SUN KU - ਸਚ ਦਾ ਚਾਨਣ
ਚੰ ਗੇ ਲੇ ਆਉਟ ਿਵਚ ਕੀਤੀ unpretentious ਿਵਚਾਰ , ਆਜ਼ਾਦੀ , ਡੂੰ ਘੇ
, ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਿਦਲਚਸਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਕ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਨਿਤਕ
ਨਾਲ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਸਣ ਲਈ ਕਦਮ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ... ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ workhorses, ਜੋ
ਖੋਜ ਦੇ ਵੇਲੇ , ਇਸ ਲਈ, ਸਲੇ ਟੀ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲੂਣ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਲੋ ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਡ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਪ'ਾਚੀਨ ਜਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ;ਉਸ ਨ) , ਇਕ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਰੌ*ਨੀ ਲੋ ਡ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਆਪਣੇ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕਾਲਾ ass ਆਪਣੀ
ਿਕਸਮਤ ਸਲੇ ਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜ-ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਬਹੁਤ ਹੀ rude ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਹੋਣ ਦੀ ਘਮੰ ਡ ਨੂੰ ਸਪੰ ਜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਡਗਣ ਜਤਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ derretendo- ਦੀ
ਵਡੀ ਿਚਕੜ ਿਵਚ ਿਡਗ ਜਦ ਮਰਨ ਲਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਅਧੇ ਲੋ ਡ ਹੋ, ਕਾਲਾ ਗਧੇ ਫੀਸ ਦੇ
ਛਡ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਵੰ ਿਡਆ , ਿਲਫਿਟੰ ਗ ਉਥੇ ਚਲਾ ਹੈ ਿਕ *ਾਨਦਾਰ
ਿਕਸਮਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈਰਾਨ .ਈਰਖਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ , ਉਸੇ ਹੀ ਿਕਸਮਤ ਦੀ
ਆਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁਟ ਿਦਤਾ .
ਸਪੰ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸੰ ਭਵ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦਾ , ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ
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ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਿ*ਕਾਰ ਖੜ-ੇ ਅਤੇ ਮਰ ਬਣਾਉਣ ਪਾਣੀ ਿਭਜ .
ਦਾਦਾ ਦੀ Stories
ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਕ ਸਤਰੰ ਗੀ ਵਰਗਾ ਹੈ , ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਿਦਸਦਾ
ਹੈ !ਕਈਆ ਹਫੜਾ ਿਥਊਰੀ 1 = 1 + 1 = 2 ਨੂੰ ਸੂਤਰਬਧ : 2 = 1 ੳ
Rainbow ਚੂੜੀਦਾਰ Utopia multifactorial ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਦੀ ਵਧ
ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਿਵਚ ਿਖੜਦਾ - ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ
ਉਸੇ ਹੀ ਰੰ ਗ ਨੂੰ ਪ'ੇਿਰਤ , ਿਮਆਦ ਖਤਮਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਰੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ - ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਹ ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹਵਾ ਿਵਚ ਪ'ੇਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿਵ*ਵ ਿਚਤਰਕਾਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਰੰ ਗ ਿਰਹਾ !ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਅਤੇ -ਪਰ ਵਖਰਾ ਸਚ ਨੂੰ ਤਥ ਨੂੰ
ਛੁਪਾਉਣ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੁੜਨ ਹੈ , ਉਥੇ ਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹਸੇ ਨੂੰ .ਮੇਰੀ
ਪਿਹਲੀ ਪਖ ਿਸਰਫ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਿਦਨ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ' ਲੀਨ
, reminiscences ਹੈ , ਹਨ)ਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌ*ਨੀ ਦੀ *ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ , ਅਤੇ ਸਾਰੀ constelar ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ *ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਕਰੇਗੀ.ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਿਦਨ , ਇਕ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ?ਇਕ ਿਦਨ
, ਇਕ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜੇ , ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ , , ਡਰਾਉਣਾ *ੋਰ , ਜ , ਚਮਕੀਲਾ ਜਾਨੀ
ਸੁੰ ਦਰ , ਰੋ*ਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸੀ.ਹਰ ਇਕ ਰੇ / ਿਵਲਖਣ ਅਤੇ ਿਵ*ੇ* ਹੋ , ਭਾਵ
ਵਖ ਵਖ ਗੁਣ , ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਢੰ ਗ , ਵਖ-ਵਖ ਚਾਨਣ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ਹਰ ਰੇ ਹੈ .ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਿਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੀ 'ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਇਕ ਦੂਰੀ ਹੋ
, ਜੇ .ਵਾਰ 'ਤੇ *ੇਅਰ , ਜੋ ਿਕ ਲੋ ਕ ਫਰੈਕ*ਨ 8ਠਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ
ਰੇ , ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ .ਸਾਨੂੰ *ਤੀਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ / ਸਾਨੂੰ ਿਦ*ਾ ਅਤੇ
ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਹੋ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਿਦਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹਨ : ਿਨ*ਾਨ) ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਮੇ*ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਦਨ ਮੈਨੰ ੂ
ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਰੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਸਆ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਕੁਰਾਨ
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ਚੇਲਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਿਵ*ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ , ਆਇਆ,ਹਥ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
ਪਰਮੇ*ੁਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ Damn ਛਡ
ਕਰਨ ਲਈ .ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ , ਕਹਾਣੀ ਥਲੇ ਫੋੜੇ , ਪਰ , ਜੋ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ?ਪਰ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤਕ / ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ
ਜਾ , ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ / *ਕਲ / ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੀਟੀ ਇਟਰਪਟ
.ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਇਕ transformer ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਲੀਅਤ ਬਦਲ
ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਲ*ਕਦੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਸੰ ਤੁਲਨ ਹੈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ , ਜੋ ਿਕ
ਸੀ.ਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਨਾਲ ਅਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕਸੇ ਇਕ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਵ*ਵ ਿਚਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੰ ਗ ਿਵਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵ
ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਿਲਖਣ ਦੇ
ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਜਗਾਇਆ .ਮੈਨੰ ੂ ਸੋਿਚਆ ਦੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਰ 'ਤੇ
ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲਤ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ.ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇਕ ਚੇਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਰੇ*ਾਨੀ ਦੇ ਪਲ ਹੈ ਬਾਰੇ , ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਸਤਰਾ
ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਫੈਲਾ ਸੋਚਦੇ .Misdemeanors ਕ*ਟ ਿਵਚ ਮਨ ਨਾ
ਟਾਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ'ੇਰਨਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਧ
8ਚੀ ਸੁਰ ਿਵਚ ਅਵਾਜ਼, *ਬਦ, ਕਲਾ ਦਾ ਪ'ਗਟਾਵਾ ਹਨ .ਿਦਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕੁਟਣਾ
ਫੈਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਤਾਲ ਹੈ .ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ q ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਜਬਰ ਮੁਰਦੇ ਬਣਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ .ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁ*ਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰ ਦ ਕਰ ,
"ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ , ਸੋਚਦੇ ," ਯਾਦ ਹੈ ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ
ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਕੋਈ ਵੀ pratiques ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ .ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ'ਗਟਾਵੇ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਚ ਵਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ
ਈਮਾਨਦਾਰ , ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸੰ ਤੁਲਨ
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ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਸਾਰੇ .ਬਕਾਇਆ ਿਦਮਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਰਜ ਹੈ , ਇਕ
ਚਕਰ ਰੁਟੀਨ ਹੈ .ਲੋ ਕ ਿਟਪਣੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ .ਸਾਰੇ *ੁਧ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਿਪਆਰ ਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤਰਸ ਹੈ .ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਜਦ ਭੁਲ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ ਕਈ ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਏ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ , ... 8ਥੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਦੋ*ੀ , ਹਮੇ*ਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਅਸਧਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਹੈ , ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .ਿਪਆਰ ਦੀ , ਇਕ ਹਮੇ*ਾ ਇਕਲੀ ਖੁ*ੀ
ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਅਤ : ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪ*ਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕ ਇਕ
ਫਲੈ *ਲਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਜੋ ਲੋ ਕ ਵੀ ਹਨ .
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਵਗੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ
ਕੁਝ ਕਰਦੇ , ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ,
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਿਲਖ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਓਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਨਕੰ ਮੇਪਨ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ , ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁ*ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਘਦੀ
ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ- ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ *'ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਨ, ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਹਮੇ*ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ." ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹੈ"
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਈ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇ*ਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ .ਦੋਸਤੀ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵੈ ਹੈ ਹਮੇ*ਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਖਸਲਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ *ਕ ਚੁਰਾਹੇ ਗੇਮਜ਼
ਿਵਚ *ਬਦ ਇਕ ਿਵਰੋਧੀ *ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਦ ਰੌ*ਨੀ ਜਰਨ)ਟਰ ਹੈਦੁਖ
ਬਚਣ ਲਈ .ਇਸ "ਸੁਣੋ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਿਗਆਨ ਨੂੰ , ਪਰ ਹੁਿ*ਆਰੀ ਨਹੀ ਹੈ "!ਹਰ
ਕੋਈ ਚੰ ਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ?ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਿਵਚ ਚੰ ਗਾ ਜ ਬਦੀ ਹੋ ਕਰਨ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ , ਕਮਲੀ ਕੁਝ ਦੁਰਸਤ ਹੈ , ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ !
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?ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗ'ੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ... ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਵੋਗੇ .ਈਵੇਲੂ*ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ
ਕਰੋ .ਸਿਥਰ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛਡਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਨਵ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਿਸੰ ਗ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਚੰ ਤਾ , ਿਬਜਲੀ , ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ
ਸਰੀਰ , ਿਨਰਿਵਘਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਜੀਵੰ ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਕੇਬਲ .ਅਧਰੰ ਗੀ ਮੋ*ਨ , ਤਣਾਅ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵਚ
ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ , ਿਜਥੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਝੁਕ ਕੇ , ਅੰ ਦੋਲਨ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਮਿਣਆ .ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਦੇ Ascent 'ਤੇ ਿਫਟ ਨਾ
ਿਵਹਾਰ , ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਵਰਗੀਕਰਨ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਿਵਚਾਰ , ਰੌ*ਨੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਇਸ ਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਬੜ-ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਬਨਾ ਟ'ੈਡਿਮਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਹੈ
.XXI , ਊਰਜਾ , ਜਾਦੂ , ਦੂ*ਣਬਾਜ਼ੀ , ਜ਼ਾਹਰ harmonies ਨਾਲ ਸਾਰੇ , ਪਰ
ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਝੁਕ , ਨਾ ਹਰ ਉਠ= ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੈ
, ਜੋ ਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ , ਝੁਕ ਚੜ-ਨ , ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਵੇਗਾਸੰ ਤੁਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ?ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ , ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ
ਪਧਰ ਤਕ ਦਾ ਅੰ ਦੋਲਨ , ਦੇ ਅਤੇ ਥਲੇ ਸੰ ਤੁਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਪਰ ਨਾ
ਸਾਰੇ ਿਬਨਾ , ਥਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ , ਿਫਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕੁੰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਰਹੇ ਹਨ ਚੜ-ਨਾ , ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ
ਲਈ ਹਕਦਾਰਸਟ ਜ ਬੰ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ
ਸਕੋਗੇ.ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰ ਤੁਲਨ , ਕਦਮ ਠ=ਸ ਅਤੇ ਸਭ
ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਿਬਜਲੀ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਕਰ , ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਹੈ ਿਕ ਊਰਜਾ ਆ
ਆਸ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਿਸੰ ਚਾਈ ਹਨ .ਮੇਰੀ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੀ *ਕਤੀ ਦੇ ਿਨ*ਾਨ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਜੋ ਸੀ.ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਨ)ਰੇ ਦਰ*ਾਕੇ ਨੂੰ ਰੌ*ਨ ਹੋਵੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸੂਰਜੀ ਚਾਨਣ ਸੀ.ਉਹ ਕੀ
ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਡੁਬਣ ਨਾਲ ਆਏ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇ ਉਦਾਸ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ , ਨ)
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ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੰ ਮਦੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ am *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ (
ਸੂਰਜ ਦੀ ) * ਫਰ* 'ਤੇ ਤੁਪਕੇ ਵਰਗੇ ਘਟ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਰੋ*ਨ ਸਰੋਤ , ਜੀਵਨ ਅਤੇ
ਚਾਨਣ ਦੇ ਇਸ ਸਰੋਤ .ਦੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ pivotally ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੀ
ਕੋਿ** ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟਹਾਊਸ , .ਿਦਲ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਝਪਕਣ
ਪਿਹਲੀ ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਰੌਲੇ ਨਾੜੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗੇ .ਆ ਅਤੇ ਵੇਵ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ waveforms ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ, ਜੋ ਿਕ electromagnetic ਵੇਵ .ਿਬਜਲੀ
ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੇਵ ਦਾ ਸਰਕਟ ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ .ਕੇ
ਿਬਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਮੋਮਬਤੀ ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ ਦੇ blackout ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ , ਿਬਜਲੀ ਮੋਡ ਿਵਚ ਗੇੜ ਿਹਲ ਪਲਸ , ਹਮੇ*ਾ ਿਜਨ glows ਦੁਆਰਾ , ਜਦ ਸਚ
ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਚਮਕਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਕ*ਟ
ਲੁਕੀਿਪਘਲਾ ਮੋਮ ਦੇ ਇਕਠ) ਹੋਏ ਦਰਦ.ਖੁਲੇ - ਇਲੈ ਕਿਟ'ਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ,
ਪਰ ਨੂੰ ਖੋਲ-ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੰ ਦ ਕਰਨ .ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਚੇਨ ਹਨ)ਰੇ ਭੜਕੀਲੇ
ਨਫ਼ਰਤ ਜੜ- ਦੇ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ .ਚਮਕਦਾਰ ਸਮੋਕ ਿਵਚ ਸਾਫ ਕਰੰ ਟ ਮੈਮੋਰੀ
,

,

ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਅਨੰਤ

electromagnetismos

ਸੋਵੇਤੋ

ਮਨ

ਿਵਚ

electromagnetic ਤੁਫਾਨੀ ., , ਮਨ ਕੇ ਜੀਣ ਚਮਕਾ ਦੀ ਇਕ ਚਾਨਣ , ਕਾਲਾ
ਿਲਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਮਕ ਿਲਖਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਚੇਨ ਦੇ ਬੀਤਣ ਲਗਾ ਝਲ਼ਕਾਰੇ ਤੌਰ
ਫੈਲਾਓ .ਧੁੰ ਦਲਾ ਰੌ*ਨੀ ਿਡਮ ਰੌ*ਨੀ ਿਵਚ ਦਾਅਵੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ .ਸਪਲਾਈ ਮੇਰੇ
ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੜਕੀਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਲਾਉਣ .Subo ਅਤੇ 10 ਸਰਕਟ
ਿਵਚ ਤਰਕੀ ਅਤੇ ਇਕ energia ' ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਿਵਨਾ*ੀ ਵੀ ਹਨ)ਰੇ
ਉਥੇ ਇਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁ*ੀ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੇ *ਬਦ ' ਤੇ ਟ'ਾਮ ਿਡਗ
ਿਪਆ .ਬ'ਾਇਟ ਿਤਖੀ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਗੂੰ ਜ , ਬਿਲਆ ਤੇ ਿਜਸਨ) ਚਾਨਣ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਤੋੜ ਿਖਚਣ , ਿਬਜਲੀ ਿਲ*ਕਦੀ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਹਨ)ਰੇ ocular ਨੂੰ ਸਿਥਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਜੀਵ ਅਸਪ*ਟ .ਨੂੰ ਇਕ ਕੈਲ*ੀਅਮ ਫਲੋ ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਖੜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਦ*ਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਗਰਜ ਘਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ." Ofusculência "
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ਅਤੇ

ਇਹ

ਕਟਦਾ

ਿਬਜਲੀ

ਦੂਸਰੇ

ਦੀ

ਖੁ*ੀ

ਜੋ*

ਅਤੇ

ਿਦਖ

ਛਾਇਆ

.Incandescence ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ , ਗਤੀ*ੀਲ ਅਤੇ incandescent ਝਟਕੇ ਨੂੰ
ਰਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਿਵਚ ਡੂੰ ਘੀ ਝੁਕਦੀ ਕਟਦੇ ਹਨ.ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਦੇ 8ਚ
ਰੌ*ਨੀ ਿਵਚ , ਹੌਲੀ ਉੰਗਲੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੀ ਗੈਰ *ਾਮ ਿਵਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ
ਇਰਾਦਾ ਰੌ*ਨੀ ਲਈ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ incongruity hammering ਇਕ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ .ਇਕ
ਬਦ*ਗਨੀ ਰੌ*ਨੀ , ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ ਿਕ ਇਹ Convalescent ਰੌ*ਨੀ ਧਮਕਾਉਣ
ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ?ਇਕ ਦੀਵੇ ਗੁਪਤ ਿਵਚ intimidas
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਪਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਅਤੇ bucolic ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੌ*ਨੀ , ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .ਇਕ ਤੀਬਰ ਲਾਲ ਰੋ*ਨੀ ਅਤੇ ਬਲਾਿਕੰ ਗ
ਐਕਸਲੇ ਟਰ ਨਾੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ .ਿਦਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੰ ਪਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਜਗਮਗਾ ਨੂੰ ਿਕਲ-ਾ ਪ'ਭਾਵ ਿਬਨਾ Zarpares ਸਦਮੇ ਅਤੇ
ਗੰ ਦਗੀ ਦੇ ਮਨ , ਚਾਨਣ ਕੰ ਪਨੀ , .ਗਰਜ ਕਰੀਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਭੁਖੇ *ੋਰ ਦੌੜਨ)
.*ਕਤੀ*ਾਲੀ ਰੌ*ਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੋ*ੀ .ਿਕਸ
*ਕਤੀ*ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੂਲਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੌ*ਨੀ ਟਾਈ ਨੂੰ ਅਸੰ ਭਵ ਸਬੰ ਧ ਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਮਕ lacerating .ਬਹੁਤ
ਰੂਹ ਦੇ ਭੁਲ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਮਕਦਾਰ ਬ'ਿਹਮੰ ਡੀ , ਇਕ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਬ'ਿਹਮੰ ਡ
ਿਵਚ ਕਾਲਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਝਰਨ) ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ .ਅਸਮਾਿ◌◌ੀ heats ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਅਤੇ
ਅਿਹਲ ਅਤੇ ਚੁਪ ਹੋ , ਪਰ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਦ *ੋਰ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ illuminations ਜ sighs ਦੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨ, ਪਰ
ਮਾਰਦਾ ਪਲ ਹਨ)ਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਹ
ਅਤੇ ਵਡਾ ਹੈਸਭ ਿਲਖਤ ਚੁਪ ਤੋੜ.ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਿਬਜਲੀ
ਿਡਗ ਗਈ ਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਮੌਕਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਭਾਵਨਾ
precipitate ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਿੜ-ਆ- ਅਤੇ ਆਕਿੜਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਫ .ਮੈਨੰ ੂ (ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਲਟਕਾਈ ) ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਲਆ ਫੋਟੋ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਿਕ infernal ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ,
ਿਜਥੇ ਜਗ-ਾ 'ਤੇ ਿਰਹਾ .ਰੌ*ਨੀ ਸਲੇ ਟੀ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ◌ਨ*ਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ
ਸੁਆਹ ਜੰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋ ਹੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸੁਆਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਭੁਲੋ
ubiquitous ਭਿਵਖ ਨੂੰ ਗੰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿ*ਕਾਰ ਗਰਮੀ .ਪਲ ਦੇ ਸਪਰ ਨੂੰ ਕਟੋ
ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਔਖੀ ਹੈ ਅਤੇ effusively ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿ◌ਪ*ਾਬ ਦੇ *ਬਦ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਆਸ ਿਡਗਣ ਿਵਚ
drowns ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਟ ਿਦੰ ਦਾ ਦਸ ਿਰਹਾ
propagates .ਮਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ whistles ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਿਵਚ ਿਫਰ
ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਪੁਿਲੰਗ ਜ ਵਸੋ ਅਤੇ sensual ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ , ਲਈ ਇਛਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਚੁੰ ਬਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ , ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦੋਹਰਾ ਦੀ *ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਧੁਖਦੀ embers ਹਨ .ਇਹ
ਰੌ*ਨੀ ਸਲੇ ਟੀ ਗਰਮੀ ਹਨ)ਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਵਾਏ ਅਤੇ, ਮੈਿਸਡੋਿਨਆ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀ
ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਗ , ਿਖਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਸਪੇਸ ਭਰ ਿਵਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਫੈਲਣ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨ) ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਨੂੰ ਪੇ* ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਖ
ਅਤੇ ਿਨਰਾ*ਾਜਨਕ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ .ਿਚੰ ਤਾ ਰਸਾਇਣ ਸੁਸ ਖੁ*ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪੜੀਦਾਰ , ਪਰ
ਸਤਰਾ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ ਛਪੇ ਨਾ.ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ , ਚਮਕੀਲੇ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੁੰ ਗੜਨ ਮੁਕਤ
, ਵਧੀਕੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿਹਲੂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਦ*ਾ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਕ , ਿਵਕਸਤ ,
oscillate ਜ ਪਾਗਲ ਵਾਲ ਿਵਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਟਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਛੁਡਾਊ ਤੇ
ਫੀਡਇਨਕਾਰ .Hypnotic ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ ਭਟਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ , ਕਰਜ਼ੇ
ਿਬਨਾ ਕਰੈਿਡਟ ਿਬਨਾ ਿਵਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ hypnotic
ਤੌਰ ਨਵੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ , ਸਰਲ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇਛਾ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
8

ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾਸੁਕ ਸਰੋਤ , rave ਭਰਵਟੇ ਬੇ*ਰਮੀ ਅਤੇ
ਮਨ=ਰੰ ਜਨ ਦਾ ਦੋ* .ਜੋ ਿਕ ਵਖ ਵਖ ਪ'ਤੀਕਰਮ ਿਵਚ ਇਕੋ ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਨਵ
ਚੁਣੌਤੀ ਤਕ ਲੈ , ਸਾਨੂੰ *ੁਧ ਇਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ , ਿਜਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰੇ ਇਹ
ਪ'ਤੀਕਰਮ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਲ ਕੇ ਜਦ ਗਰਮ ਆ, ਜੋ ਿਕ
ਿਮਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਢਲੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ .
ਮੇਰੀ ਦੂਜਾ ਮੈਮੋਰੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਟੇਪ ਵੀ ਸਨ , ਿਜਥੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੇ , ਝੁਕ ਕੇ ਿਡਗਣ
ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਕਾਰ 8ਤੇ Açoreira ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ
ਿਵਚ ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤਕ ਵੀ ਉਸੇ ਕਪੜੇ ਿਵਚ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ
ਮੁਕਦਮੇ ਿਵਚ ਪਿਹਨ) ਇਕ ਫੋਟੋ ਹੈ8ਡਦਾ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ .ਮੈਨੰ ੂ 8ਡਦਾ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰ ਦੋਲਨ ਖੋਤੇ ਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਘੋੜੇ ਸੀ , ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ.ਮੇਰੇ ਦੂਜਾ ਯਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ
ਇਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ , ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ , , ਇਕ datsun ਸੀ .ਮੇਰੇ
ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਗਧੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ , ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ
ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਇਕ ਕਹਾਣੀ , ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਦਸਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਮੇਰੇ " ਪੁਰਾਣੇ
," ਪੁਰਾਣੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰ ਨ ਿਬਟ .ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੰ ਦ ਿਡਗ ਿਗਆ , ਨਾ
ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਪੜ-ਨ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜ .ਮੈਨੰ ੂ ਸੁਪਨ) ਦੇ ਸਭ , ਜਦ ਤਕ
ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਦਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਜ਼ਾਕ ਿਬਹਤਰ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੰ ਜੇ ਹੇਠ
ਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ *ੀ*ੇ ਿਵਚ ਸੀ , ਸੁਪਨ) ਮੈਨੰ ੂ
ਇਕ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਿਭਆਨਕ ਕੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਘੜੇ
ਿਵਚ , ਸੋਚਦੇਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਰ -ਦੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਡ ਸਰੀਰ
ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੰ ਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ oscillates ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਰੌ*ਨੀ ਨੂੰ
ਰੁ*ਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੌਰ ਮੌਤ ਦੀ ਅੰ ਤ ਿਵਚ
ਿਵਚ ਬਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੁਪਨ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁਰਾ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈਦੁਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ hypnosis ਦੀ
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ਿਨਰਾ*ਾ ਿਵਚ ਆਈ.ਬੁਝ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਥੇ ਿਮਟ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ
ਲਈ ਤੀਬਰ ਹੈ .Psychedelic ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਗਰਜ ਦੇ *ੋਰ 'ਚ ਇਕ
ਹੋਰ ਸਬੰ ਧ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਇਿਕਿਡਲੀਕ ਗਰਜ ਦੌਰਾਨ
ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤਥ ਤਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ
ਵਧਾਉਣ .ਇਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ *ਕਤੀ ਜ ਸਕੇਲ ਿਬਨਾ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਬਾਦਲਾ
ਿਸਰਫ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ , ਕਾਲਾ ਗਰਜ , ਿਪੰ ਜਰੇ ਲਈ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ absorbance ਦੇ ਅਜੀਬ , ਡੂੰ ਘੇ ਸਾਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ , ਸੀਮਾ
ਅਤੇ ਚਾਲ ਬੰ ਦ ਚਲਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਜ ਸੁਖ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਿਜਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਜ ਿਸਰਫ਼ ਉਲਝ ਜਾਣ ਿਤਆਰ ਨਵੀਆ oblique ਰੰ ਗ , ਦੇ
ਨਾਲ ਪਖਪਾਤ ਰੰ ਗੇ staggered ਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਇਿਕਿਡਲੀਕ ਰੌ*ਨੀ ਦੇ ਘਟੋਘਟ ਗੁਪਤ , ਅਪਹੁੰ ਚ ਹੈ , ਇਕ ਸੰ ਸਾਰ ਿਬਨਾ .ਵੀ ਵੰ ਿਡਆ ਇਸ ਤਥ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਖ ਵਲੂੰਧਰੇ , ਜ ਬਸ ਝਪਕਣੀ ਜਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤੇਜਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰਾਬੇ ਤਕ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵ*ਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਹਨ, ਰੰ ਿਗਆ .ਇਸ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ glows ਅਤੇ ਰੁਝੇ ਜ ਤਾਬੜਤੋੜ ਨੂੰ
ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਇਸ ਤਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਮਨ ਸੰ ਚਾਰ ਦੂਰ
.ਗਰਜ ਸਾਇਿਕਿਡਲੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ'ਗਟ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾ bogeyman ਤੌਰ ਰੋਮਰ ਅਤੇ
intransigence ਦੇ ਇਕ ਪੈਰਲਲ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਕਰ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਥੇ ਅਨ=ਖਾ *ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ
preexisting ਦੇ ਉਪ ਖਾਵੇ .ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਅਕਾਲ ਕਹਾਣੀ
ਹੈ , ਪਰ ਇਕ ਰੁਖ 5 ਦੇ ਮਾਪ , polígonas ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਿਵਚ ਭੇਜ ਿਦਤਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ , ਡਰ , ਡਰ ਹੈ , ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵ*ੇ ਨੂੰ
ਨਾ , ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਤੇ ਧੀਰੇ , ਜੋ ਿਕ ਹੈਅਤੇ ਪਾਰਬ'ਹਮ apotheosis ਸੋਿਚਆ .ਕੋਈ
ਫੁਲ ਜ ਵਖਰਾ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਿਮਲਾਇਆ ਿਵਚ 8ਗਦਾ ਹੈ , ਇਸੇ , ਕਦੇ , ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਸਜਾਇਆ ਅਖਰ , ਰੀਸ ਅੰ ਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਲ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਬਚਾ ਪ'ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ
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ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ yes ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੋ- ਦਾ ਿਹਸਾਬ .ਕੋਈ ਗਣਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ
ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਚਾ spontaneity ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਸਲੀ
ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਹੈ .ਚੂਰ ਅਤੇ yore ਦੇ ਿਸਰ ਕਰੀਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਪਤੇ ਿਵਚ
desvanecestes ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਨ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ
ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ bibliófagos ਕੇ ਖਾਧਾ .ਸੰ ਦ ਨੂੰ
ਮਾਪਣ ਦੇ ਆਲੇ ਉਹ Abyssinians rotulantes ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ
Abyssinian ਦੇ ਗਰਜ 'ਤੇ ਹਸਦੇ .ਬੀਤੇ ਦੀ ਰੌ*ਨੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਪਾਰ ਤਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ , ਅਸਲ ਿਵਚ ਪ'ਮੁਖ ਸਵਰਗੀ
*ਰੀਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਤੁਰੰਤ ਹਮਲਾ .ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ ਘਟ ਤੀਬਰ , ਤਕਨੀਕੀ ਹਨ, ਪਰ
ਬੀਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਊਰਜਾ ਰੇਡੀਏ*ਨ , ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਪਲ ਹਨ
.Memories ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਛਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੋਿਚਆ
ਪਰਛਾਈ ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲ , ਲੈ ਅ ਜ ਪਲ 'ਤੇ ਲਈ ਰੋ*ਨੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ.ਿਪਛਲੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ , ਪਲ , ਲੈ ਅ , ਦੂਜਾ ਜ ਬਾਗ, ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਪ'ਭਾਵ ਹਮੇ*ਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਰੌ*ਨੀ ਵਾਰ ਇਰਾਦੇ
8ਪਰੋ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਐਕਸਟਸੀ ਦੀ *ੁਧ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਤਦ ,
ਜਦ ਤਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਕਿਲਕ ਿਵਚ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਅਤੇ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲਿਹਰ , ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼
ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਹੋਰ ਜ ਘਟ ਤੀਬਰ ਰੌ*ਨੀ , ਿਪਛਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਨੂੰ
ਅਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ , ਪਰਮਾਸਕ ਿਬਨਾ ਪ'ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਤੂਲ ਗਤੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੇਧ ਨਾ ,
ਦੂਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਬੀਤੇ ਦੀ ਰੌ*ਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁਡੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫੜੀ ਨਾ ਵਰਗੇ
ਪਲ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ .Well , ਜੋ ਿਕ ਕੋਈ ਗੰ ਦਗੀ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ , ਰੇਡੀਏ*ਨ ਨਾਲ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ !ਇਸ ਵਾਰ 'ਤੇ ਰੌ*ਨੀ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੰ ਘਰ* ਦੀ ਗਲ ਹੈ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧ ਿਬਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਪੈਦਾਇ*ੀ ਰੌ*ਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ , ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
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ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ,ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ *ੁਧ ਊਰਜਾ ਿਵਕਾਸ
ਅਤੇ ਿਸ'*ਟੀ ਦੇ ਥਕੇ , ਜਾਦੂਈ ਰੰ ਗ ਪੀਲਾ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਿਵਚ ਪ'ਤੀਿਬੰ ਿਬਤ .ਅਸਲ ਿਵਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇ ਮਾBਾ ਅਤੇ objectify ਨੂੰ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ,
ਦੇ ਿਸਰਫ ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ , ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੌ*ਨੀ ਉਥੇ ਨਹੀ ਹੈ
.ਅਸਲੀ ਉਥੇ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ , ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ .ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰੇ ?ਅਸਲ ਹੋ* ਜ ਬੇਹੋ* ਕੀ ਹੈ?
ਇਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਈ ਧਾਰ ਨਹੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ , ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਲ ਲਈ ਕਢ ਿਦਤਾ ਹੈ .ਇਹ
ਆਪਣੇ ਿ◌ਨਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਸਲੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਜਦ, ਕਰੰ ਟਸ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਹੈ! ?ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ
ਦੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ , ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜ
ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਬੇਹੋ* ਦੀ ਇਛਾ ਿਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹਮੇ*ਾ ਸਚੇਤ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਰਜ਼ਰਵ, ਿਸਰਫ ਖਾਲੀਪਣ , yes ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਜ
ਮਾਪ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਿਫਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦਖਲ
ਕਰਨ ਲਈ , ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ, ਜੋ ਿਕ ਕਾਲਪਿਨਕ ਸਵਰਗੀ ਪ'ਾਣੀ , ਉਥੇ ਹਨ.ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੌ*ਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ , ਜਦ ਤਕ ਬਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ.ਦੇ ਤੌਰ ' ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਪ ਿਸਰਫ਼ Conformities , ਮੁਸੀਬਤ , ਅਪਵਾਦ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੂੰ ਘੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਸਮਿਸਆ ਹੋ* ਪਰ
ਨਾ accumulator .ਹਵਾ , ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖੜਕਾਓ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਠ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ , ਕੋਮਲ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ :
ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ *'ੋਮਣੀ ਉਥੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਆਮ ਵਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਅਤੇ
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ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਚੁਪ 'ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਿਵਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ
ਹੈਿਦਓ ਦੇ ਘਮੰ ਡ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.ਊਰਜਾ ਕੋਰ ਿਵਚ ਪਰਬੰ ਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, *ਕਤੀ*ਾਲੀ
ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਰਾਸਫਰਮੇ*ਨ ਿਵਚ ਛਡਦਾ , ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ , ਸਾਨੂੰ
ਿਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ *ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਿਰਆ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .ਇਸ
ਭੜਕੀਲੇ ਰੌ*ਨੀ ਿਵਚ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੀ ਆਸ ਹੈ,
ਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਧਦੀ ਜ਼ਬਤ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪ'ਵੇ* ਹੋ ਕੇ , ਜੋ ਿਕ, ਿਜਨ , ਇਸ
ਨੂੰ ਗਤੀ*ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਫ ਧਮਾਕੇ ਕੰ ਮ ਨਾ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਅਗਵਾਈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਮੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ .ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਿਵਚ ਵਧ
ਵਕੀਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਏਜੰ ਟ ਹਨ , ਥੰ ਮ ਇਸ ਨੂੰ
ਬਦਲਾਅ ਦੀ *ਕਤੀ ਹੈ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਸੰ ਭਵ ਖਤਮ .ਅਤੇ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਧ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਝ ਵੀ , 8ਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰ ਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਿਵਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ'ੀ - ਪਰ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ , ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਇਛਾ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ.8ਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਸਟਮ ਸੁਪਨ) , ਇਕ ਸੜ ਕੜਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ,
ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਨਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ rave ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਚੇਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਥਲੇ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਫਾਈਨਲ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਿਬਮਾਰ ਬਚਾ ਿਵਚ ਆਮ ਸੀ.ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਤਕ ਗਰਮ ਵਖ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਿਖਆ
ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਗਰਮ ਿਹਸਾ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਠੰਢਾ ਿਹਸੇ ਿਵਚ ਉਸ
ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹਥ ਪਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਅਨੁਸਾਰ ,
ਪਤਾ ਹੈ : ਹੁਣੇ ਹੀ 666 ਜ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਦਾ ਹਕ ਗੁਟ ਸਾੜਮੇਰੇ
ਿਪਛਲੇ ਫੋਨ ਦੀ 666 ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ
ਿਨ*ਾਨ - ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ,
ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਗਆਤ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਦ ਜਜ਼ਬਾਤ , ਜੋ*
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ਅਤੇ ਉਕਸਾਹਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਚ ਿਕ'ਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ , ਜੇ ਇਸੇ
ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾਦੋਸਤੋ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
.ਸਾਨੂੰ ਬਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਨ , ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ , ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਨੂੰ
ਛਡ , ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਹੰ ਮਤ , *ਬਦ ਨੂੰ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਜ
ਅਸਧਾਰਨ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜਜ , ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ , ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ !ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੀ
ਇਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਆਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਛਾ ਦੀ ਇਸ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਣ fezada ਹੈ,
ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪ'ਸਾਰਤ ਛਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਰਬਾਬ ਦੇ ਰੂਪ
hallucinatory ਗੂੰ ਜ ਨਾਲ mermaid ਵਜਦਾ ਹੈ.ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਪ , ਕੁਝ
ਚੁਪ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ - ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਤਰਾ ਨਾ
ਜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਸੁਣਦੇ ਿਢਲ ਵਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਸੁਣੋ.ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਹੋ , ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇ* ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਦੋਸਤਾਨਾ ਚੁਪ ਚੁਪ ਹੈ, ਪਰ impulsivity ਅਤੇ ਿਪਆਸਾ ਦੀ ਇਛਾ
ਬੇਕਾਬੂ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹਿਥਆਰ , , ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਚੁਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨ , *ਾਤ ਅਤੇ ਸੁਣੋ.
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਵਾਰ ... ਇਕ ਪੰ ਛੀ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ,
ਇਕ ਪ'ੈੱਸ ਤਖਤੀ ਲੋ ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਰ ਬੰ ਨ- ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਮੇਰੇ ਜੀਵਤ ਿਖਡੌਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ .ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਪਿਹਲੀ ਖੇਡ ਮੈਨੰ ੂ whitish ਿਟ*ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ , ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ' ਿਤੜਕੀ
, ਿਜਥੇ ਇਕ " ਕੋਨ) ' precipitate ਨੂੰ , ਿਜਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਛੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਰਨ
ਲਈ .ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪ'ਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੀਵੇ , ਕਪ , ਖਾਧਾ ਇਹ ਮੀਿਟੰ ਗ
, ਸਰਕਸ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਹਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ , $ 12.50 ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ
ਿਸਗਰਟ ਕੀਨਟੂਚਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤੁਿਰਆ .ਸਾਈਕਿਲੰਗ
exhibitionism ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ , ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀ , ਦੋ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਝ ਇਟ
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ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ- ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ'ੋ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਿਲਆ .ਲਗਭਗ ਉਸੇ
ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ferradela ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ bitch ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮੇਰੇ
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ladrãozito ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਵਟਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ *ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਧਰਤੀ ਦੇ craziest ਭਰਾ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ Marbles ਚੋਰੀ ਕਰ ਿਲਆ.ਇਹ
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਿਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਾ ਿਦਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਔਲ ਈ
ਜੀ ਓ ਦੀ ਪੇ*ਕ* ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਵਲਖਣ ਕੀਤੀ ਨਾ
ਿਗਆ ਸੀ.1 ਨੜੀ ਦੇ ਅਗੇ ਿਦਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ Center ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵੇਫਰਾ ਚੋਰੀ .ਇਹ ਿਸਰਫ *ੁਰੂਆਤ ਸੀ
.ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਲਈ 8ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ- ਨੂੰ ਕਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਲੁਿਕਆ ਯਕਾ ਖੇਡਣ ਲਈ
*ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਸਿਖਆ
ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕਲਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਿਖਆ
ਕਰਨਾ ਹੈ , ਅਤੇ .ਦੋਸਤੋ ਸਾਈਕਲ , ਕਾਰ , Marbles ਨਾਲ ਖੇਡੇ , ਅਤੇ ਰੁਮ ...
ਿਫਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇ*ਕ* sausages ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਤੀ ਯਾਦ ਇਕ ਿਦਨ ਰਾਜੇ ਤੇ
janeiras ਦਾ ਗਾਇਨ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ
ਿਮਲ ਰਹੀ ਅਪ ਬੰ ਦ ਪਸੰ ਦਸਾਨੂੰ 3 ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਤਬਦੀਲ
ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ , ਪਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੌਦਾਨ ਦੇ ਰੇਤ Hills ਅਤੇ ਛੇਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ "ਇਕ reguada ਦੀ ਅਗਵਾਈ ' ਹੋਵੇਗਾ
ਅਿਜਹੇ ਦਲੇ ਰੀ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ , ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਿਹੰ ਮਤਮੈਨੰ ੂ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਿਰਆ ਅਗੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ , ਦੂਜਾ ਹਥ ਲੈ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਖੋਲ-ਦੇ ਸਨ.4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਿਵਚ ਅਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ
ਪੂਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸੰ ਗ'ਿਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਵੇਚ ਿਵਚ .ਮੈਨੰ ੂ ,
ਿਜਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਖਣ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਸਹਾਇਕ ਯਾਦ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਿਹੰ ਮਤ ਨਾ ਸੀ, ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਣਨ ਿਵਚ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਿਹਲੀ ਸੀ ਸੁਟ
15

ਹੈ ਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਿਵਚਜੀਵਨ ਭਰ .ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਨ)ਟਲ ਪਲਸ ਮੇਰੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਪਿਹਲੇ ਇਕ ਗੁਲਾਬੀ Floyd LP ਪ'ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰ ਧ , primaço ਠੰਡਾ .ਤਸਮੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਮਈ 1986 ਨੂੰ 1
ਨੜੀ ਯਾਦ ਰਖੋ , ਤੰ ਗ ਜੁਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗਿਹਰਾ ਤੁਰ ਹੀ ਸੀ.ਇਹ Estarreja
ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਦੇ ਲਈ ਛਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ , ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਲਭਣਾ ਨੂੰ
ਛਡ ਿਦਤਾ , ਸਕੂਲ ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਿਅਧਆਪਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ
ਆਫਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ , ਉਸੇ ਦੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਓਹਲੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲੀ ਹੈ ਜੋਮੇਰੇ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਪ'*ੰਸਾ ਿਦਖਾਇਆ.ਮੈਨੰ ੂ Pardilhó ਕਰਨ
ਲਈ ਪ'ੇਿਰਤ Estarreja ਕਾ ਟੀ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਜਦ, ਮੈਨੰ ੂ , ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨ) ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ
ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ - ਪ'ਤੀ-ਿਦਨ , ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੰ ੂ ਿ*ਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਦਾ
bulling ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਵਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਥੇ *ੁਰੂ ਹੋ , ਨੂੰ ਘਰ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ
ਜਦ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ , ਕੀਤਾ ਹੈਸਕੂਲ ਬਸ , ਲਈ ਖੁ* ਸੀ , ਉਹ ਇਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ , "
ਸੂਪ ਿਗਲੇ !"ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰ ਧੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ
ਟਾਇਪਰਾਇਟਰ ਿਬਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 1
ਅਯੂਬ ਨੂੰ .ਮੈਨੰ ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਘਟੋ-ਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੇਰੇ ਿ◌ਪਤਾ ਜ
ਸਰਪ'ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕੂਲ C + S Brodick ਿਵਚ 5 ਦਾ
ਸਾਲ ਦੇ ਪ'ਵੇ* ਕਰਨ ਲਈ , ਭਾਵ ਿਵ*ੇ* ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਿਦਤਾ ਹੈ .ਰੋਲ
ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ fumava- ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਆਿਦ ਨੂੰ
ਇਕ ਬਕ ਡਕੈਤੀ , ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਵ*ਵ ਵਾਰ ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ,
... ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਿਡਗਰੀ ਪ'ਾਪਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਸਲੀਬ ਦੇ* ਿਵਚ ਿਹਸਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ15ºlugar ਿਵਚ ਹੋ
ਰਹੀ 1988/89 ਸਕੂਲ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧ ਨਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਲਈ ਬੁਰੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਛਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟ ਖਰੀਦਣ
ਜਾਣ ਲਈ ਵਧ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ .ਉਸ ਨ) ਬਾਈਕ ਬ'ੇਕ ਿਬਨਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
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ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਛੇਤੀ Estarreja ਬਫੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਿਵਚ ਖਾਣ
ਦੀ ਨਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ Tavern ਲਾਗਲੇ ਇਕ ਅਲੋ ਿਕਕ sg ਦੇਣਦਾਰ ਮੇਰੇ ਛੇਤੀ
ਿਸਗਰਟ ਿਵਚ sneakers ਦੇ ਦੇਤਲ਼ੇ ਖਰਚ .ਮੈਨੰ ੂ *ਾਮਲ ਹੋਏ 1 ਸੰ ਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ parakeet ਤਰਸ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨ) ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛਾਲ , ਜਦ ਿਕ ਇਕ loquat ਚੜ- , budgie ਦੀ
ਭੰ ਨਤੋੜ ... ਿਗਆ ਕਟ ਖੰ ਭ ਸਨ !ਇਥੇ ਮੇਰੇ sequels *ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ;ਮੈਨੰ ੂ ਸੁਤੇ ਨੂੰ
ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸੀ ਲਈ ਰੋ ਿਡਗ ਿਪਆ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਮੋਜ਼ੇਕ *ਾਮਲ
ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਕੀਤਾ.ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗੀ ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਿਬਲੀ ਨਾ !ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ '
teko ' ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਿਕ'ਸਮਸ ਮੌਜੂਦ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ
ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਕੁਤੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਰਿਗਟ
ਿਬਲੀ , ਿਬਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ , ਿਸਰਫ ਮੇਰੇ teko ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਫ਼ਜਰ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ
ਇਕ ਪਥਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ .
ਉਹ , ਜੋ ਿਕ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਝੜਕਣ ਦੀ ਕੰ ਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਢਲੇ
ਿਦਨ ਿਵਚ , ਉਸ ਨ) ਵੀ ਪੜ-ਨ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ... pastry
ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਕਤ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਫਿੜਆ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ -ਦੋ
ਿਸਗਰਟ ਪੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਰ ਿਵਚ ਿਵੰ ਡੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਕੇਟ ਸੁਟਣ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ
ਪਹੁੰ ਚੇ .ਮੈਨੰ ੂ ਬਿਘਆੜ *ੈਡੋ ਨਾਲ ਇਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ : ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ
.ਪਰ ਿਸਰਫ ਿਵਕਲਪ ਕੇ , ਸੁਰਿਖਅਤ .ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੁੜਨ ਰਸਾਇਣਕ ਹੈਇਸ ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ .ਰੁਮ ਲਈ *ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ "ਸਾਯੇ" ਲੇ ਅਰ ਅਤੇ ਇਕ
ਉਤਰਨ , Caricuao ਸੀ .ਬਿਘਆੜ ਸੁਰਿਖਅਤ ਸੀ , ਪਰ ਰਵਈਏ ਕੇ ਇਕਲੀ ,
ਜ਼ਾਹਰ ਇਕਲਤਾ ਿਵਚ ਲੀਨ .ਮੈਨੰ ੂ Caricuao ਬਿਘਆੜ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ
, ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਆਿਖਆ .ਿਮਤਰ ਸੁਤੰਤਰ
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ਆਪਣੇ ਜੰ ਗਲੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਰਿਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਸਲੀ newbie
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਗ'ੈਜੂਏਟ , ਿਜਥੇ Caricuao ਿਵਚ ਭDਣ ਿਵਚ ਦੇ ਭਾਵ
ਿਵਚ ਕਰੜੇ , ਪਰ ਿਨਰਪਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆਦਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਹੂ
, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਇਕ ਿਨਡਰ ਸੁਭਾਅ, ਹੈਸਾਥੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ .ਇਸ ਲਈ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਲੀਭੁਗਤ ਹਮੇ*ਾ ਿਨੱਘ ਅਤੇ ਚੁਪ ਨਾਲ ਅਰਥ
.ਮੈਨੰ ੂ Caricuao " ਸੜਕ " ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ *ੈਡੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਇਕ
ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ.ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਹੰ ਮਤ ਬਿਘਆੜ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਆਪਣੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੂੰ ਗੂੰ ਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ
.8ਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਘਆੜ ਸੀ ਇਕ ਗਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ , ਸੀ , ਇਕਲਾ ਹੀ , ਇਕਲਾ ਹੀ
ਸੀ!ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ !*ੈਡੋ Wolf ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਊਰਜਾ ਵਿਹੰ ਦੀ extrahuman
.ਉਸ ਦੇ ਖੰ ਘੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰ ਗਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ
.ਬਿਘਆੜ ਨਾਲ ਇਕਲੇ ਿਕ'ਸਮਸ ਹਵਾਹ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੋਡ *ੇਅਰ , ਜ
fraternally ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਨੂੰ *ੇਅਰ ਜ਼ਬਰ ਿਵਚ ਇਕ ਮੁਫਤ ਕਟੋਰੇ ਕੇ
ਜੁਿੜਆ , ਜਦਿਕ , ਨਾ ਿਕ Caricuao ਬਿਘਆੜ *ੈਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
.ਸਾਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕੇ ਇਕਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ?ਜ਼ਰੂਰ!ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਆਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ
ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ .ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕ'ਸਮਸ , ਬਿਘਆੜ
Caricuao ਸੀ, ਪਰ ਪੈਦਾਇ*ੀ ਜੈਨ)ਿਟਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਉਸ ਨ) ਜੰ ਗਲੀ ਉਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ *ੁਧ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਨ) ਦੁਆਰਾ ਿਖਚ
ਹੈ .ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਪਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ ਕਾਮ ਕੇ ਬਾਲਣ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੇ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹਥ ਦਾ ਆਨੰਦ .ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ
*ੈਡੋ ਬਿਘਆੜ ਦੋਸਤ ਹਨ , unconventionally ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਨ)ਮੀ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਥ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ infiltrate ਫੁਸਲਾ .

