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होते काहीतरी आवडत नाही , ते6हा वाईट , परंतु आ/ही सव� तयार केले जाते, जेथे

एक महान a&ी आहे /हणनू, आमYया साधन आहे आिणसहअि�त�व आ/ही इYछुक

तसेच राहतात आिण इतर अिधक चांगली अस+याचे मह�वाकां`ा आहे आमYया �िश`ण

करते .

तेथे माझे िनिम�ती बंद युB$ िकती Picardias असू शकते, पण मी ितला भेटले पासनू

एक मुलगी होते या bastards म�यभागी , मी नेहमी , ितला आवडले मला समान

वाढिदवस केले आहे.

नेहमी िदवस मी ितला भेटले पासनू ितYया आवडले /हणनू मी नेहमी , ती , तो पिह+या

नजरेतील �ेम नाही हे मला खपू रािहला व मा^या बिहणIचा सोबत वा�त6य , एक

संबंध होते , ितYया आवडले िव?ास आिण gी होऊ शकत नाही , असा िव?ासमी

तु/हाला चंुबन घेतले �थमच , मी खरे िसंह वाटले , क$ �ेम , आ/ही सव� शाल�ट �वतः

पाह. इिYछता.

सव� लोकांना समान जीवन जग7याचा अिधकार आहे , तो एक प�नी आिण एक कुटुंब

आहे .

सव� , एक माग� िकंवा दुसया� म�ये जोडली गेली , अगदी मी वा�त6य आहे जीवन

�वीकारत हे �ेम फB एकदा जीवन अि�त�वात शहाणा वाटत नाही , िकंवा कधीच

�वत: मानले जाते, पण मी �यांना सव� भेटलेआ/ही चालू आहे , एक मोठ्या िबल िदले

परंतु हे सव� मी एक चांगला जीवन करायचे कारण .

तो , चोरी , सोपा म�ये सुuवात केली gunpoint काही केलं , मी burglaries 

करणे सुu केले काय केले चांगली होती.पण कोकेन जा�त खप मला degradei 

नंतर , मी ध�ूपान बcल चांगले वाटले आिण सोडू इिYछता नाही .

तो \यायालयाने बार कमी होईल जेथे िहंसा , वापर7याची गरज नाही , असे मला

आनंदाने बेहोष , परंतु कोणतीही �ितिSया उमटली नाही तर, मी फेरीत कोणालाही

मारहाण कधीच .

मी फB पसेै िकंवा आणले क$ म+ूये �ाL होते , पाऊस ओले नाही कोण िफरायला

माहीत आहे.
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िविवध साइट , मी टीप मोठा झालो , िल�बन नेहमी मी आधीच इितहास पु�तके , 

ऐितहािसक आिण सां�कृितक म+ूय शहर वाचले हे नगर समजली , मला मजा आहे .

पणू� कर7यासाठी मी , मी फB पसेै दंड होती आिण हे कायदे, फB होते वाईट वाटले

होते मािहत, अशा , /हणजे फB पसेै होते /हणनू एक चांगले जीवन येत �गती , एक

जीवन encordeirada जगणे शDय होईल व ते पािहले होतेमाझे 6यसन आिण , 

सामािजक वातावरण सामािजक वाटत लोक क+याण होईल आिण लोक संबंध राहणा

म�यभागी सामा\य , सामा\य वाटते.

मी ती �याYया �देश आिण िजवंत `ेP गाठले मला माने िसंह \यायाधीश ताठयाने

वागणारा वाटले .�यामुळे मी एक gी येत जीवन चेहया�चा !पण ... मी वाईट लोकांना

काय कu शकतो सकारा�मक जीवनाYया या घेतली , एक Sूर �कारे एकमेकांना घर

काहीही �यांना सोडून एक �कारे कोणालाही दुखापत नाही.

फB `ण प)रि�थती फायदा घेतला आिण फB पसेै केले कोकेन ध�ूपान लवकर

िवतरीत पण नेहमी एक मनुGय ज\म नाही आहे, िकंवा अगदी कदािचत आ/ही अ_यास

कारण वाटा िमळू शकते काय आहे , अप)रहाय� होते काय prolonguei 

कर7यासाठी/हणनू दा9 िपतो आिण औषध बीजांड व शुSजंतचूा संयोग जीविनिम�ती

गभा�धारणा व शुSजंतचूा संयोग जीविनिम�ती गभा�धारणा प)रणाम क9न बाक$ आहे

आनुवंिशकशीलता म�ये जनुकांYया उ�पwी म�ये �ितS$या देते होतो जो माणसू .

मी हे सव� कोण�याही गो&ीचा उलगडा आिण वाचक या बोधकथा , मी बोलणे होते

कारण ते बोलणे �कार पोहचिवणे स`म हो7यासाठी या `ेPात " तk" नाही , जीवन

माग� आहेत .इतर वाईट पािहले आहेत ते कधी कधी , असे िदसते आहे.

असे कसे?

आ/ही referenciei वरील आहे /हणनू, आपण नेहमी Qेष सह काय� क9 शकत

नाही िशकले जीवन `मा करणे आवbयक आहे कारण , तसेच �तरावरील करणे !

असे कसे?

आ/ही जगतो आहे /हणनू मानके , लाइ6ह भावना आिण भावना आदेश जीवन , 

मह�वाकां`ा एक फॉम� चांगला जीवन स`म आहे .
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संबंध मी , 22 होते स\ैय सामील झाले सु9 केली, पण जाऊ इिYछत नाही , पण

िनयमशाg असे सांग7यात आले होते .मी खरे संबंध होते ते6हा आिण मी येथे समान

िS�टीना आहे , आिण कधीही आवड आ/ही सव� , आ/ही आमYया सव� खरे कळत शोधू

इिYछत मनोरथ क$ संबंध सुuवात केली आहे, .

तो मी ती छान वाटते नाही मा^यापासनू दूर आहे असे वाटले , अंतया�म वा�त6य आहे, 

व ती मला थोडे अिधक शB$ आहेत कुठे घेतले कदािचत आहे.

तो मुलगी वाटत होते �ेम, परंतु , �चंड हा आरोप मा\य आहे मा^या ओझे मला

राह7यासाठी कोणीतरी जबरद�ती मला लागू शकेल क$ नाही )रअल आजारी वाईट होता

क$ एक िनरोगी , म�सर व म�सर होते .

असे कसे?

मी मला िवचार आिण फB मा^या आयुGयात gी जाईल गमावला तर, पण ते घडलं .मी

Bairro अ+टो जायचे होते, आिण ती , चचा� लहान `ेPात िड�को जा आिण आ/ही

संपले+या जेथे आहे , कदािचत तो ितYया इYछा नाही , मोठा भाऊ तसेच संबंध

�वीकारले नाही.मी �याला एक लढा होता , पण तो Tina �ेम सु9 कर7यापवूp होते , 

पण प)रि�थती एक `ण होता खच� , पण मी �याला आवडले, पण तो मा^या माग�

�वीकारत नाही , /हणनू मला सांिगतले नाही , पण कधीही होती झालीमला , मी तसेच

माहीत होते क$ .

जा�त नाही दुखापत , पण तो �याYया बहीण मा^या संबंध �वीकारत नाही .तो , आ/ही

संबंध ठेवले , �यामुळे आ/ही एकाच शेजारYया वा�त6य फB संदभ� खरं मला आमYया

िनिम�ती क$ वा�त6य .

ितचे आई �यांना येत होता , गिृहणी संक+पनेYया , वडील मािहत नाही , पण तो खा

चांगला मालक होते .

मिहला खचा�चे येथे फB जगणे िशकलो , आ/ही आधीच िशकत होती , तो शेजारYया

एक मुलगा होता कर जाहीर शेजारYया उंची होती, पण वेळ भावना होती .

आिण या वेळी पटकन �याने लहान वय असनूही, तो जीवन आिण �याने काय संघष�

करावा लागला पािहले वडील, आई, घरी , अ\न मला अयश�वी झाले आिण मला
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अयश�वी नाही.कारण माझी आई �ाL क$ कमी पगार असनूही , 11 उ�प\न िदले क$

गो&ी समजनू घेत+या होते आिण माझे वडील फB भाडे िदले आहे , आहे , पण अ\न

न6हता नाही.

�यामुळे /हणजे काढ7याची मी माझे वडील गमाव ू, िश`ण मला सोडून �याला /हणनू

तशाच �कारे �ितिSया होते क$ एक होतं, िवसरभोळेपणा होऊ शकते , शेवटी सु9वात

झाली.

मी एक नायक , न� लोक मुलगा लढाई मनुGय , आजी, Elvira , /हणनू �याला

पािहले मी तो ... मी सवय लागली काय होते ते शाळेत जाईपयTत , 6 वय होईपयTत

वा�त6य Xया होतामा^या आईची िकंवा विडलांची आई पवा� न करता माझे वडील थेट

देखरेख , मला लागत, पण वेळ अजनूही उघडा वाइड �याचे डोळे होते , पण वेळ अथ�

होते .

वेळ मत होते .

जगात अि�त�वात यासाठी क$ शु�द अहवाल आहे .असे कसे?

आजकाल कोणी पवा� न करता तो नाही ि�थतीत िकंवा सामािजक उतरंडीत जीवन

�यांYया माग� पुढचा येतात क9 शकता .

�यामुळे या भाग , खरोखर नाही /हणजे concretely , ठोस पुरावा न काही आरोप

केले जाऊ शकते असे मत .

असे कसे?

�यामुळे कायदे संचािलत आिण आ/ही सव� , आ/ही ठार चोरी आिण बला�कार नये �वेश

.

कथा आधा)रत आहे पण आ/ही , माणुसक$Yया आिण यश�वी अशा घटना ल`ात येऊ

देता येईल .

आ/ही सात�य , नेहमी सतत �या सात�य , हेतू आहे क$ .

/हणनू मग आ/ही आमYया एक कारण राहतात क$ पणू�पणे िनिlत आहे , आ/ही राह.
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आिण पNृवीवर अि�त�वात चालू नाही .

मी थीम बदलू शकते , माहीत नाही, पण ते घडले हे खरे कथा पासनू ल` उडव7याचा

नाही , वाचक वाचन अडथळा नाही.

पण आपण या अनुभवी होते क$ प)रि�थती समजनू चांगले िनिद�& करणार नाही कारण

संपणू� पु�तक दर/यान नेहमी रहाणार क$ दुसरी कोणतीही गो& आहे.

असे कसे?

तो इतर सव� डोळे अगदी यह.दा असू शकते कारण नेहमी िनरोगी जीवन आिण समाज

समजनू आहेत जेथे समाजात होते , पण हा अ�यंत मह~वाची गो& आहे हे पाह7यासाठी

कर7यासाठी, काय आ/ही बी पेरणे फळ आहेआ/ही �यायचा असेल क$ .

पण समोर , िकरकोळ असेल, तसेच उपचार करणे आवbयक आहे , माझे वडील नेहमी

मला पािहले आिण कसे राजा पाह7यासाठी होती, पण मी राजा , नेहमी िवजय आिण

खपू लहान सुu क9 शकत नाही यो:ा आहे .

मी सोपे सोपे , पण कठीण आहे नमदू करतात, ते6हा तो मी शोधाशोध डब ते6हा आहे .

मी तो हरवला होती वाटले क$ तो चार वषाTचा सह मारहाण के+यानंतर , मी ितला नंतर

मला पु\हा सु9 कर7यासाठी �य�न केला �याला डोळे वाटले , पण मी नकार िदला

आिण तो गु\हा खरे कथा सुuवात केली क$ तेथे होते , पण इितहास होतासँटरॅम

लGकरी तुuंगात सहा मिहने पणू� जे6हा , आधीच वेगळे काढले गेले होते , लGकरी

तुuंगात होते .

वेळ arnaldo दोषी कर7यात आली होती , क$ �या 6यB$ला कथा वाचक या

�करणात तुuंगात , )रअल सामािजक वातावरण समजनू येईल िव�तार या पु�तकात , 

तुuंगात आत माझा माग� सोयी�कर आहे , सहा मिहने पोप `मा दे7यात आली रहा.

मी एक चांगला जीवन जग7याची गंुतवणकू �यात सव� काही आले , टब मला वेगळे

झाले .मी काय केले?मी आपले नशीब �य�न केला .

तरीही एक सुतार सेवक /हणनू भिूमगत टीप काम िमळाले .काळा , मला भीित वाटत

होती ते घरी होते क$ एक चांगले जीवन होते कोण काळा केबल -िहरवा, चांगले लोक
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काम केले.

पोतु�गाल देश �वतः मराठा नेले जेणेक9न शोध आहे शकला नाही, �यांYया देशात एक

चांगले जीवन �य�न केला .

तो शेजारी क9न पोतु�गाल पाहणे सोपे होते .

ते असमानता सोडिव7यासाठी होते कारण मी केप 6हदf वाईट टोपणनाव होते �यांना

जगणे , केप Verdeans Yया जवळ असणे वाटू लागले आिण पोतु�गाल आले ते6हा

येथे तो यु: खच� केले तसेच ती �वीकारली नाही, होते माणसं होतेपरदेशी आिण �या

वेळी अजनूही युB$ होती , एक Chavalito होते जागे होते व एक मलू हवे कोणीही

सु9 कर7यात आली , मी बहकणे सुuवात केली , मी vadiador कधीच , मी एक

vagueador होते .

मी गे+या केला अनुभव `ेP होते अ_यास होता /हणनू , वय 8 मा^या आई वेगळे

पािहले , आिण अशा आधीच फार चांगले मी कुणाला दोष देत हे मला माहीत होतं , मी

एक नायक मनुGयाला काढ7याची वाटले.

पाह.न हे अगदी मी मा^या आई मदत होते ल`ात एक तuण वयात गमावले, पण मी

खरोखर माझे वडील �ेम .

��येक उ\हाCयात तो स\ैय असताना नंतर अजनूही चाल ू17 वषf होईपयTत तो जा, पण

नंतर , जे जिगक ते अंतर सुu होईल .

�यावेळी ते मी �याला सुटी खच� जेथे सराव शाळा वाहतकू सेवा तJड अंिजराचे झाड होते

.

माझे वडील , एक कठीण बालपण होते मा^या आईची िकंवा विडलांची आई Yया

मह�वाकां`ा, जीवन वाढू अिधक आधार आहे आिण अिधक पसेै होते com14 वषf

�याचे वडील गमावले , एक करड्या िश�तीचे मनुGय होता .

माझे वडील मुलगा आता घरी वा�त6य होते , तो प`ाYया घाईघाईने िनरोप होता

आवडले �याने आप+या बापाला व कधीही पाह. शकणार नाहीत , पण �याची आई मदत

कठीण वाढला , बाद �ेमळ होता अहवालआई .
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मी मा^या आईची िकंवा विडलांची आई सहा वषf जगला , पण खाली मुले उपाशी कधीच

िनराशा केली , कठीण वाढला होता िकती कठीण होते .

वेळी तो खाण कामगार होते .माती 6यवसाय शोधत , पण तेथे काम नाही , 

सायकल�वार तो स\ैय सामील झाले व �याने तेथे आपला कारक$द� चालू वेळी देखील

होते .

आ/ही सव� �वत: ची िचंता खाPी आहे याची खाPी /हणनू सामा\य माणसू आहे, तो

जीवन गरज तेथे सामील झाले.

तो एक करड्या िश�तीचे मनुGय , िमPाचा िमP , मुले िमP , पण नाही अनेक श@द

होते /हणनू , काय होते, पण तो �यांचा आदर आिण �ामािणक होते.

क$ तो नेहमी मला सोडून होते, पण ते आहे, होते , वेगळे काय होता , मी जात आिण

जीवन माग� पुढील देखरेख सह पुढे नाही थोडा , पळून , अडचणी अडथळा आिण मात

कर7यासाठीजीवन उ�प\न कर7यासाठी भिवGयात याची खाPी कर7यासाठी नोकरी

6यB सव� चांग+या मुलांना , आ/ही �याYया मुलांना असणे योeय आहेत , पण मा^या

भाग समजनू आिण िन|ा एक अभाव होता , मी तो /हणाला /हणनू फस6या असू झाले

.

ते चांगले केले आहे पाह7यासाठी आला , पण फB िवभB क9न वाईट फB �ाL मला

वाईट िवचार कधीच कारण खळबळ मानिसक whiplash फB Pास देतात आला.

आिण ते सव� कायदा जी माणसाचा िनषेध करते गेला कसे आहे .जेथे केली ?

हे वेगळे केले, मी एकाक$पण क9न सहभागी हो7यासाठी सु9 असताना होते , पण

जीवन माझे माग� गे+या होते आिण मी तो अनुभव पण तेथे वचन िदले होते क$ िनराशा

काळजी सुरि`त वाटले , आपण मला नाही सोडूनमी अिधक देईल .

ती माझा �वीकार इिYछत चालू असताना मी मा^या माग� िप7याYया आिण चोरी होते चालू

आिण अजनूही अनेक वेळा शोधले आिण शोधताना आहे आिण आहे, तू मला दु: ख

केली माहीत नाही , मी भावना आहे परत क9 इिYछत नाहीवेदनादायक होते , पण

नेहमी राहतात आिण तरीही तो असणे आवbयक होते.

मी अजनूही मी नेहमी नेहमी /हणनू मी या आवड खपू कौतुक आहे मा^या उपि�थत
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राहावे होते िवचार तुuंगात अनेक वषf जगला का मा^या मनात होते आहे , आणखी

एक समान वा�त6य नाही .

मला माहीत /हणनू �ितबंधा�मक सामील झाले Linhó चनै तीन मिहने दोषी नंतर

Linhó , माझी कथा Xया आ/ही एखाmा 6यB$Yया जगात सामोरे आहेत क$ �यामुळे , 

शौय� �ितबंिधत जात शौय� भोवती सुu होते , काय होते आहे हेमाग� एकांतवास म�ये

खपू लांब असू शकते क$ , तो गु\हा कर7यासाठी आिण साखळी मखू�पणा कायदा राXय

जेथे जागितक आहे आत आहेत, आिण आ/ही वाचू ते6हा Xयांना सामोरे सवा�त सोपा

माग� होता , जंगल रन म�ये चालगूाढवे �यांना सामोरे आहेत , पण मला िनवडले क$

ही प:त माझे र`ण होते आ/ही फॉल शकता खपू �माट� आहेत , �यामुळे जीवन जीवन

खपू खपू समुF �वwृी नाही घेतले करणे आवbयक अस+यास , क$ होतेमी �वत: 

अडकले आढळले गमावले आिण नवीन होते , मी जात नाही वषf असणे आवbयक आहे

, यासाठी क$, सव� िवचार िवजय केले , पण मा^या �ारंभ लांब असेल आिण मी

�वातं�य न एक gी न �वत आढळले कारण दु: ख सुuवात झाली आहे.�यामुळे मी

तरी काय क9?मी ते नंतर , पाह. जगणे उठणे होते , असा िवचार कधीच करत क$

िनयमानुसार �ाणी ल`ात आले क$ िनयमानुसार मा�यमातनू जा कारण, ते घडू अगदी

िहंसा संघष� येणे अभावी नाही , सोपे नाही आहे , आदर िमळिव7याचे सुuवात��येक

औषध िवS$ कारण मBेदारी िफरते चनै आत जीवन औषध आहे , कारण मी नाियका

ध�ूपान सुu कसे आहे कारण आधीच शृंखला �िव& होते /हणनू मानवाकडून , इतर

Vाहक आहेत एकमेकांना खपू हानी क9 शकतोकोकेन जा�त सेवन क9न , हेरॉईन

सु9 कर7याचा िनण�य घेतला , पण नाटक , look'll धरू हेरॉईन एक �कार , पण मी

�वत: काही क9 शकत नाही दावा होता ते6हा , पण मी िशकलो, पण नंतर तSार

नJदवली जाईल , नंतर सु9हे फB मी िलंग येत गोषवारा क+पना , मला हे िवचार

क9 शकत नाही क$ एक रासायिनक Qारा समिथ�त होते का हे हेरॉईन राजीनामा िदला

, सुख कर7यासाठी असनूही साखळी ��य`ात पळून म�ये एक जीवन होते .मी

कायदेशीर /हणनू Xयात कामवासना नाही असे िवशु: �ेम होते आिण महान �ेम आला

, पण आपण फB ध�ूपान क9 इिYछत नाही , �य�न पुरेसे नाही याची खाPी आहे, 

पण एक गो& नेहमी आ/ही काय आkा एक पदानुSमात पाह.न इतर नेते होऊ इिYछत

पलैू आहेमी , तेथे \याय कज� देवनू होते , पण मा^या माग� या धडा होईल िशकले+या , 

फारच वाईट होती कारण तु/ही , ते Dलेशकारक आहे , तो उमलणे कठीण आहे , मी
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कोणालाही दु: ख वाटत नाही िनण�य घेतला क9 शकत नाही हे मला माहीत आहेएकही

वाDय म�यभागी बाहेर येत असतो घालवलेली नाही , पण माझी �ितमा बन� होते , 

जोरदार संदभ� होते , तुuंगात या वषf मा�यमातनू माझे र�ता खाते आहे , मी दु: ख

क9 शकत नाही जे शेवटी हाड� त~व , सुuवात होतेअशा औषध मला आ/ही सव� वाटते

एक उwम गरज �काशन मदत मी वषf smoked , तो एक सुख तािक� क अटी आहे , 

अटी �वातं�य , संुदर चव मी देखील मी तेथे बांधले क$ �ेम या सव� वष� चालणे , 

पणनंतर होईल , आता मी सव� �वेश सु9 कसे मािहत नाही, हा आहे क$ �वास चचा�

होईल ते6हा अगदी एकांतवास जीवन आत , एक क+याण शोधत , पण कारण आमYया

क+याण म�ये , सव� का+पिनक आहे आहे गु\हेगारिविवध अंश मन शकते , आ/हाला

येथे िदसते कोणालाही अपील क9 शकत नाही , चोरी होऊ शकते �थम , दुसरा गुलाम

, काम , �ेम िकंवा िदवसा गिृहणी चालू क9 शकता ततृीय प` क9 शकता , नेहमी

असू शकत नाही चनै आत लोक िविवध भरपरू आहेआ�मा आत नाही िकंवा सवाTना

आवडी क$ , अनेक दुखापत करणे योeय नाही िनवडा , पण तरीही एक अिधक

मह�वाचा मुcा आहे क$ यािशवाय तो साखळी आत अदा केले जाते जरी , कधी , कधी

, आपण एक मPैी खरेदी क9 शकता काय मािहत ,सwा यांमधील शPु�वाची , काही

XयांYयाकडे , साखळी आत जा7यावर सलै एक हात वर , सलै आहे आिण संपणू� मजबतू

असतात , साखळी आत अितशय कठीण होईल अ@ज आहे िकंवा ती मला दूर

कर7यासाठी, परत देणे होतेपण �यामुळे हाड� माग� चालणे होते चालणे होते, मी नेहमी

समजनू बराच वेळ माग� , मा^या बाजलूा नेहमी अिधक मानिसक होते.

साखळी आत कृपा क9न माग� आढळले नाही तो फB वाईट झाले , चांगले िव?ास

नाही , होते .असे कसे?मी इतरांना डोळे फB एक कुPी होती कारण , �वत: नकोसा

वाटले कारण , कुPी राजीनामा िदला आहे काय पे`ा इतर कोण�याही कारण वाहणे

इिYछत नाही अशा आळशी , /हणजे जे आ/ही वापरले क$ एक अपभाषा टम� आहे,नेहमी

नेहमी दवैी देतो माग� एक नाही , क9 , वीज , तेथे आहे आशा आिण िव?ास िव?ास

, आिण नेहमी मला आत नेले मी ितथे homicides पािहले .

पण मी या marimbar होते , आिण मला जीवंत , कधीही मला इजा कर7याचा

�य�न केला /हणनू , स�य सांिगतले , आिण तो नDक$ हे सव� सुu कसे केले जाऊ , 

मी गाठता , अितशय अि�थर होते , आिण शाळा �ाचाय� �ो�साहनअ_यास सु9 , पण
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�या पणू� , फB सव� अ_यास , कुटुंब आधार होता आधार हमी .

तो राहतात आिण वाईट आहे काय हDक सांग7यासाठी स`म थंड माग� िनिlत आहे

ते6हा हे नेहमी , का कायदा आत Qारे कारण , आ/ही ढकलले जातात आिण �णाली

पराभव केला असेल, ते6हा आ/हाला वाईट देऊ करतात , हे समथ�न हमी /हणतात

अि�त�वातसव� चांगले नाही आ/ही पसेै आहे जेथे �णाली नाही आहेत पसेै येत नाही , 

\याय कामे , आधीच नाही कारण .

ते आपण िव?ास /हणनू , ते कम�चारी आहेत कारण बदल7यासाठी काहीच क9

शकतो, आिण ते फB मोकळेपणा एक सवf`ण तSार सह , \याय साठी सेट केले+या

आवbयकता न घेता काम केले शकत नाही सं�ेषण आहेत , पण ते पुढे जात होते एक

उघड7यासाठीतो , साखळी आत गती चालणे माहीत t& र`क मािहत कारण मी तपास

ह�क बंद नेहमी होते, तुuंगात औषधे घेऊन �या , काही तुuंगात झाली , दूर आला.

या पोलीस काही आधीच कैmांना माहीत चांगली कामिगरी आिण Alfredo एक एक

भाग होता वSa&ी खरे राजा आहे , �या राPी एक माणसू , राPी राजा , ि�वच घर

एDसKलोरर , हे ही एक जीवन पाPसव�wम तो पोलीस केली होती आिण �याला मा^या

आयुGयात एक कमी सकारा�मक भाग होते आहे तरीही, माजी पोिलस गु\हा मी �याला

काही गो&ी िशकलो कारण मी मा^या पु�तकात तो उ+लेख आनंद माग� हाती घेतले+या

केवळ goe होते , तेवेळ आधीच एक बुजुग� होता केवळ , तुuंगात अंबाडी मला िजवे

मार7याचा �य�न केला , पाच भेटला होता .तो ��येक एजंट माहीत होते, आिण सव�

मला मािहत आिण मी �यांना सव� �ो�साहन ते मला पािहले उदाहरणाथ� होते कारण हा

भाग , आजारी कैmांना संबंिधत संपणू� साखळी , पडले , आ/ही अस+यामुळे कंुपण आत

सात�य याची खाPीआहेत क$, मी मा^या लeनाला , नाही चकू , मला िजवे मार7याचा

�य�न केला क$ , ते �या भागाचे सडू होते, मी , डोके व पुuष हो7यासाठी आमंिPत

केले होते होते पण मला होईल क$ केप 6हदf वर उ+लेख ते6हाएक फB आपण मला

पािहजे तर तो मेला असेल क$ पािहले युिनयन अंमलबजावणी होते .

तो न�ता कारण पण लोखंडाचा क$ काहीही agrediram- फB , तो �वत: मुB

केले व माझे मPैी मजबतू कर7याचा �य�न केला �याला ठार मारले नाही झाले आहे, 

पण तो हा भाग कधीच िवस9 शकणार �याला आत माहीत होते, फB �याला `माआिण

आ/ही नाही कैmांना क9न , मला बcल बोललो काय फसिवले , पण तुuंगात र`क
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सेवा , िदeदश�न तो लवकर म�ृयू िकंमत मोजावी होईल , माझा पराभव कu शकणार

नाही माहीत कारण , नंतर झाले होते जात मी �याला राहावेमी तो आदर आिण मी

�याला इिYछत नाही तर तो िजवंत असू शकत नाही कारण �वीकारणे िशकलो न�

ल`ात आलं क$, पण नाही, होतो, ते6हा फB मी पोलीस ितर�कार करीत सामा\य

कैmांना टीका केली अदा कर7यासाठी उYच िकंमत होतीमी achincalhado .

- ने+सन आपण हा माणसू �वीकार /हणनू ?

मी तो सव� वरील तो एक 6यावसाियक होते कारण , ते मा\य ते पोलीस अस+याने , 

वा�त6य वातावरणात शिBशाली शPू िजंकली , अितशय ह�षार होता आ/हाला

सुरवातीला मािहत आिण मदत क9 शकेल शिBशाली लोक माहीत होते, बोलत थांबवू

मला धमक$तो होता , क$ वयैिBक िकंवा आमYया आदर आिण ते आमचा परवानगी , 

पण मी िजवंत mावे एक आमचा एक होता, केप Verdeans मी मोठा झालो कुठे

`ेPात नDक$ वा�त6य , ने+सन आिण काल�स होते उ+लेख होतेते खांदा मला िश`ा

आिण outbursts नंतर आले , आिण �यांनी या अशा एक 6यB$ मारले गेलेले लोक

िदसतील होते, पण मी �याला जाऊ िदले सोडून , मी �याला िवरोध नाही , पण मी

वयैिBक काहीही नको , आिण या भाऊ कथाकाल�स , तो फार मारहाण कर7यात

आली , असेही /हटले जाते मला बु:ीबळ खेळ7यात आला एक PSP अिधकारी ह�या

झाली होती , तो शेतात एक " तk" , फB पसेै Kले कसे करायचे हे माहीत होते , मी

नेहमी , ती , नाटक वाचतो आपण सांिगतले नाही�ेम , पण तो मॅ\युएल आिण

romão आिण badona पुर�कृत जात होता , �या वेळी आ/ही , पर�पर होते , 

भाऊ लाव7यासाठी गु\हा िमिलसेकंद कोण�याही दुसoया lurks जेथे म�यभागी

आ/हाला सव� होतेतेथे भरपरू आहे आिण कधी कधी आ/ही म�यभागी झेल होऊ शकते

आिण आ/ही हे केले , ते6हा मी मा^या माग� सु9 कर7याचा िनण�य घेतला, मी /हणजे , 

काही क+याण आ?ासन िदले , आिण मा^या िजंक7यासाठी, साखळी अनेक escorts 

केले आहे क$,, एक हात धुत आहे .

मी हा िनण�य आ+यानंतर कारण मोटो, /युYयुअल मदत मोटो होती , पण आ/ही हे

कर7यासाठीच बोलािवले होते तर एक प)रि�थतीत metermos धोका नेहमी होते , 

तागाचे एक खनू होता , �r म�ये ठेवले नाही , िदवस चांगले आिण आनंदी होतेमी

क9 शकत नाही नेहमी �वत: िवचार , मी इतर िवचार नाही.
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तो तागाचे पणू� आठ वषाTनी यह.दी खोoयात मा^या ह�तांतरण सव� अितशय जलद होते , 

ते मला होते कधी ते मला इजा कर7याचा �य�न होते , तसेच मला मा\य आहे, पण

मला आदर , नेहमी मा^या बेपवा�ईने �यांना िदली नाही क$ काहीतरी वाट

पाहत.कायदेशीर उmोगात एक अिधकृत होता एक gी ती मला आवडले आिण `मा

ितला , पण चव या `मा केली नाही, िदवशी तो , िपंजरा मी नेहमीपे`ा अिधक

शिBशाली होता वेळी नDक$ होते मला कधीही बसनू खपू बोललोपोलीस �यांना मी

काही तयार देवा , एक धोDयाची होती .

याYया असंबंध वाईट , येऊ शकते असा वाईट भिवGयात आधा)रत िश`ण एक घेतले , 

कारण मला पास आिण जगणे सह , �यामुळे असेल मजबतू घटक आहे, आिण आ/ही

वापरले जातात आिण जीवन आहे, इतके आहे क$ आ/ही िश`ण घेऊन ,आ/ही फB

लागू मरणार राहतात, पण मी यह.दी खोoयात ह�तांत)रत आहे, माP या आमYया मागनू

येत आहे होते ते6हा , हे जीवन आिण दुuपयोग कोण�याही �कारYया परवानगी देत   

नाही िवचार माग� माझा माग� होता एक नवीन सायकल सुuवात माझे वण� होते ,मी होते

जरी थोडे पाणी simmered , आिण मी यह.दी दरीत आला ते6हा , एक नवीन िदशा

घे7याचा िनण�य घेतला , तो गे+या , खरोखर �यांना /हणाला, एक सोपा माग� होता , 

गे+या दु: �वKन लावतात होते कायतेथे जा , पण जोरदार , तेथे नाही , काय तेथे

नाही ;फB �वत: ला , आहे , सव� कामकाज आ/ही खरोखर एक वरचढ खच� आहेत

क+पनार/य आिण संपणू� आकाशगंगा मालक म�ये पॅक mा , जाऊ आिण ते िनयोBे

आहेत कारण सव�काही , तो तयार केला आहे आिण कम�चारी िनयंिPत क9 शकत नाही

, �यांYया�वासातील चोरी आिण �या कायदेशीर आहे /हणायचे , फसवणकू एक �कार , 

सवा�त माझे मोठे काम होते तसेच 6यवसाय माझे नाव सुिनिlत तागाचे माझे गौरव क$

`ण एक आहे .तो िविहर )रकामी िवजय न करता सव� िकंवा काही वेळ होती , िकंवा

मरण , मला आत राहतात आिण मी सोबत जोडली असताना मी होते क$ शB$ आनंद

शB$ होती क$ बोधवाDय होते , आणखी एक गो& होते , ते अहेतुक िहंसा कधीही

वापरलीजरी मा^या िमP जवळजवळ मी िहंसा Qारे राखले होते आिण कदािचत 6यापारी

होते जे काही करणे भाग पडले अशा इतर सोबती चालिवली जात पािहले क$ वाईट अzू

रडत आला, पण मी एक अजनू मागा�ने enveredei नाहीमला हेरॉईन

आकड्यासारखा वाकडा होता , मी मारणे आिण पणू� कर7यासाठी मला Pास देऊ असे

एक �िति|त रीतीने जगणे अज�दाराYया कंुटुबाची संपणू� मािहती साखळी आत जगणे
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�वत: �या वचन िदले , केबल सव� आहेत जे �या `णी सव� संकट आहेततो माझी इYछा

नाही जरी करार , कठीण आहे चालणे आहेत जेथे शPूंना तयार आिण �वत: मला इजा

कर7याचा �य�न केला �या होते , िदशा मला आवडत नाही , तर ते केले �यांना

मािहतीचे सव� वेळा उपि�थत पाठिवले काय आहेक$ ते मी क9 कधीही नाही , ते एक

दोषी दोषी ठरले क$ सव�काही सव�wम कळवू शकता तर खुले होते , पण एक गो& मी

होते िश`क मला खपू basieie , माझे ल` आकिष�त आिण मला ल`ात आले मी

वाटलेकाही Xयात कामवासना नाही असे िवशु: �ेम , आिण तो �या तसेच जात होता

होता , पण बोट नंतर वळून मला कोरले आिण यह.दी दरी मला तागाचे कैद व आठ

वषाTYया अवघड होते, पातळी अफाट इितहास बाक$तो सवाTना मािहत आिण ते मला

मािहत आिण मी शंभर टDके िश`ा होते नाही का क$ तुuंगात , कारण , मी अनेकदा

र`क घाला आिण इतर शाि@दक दुuपयोग एक , िश�तीचा िश`ा िश`ा होते आिण कसे

आहे मीमी खरोखर मी अिधक शिBशाली मािफया वाग7याचा होते कळले, पण ��य`ात

होते नाही नंतर आधीच फार खेळत होते कारण मी फB , पु�तके आिण एक मला

वेगळे जात केले क$ िडKलोमा होते�याऐवजी चAडू , मा^या करमणकू कर7यासाठी , 

अनुषंिगक Kले कर7यात आली सव� , मी spades सवा�िधक आपण ऐकू शकता

कधीही काय बु:ीमान, �टार खेळला नाही, काही लोक मला हे पP वाईट नशीब

लागेल पाह. , आिण diziam- नाही मला सांिगतलेमी जीवन बाहेर साखळी आत नाही

आहे, पण ल`ात सुuवात केली, पण कधीही सामावनू होते ते6हा मला हे पP वेळा

बदलू आिण �या वाईट नशीब असू शकते, पण मी माझे मजबतू िबंदू होता आला;एक

नाट्यमय कथा खनू म�ये समाL होते सुuवात केली , तीन भाऊ होते आिण ते सव�

हेरॉईन सेवन आिण �यांना हेरॉईन `ण गरज होती, क$ , औषध 6यसनी होते काय

अवलंबनू आहे .

पण खोल खाली , ते , आ/ही अगदी , जीवन कर7यात आले तो एक गुलामिगरी होती

/हणू शकता हाड� जीवन होते , न� लोक होते ते जीवनात घेतला कारण ते मदत करणे

आवbयक कारण , एक चांगला माणसू 'होते आिण मी घेतलादररोज आ/ही धु�पान

कर7याची होती, पण आ/ही redraw होईल .

ते होते क$ परंतु या सव� गो&ी मी अगदी अनुभव आिण प)रि�थती संदभा�त संबंधात

किवता , कारण कारण आणले क$ एक जीवन एक प)रणाम आहे , ते सव� होते , 
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�याची मPैीण िलह. होते , मला एक किवता िवचारलेनेहमी एक किवता िवचारले, पण मी

�वत: ला गमावले आिण जीवन हा माग� वापर केला गेला आहे क$ वापर वेळी होते, मी

मला माहीत आहे आिण तो गे+या क$ अनुभव होता , कारण मी कोणालाही िशकवू

अज�दाराYया कंुटुबाची संपणू� मािहती नाही काय मािहत , मला एक नायक कोणीतरी

केलेकचरा होता आिण लागणार आहेत.

सव� काही अनुभव माग� क9न, या खाली उकडलेले होते , आपण जगू माग� , आ/ही तो

देऊ आिण खरेदी नाही िदले होते तर , ध�ूपान औषध लागले माग� , मी काटेकोरपणे

िवS$ एक भडवा औषध िवतरक बोलत झालेहोते ते सव� मला मदत होते , �यामुळे , 

डब कर7यात आला , तो मी 6यापारी एक भडवा झाले असे �यांचे /हणणे होते , मी

ध�ूपान पावडर मला मा^या दनंैिदन सफ� देतो मला िवS$ औषधे देणे आिण मी ते फळ

खा+ले , मी होतेकोण�याही 6यसनाधीन असू शकतात क$ सवा�त मोठी आराम , औषधे

आिण �मोिकंग 6यसन .

पण मी ��येक िदवस �िशि`त कारण �िश`ण मा^या सराव , मा^या

sportsmanship �िस�द आिण , मी हे पु�तक संशय उ+लेख एक �कारचा

मानिसक आजार मला पािहले आिण ते नेहमी एक �कारचा मानिसक आजार होता मला

पािहले लोक shuffled आिण अिनिlत आहे ,आ/ही नेहमी दु: ख वाईट होता, क$

वाईट गो&ी होईल होईल .

तो , अनपेि`त अंदाज �ामािणकपणे जीवन हा माग� मला habituei- आिण आ/ही

माहीत आहे क$, एक म�यम आहे कारण , सामािजक वातावरणात अटक के+यानंतर

अखंड कठीण होते नेहमी रोज िजवंत ठरतो जेथे खपू लहान जागा आहेएकमेकांना

�वतः सव� माहीत आहे, पण शारी)रक .

आ/ही आपण नेहमी भीती सामोरे Xयात एक म�यम म�ये समािव& जात सुर`ा �वतः

देते क$ एक जागा योeय िजंक7यासाठी क9 इिYछत कारण आ/ही सव� आदेश करायचे, 

पण ते फB आपली खाPी आहे क$ आपण करत आहे, एक भीती नाही , कारण �यांना

माहीत आ/ही प)रि�थती मात क9 शकता
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तो अनुभव आिण माग� वा�त6य वाढली क$ कायदे िलिहले होते कारण कधी कधी

जीवनात घडते , 6यवि�थत िलिहले आहे क$ जीवघेणा , एक Pुटी �े)रत केले .

असे कसे?

कारण शB$ नेहमी िवजय, आिण जीवन कu सव� िनयम कधी कधी सव� घटक असते

सवा�त योeय असू शकत नाही , पण दया पडतात मजेदार आिण नाही नाही बदनामी , 

क$ सवाTनी एक 6हावेपाणउतारा , ितर�कार इिYछत ;चांगले वाटते आिण �यामुळे

आिथ�क शB$ अभाव नेहमी खेळायला मया�िदत आहेत तेथे आहे कारण देखील भाग -

या , क$ आहे , काही एक नशीब लोकि�य वचने Kले आहेत कसे मािहत आहे असे

/हणतात क$, एक खेळ आहेकदािचत एक चांगली गो& आ/हाला िवजय क9 शकता, 

आिण नशीब , आ/ही , क+याण मागणी ते आ/हाला mा आ/ही खपू िशकवले होते

कारण मदत कर7यासाठी , �वत: बcल चांगले असेल , एक सामा\य जीवन शेअर

क9 शकता आमYयाआहे आ/ही , आहे क$, �याYया कुटुंिबयांना िनमा�ण माणसू

पाह7यासाठी �यांYया िव�तार प)रणाम आहेत आ/ही एकमेकांना जाणनू `मता आहे हे

मला माहीत आहे कारण पालक , आमYया भाऊ, बिहणी, , grandmothers आिण

grandfathers , या , आमYया िपढी आहेजो आमYया आिण आमYया आप+या

बाजलूा नेहमी आहेत, पण �यांना संतु& क9 शकत नाही क$ एक कुटुंब एक सद�य

आहेत , पाहणे आवडत नाही मािहत , ते या गो&ी �यांना कA Fीय �गती केले होते

जीवन साठवायची �ितमा, क+याण , कोणीही कधी कधी , आहेत , िकंवा आ/ही

एकमेकांना आिण कुटुंब वातावरण सामोरे सव� मानवी आहेत शेवटी , आमYया कुटुंब

िकंवा कारण शेवटी आप+या जवळ कोणीतरी आहे जो पाह7यासाठी आवडीएकतर

यजमान खपू , 6यु�प\न काय मालक वाटते आिण तो /हणजे वाचू शकतात सव� धािम�क

वाचन िलिहले आहे क$ जीवन , धम� अ_यास र�ता तयार .

आ/ही सव� निैतक धडे घे , ते आमYया , आमYया ि�य पाह.न सुमारे काहीही कोण

/हणनू िव?ासू एक दाटपणा वाटत , जे , तसेच डर म�ये डर �यांना पाह. , आिण

कधीही �यांना इजा कर7याचा �य�न योeय आहे�ितरि`त करेल आिण िशकिवले ते गेले

आहेत क$ �ितमा आधी , ते �यांना कदािचत कधी कधी गरैसमज नाही आले िनराकरण

होऊ शकेल असा प)रि�थती चांगले िदसले परवानगी नाही सwा म+ूये .हे सव� खपू छान

आहे आिण मीिडया देखील , आ/ही सव� �शासन, फार कठीण िवषय �वीकारणे एक
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सामNया�ने pressured आहेत एक संुदर �ितमा �दिश�त करेल बाO अशा �कारे

समान �सा)रत , पण हे सव� काय आहे क$तेथे तSार नJदवली जाईल , आ/ही , 

िश`ण देखील कारण मालक अस+याचा दावा आिण कधी कधी ते �सा)रत आिण भांडण

, ते सव� ठेवणे सामा\य एक गो& आहे इिYछत Xयांना िदले जाते अि�त�वात करणे सु9

होईल , अि�त�वात : एक िनरोगीपणाएक ते मनोरथ शकते क$ सव� एक डोमेन देऊ

शकता क+याण आिण समाजासाठी क+याण अभावी , पण ते सव� रािहला व �याने

वडील आिण एक आई अस7याचा , ते योeय प)रि�थती दे7यात आलीकरते क$ एखाmा

क)रअर म�ये �गती , पण अपयशी , पण नेहमी िवस9 आिण �ितमा संचािलत येणारमी

मा^या तारे या आयुGयात �चंड आहे कारण , हे भाषण ठेवले खपू िशकलो, मी , नेहमी

मी जेथे या आ कम�चारी थेट संपक� आहे ambicionei , मी शेवटी िवचार कधीच

ता@यात ठेवणे होता तरी िवकिसत होते काय माझे क)रअर िवकिसततुuंगात सव�wम

तसेच श@द a&ीने �प&ीकरण िदले जाईल ते टोपणनाव देणे क9 शकता , पण

�ामािणकपणे आिण �ामािणकपणे जीवनात आहे क$ ते �प& करणे , लागेल .आहे

संबंिधत िQप`ीय संबंध जगातील �थापना कर7यात आली �यामुळे ते िनरोगीपणा देऊ

शकता जेणेक9न , मालमwा ल` समुदाय 6याज व�त ू, सव� राXय आहेत संबंध आहेत

आहेत , �वातं�य कठीण िवषय , बोलणेआ/ही जगातील सव� आमYया �वातं�य , सवा�त

संुदर गो& देऊ शकता , एक जीवन आहे सवा�त मोठा आनंद आहे , मुB आहे, आ/ही

जीवन संपणू� आिण शोधू शकता सव� अडथळे मात आहे माहीत आहे .�यांना एक �चंड

िविवधता आहे , मी मुHय सु9 क9 शकता : सामािजक चांगले , आ/ही सव� �वत: 

जसे , आ/ही िदसते, सव�काही नाही , संुदर , कुuप काही फरक पडत नाही िजवंत

िन�याचा असू शकते , सामा\य एक गो& आहे ;कधी कधी , स�दय� बाजलूा एक

देखणा एक कमी चांग+या बाजू शोधू शकता , पण मी �याYया मागे गेले आ�मच)रP

Nietzsche वण�न अपोलो , स�दय� बाजलूा हात होता , सवा�त कोणतेही कारण नाही

एक आहे मागे क$आहे क$ , आ/हाला सव� चांगले िमळते , आ/हाला �ेम करते क$ , 

�वKन करते , पण वण�न Nietzsche Dionysian बाजलूा अि�त�वात /हणनू , 

तेथे तसेच आहे वाईट हातात हात नाही जात अंतः�ेरणा चांगले आिण वाईट अवतारआ/ही

\यायाधीश महापौर , सव� जाऊ शकते संघटना अ�य` आहेत क$ नाही हे , ते जो कोणी

अ6वल जिमनीची अि�त�वात राजक$य िकंवा नाही हे �या सव� �ाणीमाPांना चचा�

करताना मानवी , दूरदश�न दवैी सामNय� अस+याचे presenters आिण एक कृतkता

येतपण एक �वतः , श@द `मा सव� कारण `मा आिण आ/ही ठेवले जातात ते6हा
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समाज संचािलत कायदे सांिगतले िवषयांवर आ/ही वतीने ��येक घेणे आवbयक आहे

आिण जे श@द कायदा दावा क9 शकते जाऊ शकते .तो नाही िश`ा झालीच पािहजे

आिण तो सव� िफट , गरैवत�न अि�त�वात , अि�त�वात आहे कारण कायmाने प)रभािषत

केले जाऊ आिण अि�त�वात येईल �यातील योeय आला क$ तेथे होते .