18

ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪ'ੇਮੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ especado ਵਧ 10 min ਹੋਣ ਲਈ ਿਮਲੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ , ' ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਉਹ ਇਕ *ੋਰ ਕੁਝ ਸਮਿਸਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੋਿਚਆ .
ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨ) ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ
ਮੁਠੀ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਿਟਆ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਗਲੀ Pardilhó , Estarreja ਕਾ ਕੇ ਪਜਾਮਾ
ਿਵਚ ਭਜ ਗਏ ਅਤੇ Brambles ਨ)ੜੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ , ਜਦ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਾਿਰਆ .ਮੈਨੰ ੂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਚੰ ਨ- ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਆਮ
ਜਾਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਦ ਤਕ .ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਲਈ $ 300 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਥੇ
ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਫ ਿਰਮ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਿਬਨਾ ਚੜ- ਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ
ਦੀ ਪੇ*ਕ* ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ , ਬੈਗਸ ਿਬਨਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਫੜਨ ਲਈ sneakers ਖਰਚ .ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਲੇ ਬਰ ਿਵਚ
ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਕਦੇ , ਦੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ , ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤ
ਿ*ਲਪਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਤਮ .ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕੇ *ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਸਟਮ ਦਾ
ਅਿਭਆਸ ਫੁਟਬਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ 3 ਦੀ ਇਕ ਟੀਚਾ ਪਹੁੰ ਚਣ Center ਬੂਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਰਗੇ ਅਥਲੀਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਬ Estarreja ਤੌਰ
1998 ਿਵਚ ਅੰ ਤ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਣ' 1989 ਿਵਚ *ੁਰੂ ,ਪਰ
ਇਸ ਨੂੰ Ovarense ਿਵਰੁਧ ਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ.ਉਹ ਕਦਰ ਅਗੇ ਸਿਥਤੀ
ਿਵਚ ਸੋਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਫਰ , ਮੈਨੰ ੂ ਮਧ ਿਵਚ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ
ਿਵਚ ਪ'ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਫਰ ਦਾ ਹਕ ਮਧ ਦੀ ਔਸਤ ਕਦਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਫਰ , ਦੂਰ - ਖਬੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ.ਇਹ , ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ 2 ਟੀਚਾ , ਮੈਨੰ ੂ
ਕੋਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਮਧ ਿਮਡਫੀਲਡਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਛੋ ਿਦਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਗੋਲ ਿਵਚ ਇਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਿਵਰੋਧੀ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਿਖਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰ ਤ' ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀਇਕ
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ਫਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ " cuequinha ' ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਚਾ ਨੂੰ
ਮਧ ਤਕ ਦੂਰੀ ਚੜ- ਕੇ .ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕ'ਮ ਿਵਚ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡ ਲਈ
ਿਪੰ ਨ ਚੁਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ .
1990/91 ਿਵਚ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ Estarreja , ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ 7ºano
ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ masturbated ਇਕ ਿਦਨ , Patriot ਿਮਜ਼ਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਪ'ੋਫੈਸਰ ਨ) ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇਇਰਾਕ ਜੰ ਗ, ਮੁਆਇਣਾ ਸਾਲ ਦੇ 4 ਨਕਰਾਤਿਮਕ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ .ਇਸ ਨੂੰ
ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਿਵਚ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਨੂੰ ਠ)ਸ
ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀ.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ , ਿਜਥੇ Brodick ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ .1991/92 ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ 7 ਸਕੂਲ ਦੇ C + S Brodick
ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਅ *ੁਹਰਤ ਹੈ ਨੂੰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਸ ' ਏਡਜ਼ '
ਉਪਨਾਮ ਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਿਵਚ , ਪਾਸ ਹੋਣ
ਯੋਗ ਗਰੇਿ◌ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਨਤੁਹਾਨੂੰ Brodick ਨੂੰ Estarreja ਤਕ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ,
ਇਸੇ ਦਾ ਸਾਮ-ਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ Estarreja ਤਕ ਕਢ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ .ਇਕ ਹਥ ਮ*ਕ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਘਟ - ਘਣਤਾ ਫਲਾਪੀ ਿਡਸਕ ਨੂੰ ਘਾਇਲ , " ਸਾਈਕਲ ' ਤੇ Brodick ਲਈ
Estarreja ਸਬਕ ਜਾਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਬੁਝ ਹਾਈਪਰ ਨੂੰ GUM ਅਤੇ ਕਡੀ
ਿਚਊਇੰ ਗ ਚੋਰੀ , ਅੰ ਡਕੋ* , ਜਦ ਤਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣ .ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੀਤੀ
ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਨੂੰ ਿਸਧਾ ਬਾਅਦ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਨ ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਏ , ਜਦ ਤਕ
Beachfront ਕਲਬ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਖਣ ਵਾਲਾ ਿਵਚ ਇਕ ਮਖੀ ਪਾ ' MINETE , "ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੇਿਖਆ ਪਿਹਲੀ
ਪੋਰਨ ਿਫਲਮ , ਇਕ ਔਰਤ , ਸਪ ਅਤੇ eels ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀ , ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ' ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸੀਨ dick ਅਤੇ tits
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ਸੀ... Estarreja ਅਤੇ Brodick ਯਾਤਰਾ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ cp ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ,
ਪਰ ਤੰ ਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰਹੋਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਸ ਖਰੀਦ *ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ... ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਰਫ ਤੰ ਬਾਕੂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ hitchhike
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ,ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਧੇ ਭੋਜਨ ਸਾਥੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਾਕਟ Litrada ਨੂੰ ਇਕ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਖਾਣ .ਘਰ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਇਕ
airgun ਤਕ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ricocheted ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ projectile ਦੇ buzzing ਸੁਿਣਆ .ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਨ*ੇ ਦੇ ਭੁਖ ਨੂੰ ਇਕ
ਗਮ ਸਾੜ ਅਤੇ hashish ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਨ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇਕ ਜਨਮ ਿਦਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗਏ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ
ਅਗੇ ਗਡੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ *ੈਮਪੇਨ ਦਾ ਬੋਤ ਚੋਰੀ
ਅਤੇ ਕਢੇ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਅਗੇ ਪੀਤਾ .ਇਕ ਿਦਨ
ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਿਪਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਿਜਹੇ *ਰਾਬੀ
ਿਲਆ.ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿ*ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ
ਸੀ .ਫੁਟਬਾਲ ਕਲਬ ਨੂੰ ਿਵ*ੇ* ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ , ਇਸ ਨਵ ਪ'ਿਤਭਾ
ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਚ Aveiro ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ ਚੋਣ ਸੀ .ਇਕ ਵਡੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਹ Aveiro ਚੋਣ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਇਕ ਪਲੇ ਸਮਟ ਿਮਲੀ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਹੈ.Aveiro ਸੀਜ਼ਨ 91/92 ਫੁਟਬਾਲ
ਐਸੋਸੀਏ*ਨ , ਖਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ descaindo , ਇਕ ਸਟਰਾਈਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਿਡਆ
fc ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸੀ , ਿਜਸ ਨ) ਇਕ ਿਖਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲ ਸੀਪੋਰFੋ .ਚੋਣ
ਸਬ - 13 ਿਵਚ 11- 07-1992 ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਖੇਡ ਿਵਚ ਇਥੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ 91-92 ਨੂੰ ਖਤਮ Leiria ਦੀ
ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ Aveiro ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ , ਿਜਸ 'ਚ ਇਕ
ਮੁਕਾਬਲੇ ' ਹੈ ਸੀAveiro , 2 - - Leiria , s ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ 'ਤੇ
1 "ਖੇਡ ਰਸਾਲੇ Aveiro , ਮੰ ਗਲਵਾਰ , 14 ਜੁਲਾਈ , 1992 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
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.Jacinto .' ' ਚ ਇ*ਨਾਨ ਕਰਕੇ, Aveiro ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿਦ'ੜ-ਤਾ ਨਾਲ
ਖੇਤਰ ਿਲਆ.Leirienses ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹਸੇ ਦੇ ਉਲਟ , Aveiro
ਖੇਡ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਰਿਖਆ *ੋ*ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨ*ਚਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਨੂੰ ਇਕ " ਬਾਰੇ ਿਚਹਰੇ ' ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ .Beacon ਦੀ ਿਪਠਭੂਮੀ ' ਿਵਚ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਛੋਟੇ ਮੂਰ ਜਾਤੀ Filipe ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਟੀਚਾ ਪਹੁੰ ਚੇ .ਮੈਨੰ ੂ ਹੈ ਿਕ ਖੇਡ
ਿਵਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਜ਼ਮਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ
ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਜ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੀ ਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ , ਪਰ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਦੇ 3 ਟੀਚਾ 8ਥੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇਫੁਟਬਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ , ਿਵਤੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਰਾ*ਟਰੀ ਟੀਮ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 8ਥੇ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ *ਾਿਮਲ ਹੈ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ?ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ .ਸਕੂਲ ਦੇ C + S Brodick ਿਵਚ 8 ਗਰੇਡ
ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰ ਤਰਾਲ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦੇ
1992/93 ਆਓ , ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਿਕਆ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ.ਉਸ ਨ)
, ਪਿਹਲੀ ਹਸਪਤਾਲ , ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੰ ਮਤ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਸਰ 'ਤੇ ਇਕ
ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੈ French ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ
ਿਮਲੀ , ਫੌਜੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸੀ , ਜੋ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾਪਿਹਲੀ ਫੁਟਬਾਲ ਿਸਖਲਾਈ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਕੁਟਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਿਪਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗੇ ਆਲ-ਣੇ ਸੋਚ ,
ਇਕ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 'ਚ ਖੇਿਡਆ , *ੁਰੂ ਕੀਤਾ , " ਲੈ ਿਲਆ , ਇਕ " ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ , ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਹੈ, ਅਤੇਉਸ ਨ) ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ... ਮੇਰੇ ਿਸਰ tar ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ ,
ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਉਸ ਨ) " Pardilhó " ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਸੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ku *
ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਿਡਸਕੋ ਹੈ .ਇਕ 8ਲੂ ਨੂੰ ਛਡ , ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ
ਇਕ GHਿIਲਘJ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਇਕ ਿਮਤਰ ਦਾ ਇਕ ਚੁਲ-ਾ ਨ)ੜੇ ਸੀਮਾ
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ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲੀ ਨ=ਨੁ ਨਾਲ, 8ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਤੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ
ਆਪਸ ਿਵਚ ਛਤ' ਤੇ ਕੰ ਬਲ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕਮੈਨੰ ੂ ਸੰ ਤੁਲਨ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਭਗ ਛਤ ਤਕ ਿਡਗਣ , ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ .ਗੁਸੇ Blue Ray Blue
ਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਗੰ ਦੇ pores ਪਖਪਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਲੇ ਿਬਜਲੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ
ਅਸਿਹਣ*ੀਲਤਾ ਿਵਚ ਵਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਊਰਜਾ ਤਪਦੇ ਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.ਸਾਰੇ
ਜੀਵ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਿਨਰਦੋ* artificiality ਦੀ
ਮੁ*ਕਲ ਨੂੰ *ਰਮਸਾਰ ਿਬਨਾ ਜੰ ਤਰ ਿਵਚ ਇਟਰਪਟ .ਇਹ ਲੇ ਜ਼ਰ ਰੌ*ਨੀ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ
invisibly ਅਣਿਡਠ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਨੂੰ ਪਰਵੇ* ਹੈ .ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਨਸਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤਕ
ਕੋਈ ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਨਸਕ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਚਾਨਣ ਹੈ .ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਹਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿ◌ਨਜੀ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ
*ਤੀਰ ਚੂਸਣ ਦੁਆਰਾ inconspicuous ਅਤੇ ਿਨਰਦੋ* ਕਾਰਨ .Roof ਚਾਨਣ,
ਿਦ*ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ , ਕਾਰਵਾਈ ਿਬਨਾ ਿਸਰ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਤਰ-ਾ ਮਨ rags
ਯਾਦਗਾਰਾ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਿਵੰ ਨ- , ਜੋ ਿਕ ਸਮੋਕ, ਹੌਲੀ ਅਤੇ uncoordinated
massificadora ਮਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਪਗ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ
.ਵੇਹਲਾ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਿਛਲੇ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪ
ਰੌ*ਨੀ Deambulante ਿਬਜਲਈ ਉਤੇਜਨਾ ਵੰ ਡਦਾ ਹੈ.Gibberish ਿਵਚ ਇਕ
desencadeio ਤੁਕਬੰ ਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , mesmerizing ਅਤੇ ਰਿਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਪੁੰ ਜ ਿਵਚ ਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ.ਇਹ ਛਤ ਦੀ ਰੌ*ਨੀ ਵੀ ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ
ਆ."ਕੁਝ ਲੋ ਕ monkeys , ਹੋਰ ਿਸਰਫ ਸਪਰੇ ਹੈ !"ਮੁਖ ਪ'ਵੇ* ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਧੁੰ ਦਲਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਰੌ*ਨੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਹੈ , ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਸਪਰੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਛੋਟਾ
ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਿਬਨਾ , ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ .ਮਨ ਸਦਾ
ਲਈ ਖੋਿਲ-ਆ ਜ ਚੇਸਟ ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਹੋ ਪ'ਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਯਾਦ ... Ia
ਵੀਐਚਐਸ ਟੇਪ ਦੀ ਮੰ ਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਰ ਿਵਚ ਫੈਲਣ ਿਕਰਾਇਆ ਵਧ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਘਟ ਹੀ ਸੀ , ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
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ਵੰ ਡਣ ਲਈ .ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ cassettes ਮਹੀਨ) ਹੈ .1993 ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ
ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖੇਡ ਕਮਰੇ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ .ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕ'ਮ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਤਕ 16 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਮਨ-ਾ ਰਿਖਆ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ .Hashish ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ
ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ 17 ਸਾਲ ਵਧ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਖਪਤ ਬਾਹਰ
ਬਦਲ ਿਦਤਾ .ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ , ਪਰ ਕਦੇ
ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨ*ਟ ਕਰ ਭਾਵ ਮੈਨੰ ੂ " ਗਨ=ਮਾਈਨ " ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ'ਮ ਜ ਮਕਸਦ ਿਵਚ ਨਾ ਸੀ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਹ
ਦਸਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਇਨਕਾਰ , ਪਰ ਕਦੇ
ਵੀ.ਖਪਤ ਵਲ ਗ਼ਲਤ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਹੀ 1993/1994 ਿਵਚ 9 ਗਰੇਡ ਫਾਈਨਲ ਦੇ
ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦਾ presenter ਹੋਣ ਇਕ ਮ*ਹੂਰ ' ਕਲਾਕਾਰ "ਸੀ
.
ਜੇਨਰੇਟਰ , ਜਰਨ)ਟਰ ਜ ਜਰਨ)ਟਰ ਿਪਆਰ ਕੀ ਇੰ ਧਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਚੁਅਲ
ਆਤਮਕ ਇਛਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰ*ੀ
ਚੁੰ ਿਮਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਸਬੰ ਧ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਲਈ ਿਪਆਸਾ .ਇਹ ਜਰਨ)ਟਰ ਿਦਨ-ਪ'ਤੀ- ਿਦਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਫੀਡ ਹੈ ਿਕ ਨਾ*ਤਾ ,
ਜ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ , ਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਿਵਚ
ਲੁਿਕਆ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ egos ਅਤੇ *ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ.ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਜ
lacerating ਿਵਚਾਰ , ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਿਤਖੀ
ਿਛਲੇ ਅਤੇ ਪ'ਤੀਿਨਧੀ , ਅਿਵਨਾਸੀ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਦੇ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਕੇਬਲ ਨਾਲ
ਿਸੰ ਚਾਈ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਇਕਲਤਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਲਖਤ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨ)
ਸਾਨੂੰ enquadramo ਹੈ, ਪਰਇਹ ਸਚ ਹੈ , ਸਦਾ ਲਈ !ਹਮੇ*ਾ ਿਪਆਸਾ ਿਲਖਤ
ਇਛਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਦੀ ਿਢਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਨ ਿਬਜਲੀ ਦੇ
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ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਉਸ oblique ਿਚਹਰੇ ਦੇ
monotony ਕਾਢ .ਪੈਦਾਇ*ੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ 8ਦਮ ਅਤੇ ਸਚਾਈ
ਪਾਇਨੀਅਰੀ , ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘੁਟ ਦੇ ਨਾਲ .ਸਿਹਮਤੀ ਜੀਵਤ ਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ* ਇਛਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਪਹੁੰ ਚ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ
ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ, ਮੋਟਰ ਜੀਵਨ, ਮੋਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ , ਪਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ !8ਥੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਿਪਆਰ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਸਲਾਈਡਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ;ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਜਰਨ)ਟਰ ਿਫਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਝ ਦੇ ਹੋਣ , ਿਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੀ ਖੁ*ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ divest
ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ stifle ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ
ਰੂਹ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਇਹ ਕਦੇ - ਹਾਜ਼ਰ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ proliferates.ਊਰਜਾ ਇਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਬਹੁਸਿਭਆਚਾਰਕ , ਸਾਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ
ਕਾਲਪਿਨਕ ਹਨ ਿਸਰਫ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਵ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਿਖਆ ਹੋਰ ਦੀ
ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ *ੀ*ੇ ਿਵਚ , , ਵਖ-ਵਖ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਕਸਤ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਦਾ ਿ◌ਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਕਰਕੇਿਨਊਟ'ੋਨ , ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ
.ਬ'ਾਇਟ Dragons ਜਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਗਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ yes , ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ
ਲਈ ਸਾਨੂੰ revitalizes ਨ) ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ MIME ਿਲ*ਕਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ
ਗੁਮਰਾਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ !ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ
ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੌ*ਨੀ ਜ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ
ਫੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ., ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਰੁਵਵਾਸੀ
subconscious ਫੈਲ ਅਤੇ oppositional ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੀ *ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਡੂੰ ਘਾ
ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ abatas ਪਾਰਬ'ਹਮ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ
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ਪ'ਾਪਤੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਫੀਡਰ ਸਰਕਟ ਦੀ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ , ਪੂਰਾ , ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਨਾਕੋਈ ਵੀ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਵਲ
ਵਧਦੀ ਦੀ ਦੌੜ ਿਨਰਿਵਘਨ , ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਿਖਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ'ਸਾਰਣ ਦੇ ਵੇਵ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਦੀ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀ ਹੈ .ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ
ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੀਟਾ - ਬਲੌ ਕਰਜ਼ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਉਕਸਾਹਟ ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਿਪਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ , ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਸਰਕਟ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ* ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਹਵਾ
ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ .ਇਹ ਪ'ਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ
ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਿਵਕਾਸ ਹੈ,
ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪ'ੋਟੋਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਬਾਹਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ,
ਜੋ ਿਕ , ਖੁ*ੀ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਨੀਲੀ ਰੋ*ਨੀ ਪੁਲ ਅਤੇ ਝੁਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ "ਨੀਲੇ " ਲਈ ਲਭ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਾਰਦਰ*ਤਾ ਪਿੜ-ਆ- ਦੋਸਤੀ ਦੇ
ਇਸ ਦੇ ਅਿਤ ਸੰ ਵੇਦਨ*ੀਲ ਬੀਮ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ
ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ witty ਫੀਡ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ *ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪ'ਵੇ* ਨੀਲੀ
ਰੋ*ਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਤੂਲ, , ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਰ ਤੀਬਰ , ਅਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਅਤੇ Hertzian ਲਿਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੂਰ ਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੰ ਡ
ਬ'ਹਮੰ ਡ ਿਵਚ ਿਵਕਸਤ .ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ
ਪ'ਭਾਿਵਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਵਨਾ , ਿਫਰੋਜ਼ੀ ਦੇ oblique ਮਨ ਸਖਣੇ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਅਤੇ *ਕਤੀ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਅਤੇ
ਖ਼ੁ*ੀ ਪ'ੇਮੀ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਬੀਮ ਹੈ .*ਾਮ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਥਿਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਗਰਮਜੋ*ੀ ਨਾਲ ਸੁਰਿਖਆ ਪ'ਸਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਚੁਪ ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਛਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਖਰਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ , ਨਾ ਿਕ ਇਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਖ਼ੁ* ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ , ਨਾ ਿਕ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੌ*ਨੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖੁ*ੀ ਹੈਅਸਲ ਅਤੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਅਤੇ ਜੋ ਹਮੇ*ਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਅਤੇ ਇੰ ਨੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਉਸ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਿਡਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਮ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਖਣੇ , ਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁ*ੀ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾ ਇਕਠਾ abrocha ਕਾਮ , ਖ਼ੁ* ਹੈ ਿਕ ਖੁ*ੀ ਕੈਲੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਪ'ਾਇਮਰੀ ਰੰ ਗ ਥਲੇ ਿਪਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ , ਉਤ*ਾਹ ਦੀ ਜਨੂੰਨ ਿਵਚ ਸਭ ਹਮਲਾ ਅਤੇ
ਗੜਬੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਅਲੋ ਪ
ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਊਰਜਾ , ਭਾਵ ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ , ਸੁਰਿਖਆ , ਸਾਡੇ ਬੇਕਾਬੂ
ਚਮਕਦਾਰ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਪਧਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿਵਚ ਿਦਉ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
1994 ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਇਲੈ ਕਟ'ੀ*ੀਅਨ ਿਸਖਣ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਿਢਲੀ ਥਿਰਡ ਿਵਚ ਇਕ ਸਦਮਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 8ਥੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ' Faíska "ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਕਚਾ ਨਾਮ 8ਥੇ ਖੜ-ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ *ੁਰੂ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਡਸਕੋ ਈਲੈ ਪਸ ਨੂੰ 1994 ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਫੇਰੀ ਿਵਚ, ਮੈਨੰ ੂ " ਨੂੰ ਫੜਨ CUPS " ਮੈਨੰ ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਹ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ 2.0 ਸੀ
ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਣ
ਿਗਆ.ਰਾਤ *ਾਨਦਾਰ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਮੈਨ)ਜਰ ਨ) ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਡਸਕੋ ਫੜ
, ਅਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ 8ਥੇ ਛਡ , ਇਸ ਨੂੰ ਈਲੈ ਪਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਅੰ ਤ
ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ*ਾਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਰ Bartender ਹੁਣ
ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਅਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ .ਮੈਨੰ ੂ ਛਡ ਿਦਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਅੰ ਡਕੋ* ਪ'ਾਪਤ , 10 ਸਾਲ 'ਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦੇ
1994/95 ਿਵਚ *ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨ) ਯੂਸੁਫ਼ Macedo
fragateiro , ed ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਹਮੇ*ਾ ਬੁਰਾ ਸੀ .ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਖੇਡ , ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਕਲੋ ਰੀਨ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਵਾਲੀ
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ਪ'ਿਤਿਕਿਰਆ ਗਲ ਕਰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਤੈਰਾਕੀ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ, ਤੈਰਾਕੀ ਸੀ!ਨੂੰ Estarreja ਦੇ ਵਪਾਰਕ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਫੰ ਡ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ " les bufons " ਜ peidolas ਿਕਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ, ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਫੁਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ .*ਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ,
ਮੇਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ Aveiro ਿਵਚ ਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ " ਪਣਡੁਬੀ '
ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਕੇਕ ਿਮ*ਰਣ ਨੂੰ ਠਠ) ਿਵਚ ਬਣ , ਿਜਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ' ਤੇ ਗਲੋ ਬਲ ਸਬੂਤ
ਅਗੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ .
ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਿਮਲੇ - , ਿਜਥੇ ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ apartment ਖਾਲੀ ਬੋਤ ਦੇ ਫੁਟਰ
apartment ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬੀਅਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ Bayou ਸੁਪਰ ਸਕਰਟ ਿਵਚ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਿਵਚ .ਮੈਨੰ ੂ
ਿਸਰਫ ਸੂਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸੁਤੇ ਿਡਗਣ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਤਾ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁਟ ਿਦਤਾ ਜਗਾਇਆ
ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ' ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ'ੇਿਮਕਾ ਦੀ
ਵਰ-ੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ furadouro *ਰਾਬ ਿਪਲਾਈ,ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਘਰ 'ਤੇ .ਨੂੰ ਇਕ
ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਿਵਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ turds ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵਚ ਅਸਤ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ
ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਅਠਾਰਾ ਿਫਲਮ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ, Trainspotting ਹਮੇ*ਾ ਬੇਅੰਤ
ਮਜ਼ਾਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ bullshit ਹੈ, ਜੋ ਿਕ turdਮੇਰੇ ETA ਉਹ ਵੀ ਰਮ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ *ਾਟ ਦੇ 3 ਬੋਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਧਮਕਾਉਣ
ਗਏ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਧਕੇ*ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ ਸਵੇਰੇ 8ਠ ਸੁਟ
ਬਲਾਇੰ ਡਸ ਫੜ, ਜੋ ਿਕ ਸੈਕੰਡਰੀ .ਮੈਨੰ ੂ , ਫੁਟਬਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ " ਚੇਚਨ ' ਕਰਾਰ
ਟੀਮ ਲਈ ਜੇਤੂ 12 ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਇਣ
ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਪ'ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 11 ਗ'ੇਡ ਸਕੂਲ ਹੋਸੇ ਨੂੰ Macedo
Fragateiro ਿਵਚ ਹੀ 1995/96 ਮੇਰੇ ਤਰਕੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਚ
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ਬਣਨੂੰ ਮੁੜ ਪ'ਾਪਤ ਿਮਲੀ ਕਦੇ.ਮੈਨੰ ੂ ਿਵੰ ਡੋ ਦੇ ਇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਨ) ਗਰੁਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ
ਸਮਿਸਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ *ਾਮਲ ਨ) ਿਕਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਿਗਆ.ਪਰ ਚਲ ਰਹੇ
ਚੜ- ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਸਪੇ*ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿ*ਕਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਆਇਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਲਾਇਕ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਖੜ-ਾ
ਹੈ, ਫੇਲ- ਹੈ ਸੀ , ਸਾਲ 1996/97 ਿਵਚ ਇਕ hernia ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਤJਾ ਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਚਲਾਇਆ
ਜਾ ਸਿਕਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿ*ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ .ਇਹ ਿਤਕੋਣੀ - turbos ਦੋਸਤ 3
ਿਫਲਟਰ ਦੇ ਜੋB ਭਾਵ ਕੀਤੀ .ਸਕੂਲ ਦੀ ' ਦੇ ਿਪਛੇ "ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
bulling ਹਾਲਾਤ ETA ਕਰਾਰ ਿਜਹੜੇ ਸਨ .ਅੰ ਡਕੋ* ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ *ਿਹਰ ਿਵਚ 4
ਅਤੇ 5 ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ , ਮੇਰੇ ਸਭ ਭਾਈਵਾਲ ਨ=ਨੁ ਨਾਲ ਇਕਠ) ਹੋਏ , ਜੋ
ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਆਮ ਅਸਲੀ ਿ◌ਲੰਗ ਗਰੁਪ
coagíamos .ਘੋ*ਣਾ *ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਾਲ Estarreja , ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰਿ◌ਰਕਾਰਡ : ਉਹ
ਜੁਲਾਈ , ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰ ਬਰ 1997 ਦੇ ਮਹੀਨ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਿਖਆ
"ਸਰਗਰਮ Holiday " ਦੇ 1 ਚਕਰ ਦੇ ਬਚੇ ਲਈ ਿ◌ਵਵਸਾਇਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਵਚ
ਇਕ ਮਾਨੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ "ਮੈਨੰ ੂ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਦਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਦੀ ਪੁ*ਟੀਿਵਆਪਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬਧਤਾ demostrados ਜ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ
*ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਮੈਿਰਟ ਿਗਆ ਹੈ .ਇਲ-ੇਸ ਿਵਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਸਪੋ ਨੂੰ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਦੋ* ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਿਜਥੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ
1997/1998 ਸਾਲ ਿਵਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਵੰ ਡੋ ਨੂੰ ਮੁਕੇਬਾਜ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਿਦਤਾ ਸੀ , ਇਕ
fart ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਚਲਾ ਿਗਆਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏ*ਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਗਡੀ ਚਲਾਉਣ *ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦਤਾ., ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਮੇ*ਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
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ansiosíssimo ਮੋਡ ਿਵਚ ਰਿਹ , ਪਰ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਨਾਲ ਨਾਲ ,
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੰ ਪ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਛਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਿਚੰ ਤਾ ਸਕਰੋਿਲੰਗ ਿਬਨਾ
ਘੁੰ ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ ਰੋਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਖੜ-ਾ ਹੈinvoluntarily ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ .ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਹੇਠ ਬੈਲਟ ਪ'ਸਤਾਵ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ : ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਿਦ'ੜ- ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ,
ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਚੋਣ ਿਵਚ candidatamos ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ José
Macedo Fragateiro ਦੀ ਐਸੋਸੀਏ*ਨ .ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨ=ਰੰ ਜਕ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਉਤ*ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** , ਇਸ ਨੂੰ
ਬੁਰੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ .ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ'ਸਤਾਵ ਟੀਚੇ ਨੂੰ
ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ : - ਇਕ finalistas- ਪ'ੋਮ ਦਾ ਬੋਧ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ
ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਦਨ ,
, ਫੁਟਬਾਲ ਕਪ , ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੂੰ ਉਤ*ਾਹਤ ( ਪੁਰ* / ਮਿਹਲਾ ..
).ਨੌਜਵਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਨ - - ਇਕ ਿਬਲੀਅਰਡ ਟੇਬਲ ਨੂੰ
ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ associados- ਪ'ਾਪਤੀ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ - ਫਾਰਮ ਅਤੇ societyਸਮਿਸਆ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਖਬਾਰ ਬਿਹਸ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੂੰ
ਉਤ*ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਿਸਕ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਐਸੋਸੀਏ*ਨ ਦੇ ਪਿਹਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਤ*ਾਹਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ 'ਚ ਕਰਨ
ਲਈ "ਔਸਤ " ਨਾਲ .ਸੂਚੀ " ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ 'ਤੇ ਿਗਣੋ " - ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਐਸੋਸੀਏ*ਨ ਿਲਸਟ ਹੈ - vocês.na ਮੁਿਹੰ ਮ ਲਈ ਇਕਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ) ਿਨਰੋਧ
ਵੰ ਡਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਿਕ ਅਗਾਮੀ ਬਿਹਸ ਲਈ ਿਸਹਤ
Center ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਰਿਖਆ ਦੇਣਿਸਹਤ ਦੀ ਕਦਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ
ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਕਲਾਸ ਰਿਹਣ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ.ਦੀ ਮੁਿਹੰ ਮ ਤਿਹਤ ਨਾਅਰਾ , " ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
guy ਦੇਣ ! " " ਹੈੱਡ- ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜ ਅਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਕੇ
ਇਸ ਮੁਿਹੰ ਮ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੋ*ਿਲਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ" , ਸਾਡੇ ਸੰ ਗੀਤ
30

ਚਲਾਓ " ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ " ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾਪਾਰਟੀ ਨੂੰ , ਅਤਵਾਦੀ *ੀਟ ਵੰ ਡੇ ਗਏ
ਸਨ , ਪਰ ਨਾ , ਇਕ ਅਤਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏ*ਨ ਦੇ ਇਸ ਿਸਆਸੀ ਫੋਰਸ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ .ਹੋਰ ਪ'ਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਿਬਲੀਅਰਡ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਚ ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ 20 *ੈੱਲ ਦੇ ਅਧੇ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ .ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਿਦਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹਵਾਲਾ
: 10 ਅਤੇ 20 ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ , 1998 ਨੂੰ ਪਾਸ ਿਪਛਲੇ ਚੋਣ ਹੇਠ
.ਿਜਸ ਦੇ ਪ'ਤੀਿਨਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀ ਜਗ-ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਕੇ , ਐਪਲੀਕੇ*ਨ ਪ'ਿਕਿਰਆ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋ ਦੀ ਸੂਚੀ ,
ਅਤੇ B ਿਵਚ ਿਹਸਾ ਿਲਆ.740 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰ ਦ ,
ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ .ਪੰ ਜ ਸੌ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਅਠ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਬੀ
ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ A- ਸਤ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਦੌਰ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਸਮੁਚੇ ਜੇਤੂ ਿਜਿਤਆ ਹੈ nulos- ਦਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ - ਕੁKਲ ਵੋਟ ਵੋਟ :
ਹੇਠ ਨਤੀਜੇ ਉਪਜਐਸੋਸੀਏ*ਨ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਉਨੀ ਸੌ ਅਤੇ ਨਬੇ - ਸਤ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਐਸੋਸੀਏ*ਨ ਦੇ ਇਕ ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟ
.ਇਸ ਨੂੰ ਪੇ*ਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰ ਤੁਲਨ ਿਵਖਾਈ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ.ਇਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਐਸੋਸੀਏ*ਨ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵਚ ਇਕ ਡੈਸਕ , ਇਕ
ਧਾਤ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ , ਕੁਰਸੀ , ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦੋ *ਤਰੰ ਜ ਗੇਮਜ਼ ( ਅਧੂਰੀ )
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਿਮੰ ਟ ਉਲੀਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੈ*ਨ ਦੇ ਖਤਮ *ਾਿਮਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨ=ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ ਪੜ- ਿਲਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਜ ਦੇ ਮਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ'ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ .ਇਸ
ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਦਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ ਅਖਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ *ੇਰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਲ capone ਿਗਆ ਸੀ , ਿਜਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਗੇੜ ਇਕ ਬੇਨਾਮ ਦੀ ਿ*ਕਾਇਤ ਹੈ , ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ
ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨ) ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਕ hashish ਦੀ
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ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੌਰ ਮੋਹਰੀ ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨੀ .ਅੰ ਡਕੋ* PSP ਨੂੰ 1998 ਦੇ
ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਤਫ਼ਤੀ* ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੋਈ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀ* ਮੈਨੰ ੂ Estarreja ਖ਼ਾਨ) ਦੇ
ਪ'ਧਾਨ ਦਾ ਪੁਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਟਵਰਕ ਦਾ ਿਸਰ ਸੀ ਅਿਗਆਤ
ਿ*ਕਾਇਤ ਦੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ .ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ , ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਬਰਬਾਦ
ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 8ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰ ਡਕੋ*
ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਪੁਛਿਗਛ ਬਾਰੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ, ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਾ
ਕੀਤਾ , ਜਦ ਇਕ ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਸਗਰਟ ਸੀ .ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇ
1 ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਦਨ ਿਵਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ *ਕ ਅਤੇ
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਣ-ਅਦਾਇਗੀ , ਦੇ ਦੋ* ਹੇਠ ਪ'ੋਮ ' ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ
ਅਨਿਤਕ , ਸੂਚੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਸਾਨੂੰ , ਰੋਮਰ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ , ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ .ਜਨਵਰੀ 98 'ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ,
ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਿਦਤਾ ਉਸ ਦੇ exa ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾ ਲੈ ਆਇਆ
ਹੈ.24 ਜਨਵਰੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ "ਇਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਜਫੀ ਨਾਲ , ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ José Macedo fragateiro ਤਕ , Aveiro ਦੇ ਸਮੂਹ
ਨੂੰ " ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਫੋਟੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ Jorge
Sampaio ਦੇ ਪ'ਧਾਨ , 1998 - ਗਣਤੰ ਤਰ ਦੇ ਪ'ਧਾਨ , ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖੜ-ੇ
ਸੀਦੇ ਪ'ਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਬਜਲੀ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ ਿਵਚ .ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਕ
Bartender ਿਫਲਮ " ਕਾਕਟੇਲ " ਚੇਤੇ ਿਲਆਉਣ, ਜੋ ਿਕ ਬੋਤ ਅਤੇ ਸਿਲਪ ਗੁਰੁਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਮਾਨ ਦਾ ਮਨ=ਰੰ ਜਨ ਕੀਤਾ , ਸਭ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਟਾਏ , ਜਦ ਿਕ ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਡਸਕੋ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਿਕ 8ਥੇ , pildrinha furadouro
ਿਵਚ ਿਡਸਕੋ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਧੁੰ ਦਲੀ ਸੁਟ ਿਵੰ ਡੋ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ panties am , ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਬਾਅਦ , ਇਕ Cafe ਦੀ
ਇਕ ਛਤਰੀ 8ਤੇ ਿਡਗ ਿਵ*ਵਾਸ ਨੂੰ flamed ਸੀ , ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਕਿਹ
ਹੀ ਧੋਤੇ ਕਛਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੈਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
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ਉਪਰੋਕਤ ਤਕ ਿਡਗ ਿਗਆ ਸੀ .ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ absinthe ਦੇ ਸੋਨ)
ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕ ਦੇ 2 ਬੋਤ ਪੀਣ ਲਈ ਆਮ ਸੀ .ਇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ
Boss ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਵਧ ਤਰਲ ਨੂੰ ਫੈਲਣ
ਗਲਾਸ ਭਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਡ ਿਰਹਾ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ .ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ
ਇਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਮੈਨ)ਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਇਕ ਸੀ , ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਦੋ *ਾਟ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ : ਇਥੇ ਬਾਹਰ ਲਵੋ!ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਨ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਨਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਕ ਿਵਆਹ ਦੀ ਵਧੀਆ
ਦੋਸਤ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਚ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇਕ
ਜੁਤੀ ਪਾ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ *ਰਾਬੀ ਹੋ
ਗਏ.ਹਮੇ*ਾ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਿਲਖਣ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਬਰਬਾਦ hashish ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 1998-1999 monho ਪਟੀ ਨੂੰ
ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - Bartender ਇਥੇ CUPS ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨ)
ਦਾ ਸੀ .ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਈਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2ºperiodo ਹੀ ਪਾਇਆ , ਆਮ ਨਾਲੋ ਿਡਸਕੋ
ਫੀਿਨHਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨ) ਪਿਹਲੀ monho *ਾਵਰ ਿਵਚ 900 ਲੋ ਕ ਮਾਿਰਆ ਿਵਰੋਧੀ
ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 200 ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 700 ਲੋ ਕ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਮਾਿਰਆ.ਪਾਰਟੀ ਦੇ monho ਿਡਨਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ , ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਿਨੰਗ ਐਸੋਸੀਏ*ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਿਗਆ ਬਾਅਦ.ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ
ਮਹੀਨ) ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਫਿਲਪਸ , ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਛੂਟ *ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ.ਿਫਰ ਕੇ Uniteca / Quimigal ਿਵਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਿਮਲ
ਗਈ.Dacasca ਿਡਸਕੋ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਸਿਲਪ ਗੁਰੁਰ ਨਾਲ Bartender / ਮਨ=ਰੰ ਜਕ
ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਹਲੇ ' ਟੈਬਿਲਟ ' ਨੂੰ ਨ*ਟ ਕਰ , ਜੋ ਿਕ ਇਥੇ ਸੀ ਦੋ ਿਵਚ ਤੋੜ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਅਧੇ ਲਗਦਾ ਸੀ
ਵਖ-ਵਖ ਿਦਨ 'ਤੇ ਲੈ ਿਲਆਇਕ ਪੂਰਾ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ defoliate ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ ਜ
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ਘਰ ਦੇ ਿਵਚ ਪ'ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰਖਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾ ਨਾ
.ਇਹ ਉਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਅਨੁਭਵ ਸੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ dacasca ਿਡਸਕੋ 'ਤੇ
ਬੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਲ- ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਲਪ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਮਾਿਰਆ,
ਸੀਅਖਬਾਰ ਿਵਚ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਵ*ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਸੀ .ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਇਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਪ'ਾਪਤ 8ਥੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਐਨਕ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਿਰਹਾ
ਹੈ.ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਲ ਪਟੀ ਦੇ ਇਕ Bartender / Doorman ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
1998/99 ਿਵਚ ਿਗਆ ਹੈ Estarreja ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ ਪਟੀ ਨੂੰ ਖੋਿਲ-ਆ , ਿਜਹੜੇ
ਰਾਤ ਦੇ ਇਕ " ਦਰਵਾਜ਼ੇ " ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਮਰ , " ਅਮਰੀਕੀ ' ਨ)
ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ .ਮੈਨੰ ੂ 100
ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਜੈਨੀਟਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ... $ 1,000 ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾੜ , ਪਰ ਿ◌ਡਪਰੈ* ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ *ਾਮਲ ਕਦੇ.ਨੂੰ ਇਕ ਿਨਊ
ਸਾਲ ਦੇ ਹਵਾਹ 1998/1999 ਹੀਰੋਜ਼ ਿਵਚ ਬਾਰ \u0026 ਦੋਸਤ Faíska
ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਿਨਊ ਸਾਲ ਲਈ ਸਭ ਦੋਸਤ ਸੰ ਗਿਠਤ .ਅਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ
ਪਟੀ ਅਤੇ ਿਨਊ ਸਾਲ ਬੰ ਦ ਅਗੇ Mando ਸਭ ਨੂੰ ਪਟੀ ਦੇ ਸਰਪ'ਸਤ ਨੂੰ ਛਡ.ਮੈਨੰ ੂ ,
ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਵਿਗਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲਾ ਪੁਿਲਸ
ਨਾਲ ਇਕ ਿ*ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਪਟੀ ਨੂੰ ਅੰ ਡਕੋ* ਪਥਰ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰ ਦਰ ਕਰਰੋ , *ੁਧ ਝੂਠ ਪੈਦਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਰਹੇ ਹਨ ,
ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਪਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ .ਮੈਨੰ ੂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਮਲੀ ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਗਵਾਹ ਦੀ
ਘਾਟ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ .AV ਪਟੀ ਦੇ ਹੀਰੋ - ਿਨਊ ਸਾਲ ਦੇ ਹਵਾਹ
98/99 'ਤੇ .Salreu Estarreja Viscount ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਕਾਰਜ ਚੜ34

: ਇਕ ਰਾਤ [ਅਤੇ ] ਿਦਨ ਿਵਚ 12 chimes ... ਕੰ ਟਰੋਲ ਿਨਵਾਸੀ ਸਰਗੀਉਸ
ਿਗਸਟ ਡੀ 'ਤੇ DJsਿਵਕੀ ਅਤੇ incognito .ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕ'ਮ ਿਵਚ
ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ , ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਲੀ ਸਾਲ
ਦੇ ਅੰ ਤ ਸੀ , ਿਜਥੇ ਪਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖ ਿਦਤਾ , ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ
.ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕ'ਮ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ, ਮੈਨੰ ੂ ਲੋ ਕ
ਆਪਸ ਿਵਚ ਇਕ ਸੁਰਿਖਆ ਿਸਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਮਟਕਾਉਣ ਜ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਿਕਸਮ
ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਤੀ ਿਵਚ ਚਲਣ ਸੋਚਦੇ
AB ਜ ਅਬਾ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਸੋਚਣ ਲਈਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਦੀ ਜ ਪੀੜਤ ਅਤੇ
ਮਦਦ ਸੀ.ਵਾਚ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਫੁਟਰ ਮੈਨੰ ੂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ftv ਵੇਖ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਜੋ ਿਕ
ਿਦਨ ਨ=ਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਨ)ਹੇ *ਾਿਮਲ ਹਨ ਸੋਚਦੇ
.ਮੈਨੰ ੂ ਿਫਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ , Aveiro ਿਵਚ ਿਫਲਮ ਿਵਚ
ਿਫਲਮ ਖੋਹ / ਸੂਰ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਿਚਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਮਨੁਖੀ ਅੰ ਗ ਖਾਣ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਗਲੀ ਿਵਚ ਟੁਟੇ ਕਚ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਨ , ਸੋਿਚਆ
ਿ◌ਕਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ' ਸੀਆਪਣੇ ਜੁਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ *ੁਰੂ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਿਵਚ ਅਤੇ ਿਸਨ)ਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਫਲਮ ਸੀ .Estarreja
ਨਦੀ ਦੇ ਨ)ੜੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚੜ-ਨ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅੰ ਤਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਵਚ ਭਜ
ਿਵਚ , metho ਅਧੇ ਨਦੀ ਿਵਚ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਪ'ਤੀਭਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸ'ੀ
ਿਰਹਾ ਸੋਚਦੇ .ਗਣਤੰ ਤਰ ਦੇ ਰਾ*ਟਰਪਤੀ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਰੁਝੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਖਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰੋ ਿਗਆ
ਸੀ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ , ਸਾਰੀ ਕਮਰੇ ਘੁੰ ਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨ ਿ◌ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ
ਸੀ , ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਅਲਗ ਥਲਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜੀਬ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ *ੁਰੂ ਕਰਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਰਨ ਸੋਚਦੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ
ਲਈ *ੁਰੂ ਕੀਤਾਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉਤੇਜਤ , ਭੁਲੇਖੇ , ਜ ਉਹ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਕੇ
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ਜ ਿਦਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਪਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਸੋਚਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਸਭ ਸੀ , ਿਸਰਫ ਮੋਹਰੀ ਅਨ=ਖਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ ਦਸਦਾ ਹੈ , ਜੋ GNR ਦੇ ਫੌਜੀ ਨ) ਪਾਇਆ ਹੈ , ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਰਨ ਵਿਹ ਘੰ ਟੇ ,
" ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਭ ਰਹੇ ਸਨ, " ਭਜ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਲਜਾਣ ਅਜੇ ਵੀ GNR ਅਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਕਾਲ ਇਸ ਜਨਰਲ hubbub ਿਵਚ ਗੰ ਭੀਰਤਾ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਣ ਦੀਮੈਨੰ ੂ ਮਨ=ਰੋਗ ਸੰ ਕਟ Coimbra ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਵਚ Aveiro
ਹਸਪਤਾਲ , ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਮਨ=ਰਰੋਗ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ*ਵਰੇ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਟੀਕਾ ਲੈ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ Gurney ਨੂੰ ਲਕ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣ ਕੇ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ
ਟੀਕੇ ਲੈ ਿਲਆ ... ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਗ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ! ?...
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ Estarreja ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਿਜਥੇ
Coimbra ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮਨ=ਰੋਗ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ , ਇਕ ਗੋਲੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਭਜ , ਪੁਛਮੈਨੰ ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ , ਮੰ ਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੈਲਟ
ਨਾਲ ਬੰ ਿਨ-ਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਜਮ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਧ 20 ਿਦਨ
ਠਿਹਿਰਆ !Estarreja ਿਵਚ intermarche ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਲਾਗਲੇ ਘਰ ਦੇ
ਪ'ਵੇ* ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਚੋਰ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ
ਉਸ ਸੋਚ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਿ*ਕਾਇਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰਬੰ ਿਧਤ , ਪਰ ਉਸ ਨ) ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ GNR ਤਲਾ* ਸੀ ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਾਅਦ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਲੈ ਗਏਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ .

ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ' ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ , ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਭੁਚਾਲ ਨੂੰ
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ਤੁਲਨਾ 8ਥੇ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹੇ ਡਰ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ : Cafe ਨੂੰ ਜਾਣ ,
ਿਪਆਲਾ ਿਡਗ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ' ਤੇ ਿਟਪਣੀ .
ਦਾ 3ºescriturário 1999 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 30km / h ' ਤੇ
ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਿਜਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ , ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਚਠੀ , ਿਬਨਾ
ਮੇਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰ ਡਣ , ਵਾਰ descolorei ਵਾਲ 'ਤੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰ ਸ ਦੀ
ਰਿਜਸਟਰੇ*ਨ ਦੀ ਵੰ ਡ ਸੀ , ਇਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਸੀਵੀ ਬੰ ਪਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਿਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼
ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੀ .
ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ , ਨਾ ਿਕ ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮਸਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਲਗੇਗਾ ਉਠਾਲਣ ਰਖਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੌਣ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸੌਣ ਨਾ ਕਰੋ.
ਮੈਨੰ ੂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ 11 ਮੁਲ ਦੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਕਰੈਿਡਟ ਯੂਿਨਟ ਨਾਲ ਰਸਤੇ retraced , ਬੋਰਿਡੰ ਗ ਸਕੂਲ ਦੇ Luis
De Camoes ਿਵਚ ਦਾਖਲ .Ipj ਿਬਆਨ , 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1999 ਤਕ
01 , ਅਿਜਹੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਟਰ ਫੰ ਕ*ਨ ਅਮਲ , 2000
ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਵਿ◌ਹਾਰ ਦੀ ਘੋ*ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ
.ਮੈਨੰ ੂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਨ=ਗ'ਾਫੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ
ਲਈ *ੁਰੂ ਕਰ ."ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਗਤੀ*ੀਲ ਸੀ , ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ , ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਿਵਆਜ
ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ , ਯੂਥ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ" Aveiro , ਮਾਰਚ 09 , 2000 ਮੈਨੰ ੂ
ਇਕਲੀ ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਟੇਨLਫ ਤਕ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਣਾ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਕੇਲ Mamede ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਾਰਡ ਨੂੰ
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ਿਲਖਣ - Bombarral ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਬੁਰਾ ਨਕਲ ਉਸ
ਨੂੰ Bayou ਿਵਚ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤਵਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਕੇਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ apartment ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਲਭਣ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰ ਟੇ ਿਬਤਾਏ ਜਾਵੇਗਾ .ਸਹੇਲੀ ਘੰ ਟੀ ਿਵਚ ਸਿਥਰ
ਚਮਚਾ ਪਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੰ ੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਲਕੋਨੀ
ਤਕ ਛਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ .ਿਪਛਲੇ ਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ , ਇਸ
ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ Apartment ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੋਸਤ
*ੀਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਨੰ ੂ ਗੁਪਤ ਰਿਖਆ ਅਤੇ Filipe ਸੀ, ਿਜਥੇ ਉਸ ਨ) ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਇਥੇ she'm *ੀਟ ਛਡ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ *ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ'ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੈਿਟ'ਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਗਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਪਛਾ ਕੀਤਾ
apartment ਭਜ ਗਏ.ਮੈਨੰ ੂ 16 ਅੰ ਕ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਗਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਿਡਪਲੋ ਮਾ 1999/2000 ਿਬਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - , ਬਹੁ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਸਕੈਨ
ਅਧੇ ਨੂੰ ਛਡ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ
ਇਥੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਦੋ ਿਦਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਖਰਚ 11 ਦਸੰ ਬਰ , 2000 ਨੂੰ
ਅੰ ਡਕੋ* ਸੀ ਆਪਣੇਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰ ਗਣ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਆਮ ਦੀ ਟੀਚਰ ਵਧ ਸਕੋਰ 16 ਅੰ ਕ ਸੀ , ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਮਿਤਹਾਨ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਨ=ਟ 20 ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਮੈਨੰ ੂ , French , 17 ਦੀ
ਇੰ ਟਰਿਡਿਸਪਲੀਨਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 , 15 ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ , ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ 11 ਤਕ
18 ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਲੈ ਣ ਪ'ੀਿਖਆ ਿਵਚ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ, ਨਕਲ
18 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲੀ ਸੀ.ਅਧੇ - ਚੰ ਨ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ , ਜਦਿਕ 31
ਮਈ ਨੂੰ , ਭਾਗ ਿਰਸੈਪ*ਨ ਿਵਚ ਇਸ ਹੋਟਲ ਿਵਚ 2000 "ਪ'ਾਪਤ ਿਗਆਨ ਨੂੰ /
ਦਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਨੂੰ ਿਦਨ 8 ਫਰਵਰੀ , 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ ," ਿਰਸੈਪ*ਨ
ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ "ਦੇ ਪੇ*ਾਵਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ) ਹੋਟਲ ਚਲਾ
ਿਗਆਅਤੇ ਪਟੀ ਹੈ., ਿਸਖਣ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ
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ਅਰਸੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਦਖਾਇਆ .ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ
ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰ*ਤੇ ਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ.Ovar / 00.aqui 28/07 ਪਟੀ 'ਤੇ
ਿਧਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਗੈਰ ਿਵਚ ਪੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੋਟਲ ਦੇ
ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਸੁਤੇ .ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਿਵਚ ਹਸਪਤਾਲ ਿਗਆ ਸੀ,
ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਘਿਟਆ ਲਗਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਨਾਲ ਦੇ ਪਟੀ
'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁ*ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ .ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲMਬਨ ਤਕ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ *ਾਿਪੰ ਗ Center ਿਵਚ ਇਕ Cafe ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਰੋਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ
ਿਮਲ ਗਈ imaviz 2000 ਨੂੰ ਇਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਵਧੀਆ Dancer ਕਲਪਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜਦ ਤਕ ਨਚੇ , ਿਜਥੇ *ਾਿਪੰ ਗ
Center ਿਵਚ ਇਕ ਨਾਈਟ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਿਗਆ ਸੀਿਜਸ ਨੂੰ
popper'so ਹੋਰ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ , ਇਸ
ਬੋਤਲ ਰਸਾਇਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਗੰ ਧ ਵਰਗੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਦਾਖਲ ਅਤੇ
Hotel Sheraton ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅਗੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ
ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ.Shrovetide ਜ ਕੁਝ ਵੀ - ਸਟਾਫ
ਦੀ Estarreja 2001 ' ਕਾਰਨੀਵਲ ਿਵਚ ਿਹਸਾ ਿਲਆ !Shrovetide ਜ ਕੁਝ
ਵੀ !ਅੰ ਡਕੋ* ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਗਰ ਦਾ ਹਾਲ - ਸਿਭਆਚਾਰ , ਲਾਇਬ'ੇਰੀ ਅਤੇ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਵਰਾਸਤ ਦੀ ਵੰ ਡ .ਇਹ ਉਹ ਅੰ ਡਕੋ* ਅਤੇ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ Julio Dinis
ਦੇ ਨਗਰ ਲਾਇਬ'ੇਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਵਚ ਮਈ 2002 ਨੂੰ 30
ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਨੂੰ 6 ਦੀ ਇਕ ਿਨ*ਿਚਤ ਿਮਆਦ ਲਈ ਠ)ਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ,
ਪ'ਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਕ ਘਰਲਾਇਬ'ੇਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ , " ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬਧਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ
ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ " ਅਤੇ ਕੀਤੀ Ovarense ' ਿਨਕੰ ਮਾ ਕੇਸ "ਦੇ
ਰਿਜਸਟਰੇ*ਨ ਅਲੋ ਪ 2001 ਨੂੰ - Leiria Leiria ਅਤੇ ਇਕ ਟਰਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ
ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਕੇ ਕੋਈ ਿ*ਕਾਇਤ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ GNR ਹਸਪਤਾਲ , ਜੋ ਭੰ ਗ
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ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,ਕਾਰ rebocarem ਬਾਅਦ ਸੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਬੀ.ਟੀ. ਆਵਾਜਾਈ , ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ , ਕਾਲ ਕੁਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਕੜੀ
Leiria ਿਵਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ .ਕਾKਡਸ ਿਵਚ da ਰਾਣੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਲ d ਿਵਚ 07/12 2000 ਨੂੰ Windows 26/11 ਪਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ
ਬੰ ਦੂਕਧਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਵੇਖ ਸੋਿਚਆ.Pedro 2001 ' - ਮੈਨੰ ੂ ਵਾਹਨ ਨਾਲ DGV
ਪਲੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਰ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਕੋਈ ਘਟੋ-ਘਟ ) ਰਦ ਦੀ ਿਮਆਦ 30 ਿਦਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਖਿਮਆਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਤਰ ਪ'ਾਪਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਦੇ ਵੀ , ਲੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਉਿਕ ਘਟ ਵਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ
conductive ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਪਤਰ ਨੂੰ DGV .ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮੈਨੰ ੂ *ੂਿਟੰ ਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆਓ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ
ਰੋਲ.Leiria ਿਵਚ ਇੰ ਟਰਪੋਲ ਮੈਨੰ ੂ 5.01 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪਾ ਲੈ , ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੜ- ਕੇ ਸੋਚਦੇ .ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਿਜਤ ਅਤੇ ਬਣਨ ਲਈ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਭੇ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਲਭਣ € 5 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ .ਉਹ ਿਦਨ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਕਾਰ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਰੂਸੀ ਜਾਸੂਸ ਸੀ ਸੋਿਚਆ .ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਦੂਈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮਨ ਨਾਲ ਕਾਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਿਵਚ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਛਾਲ਼ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਛਾ ਿਵਚ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਮਧ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਕਦੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਘੁੰ ਮਣ ਲਈ ਮ*ੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਤਾਇਆ ਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਰਹੀ ਹੈ , ਸੋਚਦੇ ਸੀਟੈਸਟ ਹਲ ਰਾਣੀ ਿਵਚ *ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਹਟ ਅਤੇ ਉਸ ਛਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ .B5 Coimbra ਅਤੇ
Aveiro ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਾਰ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਿਪਛਾ Leiria ਬੀ.ਟੀ.
ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, towed ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਮੰ ਿਨਆ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ
GNR ਿਬ'ਗੇਡ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਤਾ.Liscont ਿਬਆਨ - ਕੰ ਟੇਨਰ ਚਾਲਕ
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ਪ'ਬੰਧਕੀ ਪ'ੈਕਟੀ*ਨਰ *'ੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਮੈਨੰ ੂ Liscont ਿਵਚ ਟਾਇਲਟ
'ਤੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੰ ੂ hashish ਸਮੋਿਕੰ ਗ ਿਬਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨ) ਸੀ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਠ)ਸ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੇਰੇ ਿਸਰ , ਇਕ ਛੇਤੀ ਬੰ ਦ ਕਰੋ Liscont ਡੂੰ ਘੇ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਮਿਸਆ *ੁਰੂ ਹੋ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਅਧੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਹਾਰ ਦਾ ਭੁਲ ਨੂੰ
ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਖ ਰਿਹੰ ਦੇ.ਮੰ ਗਲ 'ਤੇ ਗ'ਿਹ ਮੰ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੁਪੀਟਰ ' ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਕਾ* ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਸਫਰ ਉਤੇਿਜਤ ਹੇਠ ਦੀ ਯਾਤਰਾ , ਮੈਨੰ ੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਸੀ ਧਰਤੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਗ'ਿਹ ਤਕ ਉਡਾਣ , ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਸੀ , ਊਰਜਾ ਸੀ , ਆਨੰਦ
ਸੀਫੁਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਪ'ਗਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ .ਪਿਹਲੂ ਛੋਟਾ ,
ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ , ਮਹਾਨ ਸੀ ਿਬਨਾ , ਇਕ ਸੁਪਨਾ , ਇਕ ਪ'ਾਪਤੀ ,
ਇਕ ਟੀਚਾ , ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਚਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਿਪਛਾ ਨੂੰ ਖੁ*ੀ ਸੀ , ਿਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੰ ੂ ਰੁਖ ' ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਵੰ ਡੋ ਨੂੰ , , ਸੀ
ਦੇਿਖਆ , ਇਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ , ਬਹੁਤ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਗੇ ਦੇਿਖਆ ਸਕੈਨ
ਖਰਚ *ਾਨਦਾਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਨ) 8ਪਰ ਵੇਿਖਆ,
ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਲ ਵੇਿਖਆਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ , ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ
ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਿਜਤ ਦਾ ਿਪਛਾ ਕੀਤਾ.ਮਿਹਸੂਸ , , ਸੋਚਣੀ, ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੰ ਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੈ , ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਦੀ ਸੋਚ ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨਾ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੇ , ਸੋਚਦੇ ,
ਿਜਥੇ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਿਹਸੂਸ , ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ, *ੋਰ ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ , ਗੰ ਧ ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌੜ ,
ਨਜ਼ਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਸਾਬਤ ਿਬਨਾ ਮੈਨੰ ੂ ਖ਼ੁ*ੀ ਨਾਲ ਸੁਆਦ : ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਛਾ ਹੈ,
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖ ਲਈ, , ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ , ਰਿਹੰ ਦੇ , ਜੋ ਿਕ
ਇਕ ਯਾਦ , ਤੇਰੇ ਿਵਚ ਚੁੰ ਿਮਆ , ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ , ਮੈਨੰ ੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ
ਯਾਦ ਰਖੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਿਪਆਰ ਨੂੰ went're ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਕਦੇ.30 , 2003 ,
ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਪਆਰ ਮਾਰਚ ਮੂਰ ਜਾਤੀ Filipe ਜੂਨ 02 ਿਲMਬਨ -... ਹਵਾਨਾ
ਮੈਿਡ'ਡ ਮੈਿਡ'ਡ ਮੈਿਡ'ਡ 09 ਜੂਨ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਿਲMਬਨ ਿਕਊਬਾ ਤਕ ਜਾਣ
ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਨਾ ਅਸਲ ਤੰ ਗ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਭੰ ਗ ਦੀ $ 100 ਖਰੀਦਣ ਸਕਦੀ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ
ਿਫਰ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਚਾਲ ਦੀ *ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਠ)ਸ ਅਤੇ ਘਟ ਿਵਚ
ਪ'ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ , *ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗੇ ਜੋB
ਸਮੋਿਕੰ ਗ ਿਬਨਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨ) ਦਾ ਸੀ .ਪਤਰ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਸੁਤੇ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਜੋB ਪੀਤੀ .ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀ ਲਾਇਬ'ੇਰੀ ਿਲMਬਨ Brook ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨਵੀਨਤਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਡਰ Orlando , ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਇਕ
ਮਹੀਨ) ਦੇ ਛੁਟੀ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ .ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੁਝ *ਕ ਨੂੰ ਸਪ*ਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਮੈਨੰ ੂ ਬੰ ਦ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਟੀ ਪੇ* ਕਿਹਣਾ ਹੈ - ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨੀਰ tosteira , ਛਡ ਿਦਉ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤਥ ਦੇ
ਿਵਤਕਰੇ ਨਾਲ Isel ਦੇ ਪ'ਧਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਤਰ ਭੇਿਜਆ ... ਮੈਨੰ ੂ ctt ਦੇ ਇਕ
postcard 'ਤੇ ਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਨ) ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ .ਮੇਰੇ ਿਪਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇਣ
ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾ*ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਤਰ ਭੇਜ ਕੇ.ਅਸਲ ਿਵਚ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ
ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ , ਜਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਹੈ,
ਮੈਨੰ ੂ ਦਸਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਲMਬਨ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ' ' ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਿਵਚਾਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਕ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾਲਕਸਮਬਰਗ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਿਵਚ Barroso ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ .ਕਿਹਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਲ ਹੈ,
ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਦਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਨ)ਕ ਿਚਤਰ ਨੂੰ , ਪਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ
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ਿਸਰਫ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਮਰ ਨਾ ਕਰਦਾ,
ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰ ਦ ਚਲਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਇਕ
ਪਲ , ਜਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਮੈਨੰ ੂ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਆਵਾਜ਼ , ਪਲ ਅਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇ*ੇ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ) ਇਕ " ਹੈਕਰ " ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਦਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਸੁਿਣਆ ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਕੌ ੜਾ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦੋ ਬੋਤ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਕਿਹ ਿਕ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਨ) ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਮਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਤਾਵਖ-ਵਖ ਸਣ ਦੇ ਨਾਲ .ਉਹ ਿਗਆ ਅਤੇ INEM ਬੁਝਾਉਣ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਭਆ ਹੈ , ਜਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਡਾਇਪਰ ਿਰਹਾ ਜਾਗ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਤੇਲ
ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ .ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 02/2007 1 ਖੁਦਕੁ*ੀ ਦੀ ਕੋਿ** ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਕੈਫ਼ੇ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਨ)ੜੇ ਇਕ Cafe ਕਿਹਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ , ਇਕ ਡਰਗ ਦਾ
ਦਖਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਗੁਆਢੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸਆ .
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ evaporate , ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ , fantasy ਨੂੰ
ਅਣਜਾਣ ਗੁਪਤ ਪਲਸ ਮਲਬੇ ਰਹੇਗਾ .ਨੂੰ ਇਕ ਸਬਵਰਜਨ ਉਭਰੀ ਖਾਸ ਇਕ ਹੋਰ
ਪਲ , ਦੇ idleness floats .ਉਹ ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵ*ਵ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ,
ਜੇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ , 'ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ , ਿਕ ਇਕ ਚੁਪ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੰ ਵੇਦਨ*ੀਲਤਾ ਿਬਨਾ , ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
.ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਰਿਹਣਾ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਸਭ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ
.ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਲਈ ਜਾਦੂ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਮਰ , , ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਦੁਖ ਿਬਨਾ , ਛੂਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ , ਜੋ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਨਾਦੁਖ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ
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ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਜਦ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਿਵਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਇਕ ਦੀਵੇ ਮੈਚ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ .ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇ*ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਦਾ ਦੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ
ਆਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਆ.ਇਹ ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਛੋਟ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕ'ਮ ਨੂੰ ਛਡ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ= ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ , " ਕੋਮਾ ' ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਡਾਇਪਰ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ Cabral ਕਰੀ ਿਵਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ .- ਮੈਨੰ ੂ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗੇ ਇਕ ਚੁੰ ਮਣ ਦੇਣ ਪ'ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ , ਮੰ ਿਜ਼ਲ
ਦੀ Windows ਤਕ ਜਾਨਵਰ *ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਿਚਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਪ'ੇ*ਾਨ ਕਰਨ ਆਤਮਾ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਟ ਅਤੇ lacerations
ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਸਾਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੀ
ਇਛਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ?ਇਛਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ surripiámos
ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕੀਤਾ ਲੁਿਕਆ ਚੁੰ ਮੀ , ਦੇ ਿਦਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਜਹੜੇ
ਦੇ ਨਰਮ ਚੁੰ ਮੀ , , ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ .Sweet , ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਠਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ
ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਚੁੰ ਮਣ ਦੇਣ .ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਦਰ ਨਾਲ , ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਉ !
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ?ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ
ਪੜ-ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦੀ , *ਾਇਦ ਸਮਝ estou- !ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਬੀਤਣ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਘਟੋ-ਘਟ ਿਭਆਨਕ ਸਵਾਲ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਅਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੰ ਜ
ਜ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੁਕੜ ਨ) ਪਿੜ-ਆ- ਖੁਲੇ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ elations ਨੂੰ ਪੜ- ! ?
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵਖ ਘਟੋ-ਘਟ ਅਤੇ ਐਕੋ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਚੁਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
communicative ਖੁ*ੀ ਨੂੰ ਿਰਫਿਲਕ*ਨ ਵੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਰਦ ਿਵਚ
ਦਰਦ ਦੇ *ਬਦ ਹਨ .ਹਾਰਮੋਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਨਾ
ਲਗਵਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ .ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ pansy ਦੇ ਫੁਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ .ਿਪਆਰ
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ਦਾ Clover ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਚ , ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੂੰ *ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ multifaceted ਜੀਵ ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ *ਾਿਮਲ ਹਨ ,
ਿਕਉਿਕ .ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ , ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ , ਸਮਾਿਜਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ'ਤੀਿਨਧ
ਨਾਲ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਰਸ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਇਸ
ਦੀ ਇਛਾ .ਸਵੈ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ indivisible ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖੋ , ਸਰਕਲ ਿਵਚ ਪੈਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਇਛਾ ਲਈ ਕੋਈ ਇਛਾ ਦੂਰ ਨਾ.ਸੋਨ) ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਲ , ਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਚੰ ਗਾ ਿਵ*ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਦਰ , ਦੇ ਿਗਲਡ
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ .ਸਾਨੂੰ *ੁਧ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ ਜੰ ਗਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ
ਹਮੇ*ਾ ਹੋਣਾ ਝਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਬੰ ਦੂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ , ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰਥੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ .ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥ
ਮਨ ਸਾੜ , ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ .ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜ ਹੋਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ .ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕੀ ਨੂੰ ਰਦ
, ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੈ.ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦਾ , ਨਾ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੈ .ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਰਵਈਆ .ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ
ਛਾਪੀ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ , ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ .ਅਪਵਾਦ
ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਨੰ ੂ " ਮੈਨੰ ੂ" ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ
ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ' ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ' ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ .ਇਹ
ਿਕਸਮ ਦਾ ਹਮੇ*ਾ ਖੁਲ-ਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਹੈ .ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਪਧਰ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਧਆਨ "ਮੈਨੰ ੂ " ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਹੈ.Well *ਸਤਰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ there- ਇਸ ਨਾਲ ਵੰ ਿਡਆ ਹੋ , " tu ਦੇ " ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਹਨ, " ਯੂਰਪੀ ਦੇ" ਹੋਰ " ਯੂਰਪੀ ਦੇ ", ਜੋ ਿਕ ਪੌਪ *ਸਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
.ਿਪਆਰ ਦਾ : ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਿਜਤ .ਅਗਸਤ 2007 ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ...
effervescent ਚਾਨਣ - ਿਡਗ ਅਤੇ burble , ਪੇਤਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਿਬਲਕੁਲ
ਸੁਰਿਖਅਤ ਇਛਾ ਦੀ *ਾਖਾ ਿਵਚ ਫੈਲਾ , ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਮ-ਣਾ
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ਕਰਦੇ ਿਫਰ ਖਤਮ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ .ਿਪਆਰ ਦਾ ਫੈਲ਼
ਅਤੇ ਗੰ ਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਿਵਚਾਲ ਕਮਲੀ effervescent ਇਛਾ
ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ , ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਮਿਲਆ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ'ਦਾਨ ਹੈ , ਪ'ਕਾ*ਵਾਨ ਸਮਗਰੀ
ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, .ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਜ ਤਥ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ , ਜੋ ਿਕ
ਤਾਰੇ , ਕੰ ਕਰੀਟ ਦੀ ਇਛਾ , ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ constelares ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ
ਪ'ਕਾਿ*ਤ ਅਸਮਾਨ ਵਧ ਹੋਰ ਸੁੰ ਦਰ ਹਨ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬੁਝਦੀ ਅਸਮਾਨ , ਇਛਾ ਵਧ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਝ ਵੀ , ਚਮਕਦਾਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰ ਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈਤਾਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਲਈ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਕਤੀ
ਿਵਲਖਣ ਹੈ .ਇਹ ਊਰਜਾ ਬ'ਿਹਮੰ ਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਨਾ ,
ਭਾਵ, ਲਾਟ ਿਬਨਾ ਸਮੋਕ ਿਵਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ .ਜੀਵਨ*ਕਤੀ
ਿਰਹਾਇ* ਦੁਆਰਾ ਦਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ crystallization *ਕ ਿਸਆਸੀ *ੁਧਤਾ
ਦੀ ਇਕ ਮਾਸਕ ਹੈ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਰਾ* ਹੈ.ਹੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਦੁਖ ਦੇ ਰਾਹ
ਿਵਚ ਇਕ ਜਾਦੂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਤਥ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਦਲਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ
ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀਭਾਵਨਾ ., ਸਾਡੇ
ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰ ਤਕਾਲ ਫੈਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ,
ਜਨੂੰਨ ਕਮਲੀ ਡੁਬੋਣਾ .ਿਕਵN?ਸੁਭਾਵਕ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ,
ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਨਰਾ*ਾ ਕਈ ਭਰਮ ਖੋਲੋ.ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਧਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਝੂਠ ਿਵੰ ਨ- , ਜੋ ਿਕ ਸਚ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਵਧੀ , ਦੌਰਾਨ ਿਧਆਨ ਪਸੰ ਦ ਹੈ.ਇਸ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ , ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਖੇਤ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ Naked ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ , ਇਸੇ ਦਾ
ਇਕ ਡੂੰ ਘੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਿਲਆ ਹੈ,
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dialectic , ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰ ਦ ਹੈ ਚੰ ਗੇ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਆਪਾ+ 1 = 1 1 , ਜਦ ਤਰਕ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ
ਆਨੰਦ .ਨਤੀਜਾ ਿਫਰ ਮੰ ਟਣਾ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ ਇਕ ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਿਥਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਇਸ ਲਈ , ਆਮ ਿਵਚ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਮੁਲ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਟਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ 1 + 1 = 2 , ਨੂੰ ਸਹੀ , ਪਰ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ
ਨਹੀ ਹੋ.ਸਮਝ ਅਤੇ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਇਸ ਸਚ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਸਰੋਤ ਹੈ , ਜ ਹੋ
individualistic ਜ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ .ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ,
ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਪਗ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਜ ਤਰਕਹੀਣ ਰਿਹੰ ਦਾ , ਨਾ ਹੈ,
ਮੈਨੰ ੂ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮ ਸਮ ਮੈਨੰ ੂ ਗਧੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ,
ਅਤੇ ਅਜ ਮੁ*ਿਕਲ ਖੋਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸਚ-ਮੁਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਸਟੇ ਲੈ ,
ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖੜ-ਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਧੋਖਾ ਨਕਲੀ ਖੋਤੇ , ਨਾ ਿਕ ਉਥੇ ਹਨ .ਮੈਨੰ ੂ
ਡਰ ਹੈ follies ਇਤਫਾਕਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਨਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਪਾਗਲ
ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ
ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਅਕਸਰ " Habitat " 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਤਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਗਲ ਿਰਹਾ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕੂੜ-ੇ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਪਸੰ ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ , ਸਾਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਕਦੇ ਸੰ ਤੁ*ਟ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੰ ਨ ਇਸੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
, ਇਸ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ .ਹੇਠ ਅਤੇ ਆਿਖਆ Retreat, ਸਭ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਿਵਚ follies ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ , ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ
ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹਨ .ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚ ਹੈ ਿਕ ਿਪਆਰ , ਹੈ, ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਇਸੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ , ਿਪਆਰ arouses
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵਨਾ
ਸਣ ਦੇ ਨਾਲ 11/2007 2 ਖੁਦਕੁ*ੀ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰਨ , ਕਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ
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Cabral ਿਵਚ ਇਕ ਐਸਕੇਲੇ*ਨ ਿਸਰਫ "ਿਫਰ ਮਡਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਿ** ਕਰਦਾ ਹੈ ? ! " ਮੈਨੰ ੂ ਨਰਸ ਨ) ਪਹੁੰ ਚ ਿਰਹਾ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਤੁਰ , ਿਵ*ਲੇ *ਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਨਾੜੀ *ਾਟ ਸੂਈ am ਅਤੇਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ .
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਵਚਕਾਰ ਮਰ ਿਲਿਵੰ ਗ ?Ouch !ਮਾਫੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ ?ਸਪ*ਟ , ਿਜਸ ਨ) ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦਤਾ ?ਹਰ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ
ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਖੌਲ ਦਾ , ਇਸ
ਲਈ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਅਪਵਾਦ ਿਬਨਾ ਇਕ ਪਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਛਡ ਿਦਤਾ ਹੈ.ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਿਦਨ
ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਕਰੂਪ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੇਹੋ* ਕਰ 20 ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ,
" ਬਾਹਰ" ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰੋ , ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਬਚ .ਇਕ ਤੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨ)
ਪ'ਬੰਧਕੀ ਤਕਨੀ*ੀਅਨ ਦੀ ਲਿਹਰ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਇਕ ਓਪਨ procedure'm ਿਵਚ
ਿਹਸਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ , ਇਕ 17,41 Valore ਨ=ਟ
ਹਨ , ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗੇ ਸੁਤਾ , ਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ , ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਵਧ 10 ਜੋB ਪੀਤੀ ਸੀਸਵੇਰ
ਦੇ ਿਵਚ ਸੀ .ਪੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ .ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਲੀ ਿਕਥੇ
ਉਹ ਆਤਮ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਿਮਿਲਆ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ , ਿਜਥੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ .ਰੌ*ਨੀ ਿਫਰ ਜੀ ,
ਅਧ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਚਾਨਣ
ਗਿਜਆ ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਮਾਰ ਭਿਵਖ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਨੂੰ ਪ'ਕਾ* , ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਖੁ*ੀ ਦੀ ਿਦ*ਾ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ .ਇਸ ਲਈ yes ਕਠ=ਰਤਾ ਅਤੇ *ੁਧਤਾ
ਦੇ caloric ਦਰ*ਾਕੇ ਛਡ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ.ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਡਰ
ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਛਲੇ ਰੁ*ਨਾਉਣ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ .ਇਸ ਲਈ , ਉਥੇ ਦੋ
ਧਰੁਵਵਾਸੀ , ਦੋ ਅਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅਤੇ
ਨੂੰ ਪਰੇ*ਾਨ ਕਰ , ਨਾ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ .ਇਹ ਰੌ*ਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਧੁੰ ਦਲਾ
ਭਾਵ , ਭਾਵਨਾ ਇੰ ਬੈੱਡ ਜ ਖੰ ਭੇ ਉਤ*ਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਵਧ ਫੋਰਸ ਦਾ
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ਆਨੰਦ ਨਾ ਿਬਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਸਪ*ਟ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰ ਝ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੋਚੇ ਤਕ
ਿਮਲਦੀ ਹੈਨਾ , ਇਕ ਿਤਖੀ ਨੀਲੇ ਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਗਰਮ ਤਤੇਿਅਹਸਾਸ ਦੇ
ventilaste ਅਤੇ *ੈਡੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ
victimize ਨਾ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ'ਿਤਭਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫੜ ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਹਰ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ'ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪ'ਵੇ*ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਚੁਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਸਪ*ਟ ਲਗਦਾ
ਹੈ , ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਿਜ਼ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ *ਰਮਨਾਕ ਅਪਾਹਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਪ ਹੈ .ਿਵਚਾਰ ਦੀ
ਗਤੀ , ਤੁਰੰਤ , ਦੂਜੀ, ਵਾਰ ਦੇ ਿਹਸੇ , ਅਤੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਹਰ ਕੋਈ , ਹਕ ਹੈ,
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ'ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਜ ਸਭ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .ਭੜਕੀਲੇ
ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁ*ੀ ਅਤੇ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਭੁਖੇ ਦੁਰਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਲੀ ਦੇ
ਿਨਰਪਖ ਖੰ ਭੇ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ Faíska ਦੇ lacerating ਪ'ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌ*ਨੀ ਕੇ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ
ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੀਵੇ ਮੁਸਕਾਨ esbaterá ਨੂੰ ਸਲਾਹ ,ਦੀ
ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ , ਜਦ ਗਰਮੀ ਦੇ 8ਪਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ .ਇਕ ਹੋਰ Quadrant ਦੇ
ਿਕ'ਸਮਸ ਦੇ ਸਮਤਲੈ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੁਖ ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਤਾ.ਇਹ effusive ਨੂੰ ਦਰਪੇ* ਇਸ
ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਨਪ*ਾਟ ਰਿਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹੈ ਿਕ ਿਵਹਾਰਕ ਊਰਜਾ ਡਾਿ◌◌ੂ ਨਾ
, ਗਰਜ ਨੂੰ *ੇਕ ਅਤੇ ਪ'ਮੁਖ ਸੁਪਰਸੋਿਨਕ ਸਪੀਡ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
*ਕਤੀ*ਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ , ਜੋ ਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ .ਕੀ
ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲਗਦਾ ਹੈ.ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਉਥੇ ਚਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਖਣ
ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਜ ਮਾਰ ਿਸ'*ਟੀ ਨੂੰ , ਕਲਪਨਾ ਦੇ
ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਵਲ burble ਦੇ ਅਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ 'ਚ
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ਿਨਕਲਦਾ ਜ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇਕ ਟਰੇਸ ਿਚਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ,ਵਧਦੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਹਰੀ tint ਅਤੇ ਹੜਪਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਫੁਲ , ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਬਾਹਰ ਇ*ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਸਕੋਰ ਹੈ , ਬਹੁਤ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ .
01/2008 ਅਖਰ ਨਾਲ ਇਕ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ
Darklightning ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਬਲੇ ਡ ਿਵਚ ਇਕ ਚੰ ਿਗਆੜੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਿਵਰੁਧ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ intentei ਟੈਟੂ ਬਾਅਦ luz'08 ਨ) ਆਿਖਆ ਦੀ *ਕਤੀ
2007-11 / 2008-01 - ਵਪਾਰਕ ਤੇਜ਼ phone'm ਗਾਹਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਬੌਸ ,
ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਪੇ* ਹੋਣ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ .Estarreja
ਿਵਚ ਅਯੋਗ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਸਪੇਸ ਿਵਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ allusive ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਰਨ
ਦੀ ਿ*ਕਾਇਤ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਸੀ ਹੈ ਵਖ-ਵਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਖ-ਵਖ ਹੋਣਇਕ ਿਦਨ ਬੈਨਰ
'ਤੇ 20 ਓਵਰ ਵਾਲੀਅਮ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਸਲੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀ , ਿਜਸ ਨੂੰ
ਖਰਚ *ਅਉਕੇਇਸ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਿਵਚ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ " ਵਖ-ਵਖ ਹੋਣ ' ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਕਤਾਬ
ਤਕ plagiarized ਭਰ ਿਦਤਾ.Estarreja ਨੀਲੇ ਟੋਪ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ
ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ' 02/2008 ਲਾਇਬ'ੇਰੀ ਵਾਕ ਿਵਚ ,
ਦਰਵਾਜ਼ੇ' ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖਣ ਦੀ : ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨ) ਚੁਪ *ਾਸਨ ਿਵਚ .ਮੌਤ ਦੇ ਭਰਾ
ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮਨ=ਿਚਿਕਤਸਾ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ.ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਿਜਥੇ
Viscount ਹਸਪਤਾਲ Salreu ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਹਲ 'ਤੇ , , ਕੰ ਿਪਊਟਰ
ਿਸਸਟਮ ਹੀ ਿਬਮਾਰ ਇੰ ਪੁਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਨਾ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ? !ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਈਡ ਅਗਲੇ ਿਦਨ
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ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ gnr ਦੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਹੁੰ ਚਣ Coimbra ਿਵਚ ਮਨ=ਿਚਿਕਤਸਾ
ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ'ਸਤਾਵ .ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ *ਬਦ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ 10 ਘੰ ਟੇ ਵਧ
ਗੁੰ ਗੇ ਿਰਹਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਰੋ*ਨੀ ਜੰ ਤਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ Dantas ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ José
de Almada - ਨੌਕਰ ਨੂੰ , ਕਵੀ Orpheus d' ਭਿਵਖਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ,
ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਿਵੰ ਡੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧ ਵਾਲੀਅਮ ਿਵਚ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ
100watts CD ਨੂੰ ਚੜ-ਦਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ .Huc - Coimbra ਹਸਪਤਾਲ
ਬੁਲੇਟਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ - ਲੋ ਕ ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੇਵਾ - ,
roommate ਤੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ , ਇਕ ਹੋਰ ਿਵਵਾਦ ਨਾਲ ਆਮ ਰੋਗ - ਰੋਗੀ ਨੂੰ
2008-02-02 2008- 02-18 ਛੁਟੀ ਦੇ ਿਦਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ
ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀਉਸ ਨ) ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ
ਿਗਆ.ਹਥਕੜੀ and'm ਵੀ ਮਨ= ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ , ਨਾ hospital'm ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਇਕ ਸਟਰੈਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ , ਮੇਰੇ
ਇਛਾ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ .ਮੈਨੰ ੂ
ਿਦਨ, ਮੈਨੰ ੂ ਅਗੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੀ *ਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਾਹਰ ਇਕ
ਪੁੰ ਜ ਦਾ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਵੈਟਰ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨ) ਉਧਾਰ ਸੀ ਬੁਕ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ *ਿਹਰ ਹਾਲ ਿਵਚ ਸੁਟ ਿਦਤਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਜਲੂਸ ਿਵਚ 15 ਯੂਰੋ ਛਡਣ ਲਈ
ਆਇਆ ਸੀ.ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਨੂੰ CD ਨੂੰ ਖੁਿਰਚਆ ਹੈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਰਵਾਈ *ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਿਦਨ *ਿਹਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਸਰੋਤ ਲਈ ਬੁਕ ਸੁਟ ਿਦਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਲਾਇਬ'ੇਰੀ ਤਕ ਿਲਆ ਿ◌ਕਤਾਬ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਜੋ Estarreja
ਸਿਭਆਚਾਰ councilor ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ .
ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਗੁੰ ਗੇ ਸੀ, ਜਦ,
ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ ਗੂੰ ਗਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਕਰਦੇ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਹ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸੋਿਚਆ , ਇਕ
ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੁਪਤ , ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਵਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਮਲੇ ਗਾ , ਮੇਰੇ ਭੇਜੀਆ ਇਕ
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ਅਰਬੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ.
ਵਾਰਡ Coimbra ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ... ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ
ਕਦੇ ਮੈਨੰ ੂ schizophrenic ਿਰਹਾ ਸੋਚਦੇ schizophrenic ਪਦਾ ਸੀ ਨਰਸ ਦੀ
ਮੀਿਟੰ ਗ ' ਗਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ , ਸਹਾਇਕ ਚੁਸਤ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ... ਉਸ ਨ) , ਦੇ
ਿਰਕਾਰਡ ' ' ਬਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ "" ਪਜਾਮਾ ਰਖਣ "ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨੂੰ ਲਭਣ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਕਦੇ ਪਜਾਮਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ? !ਮੈਨੰ ੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਿਹਰਾਸਤ ਵਜੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ .Aveiro ਿਵਚ ਹਸਪਤਾਲ ' ਪ'ਵੇ* ਦੁਆਰ ਦੀ
ਇੰ ਟਰਿਵਊ ' ਤੇ ਉਸ ਨ) ਿਸਰਫ ਫਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਿਡਗ ਅਤੇ ਮਖਣ ਅਤੇ ਸਟਰਾਬਰੀ jam
ਨਾਪਸੰ ਦ ਰੋਟੀ , ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ pseudonym "ਚਾਨਣ ਦੇ ਪ'ਭੂ, " ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ .ਆਮ ਭੋਜਨ ਕੀ ਸੀ .ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਆਿਦ
ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸੁਟਣ ਵਰਗੇ , ਆਤਮਘਾਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ...
ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ , ਪਰ ਇਕ ਉਦਾਸ clown'm ਜਾਅਲੀ ਮੁਸਕਾਨ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਵਰਗਾ, ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ , ਜੋ
ਿਕ ਇਕ ਦੁਖ ਮਿਹਸੂਸ , ਲਾਈਵ , ਗ'ਿਹ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਣ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ.ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਤਕ ਦੂਰ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ
'ਤੇ ਰਿਹਣ ਦਾ , ਆਮ ਜਗ-ਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੰ ੂ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਫਲੋ ਟ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਜੇਪਖ , ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੈ,
ਪਰ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਭਯ 8ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀ , ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਹਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਅਤੇ ਵਾਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਫੋਰਸ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਮਾਰ.Trace ਿਬਨਾ ਇਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ , ਬਾਗ਼ੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਿਚਤਰ ਨੂੰ ,
ਸਵਰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਚਾਈ , ਫੁਲ ਿਵਚ ਇਕ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ
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ਇਕ ਬੁਰਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਿਹੰ ਸਕ ਵਾਧਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ clown ਤੌਰ ਪਿਹਨ) ਸਭ ਨੂੰ
ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ 8ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇITN ਦੇ ਇਕ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ - ਵੈਨ)ਜ਼ੁਏਲਾ
ਕਾਫੀ ਿਵਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ .CTT , ਅਦਾਲਤ ਨ) ਇਕ ਪਤਰ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਕਰਕੇ
ਮੇਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਭਾਵ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖਣ ਦਾ ਨਾ ਸੀ, , ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੇਰੇ
ਿਫੰ ਗਰਪਿਰੰ ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ.Coimbra
ਿਵਚ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਕਾਰਡ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ , ਅਤੇ ਆਿਖਆ !ਨੂੰ ਪਰੇ*ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਨੂੰ ਲਭਣ ਘੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਗੁਟ ' ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਚਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ , ਪਤੇ ਅਤੇ ਬੂਰ ਨ) ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਕਚਾ , " ਪੈਰਾਛੂਟ ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦਤਾ
ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਗਰਟ ਕਰ .
ਸੰ ਸਦ ਭਵਨ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪੇ*ਕ* ਦੀ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰ ਜਮ ਕੁਰਸੀ
ਦੀ ਇਕ ਪ'ਦਰ*ਨੀ ਪਾ ਅਤੇ ਦੇ ਪਖ ਨੂੰ ਖੋਲ-ਣ Coimbra ਿਵਚ - ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਅੰ ਡਕੋ*
ਦੇ GNR ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਮਨ=ਰੋਗ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਿਫਰ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਰਹਾ ਿਪਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਛਡ ਿਦਤਾਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾ* ਿਵਚ .ਮੈਨੰ ੂ ਰੋ*ਨੀ ਅਤੇ Coimbra ਦੀ ਸਿਵਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ
ਿਮਟਾਉਣ ਦੀ ਰੌ*ਨੀ ਦੀ *ਕਤੀ ਨ) ਆਿਖਆ, ਰੋ*ਨੀ ਬਾਹਰ ਜਮਾ , ਸੁਪਰ ਿਦਲਚਸਪ
ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਥੀਮ *ੈਤਾਨ ਦੇ ਆਰੰ ਭ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,
" hashashin / ਿਚਤਰ ."ਮਨ=ਰੋਗ ਵਾਰਡ ਿਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਚ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲੀ
ਸੀ.Aveiro ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਸੈ ਓਪਨ ਿਵੰ ਡੋ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ .ਅਤੇ
ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਸਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਚਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ... ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਮਿਹਸੂਸ
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ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ : ਜੀਵਨ-*ੈਲੀ
ਦੇ ਸਚੇ ਖਾਤੇ
ਨ)Kਸਨ ਪਰੇਰਾ Bras
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈ , ਦਾ ਪ'ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ... ਜੀਵਨ
ਦੀ ਰਾਹ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤਕ ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ ਹੈ , ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ
, ਿਜਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੇ ਪ'ਚਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਵਡੇ ਹੋ , ਇਕ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਦ
ਦਾਤ ਿਮ*ਨ ਹੈਸਾਨੂੰ ਇਕ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ.
ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਗਆਨ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ
ਲਭਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਿਕ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ.
ਿਕਵN?
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਫੋਰਸ ਨ) ਕੰ ਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪੇ* , ਸਾਨੂੰ
ਹਮੇ*ਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ
ਿਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਰ ਯੋਗ ਹੈ ਬਦੀ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ;ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ.
ਿਕਵN?
ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਿਸਆ ਨੂੰ
ਐਕੁਆਇਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧ ਹਨ ਿਝੜਿਕਆ , ਜਦ ਸਚ ਨੂੰ ਗਲ ਕਰਨ
ਲਈ , ਹੈ .
ਿਕਵN?
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ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਣ
ਜੰ ਗਲੀ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਜਦ ਜੀਵ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਏ ਨਾ.
ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ *ਕ , ਹਮੇ*ਾ , ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ , ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ
ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਯਕੀਨ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਹਨ , ਜਦਿਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ , ਿਜਥੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ , ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਫੈਲੀ
ਬੇਿਵ*ਵਾਸੀ .
ਸਾਨੂੰ , ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੁਕ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰ ਜੇ 'ਚ ਪੜ-ਨ ਲਈ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਵ*ੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿ◌ਕਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ- ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁ* ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .
ਇਹ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਪਨੀ ਕਦੇ ਪੜ- ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ
ਕਹਾਣੀਆ ਵੇਖ ਕਰੇਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ .
ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਦੇ ਸਚੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿ◌◌ਲ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਤਕ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ .
ਇਸ ਸੰ ਸਕਰਣ ਦਾ ਿਵ*ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਉਡਾਣ ਿਰਪੋਰਟ , ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ
ਕਰਨ ਨਹੀ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਿਰਪੋਰਟ ਸਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਢੰ ਗ 'ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ .
ਮੈਨੰ ੂ ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਅਨੁਭਵ , ਸੀ ਲਈ, , ਇਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਝ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਸਲਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਿਹਸੂਸ
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ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨ) ਿਜਤ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ.
ਰੂਪੋ* , ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਭਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਕਦੇ , ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਭਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ
ਿਸਿਖਆ , ਜੋ ਿਕ ਹੋਣ , ਜੋ ਿਕ .
ਮੈਨੰ ੂ ਹਰ ਇਕ ਿਵਚ ਇਕ ਪੁਨਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਚਦੇ .
ਵਡੇ ਬਣਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨੂੰ ਲਭਣ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰ ਿਵਚ ਿਡਗ ਿਗਆ ,
ਜਦ, ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਪੈਸੇ , ਜਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ 8ਚ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ , ਰਿਹਣ ਲਈ .
ਿਕਵN?
ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇ*ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵਚ ਿਡਗ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਜੇ, ਸਾਨੂੰ funny ਹੋ ਨਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ.
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ਹਮੇ*ਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਤਰਕੀ ਦੀ ਇਕ ਿਵਰਾਸਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ , ਇਸੇ ਲਈ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌ ੜਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ
ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ !
ਮੈਨੰ ੂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਿਤੰ ਨ ਭੈਣ ਸੀ : Elvira , Candida ਅਤੇ
ਹਨ.ਯੇਅ 8ਥੇ ਇਕ ਚੰ ਗੀ *ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਕ *ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ
ਿਕ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘਟ ਚੰ ਗੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ
ਹੋਇਆ .
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਫੰ ਕ*ਨ , ਇਸ ਲਈ-ਕਿਹੰ ਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ- ਗਾਰਡ , ਹਮੇ*ਾ , ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੁਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਾਮੁਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੁ*ਮਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ
.
ਮੈਨੰ ੂ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ .
ਉਸ ਨ) ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਿਠਆ ਿਜਸ ਨੂੰ , ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ,
ਬਜ਼ਾਰੀ ਿਵਚ ਸੀ ਵਰਿਤਆ , ਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਉਥੇ ਿਹੰ ਸਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਿਵਚ ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਕੇ , ਚਾਹਤ ਜ ਭੜਕਾਊ ਿਹੰ ਸਾ ਪਾਇਆ ਨਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਥੇ ਿਕ Pier , ਸਨ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਸਨ
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.ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ , ਨਾ ਹੈ , ਜੇ ਹੋਰ , ਅਪਰਾਧ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਿਕਉਿਕ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵਚ ਸਮਿਝਆ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹੈ .
ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਹਮੇ*ਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਦੁ*ਟ
ਅਪਹੁੰ ਚ ਸਨ ਿਕ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਜਦ ਬੁਰਾ ਲੈ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਥੇ ਦੇ ਇਕ ਦਰ*ਨ ਨੂੰ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਹਨ ਅਤੇcoexistence ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵਧ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ.
8ਥੇ ਮੇਰੇ ਿਸ'*ਟੀ ਨੂੰ ਝੰ ਜੋਿੜਆ ਿਕੰ ਨ) Picardias ਹੋ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ , ਮੈਨੰ ੂ
ਹਮੇ*ਾ , ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਜਨਮ ਿਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਵੇਗਾ .
ਹਮੇ*ਾ ਿਦਨ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ, ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ , ਉਸ ਨ) , ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ , ਇਕ ਿਰ*ਤਾ ਸੀ , ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਿਵ*ਵਾਸਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੰ ਿਮਆ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, *ੇਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਿਕ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ
ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਨ) ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ.
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਜੀਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨ) ਇਕ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇਕ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਨ.
ਸਭ ਨੂੰ , ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜ ਇਕ ਹੋਰ 'ਚ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ
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ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ
ਵਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ , ਿਸਆਣੇ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ
ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਨੂੰ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆਸਾਨੂੰ ਚਾਲੂ
ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ , ਇਕ ਵਡਾ ਨ=ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ
ਚੰ ਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ .
ਉਸ ਨ) , ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਿਵਚ *ੁਰੂ ਦੀ ਨ=ਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ
burglaries ਕਰਨੀ *ੁਰੂ ਕਰ ਨ) ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰ ਗਾ ਸੀ .ਪਰ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਪਤ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ degradei ਬਾਅਦ, ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਗਰਟ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ ਛਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ .
ਉਸ ਨ) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਿਜਥੇ ਿਹੰ ਸਾ , ਵਰਤਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਉਤੇਜਤ ਲੈ , ਪਰ ਕੋਈ ਪ'ਤੀਿਕਿਰਆ ਉਥੇ ਸਨ, ਜੇ ,
ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ.
ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਪ'ਾਪਤ ਜ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਲ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਸੀ , ਮੈਿਸਡੋਿਨਆ, ਕਲ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਸੈਰ ਿਵਚ ਪਤਾ ਹੈ.
ਵਖੋ ਸਾਈਟ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਟਪ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਿਲMਬਨ ਹਮੇ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਇਿਤਹਾਸ ,
ਇਿਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮੁਲ ਦੇ *ਿਹਰ ਨੂੰ ਪਿੜ-ਆ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ
*ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ , ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ .
ਨੂੰ ਸੰ ਤੁ*ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਕੰ ਮ , ਿਸਰਫ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ , ਅਿਜਹੇ ,
ਭਾਵ ਿਸਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ,
ਇਕ ਜੀਵਨ encordeirada ਰਿਹਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀਮੇਰੇ ਅਮਲ
ਹੈ ਅਤੇ , , ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਮਿਹਸੂਸ ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ
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ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰ*ਤੇ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਮਧ 'ਚ ਆਮ , ਆਮ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ'ਾਪਤੀ ਿਵਚ ਮੇਰੇ mane *ੇਰ
ਿਨਰਣਾ , ਰੋਹਬ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ.ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ !Well ... ਮੈਨੰ ੂ ਬਦੀ ਲੋ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵਚ
ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਲਆ , ਇਕ
ਦਿਰੰ ਦਾ ਰਾਹ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਛਡਣ ਲਈ ਇਕ ਢੰ ਗ
ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ .
ਿਸਰਫ਼ ਪਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ
, ਕੋਕੀਨ ਿਸਗਰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ , ਨਾ ਹੈ , ਜ ਵੀ *ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਵਾਰਸ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਿਕ ਕੀ prolonguei ਨੂੰਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ *ਰਾਬ ਪੀ ਅਤੇ ਨ*ੇ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਕੇ ਛਡ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ,
ਜੋ ਿਕ ਅਤੇਿਪਰਵਾਰਕ ਿਵਚ ਜੀਨ ਦੀ ਬਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਕ'ਆ ਉਸਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਮਨੁਖ ਹੈ .
ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਸਭ ਲੇ ਖਣ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੀ, ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ
ਲਈ ਕ'ਮ ਿਵਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ "ਮਾਹਰ ' ਨਾ am , ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ.ਹੋਰ ਬਦੀ
ਦੇਿਖਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ , ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਰਹੇ ਹਨ .
ਿਕਵN?
ਸਾਨੂੰ referenciei ਉਪਰ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਲਗਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੋ
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ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਕਰਕੇ , ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰ ਨ) ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ !
ਿਕਵN?
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਮਆਰ , ਲਾਈਵ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
ਜੀਵਨ , ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਇਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਣਾ ਹੈ .
ਿਰ*ਤਾ ਮੈਨੰ ੂ , 22 ਸੀ, ਫ਼ੌਜ ਿਵਚ *ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ , ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਿਰ*ਤਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹੀ Cristina ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਸਭ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ , ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਚ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ ਕਰਨ ਦੀ ਖਵਾਿਹ* ਹੈ ਿਕ ਿਰ*ਤਾ *ੁਰੂ ਹੋਇਆ , ਹੈ .
ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਸੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ,
ਬਹੁਤ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਮੇਰੇ 8ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਦੀ *ਕਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਲੈ
ਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ.
ਉਸ ਨ) ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਸੀ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ , insanely ਈਰਖਾ ਨਾ
ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਿਬਮਾਰ ਬਦੀ 8ਥੇ ਸੀ, ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ
ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਸੀ.
ਿਕਵN?
ਮੈਨੰ ੂ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ,
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ .ਮੈਨੰ ੂ Bairro Alto ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ,
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਡਸਕੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ
, ਿਜਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸੀ , ਵਡੇ
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ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਰ*ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਕਦੇ .ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ
ਲੜਾਈ ਸੀ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਨਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ *ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗੇ ਸੀ, ਪਰ