आ/ही transcendence तसेच पे`ा अिधक आहे हे मला माहीत आहे कारण

�यातील transcendence येते , एक िश`ण पलीकडे , आ/ही सव� राहतात, ते

असू शकते , असू शकते , िशकव7यासाठी आहे सव�काही आहे, पण सव�

designating एक क$वड� आहेया : त~वkान , जीवन जीवन आनंद आ/ही राहतील

आिण शकतो उ�Sांती , 6यु�प\न कर7यात आली आहे एक वाईट आशीवा�द िदला नाही

बेबंद जात तशाच �कारे जगणे सु9 , transcendence कारणांपकै$ एक अप करते

काय आहेआ/ही सराव क9 शकता क$ आपण चांगले क$ , आपले नशीब सव�काही

आ/हाला वतन महान म+ूये बाक$ आहे िशकलो आहे , दवैी आहे, �यामुळे ते ते िलह.

श@द �तुती , पण �या शB$ राख7यासाठी व सव� गौरव आहेहे सव� संुदर असू शकतात

अ�यानंद , आ/ही खरोखर सव� पणू� होते आिण खपू चांगली होती असे िलिहले आहे तर

.

असे कसे?

आ/ही कायदेशीर लोकशाही गुलाम , प)रि�थती वापर बंद करायला आिण stricter 

िनयम गुuजी केले , मानवी रॉट widest माग� आहेत �िव& जाईल ;कधी कधी

सामा\य /हणनू गतानुगितक माग� तशाच �कारे �ितिSया नाही , सवाTगीण

transcendence /हणतात , जात सवा�त Sूर बाजलूा प)रवत�न , क$ मी वाटले

काय आहे, मी राग थेट आधार आहे क$ अनुभव िशकलोराहतात आिण पािहले आहे आिण

या आहे ते6हा देश एक सुरि`त माग� /हणनू राखले आहे िवkान म+ूये िस: so're 

तरणे , आ/ही , आ/हाला आमYया विैश&्ये , िविवध �r टाळणे क9 शकत नाही पण

सव� येतात�याच , मित गंुग होणे , कोणालाही पे`ा अिधक प)रपणू� माणसं , ��येकजण

cooperatively काम , सवाTगीण सुरि`त आिण िव?ासाह� आधार ही गरज िजवंत

माहीत , आ/ही इतरांना एक चांगले जीवन , बेकारी , एक फB कारण जेणेक9न

सवलतीYयाहे आपण मला सव� वाटा, मी जात या कथा सु9 /हणतात होईल क$ एक

अनुभव आहे , या सम�येचे िव�तार आहे.
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हे सव� माझे वडील जवळ आली मा^या पालक वेगळे नंतर , मी रजेवर , खेचणे एक

कॉ\6हAट शाळेत कॉलेज नाव होते दाखल कर7यात आले होते सुuवात केली, पण वेगळे

नंतर माझे वडील एक चांगला संबंध चेहया�चा नाही , आिणहे सव� मी आला, ते6हा मी , 

10 वष� झाली होती, मा^या आई नंतर वेगळे टीप म�ये हलिवले होते , सुu केले आिण

मी शाळा संपली, जीवन माग� �वीकारत नाही टीप गेला , पण �या तेथे होता

apanharam-मी िनGपाप होते कायदा अंमलात आणली अि�त�वात न6हती, माझे

वडील लGकरी होता राG[ सेवा , मला माझे वडील असेल, मनुGय मला सांिगतले क$

कथा लGकरी एकाV करणे माग� जबाबदारी एक करड्या िश�तीचे मनुGयमी उ+लेख

केला , पण �वत: ला एक नायक /हणनू �याला होती , �यांYया जी\स वारसा आहे

क$, बौि:क खपू gी , एक शारी)रक शिBशाली चांगला मनुGय , �दयात जतन �ेम

�यांYया उ�कटतेने बहकून जाऊ दे , क$ �या नंतर सव� अनुभव होताशDय आहे .

असे कसे?

डोमेन मी मा^या आई �वतंP झाला मी होते /हणनू देखील , एक भला गहृ�थ आहे , 

माझी आई पो�ट ऑिफस आिण कामे काम एक ि�यकर , एक काम मनुGय , आला , 

वेगळे वेळ , मी क9 शकतो माहीत सुuवात�यामुळे , मी पlाwाप मदतीसाठी हाका

मार+या परंतु मी िजंकले , मला हे सवा�त योeय थीम आहे, कोणालाही �यांYयावर �ेम , 

माझी आई ला मदत कर7यासाठी आिण सव� चांगले �पश� हाती सwा असलेला �बळ

कारण झाले , सुदवैाने ते चांगले आहेत,जीवन आहे , काहीही करायचे सोपे झाले होते

ते चचा� कर7याची सामा\य होते, पण ते नेहमी कारण मी अजनू हवा Yया

transcendence क9न झोपला होता क$ आहे होते आहे .

मी काम , अगदी होता , मी रचना आकार आिण पडॅ करणे करते काय आहे , 

Casqueiro /हणजे पडदे मदतनीस /हणनू काम सुu केले, माझी आई मदत

कर7यासाठी काम सुu केले, पण लवकरच मी िनराश नाही पािहले क$टीप मा^या

शेजारYया , माझी िपढी toninho मुलगा आधी तेथे काम अनेक भाऊ होते , पण मला

आवडते होते .

सोफा upholster कर7यासाठी मांडणी Casqueiro मनुGय होता काम करणारा , 

मजबतू िदसत होते , आिण मी यापुढे अिधक आधीच माझे वडील या मा�यमातनू गेले

होते, असे भाषण आSमक अज� ठेवले होते, /हणनू मी िनवड केलीप)रि�थती
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reversing , मी नाही मला वजन, जीवन �गती अप धारण होते , पण दुखापत

िकंवा इजा नाही अभावी बाब /हणनू , �या िदवशी मला �याबcल असू शकते, पण मी

�वत: ला एक दगड फेकून िदले ल`मी deflected शॉट हात आकार , पण

कोणाला इशारा देऊ होते.

पण मला मा\य , मी , मी मालमwा होती, मी मा^या नोकरी गमावली , मी िनवड

क9न बाक$ नंतर काम चालू आहे, पण मालक एचआय6ही रोग , मी �याला रोग दु: 

ख पािहले आवडत नाही क$ प)रि�थतीत सेवन मरण पावले , पण नेहमी �याला

आदर/हणजे , 6यवसाय �वातं�य इिYछत , bosses सहन नाही , माग�दश�न केले

/हणनू वापरले जाते, मी एक िसंह मुलगा होता , आिण /हणनू काम केले .

माच� 1996 म�ये मी तेथे जात होते क$ गु\Oांचा आरोप होते आिण �संगी ओळख

िवचा9 आले क$ एक PSP खच� झाले , भुयारी रे+वे अ�याचाराबाबत मािलका होती , 

अ6हे\यू भुयारी रे+वे आढळले आहे, आिण असे आहेएक पवू� , आधी एक वाचक चोरी

आरोपी superesquadra benfica होता एक आठवडा , पण जो मा^याबरोबर

होता, मुलगा , Ricardo, होता सावध , अननुभवी , तो शहर मािहत नाही

गभा�शयाचा आले होते , पण तो ओळखले जात होते माग�दश�क होतेएक औषध

6यसनाधीन होते, आिण मी कोकेन सेवन वेळ , तो चांगला आहे क$ , मला एक सुर`ा

आधार आहे आिण भिवGयासाठी ल` ठेव7यासाठी आढळले , क$ एक शB$ , �गती

साठी एक कA Fीय केली आहे .

पण आता मी तु/हांला अगोदरच माहीत नाही तर तु/ही िव?ास ठेवू शकत नाही हे

माहीत होते , पण माझा अनुभव अफाट होते काय आढळले कसे आहे , रचना , ��येक

िन|ा `मता मुHय घटक एक �वासी सु9 होते येथे येतो , होते�चंड , तो �वत: 

खाPी तो अनेक सशg robberies केले होते काय चांगले होते , मी फB पसेै

िमळवा, कोणालाही इजा नाही एक माग� केली.

हे काय आहे?

जगणे , मी जीवन आिण माच� 1996 म�ये हा माग� सामील अिधक िवशेषतः 28 

आरोप ही थीम ओळख गहाळ जोड7यासाठी फB िनर�त अटक वॉरंट सांिगतले होते , 

एक आठवडा आधी Benfica Yया superesquadra म�ये अटक कर7यात आली
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होती , मीकार म�येझोपण े, तो मालक मी habituation क9न डुलक$ घणेेहोते

एअर फोस� लqेटनंट कन�ल , आधीच भारताबाहरेील मा�यमातनू होती एक मनुGय होता , 

पण तरीही ��य`ात �या राPी होत े, टीप घर होतRेicardo, आिण एक वाचक चोरले

आिण कार झोप पडल े , आ/ही आlय�चिकत झाले आिण PSP अिधकारी मा\य

Benfica Yया superesquadra ता@यात , पण मी मला amedrontei नाही

आिण नाही बलवान व /हणू लागले घाबरिवणे नाही )रकाडf सांिगतलशेवेटी , उलट

नाही, हे �प& होत े , पण तो पोलीस िदसनू शकते क$ मला ताक$द िदली पण

साकार+या �याला , तेठीक आहे�याला सांिगतल े , खपू ि6ह�क$ पाणी Kयाला आिण

तो झोप होतेआिण मला घरी जा फॅ\सी नाही आिणरािहला असाल .हेतो िशकवतेआिण

�या िदवशी काय होईल क$, स�याYया प)रि�थतीत मला दूर आला गाडी ज6ेहा एक

माणसू वाटू शकतेक$ वाईट शंका होती , झाल े.तो /हणायचेकाहीही यते नाही मा^या

िनयम पालन , पण �यांनी सहमत नाही आिण तेकोण�याही घाला , एक िनळा सीडी

Kलयेर माहीत न6हतेक$ नाही हेपाह7यासाठी जवळYया सव� ushers कार गलेी , 

पण आ/ही आधीच िक�यके गु\हा पाप केलआेिण सव� दरोडा आिण अपहरण गंुतलेहोत े, 

अ6ह\ेयू भुयारी रे+वेसवf`ण गलेा , िचलखती जहाजांची िकंवा लढाऊ िवमानांची तुकडी

िपंजरा इंeलडमधील उमराव , िल�बन महानगर �टशेन उभा रािहला , मुलाखत घतेली

गलेी , मी काहीही , संभाषण Ricardo माहीत नाही , पण तो एक इितहास होतापवूp

एक समान प)रि�थती म�येएक आठवड्यात मा�यमातनू गलेेमी िव?ास ठवेला .

�या िदवशी , मी , दूर होऊ शकतो, मला �याची सा` िव?ास ठवेला परवाना काम

करीत होता वळेी लागत होता, पण बकेारी फंड �ाL कर7यासाठी �वत आढळलेआह े, 

�टशेन सोडून काही बोलू शकत न6हत े , पP घणेेचालमूी , वाहनचालक आधीपासनू

मी चांगलेवाटल े, कोड गलेा , 6यायामशाळा आलेहोत े, मी महान मजा होती आिण

मी एक \यायालयीन सवेा वळे होती अटक वॉरंट घऊेन मी घरी होतमेी काहीच बोललो

नाही इंeलडमधील उमराव डी Pombal �टशेन िवचारलेत6ेहा मी इंeलडमधील उमराव

संघात िवचारले त6ेहा \यायालयीन , ल`ात �वशे केला त6ेहा , एक मिहना पे̀ ा

अिधक �िशि`त , पण सव� बोलला Ricardo, तपास �टजे दर/यान , िवधान चालू

होत\ेयायालयीन अ\वषेण , �यांना काही बोलू शकत न6हत े , काहीही िदखाऊ घटक

अस+याचेिस: झालेगलेेहोत े.का िनण�य �वीकार क9 शकत नाही , हा वगेळा वwृी

, सहकारी असले , �ामािणक असणेपlाwाप केला होती मला , कदािचत तेअिधक
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चांगले होते पुजा जसे होईल , पण मी \याय Kले होते, माझे शहाणपण मला िवचार ,मला

आयुGयात Pास केलेला एक मनुGय होता ठोठावली कोण \यायाधीश , मुली एक �माणा

बाहेर म�ृयू झाला आिण इतर उव�)रत मुलांना मी , वक$ल Qारे सांिगतले होते औषध

िबलगनू िकंवा स�य सांगत िकंवा िवनोद कठीण होईल देवा , पण मी िव?ास

ठेवलामला .

ती मला दे7यात आला आहे पणू� करणे आवbयक आहे क$, कत�6ये कायदेशीरपणा म�ये

काय� kात नाही वेळी कायदा �ितिनधी /हणनू , नाही नाही वयैिBक वक$ल होते आिण

कधीही केले नाही कसे मला एकही रन नाही नाही , मी झा+यानंतर , पोिलसांनी

अटक भाड्याने होतेतो , घेणे होते न6हते दोन र�ते एकमेकांना ओलांडतात सा` होती

उYच िकंमत , सहयोग अभाव िदले मी ऊजा� संचय होती सव� माहीत होते, या वक$ल

िनयुB मोड7याचा दोष नंतर िश`ा ठोठावली आिण मा^या महान सव�काही अप

summedजी माणसाचा िनषेध करते अगदी मला ठार अगदी िवचार .

तो मी मला िदसनू शकते क$ सव� �ितकूल प)रि�थतीत िटकून �वत: ला वचन िदले

मला एक वाईट िदवस ��येक गो& मा^या शेवट सुuवात झाली , मी काही वेळ आधीच

मा^या �वातं�याचा गमावले एक जड साखळी घेतला आिण िटकाव ध9 शकली.

हे आहेत , ��येकजण मला आ/ही सामोरे आहेत काहीतरी िमळेल ते6हा हे आहे /हणनू

तुuंगात काय� करत आहे क$ अगदी �शासक$य अिधकार आदर , मी माझी वाढवू

शकते �वत: ची संर`ण कला िशकलो िजंक7यासाठी वेळ होतीतुकडा मालक , आहे , 

ते सव� असू शकते , ते पवा� न करता तो वाटू शकते माग� , िन|ा वाट सु9

ठेव7यासाठी केले आहे काय आkा आहे /हणनू �वत: िवचार , वच��व क$ �देश चे

मालकपण अपाPता आहे जे एक subjugation आहे या ि�थतीत 6यायाम करताना , 

ही ि�थती मा�टस� करता , नाही साधी अस+याचे राजीनामा िदला आिण जगणे आहे , ते

अ_यास आिण संकटे काय रोगिनदान आहेपाप , नाही एक, दोन, चार नाही आले नाही

अनेक , �यांना सवा�त अ�यंत दु: खी सुळावर डब आहे, परंतु नेहमी वाढत , ते सव�

माझे नJद सुu कारण मी IP आला ते6हा मी मा^या सेDयुलर अस7याचा �माणात

िविवधअंबाडी मी राग आिण िजंक7यासाठी इYछा , तो असे कर7याची संधी होती तर दूर

पळून जा7याचाही िवचार केला भरली होती , फार कठीण , ओगंळ एक होता, मी IP 

होते कोण िदeगजांना संदभा�त नाही कारण , मला ठेवा करा, व तेमला खरे खांब कधी

60



कठीण , मी येऊ शकत , असे िवसरला जाणार नाही आले तर , सव� मला आठवण

क9न , ��येकजण मला आठवण क9न आवडी , एकांतवास , guerreei जीवन

जाणनू घे7यासाठी , मी विैश&्य �ितमा गडद नेते आिण थंड झाले�ेम माहीत आहे आिण

मी शृंखलेत गौरव िजंकली कसे आहे नाही , राहतात आिण िजंक7यासाठी अ6वल

जमीन राह7यासाठी जाणनू होते कोण थंड कायदे होते .पटकन फB रानटी वेळ आिण

प)रि�थती मदत पािहले िश`क, कामगार , र`क आिण मला चढावर लढाई

िजंक7यासाठी मदत थेट , मी वाटले समथ�न �ा�यि`क , झाले शकत नाही काय झाले

ते , मी म�ये भतू चाल�ूवत: , पण फB राहतात आिण तरणे होते सम�या शोधत

न6हते, , ि�थती वेळ होती .

बीज संवध�न मी िनरोगी आिण आनंददायक आदर ठेवले जे म�ये शाळेYया �ाचाय� नाव

नेहमी मला मदत केली नेहमी मला पतू�ता होते , पण नंतर मला अितशय संताप

हो7यासाठी आले , पण नेहमी आदर .आिण हे सव� �याचे नाव योहान संचालक Vॅम होते

�शासक$य �णाली Qारे exerted केली होती, असे दबाव होता.भारताबाहेरील आलेले

माणसू , �याYया कथा ओळखले जाते , िजवे मार7याचा �य�न केला ते6हा , दूर आला

होता होईपयTत माझे ह�तांत)रत के+यानंतर, मी माहीत होईपयTत अंबाडीYया �शासन

�भारी अनेक वष� झाली होती, चचा� नाही एक मनुGयहोते Communicator मी

6यावसाियक सायकल तसेच regarded होते , मला दुखापत नाही, चरण�पश�

कदािचत दोष िवषय रस बनले , मPैी पातळी सव� मला आदर आहे आिण या संचालक

कारक$द� पीक होते, आहे , मी इथे आहेअिधक /हणू शकतो इतर गो&Iबरोबरच , 

�याYया उcेश होता कारण गुuजी, मी सव� खच� चालणे येथे आहे , मी दंड 6हाल .तो

championed कारणे एक होता अिधक मादक पदाथाTची त�करी, तो 6यसनी मदत

आनंद , पण कायदा खेळत , एक चलन िविनमय आवbयक ऐकू आिण अिनिlत आिण

सशत� आउटपुट अज� िनधा�)रत कर7यासाठी उmोगधंmांYया `ेPात पदाप�ण सwा होती, 

आिणखु+या 6यायाम , फB �याYया नसले+या t& ला कोण नाही वाईट माणसू होता

आिण मी हाड� माग� नाही अनुसरण आवडी माग� िनवडले , पण मी गंत6य बोलत

असताना, मी Xयांना अगोदरच नेमले होते होते क$ माग� अनुसरण , �याचे अनुकरण

कर7याची िनवडवेळा आ/ही , फार लांब ��य`ात ते चालणार नाही , दाबा एक लहान

मलू /हणनू अनेक �वKने होती आिण �वKने वाळवंटात र�ता अंदाज होता , एक

भयानक अनुभव केले होते , मा^या भिवGयातील पािहले होते , पण मी सव� एक �वKन
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म�ये अिभिनत होते , पण ते आलेअशा टोपणनाव होते जादुगरणी देखरेख , पास होते ते

, मिहला शB$ , महान होते मला मदत केली कारण मला �वKने झाली , पण कुतहूल

माझे अटक खालील जागतृ , मी माझा भाऊ �मुख वाद होता आिण होते�याला , एक

िनरोगी �पधा� अिधक चांगली अस+याचे आिण तो फB मला िदसत होते.�या वेळी , 

आ/ही �नकूर कधी कधी कठीण िवरोधक चेहया�चा खेळणार , पाणी साप िवu: िशकार

आमचे �येय जात असत , पण आ/ही नेहमी िजंकली , मी तो चांगला माहीत होते ;आज

स\ैय लेqटनंट आहे .माझे वडील , हे सव� कारण मा^या �वेश अंबाडी म�यभागी एक

separação.estamos , फB र`क आत , शरू होता , �यांना िदले �िश`ण

�याला मदत केली , मी देऊ शकलो, अिधक थेट समथ�न 6यव�थािपत quiseram-

आ/ही र`क व इतर कैदी दो\ही मुकंुदYया ते एक मागणी वातावरण होते वा�त6य

वातावरण , बोललात तर मी पा?�भमूी मािहत , एक सामा\य दार होते , तेथे एक

चांगला िदeदश�क , मॅ\युएल अि�त�वात , पण वाईट होते, पण कोणी इजा नाहीिवजय

आिण �याचे काम मया�िदत आिण तो संचालक हे पद काढला, 1996 ते 1999 पयTत

या संचालक अिधकार`ेPात केले तीन वषf मदत केली , पण तेथील रिहवासी अ�य`

खच� , पण पु\हा कधीही होतातागाचे बाहेर �याला जे घडले ते लावतात शकते , एक

चांगला माणसू होता सव� क+याण होते आिण कोणालाही इजा नाही �याच वेळी िकलर

िवंग टोपणनाव होते , िवंग ब वर काम करणे आवbयक आहे होते िकलर िवंग

मानलेआ/ही चAडू एक t& अथ� वा�त6य कारण सव� पायाभतू सुिवधा आिण वाढप

घसरण पा7यात एक भेट �ाL उघडा छP असेल होते पायाभतू सुिवधा �माणात अभाव

झालीसंचालक फुटबॉल शेतात िचखलाचा घाण [ॅक होते , yाऊज करा जड , क$ आहे , 

दूर तसेच , ��ताव 6यव�था �िश`ण जिमनीवर आधा)रत झाली , तुuंगात सेवा

सामा\य िदशा अ\वेषण नाही क$ पसेै �वwृी ��ताव �वीकारणे, िव?ास आठ ते देखील

आपण esguiça कॉल नाही टोपणनाव होते , पण ते चालणे शकते खपू चांगली होती

, तो �णाली हाताळू कसे करायचे हे माहीत आणले होते t&ाचार आ6हान 16 वषf एक

वाDय दंड म�यभागी बाक$ वेळ वाप9 आहे राहागुL , पण दुखापत होते जे �णालीचा

भाग नाही, �णाली /हणनू एक समथ�न असणे आवbयक आहे सेट केले आहे असणे

आवbयक आहे , आिण दुसया� वषp गेला आहे सह होईल होते कारण या उwम �कारे ते

जमलं नाही , होतामी Linhó होता क$ ितसoया वषp औषध िवS$ नाव जीवनात

sprawled होते औषध िवSेता , सव� िव?ास Yया कारागहेृ यांमधील वापर

maneuvered व)र| 6यव�थापन अिधकृत t&ाचार िवS$ औषध वा�तिवक कJडी

62



आले शिBशाली होतातो लुई टॉवस� , अगदी कंपनी वगळणे आिण मह�वाचा मुcा िदले

िपश6या भरा कर7यासाठी एक ��ताव होता , साखळी आत एक मलू केले , मी काही

लोक हे काय� कर7यासाठी क$ �वीका9 नाही , तेथे काम आमंिPत केले आलेऔषध

देयक अिधकृत आिण ते लवकरच संगणक Qारे ह�तांतरीत कर7यात आला क$ पसेै होते

, क$ वा�तिवक सम�या Manuel टी आली ते6हा आहे .तोपयTत संचालककर7यासाठी

खपू काही नाही , पुरावा एक अफाट रDकम , तेथे \यायालयीन एक सवf`ण चढिवणे , 

आ/ही आमYया �ितमा साफ होईल हेतुपणू� अथ� होता , पण , \यायालयीन अ\वेषण

आरोपी सव� बार वाड्यात गेला अपयश , आिणपण मी मला मािहत वाईट , मी शांत , तो

काही �ाL होऊ शकते मला ठेवणे कारण manear अिधक िकमतीची होती वाटले , 

फB बाळाला संर`ण होईल , जा�त बोलू शकत नाही तसेच , अगदी बोलावले नाही

सा` नाहीमी उमलणे हाड� िकंमत आहे.

िचमणी गाड� तुuंगात सेवा बाहेर , amorim मुHय लवकर िनवwृी , Manuel टी

होता आला .तरीही एक रिहवासी यांYया अ�य`तेखाली पोहोच7याचा 6यव�थािपत .

िदशा, जॉन Vॅम बदल झाला नाही.हे ते िकती अटी पुन�िनमा�ण b कर7यासाठी �भाग

कामे सुu कसे संदभ� , खपू मोठी एक मह�वाकां`ा होती मािलका �शासन पालन

पुढील नाव , �भाग अधा� कामे बंद कर7यात आला , मी काल�स सेल होतेशाळेचे

मुHया�यापक सिचव होते , पण वेळोवेळी वापर पसेै कर7यासाठी िश`क िपशवी चोरले

, एक औषध अमर झाले , एक िवmापीठ �ा�यापक मुलगा व आपली आई होते , मी

�वतःYया अि�त�वािवषयी कळवळा एक ती� औषध 6यसनाधीन होताआपण तोट्याचा

ठेवा पाह7यासाठी , Vाहक राजीनामा िदला िवकिसत क9 शकत नाही , पण ते , ते

बोलत होते काळा बाजार [ॅिफिकंग �यांना पाठिवले आहे फB एक चतुर 6यB$ होती, 

�यांना सम�या मी सेल �याला होता ते6हा �ोटेDशन आलापण कोणीही कधीही मला

सांिगतले िकंवा पसेै मािगतले , तो मोजावी लागली कज� अगदी , �याला नाही पण कज�

रन �कार आहे जो कोणी मला एक चांगली कज� बाक$ मार7यासाठी धuन दे7यात आले

मजेदार आहे, मी मा\य होताहेरॉईन मला एक असू व\य , एकूण वच��व केले कारण ते

कत�6य भीती वाटत नाही , तो मी , उमलणे हाड� जीवन लागू होते ते सव� मला कारण

िदले कारण कोणीतरी दु: ख पाह7यासाठी माझा राग कळस होते क$ तेथे होता , मी

होतेिविवध दंगल मला नाही, काय करावे fights , मी कारण िमळवली , ते मला

आधार नंतर गरज भास+यास सव� काम आिण िवS$ आिण �वत: बcल चांगले आहेत , 
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मी , होता सोबती नPेदीपक आकडवेारी होती कारण मोफत हरेॉईन मला समाधान

होतिेमP आिण कारण नाही , पण कोणी मला अगदी हरेॉईन वापर अस+यानेबोललेक$

एक अितशय शरू गो& होती .तेसव� ��यकेजण �वत: �यांनी माझा Qषे केला आदर

होत,े आ/ही म�यभागी आण7यात आलेजथेेमाहीत मला चांगली अ_यास जा7यासाठी

दऊे , तेमी होतेिवचार एकमवे माग� होता , गु\हगेारी जीवनात अगं होतेमला आदर

करायला िशकलिेनरोगी उmोग आहेआिण जाणनू घ7ेयासाठी , वापर चS सु9 चांगले

वापरला वाटत होतेआिण मला खायला mा आिण समागम करणेमला घऊेन मला न

एकांतवास वळे खच� आदश� माग� होतािलंग आिण फ$ड यते सम�या गKपा मारा.

दहा मिहनेतागाचेपरत नंतर मी एक सुतारकाम अथा�त लागत होता, मी 1998 म�ये

यह.दी 6हलॅी ह�तांतरीत कर7यात आला , नाही िनGकष� मी गाठली .

मी िश`ा 6यायाम िदल े, आ/ही मंजुरी िकंवा िश�तीYया प)रणाम दऊे शकतेअसेतपास

अपे̀ ा हाड� सरकार , 111 असे/हटलेगलेेथटे गलेा मी होतेक$ योeय दावा िकंमत

अदा टी6ही , रेिडओ ते�प& झालेआहदेूरदश�न नहेमी मा^या सले होतेकारण मला हे

सव� मला घतेलेआिण ��यकेजण तो माझा दूरदश�न /हणतात नाव माहीत , Susana 

माझी आई मला दऊे केलेहोत,े तेछान होत े.कधी कधी शोध लावला, मला वाटत नाही

मी ते केल े , काही वळेा , ते �[ाइ6ह चेभ.ूका.uप घतेला कमकुवत वाटलेत6ेहा

िदवसांत शB$ वापर करणारे तेभाड्यानेिदलले,े पण ितYया , जो कोणी माझी लुबाडणे

तर ठार अज�दाराYया कंुटुबाची संपणू� मािहती होईल एक असीम �मे होततेसचे .

तो मला थांबेसांिगतलेकसेआह,े तेशांत होत,े फB राखले�दशे हवेहोतेमी 111 

कृश साखळी �मुख , मोझांिबक �मुख amorim वंशज, पण पोतु�गीज , एक उंच , 

ऐकू आला �वशे केला पण तो वाईट माणसू नाहीमी होय आधीच अनके वषाTपवूp सवेा

होता , यासाठी होतेमला मािहती मुHय बाक$, िकंवा आप+या ड�ेक पासनू वळेी होती

लघवी करण े , असे ते /हणाल े , क$ चचा� िकंवा आ/ही कंटाळलेकरा , बािL�मा

करणारा गाड� ,बॉस िदसत होता कोणाचीही हतेू नाही , खपू पाणी िपऊन झा+यावर , 

पण �ामािणक , मी , या गाड� आlय� मला , सवा�त जागीच होतेकाही र`क होते

अयश�वी ह+ला कर7याचा �य�न केला होता आरोeय हवे होत े , आिण PBX 

पािहलगेJधळ , rodearam- ते अयश�वी आणखी काही िमिनटे खळेललेा, पण

�यांना आVह माझी शB$ नंतर , लोह गाड� �याYया 50 वषf घरात आधीच एक गाड�
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आला होता , मला पु\हा मला दाबा �य�न केला, /हणाला,मला थांबवू मला सांिगतले

आिण मला कोणीही हानी होईल , पण मी आधीच �यांना �चंड पोचा होऊ नाही , 

बािKट�ट गाड� आिण चनै डोके , amorim बॉस झालेला होता , मी गमावला जात

होता समजले, ते6हा �याने मला सांिगतले , आपणसुर`ा �वज handcuffed , डोके

उपि�थती Qारे handcuffed होते , तो Sम आहे , लोह गाड� आदेश िदले आिण

सुर`ा �वज मला घडवनू आणला, बॉस handcuffs घेणे मला सांिगतले आिण /हणनू

, सेल म�ये ते मला सांिगतलेतपास पणू� होईपयTत सुरि`त योजना आहे.

�ामािणकपणे, मी दडपशाही स\ैयाने �ितिनिध�व सं�था /हणनू , माणसू बcल िमळवली

मनुGय बॉस होते, उदाहरणाथ� सेट चांग+या वाटणाया� /हणनू , तसेच , सव� िनयंिPत

करणे आवbयक आहे .मला तो मी भेटले सवा�त मानवी डोके , लॉजीकल होईल /हणनू

कायदा �वतः साठी भरावे लागते , िश`ा दांडा होता , पण साखळी आत अगदी िटकून

आहे क$, थेट जीवनात नाक खुपसणे पयTत बाक$ आदर , िवजयीआपण जग ू, हे अनेक

mareações पाठपुरावा काहीही आ/ही फB जगणे िजवंत आहेत, असे ते जेथे

िठकाणी समान वाDयांश �वतः , जात , जागा िठकाणी ते /हणतात , पण आ/ही , 

खनू ऐकले िव?ास आहेश@द रा�ता टोपणनाव शृंखलेत 16 वषf �वेश केला आहे, 

गु\हा वापरासाठी अपभाषा , क$ रा�ता एकP , नDक$ खनू , /हणनू मी मह��यासाने

तुuंगात बसणा नाही काही घटनांम�ये बांधील होता /हणायचे Oुगो आहे, सुर`ा �वज

एक िश`ा पणू� ते6हा मी एका वेळी �याला भेटले , हंगे)रयन शेजारYया वा�त6य , मी

एक तuण मनुGय आधीच सणाYया काही वषf होते पािहले , आिण ते मला एक िसगारेट

देतो संपक� पकडले , पण ते सोडलेआ/ही muitashorasfechados , 

foiumconhecimentode प)रि�थती एक वेळ , तसेच तेथे �याला पािहले झाले

तर तो िवंग ब िदसत होते ते पाह. , एक िवंग मानले खनू , तो वॉड�, एक शांत िवंग , 

काम आिण होते कोण ठेवले+या कैmांनी होतातुuंगात शांत , पण Vाहकांना , िवतरक

होते आिण तरीही नाव डाउिफन आहे ग 'ची बाधा आहे , मी �याYया कथा , �याला

लवकर , मला आले �थमच मी �याला भेटले पािहले क$ , चतुर होते �प& होते, चांगले

chavalo , पण तो मला एक चांगले जीवन शोधत , केप िहर6या परत तारखा

पालक केले , तसे देखील एक व\य बालपण घेतले होते , kान अि�त�वात आिण जसे

पािहले क$ ऐितहािसक संबंध वा�त6य येत कठोर होतेअितशय सोपे होते क$ एक आयुGय

6यतीत केले नाही , हंगे)रयन शेजारYया जगणे होते , लोक मुHयतः केप िहर6या येत
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जवळची , घरे बांध7यासाठी फार चांगला नाही होते, पण ते आहे , र��यावर झोप न

िकमान अटी ऑफरअिधक दु: खे िश`ण करणे कमाल मया�दा , घरे �वYछ ठेवले आिण

एक वा�तिवक िश`ण �यांYया �वत: Yया दासी होती, पण आहे , तेथे सामािजक

िवषमता , होते हाड� काम होते आिण हे लोक चांगले लोक आहेत , आवडले होते

पण जा�त काळ पुरतील आले , काळा बाजार आज सु9 , पण तो नंतर देखील आधीच

हेरॉईन सेवन , आिण मी गडद - 6यवसाय होते तर मी , संदेश पाठिवणारा �याला

पािहले होते आठवण आहेसव�काही कोणीही हानी पासनू , मुलगा , हे �प& झाले आहे

एक आ�मा होता क$ पिह+या नजरेतील ल`ात एक वेडा वेळ होती , सव� अिधकार आहे

, �याचे �व9प , व\य पण उपचार , �ितमा मोठी रा�ता होतामी �याला पािहले , आिण

समाजाYया a&ीने एक मुलगा होता ल`ात आले क$ �थमच अशा , दरोडेखोर , 

समाजातील मािज�न जगतो जो कोणी /हणनू पािहले होते , पण आ/ही सव� एक हमी

क+याण आहेत आवडतआ/हाला िSया , आ/ही , आ/ही सव� आ/ही तयार हे सव� सह

जगणे असे सांगणारे योeय आहे मानवी समता आमYया क+याण र`ण क9 शकता

आ/ही खाPी क9 शकता , परंतु आ/ही देखील तसेच वाईट हातात हात नाही हे मला

माहीत आहे क$तो सेल म�ये लहान बीट सह जगणे कठीण माग� आण7यासाठी तेथे उ�वू

शकतात , तो िवंग ब बाजनेू िवंग पासनू बदली कर7यात आली होती , सेल म�ये

मा^या पुढे होता , इतर केप वेरिडयन , राग खपू सेल म�ये झाली होतीकाही वेळ पणू�

झा+यानंतर , �यांनी िविवध कथा नंतर �भाग परत ह�तांतरण होतं राPी नंतर �या

िदवशी सकाळी लहान बीट इितहास �याबcल आहे होते , बराच वेळ सेल म�ये गेले

होते,िदशा करार केली होती �याला जतन कर7यासाठी , इतर फाशी सोडून याचा अथ�

देखील अपभाषा वापरले दुसया� अिभ6यB$ , नाही हानी िदसत होता, इतर म�ये

गोoOाYया डोDयावर आहे िमळत सहयोग म�यभागी होता आिण तसेच आ/हाला

dávamo-पण Oुगो आ/ही Pudemo आ/हाला संपक� िवंडो बोलले �या राPी आ/ही

अितशय बंद होते , िवंग ब होता , आिण मी सेल म�ये आवाज भरपरू ऐकले धोDयात

आहे साखळी आत समज आहेत , माझे ते आजोबा होतेक$ आ/हाला राहतात करते

आिण क$, आ/ही सव� धयै� आिण कौश+य आिण चतुर पणू� मजबतू आ�मा मतू� �वuप

देणे आवडलेली आ�मा , आ/हाला िवजय मदत करते आ/हाला जात गरीब आ�मा आणते

.
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मी आवाज िवचारले ऐकले आ/ही , िखडक$तनू बोललो दुसoया िदवशी सकाळी मागील

�या राPी :

- कोण आहे ?

तो आवाज झाले ऐकले , तो /हणाला :

-'m Oुगो , मी येथे अिधक होतं आहे .

तो मंजरू माग� होता, िनयमानुसार ते पेशी �भाग , तू मा^याबरोबर येऊ या �करणात

दरवाजे उघडता ते6हा मला सांिगतले , पण सांिगतले क$ नंतर होते , �भाग ब वग�

कर7यात आले �या वेळी केले क$मला �व�थ बस ू, पण मी हे �टार होता , Oुगो होते

`ण होता, औषध पसेै न ते �दान करणे आवbयक हेरॉईन 6यापारी 6यसन होते , 

आवbयक होते , िवचार, तो , एक , अशी मागणी, /हणनू समजले जाऊ शकते देखील

अपभाषा श@द कोळसा , एक �चंड माग� बंडखोर मुलगा , क$ घाला घडले ते6हा , मी

बाहेर जाऊ नाही दार बाक$ आहे, पण मी �याला तो िवंग काही िव�तवावर होती माहीत

होते, येत असत माहीतगु\हा 6यवसाय पाऊस चालायला एक िनयिमत काय�Sम ओले

नाही .

सेल सोडून,   नाbता घेऊन मा^या सामा\य िनयमानुसार केले के+यानंतर , नंतर , 

शाळेत माझे िदसत होते कारण �यांना पाह. शकत िविचP क$ सकाळी Yया नाbता जा , 

शाळेत जाता गाडी जाऊ या शोध होताखपू , 6यसन होते, पण खरोखर 6यसन नाही , 

पण आधीच एक दरोडा केली होती आिण सकाळी दर/यान काही पसेै extorted होते

मला क$ तो आला , एक �कारे जीवन शोधत देखील piranhas बोलावले होते

Vाहकांना होते कोण मुले ,अिधक �ामािणक , पण 6यसन या नेले कारण नेहमी

िदशाभलू , Oुगो Angolan आपण कारण कधीही chelas वा�त6य चांगले " भावना

" होते , लहान िबट सुर`ा �वज होते, पण दुसoया zé चAडू िदसू लागलेएक

tracksuit अधp चड्डी , Emilio उYच शेजारYया िदले आिण तो Emilio ठेवणे

होते आहे , तो �याYया अधp चड्डी माझे मला अनेक वेळा झाले होते होते हे माहीत

होते, पण मी /हटले नाही , ते एक मोठा लढा Emilio शेजारYया होते मह~व िदले

नाहीउYच एकतर , नंतर देखील अनेक इतर संदे&ा , �यानंतर , माझे होते बालपण

कनेDशन पॅरोिकअल अटी हो7याचा मान िमळाला र`ण होते, अचरट होते अ6वल
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शेजारYया येथे अगदी वाढली �याच िनमा�ण होते आिण तो एकही रन नाही होतेलहान

होते , स\मान नाही प)रि�थती चेहया�चा /हणनू शेजारYया आिण Emilio कोरड्या

माणसू होता , मोठी माणसं :. zé चAडू मजबतू 90 िकलो वजन होते िदला क$ तेथे

होते आि�कन ठरािवक , wanted- चAडू zé3 रा मजला आ/ही चचा� केली िजथे होते

पाठवनू सोपे नाही , पण तो राहतात आिण �r िटकून आहेत चतुर ठाऊक होते.एकही

रन नाही zé अधp चड्डी tracksuit घेतले आिण हातात �यांना असो के+यानंतर , 

चचा� ;मी Emilio िवजय होईल मािहत, पण मी िबली चAडू �याला 3 रा मजला पाठवू

इिYछत असे अप समाL होईल िवचार कधीच , ितचे पाय कोरले, Emilio आपण

नंतरचे बाबतीत, िशकलो काय केले , मी कोण आहे मला�याYया मान , आहे , खंिडत

करणे भाग िमळवली जतन कर7यासाठी आपण मोठे नाहीत मान झडप घालतात `ण , 

तो एक िज\याYया बाजलूा हाताला आधार /हणनू लावलेला दांडा तJडे िकंवा �वेश करतो

पेशी , ते आहे जे आहे आिण या �करणात , महान सुर`ा ऑफर नाहीझाले मी ते , ती

िSया अपे`ा अंदाज आहे पडणे जात होते , पण नंतर मी िवचार आिण तरीही पाह.न

काही सेकंद होते आिण िनयोिजत आिण तसे नाही , पण ते झाले पिह+या `ण पासनू , 

गाठताEmilio , �याचा मान आिण नाही , तो नेहमी आप+या िश`ण आहे , आिण तो

योeय आहे , ते6हा दूर नाही , दोन अ�यंत मह�वाचा स\ैयाने एकP आहे अिधक जाऊ

आिण जो केले चAडू सB$ िमळवली िवचार 3 रा मजला पासनू पडलेनुकसान अगदी

झाले सव� माग� �प& कर7यासाठी , शB$ कारण नेहमी मी जीवन वाटत, मी आता

िवषय थोडा धावत गेला िवजय, जतन केले होते सुदवैाने �यांना काही प)रि�थती म�ये

मरतात शकते , पण , मोठे होतेआ/ही नेहमी लोकांना एकP येणे होईल क$ या संदभा�त

आत , ते पािहले आिण आ/ही अगदी औषध 6यसन अस7याची जीवन जगू शकता हे   

माग� केले तर आ/हाला घटनांम�ये चचा� कर7यासाठी चचा� सहा�य सव� छान आहे काय

आहेत कारण संपक� बसावे , पण आ/ही वाटततसेच , आ/ही औषध अवलंबनू आहेत, 

पण आ/ही नंतर चचा� क9 शकता �यामुळे आ/ही सोपा अशा अिधक वkैािनक फुटबॉल

/हणनू , आ/ही पुरेसे वाचा , सवा�त सव�साधारण थीम पासनू �माणात वेगवेगCया थीम

िवषय चचा� लोक आहेत कारण , नेहमी वाचला आमYया मजबतू आहे, आिण आता फB

मी , चAडू हाताने सोडले zé , Emilio झाले नाही काहीही , िवmाथp संघटनांनी होते

मी िबली चAडू चांगले " भावना " कधीच /हणू का दश�िव7यासाठी होते येथे अिधक पवूp

बाक$ , पण �या िदवशी झोपले होते�ितबंध ueणालयात दाखल कर7यात .Zé चAडू मी

दूर आला पाह7यासाठी �ामािणकपणे आनंद झाला , ते �याने सवा�त आजार , हाताने
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Kलॅिटनम ठेवले होते , तुuंगात ueणालयात अmाप 3 आठवडे , मी तुला `मा केली

िSया , पण मी नेहमी अढी आला माहीतमला , पण तयार , मी �याला राहावे , 

प)रि�थती समजले .

क$, कदािचत , मी Oुगो �याला माहीत होते क$ , देखील zé चAडू सुर`ा �वज गेले

होते एक सकाळी 11 असेल सकाळी िदवस होता �याला काही वेळा पािहले होते , 

सुर`ा िनराशा होते मंजुरी झालीनेमबाजांYया तुuंगात मलूभतू गो&ी , लांब व वाटोळे या

�कारYया �नायूंYया संदभा�त वापरली जाणारी संkा एक टॉवेल , एक लांब व वाटोळे या

�कारYया �नायूंYया संदभा�त वापरली जाणारी संkा पPके , लांब व वाटोळे या �कारYया

�नायूंYया संदभा�त वापरली जाणारी संkा वाच7यासाठी एक पु�तक , आपण लाईटर सेल

असू शकत नाही आिण आपण बंद नाही तर सेल काही आहे कर7याची गरज नाही , 

अलग आहे , पांगळे /हणतात याचा अथ�23 तास एक िदवस , तो पण फB आपण

िश`ा राहतात, आधी हे उwीण� झाले आहेत कारण या मंजुरी सवय , िश`ा प)रि�थती

राहतो केला आहे मात कर7यासाठी नेहमी कठीण आहे , पण असे जीवन जगू आवडत

नाही , आ/ही माहीतपाऊस चालतो �या ओले नाही .

सव� वाईट होता आिण िश`ा पणू� येत आिण गो&ी पोटात dauphin दोनदा सु9च

Oुगो �ाणघातक ह+ला म�ये तसाच राह. , पण नाही , हेरॉइनचा थोडे , काही Vॅम ठेवणे

वाईट माणसू , उपचारआिण सुमारे 30 कथा , 10 Vॅम , तो गाडी �ाणघातक ह+ला

अटक कर7यात आली कारण �यांYया डाउिफन टोपणनाव , paws , paws िकंमत

मोजावी जो मनुGय असेल , एक मतृ , िकती , वेळ एक �ाणघातक ह+ला बcल बोललो

आिण ओळखले जात होते केलेतो पसैा भरपरू सहभाग कारण टॉप , वेळ एक अितशय

रDकम Sintra िल�बन दर/यान बँका पसेै घेऊन convoys होते .�ाणघातक ह+ला

Sintra गाडी िल�बन बाहेर अगदी घडले+या आिण मतृ मनुGय होता , पण ते

गु\हेगारी खनू तो कोण होता हे   िस: कधीच जाऊ शकत नाही , तो खनू वा�तिवक

नेते होते हे िस: कर7यासाठी कधीही क9 शकला नाही होते पण दोषी ठरव7यात आले

होते आिण�याYया तुuंगात �वास फB ते क9 chibadela क9न , आहे , �यांची

िवS$ , तो औषध �वतः ठेवले , तो सेल आत अनेक पया�य 6यव�था , कोणालाही

िवजय औषध देऊ नाही तर ते तु/ही आला आिण औषध झेल जे अनेक छापे घेतला

तेथेयेतात, पण हे आता आहे .
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तो खेकडा टोपणनाव कोणालाही काहीही हातमाग न टोपणनाव , नाही कोणालाही देऊ

क$ दे7यात आली होती /हणनू, तो एक हात आहे क$, जे6हा मदत क9 शकेल िवजय

देऊ शकते, इतर धु7यास शकता माहीतलोक मदतीसाठी �याला िवचारले आिण Oुगो

एक कठीण मुलगा िबलगनू होते .या घटना नंतर एक Sम मागे , dauphin माP मी

खपू , Coimbra , यह.दी लोकांनी लहान बीट िकमतीची ह�तांतरीत कर7यात आला

;��येक िदवशी 30 बcल लुटले कारण Oुगो मला वेगळे झाले अिधक योeय जनू 27 

, 1998 म�ये होते तो तसे हो7याची �मुख कारणे , इतर piranhas होते मागणी

वाढली कोण �वत: Yया मालक$ची होते , दुसया� सेल होताध�ूपान आिण घेणारे 40 

Vॅम, आ/ही एकाच सेल राह. असे िनिlत , पण या piranhas नेहमी मला वाईट

बोलला , ते नेहमी , औषध 6यसन Sम /हणतात सXज आहेत गदpमुळे आकिष�त आिण

तो लंगडा बाक$ असताना होतामी �यांना र��यावर दणका अिधक होते कारण ते मी

)रअल कुPी होती क$, �यांना वळवळ खोली घेतली होती तो मला िजवंत देणे मािहत

कारण िमP आकिष�त .

तो मला मौजमजा प)रि�थती संदभ� mा मािहत आिण `णात मला अशा प)रि�थती

राहणाoया आहे, ते लोकांना मला वाईट असे सांग7यात आले होते , करडू 6यव�था काय

फायदा �ाL कर7यासाठी , मला सव� आजारी /हणाला, ल` होतेआिण �यांनी मी जीवन

��येकाला क+याण होईल आिण फायदा आप+या उ�प\नाचा कृतk होऊ इिYछत माहीत

होते क$, सह िच\ता नाही , क$ , नेहमी सफ� घेतला आहे आहे, चांगले आहेत असू

शकते , �यामुळे �यांना �पॉटलाइट हवे होते�वत: Yया , पण नेहमी मी कधीही

आवbयक होते , ते देखील मला गरज , आ/ही एक संयुB शB$ बनलेली , ते काही

घाला आमYया मदत होईल पािहजे असेल क$ , इ\शुअर आहे , पण ते देखील भरावे

लागते आिण ती वेळ होतीमी , चार पंख आहेत आधीच , Xयू खोoयात कोस� ह�तांत)रत

Oुगो यह.दी खोoयात ह�तांतरीत कर7यात आला रा�ता आधीच �याला होते क$ मPैी

साठी , मी एक भाऊ /हणनू �याचा �वीकार आला, ते6हा हे दोन िकंवा तीन मिहने

होतेमा^या सेल म�ये राह7यासाठी होते तर मी Oुगो /हणाला ते6हा 6हॅली Xयू पंख अ, ब

, क, ड , मी , ड म�ये �वत: आढळले आधीच यह.दी दरी Coimbra पासनू बदली

कर7यात आली होती dauphin सह �भाग होता आिण �या�याला पािहजे होते , पण

तो आधीच तागाचे dauphin िजवे मार7याचा �य�न करीत होते कारण भीती वाटली

क$ दुसया� सम�या होती , िशवाय �याला िदले दोन पेनला �ितबंिधत खाली येथे 3 रा
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मजला माणसू आिण �याचा भाऊ , bento , पाठवू इिYछततसे , पण तो इिYछत नाही

कारण तो मा^या सेल म�ये मला बरोबर नाही , पण तो dauphin िश`ेसाठी भीित

वाटत होती , आधीच तुuंगात अनेक गो&ी करीत होता , आदर होता , सहज जसे

ओळखले व आप+या बांधवाची सुटका होते कोण एक मनुGय होता , पणमी मनुGय

आपण यश�वी होणार नाही हे िवस9 सांिगतले , सडू घेऊ नाही , dauphin चांगले

संबंध �याला मी ते �याला केले आिण तो आधीच िवसरले मला सांिगतले होते काय

आवडत नाही क$ अनेक वेळा सांिगतले होते .

मी नDक$च लागत होता, आिण एक समुFपय�टन Oुगो Linhó रा�ता म�ये झाले आिण

cadets वg झाले क$ एक खनू �करणातील आरोपी कर7यात आले या बद+या आले

.आ/ही अंबाडी �यांना सव� नावे उ+लेख नाही आला खपू लहान होते , पण मी फB

काही नावे उ+लेख नाही , लहान बीट , जॉ\सन , )रअल फुटबॉल खेळाडू होता िकंवा

toni , झाली होती जेथे सव� िनवडी साखळी �ितिनिध�वSeagull देखील zé होते , 

Linhó देखील िदले अनेक अ�याचाराबाबत क9न 6यापारी बदली कर7यात आली होती

, हे मी होते umasraparigas , chavalas सह, �याच छताखाली रािहला , 

अटक नाही , �याला पुरेशी वा�त6य होतेमाझे तो �याYया होते .

पण या कथा कुतहूल मला उलट होते , घोडा खा+ले कोण एक मुलगी चालला आिण ती

या �करणात �वत: ला अप झुकत दोन वेbया होते, एक gी अवलंबनू िजवंत आवडत

नाही , पण मी आतापयTत जगणे /हणनू हे आवडले .मी फB ती चांगली आिण कोकेन

फार चांगले नाही, वेळी कोकेन नाश केलास, पण संबंध ठेवले , ितYया आिण zé 

आवडले आिण आना देखील औषध 6यसनी होते आिण या कथा िजkासू मी नेहमी

�याला सोडून ते zé कर7यासाठी सांिगतले आहेघोडा , नेहमी नंतर शृंखलेत लाड मला

तो हेरॉईन वापर नाही , असे /हटले आहे आिण सािह�याचा भरपरू भरपरू म�ये आली मी

यह.दी खोoयात होते �या वेळी , लहान बीट चांगला वेळा वा�त6य , रा�ता होतेबाजार , 

आहे , औषधांचा खपू होते आिण यह.दी 6हॅली , नेहमी अि�त�वात आहेत पुGकळ लोक

जा�तीत जा�त वाDय िश`ा ठोठावली आिण नेहमी एक धोकादायक साखळी अस+याने

एक �ित|ा XयाQारे आदर चनै, आहे आिण तेथे खनू झाले , �यामुळे तो एक साखळी

होतीएक जड ऑफ द फेम .

बाजारात सािह�याचा खपू अिधक सामVी �दान कर7यात िवS$ होते आली , तेथे
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dauphin आिण )रअल Pinocchio यांYयातील वाद �वत: आंतरराG[ीय मादक

F6यांYया वाहतुक$त अटक आढळला सुu होते, बंडातील /होरDया होता आिण माणसू

आधीच एक रेकॉड� होतासुu असताना उwर दि`ण पोतु�गाल चेन, आिण �या पु\हा िकंवा

जाणनू घेऊ इिYछत नाही आहे .Pinocchio �याने तो बळजबरीने �ेिसंग 9मम�ये

मनुGय , म�सर फायmासाठी सव� मारहाण �वेश केला , dauphin िवजय Oुगो औषधे

भरपरू िदले ;dauphin मोठ्या पकेॅट िवS$ आिण �यांYया Pinocchio dauphin 

िवजय िदले का क$ , कमकुवत होते .

मी सम�या सुuवात केली तो अितशय आनंददायी होता क$ एक काय�Sम होता , पण

वेळ आली , पण एक अंतग�त नJदणी होते आिण आधीच अनेक िश`ा सेवा केली आहे , 

मी एक marcão टोपणनाव वयैिBक पाठलाग कर7यास सुuवात झाली , तो �वत: 

पायचीत आढळलेवषाTपे`ा जा�त काळ होता /हणनू �याचा भाऊ ह�या , आिण मी

दररोज संVह घे7यास सुuवात केली आिण िदसू लागले marcão �या संVह होता

ध�ूपान आवbयक कसे मला पसेै घेऊ इिYछत नाही , तो योeय आढळलेमला तो पसेै

कर7यात आली होती कारण संVह पसेै घेणे नाही मला टाळायचे होते आहे क$ बार

थांबलो.आ/ही तो शारी)रक शB$ झाली जी श@द एक िविनमय होती, पण काहीच शPू

कर7यासाठी सु9वात होते फB , मी ओम मी पसेै बाहेर गेला झाले , मी Xया एक खंड

सहभाग होता एक फुटबॉल खेळ क9 आलेतो िवरोध संघात होता िजंकली संघ तंबाखू

मी �वत: मा^या toni फसवणे , Jorge , ते जो लुईस आिण खेळाडंूचे िनमा�ण झाले

अंबाडी आले होते क$ गट खेळत आढळले आिण आ/ही माहीत होते, आिण नाटक, , तो

रमोन येथे पाप इिYछत , एक खंड कर7यासाठी लोभ मा^या दूरदश�न 6य�त होते , 

आ/ही िवरोधक कमी लेखू होते जरी मुकंुदYया आिण मी पण �मुख होते कारण आ/ही

खेळ गमावले , गमावले , काय झाले आहेिजKसी, ते आहे chatearam , अदा केली

गमावू इिYछत नाही /हणनू लांब रेकॉड� , म�यभागी दाबा एक मनुGय होता होते, ते सव�

मला आिण तंबाखू खंड , अशी मागणी पण शांत पडले, ते तर मग चाल ूmarcão हा

माणसूते नाही कारण खेळ म�ये जोडले गेले होते कारण खंड आिण �वीकारले क$ ते

/हणत होते , धावपटू , नेहमी योeय लढला आिण टाळ7यासाठी होते ते6हा सम�या

टाळ7यासाठी होते .चाल ू , पण हा माणसू नेहमी मला कोप �य�न चाल ू ;मी , 

सुतारकाम नDक$च जा7यासाठी होते मी सेल करा दुिम�ळ होते , यह.दी लोक दरीत , 

अप)रहाय� झाले �या िदवशी तेथे गेले होते का , गाड� मला सेल उघडा होता क$ एक
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िदवस आहे ,पण �या िदवशी , िनराश होता पुरेशी औषध अ_यासSम उतरणे सदर

िनघणार होते आिण क6हर करेल marcão मला िदसते smoked न6हते , िनराश

होता कारण मला गदp िदला इितहास , ते �`ोभक िवषय झाला होता /हणनूतो �या

िदवशी तेथे होता कारण कोण�याही िश`ा पणू� नाही , /हणजे मला , मी desferi एक

कागद हरकत वाटली नाही आिण तो या शोचे परी`क आहेत , पण संधी आधीच

अ_यास केला होता , एक सिैनक होते , पण , झाले सनसनाटी होता काय कोप

िजवावर उदार होतेवॉड�, एड्वाड� , �मुख �याचे नाव होते , शारी)रक मजबतू सहा फूट

उंच माणसू , एक �ामािणक माणसू होता , तो नीितमान मनुGय होता आिण तो िनघनू

गेला.मी जाणीव होते कारण �याने मला precavi , मला आिण जसे कोप काही वेळ

घेतला होता , �याचा �या मांडीवर कोण�याही �ाणघातक ह+ला नेहमी ल` कोस� चालू

काय आ/ही सव� अंतः�ेरणा आहे , अDकल डब मिहला कला , पणलोक आहेत .सवा�त

�िति|त लोक एक सहा6या अथ� , अनपेि`त आहे कसे खेळायचे जाणनू जात आिण

आदर जाणनू आहे , काहीही तो कुठे आहे , मी आघाडी अनुसरण कर7याचा �य�न पण

माझे dदय मजबतू होते कारण , Oुगो रा�ता यांनी आ?ासन िदले होते शकत नाहीमी

एकांतवास होता असे वेळ , नाही फB पिह+या मानले कारण �थम, मी ;मी शौय� होती

/हणनू �याने जे काही , तो �दिश�त धयै� िशकलो आिण आधीच मी गढून गेलेला , 

झाली होती , एक यो:ा , एक िन|ावंत माणसू , एक कवी , किवता आवडले कोण

एक मनुGय होता हे   मला माहीत आहे धयै� गढून गेलेलापण मी �याला पे`ा चांगले होते

ते देखील .मी अनेक अ�याय बनलेला, ऐकू इिYछत , एक �याला �यांना समिप�त , मी

, तो , नाश होते ती इतर राहत असले+या जागी म�यभागी सडू आला , चतुर होते

मजबतू होते , तो येशकूडे धावत आला जे वेळा क)रGमाई आकृती सव�wम होतेतुuंगात

लोकसंHया , अनेक झेल , पण मला सव� शांततापणू� लोक , काम करणारे लोक होते , 

पण नाही .मी काम करणे थांबवले आिण अ_यासSम पणू� केला , ते6हा मी , मी मी

केली होती आिण �याची कमजोरी होते, �या घरी आला , कारण सव�काही मला �गती

आहे ते6हा आहे, मी तागाचे परत , आ/ही अंधारात िसंह होऊ इिYछत नाही काय

झालेमा^या आ�/या , मी कधीही घरात होती `ेP पुनज�\म पु&ी तो आदर ठेवली होती

कारण , तो उमलणे कठीण होते , �यामुळे मी मला समजले क$ कठीण िटकून सवा�त

सोपा माग� शोधणे िनण�य घेतला होता.

हे िल�बन म�यवतp साखळी आहे , सव� �कारYया काही देहभान क9न गु\हेगारी, 
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नेहमी चांगला घटक होता आिण तसेच थकलेला आहेत , योगायोग यांनी गु\हा दाखल

कर7यात आला गेले आहेत , जीवन अि�त�वात motherfuckers , काहीच पण

मला भीती वाटते नाही ठेवले+यातो आधीच िमP , चांगले अस+याने सव�काही केले होते

/हणनू समान , सव� प)रि�थती समजनू कोण र`क , conciliator , ते मी महान

कळवळा आहे, मला desabafavam जे सांिगतले होते, कलुिषत होतेऐDय अथ�

घेतले आिण िनराशा जा नाही .सव� एक चांगला आदेश चेहया�चा कारण मी एक सशत�

�ाL कर7यासाठी मा^या मागा�ने गेला , पण तरीही , मी मला हानी क$ काहीही करणार

नाही िनण�य घेतला सशत� लाभ घे7यासाठी काही वेळ होती , पण मी �वातं�य काय�

करेल , िDल& झालेिदशा क9न रचना , पण मी �या िदशेने सव�काही िजंकली असती

.यावेळी या िदशेने घेतली असता कारण , �यामुळे कठीण होते जलद साखळी लावतात

हेतू योजना , न �वीकारणे होता , एक ह�कूमशाही सरकार होते , पण आणखी कठीण

झाले आहे क$ �वीकारतात, पण मी सोडू शकत नाहीनंतर वाचकांसाठी �यांना िवनोद

करणे कठीण पुनरावwृी राPीतनू बदलू शकत नाही क$ संपणू� एक माग� , समजू शकतो

क$, तसेच संSमण Manuel टन वेळ होती .मी आढळले होते क$ संचालक , जॉन

Vमॅ बदलले होते .तो ता@यात कारण 24 अमेरीकन श@द डब मकाऊ , \यायालयीन

माजी पोलीस िनरी`क , मकाऊ म�ये �थापन झाले होते मािफया ह+ला रािहले+या एक

माणसू आला होता जो कोणी , नोकरी काही मतृ र`क होतेपोतु�गीज �शासन , मग

राG[ दे7यासाठी कुमक साव�जिनक पाठवा.

तो झटका पळून , पण �याYया अंगर`क ठार मारले होते , गुलाब , तागाचे �शासन

आले �याने मला पािहले ते6हा , चांगला माणसू आहे, तो मला आवडले तो मला �वत

िव?ास होता हे   मला माहीत आहे पाठवले, पण �यालाही होती कारण मी चहा घेत

नाही�वत: राजा िवंच ू , रB िवष आहे क$ एक मानले जात प)रवत�न मत �याला

बोलािवले व तो कॉल नाही , मी गमावले .

, गहृिनमा�ण सेल म�ये िकमान िश`ा लागले िश`ा अवघड , साखळी आत �ेमळ तेज

म�ये एक अितशय सामा\य िश`ा मानले होते नाही , पण मला हे िश`ा मा\य नाही , 

एक भयानक अनुभव झाला .संचालक जॉन Vमॅ .तो , अशा मदत �वीकारत नाही , 

मला मदत कर7यासाठी , मला बोलू मा^या सेल गेले होते योeय होते, �याला परत

�याला मािहत होते ते थेट सहकाया�ने मागणी केली होती क$ िव?ास अिव?सनीय , मी
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कर7यास तयार नाहीतो कधीच होते कारण मला या सेवा सहयोग , पण तो एक चांगला

माणसू होता िकती �याYया िवधान होते ., Chibanga आिण piranha , मला

मनुGयाला , िशकारी होते मला दोन मानसोपचार औषधे िदली कोण िशकारी होता एक

सेवा पदवीधर खच� : िश`ा , वाईट, आले , मा^या िवंडो होते दोन मानसोपचार घेतला

होतािश`ा सेल म�ये मानला , sampaio �याचे नाव होते .मानसोपचार �भाव मला

अजनूही अस+याने , मला मा^या सेल समोर sampaio पास पाह. दाखल , मी , 

संपणू� डावीकडे सेल पलंगाची गादी आग आला , र`क मला मदत करत होते ते6हा मी

सोडून मी दूर धावत धावत गेला, मी , आवारातील गेला पकडलेएक काठी घेतली आिण

आिण दोन दगड आिण �याYया उज6या बाह. ने , सडू, Sूर इYछा म�ये िलिहले होते.�या

िदवशी मा^या मागा�त आला क$ र`क िकंवा जो कोणी ते होते ठार अज�दाराYया

कंुटुबाची संपणू� मािहती होती, पण ते मला बोल ू , नेहमी /हणनू �माट� आले , ते मी

थDक झाले आहे हे माहीत होते आिण संपणू� पंख होते कारण , बाहेर इतर माग� होतेमी

घोिषत तर �वत: चा बचाव , परंतु मी मा^या खा�यात न6हते , कारण न देता संघष�

क9 शकत नाही कसे , काही तास नंतर मी �यांना मुB कर7यास �वीकारले आहे, 

क$ वाटाघाटी संपला आिण /हणनू मी पणू� नाही , तर �या काळात ,ते िश�तपालन सेल

म�ये मला 20 िदवस िदले मा\य , क$ मी Alfredo मीटर भेटले क$ होता कारण

लंगडे . , एमएसए , माजी goe , फस6या , पॅरोिकअल होते काय� सु9 कर7यासाठी , 

जसे पद धारण राXय घेतलातो आधीच सरासरी बॉिDसंग चॅि/पयन वजन कर7यात आले

होते कारण मािफया , तसेच ते माहीत , एक करड्या िश�तीचे मनुGय होता , आिण मी

, िश�तपालन सेल म�ये पडले न6हतं क$ एक भाग होते ते6हा ते6हा , आिण आपण , 

आपला जीव घेतले आहे क$मी आधीच यश�वी बcल काय चालले आहे? मािहत आिण मी

�याला मारले जात अशा Sमांक papar नाही असे मोठ्याने /हणत होता, ि◌श�तीची

मंजुरी भेटायला आले होते कोण काळा इितहास होती एक व\य वेळ होतीिदशा मी

साशंक होते, कारण , िश`ा पडलो आिण Alfredo मीटर अदा होणार सिमती िकंवा

र`क िकंवा सेवा , कम�चारी िकंवा िदशा अपमान मुळात झा+यामुळे काही िश`ा घेतला

होता सव� काळा Yया मािफया कर7यात आले . , तो माजी केली होती-psp , मी िश`ा

पडलो, मला ऊस िदला , माजी पकडणे , �यांना अनेक मािहत आिण मी जसे �याला

ओळखले नाही पण सागरी थेट आ घोषणा व बोल ू , मी Alfredo मीटर कळले

नाही.मला , पण मी चकू होती जेथे आहे का .ते मला काही आला क$ संर`ण

कर7यासाठी आणखी दोन पोलीस मी आंघोळीसाठी �पा नेत�ृवाखाली ते6हा , अयश�वी
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, मला िजवे मार7याचा �य�न केला �याला होते .मी शेजारYया वा�त6य होते कारण मी

िजवंत मा^या कारण इYछा झाली वेळ होती , पॅरोिकअल जात एक बाब यांनी िनमा�ण

केले गेले होते .

लवकर , माझे वडील गमावले मी आधी �ौढ झाले, तो ती िनमा�ण जीवनाचा माग� पडतो

अवघड आहे , ते6हा आ/ही आवbयक आहे, तेथे अनुभव भिवGयात

transcendence आहे आहे, नंतर घेतला क$ जीवन �ितिबंिबत कर7यात आला

होतालवकर जे demonstrably नाही इYछा इYछा मागे एक अिधक ती� िश`ण , 

आहेत .

मी marcão �टेज झाली होती ते6हा क$ मी आणखी एक कारण इिYछत सु9

असताना, भागीदार पातळी आिण िदशा िनण�य असणे आवbयक होते आहे , आहे , पण

मी पण पाळत ठेवणे intruded िलिहला गेला होता जे माहीतर`क आिण 6यव�थापक

क9न, आला िमळवा आिण दुसया� जात नाक खुपसणे आला , पण �या मला सारखे

एक जात पे`ा अिधक काहीही होते , कधी कधी ती , मी �य�न केला, मी �य�न

आिण पोतु�गीज आ�मा असतो �य�न, मी खाली आहे संधी बाब आहेशरू शय�त पोतु�गीज

जात, आनुवंिशकशीलता �प& आहे आहे , जग आkा केली आहे.कधी कधी आ/ही

अि�त�वात का खालील �r , आ/ही जगू जगणे शंका आण7यासाठी सम�या आहेत

कुठे, काय आहेत याची खाPी करा , परंतु आ/ही िवजय िमळिवला माहीत आहे, सव�

संच /हणनू कर7यात आली होती , मी हे नंतर नंतर माझा तुuंगात गेलालढा

marcão तुuंगात र`क /हणतात गट बनलेला पाळत ठेवणे सेवा देखावा कर7यात

आले , मी सव�काही आला , चांगले लोक आला , पण �ामािणकपणे ते देखील फB

जगणे होते, मला दुखापत होते आिण मी दुल�` होते नाही , लवकर आहेआपण नेहमी

िवजय शकत नाही क$ िशकलो नाही , एक जागा िठकाणी , जीवन नालायक होता

जेथे िठकाणी होते सेवा नाही क$ माणसू खरा अथ� valuing नाही रस होता.

तो सेवा होते, ते सव� सेवा , सेवा मी आkाधारक होता, मी राजक$य शB$ , सामािजक

शB$ ओळखले दडपनू शB$ नेहमी आ/ही `मा कसे मािहत आहेत एक गो& आहे .ते

मी शोधू इिYछत नाही काय होते कारण मला �यांYया �तरावरील एक नायक , अथा�तच

हकालप{ी करणे यह.दी िकमतीची परत केले नाही , यह.दी 6हॅली परत , अंबाडी सव�

शDयता िवu: मला पुकारले , �याच नेत�ृव आढळले, झाली होती ते जे सव� घडले होते

76



, कारण मी शPू मशीन Vाहकांना शिBशाली झाली कारण तो चेहरा नाही सव�काही

तरणे मी आहे करायचे आहे , यासाठी क$ सव� जगला piranhas , /हणजे

ठरिव7यात आलेसव� िटकून होते , क$ आ/ही एक सहा�यक, एक मानसशाgk , एक

डॉDटर आिण काही बोलू शकत खरोखर आहे क$, जर आमYया िनयमािव9: आहे, जे

एक वक$ल आहेत, एक िश`क आहे , आहे , राजक$य भाग , संबंध �थापना होते

.फB `ण प)रि�थतीत `ण जात म�यभागी नाक खुपसणे क$ इYछा सामVी आहेत

आिण मी �ेम करतात सोपे मानव , Xयात कामवासना नाही असे िवशु: �ेम एक

मनुGय , आधीच जीवनाYया सव� सुखे होती या �करणात , जीवन , एक �ेमgी

अजनूही मा^या आयुGयात माझा आ�मा मा^या मनात राहते , एक �खर लोभ, 

िव�तारीत असले+या िवmमान सवा�त िटकाऊ संबंध होते .�ेमळ , मजा , �ेम जात तरणे

इYछा असणे �ेम गरज आहे .अहवाल , आ/ही वडील आिण आई आहेत सांिगतले

िनजायची वेळ आधी कथा िशकलो , मी दु: �वKन सवा�त वाईट पासनू तJड होता क$

सव�काही चेहया�चा , ��येकजण मला माहीत /हणनू , ते माझी परी`ा होते, जात

शेवटची अव�था अिधकार आहे�यामुळे आ/ही , आ/ही लeनाला चचा� तर क+याण आिण

शB$- आ/ही सव� आकार Qारे गढून गेलेला आहे जरी , जात लवकर िदवस

आनुवंिशकशीलता भेटी र`ण तारे अफाट आहे, समानता िवजय सुसंवाद आिण

6यवि�थत क+याण जगू शकताअिधकार आहे.आ/ही सव� मी अचकूता असणे आवbयक

आहे कारण , नHया , िSया `ण अचकूता , तो वाढू पाह7यासाठी सु9 , वाढ7यास

सु9 राहील, कायम , िमशन वर आरोप िनिlत केले आहेत .तो सु9 होते आिण आला

/हणनू जीवन चाल ू , `मा आहे �ामािणक लोक , मी ते होते राहतात ते बोलत होते

कारण काहीही कर7यास स`म लोक , सव�काही कर7यात आले होते झाले, पण ते

ह�शार अस+याचे होते खरे , सव�काही महान होते, , मी माझे शहाणपण मला �यांYया

ह�शारी एकP स`म होते , येथे सव� �यांना गाठले चतुर होते , पण नेहमी मी जा�त

होते, पण मी �यांYया ह�शारी conjuguei , तसेच �यांना kान नाही , खेळायला

िशकलो मी.एकांतवास जगत चाल ू, सोबत जोडली , मी पाह. शकते क$ नाही स�दय� , 

मी आहे होते क$ नाही कuणा , आपण माग� एक रजा होते हे मला माहीत आहे , हाड�

वेळ होती .मी कोणालाही दुखापत होते फB ते6हा मी �यांना सव� मजबतू होते , ते सव�

�ाणी होते , पण मला मािहत होते , िकंवा कथा उव�)रत काहीही होती , सतत होते क$

लढाई गेला िजवंत पािहजे नाही , अशी माझी इYछापास .फB तुuंगात zेणीरचने ठेवणे
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होते आिण मी होते /हणनू सव� मा̂ या आkा पाळ+या , पण मी �यांना थेट मा̂ या �वत: 

Yया माग� होता mा ठेवले , ध�ूपान मी औषध आिण कोणालाही िनवडले नाही, �यांना

सव� मा̂ या मालक$ची आहे कठीण होते तेतसेच चालणे शकते , काही लोक र�ता शरू

होता कारण मला , तुuंगात क9 हाड� माग� बंद मदतीसाठी हाक मारली आिण तो

िवजय िकंवा मरण नाही सुटलेला होता , इतर पया�य होते .हे सव� मी वाDय म�यभागी

राह. शकते मािहत , मी हे सव� असनूही , हाड� शकला , मी घेतले क$ z:ा केले होते , 

ते देखील वाDयाYया शेवटी सोडू शकता , हे मला माहीत आहे, सव� उलट , िकंवा

काळजी नाहीतो चांगला होता , कारण माझी आkा अंतग�त साखळी होती सव� माझे संघ

सहकारी , क$ मी अिधक जात अथ� मला outraged ते6हा आहे , तो सहयोगी

ठाऊक होते.मी वाईट मागा�वर गेला , जसे लावलेला अथ� होता , मी मला िसंह िवचार, 

पण वापर करणारे , हेरॉईन क9 फारच कठीण गो& 6यसन होते .\यायाधीश आिण

िश`क आिण सहा�यक, डोके र`क , �यांना कधी कधी फायदा , पण तो पाठपुरावा

�r , योeय होता असे /हणणे पुरेसे अनेक , पण नाही झाले न6हते मी लढा गेला , 

नाही समान आहे क$ लढा , मी चेहया�चामी , सव� सु9 , तो चांगले , िशकलो होते , 

आहे , आ/ही �य�न क9 शकता क$ सव�काही आहे िकंवा नाही , इिYछत िकंवा क9

इिYछत नाही मला एक सम�या , सव� जात सवा�त मोठी सम�या आणले वा�त6य होते

एक

मी , जगणे कसे माहीत क$ एक जात न� , सामा\य Vाउंड , मी एक �कार आहे, 

िफरायला आिण पोसणे आहे एक मानली आहे आहे काय झाले , �याच �कारे साखळी

सामना नाही , खरे �ाणी झाले , मी झालेप)रपणू� िकलर ��येक प)रि�थती जगणे होते , 

आिण ते मला नाही तर मी �यांना हानी क9 शकत नाही ते , नेहमी िवपया�स , सव�

घटनांम�ये dominates एक िनवडले /हणनू मी जगणे ठार अज�दाराYया कंुटुबाची

संपणू� मािहती माहीत होते क$ मी �वत: ला वचन िदले /हणनूवाईट गो&ी .मी भरपाई

कर7यासाठी हाड� िकंमत िदले क$ सव� , \याय जगात पातळी िदशेने , ते जागितक

भागीदार होते कोण ते , सव� हालचाली , िकंवा �ितिSया ल` नेहमी , सुखात , सव�

समावेश सवाTगीण जाहे सव� मा̂ या सव� काय�Sम ठेवले होते , ��येकजण मला मािहत

आिण मी देखील , सव� मािहत होते क$ खेळ नगरी , कA Fीय , जगणे आिण पवा�
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प)रि�थती , लोकसंHया दररोज संपका�त आहेजेयुिनयन होत े;`मा क9 शकत नाही

होते /हणनू वाघ, त े , पण आ/ही एक तुuंगात बोलत आहते काहीही , आ/ही खपू

बोलत आहते नाही , मला ��य`ात मला आदर होते/हटल े , �वातं�य िवजय कठीण

आहेक$ म+ूय समािव&आ/ही Vाहकवाद बोलतो त6ेहा अितशयोB$ आणू   शकता जीवन

viciações , habituations सवा�त कठीण प)रि�थतीत जावे लागले नाही

तोपयTत , जस े consumerist somo माणसं , अिजंDय �ाणी मला िसंह

autointitulei झालेसमान िजवंत �ाणी लढाईआणखी कठीण शहाणपण मला , पण

मी `मा क9 शकत नाही.

हेसव� मी राहावेसव� समाज उपि�थती ऑफर आहेपु&ी , तो काही चांग+या लोकांना

होत े, आई आिण जीवन अनुभव अनके मुलेिविवध आलेहोतेमाहीत होत,े आिण इतर

गरीब लोकांना होतते�सम प)रि�थतीत ��यके आ/ही चांग+या इYछा आहे एक समाज

राहतात , क+याण आवbयक आह,े पण तेआपण योeय िमळत असले तु/ही वाईट िमळत

असले , मी , तसचे तु/हाला िमळेल , पुढील , शजेारी पाह.न स�दय� आह,े काहीही

क9, वाईट तु/हाला �ाL आिण मा^या सव� वाईट असतील, पासनू आपण सव�काही

लागणार , पण मी चालणे माहीत आहे क$, मी हाड� असू शकत नाही , ते आणखी

आहते माता , मी दखेील , आदर होते��यकेासाठी एक िनयम आहेतनैाततसचे गु\हा

कायम आिण गरज महान आहेमाहीत आहेक$, मी कोणाला मी सव� अनादर करतात

तर औषध 6यसनाधीन झाला , घटना म�येपडल,े पण म+ूय होतेआिण ओळखता आला

, यापुढेकोणीही मला �वतंPपणेआदर चुकली होईलअशBपणा तो वळेी वाटल े.तेसव�

धीर आिण मला आदर , मला त े, kinder , अिधक सुसO आिण �मेळ केलेआह े, 

उदाहरणाथ� केलेआहेहोत.े

मी तेमला पहायचेहोतेते�यांना दश�वणारे नाही िकंमत अदा , मी राहणार होत े, मी

माझा िनण�य नावेमी कठीण होत,े अिधक वाढणेअसू शकत े, अगदी सव�काही अिधक

फायदा होऊ शकतो , मला जस े , मला chegavam-एक �वKने कर7यासाठी

गणना, पण मी एक �वापद झाले व होते आह.ेतो , अलग करण,े वा�त6य कंुपण

प)रि�थती अंतग�त मिहलांYया , सव� Xयात कामवासना नाही असे िवशु: �मे दखेील

दाखवायचेहोते�यांना �मे होत े, �यांना �मे .

हे सव� `णात िजवंत बcल , मी अडकले होत े , गरज आढळले मी महान Xयात

79



कामवासना नाही असे िवशु: �ेम आिण संपक� चAडू देखील आवडी होते , पण मी नेहमी

टाळले मला संुदर आनंद �ाL कर7यासाठी कोणाचे तरी आयुGय नासाडी होते , नाही

का?माझे लुबाडणे नाहीत तर कोणाYयाही जीवन नाश होईल .ते मला �ामािणकपणे , 

मी तसेच जगू नका मला आदर �ेम कारण पुढचे �ेम, मी , सव� होते माझे �ेम ता@यात

, /हणनू फB असू दे �ेम चालू अटक कर7यात आली , तो सव� िजंक7यासाठी संघष�

करावा लागला माहीतमी �वातं�य गमावले होते , पण मी थांबवू नाही माहीत क$ आहे , 

िदशा , कामगार, िश`क, र`क समजले असते मला , िमळिमळीत होते, पण मी

देखील सव�काही , चोरी, Vाहक , थांब, बंद करावे लागलेतो /हणनू क9 नाही कारण

होते तर दुसया� जीवन मान राख , पण मी नेहमी चांगली होती , कधीही Pास सहन , 

कोणी spanked नाही तो मला �वतः नेहमी खाते निैतक म+ूये म�ये घेतला

माणुसक$Yया , क9 कठीण होईल होती जरी ,मी तसेच आहे कारण ��येक देखावा

म+ूये , पण ते कधी आढळले सवा�त मोठा �ाणी आहे जात होते मािहत, पण मी ते होते

कारण मला सव� संच होता, मी आगाऊ �यांना सोडून �यांना भीती येणेगमाव ू .तो

लवकर या अगदी तुuंगात �िव& कर7यापवूp , तो कमजोरी होते कारण मी पणू� होते

क$ कठीण तास पास नाही क$ िदवस , वषf होते िनयंPण ल`ात , वाढव7यासाठी वापर

आिण वच��व एक फायदेशीर सव� /हणणारा होता होताप)रि�थती पुढील काही होते , मी

खेळायला आला , पण िवनोद मी चेहरा करत होते .माकड खेळायला कारण , नाटक

मी मा�टर मािहत कारण ितYया आईला माकड मांजर , मी , एक िवनोद संपणारा

होता.तो , 6यायाम िदवस होता थोडा सराव होते आिण मी , मला गाडी येऊन �याला

��तािवत कमकुवत आकृती होती , फB गंमत /हणनू होता, गळा squeezed , तो

शु: हरपली , पण �या `णी मला एक घ{पणा वाटले नाहीहोते, , नाही , दश�िवले

�याला पािहले उठून केली होती आिण तो मला होता , मी शDयता �यांनी उwर िदले

नाही , ते ठीक होते तर �याला सांिगतले , पण मी पािहले ते6हा मी खरोखर होते क$

भावना आलागे+या काही , तो शु: हरपली .तो मा^या शB$ मािहत नाही , 

आ�मिव?ास एक जादा होते आिण होती क$ एक नरक सुuवात केली , मी उठलो आिण

�याला पािहले आिण �याला /हणाला,

- ठीक आहे ?आपण काळजी मला सोडून िदले.

नेहमी �याला `णी कळवळा झाली , दुखापत ठरत नाही , मी तो , तो �िश`ण भाग
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अितशयोB$पणू� होतेगरैसमज होतेसव� वाईट शांत होतेपािहल े , तर तो संपणू� एक

िदवस आशा होती , �वत: ह�या झालीयह.दी दरी .

मी खोoयात यह.दी जगू क$ आशा होती , तो मालक मािहत कारण तो , मी राखल े, 

माझी शB$ , �याYया उंचीवर होतेतयार नाही जेएक सराव होता, असेआह े , मला

एक साधी मजा आली , पण /हणनू जीवन आह�ेयाची िकंमत , मी 5/6 वापर क9

शकता जा�त सहा वषf एक वाDय पासनू , आह े, वाDय 5/6 दांडा , साखळी इतर

मनुGय कोण�याही कारागहृेयांमधील एक मोठी िकंमत मोजावी , एक िनयम आह.े

पण आ/ही दंड म�यभागी आह े , खाली एक 2/3 आिण 5/6 खालील .मी सव�

काय�Sम �यांना वाटलेतर मी �मे शDय होईपयTत नंतर , चांगलेलोक , मी केलेXया

लोकांना , नते�ृव होते भाग , लोक गरै , एकांतवास जीवनात मा̂ या च)रP केले

सोबत जोडली होत े 5/6 बाहरे गलेातथेेखच� तंबाखू आिण नाही या लोकांना एक

अफाट Qषे वाटल े .तेमला एकही रन फB नते�ृव िविश& भिूमका काहीही सांिगतले

होत े .मी XयाYयावर �ीित होती एक उप माझेआ6हान आहे पिह+या मिहला , होता

होता, मी एकिन| होता , पण नंतर मी ती पिह+यांदा मला प)रिव`ा तुuंगात 10 वषf

नकार िदला होता चुक$चेवाटत होती .ती मला �शंसा आिण मा̂ या वापर औषधेचाचणी

मागणी, पण तो तसाच राह. असा िव?ास खपू धोरणा�मक न6हत े , मी एक िवनंती

के+यानंतर परवानगी द7ेयात आली प)रिव`ा मी डॉDटर \याय केला .ती डोके

ऐका6यात /हणनू अट मला उमदेवारीचा काळ चार िदवस िदल े , आिण �यांनी आदशे

िदल े , द�तऐवज \यायाधीश /हणज े , �याला औषध चाचणी �दान अिनिlत , 

िव�ता)रत धावसंHया चार िदवस मंजरूयुB$, तेनहेमी आह े , आिण मी दखेील अनके

वळेा दुल�` , पण नहेमी तो मा̂ या बाबतीत पाP कारण �याला आदर .ते �याYया

सव�wम भिूमका कोणी केली �ाणी होत े, पण तो चाचणी /हणजेहरेॉईन opiates , 

भांग , अंबाडीYया वाळवल+ेया पानांपासनू बनवललेे व ध�ूपानातनू िकंवा चघलनू

आ�वाद �याचेकैफ आणणारे F6य सवेन सकारा�मक द7ेयात आली झाल े , परंतु मी

मा̂ या अनु�योग अडकलेअसताना मला मा̂ या फायदा नाही , मी काळजी घणेारा होता

क$ सव� दावातो Vाहक मा̂ या डॉDटर आना फ एक औषध िवनंती केली होती होत.े 

अंतग�त होतेकारण , िकंवा ती मला मदत केली होती काय सव�काही , �याYया मदत

घतेली क$ एक गरम पा7याची सोय चचा� वर , मी �याला औषध /हणतात Tramal 
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िवचारलेमी एक तहाने िमP झालेला देश िकंवा माणसू डॉ अना फ वाटले ते6हा वेळ होती

.िकंवा Tramal हे �वYछ होईल प)रि�थती होती , प:तIचा Yया प)रि�थतीम�ये

opiates आरोपी ., 2 + 2 conjuguei करताना औषध चाचणी म�ये opiates 

आरोप केला होता , /हणजेच मा^या डॉDटर मा�यमातनू औषध चाळणी साफ आहे, ती

मला मदत केली �r , औषधांचा ि�Sिनंग /हणनू हDक द�तऐवज खच�, क$ कैmांना

सवा�िधक पातळी गाठली आहे वापर लाभ , मुB पाठिवले आहे मी , मा^या उज6या

)रसॉट� होते , आले क$ या िनण�याYया िवरोधात आवाहन मी मागे मी िश`ा \यायालयाने

जा�तीत जा�त डॉ उदाहरणाथ� \यायाधीश अज�पेन 2/3 म�यभागी , शारी)रक तुuंगात

गाड� मारहाण , तेथे एक लढाई िनमा�ण होते , मी , तो , आदर , माझे ऑफ द फेम

तुuंगात वातावरणात एक प)रपणू�ता महान होते �य�न केला, आदर , पण या संदभा�त

बांधले होते कारण नाही, आदर तो �णाली िवu: Kले क9 शकत नाही माहीत

.सामािजक अस+याचे आहे, कारण �णाली , जे काही आ/ही , क+याण इिYछत असाल

�वतः �चिलत , िनण�य िभ\न होते , मी , पेन 2/3 म�यभागी फायदा िमळिव7यासाठी

माझी सwा सव�काही , सव�काही होतेमाझे ऑफ द फेम र`क आपापसांत uंद होती

आिण मी अनुसरण होते क$ सं�था घडू शकते काय , असे /हटले जाते माहीत कारण

सोबती आपापसांत , आपण िवचार क9 शकता मी आ6हान होते क$ र`क आिण सव�

मानिसक पातळीवर , शारी)रक आिण इतर सव� काही होतेपेन 2/3 आिण 5/6 

म�यभागी साठी राजीव जपानYया , अज� भांग चाळणी सम�या पwा माझे अहवाल

�वYछता आधा)रत ;हा अनु�योग आरोप केला होता डॉDटर Chamon िकंवा

अंबाडीYया वाळवले+या पानांपासनू बनवलेले व ध�ूपानातनू िकंवा चघलनू आ�वाद �याचे

कैफ आणणारे F6य िव�ेषण \यायाधीश सांिगतले , पण मी एक सामािजक जात आहे

/हणनू , /हणजेच , साखळी आत संर`ण वा�त6य मी कधीही तुuंगात लोकसंHया

इतर संबंिधत होते आिण \यायाधीश सांिगतले क$ डॉ�या वेळी मला काहीही खा+ले नाही

, फB हॅश प)रणाम , /हणनू मी ते फळ खा+ले आिण मला हवेत ?ास पासनू मया�दीत

जागेत वा�त6य - राXयमंPी , तो अंबाडीYया वाळवले+या पानांपासनू बनवलेले व

ध�ूपानातनू िकंवा चघलनू आ�वाद �याचे कैफ आणणारे F6य आरोप नेहमीYया होता

लोक ही तर तो तािक� क होते .ते ि�समस वेळ होती मी प)रिव`ा िनण�य पुढे

ढकल7यात , आिण \यायाधीश डॉDटर ि�समस सु{ी आहे, क$ दोन आठवडे बाहेर

जाऊ , पण ती मला कारण िदले आिण मला अिनिlत जवळजवळ दोन मिहने िदले

आिणअधा� , तो Pास वेळ , precariously मह�वाकां`ा बाहेर कारण , मी अनेक
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वषf होते कारण , दहा वषf होता .पण गेला आिण गरीब सोडून िदवस होईपयTत मला

सहन , मला तो यश�वी)र�या पणू� केले+या दीघ�काळापयTत गरीब उ�पादन , चार िदवस

िदले .पण मला एक अजनू सम�या असेल तो अिनिlत आनंद नंतर , मी जीवन क9

इिYछतो आिण ते घडले कोण कोणीतरी असेल , अिधक आदर करावा लागेल संकटात

नाही , पण मी दोन मिह\यांनी �वेश लवकरच होईल .मी मुलगा थोडा आजारी उपचार

िमळाले जे एक लढ्यात सहभागी झाले , पण तो एक 6यB$ असणे मानवी सादर एक

6यB$ नेहमी होते , पेशी म�ये बंद कर7यात आली होती , सवf`ण Sम आ/ही ऐकले

आहे, मला पाठिवले�याला मला entalasse नाही िदलगीर आहोत पेपर , गरज नाही

.ऐकले गेले , आ/हाला ऐकले ते बॉस �याला ती होऊ शकत नाही एक िवनोद आहे ते

शDय होत नाही कारण तो मुलगा पिह+यांदा बोलू इिYछत नाही तो मला दे7यासाठी

�य�न केला होता कारण जम�न शेफड� , �याला टोपणनाव होतेएक चाकू .मग मुलगा

आवwृी �वीकार आिण मला हाक मारली आिण मी �याला सांिगतले होते, तो फार चांगले

आवwृी �वीकारत नाही �याला एक workout , वाईट)र�या झाली आहे असे एक खेळ

होता �याच आवwृी सांिगतले नाही/हणजेच तो एक बीट गाड� होते /हणनू , काही मला

काय झाले , िकंवा मला , अथवा सेवा अनेक वषf होते आिण /हणजेच " 

casdatrolas " , सामोरे आधीच तुuंगात अनेक वषf Xयांनी िदले नाव आहेमुलगा , 

िश`ा आ/हाला घेतला .