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਕ ਪਲ ਸੀ ਖਰਚ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆ ਕਦੇ , ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ
ਿਦਖਾਇਆਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਗੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ .
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨ) ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਰ*ਤਾ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ.ਉਸ ਨ) , ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਿਰ*ਤੇ ਨੂੰ ਰਿਖਆ , ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ
ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ , ਿਸਰਫ ਪ'ਸੰਗ ਦੇ ਤਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਸ'*ਟੀ
ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ.
ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਕ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਘਰੇਿਰਹੰ ਦੀ ਿਠਹਰਣ , ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ ,
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਊਲ ਚੰ ਗਾ ਪ'ਭੂ ਹੀ ਸੀ .
ਮਿਹਲਾ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਿਸਰਫ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਿਖਆ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੜ-ਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ,
ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਚੇ ਨੂੰ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ'ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ' ਚ ਇਕ
ਉਚਾਈ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ .
ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਕੀ ਸੀ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੀ , ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ : ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ
, ਘਰ , ਭੋਜਨ ਮੈਨੰ ੂ ਫੇਲ- ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਫੇਲ- ਹੈ ਕਦੇ.ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ
ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , 11 ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ .
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨ) ਗੁਆ
ਲਈ, ਿਸਖਣ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਛਡ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ
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ਸੀ, ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸੀ ਸੋਚਦੇ , ਭੁਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਦੇ ਅੰ ਤ
ਦੀ *ੁਰੂਆਤ ਸੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਹੀਰੋ , ਿਨਮਰ ਲੋ ਕ ਦੇ ਇਕ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਲੜਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ , ਦਾਦੀ , Elvira
, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ... ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਲਆ ਕੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਜਦ ਤਕ , 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਪਰਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਸਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਬਣਾ , ਪਰ ਵਾਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਲੇ - ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਸੀ , ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ .
ਵਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੀ .
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ *ੁਧ ਿਰਪੋਰਟ ਹੋ .ਿਕਵN?
ਅਜ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਸਿਥਤੀ ਜ ਸਮਾਿਜਕ ਲੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਿਹਸਾ , ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ , ਭਾਵ ਠ=ਸ , ਠ=ਸ ਸਬੂਤ
ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ* ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਵਚਾਰ .
ਿਕਵN?
ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ , ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ .
ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਪਰ ਸਾਨੂੰ , ਮਨੁਖਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋ
ਅਿਜਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ *ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਸਾਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ , ਹਮੇ*ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ , ਿਤਆਰ
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ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕ .
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਰਨ ਲਈ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਪਕੀ ਹੈ ,
ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ .
ਮੈਨੰ ੂ ਥੀਮ ਵਖ ਵਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਤਕ ਿਧਆਨ ਹਟਾਉਣ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਭੰ ਗ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਬਹਤਰ ਿਦਓ,
ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ
ਕਹਾਣੀ ਹਨ .
ਿਕਵN?
ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਯਹੂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਹਮੇ*ਾ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ
ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਿਗਆ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਿਵਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 8ਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਆਦੇ* ਿਵਚ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਫਲ ਹੈਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਪ'ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ .
ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ , ਿਮਸਾਲੀ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ , ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨ) ਹਮੇ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ , ਹਮੇ*ਾ ਿਜਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ *ੁਰੂ
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ.
ਮੈਨੰ ੂ ਆਸਾਨ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰਡ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ
ਿ*ਕਾਰ ਕਰਾਰ ਿਦਤਾ ਹੈ , ਜਦ ਹੈ .
ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ ਇਕ
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ਥਪੜ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬਾਅਦ , ਮੈਨੰ ੂ , ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੜ *ੁਰੂ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਚ ਹੈ ਕਹਾਣੀ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 8ਥੇ ਸੀ , ਪਰ
ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਸੀਇਲ-ੇਸ ਿਵਚ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ- ਿਵਚ ਛੇ ਮਹੀਨ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੀ ਵਖ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ- ਸੀ .
ਵਾਰ ਆਰਨਾਲਡੋ ਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀ
ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ' ਨੂੰ ਜੇਲ- ' ਚ , ਅਸਲੀ ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ
ਐਕਟੇ*ਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ , ਨੂੰ ਜੇਲ- ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਿਫਟ ਹੈ ਹੈ , ਛੇ ਮਹੀਨ)
ਪੋਪ ਨ) ਮਾਫ਼ੀ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਹੋ.
ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਿਨਵੇ* ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਸਭ ਦਾ ਸੀ , ਟਬ
ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ ਵਖ ਕੀਤਾ ਸੀ .ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ?ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਕੋਿ**
ਕੀਤੀ.
ਿਫਰ ਵੀ ਇਕ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰ ਤਰ ਨ=ਕ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲੀ
ਸੀ.ਕਾਲੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਘਰ 'ਤੇ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਵਧੀਆ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਸਨ , ਜੋ ਕਾਲੇ ਕੇਬਲ - ਹਰੇ , ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ .
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ* ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਚ ਆਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ , ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇ* ਿਵਚ ਇਕ ਿਬਹਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ .
ਇਹ ਨ)ੜਤਾ ਕੇ ਪੋਰਟੁਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸੀ .
ਉਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਬੁਰੇ
ਉਪਨਾਮ ਿਗਆ ਸੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ , ਕੇਪ Verdeans ਦੀ ਨ)ੜਤਾ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਇਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰ ਗ
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ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਜੀਵ ,
ਸਨਿਵਦੇ*ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਝੰ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ , , ਇਕ
Chavalito ਸੀ ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਭਟਕਦੇ ਨੂੰ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ vadiador ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ vagueador ਸੀ .
ਮੈਨੰ ੂ , ਅਤੀਤ ਿਵਚ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਦੀ ਉਮਰ 8 ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਵਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਥਲੇ ਿਲਆਉਣ , ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ) ਮਨੁਖ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ.
ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਇਕ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ.
ਹਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਿਵਚ ਸੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਜਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਦੀ
ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ , ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕ ਿਵਥ
*ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ .
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟੀ ਖਰਚ , ਿਜਥੇ ਅਿਭਆਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ
ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਮੂੰ ਹ ਅੰ ਜੀਰ ਦਾ ਰੁਖ ਿਵਚ ਸੀ .
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ , ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਇਛਾ ਸੀ , ਜੀਵਨ ਿਵਚ
ਵਧਣ ਹੋਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਸੀ com14 ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ , ਇਕ
ਸਖਤ ਿਦਲ ਆਦਮੀ ਸੀ.
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ 'ਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ ਸੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ
ਕਾਹਲੀ ਿਵਦਾਈ ਸੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਦੇ , ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ
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ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ , ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨ)
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਰਪੋਰਟਮਾਤਾ.
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਠ ਬਚੇ ਭੁਖੇ ਿਦਉ ਕਦੇ , ਹਾਰਡ
ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਹਾਰਡ , ਸੀ .
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਕ ਮਜਦੂਰ ਸੀ.ਧਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਪਰ ਉਥੇ ਕੰ ਮ
ਨਾ ਕੀਤਾ , ਉਸ ਨ) ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ
ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ .
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੈ - ਸੰ ਤੋਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ
*ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ .
ਉਸ ਨ) ਇਕ ਸਖਤ ਿਦਲ ਆਦਮੀ , ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ , ਬਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ , ਪਰ
ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ *ਬਦ ਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ , ਕੀ ਹੋਇਆ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ
ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੀ.
ਿਕ ਉਸ ਨ) ਹਮੇ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ ਛਡ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੀ ,
ਵਖ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇਕ ਿਬਟ , ਿਪਛੇ ਹਟ , ਮੁ*ਕਲ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿਵਖ ਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਿਦਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੰ ਗੇ ਬਚੇ ਹਨ , ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ , ਪਰ
ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਹਸੇ ਿਵਚ 'ਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਉਸਨ) ਿਕਹਾ
ਸੀ, trickster ਹੋ ਬਣ ਿਗਆ.
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚੰ ਗੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਵਖ
ਕਰਕੇ ਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਪ'ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੈਨੰ ੂ ਬਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਦੇ , ਿਕਉਿਕ
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ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨਕ whiplash ਿਸਰਫ ਬਦਤਰ ਆਏ .
ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਐਕਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਗਆ ਕਰਨਾ ਹੈ .ਿਜਥੇ ਿਕ *ੁਰੂ
ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਵਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕਲਤਾ ਨਾਲ *ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦ
ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਪਛਲੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ
ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ , ਪਰ 8ਥੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਨਰਾ*ਾ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ
ਤਕ ਸੁਰਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਛਡ ਕੇਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਦੇ
ਦੇਵੇਗਾ.
ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੇਰੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ
ਤਲਾ*ੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ , ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈ , ਕੀ ਤੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ ਦੁਖ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੇਗਾਦਰਦਨਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਜਨੂੰਨ ਲਈ , ਇਸ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀ, ਸੋਿਚਆ ਜੇਲ- ਿਵਚ ਇਸ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਇਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਹੈ , ਇਕ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ.
ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ *ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋਕਥਾਮ Linhó ਚੇਨ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਨ) ਦੀ
ਿਨੰਦਾ ਬਾਅਦ Linhó , , ਮੇਰੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਸੰ ਸਾਰ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਇਕ , ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੀਿਮਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ *ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ,
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ਹੈਮਾਰਗ ' ਤਨਹਾਈ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪਾਪ
ਅਤੇ ਚੇਨ stupidity ਦੀ *ਰ-ਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਸੰ ਸਾਰ ਹੈ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਹਨ , ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ- ਕੇ , ਿਜਹੜੇ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ , ਜੰ ਗਲ
ਰਨ ਿਵਚ ਬਦਲਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ ਲਈ ਹੈ , ਪਰ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹਨ ,
ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 8ਥੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ , ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜੇ, ਜੋ ਿਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀਮੈਨੰ ੂ ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸ ਪਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਅਤੇ ਿਨਊ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ 8ਥੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਾਲ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦਾ ਸੋਿਚਆ ਿਜਤ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਪਰ
ਮੇਰੇ *ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਪਾਇਆ , ਿਕਉਿਕ ਇਕ ਪਰੇ*ਾਨ *ੁਰੂਆਤ ਸੀ .ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਸੀ?ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਫਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਵੇਖਣ, ਰਿਹਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਸੀ ਬਾਅਦ,
ਸੋਿਚਆ ਕਦੇ, ਜੋ ਿਕ ਰੁਟੀਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਰੁਟੀਨ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ , ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਵੀ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਿਵਚ ਪ'ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਛਾ ਨਾ , ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ , ਦਾ ਆਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ
ਕੀਤਾਹਰ ਇਕ ਡਰਗ ਵੇਚਣ , ਿਕਉਿਕ ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਰਗ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਹੈਰੋਇਨ ਪੀਣੀ *ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਹੀ ਚੇਨ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਨਸਾਨ , , ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ
ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ , ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਕੋਕੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਪਤ ਕੇ , ਹੈਰੋਇਨ *ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਨਭਾਉਣੀ ,
look'll ਸਮੋਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਚੰ ਬੜੇ ਿਗਆ ਸੀ ਪਾਇਆ , ਜਦ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਹੈ ,
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ *ੁਰੂਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਸੈਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਖਰਾ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਨਾ
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ਹੋਵੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਰਸਾਇਣਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ , ਸੁਖ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਚੇਨ ਅਸਲੀਅਤ ਭਜਣ
ਿਵਚ ਇਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨੂੰ ਸੀ.ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਵਡੇ ਿਪਆਰ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਿ*ਸ
ਕਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਗਲ , ਹਮੇ*ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ
ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੜੀ ਿਵਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਿਹਲੂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਮੈਨੰ ੂ , ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਸਿਟਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਰਸਤਾ ਇਸ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਸਿਖਆ ਸੀ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ , ਤੁਹਾਨੂੰ , ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਪਤਾਕੁਿਟਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇ ਮਧ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ , ਿਕਉਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਨਾ ਸੀ , ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਚਤਰ ਨੂੰ
ਸਾੜ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾਲਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਨੂੰ ਜੇਲ- ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਬੀਤਣ ਦੇ ਇਕ ਖਾਤਾ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਕੇ ਅੰ ਤ ਨੂੰ
ਇਕ ਹਾਰਡ ਅਸੂਲ ਨੂੰ , ਦੀ *ੁਰੂਆਤ ਸੀਅਿਜਹੇ ਡਰਗ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਨ)
ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੀਤੀ ,
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁ*ੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਹੈ , ਰੂਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ , ਸੁੰ ਦਰ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ
ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ 8ਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪ'ੇਮ ਸਭ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਕਰਨ
ਲਈਬਾਅਦ ਿਵਚ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ , ਹੁਣ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਨਾਲ *ੁਰੂ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ
ਕਰਦੇ , ਵਧ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰੇਗਾ , ਜਦ ਵੀ ਤਨਹਾਈ ਿਵਚ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ , ਇਕ ਚੰ ਗੀ- ਭਲਾਈ ਦੀ ਤਲਾ* ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ - ਸਰੀਰ ਿਵਚ , ਸਾਰੇ ਅੰ ਤਰਮੁਖੀ ਹੈ ਹੈ , ਜੋ ਦੋ*ੀਵਖ-ਵਖ
ਅੰ ਕ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ' ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਹਲੇ , ਦੂਜਾ ਨੌਕਰ
ਨੂੰ , ਕੰ ਮ , ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਜ ਿਦਨ ਕੇ ਘਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਲੂ ਕਰ
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ਸਕਦੇ ਹੋ , ਹਮੇ*ਾ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਨੁਖ ਦੇ ਕਈ ਿਕਸਮ
ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਰੂਹ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚਲਾ ਜ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ
ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਿਬੰ ਦੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਵੀ, ਜੇ , ਕਦੇ , ਕਦੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ , ਇਕ ਦੋਸਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ
ਪਤਾ ਹੈ ,ਟਕਰਾਅ , ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ , ਿਜਹੜੇ, ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟਕਰਾਅ ਿਢਲੀ ਇਕ ਪਾਸੇ
'ਤੇ , ਿਢਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹਨ , ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਔਖਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਵਾਪਸ ਦੇਣ
ਲਈ ਸੀਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਤੁਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ , ਮੇਰੇ
ਪਾਸੇ ਹਮੇ*ਾ ਹੋਰ ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੀ ਸੀ.
ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਬਦੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ,
ਚੰ ਗੇ ਿਵਚ ਿਵ*ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਸੀ .ਿਕਵN?ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇਵਲ ਇਕ bitch
ਸੀ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ , ਇਸ ਲਈ bitch ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ , ਜੋ ਸਲਾਕਰ , ਇਕ ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਵਰਿਤਆ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ *ਬਦ
ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੈ,ਹਮੇ*ਾ ਹਮੇ*ਾ ਬ'ਹਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ- ਚਲਾ ,
ਕਰਦੇ , *ਕਤੀ, ਉਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਿਵ*ਵਾਸ , ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ
, ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੰ ੂ ਉਥੇ ਿਵਚ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ .
ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਲਈ marimbar ਸੀ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦਤੀ ,
ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਚ ਦਿਸਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸ ਸਭ ਦੀ *ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਅਣਹੋਣੀ , ਬਹੁਤ ਹੀ
ਅਸਿਥਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ'ੰ ਸੀਪਲ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਉਤ*ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸ ਦੀ ਪੜ-ਾਈ
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ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ , ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ, ,
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਹਯੋਗ ਨੂੰ ਗਾਰੰ ਟੀ .
ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ
ਠੰਡਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਹਮੇ*ਾ , ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ , ਸਾਨੂੰ ਧਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ
ਹਰਾ ਿਦਤਾ ਜਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਿਕ ਹਨ , ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਨੂੰ ਗਾਰੰ ਟੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਿਸਸਟਮ
ਲਈ ਧਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ , ਜਸਿਟਸ ਕੰ ਮ, ਹੀ 8ਥੇ ਨਾ ਸੀ, ਜੇ ,
ਿਕਉਿਕ .
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਚ ਿਵ*ਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ ਨੂੰ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁਲੇਪਣ ਦਾ ਇਕ
ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿ*ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਿਟਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਲੋ ੜ ਿਬਨਾ ਕੰ ਮ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ , ਪਰ ਉਹ
ਸਨ, ਜੇ , ਇਕ ਨੂੰ ਖੋਲ-ਣ ਲਈਉਹ , ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੋ*ਨ ਿਵਚ ਘੁੰ ਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਭ'*ਟ ਗਾਰਡ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਤਫ਼ਤੀ* ਹੁਕ ਬੰ ਦ ਹਮੇ*ਾ ਸੀ , ਜੇਲ- ਨ*ੇ
ਲੈ ਿਜਹੜੇ , ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇਲ- ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ , ਦੂਰ ਿਮਲੀ .
ਇਹ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ , ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹੁਿ*ਆਰ ਅਤੇ Alfredo ਦੇ ਇਕ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਚੇ ਪਾਤ*ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
, ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ , ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਘਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ ਸੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈਵਧੀਆ ਉਹ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ
ਿਵਚ ਇਕ ਘਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ , ਸਾਬਕਾ ਪੁਿਲਸ
ਅਪਰਾਧ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਝ ਿਸਿਖਆ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁ* ਹੋਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
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ਿਸਰਫ goe ਸੀ , ਉਹਵਾਰ ਹੀ ਇਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਿਸਰਫ 'ਤੇ , ਨੂੰ ਜੇਲ- ਸਣ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ , ਉਥੇ ਪੰ ਜ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਸੀ.ਉਹ ਹਰ ਏਜੰ ਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ , ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪ'ੇਰਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਚ
ਦੇਿਖਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ , ਬੀਮਾਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੇਨ , ਿਡਗ ਿਪਆ , ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਉਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਗਲਤ ਹੈ ,
, , ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਿਵਚ , ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ , ਿਸਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਦਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ,
ਪਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਉਪਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਦਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਹੋਣਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਦੇਖ
ਸੀ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ .
ਉਸ ਨ) ਿਨਮਰਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਪਰ ਦੁਖ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ agrediram- ਿਵਚ
ਿਸਰਫ , ਉਸ ਨ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਪਰ ਉਸ ਨ) ਇਸ
ਘਟਨਾਕ'ਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ , ਿਸਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਨਾ ਕੈਦੀ ਨ) , ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕੀ ਕੇ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ- ਦੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ
, ਅਤੇ ਿਦ*ਾ ਉਸ ਨ) ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਮੈਨੰ ੂ
ਹਰਾਉਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਲਈ , ਿਫਰ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ , ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ , ਿਕਉਿਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਸਿਖਆ ਹੈ ਿਨਮਰ ਸੀ ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਿਬੰ ਦੂ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜਦ ਅਤੇ , ਹੁਣੇ
ਹੀ , , ਮੈਨੰ ੂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨ) ਆਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 8ਚ ਕੀਮਤ ਸੀਮੈਨੰ ੂ achincalhado .
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- ਨ)Kਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕਲਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ?
ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਸਭ ਦੇ 8ਪਰ ਉਸ ਨ) ਇਕ ਪੇ*ੇਵਰ ਸੀ , ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਪੁਿਲਸ ਹੋਣ , ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਦੁ*ਮਣ
ਦੀ ਿਜਤ , , ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਗਆਨ ਸੀ , ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਿਸਖਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਲੋ ਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਧਮਕੀ ਿਦਤੀ ਮੈਨੰ ੂਇਸ ਨੂੰ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਦਾ
ਇਕ ਸੀ , ਕੇਪ Verdeans ਮੈਨੰ ੂ ਵਡਾ ਹੋਇਆ , ਿਜਥੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਰਿਹੰ ਦੇ
, ਨਲਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਲੋ ਸ ਸਨ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਹ ਮੋਢੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਗੁਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਤਾ ਛਡ , ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੇ
ਿਵਰੁਧ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ , ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ
ਕਹਾਣੀਕਾਰਲੋ ਸ , , ਉਹ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
*ਤਰੰ ਜ ਖੇਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਇਕ PSP ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ) ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ , ਉਸ ਨੂੰ
ਖੇਤ ਿਵਚ ਇਕ " ਮਾਹਰ ", ਿਸਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ
ਹਮੇ*ਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ , ਿਨਭਾਉਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸਆ,ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਲਈ
ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ , ਉਸ ਨ) Manuel ਅਤੇ romão ਅਤੇ badona ਦੁਆਰਾ
ਪ'ਾਯੋਿਜਕ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਵਾਰ 'ਤੇ , ਸਾਨੂੰ , ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ , ਭਰਾ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਨਿਜਿਠਆ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਿਮਲੀਸਿਕੰ ਟ ਿਵਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤੇ
ਮਘਦੀ , ਿਜਥੇ ਮਧ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀ8ਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਧ
ਿਵਚ ਫਸ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਦ, ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਭਾਵ, ਕੁਝ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਜਤਣ ਲਈ , ਲੜੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕੀਤੀ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ
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ਧੋ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ .
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮਾਟੋ , ਆਪਸੀ ਮਦਦ ਦੇ
ਮਾਟੋ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ
metermos ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇ*ਾ 8ਥੇ ਸੀ , ਿਲਨਨ ਿਵਚ ਇਕ ਕਤਲ ਸੀ, ਸਵਾਲ
ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕਦੇ , ਿਦਨ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁ* ਸਨਮੈਨੰ ੂ , ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮੇ*ਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੋਿਚਆ , ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਿਵਚ ਸੋਿਚਆ ਕਦੇ.
ਇਹ ਿਲਨਨ ਿਵਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ , ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਕਦੇ , ਅਤੇ ਉਹ ਨ)
ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ , ਹਮੇ*ਾ , ਮੇਰੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ.ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ , ਿਜਸ ਨ) ਇਕ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਪਸੰ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ , ਪਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕਰ , 8ਥੇ ਸੀ , ਨੂੰ ਿਦਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨ) , ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਵਧ ਹੋਰ *ਕਤੀ*ਾਲੀ
ਸੀ ਵੇਲੇ' ਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੜ- ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲ ਕੀਤੀਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ .
ਚਾਹੇ ਬਦੀ ਦੀ , ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ , ਦੁ*ਟ ਨੂੰ ਭਿਵਖ ਆਧਾਿਰਤ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ
ਇਕ ਿਲਆ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਕ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਲੈ ,ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ
ਮਰਨ ਲਈ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ , ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ
ਿਪਛੇ ਹੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ , ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਕ
ਨਵ ਚਕਰ *ੁਰੂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਅਖਰ ਸੀ ,ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ , ਪਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਵਚ
75