एक सामा\य जीवन वर जा , मी यश�वी)र�या चार अिधक अिनिlत बाहेर आनंद

शकते , पुढील सम�या टाळ7यासाठी सुuवात केली , आिण दुसया� प)रिव`ा , एि�ल

नJद मिह\यात आनंद घे7यासाठी स`म 11 िदवस मला गहाळ , माच� 2007 , पु\हा

सुu झालामी /हणजे औषध , एक 6यB$ चुक$चा होता , �याला �याऐवजी ��य`

सामVी वाळू िदले , तो मी क9 शकत नाही , लोड आला पण आधीच सावध गेले होते

हानी , या वेळी मंजरू कर7यात येईल , मी एकही रन नाही �वत: मया�िदत आिणगो&ी

आला.

पण एक सम�या फB येतो , मी , हे कारण , तो , अ+लाने पु\हा एक रीगा शDय

नाही, क$ आयोिजत कर7यात आली होती येतो म�ये झाले एकही रन नाही पण या वेळी

मला , मी गरीब कट होता दूर तेथे �ाL होईल आिण होतेकाय झाले .मी माणसू हेसु:ा

मा^या माग� आवडत नाही कारण मािहती घेणे मा^या सेल एक माणसू /हणतात , आिण
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मला मािहती िदली कोण मनुGय वचन िदले होते , वेडा Adan , खरा यो:ा , तो मला

सारHया गरीब आनंद , आपण होतीमा^या भाचा शपथ घेऊन वचन देतो , मी फB नाव

माहीत होते कोण मी काहीही नाही , पेशी बंद वेळ जवळजवळ होते , काहीही करायचे

ठरिवले, क$ जे वचन िदले आहे एक संपणू� िदवस आVह मी �याला िवचारले मा^या सेल

माणसू /हणतातकारण तो मी वेडा nuno मी या प)रि�थतीत उcेश आहे का नाही

माहीत नाकारले, �याने पािहले न6हते काहीतरी चचा� चालणे , तो खरा यो:ा होता

कारण नेहमी आदर पुuषांपे`ा एक होता �याचा राग मला वाटलेनकार mावा आिण

nuno refute .तडाखा आिण तो गाड� मा^या सेल म�ये येतो आिण जिमनीवर

िनजpव मनुGय , �याला desferi क$ कागद पाहतो वेळी होते, पण गाड� काही पािहले

, फB मेला माणसू न करता काही बोलू शकत न6हते पािहले, पण यावयैिBक क$

माझे प)रि�थती िDल| , पण तरीही मी कोणालाही chibado न6हते कारण फार

चांगले दूर मला जात होते तेथे माहीत 6हावा काय आहे , एक खबया� /हणनू काम

करणे होते , आिण ते मला , िदeदश�न, नेत�ृव मला िश`ा अज�दाराYया कंुटुबाची संपणू�

मािहती होतेमी कैदी होते जे दावा होते क$ दावे अप बंद नाही कारण .मी नेहमी या

कारणांमुळे िकंवा संघष� फॉम� अशा �ो�साहन /हणनू पािहले होते आिण ते मला िश`ा

पाच िदवस िदले ते6हा सेल म�ये �यांना क9 , आहे , एक िफकट िश`ा होते , �वत: 

वयैिBक आजारी वाटले होते क$ /हणाला नाहीसोडला आिण तो खरोखर झालेला होता

तो �याYया आवwृी सांिगतले आिण तो जवळजवळ मा^या 2/3 आनंद करणे आले, 

ते6हा एका वेळी घडते .तेथे म�यभागी कारवाई न मला खाPी आहे क$ दुखापत येत

असे काहीही नाही, �ाL कर7यासाठी एक महान संधी आहे.भोळसटपणा 2/3 ऐकू होते

ते6हा या वेळी ते दावा आहे , हे ल`ात नाही, कोण�याही आगळीक केली न6हती कोण

िनGपाप होता मिहला डॉDटर , मी प)रि�थती Qारे वाटत , पण िनण�य वाट पाहततर

मग, िनयमशाgाचा अनुकूल ठरत कारण िनण�य मी सरळ 2/3 फB वाDय मा^या

5/6 म+ूयांकन पुढील िवचार लाभ घेऊ शकतात जाऊ एक शDयता कट होता, असे

आहे , 5/6 म�ये बंधन बाहेर येत असत , दयाया �करणात , 5/6 म�ये तरीही बाहेर

येत असत , परंतु �याऐवजी 5/6 आधी बाजलूा डॉ पुनिव�चार आहेत \यायाधीश िनण�य

सेट कर7यासाठी एक कृती आणणे आVह साठी सोडून , तुuंगात जवळजवळ 3 वषf

खच� होईल ,शांत िकमान सहा मिहने चालणे असते.िश`ा , तुuंगात िश`ा भोगत

िवचार कर7यासाठी �याच वषp मे म�ये ऐक7यात आली आहे, माच� म�ये दे7यात आले

होते पण 2/3 िनण�य कट केले न6हते , माझे आयुGय अगदी िDल& केले नाही ते6हा
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आहे , तो वाटलेमला , मोठी चकू दु: खी , पण मी आधीच मा^या z:ा यांचा मोठ्या

�माणावर खच� होते हे माहीत होते.तो प)रि�थतीत , एक गाड� या वेळी �ती घडले ते6हा

, आपण एक कागद म�ये desferi , �याची आkा acatei नाही तर गाड� मी एक

उV आिण हाड� सांिगतले आहेत क$ गेले आहे क$ एक प)रि�थती असू शकते होतेचेहरा , 

तो मला एकटा होता , पण दुसoया गाड� तो सहकारी खपू जलद सामील झाले , िदसू

लागले आिण मला यापुढे आपण अिधक फोडणे desferi , मा^यावर ह+ला

कर7यासाठी सामील झाले नाही , ते पटकन फB , मा^यावर ह+ला कर7यासाठी

�य�न सह बंदमी �भाग �मुख �ती`ा खोलीत जा कर7यास सांिगतले काय घडले ते

िवचा9 मला भेटायला आले होते , मी कारण गाड� अजनूही तJड रBgाव होते /हणनू , 

आदेशाचे पालन न6हते फB क$ , काहीही झाले क$ �यांना सांिगतलेमाहीत मी �याने

�यांना सांिगतले क$ , �यांना /हणाला, �याने िकती चांगले काम बोलला होईपयTत गाड�

ह+ला नाही कारण होते काय क$ एक घाला , एक साधी घाला िकंवा अपघाती

प)रि�थती िकती होता आिण �याएक अपघात होता आिण तो मी नेहमी िवनंित केली क$, 

जे या �करणात होते .

ते मला , �वेश कॉल यह.दी 6हलॅी सुर`ा िवभाग /हणतात तपास वाट पाहत बंद ठेवले

.पण तो गमावले आहेत , ते एक अनिैYछक कायदा होता क$ देणे शDय नाही खरोखर

एक अपघात होता क$ मा^या �बंध , सोबत जा7यासाठी इYछुक होते .मग मी या �बंध

पुढे ने7याचे होते क$ अथा�ने �वत: बेस होते , र`क दर/यान एक िवसंगती आहे हे

.गाड� , दूध मारहाण , पण तो देखील संर`ण होती एक मुलगा , तो देखील

िनयमानुसार आहे 9eणालय गेले होते तेथे घेतला होता , सहभाग इतर गाड� होते केले

होते मी खरोखर, तु/हाला काही अपाय िलिहले आहे क$, कधीचReclusive संर`ण

असता �याने सव� सा`ीदार कारण तो आहे /हणनू ��य`ात मला देखील अंगणात

घेतला क$ एक िश�तीचा मंजुरी अस+याचे सहभाग केले होते , तो मी जे केले ते पािहले

माहीत आहे, र`क पतू�ता करणे आवbयक आहे.

पण तो साव�जिनक सेवेत ऐकले होते िदवशी , मी �याला आपली काळजी दूध एक

आरोप �ाणघातक ह+ला खटला भर7यात आले होते मािहती होती पण ऑिलव गाड� �या

िदवशी मला पतू�ता होते , हे इितहास मला र`ण, एक मPैी होते क$साखळी िनमा�ण , 

तो बाजलूा काया�लय अनु�योग म�ये अ_यासSम उपि�थत मॉिनटर /हणतात लीना होते

, मी अनावधानाने ते �ेमात पडलो आिण या गाड� , ऑिलव, ितYया आवडले आिण कट
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तो घेतला .तो मी ितYयावर आवडले मािहत आिण ती मला आवडले , /हणनू तो बांधला

सुu , मला मPैी िजंकली , आता मला बोलत सुu , तो िचकटवायचे कर7यासाठी मला

वाईट बोललो आहे असतो, आिण तो ऐकतक$ �टॉप मो\सँटो होती मा^या साव�जिनक

सेवेत �टेटमे\ट , आिण तो मी सांिगतले होते सव� िलह.न , ते मला र`ण मदत mायचा

िवचार आहे का नाही , कारण तो एक अपघात होता क$ �बंध ठेवले मला आवडत

आला, जा�तीत जा�त सुर`ा तुuंगात एक सामा\य तुuंगात मो+ड होती क$ चनै, माP

कारवाई साठी �ती`ा येत मो\सँटो गेला , साखळी उ�ाटन क$ मे 2007 म�ये आली, 

एक िDल& साखळी घर दहशतवाmांनी कर7यात आलेअिधक िहंसक गु\हेगारी, 

गु\हेगारी सं�था , आ/ही नेहमी आ/ही एक stricter सरकार राहतात कारण त~व

कैदी सव� सेल सोडून handcuffed होते /हणजे , सतत पािहला एक िदवस फB

एक खेळाचा काळ होते आहे .पण मी फB , आ/ही फुटबॉल होते , तसेच , मे 2008 

म�ये तेथे गेला लांब सेल बंद करणे या योजना घेतले , पण मी यापुढे आधीच उघडे नाही

6यायाम उचलला handcuffs उचलला , पण आ/ही इतर 6यवसाय होते�या खेळासाठी

वापरतात तो चAडू आिण 6यायामशाळा, आ/ही तसेच लायyरी भेट देता , पण weaved 

होते , �याच िदवशी सव� होते .

मी उwर आिण �याच �बंध एकही रन नाही गेला , पण मी मंPी टी मला चालिव7यास

6हॅन बाहेर आला ते6हा , मी गाड� दूध , ऑिलव बळी गाड� पतू�ता आिण ते6हा सुu झाला

क$ एक संुदर आlय� लागेल क+पना पासनू आतापयTत होते क$ नाही ते पाहामी वक$ल

िवचारले आिण मी ऑिलव गाड� मला मदत केली होती वाटले ते6हा �या ते6हा मी नाही

होते �बंध ऐकू , सा` गाड� दूध ऐका.\यायालयाने �यांना खरोखर एक अपघात होता

क$ सहमत नाही अशी मागणी केली होती , पण तो आवbयक होते , आिण उलट

कोणताही पुरावा , कोणीही दोषी ठरवले जाऊ शकते काय केले .मी िनद�ष मुBता

कर7यात आली आिण उYच-सुरि`ततेYया तुuंगात मो\सँटो चाचणी वाट पहात केली

होती मा^या वक$ल , खपू उ�कृ& होते, मी नDक$ दोन मिहने मोफत जा7यासाठी

न6हता , मला एक पुनरावलोकन केले आिण IP मला ह�तांत)रतAlcoentre आहे , 

खु+या �णाली साखळी ते परत मला पाठिवले मला दोन मिहने गहाळ तुuंगाचा कॉलनी

/हणतात , हा शेवटचा साखळी तेथे होते मी साखळी केले होते क$ अनेक दावे खालील

होती क$ चढिवणे होतेतेथे , र��यावर बाहेर जा , मी सोडून .

मला एक वष� आिण दीड मो\सँटो आिण आ/ही एक अितशय बंद �णाली आहे क$ अिधक
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6यवसाय केला मला /हणनू , खुले तुuंगात साखळी असणे महान होते .

औषध नाही क$ एका काचेYया होते भेट क9न बाहेर अ\न पुरवठा िकंवा काहीही �िव&

नाही कारण कठीण मात कर7यासाठी , मी या तुuंगात घरे आत 6यापक अनुभव होता

आिण तो मी मो\सँटो हेरॉईन वगळले होता , तो तेथे जा7यासाठी अशDय होतेशारी)रक

संपक� परवानगी , पण नेहमी एक फायदा हेरॉईन वापर राजीनामा िदला होता मला

काय, वाईट गो&ी मला सांिगतले .

*** *** बंद

qलोयड गुलाबी - आ/हाला आिण �यांना

अमे)रका आिण �यांना "

आिण नंतर सव� आ/ही फB सामा\य माणसे आहोत

मी आिण आपण

देव फB माहीत

आ/ही तो पाळा पासनू मोठ्याने ओरडून /हणाला अVेिषत िनवडा होईल आिण समोर

रँक म�ृयू झाला काय नाही

आिण सामा\य बसला आिण बाजलूा हलिवले नकाशावर ओळी काळा आिण िनळा बाजलूा

कोण कोण�या आहे ते माहीत नाही कोण आहे

वर आिण खाली

आिण शेवटी तो फB गोल 'एन गोल आपण ते पो�टर दश�नी मोठ्याने ओरडून /हणाला

श@द लढाई आहे ऐकले नाही आहे

मुलगा ऐका , सांिगतले तोफा माणसू

आपण खोलीत आहे

" /हणजे, ते चुक$चे वाटते नाही आहोत कोणती ठार , /हणनू आपण 'एम एक जलद

लहान , तीxण , शॉक देणे तर , ते पु\हा करणार नाही .खणणे ?मी �याला एक मार

पडले+या िदले केली कारण मी ' , तो हलके चAडू याचा अथ� असा - मी फB एकदा
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�याला दाबा !हे फB एक फरक होता

मत , पण खरोखर ... मी आlय� , ते नाही काहीच चांगले िश&ाचार खच� अथ� ? "

खाली आिण बाहेर

भरपरू बcल आहे que पण मदत केली जाऊ शकत नाही

न करता, सह

आिण कोण लढाई सव� काय आहे नाका9 क9 ?

माग� आउट

तो 6य�त िदवस आहे

मी चहा िकंमत इYछुक आिण एक �लाईस " मा̂ या मनात काही जuरी आहे

जुना मनुGय मरण पावला

कॉपीराइट © गुलाबी qलोयड

तुकड्यांYया

मी तुकड्यांYया

बंद आिण गोठिवले+या उwर होमाप�ण केशरी �काश टन मागणी आिण नाही का+पिनक

आिण अनुभवज\य , आवाज �सार , एक सलै �मतृी वीजपुरवठा थंड tolerates , हे

�यांनी िवस9 आ�मा /हणनू उबदार घJगडी, वलय �ती`ा एक जुना पPक उघडगरम

सलै �वत: ला वेळ ताल मला आSमण करणे आिण उGणता न गरम, थंड , जग

एDसKलोर वातावरण तोच बॉल नाही जंगल कडक मeॅमा आत , महासागर प|ृभागाYया

अंतग�त एक कोपरा म�ये एक slanted िबंदू पु\हYया अ\वेषण आिण आकष�क zम, 

िवzाम, छाप आिण तो खरोखर थंड िख\न �ेत जसे , श@द , श@द गरम िकंवा थंड

खपू आहे /हणायचे इतर माग� आहेत , एक ि��ंग आिण एक दरी सव�काळ थंड गरम

�वKन , न हसता एक नदी आशा आहेशोधू आिण eludes आिण हळू हळू तयार आिण

फB अंतर न करता आिण योeय समीकरण क+पना क$ दश�िव7यासाठी alludes 

मतदारसंघ vibrates क$ िगटार आवाज काही कमी , सव� गरम गरम सम�या चचा�

काय दश�िव7यासाठी �ती`ा फेरफार केललापवू�वत न देता फळे आिण अिधक िकंवा कमी
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कलापणू� ज\म जाते क$ एक सं�कृती शांतता बिहरेपणा घेऊन जाणे क$ श@द िवकृती

�भािवत आता existentially बंद प)रि�थती , िनराकरण /हणाला, न बोललेला

संशय िनमा�ण ना, याची काळजी अिधक काळजी पण�भावीपणे िदशा आिण लेखन

�सा)रत.संपणू� स�य िवचार आिण �ाइ6हर �वत: युD�या आिण maneuvers िनमा�ण

आचरण मा�यमातनू शोध ू , आिण िनरथ�क श@द tम शरण पण यथायोeय सांिगतले

पाह7यासाठी िSया माग� दर/यान स�य आहे क$ आहे , पण तो सव� अिव?सनीय

आहेफॉम� वाढतात आिण �याYया �वत: Yया वण�न , a&ी िकंवा अथ� कोण�याही अथा�ने

नसणाoया प)रि�थती काय करावे हे मािहत पहा भल�याच वेळी येणारा शु: आपwी

कर7यासाठी िक कायदा आहे, आ/ही अनेकदा आ/ही िवचार आिण कृतीचे काय आहे हे

पाह7यासाठी आिण जाणनू नाही असे /हणतात क$,आिण �याच िकंवा त�सम िकंवा

6यित)रB �व9पात इतर िच\हे िमशन उदाहरण फॉम� कोण�याही गोषवारा अथ� �याYया

म�ये घेणे शDय नाही होता एक युिनट पण समान आहे आिण /हणनू नेहमी आ/ही

सारखेपणा आहे क$ जागितक संयुB िव�कळीत िनसग� /हणनू स�य उपि�थत आहेपण

�याचे समान , येथे जात आिण एक �ेम आकार एक िचPकार सारखे िदसत असू शकते

आतनू येतात क$ गरम flashes वाटत माग� अ`र सरळ आहे एक कारण पा?�भमूी

आिण �याYया �वत: Yया परक$यकरण गमावले असू शकतेआिक� टेDट , नाही प)रपणू�

अंितम कारण क$ नसैिग�क)र�या 6यवहारkान आिण सव�काही �वYछ आहे क$ भिवGयात

चालते िबनमह~वाचे incisiveness , आिण हाड� गे+या वा�तव अभािवतपणे बाहेर

आला क$ एक साधी ��य`ात क+पनाशB$ कोण�याही subjugation िकंवा नाश

वरआिण मोठ्या मानाने सव�शिBमान सरळ /हणनू हे �प& होत नाही , �याYया Sूरता

ल` �दान तुकड्यांYया या लाजाळू मला लेखन केले भंग सामील पाहा िमळिवले एक

`ण नेहमी येथे िनज�न �ितमा जुलपैयTत हा श@द अनुभव आहे �ाLमावळतो आिण झोप

कोणतेही �तरीय लपिवला आिण �वत: एकही रन आढळले, पण पु\हा ज\म आिण तो

फB होता /हणनू उXवल कर7याची वेळ आली कधीही िदलगीर जेथे ि`तीज ओळी , 

सयू� आमYया तेज�वी आिण असेल तर दमदार अनुभव ठेवेलसव� तपशील आप+या

सहनशीलतेने , एक गडद aि&आड असणाया� गो&ी पाह7याची a&ी , शांतता म�ये

फB होतात आिण �याचा अथ� ��येक श@द ल`ात िकमान संवेदनशीलता उ+लेख आिण

ठेवले आहेत िजथे गती संच , कमी कोण�याही कारणाचा अंतः�ेरणा �`ेिपत होते, परंतु

नाही मी नाही तोपयTतमला िदवा मा^या �तुती , फB उGणता कठोर वा�तव आहे हे हेर

, यािवषयी सावध राहा कोणालाही न करता, �वतः बांधली आहे मी invades'm 

आिण तो �टॅ7ड Xया का+पिनक जगात नेहमी उपि�थत एक अिकलीझ /हणनू खांब
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राख7यासाठीबोगदा म�ये हे फार वेडा आिण खोल ि[प क9 क$ लोकोमोिट6ह इंिजन , 

आपण आ/हाला आिण motivates काय शेवट केवळ �ती`ा , �ितमा उ�पादन आिण

एक तेज�वी शेवटी आप+या �यामुळे गडद आत पाह. शकत नाहीवेब तयार परत , 

जाणनू तुटलेली आहे क$ एक वेब होते मािहत आिण कधीही , िव?सनीय हाड� काहीच

fascináveis   पण आ/हाला आिण unbreakable शB$ काहीतरी नाही , ते

कठीण होते आिण कथा एक अपघात /हणनू , एक खोल शॉट होताक$ , एक बुि:मान

माग� आ/ही आमYया सव� रDकम क$ ��येकाला सांिगतले /हणनू , िकंवा इतर कोणी

आपले मन िकंवा कुठ+याही लोकांना , लवकर वयात खाली Qेष पण कधीही तट�थ

�याला ठार, आिण अिधक िभ\न आिण त�सम समान लोक येतो�याYया मळू वण� , खरं

कृती एक कठपुतळी आिण अ`रे कोण�याही शेवट िबंदू पासनू म�ृयू मालक$ची जागा

तयार कला , कळस शेवट कधीच जागा गमावले एक ि[प �ितिनिध�व भाग , मरणार

आहेआ/ही अिधक जाणनू घेऊ इिYछत नेहमी आपण मरतो ते6हा आ/हाला माहीत आहे

आिण तो िशकत आहे पे`ा एक �चंड उपासमार पासनू पोसणे इिYछते क$ को+हा /हणनू

नाही शेवटी पण साधी आिण क+पक थोडी अवघड होती क$ एक श@द होते मािहत नाही

, आिण जे घडते फB ते कधीच होत नाहीनंतर दीघ�युGय या vोत , काय होते मािहत

नाही , आिण गे+या वेल जतन आिण �याYया डJगराYया िव?ास हलिवले , आिण तरी

मया�दा कोण�याही समुFसपाटीपासनूची उंची outweighs , एक उंच कडा एक तuण

वwृी फB सु9वात आहेत आिण आ/ही खाली गेलो, ते6हाआिण आ/ही , आ/ही

आधीपासनूच थोडे अिधक जाणनू फB िजंकून सा�य िकती पाह. आिण गमावू इिYछत

नाही आिण ते उडता आिण सव�काही क+पना जाणनू कारण आ/ही कधी कोण�याही िबंदू

करणारे हवाई प)रवहन सव� पडणे, पण सव� तुकड्यांYया श@द , क+पना आहेतआिण

िवचार .दीप पाणी /हणनू खोल खाPी नाही एक िवषय समुF हवा alluding आिण

िदसत फसवणकू Yया कला गंभीरपणे कॅ\सर embebecido सफाई कuन काही

जादू ऊजा� आिण एक �प& `ण आिण कारण नाही अिजंDय येणारा थोडे अिधक एक

6यित)रB ternurento तर�याYया िवजय हा नेहमीच �याYया पराभव आिण अिधक

िशकलो /हणनू फB काहीही नाही आिण ते जाणनू घे7यासाठी आिण आ/हाला अ�वीकृत

सव� सह जगणे जाणनू घे7यासाठी पुरेसे आहे , िवजय िमळवनू िदला �याला सरकता चव

वाटते जे एक अपयशी आणखी एक लढाई असेल.

ii तुकड्यांYया

कोणतेही �तरीय , एक stairwell मेटल खाणे अंतर म�ये बुडणे, चार एकP एक
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साफ िचंधी , मजला वर एक बादली , चौरस माब�ल, िभंती चरणांची , �ॉप - यांनी �ॉप

येतो आिण खोल , थोड ीशी, कोणीतरी आणतोमजला मंद �काश , असहाय, एक

सावली प)रणाम प|ृभागावर �काश िकरण खोड ा , काच एक चेहरा reflecti- , 

खरखरीत आVह करत , वेड ा मला जतन , एक ड ायिवंग, सरकारYया , उदयो\मुख

तरंग�या खुणेने जागा दाखवणे एक कटा` ,िपयानो मजला आिण �थम आवाज �पश�

होता ड ांबर मग �या र��यावर खाली िपयानो बंद , भीती आधी , वाचला आिण दु: 

प)रपणू�ता वwृी a&ीने तारे आिण सWुण )रB अथांग दर/यान गमावले व , 

वाहतकूपिह+या �ितमा खोल आवाज शेवटी बॉ7ड `ण चळवळ उड ी मारणारा , पा7यात

एक क+ला पोहणे श\ूयता echo आिण ?ासात आिण एक desvaneceste tम

साठी �ॅग आहे क$ सव� , profundez एक महासागर एक `ण वेगळा ठेव7यात

आला होताFव आिण रंग पेि\सल न लेखन मीठ , शो म�ये एक अिभनेता बेड म�ये प`

मला आनंदी बनवते भेट , पायजामा culminates होता , एक बेड लेमोनेड

poured आिण िविवध , तो एखाmा �देशातील नसैिग�क देखावा , सव�काही

इनहेलेशन , बदल न करता �ितमा होतेसमज , आिण transmutation �प& होते

, सव� सव� काही Pटूी न अz ू, नाही ओळी , कोणतेही िनयम , वाढतात नाही क$ एक

गो& मारता सांगते आिण सव� बाजूंYया , स�य , बेड् या व लॉक बांधील आहेत िदसनू

येणार नाही,एक गोफण , एक लxय आिण धयै� िलिहले आहे कातड ी एक गाठ , एक

अंधुक लेखन, कधीही बंद जखड णे , संधी न करता बाण /हणनू आlय�चिकत आहे , 

�याला पािहजे होते पािहले आिण कोण नेहमी हवे होते , आिण सव� पा?�भमूी नकार

िदलाएक जात , धारदार आिण तारीख , �याYया timelessness उV दाढी , िमbया

एक , केस , एक अिधक ��येक चेहरा , ते6हा �याने पाप िदवाळखोरी ��येक 9प

आणले आिण फB आिण फB एक कापड बेरीज पाहा

नंतर अचानक एक मोठा धDका बसला आहे , एक a&ी समाधानी ते करा, वाळू , 

पNृवी पािहले िव�तार आिण वा�त6य , कधी यात जा वेळ पासनू , सव� गव� glows 

आिण एक साधी गाणे पाह.न जगात तळाशी खाली, आ/ही सव� , होईल दुसया� या

�ोफाइलम�ये काहीतरी एक वा�तव राहतात आिण उबळ मोकळा यश�वी होईल आिण

जागे भावना आिण एक �वतंP यमक एक कधीही प)रपणू� दो\ही पासनू एक पP , एक

वाDय क$ टKKयात धावत गेलाजेथे आ/ही बाहेर जाणार नाही आिण आ/ही सव�
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क+पनाशB$ tम घाण म�ये अनाकलनीय ऐकलं ओळीत , ��य` िबंदू एक पावडर

दाखल के+यािशवाय होते जेथे नंतर धमूकेतू एकदम बाहेर पडणे , आिण िजवंत हे Vह

नेहमी संशया�पद कार�थान बेस तNय आरोिहत कर7यात आलेनंतर पणू�पणे रc नाही

योजना आवाज ऐकू गढून गेलेला , आिण लांडगा पP आSोश �ावी7य नाश सांिगतले

होते काय /हणनू िविचP एक रॉकेट �टार beachfront म�ये आहे आिण जाता जाता

पायoया खाली सु9 होते , इितहास आहेएक पाऊल )रB एक �ॉप, नंतर मेटल तSार

सव�काही अabय आिण न& होईल असे वाटत नाही क$ सव� आहे , �वयंचिलत आिण

नदीवर फB एक पाऊल , अनवाणी आिण थंड होता .तो तहान आनंद उघडले तJड

आपण िनरोप घेऊ चंुबन आिण इYछा , आप+या बोट ि[प वर जाता आिण नाही क$

��य`ात एक गो& समजत नाही का? आप+या पवू�जांना सगळं एक चा6या6दारे पाहा , 

नंतर , फB एक भाषा आहे /हणनू सव� साव�िPक आहेका+पिनक आहे पण एक अंदाज

, आपले नाक तलाव ितYया dदय, नेहमी एक समजतूदारपणा लागेल वेडेपणा पाहा

फोटो नाही एक पो[fट कुठे होते एक �वतंP जीवन एक दगड गरम खळबळ petiz , 

आिण वाहतकू व Kलटूो िजंकणेसव� तयार आिण फB एक शB$ असले+या, ठेव7यासाठी

�ती`ा एक सलै चंुबन नेहमी �याYया अंत: करणात ब: एक z:ा , सह अि�त�वात , 

इYछा पंप आिण एक �वाह लाकडी चालू चार िभंती होते जुलपैयTत आिणकारण न देता

एक केसर एक देखावा संपणू� ��येक रंग सह वण�माला , �याYया अ`र रंगिव7यासाठी

एक yश सह , िवजय घाबरत नाही नाही आहे िकंवा हरले जे शB$ , tमिनरास

करणारा तयार कर7याची इYछा आिण अ�प& समुF आहे वाटशB$ , जा आिण जा आिण

�वत: ला िवशेषत: धबधबा अंतग�त दगड म�ये एक िक+ला आिण समोर सव�काही

घेऊन शृंखलेत नदी तयार कर7यासाठी जाऊ िदले मडू culminating, वरील फार

समान वेगळे आिण �वास सोपे कथा ल`ात काहीतरी होतीपािहले नाही पण नंतर दुसया�

िशडी अप वाजिवली एकेकाळी पसरत क$ virtuosity आवाज अजनूही एक पाऊल

आिण एक levitating अगोदर परत देवा, आिण फB िपयानो क+पना आप+या टणक

आिण सहमत हवा ��येक चरण चढणे �य�न करीत क$िवमानतळावरील धावप{ी मजला

वर बाक$ फB एक कळ होते , आिण ते होत होते िकंवा �ितवादी एक िव?ास नेहमी

िजवंत उघड आिण समुF �काशणे वर सुवािसक गरम लँड�केप फB एक `ण िमळवा

िव?ास असणे होते , तू माझा यात जा �ेम कर7यासाठी ते ,माझे qलोट केले नाही एक

होते आिण मी फB जा�त खोल आहे अशी क+पना करा मग ��येक गो& बाहेर दार

�िव& तेथे होते आिण कधीही जेथे िपयानो एक िलि6हंग 9मम�ये वर आरोिहत साफ क$
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धुऊन कापड म�ये घेणे मा^या बोट , इYछा होतीएक पळवाट dदय आिण आप+या दोन

आपण , तो सव� उपस7याची आिण नंतर , कमी शहाणा अनावर आहे आिण कायदा

बॉ/बफेक एक परत वर जा आिण िव�ततृ आिण िविवध अथा�ने एकP आधीच शांतता

सव�काही यु: घटना आहेफB आज गीत �याYया संगीताचे िश`ण घेतले प`ी गायन

के+यानंतर आिण �ेम सव� काय� आणणे आिण भीती िव?ास नाही कर7यात आले

समि\वत न लावलेले आिण शेवटी सव� माग� आधीच छKपर वर खोल �ॉप होते हे �वास

, िवंडो परत नाहीएक खरं करणी गडद म�ये , अध�वट आिण थंड झाले परंतु अहवाल

आिण फB पाणी आप+या चंुबन फB आपण एक इYछा फB आसन होते वाट क9न

देणे आिण िपयानो भाग होते नाटक िदसणे िवचार शोध लावला ठर7याची आहे नाहीएक

योजना आपण एक बोथट @लेड आधीच माu नको मजबतू लेखन सलै तारे राPी एक

टाय होणार नाही, असे भिवGयात एक ि[प वाटले होते िनदश�नास तु/हाला , भतू आिण

वत�मान वेगळे अनुभव �ाL होईल हे ल`ात ठेवा �पश�िनणा�यक , ते सव�

desecrated आिण फB उडी अशDय दोन िभंती , जेथे मुB मंडळात एकही गो&

बcल , एक चौरस दर/यान एक dदय �ेम िलह. Kलटूो काय बाक$ होते ओवरनंतर फB

एक गो& होतीगाठ मॉिनटरी क$ आयताकृती एक , धळू तेथेच झटकून टाका आिण

जेथे सव�काही एक तुकडा तू �ितिबंिबत क$ पाह. िपयानो फB आप+या लोकांबcल दु: 

ख आिण तुकड्यांYया छटा दाखवा म�ये छायािचPीत िचP , रोल िचPपट , लहान

�ितमा गडद खोली �पश� पहामी आपण इYछुक नाही, /हणनू मा^या �ितमा �ितिबंिबत

सामील आपण एकटे िमरर �ेम आहेत .

सामा\य

कसे immerses आिण एक वेदनादायक एक आिण फB दु: ख त+लख या वेदना

बाहेर .तो चचा� , ह�या न देखावा पुरेसे होते आिण अzु �ॉप कोणतेही �तरीय dदय शोध

आहे आिण नंतर desecrated मला वेडा चालू �ाइ6हस् अ आिण �ेरणा सुमारे मा^या

wrists व साखCया आजारी आ�मा आिण गडद धळू ठोठावली जाऊ क$

आ/हीभावनांना आिण या अनावर परक$यकरण मळू आ�मा अिधक शारी)रक सव�6यापी

�टीम क9न बॉब - तोड7यासाठी जारी क9न मला ठेवते चनै धावा , आपण दुसया�

िदवशी वत�मान पा7याखाली औदासी\य रािहले �वत: ची , एक चS6यहू आढळले

आहेजवळजवळ �व)रत `णात, ��येक जीवन दाखला , वाहतकू गांवढळ `ण अपे`ा

आहे.
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मशाल बन� , fulminará , येथे , एक �काश आहे आिण तू माझा गरीब dदय ब\स�

क$ Xयोत िदवे आपण वाटत नाही कारण तु/हाला वाटत मी या असीम वेळेत , वाटत

काय सव� आनंद िमळिमळीत �ती`ा एक सलै घोडाजे आसपासYया गे+या आिण जे

साधना कोण�याही जीवन िच\हांिकत �ितYछेद .

फB देखावा आहे क$ जादू आमYया पुनमpलन मळणी आपण आिण आप+या आई Yया

चेहरा , कळकळ भावना पाह. आिण फB फB आपण ओठ एक कडक चळवळ मरतात

पाह7यासाठी नेहमी जगणे मला कसे िमळवावे आिण गरज सव� �कारची कटुता

�ेमळपणािवषयलोलुL , �ती`ा एक आिलंगन अथ� /हणनू एक पारदश�क आनंद , 

आपली इYछा एक 9ट लागवड petiz /हणनू आनंदी हो7यासाठी �य�न , िवशेषत: 

तसेच मजबतू युिनयन it- वा�त6य करणे , संगोपन आिण मPैी �ेम शिBमान आहे

कर7याचे सामNय�माझे dदय आप+या वेगवान िवजय करते .

िपता , मोठे िश`णाचे जादू `ण कधी फB मलू आईYया माझा मुलगा आनंद खळबळ

मला explodes रा`स नेहमी ल` आिण बुि:मान वडील आिण मुलगा आहे �ेम एक

मोठे �ेम मुलगा अिधक �ेम अशी आशा एक अल वडील होतेभावना , �ेम , �ेम आिण

�ेम , अखंड आनंद , �ेम नाही, शेअ)रंग , िश`ण धडा आिण कारण दो\ही आ/ही

नविशDया वडील कायमचे तuण िशकाऊ उमेदवार अस+याचे मनोरथ जे आनंद भ9न

आ/हाला alludes क$ एक शB$ आहे.आपण �ेम असे /हणायचे होते काय , मी िचंता

��येक `ण हा �r मी fascinas कारण फB थोडे /हणनू , तु/हाला वाटत .आपले

yाइटनेस नेहमी मला दोन cabemos , पण आपण नेहमी सवा�त संुदर आहेत जेथे

एक �ेम म�ये एक हष�भरीत िचP आहे .फB तू मला सम:ृ , आपण वेडा खरे

�ेमळपणा आहेत भरा िवचार करणे दूर सोपे सुय�दय आला

तोडायचे

एके िदवशी झीज तटू नाही chorares साठी आपला चेहरा जमा होईल होती

होते अंतया�म यात जा ित\हीसांजा सावली भंग िचP शु: आिण कYYया क+पना गडद

जागतृ वषf तारा , �वKन झोपेत चालणारा , आ�मा एक राP , क$ गे+या एक झोपेतनू

सरोवराYया म�यभागी जागे �वKन , अिधक अनंतकाळचे वेकनेहमी पोहोचत आिण फB

दुसया� तुकडा सा�य आप+या डॅश एक असीम ओळ �वKन जागे आिण समज िव?ास ... 

- आिण काय एक िदवस तो खोल झोप पाह.
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जोडी

एक चंुबन अिधक कदािचत नाही /हणतोय आपण गोड मािहत आिण आपण चांगले श@द

सांगतो आिण आपण घ{ वाटते dदय एक शेक देणे री�ेश आ/हाला आिण इYछा

numbs शांततेत झोप पािहजे Oांची घ{ वीण जमली आिण untied नाहीमी आप+या

अंत: करणात नाही rhythmically दु: ख िकंवा sand'm आप+या पाऊस पाणी

आिण दगड , सहजग�या िवलग नाही क$ एक वाईट beating'm आिण आपण न

आपण savoring गंभीरपणे आिण �प&ता हवेचा एक ?ास pumps'm क$ नसा

म�ये वत�मान आहेमाझे तु^यावर �ेम आहे जसे माझे जोडी जोडा आहेत कारण मी

�याYया एक कोणतेही �तरीय बटू जखडणे �ती`ा सोडले िखशात आिण पवू�वत कधीच

क$ टाय शोधात अधा� आहे येथे िस: केले आहे.

आजीवन

अनंतकाळचे म�ये तेथे नाही ठेवा आिण नंतर तो सुमारे , तो संघष� िकंवा तडाखा

िनिम�ती , क+पनाशB$ मन dissident उwेिजत होऊन भरभर बोलत राहणे भीती

आहे आिण एक िबंदू culminates हाताळू िकंवा फB िहर6या उदयास शोध काढूण

रंगिव7यासाठी कोणताही माग� नाहीटोन आिण राहतात आिण , येथे आपण नेहमी

दाखिवणे होते �कोअर आहे भरभराट क$ टोन ह�तगत जीवन , अंतया�म आयुGय

�ेम

लवकर पाहा तो जात आिण खारट समुF दगड म�ये Sॅश िजंकली आिण plated 

खोली इYछा नाही आिण �टॅ7ड पाहा कोणतेही �तरीय

शांततापणू� पोहणे �वेश करते आिण मी दुसoया बाजलूा काहीही पिlम र�ता पाणी िमळत

gोत �वतः सहभागी आढळले िवचारमeन थंड फB एकाच पाऊल जेथे जेथे कधीही

कठीण आहे आिण आगाऊ आपण गंुडाळणे कॉल तु^या मनात नाटक संगीत करते, 

समुF व जिमनीव9न �ेम पुरेसे िजंक7यासाठी .

वॉल

ते थंड एकेरीवर मािहत नाही काय झाले, तर , उ�साही थंडगार मन desecrated , 

आिण आ�मा िनराशा नाही कारण , hallucinate होईल आिण कधीही येत जात एक

शरीर , 6याज superioriza ब: जीव , यापे`ा माग� न शु: शg , िवS$पण ती
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शु: नंतर �या ठळकपणे subjugation क$ एक बंद मंडळ , अध�वट अथ� उघड

आिण tम अमया�दपणा मेघगज�ना संबंधी वाद िनमा�ण आिण सव�काही थांबेल आहे ते6हा

�भाव yाइटनेस पण आ�मा रोग शरीराYया या गरजा आिणजाणीवपवू�क �याYया �वत: 

Yया जात आिण लेवी अधोलोकात आ/हाला plunges , आिण मन: ि�थती आिण

आ�मा रोग अ�व�थ करणारी आहे जे एक प)रिश& /हणनू राहते एक गाठ सहन वेदना

आिण कसे िनGकाळजी आहे क$ मीटर दूर आहे आिण चालू लाग आहे कोण प)रणाम

आिण �भावआ�मा , आ�मा बठैक , शरीर शरीर नंतर वय िकंवा आजार रोग आिण

जखमेYया सहन क9 शकत नाही कारण सव� destabilizing घटक िकंवा �वत: 

ची आिण �वाथ� हा आ�मा आमYया होईल पण अ�व�थ करणारी आहे ते जेथे िजवंत म�ये

गटाम�ये समािव& केलेआ�मा आिण t& आिण पादाSांत आ�मा वर िवचार कायदे या

कळस शु: , मजबतू हाड� अ`म एक िभंत उडी /हणनू .

िवचार

एक Fव िजवंत शु: ?ास स�दय� होते पाहा सुसंवादी, तुCया मा�यमातनू सौहाद�पणू�

वातावरणात समथ�न आिण एक जादू शरीर भंग आिण सामने जगाचे बेशु: लाजाळू

penetrates क+पनाशB$ , मोिहनी एक िवसज�न वेडेपणा आिण खोल एक �[ोक

poured आिणगिणत श@द दर/यान abयमान सीमा होते आिण िवचार कधीही क+पना

, िवचार आिण बदल7यासाठी अिभनय , जात superiorize आlय�चिकत झाले

कारण आप+या बदलणे िवचार न करता भावना आिण कृती वाढली आहे.

मPैी

सव� दूर का+पिनक शPू पासनू िनवारा होत पाह. ित\हीसांजा ट्वायलाइट , लढाई , राPी

पडत होती शांतता बंद , मन: शांती एक यु:िवराम पार होईल, आिण ते मी खाईन मऊ

�वचा वाटत क$ �या �पश� वाटू लागलेआिण कोण�याही उ�कटतेने िकंवा �ेम आिण जे

घरटे एक थंब फB �पश� आिण फB ते सारखे वाटले आिण सव� ऊजा� साखळी खच�

काय क+पना पे`ा आपुलक$चे शा?त ऊजा� शु: मPैी मजबतू मुख-मुFा संयोजन .

जाणनू �या

Dazzled आिण आlय� सांडलेले रस , अनुषंिगक खरंच िख\न िकंवा affronted 

पण इशारा राXय बसलेला , minimalism चाक ते6हा सव� शहर , �यामुळे गJधळून

िकंवा गरैसमज िकमान अथ� न िनण�य घे7यात आला तर माहीत नाही पण ते सव� अथ�
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�ाL होतोसाधी आनंद वाचणे आिण �या बोल7याचा अथ� , लेखन, वाहतकू िशकणे आिण

िशकवणे मािहती , ?ास वारा grows ती /हणाली, न& राहते घडते आिण सव�काही

वाटले आिण पािह+या, ते6हा गरज नाही, पण फB िदसत नाही िवनंती िलह. जे6हा

,आिण नंतर पाहा , अिधक जाणवू लागलं होते आली आहे /हणाला यांनी सांिगतले

poisando 7 समुF उड्डाण करणारे हवाई प)रवहन , अabय , िमP कोण�याही िमP

क$ िमP आिण अिवभाXय पण एक चेतावणी , धावा , धावा मागा�ने �ितभेचा िवचार

आिण जात नाही क+पना नाही abयमानपण नेहमी ज\म झाला आहे सा` एक िदवस

आधीच आज , आता भिवGयात आिण आिण सव� वरील एक साधी उबदार आनंद तयार

आिण क+पना आिण िठकाणी पु\हा आिण पु\हा पु\हा तयार पासनू हाड� लेखन आहे

कारण ��येक फB मत जे कधीच क9नतो सोडून , पण एकदा तेथे , आधीच शDयतो

उपि�थत वेळेवर आिण सा`ीदार तNय , सि�हस आहेत घड्याळ आिण िवतळणे आिण

सामा\य काळसर �यामुळे सामा\य सुख एक अिQतीय अथ� पाह. , आिण होती फB

फBसकाळी लवकर उठून आिण �बोधन आिण Pragmatically गडद आिण �काश

जादू राPी आिण levitating आिण परत , एक उwर , ती होती एक कक� श आिण

shimmering अथा�तच एक बोट रोईगं एक िबंदू आिण �यामुळे हाड� एक समुF

क+पना होते अफाट होतेआिण समुF �चंड राग या यजमान न बेकायदेशीर ि[प पwे

जेणेक9न एक िPकोण , एक िवसरला िजवंत सारखे मन अभेm आ�मा एक दगडी

शवपेटी एक िपरॅिमड ... /हणनू उलट एक चौरस चAडू साइटवर कोरड्या नाही क$ एक

पानांचे एक िचP जात होताइतर Vह संपक� िटकवनू ठेव7यासाठी आिण िदवस तो

ऐषारामात घालवीत शाखा आिण फुले माळी ज\म , झाडं /हणनू �वास पेन आिण

आमYया Vह ��येक �पशा� , उपVह िकंवा एकच धागा लेखन �याचे पुरवठा म�ये एक

eलो आहेतचांदणे मुलाYया भाषा संबंधात मुले मऊ �वचा सवा�िधकार आहे क$ , काय

आिण नंतर दुसया� उडी अिधक उडी एक करडू �याला वाढतात पाहणे ज\म आिण

िवशेषत: पाह. आिण जाणनू �या आिण आपण पाह. सव�काही आिण बदललेले कायदा

जाणनू घे7यासाठी जात होतेकारण िश`ण दुहेरी िनरी`क हाताशी पालक आिण िश`ण

जाणनू घे7यासाठी आिण /युYयुअल िश`ण जा�त माझे आहे आिण आप+या आ6हान वाढू

होईल आिण आपण नेहमी जाणनू घे7यासाठी आिण अितशय लाइ6ह माहीत आहे एक

जोडी आहे जो जुळी मुले , हे जाणनू घे7यास .

मी चांगला आचार वा�तिवक जात सारखे पाह7यासाठी मला बचाव एक दु: ख वाटत

पण नेहमी एक दु: खी clown'm बनावट ि�मत /हणनू , आनंद �वास आिण एक
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िबंदू राह7याYया होईल सामा\य िठकाणी मला बनवते एक qलोट वाटत बाहेर अनुकूल

नाही आतYया dista �वत: Yया abय एक फारच वाईट पालक हे व:ृ�वाला �ितरोध , 

अनसैिग�क गो& वाटते पण एक �ाणी रानटी Sूरता आिण गती वाटते /हणनू , 

strangles सु9 होते आिण शोध काढूण आहे न वेळी आिण आगाऊ आिण �वासात

एक नसैिग�क शB$ सारखे अपयश नेमणू देणे ठार जेथे, , ओगंळ ितर�करणीय आिण

�वगा�त तापमान उंची शपथ पाहा खरंच पापी �ितमा या िहंसक लाट फB सव� Sूरता

झाली आिण सुधारीत करणे वाईट वेळ आहे , थांबवू /हणते क$ , आनंदी आिण �स\न

ताXया झAडू येतो flourishes आिण growsअचानक काहीही क9 िकंवा काहीही

Pास आिण शु�द गती आपण हवा आवाज करते सांगते आिण आपण नाही �देश ता@यात

घेतला ितर�कार करतो क$ सापळा जगणे कधी जाणनू नाही न , आपण मला भीती न

ते सव� िवजय िवचार ठेवलेआपण आप+या मानवी �वत: म�ये आपण

thundercloud आहे �ती चांगली कामे आपण मी तुला करत �ितबंध आ/ही सु9

करा करणार नाही एक योजना आहे कारण दांडपोतेरे क$ �पश� िपयानो िवचा9 �ॉप

पNृवीवर �टार करा आिण qलॅट वाहतकू आिण वाहतकू िदसेल आहेतपाऊस होत िनिवदा

आिण ओलसर पNृवीवर �स\न चेहरा वाचन आ/हाला बनवते मि+ट - प)रवत�नशील

ि�थती आ/ही आमचा िव?ास आहे क$ सव� अिधकार आहेत कारण होते, ते सव� वरील , 

िवल`ण वा�तववादी अ7वgे कर7यासाठी alludes , �याची शB$ एक आिक� टेDचर

अिभयांिPक$ न तक� आहे असे िदसतेम+ूये फुले आहेत गडद आसपासYया काचेYया पण

पणू�पणे पारदश�क smoked टन सतत �यांना पाणी आहे आिण आ/ही सव� बेदी आिण

Sूरता योeय औषधाचा िकंवा िवषाचा घोट यािशवाय मनुGयाYया फार आ�मा आहे /हणनू

काय आहे िबयाणे मनात grows �याच पासनू िभ\न असजूादूची �यांचा शेवट सव�

आ/ही शु: जL आिण अंमलात एक खोल खड्डा derailing आहे जा�त एक नJद

�काश पाहतो, जे म�ये बोगदा आहे .

पाहा , कोणीही बोगदा थेट �काश इनपुट पुरवणे आिण काय आ/ही जीवन ओळ आहे

आिण घे7यात येणार आहे कारण आप+या माग� लागतो आहे �यांYया जगात िवजय .

दु: ख सहन खोल �ेम वाटले होते �ेम तळाशी अधा� पlाwाप गमावले आिण वा�त6य

िवसरला .

ओळी दोन गुण आहेत /हणनू , नDक$च , घाला असीम foresees नाही मया�दा एक

लहान आिण सतत ओळ अिधक अिनिlत काही नसलेले /हणनू खाPी काहीही , सव�
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आिण शेवट कसे ओवरनंतर राहणा मुखवटा पाहाएक ?ास सव�काही वाटले /हणनू

सुय�दय आिण म�ृयू फB अमया�िदतपणे फB चेहरा ते दुसoया चेहरा पण गडद लपवू

कर7यासाठी कधी पािहले न6हते , फB कारण , हळूहळू येत आहे .

मेमरी

आपण तु^यावर �ेम करतो वाटले आपण आपण पािहले चंुबन घेतले दुसया� नेहमी आपण

असे िलह.न साठी खपूच मी दु: ख सहन आिण मरण पावला आिण कधीच मला तु/हाला

मरावे अिधक इYछुक काहीही दु: ख असे ितला का वाटले नाही ल`ात ठेवा क$ �ेम

म�ये येतात �ेम नाही रािहले, आपण दु: ख सहन आहेकारण आपण कधीही फB

गमावले वाटले .

िदले+या `णात ि�यकर आतापयTत फB एक िदवस दूर कोणीतरी आधीच ि�यकर �ेम

पासनू होती .

reflections

िमरर म�ये ज\म काहीतरी साठी �ती`ा करीत आहे मला आिण मा^या �ितिबंब फB

कसे चांगले आिण केवळ �याYया �ितमा िमरर न हे सोपे �ितिबंब �सा)रत होते

�ितिबंिबत आहे .

आप+या मोिहनी क9न कोप मागा�ने खरे िशटी प`ी आिण �वातं�य सव� मनोरथ होतो

जेथे पहाट असे �प& एक गडद राPी साफ राPी .

लेखन

मी ... आिण एक भिूमका आिण एक पेन असू शकतात क$ जा�त चांगले आकष�क

िवशेषत: िवचार फB �य�न

उwीण�

अ�याय सात मरण !होय , तो अंितम कटुता न बरोबर उलट्या िदशेने तJड उभे क9न

राहणे सु9वातीस सुuवात झाली , पण �ेमळपणा न ि[प सवा�त कमी िवरोध नाही मतूp

तयार केली आिण धयै� न होता आिण सव�Yच सव�काही आिण काहीही क+पना , सोडा

िकंवा या िठकाणी राह. वेळ होतीकधीकधी तो , मी घेऊन जाईल काही सुटेल ते6हा

काहीही , सव� आिण सव� इिYछत आहे , गेला, आिण भीती वाटते िकंवा ि[प सव� मी आहे

संुदर खोली म�ये िवसज�न या जगात परत आहे थरथर कापत नाही /हणते क$ अ�यंत
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तळाशी गेला, क$ मी काय िवचार आहे.

अंतर शेवटी आहे जेथे precipice Abyss'm .

�ती`ा आिण तो बनवू आिण उडी अभावी , दोरीवरYया �मोिकंग गंत6य िचंता �Sोिलंग

न जात होता , तसेच बसनू आ/ही नेहमी काहीतरी करायचे नेहमी काहीतरी वाट पाहत

ansiosíssimo मोड म�ये िजवंत जरी वय बदलते , आ/हाला सव� काही /हणनू

�वेYछेने अिनYछेने �टॅ7ड.

िशडी

मी equacionei बसला , पण प)रणाम गेला आिण हळू हळू कधीही घसरण खाली

उतरला पायoया आिण हलके व गडद आिण कडक तेथे mायला �याला दुसoया युB$

दर/यान िलqट खाली , अशी अपे`ा बंद नाही .

मुHय काया�लय

एक झीज तटू, एक अंतkा�न िकंवा नाश , क$ िवचार उपहारगहृ �$ज पासनू एक पेय

संुदर आहे आिण �थािनक मुHयालयात आणणे आिण सव�काही satiated आिण भ6य

अि�त�व नाही .

समाL नाराज , समाL /हणनू ितला िवजेता /हणनू या काही सुरळीत परत जाऊ इिYछत

नाही पािहले पलीकडे श@द ऐका आहे आिण /हणनू मी आहे आिण मी लहान आहे

सोल

काय होता तो शिBशाली सयू� आहे , पुनuXजीवन आिण पुनज�\म झालेला वा�त6य

सुरवात आले+या पहाट एक खटला क9न तानाजी पड+याची बातमी िमळाली वाटले .

धरू पाहा पडदा म�ये समजा , तेथे तो चम�पP काय�Sम पाहा ज\म आहे , ते `िणक

होता आिण �लॅब दूर आणले आिण फB �याYया �ितमा ��येक `ण पाह7यासाठी एक

�ितमा आणखी एक जीवन सोपे आहे जगणे आिण पुनज�\म झालेला

आहात धपू वेडेपणा वास , सव� अनावwृ नातेवाईक न िवचार वेडेपणा यातना, एक dदय

अनाथ , देखावा hurts आिण इYछा आिण उ�कट इYछा आघाडी फB एक `ण एक

ठार क$ अनेकांना एक �ेम वेदनाआपले िवचार या वेळी , कदािचत सव� देखावा चांग+या

�ितमा /हणनू माP नाही फB अि�त�वात िकंवा सव� भौितक अि�त�व वेळी मरणार
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नाही मन अटी आिण सगळं रन नाही , िकंवा होऊ शकते .

राह7याची संपणारा

जीवन आिण म�ृयू दर/यान ?गोटा!`मा , �थीत आहे ?�प& , कोण ठार कधीही ?

��येकजण एक `ण जगणे बाक$ आहे .सव� अपवाद न करता /हणनू लवकरच जीवघेणा

आ/ही लवकरच मरणार नाही वाटत आिण नंतर आपण जग ू , �यामुळे वमैन�यासंबंधी

हा�या�पद आहे

Leaver

ि�य िमP ... मी खपू लांब िलह. आहे ... पण ... मला थोडा वेळ िमP ... मला तुमचा

मागणी आज राPी गेले होते ... !माझा संधी �या ... �वगा�त गमावले माझा �वातं�य

... ... मला माझा िमP `मा करा ... आपण घे7यात आले ... return'sa आनंद

... /हणनू शांत ... आिण सव�P शांतता होती , अधा�म�ृयू झाला होता ... `मा होते

... गे+या वचन -way ...

yोकन

मला माझा आ�मा बाGपीभवन , तर काही , क+पनार/य कर7यासाठी िवसराळू गुL

अिधक मोडतोड राहील.एक पायम+ली उदय िविश& दुसया� `ण , Yया idleness 

बुडाले .

6हा

एक आवाज , एक तJड dदय , एक सुसO �पश� , एक रंग एक �वKन क+पनाशB$चं

क$ िचक रB िचP पलीकडे , एक `ण , िजवावर उदार अिQतीय आिण मया�दा कापनू

संघष� न अंतर न तीxणपणा पासनू �ेरणा म�ये खपू आनंद देणेलाल आिण एक अथ�

वेदना दाह , तो एक कोडे , पण एक वा�तव , एक a&ी नाही .इतर एकP आला

आिण आ/ही एक माफ$चा सा`ीदार आिण उलट आिण �ितकृत दुखले, एक अि�त�व , 

उ�साहवध�क िदसत िव?ास ते6हा .

सव� दुखापत मी वत�मान नोड न भीती कuणा , वेडा शांत आिण शु: आ�मा न

कोणीतरी संबंिधत , पण Oांची घ{ वीण जमली , आिण संयुB , एक - माग� शेवटी

एक इYछा आहे आिण असे वाटते क$शेवटी काहीही अस ू...
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अनुपि�थतीत

�पश� आिण आपले जग आढळ+यास, िकमान कोणीतरी मा^या वा�तव surpasses 

क$ िव?ास , एक िन: श@द �पश� संवेदनशीलता न करता, अशु: होईल .माझे दु: ख

अ7वgे /हणनू �ाKय सव� आनंद सोपे आहे .जादू क9न , तु/ही /हणता एक िदवस

लोखंडाचा न करता, तू मला पाह. , मला वाटत �पश� आिण मी कोण आिण मी तु/हांला

पुढील होईल ते पाहा.सव� बन� ते6हा मला क$ एक बन� सामना बिणTग वेदना

संपेल.कधीही आपण �याला सोडून क$ आपण �ेम नेहमी आपण �ेम आिण मािहत नाही

कारण आपण दु: ख क$ सांगाल आपण तसे, आपण घेतला ...

आकृती

मी अनेकदा माझे dदय िवजय �या पे`ा आपण �ेम ...

�ेम करा | आपण �ेरणा | | �याच हवा मी ?ास

मी आपले जग रंगिव7यासाठी सव� रंग आहे ...

  मला , आपण आिण �या साठी मला आवडत

एक िदवस

माझे मन आज एक 9ट लागवड , हे झाड

तो मला आत जगतो , कारण तो फाटले+या जाऊ शकते कधीही जीवन साठी �ेम

/हणतात

[ा\सफॉम�र

��य`ात प)रवत�न शB$ िश+लक चमकत .

िवmुत पनेॅल �थान आिण विै?क शB$ गंत6ये िनयंिPत करते.

सयू��काश

अंत: लागतो

पNृवीवरील िनसग� अ�प& करा.
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�काश vोत जिमनीवर थAब जसेयते के$ जीवन आिण �काश gोत .

दीपगहृ

सतत िवकृती Yया pivotally चळवळ बसल.े

Electrocution

dदय electrocution सह दुल�` करणेगJगाट करणारा नसा .

इलDे[ोमॅeनिेटक लाटा

येआिण लाटा मंडळ सुमारे waveforms िवचार जा .

वीज

सिक� ट लहर मला आणतेक$ या वत�मान माझेशरीर मा�यमातनू धावा

इलिेD[कल नाडी

मी मोड �सा)रत िवmुत अपवाद क9न पािहलेआह े.

स�य �काश

अंतया�म �रेणा सापडल+ेया त6ेहा स�य वाह�या .

@लॅकआउट

Callan जात उXवल भावना आवाज दाणादाण उडवली आह े.

िदवा

वदेना िदवे

Melted रागाचा झटका जमा.

इलिेD[क दरवाजे

उघडा हलDया �पश� , पण उघड7यासाठी नाही बंद कर7याची वळे .

मोटरसायकल chainsaw

103



गडद ऊजा� दोलायमान Qषे मुळ सेह कट.

Electrocuted

तजे�वी धरू म�य ेElectrocuted �मतृी सवf.

इलDे[ोमॅeनिेटक वादळी

अनावर असीम electromagnetismos मनेथवा .

रे वीजपुरवठा

मन paralyzes एक वीजपुरवठा ऊजा� तुळई /हणनू .

दु& िदवे

��यके जात एक दु& वीजपुरवठा �काश flashes आह े.

चमकणारा

चमकणारे िदवेमला plaguing

अखंड साखळी र�ता .

मंद �काश

अपारदश�क िदवेमंद �काशात अप)रिचत �ाणी tमिनरास करणारा .

इलिेD[कल वायर

तारा मला शरीर दोलायमान ऊजा� धाव.

10 िवmुत सिक� ट

Subo आिण 10 सिक� ट म�ये�गती आिण अिवनाशी शB$ अपयश आह े.

इलिेD[कल गडी बाद हो7याचा Sम

इलिेD[क परमानंद आिण भावना श@द पडल े.

�काश कट
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ठीक आिण तेज�वी �ित�वनी ,

आवाज yेिकंग वेधनू घेणारा �काश �काशमय .

िवजा गडद

असतेच a&ीचा आवड असले+या चुक$चा समज �ाणी अ�प& .

qलोरोस\स

@लमू आिण सव� िदशा आिण अथ� म�ये नाही मेघगज�ना होणे.

" Ofusculência "

िवmु+लता छेदन दुसया� इYछा संवेदना आिण िदसते सावली .

�काशमान होणे

गितमान आिण तL झा+यावर �काशमान होणारा शॉक - िवmुतघटाचा धारण , तुमYया

आ�/याचा खोल arcs intersecting .

Electrocutáveis

एक इशारा /हणनू मला एक मजबतू आिण िनिlत �काश /हणू भावना

incongruities फटकाव+या .

ट्वायलाइट अनुपि�थतीत

हलDया िवmु+लता सह खपू आनंद मा^या आ�/या उYच िदवे म�ये हलDया मला ओघ .

आठवण

एक तेज�वी िदवशी करार गढून गेलेला , मी तु/हांला अंधारात आिण �काश शB$

बाहेर येणे तयार आहे , संपणू� constelar समुदाय शB$ व ऊजा� िवत)रत करेल.

धमक$ �काश

आ/हाला Pास आिण धोका कधी mा क$ या अशा लोकांसाठी असलेला िदवे धमक$ .

राP �काश
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धयैा�ने तJड देणे गांवढळ `ण आिण अ`म आपण accompanies क$ या �काश

गुLता आपण धाकदपटशा दाखिवणे .

लाल �काश

�खर लाल �काश आिण अवरोिधत करणे �वेगक नसा .

शॉक

6यापक अपवाद अप न Zarpares शॉक आिण दूिषत मनात .

कंपनी �काश

घडू नाही काय illuminated आिण नाही कंपनी �काश वाटते .

थंडर

थंडर दळणे आिण �ेम भुकेलेला िनवडणकू िछ\निभ\न .

शिBशाली �काश

शिBशाली िदवे आवाज शै̀ िणक इतरांना जीवन दुसoयांना दोषी ठरवू

िकरण

कसे शिBशाली आिण जखडणे अशDय संबंध कट क$ िकरण lacerating .

मंद �काश

अवजड �काश तुCया आत �वेश करणे हे सावली केली, जाग9कता .

तेज�वी �काश

अंतया�म काळा �काश mists tमिनरास

विै?क �काश

आ�मा िवसरभोळेपणा आराम एक भेदक आिण खोल िव? /हणनू .

�काश पॉवर

�काश Yया उपचार हा शB$ िनराशा मुलाची मला कारण filaments �कािशत , मी
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कृतk आहे .दररोज जीवनात चालू y}ानंद िदशेने मला माग�दश�न या �काश , कपडे

काढले मगर जीवघेणा आनंद /हणनू जर का मेघगज�ना अप कwल मला आिण

flashes मला आजारी भिवGयात आिण अवा�तव घाबरतात.

�यामुळे होय �काश आिण मला बरे आिण आकि�मक थंडी वाजनू ह�डह�डी भरणे आिण

अचकूता या उGणतेसंबंधी िकंवा कॅलरीसंबंधी आतडी बाक$ चळवळ बरे .मी ितला �काश

रन ऊजा� आहे क$ भीती कारण या �काश मला गे+या tमिनरास करणारा असेल तर

मला माहीत नाही .�यामुळे , दोन दांडे, दोन ऊजा� कमाल आहेत .मी सकारा�मक

आिण उपचार आिण काळा आिण तुमचे नाही वेगळं वाटतंय होते .या �काश संSमण

आिण अपारदश�क भावनांना , नाही भावना ए/बेडेड िकंवा कोणी न करता, भावना

आिण त�काळ आिण भावनावश पहाटेचे तक� शB$ �प& आहे.�काश , मजबतू �खर

आहे आिण तो िवरोध कोण , शु:ीवर , �काश सामील सव� �याचे िकरण बन� .

तेथे, नाही भावनावश ऊजा� आिण शB$ एक तीxण , @लू रे आिण अनुभवी गरम

flashes Yया ventilaste आिण दुभा�वनायुB नाही आिण फ$ड �काश न साव+या

सारHया आ/हाला बळी क$ 6यापक िवचार /हणनू आपण गुणवwा आिण सामNय� घेईल

.आिण /हणनू मी तु/हांला �काश आहे क$ सांगू इिYछत आिण मग ही मेघगज�ना , 

वादळ , ऊजा� आिण �काश , मलूत: �प& �काश , आिण शु: आ/हाला पार आिण

आ/हाला फ$ड आिण कधी कधी आ/हाला ब\स� क$ आग , /हणनू केले जीवन आहे क$

आग �याYया सवा�त �ाचीन �व9पात आहे�यांYया काही खा+लेले नाही शॉक आिण

अपमान करतात आिण �यांYया सहभाग माफ कारणे शोधू शB$ न सहन शB$ आिण

चेतना देणे हे फार कारण िकंवा ऊजा� अथ� िवu: [ाि\सशनल आिण िवरोधकांना िदवे , 

तेथे ऊजा� न �काश आहे आिण सव� ऊजा� आहे ,सव�काही �काश आिण चळवळ आिण

वत�मान , तो �वतः जात intimidating आहे आहे आिण अनेकदा ते इतर ऊजा�

फासा छाती परंतु आप+या �काश बाहेर ठेवणे �य�न क9 diriment नाही कारण

समजत नाही क$ िविचP शु+क आ/हाला confronts , पण तीउपि�थत आहे आिण

तो कसा �गट झाले आहे a&ी`ेप भावनांना infiltrates आिण वेळा शांतता

मा�यमातनू आ/हाला िवचार �प& दाखवते , आिण abय कठीण /हणनू शांत आहे आिण

इतर नकारा�मक िकंवा सकारा�मक ऊजा� मा�यमातनू पास क$ लXजा�पद अपंग

आनंद.पण �काश , @लू रे intimidating , पण आपण वाह.न आिण इिYछत

अस+यास कोण ऊजा� �वीकार करतो असे एक खरं आहे �काश गती, त�काळ , 
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दुसरा, वेळ अपणूाTक , आिण �या वेळी /हणनू नाही चAडू असतील समकालीन

आहे�ेमवक� िकंवा ��येक ऊजा� अिधकार , सकारा�मक िकंवा नकारा�मक �भाव आहे

िकंवा नाही हे आहे कारण सवा�त हा�या�पद वत�न .दोलायमान ऊजा� वाह.न आिण सुख

आिण सयू� भुकेलेला समजतूदारपणा आिण वेडेपणा तट�थ खांब घडते काळा Faíska 

Yया lacerating प)रणाम आहे , /हणनू मी तु/हाला �काश Qारे पोहचले जाऊ आपले

�वत: चे ऊजा� वापर आिण राख /हणनू बन� ि�मत esbaterá स+ला देतो,stirred 

ते6हा उGणता लोप , पण आSमक .दुसया� कोनमापक यंP आहे ि�समस अबािधत

िवचार @लू रे आिण बंधने लाद7यासाठी सांगत आ/हाला जगू क$ झाड िदवे भर .@लू रे

�याYया माग� , िदशा , माग�दश�न माहीत आिण \याय ऊजा� आिण photons , शDय

शॉट� सिक� ट , पण दोलायमान आिण नेहमी �काश वेगाने �वास भावनावश परंतु िनळा

नाही रे �ेम आहे .हे �नॅपशॉट , मेघगज�ना नीट ढवळून �यावे, िजवंत आ/हाला

टाळ7यासाठी आिण ठळकपणे �वनातीत वेग पण /हणनू शिBशाली नाही िनिम�ती जो

आवाज लाट �भािवत हटवादी ऊजा� पण नाही मोकळेपणाने भावना 6यB करणारा

अडवणकू ठळक या संSमण ऊजा� आहे .एक जा7यावर आिण दाखवायचे तेज�वी लोक

/हणनू वा�तव आहे आिण अस�य िदसते, पण का+पिनक िदवे देखील तो क+पनाशB$

�काश अिधकार आहे काय तपशील �या अपारदश�क िदवे गोठणे.

@लू रे

संतL @लू रे मला गिलYछ pores पवू�Vहदूिषत a&ी आिण िनCया िवmु+लता वध

करीन क$ intolerances वाहते ऊजा� तेज�वी जाऊ भंग .

लेझर �काश

या िकरणांYया �काश भेदक आिण अabयपणे न पािहलेला आिण ल` न िदला गेलेला

आरपार आहे .तो �वत: Yया मानिसक दोन र�ते एकमेकांना ओलांडतात संबंिधत

पायरी एक मानिसक आिण मा�टर �काश आहे .िवष िवचार आिण पवू�कि+पत क+पना

�याYया तुळई हवा मा�यमातनू न भरणारा आिण िन9पFवी कारणे िवष आिण �याYया

उतारा गो& आहे.

छतावरील �काश

या धरू िदशा आिण कृती , िSया सलै डोDयावर म�ये अपणू� ठेवले अ�कट मन rags 

आठवणी �काश 6यापनू टाकतात, क$ ously मंद आिण uncoordinated 
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massificador Yया वेडािपसा िवचार पाऊल cools क$ मोटर .zम, िवzाम, वेळ

छेदन मोह आहे आिण मAदू आिण रोमांचक िदवे Deambulante mains �ेरणा

िवतरण .

कायमचे माळा साग आिण काही आहेत क$ या आठवणी नेहमी उघडे िकंवा मोठी पेटी

बंद आहेत .

िवजा

उGणता गडद आिण िनlल आिण शांत होते , पण zेणी आिण तसे घडते ते6हा आवाज

राहतात आिण इतर िदवे आिण illuminations िकंवा िमिनएचर अगदी सोपे अmाप

येतील `णभंगरू अंधार चालेन कर7यासाठी संताप बािधत क$ मतृ आिण जबरद�त आहे

आिण तोड+या आिणअिधक वीजपुरवठा silences .या िवmु+लता या जगात दुसया�

िवmु+लता पडले वेळी संधी मालमwा िSया negligenciador अथ� Fव ि�थतीम�ये

असलेला पदाथ� घन9प होऊन खाली बसणे क$ �भावी लवडआसारखा जारी क9न

िच\हांिकत आप+या कत�6याची जाणीव सवf.या व\य आिण मजबतू इgी गरम

िच\हांिकत क$ िफकट राखाडी राख फB आपण गे+या हलका राखाडी आिण सव�6यापी

भिवGयात िवस9 होत नाही आिण �या बंड आपण संSमण आहेत दोनच .`ण जोरावर

कट आिण हळू हळू wrenching आिण effusively आपण िनयंिPत, आिण धयै�

श@द �मतृी आिण �काश आप+या तहान pouring म�ये drowns �काशाYया एक

चांगले म�ये आपण िभरकावतो सांगत �सार करतो.एक गलबला आप+या अंत: करणात

िश{्या आिण blinks नंतर सशB आिण शिBशाली िकंवा नाजकू आिण िवषयासB

काहीतरी , इYछा जळत एक चंुबक$य शरीराYया मंदावलेली िनखारे , अगदी एका

बाजलूा उ�प\न होत नाही क$ दुहेरी 6यिBम�व /हणनू या दुहेरी अपमान अ`र आहेत

िकंवादुसया� .या हलका राखाडी उGणता गडद आिण `ु+लक आिण पाऊस �यांYया

उGणता संर`ण आिण खंड आिण शा?त जागा ओलांडून क$ पसरला खाऊन टाकले.

आनंद �काश

भंग आिण सव� सुिवधांनी युB आ/हाला अंतरंग देते आिण अगिणत सुख िनराशावादी

आिण िचंता रसायन बसनू आनंद आ/हाला ठरतो, परंतु तुसडा नाही , पण जात िकंवा

भावना िकंवा भावना tमिनरास करणारा क$ आनंद साधा उपरा चेहरे छापली या
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�काश.आपण आनंद dazzling आिण शायिनंग आिण सुख जा�त वाटले आकंुचन

आराम वाटत क$ भावना , इतर भावनांना आिण सुख आ/हाला पुनिन�दfशने क$ या

अित)रB .आनंद ज\म िवकिसत आिण आकसत नाहीत आिण हलवा आिण वेडा आनंद

नकार केस म�ये पडणार नाही नाही क$ 6यसन ते कळत नाही.

कृिPम िनFा आणणारे �काश

ि�थर आिण �काश आहे, असा आ/हाला ठरतो जे �काश 6यसन इYछा वचन क$ �काश

कृिPम िनFा आणणारे सा`ीदार भावना चेहरा वाटले िफरत .कारण आ/ही कृिPम िनFा

आणणारे आनंद vोत लाड कोण zे| माणसू िनFा आणणारे जीवन /हणनू अ�वYछ , 

कज� आिण कज� न नाही कारखाने आहेत.या रे6ह केस आिण भुवया न�ता आिण

idleness लोड केले+या vices .िविवध �ितिSया समान िवचार नवीन आ6हाने

आ/हाला ठरतो क$ या �काश zे| , शु: इYछा तJड या वेडा आिण शु: �ितिSया ते

क9न िदले आिण सारखेच एकP येतात सलै दगडांचा होणार नाही, �याची शिB

�काश आहेगरम .

तेज�वी �काश

अंतया�म �काश चकूही सं�था गती वेगळा आिण तेज�वी दोन सोपे माग� दर/यान

oscillates , पण कोण�याही वीज पुरवठा न करता, तो �वत: ची समािव& आहे

आिण दु: ख आिण पोषण िवकिसत प:तशीरपणे संमोहन दहशत राहतो आहे .पण

जाणीवपवू�क एक �खर �काश रन नाही आहे आिण �वत: ची समान अिधकार बंद

पसरतो.

मनाला उ+हािसत करणारे मेघगज�ना

समथ�न आिण आ/ही हे क9न पािहले आहेत क$ येते क$ िवकृती वाढिव7यासाठी मनाला

उ+हािसत करणारे trovoa- मेघगज�नेसह शरू आवाज म�ये मनाला उ+हािसत करणारे

गंुतवणे .पण येथे तो बंद , zेणी आिण म6ूहीज नाही कारण फB काCया मेघगज�ना

िवकृती एक सबब सांगता येणार , कारण absorbance Yया िवस9न आिण खोल

अथा�ने क$ caging आिण grunts होईल क$ शB$ िकंवा आकिष�त न सुसंगत

�काश , radiatesआपण तयार िकंवा केवळ उपभोeय व�तू नाराज अ�वYछ आडवा

रंग , यांनी prejudiced dyed सुिनयोिजत आखणी दांत पाडणे , िकंवा सुख
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आनंद इिYछत अस+यास िकमान गुL न करता, मनाला उ+हािसत करणारे िदवे उिशर

जागितक �याला दु: ख .अखंड खरं तुकडे िवचार आ�/याने दूर आ/ही �यांYया

डोCयाला डोळा �Sॅच , िकंवा फB डोळे िमचकावणे ते6हा आ/हाला �िश`ण िदलं होतं

क$ न लागणे दुसया� जागितक क+पना Xयांनी आहेत imbued .ही चळवळ इतर

चळवळ , eलो घणृा आिण 6य�त िकंवा अगदी छोटं एक जात सोपे खरं distant आिण

िवसराळू मने फवारणी .थंडर मनाला उ+हािसत करणारे आहे आिण आहेत, �प& �यांना

न िवचारांना दूर नाही , bogeyman /हणनू अफवा आिण हेकेखोरपणा समांतर

वा�तव आहे , आिण खरंच आहे जरी इथे िविचP 6यिBम�वे आिण preexisting Yया

उपनावे खातो .�यामुळे का+पिनक आहे क$ शा?त गो& आहे, पण 5 प)रमाणे , 

polígonas आिण रेषेचा एक ि`तीज म�ये deports क$ काहीही , भीती , भीती

आहे , पण शDयता िकंवा कोण�याही िविश& अगदी िवषय नाही , हे िवशेष गुण

अ:�गोला:� आहेआिण zे| दे6हारे माजवणे िवचार .फुलं िकंवा `णी गोषवारा , होय वण�

ज\माला येतात डाळी कधी पािहले , आिण सजावट का क+पना , अनुकरण हालचाली

आिण योeय Yया filaments grows, पण ��येक गो& जाणीव क9न िदली आिण

कमीतकमी गणना .नाही गिणते मेघगज�ना ऊजा� मनाला उ+हािसत करणारे इतर

कोण�याही vोत िवचार हा�या�पद आहे क$ एक अ�सल लेखक आहे क$ वा�तिवक

आिण unpredictable आहे .पीठ आिण �ाचीन काळी �मुख पीठ आिण िपवळा पाने

desvanecestes आहे आिण bibliófagos eaten, आिण िचकाटी न

अ�चिलत �मतृी दम आिण बनावट आिण �याYया उपाय केले .उपकरणे मोज7यासाठी

वेढला ते Abyssinians rotulantes �वागत आिण Abyssinian थंडर

हसतात.गे+या �काशात गे+या �काश राहतात Xयांनी �यांना उwेजन देत राहा , 

पलीकडे संपणारा �या , �मुख �वगpय शरीरे खरं घडू त�काळ आSमण करणे.पण सव�

तेज�वी �r , अिधक िकंवा कमी तेज�वी िदवे , पण मागील mo- तळ गे+या

सुसंगत नाहीत क$ ऊजा� िकरणे , आहेत .गे+या िदवे , Xयामुळे हानीकारक

िकरणांपासनू सोडणे पण कोण�याही `णी , गती िकंवा `णी पेटणे इिYछते क$

कोण�याही �वYछ आिण तेज�वी �काश सावली नाही .गे+या उपि�थत , `ण , गती , 

दुसoया िकंवा अपणूाTक �ितYछेद , पण �याYया ऊजा� शB$ िकंवा �याYया तेजि�वता

�भािवत करत नाही .शB$ काय केलेली काही आहे कारण आ/ही , मग �काश िकंवा

kानी जात करत आनंद सुमारे प)रtमणा हेतू लोप होईपयTत चेहरा सुख म�ये वारा नाही

क$ y}ानंद �वाह शिBशाली आिण �प& �काश वेळ /हणनू नेहमी आहेत िकंवाफB
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�याYया गे+या , कमी �खर �काश , गे+या जीवन पासनू िकरणे �काश अपे`ा , पण

�या �काश त~व माग�दश�न नाही �काश नाडी चळवळ उघड केला आहे चालना िदली

क$ िवmुत �ेरणा ि[गर चालू �खर अिनयिमत वा�त6यदुसoया �नॅपशॉट , फB एक

साधी िDलक करा आिण तयार कडू �काश म�ये केले आिण फB सुमारे गे+या िदवे

Sॉल आिण िकरणो�सग� �वगpय शरीरे वाजणे क$ , म�सर व Qेष धोकादायक आिण

बन� glances िदसत .पण िकरणे िकरणे आहे आिण �काश दुसया� पे`ा मजबतू आहे , 

कारण िकरणे न करता सव� चालू असले+या सव� काही वेळा वेळी तुझा �काश जा�त

मजबतू काहीही , ते िकरणे एक बाब आहे क$ हे असे घाण आहे��येक एक �याYया शु:

�काश , तहान इYछा आिण क+पकता आिण शु: ऊजा� िवकास आिण िनिम�ती कारण

या नसैिग�क िदवे मला आला नाही .�काश रंग आहे क$ �काश जादू , िपवळा सयू�

ऊजा� छटा दाखवा �ितिबंिबत .खरं तर पहात जबाबदार नाही काय objectify 

कर7यासाठी foci, फB वाचले+या आिण संतुिलत अि�त�व आहे , जा�त �काश नाही

.वा�तिवक नाही /हणनू , आ/हाला जाणीव alludes शिBशाली िकरण फळ आहे

.पण काय आहे िकरण ?खरोखर लाजाळू िकंवा बेशु: आहे काय पाहा करावे आिण सव�

`ण नेत�ृवाखाली समजनू �या क$ अथ� भरपरू सुधारणा हो7याची शDयता नाही आहे क$

एक अडथळा .या िकडणे पवू�कि+पत अडथळा सुधारणा आिण ते अनु+लंघनीय �वाह

ते6हा खरं खराखुरा अडथCयांना आहेत /हणा.का /हणनू का+पिनक आिण वा�तिवक

िकंवा सव� tम आहे, िकंवा खरंच इYछा आिण लाजाळू म�ये बेशु: नेहमी उपि�थत

�काश आिण दर/यान नाही अडथळा आहे कारण स�य आ/हाला काहीच प)रणाम होत

नाही इतर िवचारांना आसन समान �वाहात राहतात अस�य आहेकाय - आ/ही खपू

नाही �वाह िकंवा अपवाद आहेत, पण गे+या �काश तो /हणतो राहाणाoया का+पिनक

एरो�पेस �वगpय �ाणी �काश शB$ होती, क$ िनण�य घेतला क$ बह� संHय आहेत, येथे

आ/ही बंिदवासात िव?ास कारण �वत: )रझ6ह� , पणिकंवा ते �काश 6य�यय आणू

आहेत कोण नंतर पु\हा उपाय , पण , �काश �काश िटपा Kले आिण ितYया बंद

कर7यासाठी पाहणे आहे नाही .

नसैिग�क �काश

या �प& आिण नसैिग�क �काश , तो सुसंगत नसैिग�क आहे क$ फB नसैिग�क आहे

./हणनू केवळ indulgences सेवा Conformities संकटात , संघष� , aि&कोन

आिण सम�या लाजाळू पण ते नसैिग�क आहे /हणनू नाही /हणनू खोल िवmुत घट .आिण
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नसैिग�क �काश दर/यान िकमान शॉक सव�काही सामा\य आिण नसैिग�क आहे कारण

नसैिग�क , आ/हाला सभोवार आिण आ/हाला सोपी आिण शांत येथे वाटते क$ नंतर आहे

.गंभीरपणे Yया डोस आवडत Xयांनी , आ/हाला सभोवार दार आिण पळून जातो आिण

िवशेषत: �पश� करणे, सुसO �पश� हवा , नसैिग�क आनंद .

िवभB शB$ �काश

ऊजा� जोरदार vोत , आपण केलेले बदल नंतर या अणुऊजा� क9न िहट िवचार जे

मानिसक बदल , radiates .या दोलायमान �काश ऊजा� mutations Yया zे|

जात उXवल प)रणाम grows आिण खरं दु: ख नाही पण एक मोर आ/हाला जL Yया

अपवाद seeps आिण काय� आ/हाला होऊ /हणनू .या गितमान आिण �प& �फोटक

िकरणे चालना.�यामुळे आ/ही योeय आिण शB$ प)रवत�न योजना आहे कारण अि�थरता

अशDय �काश गडगडणे क$ आि7वक एजंट असेल, �यांनी �यांचे ऊजा� शB$ म�ये

कळस आहे .आिण वळण जा�त मजबतू काहीही , आ/हाला नाही आिण िकरणो�सग�

आ/हाला वाढिव7यासाठी या बदल .

नशी+या िदवे

आ/ही वेळ मशीन आ/हाला दूर घेते या जगातील , तो परत आला ते6हा जादू िकंवा

सुसंवाद ते िकनाoयाला आिण तरंगणे आिण आ/हाला आकिष�त आिण एक चांगला इYछा

अस+याचे वा�तव देवाणघेवाण या मानसोपचार िदवे पंख िवजय पण एक वाईट जग वाट

बघत आहे तरवा�तिवक आकारमान आिण क+पनार/य, का+पिनक िकंवा सुख एक

जगात घेऊन जाते.ऑिDसजनचे प)रपणू� कर7यासाठी खराब वा�तव इतर वेडा a&ीने

पािहले आिण िविवध a&ीकोन आिण आकष�क प)रमाण िमळिव7यापासनू Vाउंड

मानसोपचार िदवे �वाह आिण तुरळक भाग म�ये ठेवू शकता जे सिैनक ते6हा �यामुळे

kानAिFयांचा िSयाकलाप आिण गडद ऊजा� एक ततृीयांश आकारमान आहे .फार िनसग�

जागितक वा�तवाचा िकंवा िदवे दर/यान िकंवा कारण काहीही तोडत िदवे आहेत .

थंडर

एक कडू तडा आिण चमकदार /हणनू , amórfica आिण पारदश�क �काश वाचलेले

जमीन फ$ड मेघगज�नेसह infuriates .�वगpय शरीरे म�ये िनवा�िसत ते या

नसैिग�कच �काश आिण शB$ potentiated ता@यात ठेवता न येणारा संताप बाहेर

चालू कटुता .ब\स� आिण �काश आिण चोरटा शB$ अनुपि�थत अंधारात या �ितकूल
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blackouts क9न आSमण क9 देतो जात �काश फ$ड आिण मॅeमा ऊजा�

मेघगज�ना क9न acalorar नाही �काश आनंद वाढते .Uncharacteristic 

माणसू �काश अशा �या िभंती हो�या आनंद होईल .

जनक

वीज , वीज िकंवा �ेम �ेम !

काय इंधन हे नाही आभासी मानवी इYछा, या भावना उंचबळवणारा दुवा सहजतेने िनरोप

घेऊ भाविनक ऊजा� आिण िवmुत संबंध िवकास मह�वाचे काहीतरी तहान .या जनरेटर

िदवस ते िदवस ऊजा� फ$ड नाbता , िकंवा िडनर , िकंवा पाणी घेऊन /हणनू दररोज

�ितिनिध�व लपवलेले चेहरे सह अkानामुळे आिण 6यB$ जावे.मा�क िकंवा

lacerating िवचार , ��य`ात �ेम ऊजा� िकंवा ऊजा� आिण तीxण छेदन आिण

�ितिनधी , अिवनाशी शB$ बंद कधीच क$ केबल क9न िदले राहते क$ �ेम आिण

एकाक$पण िदसते वीजपुरवठा �ेम आ/हाला enquadramo , पणखरे , कायमचे !

नेहमी तहान िदसत इYछा वीजपुरवठा आिण काही संयम सलै तारा आहेत िवmुत म�यम

काहीही �ितिनिध�व िदवस आिण ितरकस चेहरे कंटाळवाणा शोध लावला .नसैिग�क

मोटर क+पनाशB$ म�ये 6हAचर आिण वा�तवाचा अVेसर पण समकालीन संपक� दाटणे

आहे.मोटर जीवन आवbयक संपक�  , मोटर या एकमत ��य`ात असेल आिण स�या , 

पण लाजाळू इYछा जवळजवळ अ�यंत सxूम इतर वा�तवाचा Yया िवसराळू असेल, पण तो

आहे नाही !तेथे त�काळ संधी अथा�ने नेहमी उपि�थत आहे , असे मा�यम पाणचट असू

शकत नाही पण मीिडया �ेम जनरेटर िवचार आिण उपल@ध संसाधने �लाईडस् ;�ेम

बcल जनरेटर असे tमण आिण इतर कोण�याही िबगर - आभासी वातावरण नेहमी आहे

आिण हे अितशय िनघालो होतो , नंतर तो िनमा�ण आनंद �वत: ला संपु&ात ये7याचा

�rच येत नाही क9 शकता िनयंिPत , आिण आपण नेहमी ?ास कJडणे होते आ�मा

तुकडा या कधी-उपि�थत चेहरे म�ये proliferates.ऊजा� एक आिण समाधान

�याYया अथा�ने multicultural , आ/ही 6हYयु�अल आिण का+पिनक आहेत केवळ

नवीन िनयामक ऊजा� लपवनू ठेवले इतरांYया उपि�थतीत िकंवा िमरर वर , िविवध

वा�तवाचा िवकिसत समाधान आहे /हणनू, ऊजा� कोण�याही तुकडा िवS$ क9 शकत

नाही कारण\य[ूॉन आ�मा ऊजा� , या �काश वा�तिवक �ाणी आहेत .सापाYया िवजेचा

�काश शकता �काश !
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वीज

हे वत�मान आ/हाला वाहते आिण हो, दररोज revitalizes शB$ आिण चमकत

MIME आिण चुक$चा समज माणसं देते !वॉकस� तो dualistic आिण Pासदायक

��य`ात अपमान �काश िकंवा आजारी आिण अशा लोकांसाठी असलेला दडपशाही

शB$ असू शकते कारण .आपण ऐवजी zे| वा�तव आिण नावी\यपणू� आिण यश , 

िस:ी या आ�मा िवरोधी रासायिनक आिण रासायिनक पुरवठा करणारा सिक� टांYया

सकारा�मकता फ$ड , या वत�मान नकारा�मक दांडे सुL मन infiltrating आिण

गंभीर आिण oppositional 6यिBम�व खोल वेदना कमी बcल आपण abatas 

नाहीजे Ridas वेडािपसा खाm आनंद िनगिडत /हणनू ह�तांतरण करता येत नाही

आहे, पण हे िवचार आिण �सार चंुबक$य लाटा मन drags .िवचार �सा)रत )रअल

आिण magnetizing आहे आिण या सिक� ट आ/ही सव� बीटा - @लॉकस� बाO शB$

सु9 आहेत कारण खपू िनराश संवेदना आिण अ�ुत शा?त हवेत चालू जसजसे आहे

पण जीवन आमYया तहान वाढिव7यासाठी नाका9 शकता सिक� ट कोणीही िवकिसत .या

अपवाद /हणनू आप+या िवचार प)रणाम आिण कधी कधी घडू िकंवा िवचार संघष�

िवकिसत , पण �या दरवाजे खळबळ बाO ��य`ात होईल क$, िवmुत आनंद िमळू

शकतो .

@लू �काश

चालना ती� भावना िनळा �काश पलू आिण पायoया पार आिण फ$ड आिण या संभा6य

िवनोदी िवकिसत भावना शB$ infiltrates .अिधक �खर , मजबतू , थोडे अिधक

िनळा शोधत क$ पारदश�कता �भावी मPैी �याYया अ+[ा संवेदनशील तुCया स�दय�

�वागत , आिण �ग+भ �r भावना आिण या सामा\य माणसू लहर म�ये घणृा जात

आ/हाला न`P िवकसीत होते.ही शB$ खोल आिण िचर�थायी मPैी प)रणाम िनळा , 

नीलमणी Yया छटा दाखवा राहणा भावना Yया आडवा मने चा अभाव असलेला �भािवत

करते, तो �वतः वेडेपणा आिण दुिम�ळ स�दय� खपू आनंद �ेमी आिण िनळा toning 

जादूचा तुCया असतो .संिध�काश ती�ता �ेड ती िवकिसत आिण ऊजा� आिण वाईट

उबदार संर`ण �सा)रत आिण दु; खाने Vासलेला आिण शांतता �ेम नाही , eludes 

आिण अमतू� िवचारसरणीYया आ/हाला alludes क$ नाही एक मा�क , ती ऐवजी

मजबतू िनळा �काश आिण intensifier आहेवा�तिवक आिण का+पिनक आनंद , 

पण तो �भािवत करते आिण कोण नेहमी हलवा आिण मह~वाचा आिण िटकाऊ मPैी
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मया�दा धावचीत ितला �भािवत करते.ती �ेमात पडते, आिण , कारण चा अभाव

असलेला पण भावना अ\न देणाया� येतो आिण आनंद आणते आिण वासना �ेम कसे , 

सुख उGमांक आहे आिण सव�काही भंग आिण झोपतो आिण abrocha पु\ह क$ िनCया

�काश खळबळ एक उ\माद आहेवेळ )रकामा करणे, पण हे भिवGयात अabय नाही, क$

ऊजा� जमा , /हणजे नेहमी आ/हाला ता@यात ठेवता न येणारा तेज�वी आनंद पातळी

िवकिसत क9 शकत नाही क$ हे संर`क �काश सादर आहे .

पॉवर दोरखंड

िचंता दोलायमान अंतः�वाह िवmुत केबल आशा खाm आिण नवीन आिण ि�थर हालचाली

पाने आlय�कारक पण जलद आिण आई काहीतरी सं�थांपयTत मा�यमातनू चालते .पंगू

गती , ताण चौकटीत बसिवणे देिखल आिण ��य`ात ��येक इतर आ/हाला ठेवते जे

िवचार पायoया खाली हालचाली िनयंिPत आिण मोजमाप .आ/ही आचरण , चेहरे आिण

हालचाली आिण कूळ आिण जीवन `ण खोली �ेमवक� आ/ही वगpकरण या िशडी िवचार

, �काश �टॉप न िलqटने से �चिलत क$ ��य`ात वेडेपणा नेते फ$ड आहे .XXI , 

ऊजा� , जादू , पोशाख , उघड harmonies सव� , पण �वत: चे र`ण पायoया , 

��येक जीवन िलqटने , उदय आिण िवशेषत: कोणीतरी समथ�न पायoया चढणे कोण

�ाणी आहेत , ते पुरेसे आहे िकंवा ते एक बाब आहेिश+लक .वीज िश+लक चळवळ

िश+लक आवbयक आहे आिण येतो आिण ��येक जात पातळीवर देिखल , पण सव�

खाली जाऊ िकंवा चढाव , मेहनत वर आ/हाला समथ�न आिण िचकाटी, नंतर यk

आ�मा �वत: ला क$ वाढव7याची आहे पाP ,इजा िकंवा �टॉप न करता आिण ती िवचार

जात �काश नेऊ .देऊ शकता बाO स\ैयाने नाही िश+लक , पावले घन आिण सवा�त

मह�वाचे िवmुत केबल जीवन चS , पNृवी फ$ड क$ ऊजा� येतात आशा केब+स क9न

िदले आहेत .

आनंदी �काश

मद�खय आिण उwेिजत होऊन भरभर बोलत राहणे , तो tम आनंदी बाO वा�तव

चेहया�चा ते6हा चुरा जे सव� �काश िदसते आहे , diluted आिण धातूंYया अभेm इYछा

branching �काश म�ये वाढली आहे.�ेम िव�ततृ आिण �दूिषत /हणनू Qेष आिण

बनावट तुरळक वेडेपणा आनंदी इYछा ई?रद्w , सव� िवचार 6यापलेले आिण वच��व

आिण ताठयाने वागणारा होऊ िदली नाही क$ तो पुनuXजीवन करणे ऊजा� , उकळी
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मान देवाणघेवाण आहे, �वYछ सामVी आहे .

ली आकाश

ते िवचार आिण क+पना िकंवा ठोस देऊ तु/हाला जीवन देणे आिण हलवले+या तारे

आहेत /हणनू इYछा जा�त मजबतू काहीही , तेज�वी आकाशातील प)रपणू� िश+लक

सा�य कर7यासाठी .मी सांगतो /हणनू constelares तारे दर/यान एक सतत

सुसंवाद आवाहन क$ ऊजा� , आिण तारे सामNया�ने िलटर आकाश अिधक संुदर काहीही

अिQतीय आहे, बदल आिण संवाद आिण �पश� illuminated आकाश इYछा आिण

इYछा एक आ�मा जा�त मजबतू काहीहीतारे िवचार आकष�णे .

ऊजा� िनचरा

हे शB$ Xयोत न धरू म�ये िदसेनासा COS वा�तव अtक अथ� अभावी नाही /हणजे

कसे मला scares .मह�वाYया शB$ िनवास स�ेस आिण भावना �फिटकuप

िनःसंशयपणे राजक$य दु9�ती एक मा�क आहे ते6हा मी िनराश झालो आहे.शु: ऊजा�

तू आ�मा भीती मागा�त जादू म�ये आपण 9पांतर आिण खरे तNय आिण गो&ी बदलत

नाही �ेरणा वत�मान Xया मनात पास आिण िवकिसत जे सव� �टेKस आिण सायकल

बदलत आहेत वाहतकू , पण नाही आिणsofridão भावना .आ/हाला धाव क$ हा

बदल �वत: ची मुBता आिण आपण दु: ख आिण जीवन िवशेषतः प)रवत�न वाढली

आहे.

जीवन देणारा �काश

उ�कटतेने वेडेपणा पा7याखाली .का सांगेल �ेम आिण आकां`ा �ेम क9 इिYछत आिण

िनराशा अनेक tम खुली.Deluded आिण मला ल` कA िFत आिण कोण�याही खोटे

दुखतात स�यावर �ेम प:ती , संपणू� ल` कA िFत �ेम .आ/ही जात खरे ओळख येत

आहेत , �यामुळे �ेम केले ि�यकर खेळत शेतात उघड्या आ/हाला �ेम करत का एक

खोल बजावलेले आवbयकता आहे आिण अmाप चांगले आवड एक आवbयक दोन

भागांत िवभाजन पर�परदेवघेव आहे आिण खपू, या dialectic गेले आहे �ेम1 + 1 

= 1 , ते6हा तािक� कa&्या काहीही आनंद शकत नाही.प)रणाम नंतर तासांपवूp

म�यभागी एक संयुB �थान आहे क$, सव�साधारणपणे aि&कोन आिण म+ूये आिण

वत�न बांधला तांिPक नाही , तर �यामुळे logically 1 + 1 = 2 , योeय , पण

आचार उ�पादक होणार नाही .समजले आिण �ेम हे खरे एकमेव gोत आहे , िकंवा
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6यिBगत िकंवा इतर कृती िSया /हणनू खरे �वातं�य ठरत आहे.पण , मी तु/हाला

अनेक िनकष असेल , खालील चरण मात कर7यासाठी पुरेसे तािक� क िकंवा ताकpक

वा�त6य नाही , मी पणू�पणे सुिनिlत क9 इिYछत , /हणनू मी वेळोवेळी मा^या

गाढवावर क+पना, आिण आज मारता गाढवे आहेजसे , ऐवजी लाटणे कोण कृिPम

गाढवे आहेत , पण खरोखर मन आप+या �वत: Yया िनGकष� घेणे, हे भिूमका कधी

कधी अ .मी follies भीती वाटत असली क$, आप+या येथे नाही आहे, आिण वेडा

पासनू क9 नका क$ aि&कोन केवळ िविश& प)रि�थतीम�ये आहे आिण इतर \याय

ते6हा , /हणजे अनेकदा " आवास " वर अवलंबनू असते.क$ चचा� काही नंतर मी वेडा

आहे सांगू इिYछत वळव+याचा , मी ... अनेक लोक आवडले आिण /हणनू , आ/ही

अिधक �ेम आिण अिधक आिण अिधक इिYछत , कधीही समाधानी आहे असे गहृीत

धरतो का मी िवचारले खपू �ेमळ मह�वाकां`ा .खालील /हणाला माघार , सव� �ेम

follies पाप मुB आहेत , आ/ही संवेदनशील आिण अनेकदा फेरफार आहेत .आ/ही

आ/ही �ेम आहे , कारण क$ �ेम, का , जीवन kान �ेम भावना िनमा�ण आिण ि[गर

क$ भावना , �ेम कायदा आिण �प&पणे क$ �ेम �सा)रत खरे आहे क$ िव?ास

ठेवायचा आिण एकदम , मी �ेम हDक आहे कारण सांगू इिYछतमग एकमेकांना �ेम

आिण अzू िकंवा वेदना न मागा�वर एक �य�न आिण िदशा मा�यमातनू जीवन �काश

देत आहे.आपण जा�तीत जा�त ऊजा� पालक ��तुत क$ एक आlय�कारक जात आनंद

�या .सौर यंPणा �वतः tमिनरास करणारा क$ अशा �या िभंती हो�या �काश नाटके, 

मा^यावर िव?ास ठेवा.या शB$ उwेिजत पुनuXजीवन करणे , संपक� जसजसे कारण

लांबYया ि`तीज म�ये कधीही , �ेम �काश ओळख आहे.आिण वाढतात आिण समीकरण

, + ..... = अिधक गिणत 1 + 1 + 1 + 1 आहे नाही .पण �ेमळ चंुबक$य

स\ैयाने मोहक शB$ `ेP आिण जाणनू इYछा आकिष�त, आिण इYछा पणू� िकंवा फB

आनंद .

ऊजा� संघटना

�काश : उGणता : सयू� : अिधकार दूर ठेवणे : लाळ : चंुबन : शेअ)रंग : भावना : 

आनंद : प` : वाढिदवस: वाढिदवस: वय : वय : संयम : िचकाटी : िवजय : यk

: वेदना : उपचार : वmैक$य : आरोeय : असलेले : ऊजा� :अिधकार नपंुसक�व : 

िनराशा , दु: ख : तोटा : भोवळ : भोवणे : वेडा : वेडा : ueणालयात : ueणालयात

: हानी : इYछा : इYछा : इिYछत : िवजय : िवजय : लढाई : यु: : म�ृय ू , 
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नुकसान होणे : नाही : एकाक$पण : िवचार :िनिम�ती : शोध : खोटे : Sूर कृ�य : 

अनिैतक : िश`ा : िश`ा : दु: ख भोगले , दंड पोलीस : संर`ण : सुरि`तता : 

ि�थरता : बॅल\स असमतोल : असामा\य : रोग : मािनसक मदत : थेरपी वmैक$य : 

इंजेDशन : प)रचा)रका : अफुचा अक�  : औषध :tम : िनराशा : िचंता अ�व�थता : 

6हो+टेज : लढा : लढा : सिैनक : िवजेता : शय�त : �पधा� : एिपनेि�न : भीती : 

भीती : शंका : �r: �r : उwर : �r: कुतहूल , 6याज;समाधान , आनंद : 

भावनो�कटता : भावना : बजावलेले : जबाबदारी : दोषी : दोषी : िनGपाप : मोफत : 

�वातं�य : \यायमतूp : �ामािणकपणा : स�य , �ामािणकपणा , पारदश�कता : अabय

: का+पिनक : अि�त�वात नसले+या : क+पनाशB$ : सज�नशीलता , �वKन : झोप

: बाक$चे: शांती :शांत : बाहेर पडा : थांबव ू: िच\ह : �तीक : रेखांकन: पेि\सल : 

रबर : टायरचे : रोड : �वास : वाहतकू : रे+वे: ओळ : सुई : िपन : िशवणकाम : 

ऑपरेशन : ह�त`ेप : बदल : संSमण : चरण: �केिलंग : वगpकरण : 

अनुSमिणका:अटी : श@द , वाDये : संवाद : संवाद : अिभ6यB$ : �ा�यि`क : 

सादरीकरण : प)रचय: �ा�तािवक: प)रचय : पु�तक : पPक : वृ̀  : िनसग� : 

वारा: हवाई : समुF : आग : पNृवी , सौर यंPणेQारे : ऊजा� : �काश अिधकार

िकरणिनळा :)

ऊजा� वषp

समाधान असंतोष जीवन

�काश सम:ृी

मी आपले जग रंगिव7यासाठी सव� रंग असतो

paralyzing �काश

काहीतरी आ/ही सु9 ठेवू इिYछत अस+यास आ/हाला थांबव ू, पण कोणी आपले �ितसाद

आिण इतर वेदना असंHय जात समजनू कारवाई माझे िमP , संयम आिण बुि:मwा

�ितS$या देते कारण , unfolds भावना , संवेदना आिण �ेरणा िनमा�ण िSया आहे

का थांबवतो.ते आमYयाकडे अनुwरीत मुले आहेत असे आ/हाला दुब�ल क$ �r का मुB

ऊजा� आहे .धयै� माझे ि�य श@द माझा \याय 6हावा याशाठी आkा आहे आिण कोण

सामा\य आिण असामा\य ... कोणालाही असू शकते कारण \यायाधीश , होईल!आ/ही
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सव� िव?ास आहे आिण मी देऊ िव?ास XयांYयाकडे िव?ास आहे हे इYछा आिण सव�k

आिण ही इYछा िचंता घटना , पण hallucinatory �ित�वनी सह िलिटल ममfड �वनी

alludes आिण �सा)रत eludes क$ एक वीणा /हणनू .आराम आिण आ/ही चचा�

आिण शांतता साधा िकंवा बंडखोर िSया आहे आिण नाही /हणनू आ/ही दुKपट

ऐक7यासाठी दोन कान आिण एक तJड आहे ऐक7यासाठी पे`ा अिधक काहीही , काही

आपण गKप अगदी torturous असू शकते �य�न पण अनेक का+पिनक सम�या

उwर घेतीलआिण Oा शांतता शांत आहे पण /हणनू शांत आिण आपण शांतता ऐकत

ऐक7यासाठी impulsiveness आिण ता@यात ठेवता न येणारा इYछा इYछुक प)रपणू�

शg /हणनू काय� क9 शकते !

एक िदवस एक अंतर असेल तर

एक िदवस एक अंतर असेल तर , हे नाश , धडक$ भरवणारा गJगाट, िकंवा होता

कठोर तेज�वी, संुदर , तेज�वी आिण उ�साहपणू� ... िविवध विैश&्ये , िSया िविवध

रीती , िविवध �काश , /हणजे ��येक िकरण मनुGय /हणनू ��येक िकरण आहे

/अिQतीय आिण िवशेष असेल .पण एक िदवस तो मळू िकमान एक अंतर असेल तर

.काही वेळा शेअर लोक अपणूाTक अ कोण�याही वेळी ��येक िकरण , िSया �व9पात

आहे.आ/ही तुळई वर अिभनय आहेत / आ/ही िदशा आिण गंत6य बदलू शकते , असेल

.आपण िदले+या खेळ आहेत : गंत6ये आिण मी देवाचे नाव चालू करतात, �यांनी ही

पिहलीच वेळ बाबIची मािहती, एक िदवस मी वण�न करेल मला खालील गो& सांिगतली

जो पिवP धम�Vंथ कुराण अनुयायी संभाषण समजुती आिण िव?ास आहे दश�नहात आिण

आवेशी आपण जा�तीत जा�त �कोअर सोडून देव िवचार7यास आिण आपण उWार

सोडले.माझे ि�य कथा िनघतो पण शेवटी मािहती �काशीत ?पण यािशवाय ही गो& मी

आ/ही कृती आिण िPXया आहे क$ आपण सांगू इिYछत / पया�वरण अिभनय आिण

��येक तुमची उजा� / आकार / वत�न फासे पु\ह जाऊ .

जीवन देणारा �काश म�ये एक पदवीधर वडील िशकवण

मी माझे वडील तसेच माझी िशकवण हे योगदान ... सगळं काही एक िबट आभार

मानतो ... क$ आ/ही ... आ/ही सव� संवेदनशीलता ... आ/ही सुमारे वेळी ... जीवन

ल` आहेत �थापना कसे आहे

)रqलेDटी6ह �काश
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मी फB वेडा reflect'm

उXXवल सकाळी

कसे चांगले गाणे िफDकट िपवळा रंग , मासे पोहणे आिण झाड oxygenate मा^या

जगात जागे .मी मा^या साथीदार ऑफर : कॅनरी pints ितYया गायन enchants 

.पाणी smartie मासे पोहणे आिण �लाइड .आिण ?ासात आिण �ेरणा िमळते क$

Amazons बो\साय .या तीन माणसं आिण मा^या जगात �ेरणादायी भ6य म�ये , मी

20 वषाTपवूp होते /हणनू जगातील बेरीज �या िखडक$तील एक जागितक जगभरातील

कA Fीय फB एक उदाहरण अजनूही �ितिनधीशी अि�त�वात अिधक धरा.सोि6हएत

समाजवादी .या गुलाब �याYया मळू रंग एक आहेत जगात मी मला जे िचकाटी याचा

अथ� आिण आणखी मजबतू िहर6या टन म�ये पायही, दोन वाळवंट गुलाब , मला एक

युनायटेड जग envision करते क$ वाळवंटातील वाळू वेळ धा\य तयार दो\ही

आहेमला आशा आहे �तीक आहे.माझे लेखन जगात , मला वाटतं , आिण मी अबािधत

तर वाटते .एक प)रपणू� उबदार वातावरणात आिण तेज�वी सकाळी सहभािगता गुलाबाची

क+पना क9 इिYछत येथे काही �ेमळ आ�मा िलहायला .

" अ�ील " Moorish Filipe 200 िदवस

मी नेहमीपे`ा वेगCया ��य`ात वेक चे भतूकाळी uप आिण मा^या आ�/या िव�ततृ

होईल या पु�तकात RAR लेखन अ_यासSम शोध लावला .

मी िवचार कसे संसगा�पासनू िवचार आिण एक �काश आिण �याची शB$ ते सारखा .

आ/ही सव� अनेक a&ीकोन िवचार /हणनू एक साखळी अनुसरण करणे आवbयक आहे

.

आ�मा Pासदायक `ण आहे .आपण �वत: पाह. माग� नेहमी साधा नाही .

ऊजा� वाढली आहे.Misdemeanors दु: ख मनात perpetuated आहेत .

सुसंवादीपणा म�ये आवाज एक आवाज पे`ा लागले आवाज .

श@द कला अिभ6यB$ आहेत .
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या िबंदू पासनू �ेरणा होईल .dदय पराभव नसा िव�ततृ �याYया ताल आहे .

दडपशाही चोरी केली जाते .

सव� �यांYया िDवंटल आहे .सव� आ/ही वाईट िवचार .कधी कधी ते आ/हाला बंद करा.

आ/ही सव� वाटते.आठवणी नेहमी िदसत नाहीत .

तो वाईट आहे कारण Qेष pratiques नाही .सव� वेळा योeय वेळी संधी .

आ/ही दु: ख कधी कधी फB कारण .आ/ही सव� अिभ6यB$ �वातं�य आहे.

स�य जा�त �ामािणक काहीही नाही.मी अिभ6यB$ अनेक फॉम� आहेत.

तसेच जात िश+लक केली आहे .

िश+लक िनयिमत चS आहे.िचंताV�त जात एक असमतोल आहे .लोक िटKपणी �ेम .

आ/ही सव� पिवPता आहे .सयू� ऊजा� gोत आहे.

साव�िPक �ेम, दया आिण begets .असामा\य काहीच घडते आहे .आ/ही इिYछत

ते6हा सव� िवस9 .अनेक a&ीकोन नेहमी आहेत .खपू काही क+पना Pास .

तेथे भ9न न येणारा गो&ी .सव� अ\याय अधीन आहेत .

�ेम सुख एक vोत आहे .

नेहमी फB आिण संरि`त .िवचार आवडत नाही लोक आहेत .

जागतृी आ/हाला �प& एक िवजेरी आहे .

आ/ही सव� vices आहे .कधी कधी आ/ही भीती आहे.आ/ही सव� मखू� गो&ी सांगतो

.मी कोणालाही िलह. नका .

आ/ही सव� आ/ही ल`ात करायचे पण आ/ही दु: खी आहेत ते6हा मािहत आिण नेहमी

देणे आिण काहीही लपवू शकत चांगला आहे नाही काहीतरी आहे.

आ/ही सव� असुर`ा आहेत .आ/ही सव� काहीतरी आनंद वाटत .
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संधी lurks ते6हा �याला दार उघडतो .��येक अ\य एक अथ� नातेवाईक आहेत वाटते

.कोणीही कोणीही आहे आिण �काशणे सव� अिधकार आहेत .

मPैी एक िमP दुसया� �वत: ची आहे नेहमी एक चांगला त~व आहे .

आपण लगेच पाह7यासाठी, आप+या अंतः�ेरणा अनुसरण करा .

आ/ही सव� �ेम आिण आ/ही �काश वीज �ेम �ेम केले जाऊ शकते .

आ/ही धावत आहेत , ते6हा आ/ही �या भावना आदर दाखवला पािहजे .

हे �ेम आहे आिण ज\म दर वाढ .नेहमी दोन र�ते एकमेकांना ओलांडतात खेळ श@द

आहे.

�ितिबंिबत !कॅKचर िशकत आहे !अथ� समजणे खरे आहे !�वत: ची काया�\वीत करा !

मी आहे , तु/ही आ/ही , ते आहेत, तो आहे , आहेत!आ/ही सव� मला आहे !

मी �यांना आहेत !ते आ/हाला आहेत !

आिण नंतर सव� आ/ही कोण आहोत ?आपण अि�त�वात का आ/ही !

आ/ही तयार केले होते , कारण आ/ही अि�त�वात आहेत!

रचना मा�यमातनू िनिम�ती !जीवन देणारा �काश !

�काश िडझाइ\सक+पनाशB$ आिण वा�तव !

आ/ही इYछुक आिण खरं काय आहे काय दर/यान उतवाद !व�तुि�थती ��य`ात अथ�

लावणे आहेत!

आ/हाला सुमारे वा�तव !आ/ही तयार केले होते जेथे आवास !क$ आ/हाला बदल घडवत

आहे याचा अथ� असा !प)रवत�न / उ�प)रवत�न !नवीन उपSम आिण बदला !चS पावले
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बदला!संSमण टKKयात !

संSमण अडथCयांना पार क9न !

चS मात आिण अडचणी मात !

तयार आिण का+पिनक अडचणी िकंवा ��य`ात !

सुL मन आिण लाजाळू दर/यान अडचणी / सम�या संवाद !

जािणव आिण यश !बेशु: आिण �ोजेDट !मला िडझाईन !

अि�त�व !

मी लवकरच आ/ही अि�त�वात अि�त�वात आहेत!आ/ही एक मला आहे !

जग !

जग , एक मी आमYयावर आहे!आ/ही या जगात काय� आिण ते आ/हाला !

मी तुला भाग अंतग�त काय� !

आपण �यांना चाल ू!

ते जग आहे !

जागितक �ाणी !

िकंवा नसले+या �ाणी !िजवंत िकंवा मतृ आहे क$ नाही !�काश कॅKचर �काश उ�प\न

!�काश ऊजा� !

ऊजा� शB$ !पॉवर इYछा आहे !इYछा अभावी आहे !अभावी वा�तव आहे !

सव� )रअल सा�य क9 शकता !)रयल तNय आिण आचरण आहे !आचरण िSया आहेत !

िSया जगातील �ितसाद आहे !िSया जागितक प)रवत�न आहे !प)रवत�न बदल7यासाठी

आहे !

बदला वा�तव आहे !बदला सतत इYछा आहे !कायमचे आ/ही एक इYछा EnCalcE 
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आहेत!

इYछा खपू िनराश केले जाऊ शकते !जे काही आ/ही जगात इिYछत नाही !असंतोष !

आ/ही आिण नाही आहे काय ते !काहीही अस�य !अमे)रकन नाही िवचार !नाही

अमे)रकन �ाKय नाही !िनराशा �ाKय नाही !िनराशा दु: ख !

�यामुळे तेथे आहे दु: ख !

जे काही अि�त�वात आहे इYछा आकिष�त नाही !

तर आ/ही नाही काय हवे आहे !आ/ही आनंद सा�य नाही !आनंद इYछा पणू� !

अ7वgे इYछा Unfulfillment दुःख !

पोहचू शकत नाही !

उदासीनता िनमा�ण !

केले नाही आहे क$ उदासीनता मानिसक ि�थती.

केले नाही , अस�य अमे)रकन नाही !

जगात बाहेर तेथे अस�य तNय !सेना आिण घटना पोहोच आत नाही क$ जगातील

/हणनू गहृीत धरले आहेत क$ !

सा�य नाही अ�याि�मक आहे !आ�याि�मक मला वाटत एक माग� आहे!आ/ही सव� आ�मा

राहतात !आ�मा / रोगाला �वण अस7याची ि�थती असणे

आ/हाला नाही क$ �ेरणा काहीतरी !

कारवाई कर7यासाठी �ेरणा !

इतर िSया !कायदा , िSया !

�यांना इतर , ते येतात !मी िव �यांना ( जगातील ) !सामािजक जग !

आचरण िशकणे !kान सीझर !)रयल तNय kान !kान kान शg !kान �सार !

125



�यापकै$ मी जगात !जग हे असेल मािहत आहे !

आ/ही ते kान जगात आहेत !

आ/ही सव� काही kान आहे !

सामाियक करा kान जाणनू घे7यासाठी आहे !

िश`ण लाइ6ह झाला आहे!थेट संवाद आहे !अहवाल संबंिधत आहे !नातेसंबंध संवाद

साध7यासाठी आहे !

संवाद साधू जगातील काय� आहे !

जगातील काम करीत आहे चालू आहे !kान जग बदला िवकिसत होत आहे!

िवकिसत ह�षार असणे आहे !

kान वळण जाणनू आहे !एक जगात kान अडचणीत !Multicultural शहाणपण !

असीम शहाणपण !

असीम आवाDयाबाहेर !

शहाणा जात आदश� गो&Iना आहे !आदश� गो&Iना सा�य कर7यासाठी एक इYछा आहे !

होईल!

इYछा आंत)रक शB$ आहे !

आतील शB$ मी आहे !मी जगाचा प)रवत�न !

जग �यांना बदललेले आहे.ते जग बदलत आहेत!

आ/ही कोण जग प)रवत�न आहेत !कारण मा�यमातनू !कारण \याय !

\याय समान अिधकार !अिधकार फB आ/ही मला असेल कारण !�यांना शु+क !

आ/ही जगात संुदर असावी!

देहभान आिण ��य` त�वावर सह काय� !
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अस�य तNय सह जागuकता अिभनय !

का+पिनक तNय क+पनाशB$

क+पनाशB$ िडझाइ\सकाय अि�त�वात नाही तयार आहे !क+पनाशB$ शB$ तयार

करत आहे!िनमा�ण क9 अस+याने मुB आहे !�वातं�य मािहत आहे !जाणनू घे7यासाठी

खेळ7यास आहे !

अथ� घेणे आहे !बांिधलक$ आहे ते घे !बांिधलक$ करार आहे !करार शपथ घेतो आहे !

Jura िन|ा आहे !

लॉय+टी खरे आहे !

स�य एक आहे !

संयुB राG[संघ मला आहे !

आ/ही एक जागितक आहेत!

आ/ही �यांना तु/ही आ/ही .�ाणी .

वाढ जात आहे .जात आहे .

��य` खरं आहे .

हे आ/ही अि�त�वात वा�तव आहे आिण आ/ही जग आहे!

िजवंत आिण मतृ माणसू व+ड�!

हे जग मला आिण आपण आिण �यांना होते .

जागितक िवकिसत होत आहे!

िवकिसत अिधक ह�षार असणे आहे !

ह�षार अस+याने kान केली आहे !

kान जाणनू आहे !
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kान अनुभव आहे !वाटते क9न पहा!भावना जाणनू आहे !

फB आप+या अनुभवानुसार ते6हा वाटते!

फB आ/ही �य�न केला तर !

पया�य �वातं�य नेमके काय हवे अनुभव !

उज6या शु+क आदर करणे !

आप+याला मािहत नाही , क9 इिYछत नाही !

आ/ही म�ये प)रवत�न नाही माहीत नाही !साधले+या kान !

िविवध जगात ची !

'तुला मािहत नाही , आपण आणखी एक �r मला �य�न क9 इिYछत !

�वत: ची आिण �यांना अनुभव रेखांकन Elations !

इतर िनग�मन चुक$चा गो&ी अनुभव+या आहेत !

आिण चांगला नाही आहे क$ अDकल आहे !जीवन सामा\य अथा�ने kान !जीवन

शहाणपण !

सामाियक अनुभव !

साधले+या kान !संवाद मा�यमातनू , आहे संवाद साधता प)रवत�न !

जागितक संवाद आहे!

आ/ही जग आहे !जागितक सकाळी मी , तु/ही आ/ही , आपण �यांना !शेअर करणे , 

मPैी !

मPैी सहभाग !

शेअर केले म+ूये !

एकापे`ा जा�त नोड्सवर समान मी .आ/ही समाज .आ/ही सव� िमP आहे !आ/हाला
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दर/यान आ/ही काम क9 शकता !

आ/हाला दर/यान अिभनय क9न आ/ही प)रणाम !

तो जगातील !जगाYया वाटप !प)रवत�न !

नवीन प)रवत�न मी , आ/ही , ते , तु/ही!एक नवीन जग.नवीन पु�तक आहे.

इYछा

... मला एक चंुबन mा फB �या तु/हाला माहीत आहे का? !मला �या तु/हाला माहीत

आहे एक मऊ चंुबन देते मला इYछा वाढली ते6हा आ/ही एकमेकांना surripiá- �या

सारखे , लपलेले एक चंुबन mा !!तु/हाला माहीत आहे गोड गोड !मी तु/हाला एक

चंुबन माझे mा

िनFानाश

पण झोप इिYछत नाही कारण मी ठेऊ इिYछता , काहीही होणार नाही.येथे मला जागे

ठेवते क$ एक अडथळा आहे .मी िनFानाश तो तJड कराल

सावली लांडगा कॅ)रDयओू सावली लांडगा गमावले पण िद+या.पण फB पया�य , 

संरि`त .आप+या हातोटी रासायिनक पदाथाTना आिण छापील तुकडे करणे शDय आहे

असा H20 आहार .पिवPता �वत: Yया सावली साहसी डाईव आिण एक लँिडंग , 

कॅ)रDयओू होते .लांडगा संर`ण होते , पण वwृी एकटाच , उघड एकाक$पण म�ये

िवसज�न कर7यात आले.मी कॅ)रDयओू लांडगा िलहीत आहे आज �याचे जग

confronts परंतु �याचा अथ� सांगणारा .�वतंP �यांYया व\य िनसग� जगू शकत नाही

िमPा, पण ��य` newbie धमा�दाय जीवन , मी पदवी जेथे कॅ)रDयओू म�ये गभ�

भयंकर िन|ावंत तuण रB , �ामािणक , िवशेषत: एक िनभ�य िनसग� , आहे �याYया

अ�यावbयक पण संुदर आिण आप+या िमP आदरसोबती आिण िमP .�यामुळे िव?ासू

�वास सहचर आिण सहभाग नेहमी कळकळ आिण शांतता सांिगतले.मी र��यावर आिण

कॅ)रDयओू Cª छाया मािहत पुरेसे थोडे रािहला.पण मी धयै� लांडगा पािहले आिण तो

�यांYया �वातं�य गKप आिण वधैािनक िव?ासातील िमP दुवा �थापना केली.आहे , तर

लांडगा होते एक गो& �वातं�य होते, पण तो एकटा , एकटाच होता !आिण िवनाम+ूय

आहे!सावली लांडगा जात �यांYया मागा�ने ऊजा� चमकणारा extrahuman .�याYया
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बािकT ग सह जी\स �कारामुळे �याचे �वातं�य व\य खेळ लाग ू .Fraternally एक

िडश आिण पेय जोडलेले सुसंवादीपणा म�ये मोफत एकाच वेळी लांडगा िकंवा ऐवजी

कॅ)रDयओू लांडगा सावली �यांYया शAग आिण आ�याि�मक एकटा नाताळYया शेअर

कर7याचा िनण�य घेतला .आ/ही फार एकटाच आहे?Claros माग� िनसग� िवचार मुB

आहेत .तो मला या ि�समस लांडगा कॅ)रDयओू भेट होते , पण तो नसैिग�क अनुवांिशक

वातावरण व\य �यांYया �वत: Yया िनसग� तु/हाला भावना पिवPता मुB राXय �यांYया

गुणसुP धावा.आयुGयात /हणनू गढू पण जीवन लालसा सन आिण कोण�याही िनबTध

िकंवा ओझे आप+या एकाक$ पण मुB आनंद .

मी आिण सावली लांडगा िमP पण इतर िव?ासघात एक अपारंप)रक माग� काम �याYया

�कारे uncharacteristic आहेत , आई िनसग� िवनाम+ूय आहेत आिण �यामुळे

आ/ही वाढतात आिण आ/ही क+पना �े)रत काय .येथे सहकाया�ने कु�याचा अंतः�ेरणा

मुB पण एकाक$ करार आहे , हवाना Dलब वेडेपणा dदय Sांती समान तहान आहे

आिण आ/ही आमYया सवाTगीण खाते घेतात.

सव� आदर , आपण आिण मला mा!आपण काय मला िवचार आिण आपण मी नाही ?मी

कदािचत under- उभा रािहला , मला वाचनू �या बcल आभारी आहे !

िवचारांवर उwीण� आधीच मला आधीच कायदेशीर तास िकमान भयंकर �r आहे क$

आधीच म�यराPी व�तुमान िकंवा खेळ कJबडा �भावी unwrapped भेट �यांYया

elations घेतला वाचा! ?

आ/हाला वेगळे क$ �ित�वनी िकमान आिण फB शांतता कर7यासाठी सुगम बोलका

y}ानंद कर7यासाठी �ितिबंब.कायदे अगदी जळत सोपे नकार श@द वेदना आहेत

.सं�ेरक आिण आ�याि�मक रसायनशाg क9न शारी)रक पण नाही अनु+लंघनीय

अडथळा उXवल .�वगpय शरीरे pansy फुलांYया आ/हाला आSमण करणे.�ेम

आरामात शोधात , संपwी हे abय जोड7यासाठी काहीतरी multifaceted माणसू

आिण नेहमी समजनू समावेश आहे.आणखी 6यित)रB आणखी सामािजक िमिडया म�ये

�ितिनधी �वत: ची �शंसा आ/हाला दु: खी होते क$ कuणा आिण �ेमळपणा या इYछा

वाढ .�वत: ची एक आिण अिवभाXय a&ीकोनातनू पहा , मंडळ िनमा�ण अिधक पांग

कोण�याही होईल alie- नाही .सोने या मंडळ , �ामुHयाने स�ावना आिण िन|ा

आिण आदर आहे, संघ अि�त�वात नाही .आ/ही शु: आिण कायदा म�ये व\य , आिण
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केवळ नेहमी abय �यांYया िबंदू दुसया� भंग कोण मला जा�त �वाथp काही आहेत

.क+पना एक साधी िविनमय कर7यास स`म मन दाह , सामा\य अथा�ने �व)रत अपील

आहे.ते6हा आ/ही देणे िकंवा इतर �वत: आण7यासाठी .अिधक `ु+लक काहीही आ/ही

क9 इिYछत नाही काय नाका9 , हे सोपे आहे .�ेम आिण �ेम ऐवजी मला इतर वाटत

नाही आहे .आ/हाला माणसू दर/यान दुवा िवधायक वwृी , इतर �ाणी एकP िजवंत

क9न सुसंवाद V�त .�वाभािवक वत�न म�ये छापील फB नंतर मला , मला असे

वाटते, आिण आता मी पु\हा आहे .िवरोध कारण ची म�ये बदललेले आहे आिण मी िकती

ची मािहत नाही आिण आ/ही इतर परतावा सहन करणे आवbयक आहे.पण तो काही

नेहमी उघडे आहे ते आ/हाला आहे.क$ आपण अगं but- �वतः जात आिण �वाथp काय

�तर आहेत �वतः ईयू ल` .पण िचलखत मी कधीही अि�त�वात आिण अिधक युरोिपयन

युिनयन Yया युरोिपयन युिनयन Yया िचलखत िDलक आहेत घुबडाYया Yया �यामुळे

that- ओरडून तेथे - जात .आिण मग आरसा चेहरा येऊन pelo Yया युरोिपयन

युिनयन Yया जगात रडत that- सव� युरोिपयन युिनयन होती कारण अि�त�वात फB

�वत: ची िदसनू येईल कसे .आ/ही फB , आिण नंतर , आ/ही फB कारण युरोिपयन

युिनयन Yया िवरोधात अनेक युरोिपयन युिनयन Yया �वाथp tories िवनंती कर7याची

इYछा होती , ते6हा .एकाक$पण क$ श@द खपू �वत: ची �ेम क$ आणखी मी तु^यावर

�ेम करतो तयार नाही पण आहे .�ेम: मी आिण तू सव� vincit amor �ेम सव� काही

िजंकता .

तु/हांला ओळखत तर अरे हो, आपण होते आिण आपण तेथे माहीत आहे क$, आिण ते

गंभीर आहे आिण कारण आपण या उधCया िचंता उ�कट इYछा ते6हापासनू येतात नये

का मी तू दश�िवली नाही पाह. िकंवा आले क$ एक पराSम होईल /हणनू प)रपणू� mा

आिण आपण trouxesses आण7यासाठी नाहीवेदना आिण अिधकार इYछा असते पण

मी एक िबंदू अशा �कारे आहे बठैक अितशय रंगीत जीवन इYछा इिYछत शकत नाही

पुढील मला मी बाग गुलाब फूल पाह. आिण पांढरा पाकCया जुने उ�कट इYछा होणे नाही

क9 शकता इथे असू नये मला एक pints ठेवले क$ अनेक रंग आिणइYछा नाही फB

, पण मी तुला आिण मी इथे आप+याला पािहजे आिण आप+या संुदर तपिकरी डोळे मी

तु/हाला िवचार फB ते6हा मला जागे आठवण क9न समुF जतुैनाYया आहेत येथे आहे

ड/प , मी गडद न करता वेक चे भतूकाळी uप मी �वत: उ�कट इYछा आढळले

आिणमी मजबतू चंुबने पािहले आिण �याने आठवण ठेवली सव� म�ये wrapped 

उ�कटतेने इYछा , मजबतू hugs आपण िदलेला आिण �ाL आिण जात पुनज�\म उदय
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नाही िवचारले आिण मी सव�काही ल`ात आले शकले असते , पािहले वेदना न �ेम

असणे िवचा9 नाही सव� आिणकाय मला ते सव� लोक यापुढे श@द एक मुB dदय नाही

/हणते कधीच सव�काही �ेम , काळजी , कळवळा , आवड दे7यात आली आVह आिण

िवचारले आहे िकंवा देणगी न करता, देणे खरे आहे काय देणे थांबलेले नाही होता

िदलेिवनंती िकंवा आपण एक नॉन भाग ऐकू आले नाहीत तर आवbयक रामबाण औषध

फावडे आिण सोने �ेम िचर�थायी आिण मी होते पण मी तु/हाला सांगतो क$, तू

पािहलीस नाही काय माहीत नाही आहे क$ नाही समान , फB एक खिजना आहे क$

खिजना शोध देतेतेथे �याला काहीतरी पािहले पण नाही अनुवािदत मला आवडत मला

आत वाढली पािहले न करता, ज\म झाला न करता एक शB$ होती , काहीतरी

सखोल होतो, ते6हा तु/ही िलिहले , आिण मला �ेम होते आत वाढत होता काय हे पाह.

शकत नाही , तो होता�याला काहीतरी होते पण न6हतं, पण तो सव� भीती न होत

ित\हीसांजा वाढू पाह7यासाठी आवडले /हणनू खरंच dदय अंतग�त हात एकाक$पण

उबदार झोप घसरण भीती न भीतीने थरथर कापत न करता, �ेम शकले असते आपण

पाह. शकत नाही िवंडो होतेपण माP ल`ात नाही होते आिण मी काल समान होते

ओळखले , पण आज , smelled िविवध पािहले होते आिण ऐकले अिQतीय

समोरासमोर होते काहीतरी होते मी सुगंध चंदनी लाकूड एक वास होता, आिण जाई

माझे ऐकत नाही ऐकले तर , भेटलेिवशेष मला दुखापत आिण वाटले नाही, आपण पाह.

शकत नाही , ?ास आिण आपण ?ास inhaling होते अ�यावbयक होते आिण आपण

होते कारण दूर , शेवट नाही पण हे पुढे भिवGयात दश�िव7यासाठी एक साधू िवचारले

आिण कळू नयेदेऊ न करता, आपण पाहत न पाहणे िवंडो म�ये , पा?�भमूी होते

समुFात नेत हवा �वत: सहभागी समुF ओले ?ास वास मािहत कर7यासाठी आप+याला

िदली आिण आनंद तो , वाळू समुF पािहले काय होते, , ओलसर हवा पण आपली

?सन .

मी एक िसगारेट िवचारपवू�क �काश आिण जात दर/यान सुसंवाद आनंद आिण िवषय

िवचार मला ओळIमधनू पाळ7यासाठी करते आिण मी �या िविचP िलिहले काय सांधणे

वायर वाचले कधीही लेखक आिण वाचक दर/यान क+पना आिण उिc&े संवाद िवचार

वाहते, पण मी मािहतमी अ�प& िसगारेट बाहेर गेला पोहचिवणे िकंवा उmा काय काय

करायचे पोहोचेल , का ते आवडेल वाचा आिण मी असेल मला िवचार !मला माहीत नाही

, पण मी आ�याि�मक आिण बौि:क मुB$ एक �कार मला चांगले सामVी आहे मा^या

मनात इYछा करते /हणनू िलह. आिण तसेच मी , मन �ेम नाही इतका �काश आिण
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ऊजा� पण अलीकडे अिधक concrete'm लेखन आिण गंत6ये समजनू घेणे अ\य

�कारची िनवडkानी , अिधक �ेमळ काहीतरी वाच7यासाठी आवडी कोण योeय 6यिB

vociferously �कारचे श@द �ेम आिण मी िव?ास िवरोध न करता आिण मी अिधक

थेट आिण ठोस आहे मा^या श@दांत एकाच वेळी एका 6यिBबcल दोन पर�परिवरोधी

भावना एकP असणारा अस+याचे बनवू न �ेम खुले हात , आहे यांवर क$ वाटत क$

भावना �ाL क9 इिYछतलेखक affinities वाचक /हणनू मी नेहमी उ��फूत� पण

एकP येतात अ`रे आिण फॉम� वाDय नेहमी कनेDशन , आिण अितशय वा�तववादी

आशा िवचार श@द, मी िवचार नाही तर दु: खी �यान वाDये करार श@द िमP आकष�क

आहे काय असेल असे वाटते पण िवचार करणे चांगले आहेफB काही मी िलह. आिण मी

कबलू करतो, वाचता �यामुळे सामा\य औदासी\य नाही मला वाचन सव� असामा\य एक

सामा\य Moorish Filipe मा�यमातनू हा सोपा माग� अि�त�वात िकंवा तयार असे

/हणतात क$, फB अि�त�वात काहीतरी आहे /हणनू हा�या�पद वर तर ,मी थोडे वाचा

पण मी ते क9 ते6हा मला हे वाचा आिण वाचणे आिण िवचार करणे सु9 मा^या आ6हान

आहे असे वाटते .मी दुसoयाच कुणावर तरी िवचार मत असे वाटते क$, अिधक कृतk

आिण आनंदी आहे !कदािचत मी दगड पदपथ राहील वाळू आिण पNृवी कठीण आिण

कनेDशन जागा , अशी मागणी अंतग�त एकP येतात �वेश करतो पाऊस सारखे वाटत

वाटत नाही , मोकळी जागा िकंवा दुसया� दगड एक �भावी संबंध दगड पाहा , पNृवी , 

वाळू �यामुळे �यांना चालतिकंवा वाळू िकंवा पNृवीवर न पण सामील झाले आिण

फरसबंदी दगड मेसन युनायटेड पािहजे सव� पNृवीवर �ेम प)रपणू� कोण आरोपी हात

एकP थंड दगड संबंध संवाद िविवध दगड जोडतो आिण अंत: करणे चालू नाही तो

माणसूइतर कोण�याही तुकडा moldable दगड पण भावना एकP कोण�याही वजन

िकंवा आ/ही लोक सवा�त लोड दु: ख /हणनू चालणे दौरा न& करायचे धाडस वेळ

पोशाख उभा तुकडे संच असावे पण ते सामील झाले तर प)रणाम लहान बोड� आहे�ेम

�ेम इतर तुकडा वगा�वर न आ/हाला जोडते वाळू आिण घाण असेल -t सव� तुकडे एकP

आिण चांगले आहेत तर , फB cobbled कोणी �याYया �वत: Yया दगड

perfects आिण इतर एकP मजबतू व आहेत सामील कमी बोलताजगभरातील

लांबYया आिण घन माग� ��येक दगड पुuष आयुGयात /हणनू /हणनू िठकाणी दगड

ठेवणे वाळू पण काहीही बोलता V�त असेल तर आ/हाला लेगो �कार जोडते क$

काहीतरी सव� संयुB आिण िनद�ष एक unbreakable िक+ला पाहा आहेमाणसू

दगड बोलता मुळे बदलले आहे आिण आजीवन लहान मोठे दगड , आिण नसैिग�क)र�या

आवbयक जवािहरावर खोदकाम करणारा माणसू या पNृवीवर योeय साइट िफट
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कर7यासाठी - �योग यश�वी होईल आहेक$ इतर िफट , /हणनू िवषयावर आहतेसव�

तुकडे��यकेजण जागा आहे/हणनू एकP िफट आिण इतर , िव9िपत भाग सव� जगात

Vह पNृवीवर आवbयक आहते एक िचP न कोडेअस+याचेपे̀ ा कमी मह�वाचेआह,े 

जथेेकोडेपहा आवbयक सव� पुuष आिणमिहला नाही जेकाही आ/ही राहायला आिण

जाणनू घते+यािशवाय एकमकेांना जोडललेेआहते एक �चंड कोडे पNृवी िजवंत आिण

यथेेएकमकेांना कनDेट करणेकसेएक माग� आह,े काही नाही पण सव� कोडेअिधक

अिधकार शवेट Kल े , इतर ितरकसपण आ/ही एक पदपथ माग� इिYछत क$ सव�

�ाणीमाPांना दर/यान सुसंवाद आहेसव� जुळणारे नसैिग�क आहेकोण समान उcशे इतर

अनुभव दश�वू नका आिण स�य सांगू नका तर आपण �वत: चेवण�न शDय /हणनू

तोलामोलाचा दर/यान �मे आिण कनDेशन एकP सव� कामभावना शअेर कर7यासाठी

काहीतरी आहेआिण तो खच� सामाियक दखेील जगण ेhurts तर तो सहजतनेेकारण

तर मन सव�काही िनराकरण आिण नाही कारण आ/ही costumed भावना आप+या

चहेoयावर आप+या चहेoयावर आहते आिण आपण कोणीतरी चहेरा अशा दाखवा नयेअसे

त6ेहाआिण तो मी आहे/हणनू दु: ख आहेतर आहेपण मी आहेआिण चहेरा दाखवा

आिण माझा चहेरा पसैेमला खरेदी कधीच कारण खपू महाग िवS$साठी नाही कसे

िकंवा मी , िवS$ हवेएकटेएक पण एक गो& िवकत �यावी कायमाणसू मी राजा आिण

मुकुट नाही कारण सव� खरेदी /हणू शकत नाही क$, िकरीट नावे युरो िवu: आहे

खाPी आहेभावना तो तथेेदु: ख नाही कारण दु: ख आिण तु/हांला िवकलेनाही तर

खरेदी कर7यात आलेअगं इिYछत का आनंदी आहेनाहीपसैेपािहली आहेकारण चहेरा

सव�काही दाखवतेआिण आ/ही एक िदवस मुकुट महाग बदललेआिण uncrowned 

�याच वदेना तJड mावेलागले कारण नाही पुरेसेचांगलेचांगलेआहोत /हणनू आहते

काय मला �यांना घणे े chutzpah घते�ेयाच उ�साह �मे उ�कटतनेे तुझे वभैव

अि�त�वात मी उ�कटतनेे एकिन| आहे खरे , बन� आिण वदेना �मे आमYया

का+पिनक प`ांतर आमYया क+पनाशB$ होतेआिण मी आमYया जगात अिभनतेा आहे

आहेमकूपट अिभनPेी परंतुआमYया र�ता गाणे�या क$ एक रोमँिटक िचPपट शिूटंग

आह े"या वदेना न आमYया जळत �मे आह े" मी नंतर 6हाल असू शकतेआ/ही आहोत

दो\ही पाहणे आिण �याच भिवGयात समान अ_यासSम समान a&ीकोन आमYया

कोपया�त पाह.ती जागा सव� समान माग� �याच माग� काम शवेटी आदश� वाटणेआिण

आपण सु�कारा तु/हाला जखमी करणार नाही कारण आपण दुखापत न दु: ख

पाह7यासाठी हाड� भिवGयात घाबरत होते सु�कारा ?ास projecting all'm घतेे

सोयी�कर जीवन माहीत आहेक$, होयमी क+पना आिण क+पकता अिव?सनीय आहे
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पण मी आ/ही �वतंP आहेत पण एकP अगदी फB येथे जात मी पण तो तर आपण

मािहत नाही कुठे आहे हे मािहत �ितसाद संवाद मािहत पण येथे आिण तेथे �वत: शोधू

कारण होय , मी तुमYयाबरोबर नेहमी असतो तर मला माहीत नाहीअजनूही मी तु/हांला

बोलत ि�मत हसत �ितिSया मी तुमYयासाठी कायदा फB क+पना कारण मािहत पण

नाही अडथCयांना सव� चांग+या borderless मला क+पना आिण आपण नेहमी येथे

िकंवा यािशवाय कनेDट दो\ही , मी आप+याला आवbयक आिण नाहीमी तु/हांला फB

मी उड्डाण मागा�त पण नेहमी पडणे िकंवा मला aleijo आपण माझी इYछा वचन िदले

आहे ते बरा मी तु/हाला भेटू असेल आहेत आिण नाही रन �वास एक चंुबन इYछा मी

आपण इYछुक /हणनू आ/ही ट्यनू नेहमी आहेत सहमत आपण पाहतोस पाह. िदसत

आपण मंजरूमी सव�काही शोधू आिण मी भिवGयात आपण पािहले असे होईल क+पना

होती कारण काहीही मािहती नाही आिण मी दंगा जा�त पण आपण मी िलिहले आिण

काय वाटले मला नेहमी जवळ आपण इYछुक होते काय आपण वाचले /हणनू आपण

देखील मला वाटले वाटतेलढाई आपण अगदी तु/ही मला क+पना माहीत िवचार न पाह.

इिYछत कारण कावळा कोणीही )रअल भ6य िवजय दोष आहे disculpa आहे आिण

फसवणकू न a&ी`ेपात होते क+पनाशB$ नाही .

कोणीतरी आपण मह�वाकां`ा िवजय आिण गाठली कारण नंतर अिधक �यामुळे आनंदी

िनराश सा�य कर7यासाठी िवजय आिण आपण कृपया आिण असेल तर अिधक नेहमी

अिधक कोण�याही coisita इिYछत आहे कारण ता�पुरते आनंदी आयोिजत बसेल काय

सा�य के+यावर कायmाYया aG[ीने रcबातल असणे िकंवा श\ूय पाहा , कोणीही खेळ

राजीनामामी आनंदी आहे पण following've िम�टर नंतर आता आणखी एक इYछा

िवचार .अलौिकक बुि:मwा मला तीन नाही शुभेYछा पण एक arem इYछा आिण आता

िम�टर मंजरू .समय `ेP मा^या ि�य आ/हाला नाही क$ शB$ नेहमी एक वयैिBक

आिण 6यावहा)रक कला /हणनू एक वत�णुक$शी आदश� आिण सामािजक शलैी नाही

अनुसरण वण� आहे मी स�दय� मागे अिधक थोडे काहीतरी वाटत अिभनय वwृी िच\हांिकत

असा फरक नाही अabयआिण एक िवचार , एक क+पना शोधत िकंवा आ/हाला

परवानगी देतो िनसग� अंमलात आणली आ/ही कोण�याही आय िवशेष असेल मनोरथ

काय एकमेव माणसू आिण कारण �वतः जनरेटर आहेत कोण असेल क$ अिभमान

पोहोचत /हणनू पालन करणे एक माग� सुधारणाआपण एका िदवसात आधीच पदपथ

आपण सहन सहन पण �ेम आिण िनिमw िनिमw आिण संयुB पुरोगामी आघाडी न

करता सव� दोषी करार संपु&ात मंदी एक हवाई छPी न जा7याचा अभावी न िव?ास

गडी बाद हो7याचा Sम म�ये उभे राह.न संघष� िव?ास नाही!मी अंत: मळू दर/यान दुवे

तयार दाबा आनंदी झAडू आप+या रंग मला आप+या yाइटनेस मा^या मोिहनी आिण तुझे
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संुदर संुदर केस आहे वेदना बरे ?ास , िजवंत कोणी /हणनू, आपण इिYछत आपले

िहरवा, तपिकरी आप+या राजकुमारी मोिहनी आप+या आ�/याYया आहे, नंदनवन मला

लागतात हा�य मी �पश� हात या आवड कृतkता �वागत एकाक$पण िजवे मार7याचा

�य�न

मी तु/हाला मी पु\हा पािहले �ेम एक मुख-मुFा संयोजन होते �ेम �ेम आवडले दु9�त

परत ल`ात वर िदसत .

आपण इतके होते आिण मी ते आपण होते मी तु/हाला िवचारले आिण आपण जवळजवळ

choravas मी दु: खी वाटले आवडत नाही हे पाह.न मला असे आिण आपण एक

िदवस आपण �वत: ला चांगले आढळले तर मी आप+याला आवडत नाही मला आनंद

आहे िवचारले जसे आपण जाणार नाही, /हणनू िवचारलेएक सुरवात /हणनू मला िवचार

जीवन एक नकाशा आहे क$ गमावले आिण मी तु/हाला आढळेल क$ मी तु/हाला येथे

�वागत िठकाणी मला देते �वास आिण आपण आधीच मला खाते आिण आप+या लपनू

मला असे काही सुu सांिगतलेएक beijito आिण सव�काही संुदर आहे .

सम�या मला िवस9 आठवण करताना मी आता नाही गे+या आधुिनक$करण वाटत आज

एक थीम पाह. आिण वाटते आिण �वत: मला सव� किवता वाDय श@द अ`रे जाऊ आहे

बोधवाDय पाहा सजव7याYया न अ_यास ऐकत न सुनावणी न वाचता लेखन तयार न

क+पनाआिण डोळे जु\या चेहरा वाटत डोळा स�य समजनू घेणे हे अनुभव सव� पु\हा ते

आिण मी आिण लोखंडाचा न आपण पाह. झालेला नाही मागील वेळ आली तर वेळेवर

आिण अमे)रकन उपि�थत आज , हे िवस9 आले आहे demagoguery'mमला

ल`ात ठेवा बाहेर मी अि�त�वात आतील डोळा येते आिण मी �वतः शोधू आता `ण आले

होते , मला एकदा काय�Sम `ण हे चेहरा `ण िदसत पण आता जवळजवळ एक

कायदा क$ श@द उदय िदसू लागले कर7यासाठी आता राहतेएक एक इYछा आहे काहीही

सांिगतले पण �या िदवशी a&ांत corresponded िलह. एक आनंद चालेल आिण

लेखन शB$ �याYया िदवस ते िदवस qलोट्स राहतात कोण एक मनुGय आनंद ज\म

झाला आिण जवळजवळ पाणी fades फB क$�प& आिण िनिवदा चेहरा �वास �स\न

कधी कधी गमावले आिण हवे आहे ते क9 शकत नाही पण चेरी /हणनू गोड उिc&

नाही क$ आप+या gी मिहला मुलगी चेहरा चालत अzू आहेत अ`रे इतर मखू� /हणनू

/हणनू श@द कधी कधी आहेतसंताप पण �वत: आप+या जगात एक र�ता बंद आहे एक

ि[प एक परत एक जखमेYया बण� वाटत असेल तर eलो आतील येत �काश मािहत

नाही आिण मी खोल देखावा �याला पाह. हे मला माहीत वाटत कसे काय भीतीमी तुला

आपले डोळे भीती वाटत बंद इYछा आहे उ�कटतेने आहे आिण मी तु^या आनंदी िवचार
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क9 इिYछता आिण आपण �या एकाक$ राPी या afternoons म�ये तुमYया सव�

इYछा आहे क$ काय कोणाला �ती`ा ि�मत आSमण चोरी �या पण आहे क$ �वत: घेऊ

नका शरू अज�दाराYया कंुटुबाची संपणू� मािहतीतुमYया आमYया �वKन नदीYया तीरावर

आमYया बठैक मी तुला आणले आिण दगड कठीण आहे पण मी ओळी दर/यान राइट

परावित�त बसनू तर आपण आिण पाणी craziest गो&ी शु: आहेत बायका आणले

क$ पा7यात एक दगड सुमारे मखू� ि�मतकाही पण काहीही आिण काहीही म��यालय न

क$ भेट एक िदवस होतेच �वातं�य िमळिव7याचा �य�न करतात, पुरेसे ?ास

oxygenate िमळवा आिण �यामुळे हो मी कशी िवचा9 आहेत िदसेल हॅलो �वKन

शकत नाही जेथे म��यालय म�ये का+पिनक �कार मासे असतात, हे तुला मी आहे

अिधक िकंवा कमी आपण मी ऐक7यासाठी सांगतोआिण मी अिधक मी मोठी पाह. िवचार

आप+या कमी खपू कधीही कमी पहा पािहले आिण िवधायक घेऊन कॉफ$ िव?ास

कोणीतरी मला नHया वाटत आकिश�त गमावू होते नकारा�मक काय आपण काळजी

नाही आप+या सकारा�मक आिण सजृनशील मन खाली क9न देणे पण कधीही

वाटले�यामुळे आवड पुढे पािहले मी तु/हाला या मोहक जादू सव� होते पािहले आहे कधीही

िवस9न आिण आपण जर का मी तु/ही आनंदी असाल आिण इतर ��येकासाठी जसे

आनंदी आनंद इिYछत मला सांगते जो मी लोकसंHया िवकिसत इYछा काय आहे मला

संर`ण होते क$आपण होती होते फB आपण फB तु/ही आिण मी घसरण पाऊस आिण

संयुB आिण आ/ही सव� जादू या थAब महापरू आहेत आिण मी िलह. ते6हा मला असे वाटते

क$ ते6हा सव� आनंद सांिगतले होते तापट मी पाह. क$ काहीतरी ओले आहे पािहला मी

आनंदी होतेमला ल`ात ठेवा आिण भिवGयात सरळ पुढे आपण पाह. आिण �यामुळे मला

आपण नेहमी मी िमP जा�त संलeन शरीर ओठ शरीर नाभी ओठ नाभी मला पािहले

नेहमी �याने पािहले काहीतरी होते आिण काहीतरी सांगत होती ते6हा िवचार क9

इिYछताहोते आिण मजबतू काहीतरी दुःख न कनेDशन सव� अ�प& हा आकारमान

�िव& ते गडद नाही ते6हा �काश बाहेर चालू बाहेर जात नाही क$ सयू� िपवळा

रंगछटांम�ये संुदर काहीतरी तयार करणे आिण सव� िदवस ऊजा� उ�सिज�त होते मा^या

क+पनाशB$चं आपण ठेवले वाटलेआपण गडद सव� �क+प िदसत नाही कोठेही )रकामे

नाही �ेरणा क+पनाशB$ आहे एक कारण अंधार िभंत सवा�त वाईट अडथळे यातनू आर

जुलपैयTत शो मी जे6हा पयTत �काश अप कापड �काश सु9

मी िवचार क9 dreaming पण आपण खपू चांगले वाटते मला फB काहीच मन

लोकांना लोक वेगCया मत आहे असे वाटत नाही!मी मला भर िदला आिण ear'm 

िदसनू Qारे गढून गेलेला आराम सांगते क$ आवाज टोन तुटलेली सव� शरीर भाग सुL

भावना वाटत कसे थोडा �ेम नाही darkness'm एक �वासी पाह. /हणनू आ/ही

िवचार आिण काय� नेहमी फB एक होत करणेझोप पण ताण Pulse'm �थायी
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याYयात काही संबंध िवस9 चांगले असू शकते नाही कदािचत गे+या मला �काशीत

आिण मी शांत आहे पण �ितिSया पण येथे प)रि�थती काळजी घेणे काम नाही �r

उपाय एक चांगला वेळ नेहमीच आहे गेले सु�थीत शेपटीचीsofridão बंद शॉट .

मी एक �वKन आपण अिधक मोिहनी अिधक स�दय� हवा राजकुमारी मा^या �ेरणा मी

dदय संर`ण कर7यासाठी कोण�याही unarmored िSया होते आप+या नाइट यो:ा

आपण नाही क+पनाशB$ होता िनवांत आपण उघडले होते क$ एक होते एक गो& होती

मी तुला पािहले वेक चे भतूकाळी uप �वKन पडले िवचारमाझी अशी इYछा आहे तुमYया

बरोबर राहील होते �याला बहाल एक चंुबन िवचारला पडलेले ओढा तुमYया बाजलूा

आपण िवचार झोप आपण तJडात पडणे मी तु/हाला �स\न कमळ पाकळी आप+या होम

करावा मला आपण भोवणे flustered करा पणू� कर7यासाठी मला ठरतो seduces 

पाह. मी तु/हांस dreaming आढळलेआ/ही तुला मला वाटत करा गमावले छान आहे

ि�मत करा आहेत , यापुढे कोणीही मला पलीकडे जाऊ mा तारे मला �वत: ला परत

पाह7यासाठी आप+या छKपर आहेत �यामुळे स_य हजार िकंवा चांगले अिधक गिणत एक

संुदर आहेतु/ही मला तुमचा आनंद आप+या जादू क9न तु/हाला जाऊ जा�त वाटत

अशDय आहे मी वाटते.

आपण आहेत मा\यता smiling're फार आहेत हे मला मा\य आहे सव�wम आहेत

मला पािहजे most're सव�काही आहेत आिण एक गJडस मुलगा फार मायाळू आहेत

होते मला आपण इYछुक फार िमP /हणनू ि�य आहेत रन सुमारे आहे क$ बाळ एक

गJडस असाल,महान आनंद माझा मुलगा मा^या Pासदायक �ा�य मुलगा जग आहेत

आपण जे/स माझे गिव�| तuण मा^या लहानपणी आिण थंड खपू संपणू� िदवस आप+या

ि�मत आहेत वळून मा^या लहानपणी आहेत , तुमचा आनंद िभंत गोCया काहीतरी शु:

उडी संुदर शB$ आहेतकारण गोड येतात आिण आपण TAS नेहमी हसत आिण

र��यावर जा7यासाठी सXज सव� िदवस थंड �यामुळे गोड आहोत मला मला आप+या

सांजा mा , बाग आहेत एक मुलगा मला पासनू acercas आपण सारखे बोलतात ते

बcलमी तुला मला बाजलूा नेहमी आपण इYछुक जाणनू �यायची इYछा

ढग अंतग�त �वास मंगळावर म�ये Vह मंगळ व गु9 केले �वगा�त अंतग�त सलग दुसरी

आपण �ेम कर7याचा िनण�य घेतला व गु9 तु/ही मा^या Vह पेन Vह आनंद सांिगतले

क$ काहीतरी होते शB$ शB$ आली होती उड्डाण करणारे हवाई प)रवहन केले आहे

येथे आहे केलेBloom होते �ेम /हणनू सयू� शB$ सयू�फूल काहीतरी जळत अद/य

उmोगधंदा म�ये �वेYछेने होते जसे हलिवले एक �वKन एक यश उ�कटतेने िमितहीन

एक उcेश काही अंदाज आला होता मोठा होता होता होता थDक करणारा शेवटी खपू
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�ेमळ पािहलेआप+या �टार त+लख shimmering मी चंF माझा आिण आप+या

काळातील लँड�केप मी जमीन आिण समुF अंतग�त �वास आपण पािहले एक सहल होते

पािहले वर पािहले होते पाठपुरावा िवंडो खच� ि`तीज वर खपू पुढे पािहले मी पािहले

�कॅन ल`ातजमीन आिण समुF अंतग�त �वास िवजेते हात फB चांदणे होते .

Saudade अभावी आहे इYछा आहे �ेम आहे िवचार आहे मी तुमचा इिYछत येथे आपण

केली आहे बठैक आपण न होता आपली उपि�थती नाही आहे वाटत आहे �वत: ह.न

िवचार आहे �ेम आहे इYछा आहे चुकली आिण िवचार करायचे आिण वाटत वाटत आहे-t 

आिण आपण पाह.न न �ेम 5 संवेदना मदतीस आपण इिYछत : a&ीने दरवाजे न आपण

पाहत , आपण वास वास न करता, आवाज न ऐकता आपण स�कृ�ये ऐकले, न आपण

आिण �पश� हे िस: न मला खपू आनंद चवल`ात ठेवा आिण घराची ओढ वाटत चांगले

काहीही �पश� .

फॅ\सी काहीतरी तयार करा पण तयार आिण काय मािहत नाही वाचले कोणीतरी िलहा

प)रवत�न क+पना करा खपू अ�प& आहे पण मला माहीत का पण मी िलह. आिण मी

�ॉप �य�न िवचार सु9 वाच7यासाठी काहीतरी ही प)रि�थती तJड एक बाजू घेणे आहे

�ेरणा यांची कमतरताते �ाL करणे सोपे नाही आहे कारण सोडून देतात.

तेथे एक िदवस फB एक िदवस िकंवा एका वषा�त �वासातील िकंवा

misadventures सांगणे तर आता एक वष� गे+या मी या 365 टDके एक 50 -

िदवस वेळा थोडा आहे 50 िदवस 24 तास येथे एक िदवस एक आठवडा वषा�चे 365 

िदवस , 7 िदवस आहेत पाह. शकतावषp 24 तास वेळा काही आठवड्यातील िदवस

आिण 60 िमिनटे लहान , `ण िजवंत !

भीती न erer िवजय मी ि[प लढाई �ितमा िवजय एक पराSम होता आले जहाजात

कण�धार हात ��येक होते समुFाजवळ चांदणे होते .

तो एक िदवस कोणीतरी �वगा�त अंतग�त दारे , िखडDया आिण िनभ�य उड्डाण लॉक
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असे आनंद -ओ नाही , तर अभािवतपणे सलै नोट्स मला शा?त /युYयुअल करार , 

तेथे याचा , Marigolds पवूp एक अितशय गरम िठकाणी वातावरण \याय करणारा

कोणी आहेfilaments कारण छKपर वर ओलसर ओ+या माती , एक obfuscated 

िदवा आिण असहा�य सुरि`त अप करणार आहेस नाही तेथे तणाव क&सा�य अगदी

कठीण वेळा पण समजले आिण गदp म�ये एकट्या जात Oाला काय मी कोणाला कळले

नाही , याचा अथ� नाही देिखलपण येथे िवmमान न करता आिण सव� नाखषू हसू

थोडDयात वरील थेट Lamentations मी समजू शकलो नाही काय िलिहले पण

िवशेषत: मी सव�काही पािहले वाटले आिण नंतर फB मोठ्याने ओरडून /हणू लागले , 

कारण काहीच मला िदला कारण मदतीसाठी हाक मारली आिण तु/हांला माहीत आहे पण

येथे काही िव�तार क$ धपू जाळ7यासाठी आहे कधीच िनराशा केली आहेदु: तणावपणू�

आवड तर काहीतरी /हण7याची वेळ आली होती िलटर नाही फB तो अगदी आ�मा

मजबतू उ�कटतेने आिण शिBशाली ला /हणनू एक क+पना िमळिव7यासाठी फB होते

पंप नाही अंत: कधी कधी दूर नसा रB धावत हलवनू काहीतरी होते कारणनेहमी मला

िकंवा आ/ही �ेम दो\ही कारण आहे आिण फB काहीतरी ज\म आहे क$ काहीतरी आिण

flourishes नाकार7याचा नाही पाP शेवट आिण मला वाटतं एक सुuवात आहे आपण

शेवटी वाटते क$ काहीतरी घाबरत आहेत कारण pauper �ामुHयाने लोक होते आिण

मन होतेएक िदवस सव�काही grows आिण दुसoया नाहीशी झाली एक झाले क$

सव�काही होता नाही फB एक एक िदवस आिण चंचल नेहमी एक वेळ खीळ होता एक

वेळ फार मह�वाचे होते न ठेवता दुसया� `ण जगणे होते आिण पुरेशी कधी कधी यापुढे

होते कारणहे पहा, आिण कायदा एक dदय �ाL कर7यासाठी एक िSया �दिश�त खरे

आहे काय लवकर वयात स�य क+पना नाही /हणनू पुनज�\म झालेला िव?ास काहीतरी

/हटले होते काय झाले ते असे /हणणार नाही काहीही िकंवा कोणालाही न अिभनव

िवचार कनेDशन होतेतो एक दांडपोतेरे हात झाली 6यथ� नंतर होय अगदी या कारण

नाही येत नाही िवचार /हणा नाही कारण एखाmाYया बाजलूा नेहमी होते , असे

थरथरणाoया �व9पात नाही पण हो तो नेहमीच असं आहे आिण नाही अभावी होतेमी

नाही आिण फB मी अि�त�वात आिण आधीच वाचले पािहजे, िवचार आला, ते6हा

िव�ततृ आिण िलहायला कारण िजवंत 6हावेत असतो कारण पण कधी कधी एक ऐवजी

एक स�य सह काय� �वातं�य गरै पाहा �ामािणकपणा संघष� म�ये चालू नाही आिण एक

होय आहे कायतो देवा आिण उभा रािहला धावत मुB आिण �माट� िवचार चालू फळ देवा

चळवळ याची जाणीव होते आिण मी अंधz:ा िव?ास नाही या जगात �ेम साठी जरी �ेम

केले नाही कारण फB देवा माणसू िव?ास आिण �याYया शोध �r पायरी िवचारात tम

आहे /हणनू झोपरॉकेट तयार कर7यासाठी आयन िकंवा �ोटॉन सह �काश ऊजा� आहे
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आिण हे पािहले पण नाही माग�दश�क उ�पादन आिण मनुGय ते /हणतात होते /हणनू

नाही कला वाटले फB क+पना आिण तयार होते /हणनू अ�ील होता नाही जाऊ

शकत नाही , पण ते घडले क$ �यामुळे खरेते6हा आ/ही पािहजे .

आ/ही `ण Qारे थोडDयात वा�त6य अस+यास , बोलका िकंवा अगदी गरम िकंवा नाही, 

कोणीही �ेम आता आपण स�य आहे क+पना येईल पे`ा एक ?ास सह eलो बण� घेते जे

आहे वेदना न �ेम क+पना hurts क$ वेदना होते असे /हणेन क$,�ेम आिण पाह.न

पण िवशेषत: वाटते आिण पाह.न , उलट नंतर वेदना dदय येते कारण तुमचे �ेम संबंध

चुक$चे �ेम भावना पासनू संर`ण िनमा�ण वेदना पासनू संर`ण कर7यासाठी अभावी

नाही अगदी �ेम क& लगावणे पण दु: ख देणे आप+यामी फB वाळू वारा

eyelashes साथ िदली �ेम शोधत आहे जे समुF मी तारे आSोश मागा�त टरफले

एक समुFकाठ पाह. लाटा अzू पाह. िदसत , �यामुळे एक धा\य माझे dदय फ$ड .

मी बसला आहे, तर मी िदसत नाही िकंवा ते सयू�फूल आनंद हसत वा�त6य काय

समजनू आिण सयू� तुCया सह embellishes �वत: ला मुB आिण वेडा भीती सव�

मला िदसत नाही काढ7यात आले थोडे काहीतरी गळा दाटून आप+या स�दय�

दश�िव7यासाठी नाही कारण होतेहे घडले कोणीतरी �याने समोर पािहले नाही मी दु: ख

सहन कारण ल`ात वा�त6य आिण वाटले /हणनू दु: ख सहन क$ काहीतरी शांत होता

बाक$ कारण थोडDयात फB होईना कोण एक माणसू होता कारण एक कुजबुज आता

हसत नाही सामोरे शकते /हणनू एक लांब `ण एक जाच होताराPी थंड मी एक

कोणालाही कधीही असलो केले परत सव�काही आिण अभाव र�ता खाली आला नाही तर

कोणीतरी आपली खाPी आहे क$ �प&पणे काम केले पािहले आपले डोळे म�ये लहान

होती आिण आता कौश+य दुखः होते /हणनू अिनिlत नाही Agias , अयोeय

वयोगटातील क$मी नंतर कमाल मया�दा पािहले आिण सव� माणुसक$Yया Pासदायक

आवाज मौन सव� न�तेने वाईट a&ी आिण मी मजला जा वेळ मला तेज�वी उ�सुक टेप

तो येतो फB कारण क$ वेदना तू आिण खाली तू सोडून होती/हणू शकत नाही कोणी

Pासदायक शांतता /हणनू जो कोणी मला गमावले मी वाटले क$ आनंद होती आिण उmा

सुधार7यासाठी एक िदवस सव� होते ते6हा आनंदी माणसू दु: खी आहे आहे फB कारण

होते काय एक िदवस वेक चे भतूकाळी uप होते

अंधारात एकाक$पणा एक भाऊ नाही /हणू शकत बाहेर पोहोचते तो होता तर तो अंत: 

करणात आपण Kले होणार नाही फB एकटे नाही दया होती

मी आप+या ि�मत िवसरला नाही काय मी तु/हाला िलिहत बसणे हे दगड आपली कंपनी
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तो एकटा होता त6ेहा तो नहेमी नंतर वळे तु/हांला वळे िवचार , वाटलेकाहीतरी होते

आिण आपण फB ल`ात वाटल े.

�वKन जागेआिण तु/ही मला अजनूही क+पना िकंवा िवचार िकंवा फB �वKन �वास

जाईल /हणनू तर आlय� िदसत बनवतो त6ेहा काहीही काहीही Dविचतच �वKन चुक$चे

समज आहेजागेकर7यासाठी डोकेदुखी आहेआिण दुu�ती न �यात बदल सव�काही , 

शवेटी �वKनिकंवा ��यके गो& समान आहे�वKन नाही .

पण एक दु: खी राPी जीवन आिण शांत आिण अितशय िख\न समाजापासनू दूर

राहणारा शांत एक तारा, अगदी खरे सोबती क$ आ/हाला सचतेन जात आशा कोणीतरी

िव?सनीय एक आह े , अगदी सवा�त भयंकर आिण अ�याचारी वातावरण tमिनरास

करणारा आिण एक िमP खचेण े, एक चांदणे�काशमय आहकेोण�याही वळेी तो कसा

तरी िमP अस+यानेआिण तो कधी िमP कोण फरक वाटत फB आप+या नाभी शोधत

िव?ास नाही वदेना आ/हाला आणतो �मे िदसत नाही िव?ास न दुल�` आ/हाला िदसते

अंितम कोणीतरी असलेिमP आिण जर तेनहेमी इतर ज\म `ण जीवन �यांYया मागा�ने

uजललेी होतेघडू काहीतरी करतेकारण जाणनू घते+यािशवाय असेसांग7यात आले

होत े , तर एक िदवस माणसू नाही सांगू शकतो होईल क$ वळे वदेना �मे िव?ास

वाटतवेाढतात आिण अखरेीस माणसू कोणालाही पवूा�वलोकन मािहत आिण तो �याला व

�याYया जात आहेका कोणाला मािहती आहेका केले�या सव� गो&ी मरतात.

मी पु\हा मला एक फसफसणारी दाu आिण मजबतू �टार सारHया िदसलेिवजय दखेावा

�काशणेचालू मा^या डोळा वाटत एक संुदर होती झले एक िविश& �काशणेकाहीतरी

ि[गर �खर होती केले आिण मी पािहले �मे एक कारण होते आपले डोळे म�ये

पािहलआेपण मी �वीकारायची जथेेपाहाल त6ेहा उ�कटतनेेआपण मला तो नहेमी होऊ

इिYछत कोणीतरी वर रडणेमा^या खांmावर आहते या पु�तकात िलिहलेआहेक$ �याच

�कारे जायचे आिण मी आ/ही नहेमी �काशमय आमYया चांदणे आिण �याच �टार

कामिगरी करेल �या िठकाणी इYछा नहेमी आह.े

मी काय घडले फB शवेटी आपण सव�काही असनूही होऊ शकतेक$, जाणनू घऊे

इिYछत सु9 कुठेमािहत होतेआिण संपल+ेया पलीकडेहोतेहोय काय�Sम मािहती होती

, भांडणेनाही मािहत ल`ात अगदी फB पुरेशी समज माहीत नाही समजत नाही िकंवा

समजू शकत नाहीतो मी रेिडओ संगीत वाढिव7यासाठी आराम आिण मला जगू देवळे

होती राPी खोली पािहलेगडद म�येपािहलेनाही फB आवड आहेकारण शवेटी मी

िवस9 नकोस आिण आपण नहेमी कोण�याही प)रि�थतीत आमYया �मे मोजू शकता क$
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भािकत क9 शकत नाहीती रह�ये ठेवते आिण तो नेहमी चांगला हे Xयाला कान आहेत

मकू राPी कॉल क9 पण थोडे तरी नेहमी conniving /हणतो आिण /हणनू मी

आनंदी आहे , कारण राPी , अितशय संवेदनशील भावना शेअर क9 शकता एक

सोबती आहे .

�वातं�य फंुकर कारावास भावना पाहा , इतरांना पाह7यासाठी न दुल�` करणे

अिनयिमत नसा , अिधक सव�साधारण काहीतरी मुB आिण नसैिग�क असेल तर ते

सोडून क$ आ/हाला म�ये �काशीत केले जाते क$ बंध वाढते िचंता आराम कर7यासाठी

संपणू� जग कैदी जगणे कसेमादक िकंवा मी काम कसे क+पना , लेखन व काहीतरी

क+पना असणे होते आिण अनुभव उभे आिण मी तो देखील वाच7यासाठी तु/हाला आशा

�स\न मन �वास सव�काही िलहा पाह. अ�ील मा^या आ�/या �ितिनिध�व िकंवा .

या एक नजर जगत असताना , एक उसासा , िसगारेटचा धरू दुसया� ?ास डोळा नंतर

एक ?ास िव�ततृ चेहरे काय आहे िव?ास ?ास इYछाशB$ वाटत एकूण तोटा इथनू

आ/हाला नाही क$ ही 6यB$ एकटा ि�थती आिण िनहfतुकपणे या आजबूाजचूा प)रसर, 

काळ िकंवा आपण �वत: कोण आहोत हे कळू न शकणेया 6यसन हे सकारा�मक वwृी

क$ िचकाटी �य�न पास फळ जादू झाले एक िदवस दूर जाऊ वेळ आशा पुरवणे

कर7यापवूp िमिनटे मी आता इतर ?ास पासनू सतत �य�न करीत आहेत काहीतरी , 

एक श@द हळूहळू िसगारेट ब\स� पास पाह. होतेते �व9प ऊठ आिण �या पे`ा चांगले

आिण अिधक होऊ इिYछत अस+यास चांगले काहीतरी िकंवा अगदी अपवादा�मक मळू

होईल !िवजेता आिण शेवटी सव� खालील अट tम एक झेल न सव� मा^या हातात मकू

राPी सकाळी िवजेता जबरद�त आनंदी िकंवा होते फB कारण खपू आनंदी होऊ

आिण आ/ही मी तसेच िलहायची आधीच बारकाईन असामा\य काहीतरी सामा\य करा

जगणे नाही, कुठे मी ऐकले ते ऐक7यासाठी राहतात आिण नाही नाही जगणे आनंद

predisposed कोण�याही century'm या िदवशी आज काही वाटत कसे सव�

भाग /हणनूआ/ही काही उपा�य` िकंवा कोण�याही सWुण गुलाम असतील तर मी नेहमी

आप+याला क+पना सव�काही िव?ास ठेवतो ��येक िदवस राहतात क$ काहीतरी जाणीव

िनिlतता पुढे जात आहे हरकत नाही क$ बेशु: काहीतरी उपि�थत आहे ��य` यश

आहे क9 शकता ते भोवतालYया आिण नाहीएकदा हे �यांचे िSया \याय नाही अशी

6यB$ अंितम �वातं�य पोहोच7याचा साठी बोध क+पनाशB$ उडतो जग7याचा आहे dदय

पाउंड करते धावा सरकते.

एक िदवस खपू लवकर जात होते तर दुसया� शॉट जगातील craziest रेस परत संथ
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परंतु ि�थर आिण आपली खाPी आहे क$ चरण घेतला /हणनू मला लवकरच परत उभा

रािहला एक चाळणी ?ास आिण एक पुन�ा�Lी आ�मिव?ास सु9 होते आिण वा�त6य

आVह गमावू 6यव�थािपत होतेशय�त /हणतात जीवन मी कधी कठीण आिण Qारे ... 

तसेच रन केले जाऊ आनंदी जात �येय गाठली क$ ितला एकटी लढत आवbयक

�वातं�य आहे आिण हेच बहीण तसेच नेहमी फB ठळक �थम आिण िनग�मन आहेया

लढाई आ�मा होता ते6हा अखेरीस आपण फB पिह+या आिण शेवटYया रन एकटे �वत: 

ला असू शकते पण आपण एकटे नाही आहेत पुढे जीवन आहे आिण राहतात आिण आ/ही

एक सायकल क$ नसैिग�क आहे सु9 आहेत ते6हा पिह+या आिण शेवटYया अस+याचे

चालवा आहेशेवटी िनघनू पण जीवनात आ/ही िजंकून आहेत जेथे गुण आहेत एकाच

िठकाणी �यामुळे �थम जीवन आहे आिण दुसया� गे+या पण गमावू आ/ही नेहमी िवजय

जीवन रेस म�ये आिण �याच वेळी तो नाही धावणारा माणसू कधीही थांबवू नका आिण

लढ7यासाठी काय आहे आिण यश�वी !

आराम Qारे समिथ�त, equacionei �यान आिण शेवटी अ�व�थता माणसाला एक

प` काय� केले ते6हा शांत सहन क9 शकत नाही नाही िजवंत आहे आ/ही बाहे9न

ल`ात आले काहीतरी �य�न करीत आहेत , कारण आत येते क$ आनंद शोधणे

आवbयक आहे दु: खी होतेतसेच , या �rाचे आ/हाला दु: खी एकाक$पण सहन करते

आिण आपण जीवन एक autistic माग� पण सवा�त जा�त आनंद तो िवचार नाही याची

कारण आ/ही काही जो �य�न करतो तोच आनंदी प)रपणू�ता एक गाठली �वतः सह

जगणे सा�य करता मजबतू थांबव7याचेआ/हाला आत आहे .

6tar तेथे ... 6tar तेथे आपण इYछुक ते6हा ... तेथे 6tar आवbयकता नाही

6tar जरी नाही ... आहे ते6हा ... ... 6tar िवचारणार नाही ते6हा तेथे 6tar मी

6tar तेथे ते6हा मला ... वाटत नाही , ते6हाXवाळा ... तेथे 6tar तू मला िवचार

करता ... 6tar �ो जे जे येईल ते ... तेथे 6tar आपण तेथे क+पना ते6हा ... 

6tar तेथे अभावी अगदी नाही ... 6tar तेथे फB हो ... 6tar तेथे ते6हा मला

कारणतु/ही मला �वKन कारण �ेम ... 6tar आपण अि�त�वात आहे, कारण ... तेथे

6tar ... 6tar मी 6tar तेथे काय वाटते ... नेहमी ... येथे 6tar जात ...

कधी आपण पाह. , आिण मनोरंजक मुलगी मुलगी पािहले नाही, असे सांगत , आपण

मला �वा`री: लता आिण कधी फB gostas- वाटले होते क$ संुदर आिण िवषयासB

युगे इिYछत जे एक gी होती तेज�वी देखावा आनंदी आिण फसफसणारी दाu ि�मत
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काहीतरी होतेआपण जादू ?तो मा^या िदवस ते िदवस होते .

एक िदवस अगदी भयंकर होते मी आहे फB कारण , मी काय सांगतो ते माहीत नाही

क$ सव� िवचार आिण नंतर राइट िविवध केला आिण मी कधीही येथे पाह. जगातील एक

एक ि[प संपला आहे काय वण�न कर7याचा �य�न केला घडणार आहे हे माहीत नाही

�वKन क$शांतता अि�त�वात आिण कोणीतरी कोणी इतर काय� नाही धयै� कमी पडत

नाही, काय क9 , फB करावे वाटते दु: ख सहन क$, पण ते पहायला आिण

राजीनामा mावा आिण असे वाटते िक कसे मािहत नाही जो क+याण दुल�` कसे मािहत

क$ !िसगारेट हटवा , फासा उव�)रत उपचार इYछा सु9 होते .

मी नावात बािL�मा घेतला आिण िनमा�ण कर7यासाठी िलहीन .ते दोन िमिनटे िलहा

स�य सुu खच� आिण काहीतरी आपण नाही आहोत आहे .मी , दुसरीकडे खoया , 

िवजय आहे जो यो:ा वाटत शकत नाही असे वाटते.हटवा एक िसगारेट 16 िमिनटे आहे

, तो relight इYछा grows .आपण काय होत आहे ते सव� काही वाटत असताना

नाही .

मी तु/हाला वाट पहावी लागेल िवचार आहे.सव�काही िजंक7यासाठी इYछाशB$ इYछा Yया

अशBपणा सुया��त येईल .इYछा सतत संपका�त आढळतात.मी �वत: पाह. गे+या वेळी

नंतर अधा� तास िवचार आिण मी तो वेळ गाठले ते6हा वाटत .रॉकेट ��येक आगाऊ

साजरा सारखे िमनीटात �वास , आहेत .मी आगाऊ पोहोचेल कसे , िकंिचत

वाटते.�वेश िसगारेट आहे कारण खीळ आहे .35 िमिनटे मी रc क9 इिYछता कायदा

पाहा .

यांिPक आिण �िSया�मक मोड अिभनय होती क9 शकत नाही.

मी प)रि�थती िवलोपन एक �िSया या �वेश होता .

उ��फूत� िनिम�ती , मला `णभंगरू Recoloco .श@द , िSया आिण कनेDशन वाDय

.मी योजना खंडीत करणे शDय आहे क$ रेिडओ वर ऐकू , मी परावित�त आिण एक

उwर वाटत .45 अिधक िमिनटे आिण दुसरा िसगारेट पाहा, मी अथा�तच, िवचार करा!

सव� पण जवळजवळ ��येक गो& मला वाटते आिण आ/ही धयैा�ने तJड देणे आवbयक

आहे असे ते उwरले.
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मी आहे 30 20 वषf , प)रणामी एक तास आहे .

आ/ही 33 % आ/हाला देऊ शकता क$ 100% िवचार जीवन 66% 

राहतात.गंुतागुतीचे , पण �प& होते.

मी खरोखर काम एक साधन अ_यास कर7यासाठी संघष� आिण मह�वाकां`ा असेल तर

सोपे नाही , कठीण नाही "फB" िवडी-िसगारेट ओढणे परत .एका वेळी िदसतो आिण

�ोजेDट नाही क$ एक माग� अनुसरण .

अथा�त, मी प)रि�थती धरू येईल.माझे िनसग� पिवPता असणे होते .

ते दोन तास 03 िमिनटे खच� आिण नंतर esfumacei िवचार .

आपण िदसणे होईल , काहीतरी sortir होईल .मी काही जात आहे क$ िवचार, ि�मत

सुuवात केली.

सवा�त सोपा दे7यास होते, पण मी आVह धरणे होईल .

सशB िवचार फB मी िजंकले आहे.

अनसैिग�क काहीतरी असामा\य होती .मी �ितिबंिबत /हणनू , उwम �कार झोप

बतावणी आहे .

इYछा येणार आहे पण मी पळून जाणार नाही .मी �काश आहे, पण ऊजा� गिृहत ध9

नका.

मला सावली कधीच क$ िवmु+लता शB$ वाटते.मी हे सव�काही प)रवत�न अिजबात

संकोच नाही , बदलेल .

मी ते मी खाईन , कारण मािहत असेल .

एक शांत आिण सव�साधारण िसगारेट , Pासदायक थोडीशी घुटमळणारा .

एक िदवस एक Seagull परत आण7यासाठी आपण िवचा9 come'll ते6हा आपण

काही मला क9 शकतील असे रंग एक रा`स �ेम आिण आपण िवचार कराल ते6हा

नेहमी मला कळत नाही होते क$ वण�न सहभाग न करता सव� जे Qारे , गमावले होते
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ते6हा नाही काय होतेमी एक Xवालामुखी आपण आनंद देखावा होता हसत , िवशेषत: 

जे6हा रा`स �ेम, नेहमी िवजयो�सव कुठेही मी आपण नेहमी होते माझे जग येणारा

खोल इYछा वाटले क$ आप+या अंत: करणात नीट ढवळून �यावे क9 अस+याचे

करायचे होते /हणनू मी , येथे आपण गमावलेक$ आ/हाला ठेवते आिण कधीही आ/हाला

एक अकि�मत चकमक$त उcेश पदपथ आधीच काही आकृती पािहले आिण धावत गेला

बोलत जेथे नदी पलू क+पना होती , आिण लपवनू ठेवले नाही वेगळे चालू असले+या

सव� मा�यमातनू सव� वीज , जा�त मजबतूमध अ`रे मी एक कागद वाचले गोड गोड

नाही तNय अथ� होता आिण झुकतो वारा होता क$ गे+या काही पुर7यात आले आिण

चेहरा आपण �S$न वर पायही होते प)रणामी कला भाग होते वाळीत टाक+यासारखं

�ेमवक� म�ये एक yश सह पायही िवचार होते , होतेजसे क$ ते वयोगटातील .

आकृती

पळा संपली, पण तो मला कोरले आिण मला कळलं , �याला मला घेऊन गेले.

आपण पाह. शकत नाही पण हे �सार क$ आकृती शािपत असो. 'तो एक का+पिनक

सारखी िदसतात अनुभव काढील आकार आहे .आकृती तSारी आपण नाही चेहरा एक

माणसू घाबरत आहेत !

होय - मी काही भय उwर िदले .मी फB �काश उपि�थतीत अि�त�वात नाही, कारण

भीती वाटते.

मी �काश आिण ऊजा� सांिगतले पण नाही समोuन voluptuously नकळत आिण

िदसत आहे आिण आप+या शारी)रक न साधता पळून चालिव7यात एक माणसू आहे.

आकृती �काश जगू शकत नाही क$ अंधार जात आहे .िविचP गडद आिण शांतता

आपण लपवा क$ सावली आहेत .पण �काश आिण काळा faceless , Hat 

ostentas , सह surges .मी �वगा�त होणे abय आिण metamorphic �काश

िवकृती �तुती .आिण despondency सुलतान हवा कोणी नदी नदी आकाश बाजनेू

काळा आकाश गती �ितसाद आिण िS�टल आिण तणावपणू� पाऊस �ॉप मला

densifico .पण नाही चेहरा पाणी एक माणसू माझे शरीर दुखतात आिण मा^या

�वत: Yया �मुख म�ययुगीन काळातील Xयू लोकांचा झगा िभजवनू नाही .तो सावली

केली आहे .या का+पिनक आकडेवारी पाठलाग अंधार आिण �काश मागणी पळून , मतृ
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राPी मला क9न पु\हा तयार होते .

मी आपwी सावली एक िमP आहे .

सव� वाईट अि�त�वात नाही आकृती आहे .

तो एक गहाळ देखावा आहे .

जीवनभर आनंद एक �कार /हणनू आSोश ऐकले िख\न आ�मा पासनू िवधी ,

इतरांना संर`ण अथ� आिण भयंकर गुणगुणणे आ�मा .

काय नेहमी देिखल िकंवा फॉ+स पण घोटाळा कचरा कर7यासाठी देिखल .

तु/ही जे पाहता ते खरोखर उYच आिण उंच कडा नाही गडी बाद हो7याचा Sम आहे .

लाटा , जेथे िहर6या खोटे आिण िनळा fades उwंुग आहे.

इतर त~वे /हणनू लाल अॅलट� अिनयिमत .

तो एक मोठा आवाज आिण शांत िकंकाळी Yया िनराशा deepens गडद , िख\न , 

हलका नेहमी उपि�थत नाही .

श@दांत आवड यांचा समावेश आहे क$ अदभुत जादू पणू� होय.

अ\य कोणीही , पP पP श@द सािह�य िभंत झा+यामुळे yेक लेखन आिण Xयांचे जात

िवरोध केला नाही एक unbreakable समाधान अzू वाहते जेथे एक अप)रहाय� खरं

... येतो , पण ते revitalized भरते आिण िदसत बनवतोdazzling माणसं

आपापसांत जात �वत: Yया जादू repels आिण लांब घोषणा केली उYचार इYछा

अeनीचे म�ये fades कसे क$ अंटािDट�क बफ�  .तो िलिहतात आिण आ�मा िनमा�ण

मशीन भावनांना मोकळी क9न िदलेली वाट अनुवािदत .ओळी आिण वचने हेही येथे

एक समजत आहे आिण �याला इतर िटKप7या काय आहे .

घेरी

एक सुuवात , एक उंच कडा , वेळ ता�पुरती नाही आहे.एक वाईट �ारंभ समांतर गडी

बाद हो7याचा Sम , arrefeço .अ�यंत उतावीळपणे मला समतोल आिण मी , यात
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जा उडी .मला नाकारीत नाही , उडी मारली आिण भोवळ क+पना .मी �वास क+पना

क$ काहीतरी अ�व�थ जलद dदय .समोर , मी हवा चAडू उ_या दुसरा एक आजीवन

पािहले .या गडी बाद हो7याचा Sम Yया जिमनीवर पडतील मुB गडी बाद हो7याचा

Sम होता ... हवा अ+प िवzांती पा?�भमूी म�ये �काशमय ओले डांबर र�ता थंड आहे !

ओले डांबर तेज�वी आिण फसफसणारी दाu आकाश ल`ात अंधारात glows ताXया

पाणी वाटते आिण तो जिमनीवर , जोरदार येत होते ते न& होईल हे प)रणाम जेणेकuन

�या मजबतू होते .घड्याळ थांबला आिण �याYया िवचार `ण बसिव7यात आहे .वारा

वरील वेग िवमानाने खाली घेतलेली चSाकार झेप आला आिण �वतः चाल ूcoiling 

आिण गुलाब , गुलाब , नाही नंतर skyrocketing सोडला ते6हा गडी बाद हो7याचा

Sम बदलता कॉल मागील `ण परत .

सारखे वाटत गव� मी sofrais कधीच इतर आशा �वचा एकमेकांना वाटले आिण कधी

पािहले न6हते अशा इतर दु: ख सहन कोणीतरी गव� वागणे हे अडथळे माग� ज\म

boulders आहेत �कारे मदत आिण /युYयुअल मदत आ�मा देिखल पाह.मी िव?ास

जागितक शेवटपयTत संघष� आिण आपण सुिनिlत आिण शेवटी असेल आिण सव� अखेरीस

िहट एक भावना जातो एकेरीवर बसिवणे एकमेकांना आिण तेथे कंुपण कला जग कंुपण

जाणनू तळाशी आली कारणतलवार िवजय आिण वाह�या बाहेर घसरण ते6हा , वेदना

वाटत िवजेता आिण अपयशी जात पण देिखल आिण योeय येते आहेत एक दु: ख

अनावधानाने �सारण शB$ लढाई म�ये क+पना आहे वेदना िजंकला कोण एक सिैनक

आहेउYच याआधी आिण आ/ही सव� मुलांना इिYछत िवजय पाP िवजेता आिण अपयशी

गौरव बcल तक�  .

सकाळी

आधीच राPी वेळ िनघनू गेली आहे होते अगोदर होते िशळा ओलसर सकाळी तJडावर

मदतीसाठी क$ याचा अथ� असा आला रडत नाही आतापयTत एक जा�त एक हलका

आिण कुणीतरी पहाट अzू होता व जो येणार सयू� बाहेर पाह. /हणाला आिण अzू

evaporatedखाली काय�रत आिण साधी ि�मत आlय�चिकत /हणाला ढग जगातील

िनयंPण येणार होता, काय िनण�य मला िनण�य घेतला आिण हा िनण�य खरोखर चाचणी

आपण फंड िमिनट वाटत होता क$ वाटत िदसणे होईल कोठेही बाहेर िदसू लागले नाही

कर7यात आलेधयै� आिण िचकाटी बcल पासनू सवयी मला अंतर अप अशी आशा िदले

आिण धुके �प& आिण िव?ासघातक$ वारा सा�य होईल क$ काहीतरी सा�य कर7याची
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इYछा आला .

नशीब संघष� �वत: ला आिण �गती �ेम कर7यासाठी वेळ सु9 खालील िदवस �या

िदवशी होते जादू तर पॉईटंर , मला तास , िमिनटे आिण सेकंद वाचा आिण मुB दाबा

साठी िनद�ष शॉट अचकू battles जाईलआनंद व सुख बह� तेक लोक िविवध Fा`ांचा

वेल मन नDक$च फB surtir होईल होईल होता अिधक पािहले .

वेब

मला लँड�केप पािहले आिण दु& नाही समाज पािहले सव�काही कनेDट आिण सव�काही

आहे जेथे वेब पािहला, पण मी कोळी ��य` नाटक म�ृयू कोळी भेट होते एक Kलॉट

वाटले वेब ितYया एक होते सुमारे मी गंभीरपणे पािहलेराPीचे जेवण �कारचे सवा�त

िकमान wove �टIग चे भ.ूका. uप लोक झाले+या कोळी घेतला आिण झोप या नाश

करणाoया calhava पडले कसे सव� �याYया वेब कोळी म�ये मरण पावले �या दु&

म�ृयू अि�त�व संपले होते आिण म�ृयु हे होते succumb असे पडलेवेब , कोळी आिण

जीवन भीती न करता अमर जात �वKन सव� होतो पण एक जाळे तयार कर7यासाठी

आिण दु& नाही जीवन चांगले असू शकते शेवट कोळी िदसत राहतात आिण नाही इYछा

आहे पण आ/हाला पयTत आहेपण वेब िवकिसत होते इमारत बांधकाम आिण उपाय वेब , 

कुuप कोळी आिण मा^या क+पनाशB$चं आहे कोळी अंतग�त नेहमी आहे क$ एक

कंपनी / वेब चS शेवट .

कॉफ$ िदवे वाईट आिण भाजलेले कॉफ$ दर/यान unlit िसगारेट करा या जागा लोक

येतात जेथे तसेच उपि�थत एक हवेशीर , कुठेही मी एक उcेश आहे मग मी िलह. जेथे

या जागेत एक पळवाट तयार आिण भिवGयात �वत: पाह. आहेमी मा^या िदवस ते िदवस

अगदी instant'll साठी आरामशीर ऊजा� वाटत दर/यान ओळी tमिनरास करणारा

आशा जेथे िवशेषतः /हणतात कॉफ$ िदवे रोजची �िSया ठेवा सुमारे एक टDके या

जागेत आज �वत: जीवन समप�ण जे सुमारे 2000 तास पोहोचला आशाएक सतत

तयार िलहायला , बहकणे , िवचार आिण लेखन तळाशी दर/यान जीवन आहे मी

रोमांचक आिण आ6हाना�मक समुF मा^या जगात समुFात �वत: क+पना शोधू

काहीतरी आहे!मी शाई जा�त ल` िकंवा वषा�व न Vंथ , वाDये , किवता िकंवा अगदी

सोपे िवचार दर/यान संुदर ओळी तयार कर7यासाठी वाहते िदसते, लेखन महासागर

म�ये पोहणे , अगदी ताण पा?�भमूी सा�य कर7यासाठी harpoons अ`रे अप िशकार
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मा^या महासागर म�ये हेतू अि�त�वात नाहीवेगवेगCया भावना, संवेदना वाटत , पण

काय मह~वाचे आहे क$ अंत: आमYया समुF म�ये जा आिण िवशेषत: िविवध समुF �ेम

आहे.

मी ऊजा� बघेन कंदील कंदील शB$ �कािशत )रB िडिलट �काश , सतत इYछा खपू

आळशी �काश एक तेज�वी देखावा आिण कसे जागतृ आहे , अथ� Xयोत एक दुपारी

हळूहळू जातो लागतो तसे भावना मला गलबलनू भराएक kान उपि�थतीत वाढणे �खर

आिण सांसिग�क पाहा , ?ास आनंद आिण कसे चांगले दररोज �याच हवा नेहमी अचकू

नाही ि�मत ि�मत ?ास नाही पण काय आपण संुदर बनवते वाटते क$ एक सुगंध एक

दाट सुगंधी F6य बंद देत ज\मिज6हाCयाचा थोडे ि�मत , समंजसपणे मला तु/ही मला

�पश� ते6हा अDक हरकत नाही क$ एक eलो दाबा ि�मत ते6हा एक आनंद Yया साइन

आिण एक मोिहनी /हणनू एक अितशय नसैिग�क आिण आरामशीर शा?त आनंद उपचार

आनंद सारखे एक `ण िविवध stunning'm िकंिचत खोल िवचार आहेमी कधी कधी

पािहले आहे /हणनू खपू तेज�वी एक देखावा एक आनंदी ि�मत Yया उत वा�तव िदसते

.

फॅडो आपण फB आपण िलिहतो क$ सव�काही नाही संबंिधत वाटत पण मी तरी काय

क9 वाटत एक इिYछत इYछा पाह7यासाठी वय लांबYया वाळवंट न घराची ओढ पण

मुHयालयात फार जवळ िच\हांिकत क$ एक गंत6य फॅडो .

येथे एक सोपे आहे, परंतु एक पो�ट तो �याYया िकरण आिण आपण एक सयू� रचना

क9 इिYछत तु/हांला सांगतो क$ काही श@द पाऊस काढले वारा कामे वारा ऐकत माझे

dदय घेऊन क$ श@द कमी नाहीबफ� वारा नेहमी फंुकणे हे िवचार होता ते6हा तु/ही

मा^या सयू� नेहमी िदवस अगदी �काशतील मी तु/हाला माझी उजा� आहोत असे /हणतात

क$, होईल .

, िवचार परावित�त आिण काय� िकंवा 6यB नाही वाटते आिण िकती कठीण तो फB

अि�त�वात पण �ितिबंिबत एक भावना �िSया जसे िफरवतात आधी आिण एक िवचार

िनयंPण कायदा /हणनू ढJग िकंवा नाही वाटत आिण फB कधी कधी पुरेसे नाही 6यB

कर7यासाठी आहे काम नाहीकायदा आता अिधक नंतर ढJग आहे.

नंतर देखील शांतता क9न कधी कधी िवचार �त@ध आिण फB असणे /हणजेच जे

उपि�थती Qारे राह. शकता वाटत शकत नाही उलट एक �ितिSया परावित�त नंतर तो

एक अनुभव आहे .
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अडथळा कधी कधी सांगते वाटते पण 6याज राहतात आिण आ/हाला आपण नेहमी , 

आपwी अडथळे आहे मात नुकसान �ितिSया आहे हे कधी कधी वाढतात आिण जीवन

साठी चळवळीचे जाणनू घे7यासाठी आहे िवकिसत कर7यासाठी लढा आहे! न शो �वतः

िजंक7यासाठी अडथळा नाहीमी मात िवजय शेवटी िवजय आिण आ/हाला मात आिण

िवजय िशकणे म+ूय �ाL कर7यासाठी योeय म+ूय देणे आिण जा�तीत जा�त आनंद आहे

अिधकतम िजवंत उदाहरण आहे.

समुFात रोिलंग सागरी swirling पाणी , धा\य वाळू हातमाग dropwise धा\य , 

मजला वर आणणार एक yीझ , एक यजमान सलै �वत: ला हात म�ये dipped 

/हणनू महासागर समुF दुसया� वाळू थAब एक हात झडप घालतात�वतः मुB �यांYया

हातात सव�काही होते कोण एक अथ� िव�ततृ पण ��येक सव�काही कधी कधी सा�य एक

आनंद आिण एक लागत emerges क$ झेल आहे आ/ही आपले dदय व हात सव�

वाटते काय दर/यान हात बाहेर नाही आहेवावटळी�माणे िदसतात, .

नाही काय सांगू खरे आहे , पण तो पणू� िवzांती नाही !

एक तोटा तापले+या वेदना .कुठे , पण आपण कुठे आहात ?मी काय केलं ?

मी जागा राहतो, वाट पाहत आहे कारण मी �वKन नाही .

आपण लोक मला , मला पवू�वत थरथरत या चकू केली पासनू माझे र`ण करील , 

मला आिण सदोषीत तोडून आपण नाही आहोत आहे!मी आहे कुठे मी अिधक आहे, मी

फB िजवंत आिण ?ास ठेवू शकत नाही इिYछत .

`ेPात मा�यमातनू माग� आिण पुढे हलवनू मला ठेवते क$ काहीतरी पाहा .

कारण माघार आिण परत मी िवचार िकंवा नाही आहे जेथे करा.

मी खडक आिण fulminates वर फासा, िसगारेट बंद , पळून इिYछत .

माझे मन तू मला आिण एक गाठ unties नाही क$ एक असेल rekindle करायला

बाहेर नाही क$ हे िसगारेट आहे .संबंध grips िदसतो क$ मी एक सलै धागा होऊ

इिYछत नाही नाही .

तु/ही /हणता िकंवा मला काय /हणायचे काय होऊ इिYछत नाही , मी काय वाटते ते
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हवे आहे.

या गाठ , पाह. शकत नाही strangles आिण squeezes आिण न& .

या टाय नाश होईल .

परत श\ूयावर सव� काही .मी फB सकारा�मक िकंवा नकारा�मक होऊ इिYछत नाही , 

कोण�याही तािक� क पाठपुरावा न 0 पािहजे, पण तु/ही आिण घडू करणे आवbयक आहे

क$ आVह धरणे .

मला mा .

का मदतीसाठी हाक मारली ?

मला माहीत आहे, पण मी ध9न ठेव7यासाठी , कारण अzु फॉ+स आिण सलै , मी

देखील कधी कधी मी इतरांYया चुका म�ये चालव7यास कारण मला माहीत आहे आिण

का नेहमी माहीत नाही .

मी मला �ॉप क9 इिYछत , रडणे इिYछत .हसा आिण वाटत , परंतु आप+या अzू

वाचतो, आिण एक उबदार थंड थरकाप मला नाही क$ भावना या कटुता .शेवटी नाही

अनाथ िकंवा सोडलेली पण नेहमी अzु दुल�` तJडावर lurking आिण धावा झीज तटू

यांनी गाठली शेवटी काळजी घेऊ .

आपण या मी , िवचार कर7यात आला.आपण काय िवचार सारखे �यामुळे सामा\य , 

एक मानक आहेत.

मी , मी तु/हाला मी काय गरज मला मदत कर आिण नाही क9 शकत नाही काय पाह.

इिYछत नाही काय गो& काळजी क9 नका .

मला इिYछता .आपण नेहमी केले आहे /हणनू मी आपण इYछुक , काय तो िवचार तु/ही

होते काय िकंवा आपण नाही , जेथे आपण क9 /हणनू, आपण करत होते .

मी आहे .

मी काही पोहोचेल पण बाण िकंवा धनुGय आहे , एकटा लxय वाटतं ही गो& कशी

झाली हे मला माहीत नाही .
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मी , मी सरासरी नाही taria दाबा नाही उcेश आहे , मी माझे दु: ख /हणनू �वत: 

चा बाण अंत: करणात चAडू आहे �ाL असे वाटते.Revitalizes पे`ा एक लxमण

यांना प`ाघाताचा झटका िच\हाकृत केलेले एक एकाक$ dदय, वेदना इYछा पंप खपू

मजबतू आहे.

मी मुB नाही .मी पणू�पणे मुB मा^या �वातं�य �ेम, पण मी मला �ेम आहे बंधनकारक

वाटत नाही.

ते मला �ेम कारण ?

�ेम का .ते मुB आिण कोणीतरी संलeन होऊ इिYछत .मला एकटे आिण ल` न िदला

गेलेला वाटत इिYछता .

मी आSमण कारण , मी दूर गाठत हवे , काहीही िवचार क9 इिYछत नाही , काहीही

समजनू �यायचे नाही .

मी �ेम क9 इिYछत नाही �वातं�य अस+याचे सांिगतले.मी फB मला काय आहे �ॉप

क9 इिYछत .

दु: खे येतील , नुकसान .होती आिण यापुढे आहे .

डा6या वाटत न `ण आला .

या िनसग� आिण आ/ही कu काय सांग ू, आिण अिधक पवू�वत .

मी दूर जायचे नाही , काहीही क9 इिYछत नाही , मी नाही कुठे जायचे .

6हा गेला आिण काही आणीन .

रडू नका , हसत नाही काय , असे मला वाटत नाही , पहायला आिण मी मतृ नाही

असे वाटत नाही .

काय केलं असतं !

मी एक िदवस मी देखील होतो होईल लागेल .

असे कसे?होय, मी का हे , का क$ , आlय� पण �सा)रत केले गेले आहे काय िवचार
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करायचा नाही .

लढ7यासाठी इिYछत नाही , कधी जो िततक$ होऊ इिYछत नाही .

आवाज laments कोण haunts .

Hang वर .

मी �वास मी येऊन शांतपणे जा .

मी /हणू शकतो काय , मी िकती नाही, नाही आिण दुसरा मी अभाव आहे.

मला मला सांगत जाऊ भंग क9 इिYछत नाही .मी क9 इिYछत नाही .

मी परत जायचे नाही , मी इथे क9 इिYछता, ते6हा संगीत नाटके व वारा वाहतो .

भतू होऊ इिYछत नाही , �वगा�त िकंवा नरकात क9 इिYछत नाही , देवदूत होऊ

इिYछत नाही .मी सव�काही अि�त�वात तेथे इिYछत .

सोडू इिYछत नाही , मी जेथे मी आहे मी ?ास आिण �यावर िवचार कर7यासाठी , सव�

तेथे फB मला जागा हवी राह. .

क+पना करा आिण मा^या �वत: Yया अि�त�व तयार .

मी फB हवा ?ास इिYछत .हवा आ/ही ?ास /हणनू मला सलै इिYछता .
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मा^या आ�/या, पोहचिवणे इYछा वाच+यानंतर घडून येईल काय िलिहत .

मी सोपे नाही आहे हे मला माहीत आहे .मी िकती देखील समजू जाणार नाही क$ , 

बरेच जण /हणाले होणार नाही असे .

मी नाका9.

आवेशी मला impoverishes काय नाका9 इिYछता .

`ु+लक गो&ी भावना भरपरू आहे अंत: करणात नाही �थान आहे.

आ/ही एका a&ी`ेपात पाह7यासाठी काय आपण आप+या मनात िच\हांिकत क9

शकता.

तो पाह. इिYछत नाही, ते घेतो, पण आपले डोळे पाह. काय वाटत शकत नाही.

तो िदसत नाही, दु: ख आहे कारण अंत: करणाचे डोळे उघडा नका.

मी येथे आहे .

तु/ही मला पाहाल का?मला नाही वाटत !तु/ही मला नाही का वाटत?मी नाही!तू मला

काय िदसते?

अं , मी काय कधी कधी आ/हाला जोडते आ/हाला वेगळे कारण तू मला

esquecesses नये , आपण नाही राह. शकत नाही येथे होते, पण मी मी येथे आहे

तु/हांला सांगणार नाही.

मी ढJग नाही

मी िलह. आिण �वाह असेल.

काय मी िलह. िनःसंशयपणे झीज तटू आहे .

पण, सलै , ओले , दु: खी एकटे आहे मी एक अzू िलिहले /हणनू .

मला आप+या अz ू, आप+या वेदना, आपले दु: ख , आप+या एकाक$पणा, एकटे आहे

क$, गुदमर+यासारखे पुसणे mा .
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मी तु/हाला वाटत या वेदना Kयावे , मला आप+या अzू चाटणे mा

फB , फB .मला हे फB मला आहे !

कसे मी आहे ?फB मला .

भावना खरोखर वेदना अथा�ने वाढली आहे.

कसे ते आपण असे वाटते क$, नाही .मी परदेशात येते काय पलीकडे जात आहे असे

मला वाटते.

आवक क9 इिYछत नाही , फB घडणे आहेतच , मी प|ेृ , एकच पPके , सलै वाDय

, सलै प|ेृ , एकच पPके , सलै वाDये सलै �याच िदसणार नाही आ/हाला पाह. , पण

इतरांना अि�त�वात , मी अि�त�वात माहीत आहे क$,��येक श@द , फB एक वाDय

अिधक वेदना पP क$ मला ते पंजाबी , evaporize सव�काही , esvaísse 

evoluirei , मी �वत: )रकामे आप+या वेदना काहीही जतन , मी मुB मला सेट

िलहा.दु: ख इिYछत नाही .

सकाळी आणखी एक िदवस , ताजे सकाळी हवा , गJगाट खपू .मी अंधारात आपण

घेऊन �काश िदसते, राPी , मकू राPी , आमची इYछा आहे.

Yया शांतता आिण अंधार सामील .

Yया �काश @लॅकआउट क9.बाज ू, कोप , लालसेचे , spells , किवता, वाDये .

मी काळोखात आप+या �काश �वीकारायची .

मी �वत: खोल लाटा कोपoयांवर जाऊ mा /हणनू वीणा उYच जलपरी Kले .मी राह. आिण

मी िलह. शकाल काय तु/ही न सांगता आपण पाहतो इिYछत .

आपण कधीच िवस9 कर7यासाठी .

काहीही !काहीच केले नाही

हे श@द �येय िनरथ�क आहे .मी तर यापुढे आ/ही एक िदवस सांगू इिYछत िलह. इिYछत , 

आपण वाचू इिYछत नाही .
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पण आता फB काहीच थोडा होते .

आपण वाचले असेल तर मी खपू कमी मी तु/हांला सांगतो आहे काय समजनू , माहीत

नाही.

काय आपण ल`ात इिYछत क$ entendas आिण सव� आहे, पण मला असले+या

आिण तेथे तु/ही मला िभती वाटत नाही.पण कोणालाही सांगू नका .

मी decepe म�ृयू वाट पाहतो .

म�ृय ू?नाही म�ृयू आहे !

आिण हे नेहमी उपि�थत आहे .मी म�ृय ू, पण आपण तोट्याचा घाबरत नाही .

असे नाही क$ काहीतरी मला दुखापत , पण येत आिण येत नाही अनुभव अस+याने

फरक आहे , हे /हणनू असू शकते ?

मी , मी काय आहे नाकारताना, मी मािहत नाही ते6हा, मी सव�काही होते आिण आता

मी काहीही नको काय मािहत , पु\हा नाही, मी मुB मला सव�काही मुB होईल काहीही

नको मी इिYछत थोडे आिण जा�त काहीही काही इिYछतसंबंध आिण क$ आहे , मला

कटुता दूर होतील.

फB , 'मी क9 इिYछत!

मी फB मला शDय आहे का?मला आिण सव� होय, मी क9 इिYछत नाही काही नाही

." शा?त "

दाबा, आिण सोड7यात एक िवसंगती एक अभतूपवू� �वाह दाबा िकंवा एकाच िदवशी

नेहमी उघडा आिण मी उYचार होईल �व)रत बंद होता माझे असे �याला परत येत नाही

उघडले , पण नंतर जखमी पराभव सुu माझेआप+या ऑड�र , मग एक श@द अंत: 

करणात तु/ही आिण मी !जात खोल दु: ख

हे ल`ात असू आिण आप+या िज6हाCयाचा पाहा जगणे जाणनू घे7यासाठी kात नाही

आहे , अंतर नग7य आहे आिण राह7याचे नेहमी सरA डर म�ये तर fades क$ काहीतरी

आहे , फB होऊ इिYछत सार नाही नाखुषीने �वत: कडून आहेआपण आमYया आतील

पा?�भमूी म�ये पाह. शकता आिण तेथे जा�त �गट मॅिनफे�ट िवचार पाहा /हणनू किन|

158



काही नाही, हे पाह7यासाठी , मी आ/ही कसे उYच �वत: ची पाहाल �वतः ठेवा Xया

पातळी आहे िकती कमी 6यB देऊ नको ,नेहमी आlय� वाटले आदश� गो&Iना पाहा , 

ज\म लाइ6ह infinitesimal आिण जाणनू घे7यासाठी वाढ�या बदं आहे आिण आपण

खरोखर जाणतो ते6हा काय बदलले आहे जा�त आप+या �वत: Yया �वत: ची दूर

सव�काही पासनू चालत माहीत आहे क$, माहीत आहे ?

सव� काही माझे शातं जगात !असे कसे?

मी बदलू आिण सव� तJड इYछुक असतो पण कारण जवळजवळ सव� मा^या जगात मकू

मा^या जगात येत ?हे /हणजे योeय गो& मला सागंते क$ बु:ी आहे !क+पना करा !

मया�दा िव�तार न �[ॅटोि�फअरम�ये एक आकारमान tम नेहमी �वतः आधीच िनराशा

बोललेले श@द खरे क+पना गडद देखावा पातळीवर timelessly बाहेर जादू िनराशा

�वेश करतो ;कोण�याही सुसवंाद असतात क$ साधी दु; खाने Vासलेला आतील सघंष�

कुठे िपढी .

, गढू खोल आिण सवेंदनशील ऊजा� जा�त अ`रे िकंवा पP थोडे श@द न बधंनकारक

पP आहे .

येथे sedimenting होईल आिण थोडे जा�त िलिहत आहे Xयात एक menhir आहे

.

6यथ� गो&ी म�ये आपण सोडून �या , इतर काहीही उपयोग होणार नाही आहेत असे

येईल .एक कठीण सिैनक अिधक तु/हालंा सागंतो क$, पण आपण �या काही उभे करेल

" वापर " , पण आतील लहान आत �या फB आपण िमळवू शकता क$ म+ूय आहे., 

लाइ6ह वाढतात, जाणनू �या आिण नेहमी पा?�भमूी थोडे िकंवा पवूpYया आदश� गो&Iना

मािहती होती .

येथे थोडे एक िदवस + , ते दो\ही वाचले जाते क$ सखोल kान फB �प& दुसया�

लेखन वkैािनक kान सामा\य kान kाता एकP होते क$ जाणनू फB इिYछत आहे,

मी पणू� क9 इिYछत जेथे मी �ारंभ क9 .

धरू मा^या खोलीत आतील वाढली आहे.मा^या आतील , हे उ+लघंन आहे .मी तु/हाला

आिण इतरानंा खिंडत क9 इिYछत .
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मी िमळतील ?

मला haunts आिण भीती न पुढे मला सांगते क$ शB$ , सामNय� आिण शB$ !

तू माझा िदवस आधी समाL होईल .

सव� बाहय मी वाटत असेल /हणनू मी ... , सोडून मला माहीत नाही , पण इथे तर मी

मा^या थोडे कथा या पेज वर आहे सोडा , आपण मा^या कुतहूल थोडे कथा अस7याचा .

मला बाहेर जगात न मला राहतो हे खरे �वत: ची , शोधणे मी काय ही प|ेृ तु/हाला

सांगेन आहे .

कसे आहे हे शDय , मी माझी कथा वण�न करेल कसे िदसेल.

यापुढे आगाऊ कर7यासाठी , खरंच जा7यासाठी तयार माघार .ध�ूपान या जागा 6यापणे

आहे.

समाL होईल जेथे हे कथा सु9 होते.

काय मी तु/हांला सांगतो सव�काही लढ7यासाठी आहे .मी शेवटी िमळवा आिण मी �वत: 

ची आतील जा�तीतजा�त /हणनू सव�काही आिण काहीही केले /हणू शकतो तर पाह. .

िसगारेट थोडDयात येथे आगमन आहे प|ृांची संHया का वाचले बरोबरी .

संघष� दे , या वेळी लांबी आहे

Sopra तास सेकंद म�ये िमिनटे, म�ये .तो आहे !

मी झाले मी �ारंभ क9 .

मी �मोिकंग हवेत िवंडो आिण �काशन दुखतात तयार आहे , मी फB हवा आहे हे धरू

होऊ इिYछत .

मी फB हवा ?ास इिYछत

मी तरंगणे आिण सांगा येथे काय क+पना क9 इिYछत .मी क9 इिYछत नाही काय , 

अखेरीस नेहमी �याच चुका करा सु9 .
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लढाई आतापयTत लॉक जात आहे .

काय मी पोहचिवणे करायचे भावना , प)रि�थती आिण िवरोध आहे .

आिण लढा मी कोण जात िजंकून आहे .मला धावांचे आ6हान आकृती , इतर होऊ

इिYछत .

मला अलॅट� आिण मला सांगते क$ मा^या �वत: Yया जाग9कता : िदसणे आपण िवजय

येथे मी आता /हातारी , पण �या पाठलाग चळवळ िवरोधात लढत आहे .

माझा मुHय मा^या �वत: ला येतो .�वत: ला �वत: ला मोफत िव�ततृ , मला तु/हाला

असू mा .

मी काय असेल ते येथे सुu केले .�r काय आहेत, मला haunts क$ एक आकृती

पाहा , flinching न पुढे .

, पु\हा िलहायची राहतात आिण वाटत घडले नाही.नाही पुढा-यांची बोल7या वाग7याची

प:त िकंवा वBृ�व आिण tम , आपण पाह. शकत नाही काय राहतात.

तर तु/ही �गती होईल कारण , ऊठ आिण /हण ू.

मी आहे हा असा पािहजे, मी आहे .

मी आिण आकृती असेल क$ जात .

मी क+पना /हणनू मी असेल .मला धावांचे आ6हान ते6हा मी अगोदरच सांगतो.

मला तJड आिण मला मुB .शेवटी अजनू सु9 आहे.

सव� देतात.हे आपण िमP आहोत केबल आपण आिण शेवटी धावांचे आ6हान असेल सावध

रहा.

या `णी िदलगीर नाही.आपण आहेत , यातना शेवटी पह� ँचले , तो मला �पश� केला व

मला नाही �वतः ला ?

आता मी इथे अहवाल देईल जो सुuवातीपासनू अि�त�वात शेवट आहे .
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आता मी सांगतो क$, फB मा^याकडेयावेआिण िवजय मला समािव&ीत आह.े

मला मुHय तुला uपांतर .मला ती जमीन ता@यात !

आपण ग+ेया वळेी मी गंध असले .होय, आपण क9.

आपलेिनग�मन मला दु: खी दश�वू नका.माग� क9न मी आपला माग� शोधत आह े.

आपण आला /हणनू आपण कसेआल े , जा .मी तु/हाला अिधक वाहवत जाणारे दुद�व

आह े, आपण क9 इिYछत नाही .आपलेउपि�थती एक अपमान आह े.

मी तु/हांला सांगतो, िजंकललेी नाही , फB गमावलेहेमला माहीत आह े.

आपण रोग िसगारेट �मोिकंग िमP जसेआहोत .

भाग आिण जा , आगमन होऊ शकत नाही जात जा .ते/हणाल,े Emano आप+या

गंध फB आह े... ires दुसया� चव आिण सुगंध �ाL आह.े

कदािचत आपण जाणनू घऊे शकता करणार नाही, आपण provocas काय ल`ात

राहा.

मला माहीत अस+याने आपण काही वषf ल`ात ठवेा.पुरेशी आता यथेे तु/ही सु9

कर7याची इYछा आह.े

मी सुuवातीला िवचार आप+या उपि�थतीत बोलतो , पण जग लहान आजार क9 .

िवषय आहेआिण मी थोडेकमकुवत िजवंत अटी आमYया कनDेशन , माP संकटमय

आिण खोटा आनंद तयार करा.मी हानी क9न छाती .क$ मला फ$ड /हणनू कारण

फB नंतर , �काश आिण शDय नाही.

, छान �स\न , उबदार आिण भरपाई होईल कण�मधुर

वळे वाहतेनसैिग�क वारा नहेमी �याYया उwर वाटल े.हवाई �वाह आ/हाला तJड वादळ

असले आप+या िवu: bafejado , तो फB नसैिग�क आहेहवा �वतः धरू आह.े

जेआ/ही िनसग� बाहरे मुB �वाह सुसंवाद आत शोध ू.

फुल े , grows आिण मुB$ अ�यंत 9ट consolidates .आमYया बठैक वाढणे
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कारण Oा वाळवंट sands Yया वेळा फार गुलाबी आहे थेट िव+स .आ/हाला वेगळे क$

िज6हाCयाचा संबंध िविलLपणा कर7यासाठी , मानवी अ�ील �ितमा मुB जात

आहे.आ/ही तू मला न कृिPम आिण कृिPम आिण /हणनू नाही exprimas आहेस

नसैिग�क आिण सAFीय आहे , िभ\न आहेत .काही प)रणाम होणार नाही तरतदू या

कायmात न करता, आपण मला आनंदी क9 .

तु/ही मला चचा� येणे मी दरवाजा उघडा असेल .पण मी अध�वट लवकरच बाहेर सोडा

क9 .आपण आप+या �साराचे जाणीव आहे आकृती , मला अशांतता धीर

consomes .आपण आिण आपण थोडे जा�त मह�व असेल .

आ/ही सव� सहसा मुलांना , या मखू� टKKयात आहे .

ते आ/हाला आहेत मुलाला सोडून �ौढ म�ये आ/हाला सांगा , तर मी एक वाईट टKKयात

तुला होते .मी परत ueण शांत करणार आहे .

मी दार लॉक जाऊ शकता .आपण आला का यापकै$ मािहत, पण तू जाशील कुठे माहीत

आहे .

अंतर uंद , िव�तीण� आपण �ॉप िवचार आहे .

पळा , मला न करता, आपण आिण explodes वसते .तुझा श@द माझे वाDयांश आहे

, पण आपण मला सांगू मला सांगू नका �या िदवसापासनू , हॅलो , मी येथे आहे , पण

तो एकतर आSमण mावे क$ �यामुळे नDक$च आप+या ि[प हाड� पण कण�मधुर

��य`ात एक )रटन� ,आ/ही आपण पाहत आहोत काय आहे ?�यामुळे फB एक संदेश , 

क$ बाय आहे .

आिण आपण सु9 दूर जात आला ...

हे ... ही शेवटची वेळ होती सोडू येत नाही .एक िलहीले आहे आरडाओरड

extinguished .

मला binds क$ दोरी , मला suffocates क$ समान नाही .एक धागा या फाशी

मान नोड .

मन Estrangulas आिण देहभान sufocas .
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या �ोफाइलम�ये काय संथ म�ृयू ताu7य टवटवी इ देणे आिण अशा�कारे चालणे आिण

आ/ही केले आहेत /हणनू चचा� आहे .एक मोठा धDका बसला आहे laminate कक� श

लाइ6ह कट पे`ा कमालीचे वेदना न& होईल नका.

संतापजनक �मतृी आिण भुताचा मोठा धDका बसला शीष��थानी .जात आिण जात नाही

दर/यान आप+या dichotomous उपि�थती होती .जीवन सव� �टोअस� आिण �व)रत

ओतले �या चारोCया `ण पािहले.तु/ही मला मला राहतात कारण .आपले नशीब न&

करतो आिण अपणूाTक राहतात.

खालील `ण �सार हा शा?त अनुभव .आपली खुचp न सोडता उडणे कसे .

आपण ?ास करते काय , या वेळी कारण ?ास थांबत नाही आिण आपण कधीही थांबवू

शकता .

राह7याची इYछाशB$ ?ास /हणनू मजबतू आहे.पण फB िजवंत नाही ?ास .

आपण जगणे आपण सोडता, ते6हा आपण ?ास थांबवू शकत नाही .

�यामुळे , एक असहा�य �ितमा उ�वली जे काय आहे .

मया�दा िकंवा प)रणाम पुढील चरण न करता .दुसया� ��येक `ण असू पासनू उदयास हे

मी सव� अथ� असा क$ आ/ही खरोखरच आ/हाला सतत आ/हाला भोवतालYया िनसग�

आहे काय हलवेल, आ/ही िजवंत असताना �वत: ची flagellation उंच कडा Yया

tम जगणे आहे , हे आ/हाला धावा आिण फB आ/हाला िवचिलतिनसग� मानवी चळवळ

फॉम� ��येक `ण फार सहजग�या आिण superlatively सव� �ेम �ितिबंिबत पासनू

शोषण वेळ in- फB खोटा मन तेवत आहे .

क$ आतील साधले , पण फB बंधने लाद7यासाठी सांगत भावना आई िनसग� आ/हाला

आणले क$ एक मोठे जात आहे ह�तगत बाहेर जे काही �वत: Yया आकडा सुमारे अ

आहे .कोण�याही वेळी , सWुणी , पर�परिवरोधी भंग आपण मन `णी assimilated 

आहे तर या नJदी िश`ण जुळत आिण कोण�याही गती बाहेर पडा शकत नाही.

कृतkतापवू�क, अफाट आिण दूरYया िवचार surges .

मी आपण ठरव ू, नेहमी manobraste ... बोलणे आवडेल .

164



भिूमका reversing गKप /हणतात .

एक श@द उड्डाण कृती आहे.आपण दुल�` आिण तु/ही, /हणनू .

आपण वारा सावली सुमारे उड्डाण करणारे हवाई प)रवहन आहेत .आपण लपवा कारण

तु/हाला हवे ते6हा , /हणनू िदसणाया� .

आपण पाह. शकत नाही का?

�वत: दुसoया mा , तु/ही कोण आप+या सोपे आपwी दुसरा िमP आहे.

तो पयTत वाफाळले+या हा िवधी करतात.

तो दहा अशा �कारे क$ मोजणी होते , मी उघडे होते आिण भिवGयात िDलक मोठ्या

आिण अफाट होते /हणनू abय फB गे+या धरू िव�ततृ आिण िकती भिवGयात िवंडो

�नॅपशॉट `ण vislumbramento ल`ात आले.
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