simmered ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਯਹੂਦੀ ਵਾਦੀ ਿਮਲੀ , ਜਦ, ਇਕ ਨਵ ਿਦ*ਾ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉਹ ਿਪਛਲੇ , ਅਸਲ ਿਵਚ , ਉਹ ਕਿਹਣ ਦਾ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਸੀ ਸੀ , , ਬੀਤੇ ਦੇ ਸੁਪਨ) ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀਉਥੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ,
ਪਰ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ , ਉਥੇ ਚਲਾ ਕੀ , ਉਥੇ ਚਲਾ ;ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ ,
ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਹਾਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ
fantasy ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲੈ ਕਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਵਚ ਪੈਕ ਿਦਉ , ਜਾਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ , ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇਸਾਹਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ
ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਕ ਫਾਰਮ , ਸਭ ਮੇਰੇ ਪ'ਾਪਤੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਲਨਨ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਪਲ ਦਾ ਇਕ ਹੈ .ਇਸ ਨੂੰ ਨਲੀ ਿਜਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਜ ਕੁਝ ਦੇ ਵਾਰ ਿਗਆ ਸੀ
, ਜ ਮਰ , ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਥੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜਦਿਕ ਮੈਨੰ ੂ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਿਕ ਮਾਟੋ ਸੀ , ਇਕ ਹੋਰ
ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੀ , ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਵਰਿਤਆ ਕਦੇਪਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ
ਲਗਭਗ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਹੰ ਸਾ ਨ) ਦਬਦਬਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ *ਾਇਦ ਟਰੈਿਫਕਰਜ਼ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ
ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨ) ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ , ਦੁ*ਟ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਹੰ ਝੂ ਰੋ ਿਲਆ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਦੇ
ਕੇ enveredei ਨਾ ਕਰੋਮੈਨੰ ੂ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਪਰੇ*ਾਨ ਨਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ *ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਜੋ ਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ , ਕੇਬਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁ*ਕਲ ਹਨ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸੀ , ਪਰ ਸੌਦਾ , , ਮੁ*ਿਕਲ ਉਥੇ ਤੁਰ ਰਹੇ
ਹਨ, ਿਜਥੇ ਦੁ*ਮਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਉਥੇ ਸਨ , ਿਦ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਿਫਰ, ਜੋ ਿਕ ਉਹ ,
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ਕੀਤਾ ਦੇ informants ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਰ ਿਵਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਕੀ ਹੈਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਇਕ ਦੋ*ੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਲਈ ਖੁਲ-ਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ,
ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ basieie , ਮੇਰੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖਿਚਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾਕੁਝ ਲਈ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਿਪਆਰ, ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਤਦ ਸੀ , ਪਰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਿਫਰ , ਚਾਲੂ
ਮੈਨੰ ੂ ਫੜ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਘਾਟੀ 'ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾ ਿਲਨਨ ਿਵਚ ਕੈਦ ਦੇ ਅਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਮੁ*ਕਲ ਸੀ , ਦੇ ਪਧਰ ਨੂੰ ਇਕ ਿਵ*ਾਲ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਛਡਉਹ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਇਕ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਿਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੈਦ , ਿਕਉਿਕ , ਮੈਨੰ ੂ ਅਕਸਰ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਲਈ, ਇਕ ਅਨੁ*ਾਸਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸ ਦੀ Iਮੈਨੰ ੂ ਸਚਮੁਚ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧ ਇਕ
ਹੋਰ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ ,
ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ , ਿ◌ਕਤਾਬ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਕ ਵਖ ਵਖ ਹੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਸੀਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਲ , ਮੇਰੇ ਮਨ=ਰੰ ਜਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਤਫਾਕਨ
ਖੇਡਣ ਲਈ 8ਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ , ਮੈਨੰ ੂ spades ਦੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਕਦੇ ਕੀ ਤੁਰ-ੀ , ACE ਖੇਡੇ ਖੇਡੇ , ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਮੈਨੰ ੂ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਪਤਰ ਨਾਲ ਬੁਰਾ
ਿਕਸਮਤ ਹੈ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ diziam- ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨਾ *ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ internalize ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ , ਜੋ ਿਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਰ, ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਕਸਮਤ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਬੰ ਦੂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ;ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਕਹਾਣੀ
ਕਤਲ ਿਵਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਤੰ ਨ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
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ਹੈਰੋਇਨ ਖਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰੋਇਨ ਪਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ, ਨ*ੇ ਦੀ
ਆਦੀ ਸਨ , ਉਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸਨ, ਹੈ .
ਪਰ ਡੂੰ ਘੇ ਥਲੇ , ਇਸ ਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਵੀ , ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਹਾਰਡ ਜੀਵਨ ਸੀ , , ਿਨਮਰ ਲੋ ਕ
ਸਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਿਕਉਿਕ , ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਿਦਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਨਾਇਏ ਜਾਵੇਗਾ .
ਉਹ ਸਨ, ਵਰਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ
ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਕਿਵਤਾ ਕਰਦੇ , ਿਕਉਿਕ ਕਾਰਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਦਾ ਰਾਹ , ਇਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ , ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀ , ਉਸ ਦੀ ਪ'ੇਿਮਕਾ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਸੀ
, ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਪੁਿਛਆ ਿਕ ਕਿਵਤਾਹਮੇ*ਾ ਇਕ ਕਿਵਤਾ ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਲੇ
'ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ,
ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ
ਹੀਰੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀਰਦੀ ਿਵਚ ਿਵਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰਾਹ , ਇਹ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਉਬਾਲੇ ਿਗਆ ਸੀ , ਸਾਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ , ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ*ਕ* ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਦਤਾ ਸੀ , ਜੇ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਸਗਰਟ ਨੂੰ ਡਰਗ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਦਾ ਰਾਹ , ਮੈਨੰ ੂ ਸਖਤੀ ਵੇਚਣ
ਲਈ ਇਕ ਦਲਾਲ ਡਰਗ ਡੀਲਰ , ਬੋਲਣ ਹੋ ਿਗਆ, ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ, ਗਰਦਾਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਟਰੈਿਫਕਰਜ਼ ਦੇ
ਇਕ ਦਲਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਗਰਟ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਦੇ Surf ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੰ ੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨ*ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਖਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੰ ੂ
ਸੀਕੋਈ ਵੀ ਨ*ੇੜੀ ਹਨ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਵਡੀ ਮਨ=ਰੰ ਜਨ , ਨ*ੇ ਅਤੇ
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ਿਸਗਰਟ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋ .
ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਅਿਭਆਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ
ਖੇਡ ਲਈ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਬੇਯਕੀਨੀ ਸੋਧ ਮੈਨੰ ੂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇ*ਾ ਇਕ ਸੋਧ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ , ਜੋ
ਲੋ ਕ ਅਦਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ *ਕੀ ਹੈ ਸੀ,ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਿਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ,
ਜਦ, ਜੋ ਿਕ, ਦੁ*ਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ .
ਇਹ , ਅਚਾਨਕ ਪੂਰਵ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੈਨੰ ੂ habituei- ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਮੀਿਡਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ,
ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਿਗ'ਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਲਈ ਮੁ*ਕਲ ਸੀ ਹਮੇ*ਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ , ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਪੇਸ ਹੈਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ
'ਤੇ .
ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਡਰ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਪਾਈ ਜਾ
ਰਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰਿਖਆ ਆਪ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਪੇਸ ਿਵਚ ਸਜਾ ਿਜਤਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ, ਿਕਉਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ, ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ , , ,
ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਘਾਤਕ , ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਪ'ੇਿਰਆ ਜਾ .
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ਿਕਵN?
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹਮੇ*ਾ ਿਜਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ : ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਵਚ ਿਡਗ funny ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ , , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਇਕ
ਹੋਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੂੰ ਤੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ;ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਆਰਿਥਕ *ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇ*ਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਰਹੇ ਹਨ, 8ਥੇ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ , ਿਕਉਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟ- ਇਸ ਨੂੰ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਕੁਝ ਇਕ ਿਵਚ
ਿਕਸਮਤ ਲਈ ਪ'ਿਸਧ ਬਚਨ ਖੇਡਣ ਹਨ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਦਾ ਕਿਹਣਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਖੇਡ ਹੈ,ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸਮਤ , ਸਾਨੂੰ , ਨਾਲ ਨਾਲ - ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਮ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ *ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਉਸ
ਦੀ ਅੰ ਸ ਦੇ ਿਤਆਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਐਕਟੇ*ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਸਾਨੂੰ
ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਮਾਪੇ , ਸਾਡੇ ਭਰਾ ,
ਭੈਣ , grandmothers ਅਤੇ grandfathers , , ਇਸ ਨੂੰ , , ਸਾਡੀ ਪੀੜ-ੀ
ਹੈ,ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਹਨ , ਪਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ
ਿਕ ਇਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁ* ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਮਬਰ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਿਚਤਰ ਹੈ, ਭਲਾਈ , ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰੀ, ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ
, ਜ ਸਾਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਮਨੁਖੀ ਹਨ ਅੰ ਤ 'ਤੇ , ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜ , ਿਕਉਿਕ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਨ)ੜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਸੰ ਦਕੋਈ ਹੋਸਟ ਤੇ ਵੀ , ਿਤਆਰ ਕੀ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਭਾਵ ਪੜ- ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਧਰਮ ਨਾਪ ਿਵਚ
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ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਜੀਵਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹ .
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰ ਗੇ , ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਾਲ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ , , ਨਾਲ ਨਾਲ der ਿਵਚ der ਨੂੰ ਵੇਖ , ਅਤੇ ਕਦੇ
ਉਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਸਹੀ ਹੈਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਚਤਰ ਨੂੰ ਅਗੇ , ਉਹ *ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਿਝਆ ਨਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੂੰ
ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ , ਨਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮੁਲ .ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ , ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ *ਾਸਨ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਿਵ*ੇ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਾਵਰ ਕੇ ਦਬਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਸੁੰ ਦਰ ਿਚਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ'ਸਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ8ਥੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਸਾਨੂੰ , ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ
ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪ'ਸਾਿਰਤ
ਅਤੇ ਫੁਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਖਣ ਲਈ ਆਮ ਇਕ ਗਲ ਿਵਚ ਹੈ, ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ , ਮੌਜੂਦ ਹਨ : ਇਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ,
ਇਕ ਉਹ ਉਤ*ਾਿ◌ਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦੀ ਇਕ ਡੋਮੇਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਚੰ ਗੀ- ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਿਦਤੇ ਗਏ ਸਨਉਦੇ* ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਕੈਰੀਅਰ ਿਵਚ ਤਰਕੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ , ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਭੁਲ ਅਤੇ ਿਚਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ;ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਵ*ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਵਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾ*ਣ
ਰਿਖਆ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸਿਖਆ , ਮੈਨੰ ੂ , ਹਮੇ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ , ਿਜਥੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ambicionei , ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਅੰ ਤ
ਿਵਚ ਸੋਿਚਆ ਕਦੇ ਜੰ ਜੀਰ ਿਵਚ ਸੀ , ਪਰ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਮੇਰੇ
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ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਿਵਕਸਤਜੇਲ- ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ *ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ DUB ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
.ਹੈ ਸਬੰ ਿਧਤ ਦੁਵਲੇ ਸਬੰ ਧ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਆਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ , ਸਾਰੇ ਰਾ*ਟਰ *ਾਸਨ ਹਨ, ਜੋ
ਿਕ ਿਰ*ਤੇ ਹਨ ਹਨ , ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁ*ਿਕਲ ਿਵ*ੇ , ਗਲ ਕਰਨ ਲਈਸਾਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ
ਿਵਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ , ਸਭ ਸੁੰ ਦਰ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਕ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਡਾ ਖੁ*ੀ ਹੈ , ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੈ .ਉਹ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵੀ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ *ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
: ਸੋ*ਲ ਚੰ ਗੇ , ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਗੇ , ਸਾਨੂੰ, ਿਦਖ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ
ਹਨ , ਸੁੰ ਦਰ , , ਬਦਸੂਰਤ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਆਮ ਿਵਚ ਇਕ ਗਲ ਹੈ ;ਕਈ ਵਾਰ , ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ - ਲਭ
ਰਹੇ , ਇਕ ਘਟ ਚੰ ਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ
ਦੇ ਮਗਰ ਨੀਚੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਪੋਲੋ , ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ , ਦੇ ਹਥ ਸੀ ,
ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਇਕ ਹੈ, ਿਪਛੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਗਲ ਕਢਦਾ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ, ਸੁਪਨ) ਕਰਦਾ
ਹੈ , ਪਰ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਨੀਚੀ Dionysian ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਥੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਹੈ, ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥ ਿਵਚ ਹਥ ਚਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਸਲਤ ਿਵਚ ਚੰ ਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ
ਅਵਤਾਰਸਾਨੂੰ ਜਜ ਮੇਅਰ , ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਪ'ਧਾਨ ਹਨ,
ਿਕ ਕੀ , , ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ
ਿਸਆਸੀ ਕੀ ਜੀਵ ਬਾਰੇ ਗਲ ਜਦ ਮਨੁਖੀ , , ਟੈਲੀਵੀਯਨ charisma ਹੋਣ ਦਾ
presenters ਅਤੇ ਇਕ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਹੋਣਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , , *ਬਦ
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ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਦ ਿਕ ਇਕ
ਸਮਾਜ ਪ'ਬੰਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੇ ਮੁਦੇ ਸਾਨੂੰ ਿਬਨਾ ਤੇ ਹਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ *ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .ਇਹ ਨਾ
ਦੰ ਿਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ,
ਮੌਜੂਦ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾ*ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ
ਮੁਖਬੰ ਧ ਹੈ ਦਾ ਹਕ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 8ਥੇ ਸੀ.
ਸਾਡੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਅਤੇ ਮੁਖਬੰ ਧ
ਮਹਾਨਤਾ ਤਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ , ਇਕ ਿਸਖਣ ਪਰੇ , ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , , ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ,
ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ , ਇਕ ਕੀਵਰਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ : ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ , ਜੀਵਨ ਦੇ
ਰਾਹ , ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ , ਜਾ ਈਵੇਲੂ*ਨ , ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
, ਇਕ ਬਦੀ ਦੀ ਬਖਿ** ਕਰਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਇਸੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ , ਮਹਾਨਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈਸਾਨੂੰ
ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਚੰ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਣ ਹੈ ਿਕ , ਸਾਡੀ ਿਕਸਮਤ ਸਭ ਕੁਝ
ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਿਵਰਾਸਤ ਮਹਾਨ ਮੁਲ ਛਡ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ , ਬ'ਹਮ ਹੈ ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੇ *ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਡਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ *ਕਤੀ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਅਤੇ ਹੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਡਆਈ ਹੈਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰ ਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ
ਘੁਮੰਡ ਿਵਚ , ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗਾ
ਸੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਜੇ .
ਿਕਵN?
ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ , ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਥੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਿਨਯਮ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ , ਮਨੁਖੀ ਘੁਣ ਦੀ ਅਤੇਸਭ ਮਾਰਗ ' ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ;ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕ conformist
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ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ , ਜੀਵ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਹੈ , ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲੀ , ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੀ
ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਗੁਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਤਕ ਪਤਾ ਲਗਾਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ
ਸੁਰਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਮੁਲ ਦੇ ਕੇ
ਸਾਬਤ so're ਬਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਗੁਣ , ਵੰ ਨ ਹਨ
ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕ ਆਉਸੇ ਹੀ , mystification
, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰ ਪੂਰਣ ਜੀਵ , ਹਰ ਕੋਈ ਿਮਲਵਰਤਨ , ਸਾਰੀ
ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਰਿਖਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋ ੜ ਲਈ ਰਿਹੰ ਦੇ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ , ਇਕ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ *ੇਅਰ , ਮੈਨੰ ੂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਸ
ਕਹਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ , ਇਸ ਮੁਦੇ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਹੈ .
ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨ)ੜੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ- ਿਵਛੋੜੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੰ ੂ ਛੁਟੀ
'ਤੇ , Hale ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਪਰ ਵਖ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਿਰ*ਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ , ਅਤੇਇਹ
ਸਭ ਮੈਨੰ ੂ ਪਹੁੰ ਚੇ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ , ਦੇ ਬਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨ) ਵਖ
ਬਾਅਦ ਿਟਪ ਿਵਚ ਚਲੇ ਸੀ , *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਜ , ਜੀਵਨ ਦੀ , ਜੋ
ਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨ=ਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਉਥੇ ਸੀ
apanharam-ਮੈਨੰ ੂ , ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਫੌਜੀ ਿਵਚ ਸੀ ਕੌ ਮ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ , ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ
ਦਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਫੌਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਿਹੰ ਮਤ , ਇਕ ਸਖਤ
ਿਦਲ ਆਦਮੀਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ , ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਹੋਰ ਜੀਨ ਬੌਿਧਕ ਵੀ
ਔਰਤ ਨੂੰ , ਇਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਚੰ ਗਾ ਮਨੁਖ , , ਕਦਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ
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ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਸਖ
ਿਰਹਾ ਸੀਹੋਣ ਲਈ ਆ .
ਿਕਵN?
ਡੋਮੇਨ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੀ , ਇਕ
ਚੰ ਗਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੋਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ
ਪ'ੇਮੀ , ਇਕ ਕੰ ਮ ਕਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ , ਿਮਲੀ , , ਿਵਛੋੜੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਸੀ *ੁਰੂ ਕੀਤਾਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੰ ੂ , ਨ) ਤੋਬਾ ਪੁਕਾਿਰਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਜਤ , ਮੈਨੰ ੂ
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਥੀਮ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਹੈ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ , ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰ ਗੀ
ਪਰਬੰ ਧਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਗਆ , ਖੁ*ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਹਨ ,ਇਕ ਜੀਵਨ ਹੈ , , , ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਆਸਾਨ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਨੂੰ ਆਮ ਸੀ , ਪਰ ਉਹ ਹਮੇ*ਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਇਛਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੇ ਸੁਤਾ ਿਪਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਸੀ, ਹੈ .
ਮੈਨੰ ੂ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ , ਵੀ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਣਤਰ ਕਰਦ ਅਤੇ ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਭਾਵ Casqueiro upholsterer ਸਹਾਇਕ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ *ੁਰੂ ਕਰ , ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ *ੁਰੂ
ਕਰ , ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ
ਿਕਿਟਪ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ , , ਮੇਰੇ ਪੀੜ-ੀ ਦੇ toninho ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ
ਕਈ ਭਰਾ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਸੀ .
ਸੋਫਾਬੈੱਡ upholster ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਤਰ ਦੇ Casqueiro ਆਦਮੀ ਸੀ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ , ਮਜਬੂਤ ਿਦਖ ਸੀ , ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ , ਹੋਰ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਭਾ*ਣ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫਾਰਮ
ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਸਵੀਕਾਰਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ
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ਮੈਨੰ ੂ ਤੋਿਲਆ , ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ' ਨੂੰ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਟ ਜ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਜੋ ਿਕ ਿਦਨ ਮੈਨੰ ੂ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਪਥਰ ਸੁਟ ਿਦਤਾ ਰਾਖੀਮੈਨੰ ੂ ਹਟ *ਾਟ ਨੂੰ ਹਥ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ .
ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ 8ਥੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ , ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ *ੁਰੂ , ਮੇਰੀ
ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਪਸੰ ਦ ਨਾਲ ਛਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁਖ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਨੂੰ
ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਕੇ ਖਪਤ ਮਰ ਿਗਆ, ਪਰ ਹਮੇ*ਾ
ਉਸ ਦਾ ਆਦਰਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਬੇਤੁਕੀ ਿਵਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਬੌਸ ਨਾਲ ਪਾ ਨਾ , ਸੇਧ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ *ੇਰ ਦਾ ਪੁਤਰ ਸੀ , ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ .
ਮਾਰਚ 1996 ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਉਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ , ਜੋ ਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋ* ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ PSP ਖਰਚ ਹੋਇਆ,
, ਸਬਵੇਅ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਸੀ , Avenue ਸਬਵੇਅ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ , ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ , ਿਕਉਿਕ ਹੈਇਕ ਮੰ ਨਦੇ , ਅਗੇ ਇਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਦੋ* superesquadra Benfica 'ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ , ਪਰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਸੀ , ਜੋ ਉਹ ਮੁੰ ਡਾ , ਿਰਕਾਰਡੋ , ਸੀ ਸੁਚੇਤ , ਭੋਲੇ , ਨ) ਉਹ *ਿਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਹੀ ਸੀ ਅੰ ਡਕੋ* ਤਕ ਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਗਾਈਡ ਸੀਨੂੰ
ਇਕ ਨ*ੇੜੀ ਸੀ , ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਕੀਨ ਖਪਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰ 'ਤੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ , ਜੋ
ਿਕ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਲਈ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ
, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਫੋਰਸ , ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ .
ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਿਵ*ਾਲ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਲਭੇ
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ਿਕਸ ਦਾ , ਬਣਤਰ , ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ,
ਭਟਕ *ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਆ , ਸੀਵਡੀ , ਉਹ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ , ਕਈ ਹਿਥਆਰਬੰ ਦ ਡਾਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀ ਕੀ ਚੰ ਗਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ
ਪ'ਾਪਤ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੁਿਣਆ.
ਕਾਹਦੇ ਲਈ?
ਰਿਹੰ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੰ ੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1996 'ਚ ਇਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
*ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ , ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 28 ਨੂੰ ਕਿਥਤ ਤੌਰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ
ਗੁੰ ਮ ਹੈ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਇਕ ਿਗ'ਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰ ਟ ਦੀ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
ਅਗੇ Benfica ਦੇ superesquadra ' ਚ ਿਗ'ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ
ਸੀ,ਇਕ ਕਾਰ ਿਵਚ ਸੌਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੰ ੂ ਉਥੇ habituation ਨ)
dozing ਿਗਆ ਸੀ ਇਕ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਕਰਨਲ , ਹੀ ਿਵਦੇ*ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ , ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਸੀ , ਨ=ਕ 'ਤੇ ਘਰ ਸੀRicardo , ਅਤੇ ਇਕ ਰੀਡਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਿਵਚ
ਮਰ ਿਗਆ , ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ PSP ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ Benfica ਦੇ
superesquadra ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ amedrontei ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਸੀ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ
ਿਰਕਾਰਡੋ ਨੂੰ ਿਕਹਾਅੰ ਤ ਿਵਚ , ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ
ਨ) ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਨ) ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਆ , ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਕੀ
ਪੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ ਜਾਣ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾ ਸੀ, ਅਤੇਨ)ੜੇ
ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ.ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਿਮਲੀ ਟ'ੇਿਨੰਗ , ਜਦ ਿਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ
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ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ *ਕ ਸੀ , ਕੀ ਹੋਇਆ .ਉਸ ਨ) ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ
ਨਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ , ਇਕ ਨੀਲੇ CD ਪਲੇ ਅਰ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਨ)ੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਾਰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ
ਅਗੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਿਵਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ,
Avenue ਸਬਵੇਅ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਸੁਕੈਡਰਨ Loft
Marquis , ਿਲMਬਨ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਟੇ*ਨ ਿਵਚ ਖੜ-ਾ ਸੀ , ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਲਈ
ਗਈ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਵੀ , ਗਲਬਾਤ ਿਰਕਾਰਡੋ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਪਰ ਉਹ ਦਾ
ਇਿਤਹਾਸ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚਿਪਛਲੇ ਇਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਏ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ .
ਜੋ ਿਕ ਿਦਨ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ , ਦੂਰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ '
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਵਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ , ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਫੰ ਡ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ , , ਸਟੇ*ਨ ਛਡ ਕਿਹਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ , ਨੂੰ ਪਤਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈਮੈਨੰ ੂ , ਗਡੀ ਚਲਾਉਣ ਿਵਚ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ
ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ , ਕੋਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਿਜੰ ਮ ਆਇਆ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਿਨਆਇਕ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਰ 'ਤੇ ਸੀ
ਿਗ'ਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰ ਟ ਲੈ ਿਲਆ , ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ ਪ'ਾਪਤ ਸਨਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਨਾ ਿਕਹਾ Marquis
de Pombal ਸਟੇ*ਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ Marquis ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ , ਜਦ
ਿਨਆਇਕ , ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਿਦਤਾ ਿਗਆ , ਜਦ, , ਇਕ ਮਹੀਨ) ਦੇ ਵਧ ਹੋਰ ਿਸਖਲਾਈ
ਿਦਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲ ਕੀਤੀ ਿਰਕਾਰਡੋ , ਤਫ਼ਤੀ* ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ,
ਿਬਆਨ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਸੀਿਨਆਇਕ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀ* , ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ , ਕੁਝ
ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੇ ਿਸਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ .ਅਿਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰੇ ਰਵਈਏ , , ਸਿਹਕਾਰੀ ਹੋ , ਈਮਾਨਦਾਰ
ਹੋ ਤੋਬਾ ਸੀ, ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ , *ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਭਿਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ
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ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਜਸਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੰ ੂ
ਸੋਿਚਆ ,ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮੁਸੀਬਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ) ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ,
ਜੋ ਜਜ , ਧੀ ਦੇ ਇਕ overdose ਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੂੰ ਵੀ
, ਮੈਨੰ ੂ , ਦੇ ਵਕੀਲ ਨ) ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਡਰਗ ਨੂੰ ਿਚੰ ਬੜੇ ਜ ਸਚ ਦਸ ਜ ਇਸ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਿਰਆ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਮੈਨੰ ੂ .
ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼
ਿਵਚ ਓਪਰੇਿਟੰ ਗ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਵਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ'ਿਤਿਨਧੀ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ, , ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਿਨੱਜੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ
ਨੂੰ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਬਚਾਓ , ਨਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਿਗ'ਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ,, ਉਸ ਨ) , ਲੈ ਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਨਾ ਸੀ, ਚੁਰਾਹੇ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸੀ,
ਨੂੰ ਇਕ 8ਚ ਕੀਮਤ , ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੈਨੰ ੂ ਊਰਜਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਗਆ ਸੀ , ਇਸ ਵਕੀਲ ਭਾੜੇ ਦੋ*ੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਨਚੋੜਿਨੰਿਦਆ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਰ
ਵੀ ਸੋਿਚਆ.
ਇਹ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਵਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਗਲਤ ਹਾਲਾਤ ਬਚ
ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਦਾਸ ਿਦਨ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਅੰ ਤ ਦੀ *ੁਰੂਆਤ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ , ਕੁਝ ਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਇਕ
ਭਾਰੀ ਚੇਨ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚ ਨੂੰ ਪਰਬੰ ਿਧਤ .
ਇਹ ਹਨ , ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਠਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਪ'ਾਪਤ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜੇਲ- ਦੇ ਫੰ ਕ*ਨ ਪ'ਦਰ*ਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਵੀ
ਪ'ਬੰਧਕੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕੀਤਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵੈਰਿਖਆ ਦੀ ਕਲਾ ਨ) ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਿਜਤਣ ਲਈ ਵਾਰ ਸੀਟੁਕੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ ,
ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ
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ਜਾਪਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ , ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮਾਰਗ' ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦਤਾ ਸੋਚਦੇ , ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕਹੋ ਪਰ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਇਕ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ , ਜੋ ਿਕ ਸਿਥਤੀ ਦੀ
ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦੇ , ਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇ prognosis
ਹੈਵਚਨਬਧ , , ਨਾ ਿਕ ਇਕ, ਦੋ , ਚਾਰ , ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਤਾੜੇ crucifixion ਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਿਵਚ *ੁਰੂ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ IP ਨੂੰ ਿਮਲੀ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਮਨ=ਬਲ
ਉਠਾਇਆ ਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਵਖਸਣ ਮੈਨੰ ੂ ਗੁਸੇ ਅਤੇ ਿਜਤਣ ਦੀ ਇਛਾ , ਉਹ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ , ਜੇ ਦੂਰ ਚਲ ਰਹੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ,
nasty ਇਕ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ip ਸਨ , ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਲਈ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਸਭ
ਹੈ, ਿਕਉਿਕ , ਮੈਨੰ ੂ ਰਖਣ ਲਈ ਪਰਬੰ ਿਧਤ , ਅਤੇ ਉਹ ਸਨਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ
ਥੰ ਮ ਸੰ ਘਰ* , ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਨਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਜੇ , ਸਭ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ , ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸੰ ਦ , ਤਨਹਾਈ
, guerreei ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਿਸਖਣ ਲਈ , ਮੈਨੰ ੂ ਫੀਚਰ ਿਚਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਨ)ਰੇ ਦੇ ਨ)ਤਾ
ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀਿਪਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਚੇਨ ਿਵਚ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਿਜਤ ਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਨਾ ਸੀ , ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਤਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇ* ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਿਸਖਣ ਲਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ) ਠੰਡੇ ਕਰਤਬ ਸਨ .ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਹ*ੀ ਸੀ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਹਾਲਾਤ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿ◌ਸਿ◌ਖਅਕ , ਵਰਕਰ , ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁ*ਿਕਲ
ਲੜਾਈ ਿਜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਧੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਿਹਯੋਗ ਨੂੰ
ਿਦਖਾਇਆ , ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਚ *ੈਤਾਨ ਨੂੰ
ਚਾਲੂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ
ਿਵਚ ਸਮਿਸਆ ਦੀ ਕੋਿ** ਨਾ ਕੀਤਾ , ਹਾਲਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ .
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Isabel ਮੈਨੰ ੂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਦਾ ਆਦਰ ਰਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਿਪ'ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਮੇ*ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਗੁਸਾ ਬਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਦੀ ਇਜ਼ਤ
.ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਹੰਨਾ g ਸੀ ਪ'ਬੰਧਕੀ
ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਬਾਅ ਸੀ.ਿਵਦੇ* ਤਕ ਆਏ
ਸਨ , ਜੋ ਮਨੁਖ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ**
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਿਮਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਦ ਤਕ ਮੇਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਜਦ ਤਕ ਸਣ ਦੇ ਪ'ਬੰਧ ਿਵਚ ਇੰ ਚਾਰਜ ਕਈ ਸਾਲ ਸੀ ਗਲ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਜੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰਸੀ ਸੰ ਚਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਪੇ*ੇਵਰ ਚਕਰ ਿਵਚ ਚੰ ਗੀ- ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ
ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਠ)ਸ ਖੇਡੇ , ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਸੂਰ ਿਵ*ੇ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਬਣ ਗਏ , ਸਾਥ ਦੇ ਪਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੀਕ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਥੇ ਨੂੰ ਿਰਹਾਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਕਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਸ ਿਵਚ , ਉਸ ਦਾ ਉਦੇ* ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮਾਸਟਰ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਿਜਤ ਲਈ ਇਥੇ ਿਰਹਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ .ਉਹ ਦੀ
ਜਨਣੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੀ ਹੋਰ ਡਰਗ ਤਸਕਰੀ , ਉਹ ਦੇ ਆਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ , ਇਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲੋ ੜ , ਸੁਣ ਅਤੇ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ *ਰਤ ਆਊਟਪੁਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ , ਇਕ
pushover ਦੀ *ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇਓਪਨ *ਾਸਨ , ਿਸਰਫ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ - ਿਵਗੜਨ
ਚਲਾ ਹੈ , ਜੋ ਨਾ ਬੁਰਾ guy , ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹਾਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਿਣਆ ਹੈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਕੇ
ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਗਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸਮਤ ਸੀ ਿਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ , ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆਵਾਰ ਸਾਨੂੰ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਕ ਨਾ ਤੁਰ , ਿਹਟ ਇਕ
ਬਕਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨ) ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਨ) ਉਜਾੜ ਿਵਚ ਇਕ ਬੀਤਣ ਦੀ
ਭਿਵਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਇਕ ਸੁਪਨ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਆਪਣੇ ਭਿਵਖ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ,
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ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਨ) ਿਵਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ
ਆਇਆਅਿਜਹੇ ਉਪਨਾਮ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ,
ਉਹ , ਮਿਹਲਾ ਦੀ *ਕਤੀ , ਮਹਾਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸੁਪਨ) ਨੂੰ
ਪਾਸ , ਪਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਿਗ'ਫਤਾਰੀ ਹੇਠ ਜਾਗਣ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ
ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀਨ) ਉਸ ਨੂੰ , ਇਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਿਬਹਤਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ .ਉਸ ਵੇਲੇ , ਸਾਨੂੰ
ਸਨੂਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਖੇਡਣ , ਪਾਣੀ ਦੀ
ਸਪ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿ*ਕਾਰ ਉਦੇ* ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਦੀ ਿਜਤ
, ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਚੰ ਗਾ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ;ਨ) ਅਜ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਫੀਟੀਨਟ ਹੈ .ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ,
ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਸਣ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ ਇਕ
separação.estamos , ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਾਰਡ ਅੰ ਦਰ , ਬਹਾਦਰ ਸੀ , ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਿਸਧੀ
ਸਿਹਯੋਗ ਨੂੰ ਪਰਬੰ ਿਧਤ quiseram-ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਦੋਨ= ਨੂੰ ਿਜਤਣ ਲਈ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ 8ਥੇ ਸੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ , ਨਾਲ
ਗਲ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ , ਇਕ ਆਮ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਸੀ , ਉਥੇ ਇਕ ਚੰ ਗਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ , Manuel ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਿਭ'*ਟ ਸੀ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ
ਸੀਿਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਹਟਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 1999 ਨੂੰ 1996 ਤਕ ਇਸ ਦੇ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ'ਧਾਨ ਖਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀਿਲਨਨ
ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਮਨੁਖ ਸੀ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
'ਤੇ ਕਾਤਲ ਿਵੰ ਗ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਵੰ ਗ ਅ ' ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਸੀ killer ਿਵੰ ਗ
ਮੰ ਿਨਆਸਾਨੂੰ ਦੇ ਿਬੰ ਦੂ ਲਈ ਇਕ ਿਭ'*ਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ , ਿਕਉਿਕ ਸਭ
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ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲਰ ਿਡਗਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਕ ਦੌਰੇ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ,
ਖੁਲ-ੀ ਛਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨ) ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਚਕੜ ਮੈਲ ਟਰੈਕ ਸੀ , BUE ਭਾਰੀ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ , ਪ'ਸਤਾਵ ਦੇ ਪ'ਬੰਧ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਸੀ ਿਲਆ, ਨੂੰ ਜੇਲਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਿਦ*ਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਪੈਸੇ ਲਈ , ਇਕ
ਸੁਣੀ ਪ'ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਠ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ esguiça 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਚਾ ਸੀ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਸੀ , ਉਹ
ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ , ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਿਭ'*ਟਾਚਾਰ
ਚੁਣੌਤੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਧ ਕਰਨ ਲਈ ਛਡ ਿਦਤਾ ਵਾਰ ਵਰਤਣ
ਲਈ ਹੈ ਸਿਥਰਗੁਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਸਸਟਮ
ਦਾ ਿਹਸਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਧਰਮੀ 8ਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ, 8ਥੇ ਸਨ , ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ , ਸੀਮੈਨੰ ੂ
Linhó ਿਵਚ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਡਰਗ ਿਵਕਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਫਸ
ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਡਰਗ ਡੀਲਰ , , ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕੈਦੀ ਵਰਤ
ਤੁਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ'ਬੰਧਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਿਭ'*ਟਾਚਾਰ ਿਵਕਰੀ ਡਰਗ ਦੀ ਅਸਲੀ
ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ ਆਏ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਸੀਇਸ ਨੂੰ ਲੂਿਯਸ Towers , ਨੂੰ ਵੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ
ਛਡਣ ਅਤੇ ਮਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਬੈਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ'ਸਤਾਵ
ਉਥੇ ਸੀ , ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਬਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਸਨ , ਜੋ ਲੋ ਕ ਇਸ ਫੰ ਕ*ਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਉਥੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ
ਿਦਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਡਰਗ ਿਵਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ,
ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਸਮਿਸਆ Manuel ਟੀ ਆਈ , ਜਦ ਹੈ .ਿਫਰ ਜਦ ਤਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
;ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ , ਸਬੂਤ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਰਕਮ ਦੀ , ਉਥੇ
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ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਲ , ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ
ਮਕਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਸੀ , ਪਰ , ਿਨਆਇਕ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀ* ਦੋ* ਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ- ਹੈ
, ਅਤੇਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਬਦੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਚੁਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਰਖਣ ਲਈ ਕਾਰਨ manear ਵਧ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ,
ਿਸਰਫ ਬਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ , ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ, ਵੀ ਇਸ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨਾ , ਗਵਾਹ ਨਾ ਸੀਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਡ ਕੀਮਤ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ .
ਿਚੜੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਜੇਲ- ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ , amorim ਮੁਖ ਛੇਤੀ ਿ◌ਰਟਾਇਰਮਟ,
Manuel ਟੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੀ ਿਮਲੀ .ਿਫਰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਰਾ*ਟਰਪਤੀ ਤਕ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਪਰਬੰ ਿਧਤ .
ਿਦ*ਾ , ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ .ਇਹ ਉਸ ਨ) ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਿਡਲੰਗ
b ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਕੰ ਮ *ੁਰੂ ਕਰ ਦਾ ਪ'ਸੰਗ , ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਹੈ , ਇਕ ਇਛਾ ਸੀ
EP ਦੇ ਪ'ਬੰਧ ਿਵਚ , ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ , ਵਾਰਡ ਦੇ ਅਧੇ
ਕੰ ਮ ਲਈ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਕਾਰਲੋ ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਸੀ,ਸਕੂਲ ਦੇ
ਿਪ'ੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਸਕਤਰ ਸੀ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਤਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੂੰ ਨ*ਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕ'ਮ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਬੈਗ ਚੋਰੀ , ਇਕ ਨ*ੇੜੀ ਸੀ , ਇਕ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪ'ੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁਤਰ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਤਰਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਕ ਘਾਤਕ ਨ*ੇੜੀ , ਸੀ , ਿਕਉਿਕਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਰਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਿਗਆ ਸੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿਵਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ , ਪਰ ਇਸ
ਨੂੰ , , ਚਲਾਕ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਿ◌ਪਾਰ ਉਹ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਿਵਚ
ਇਕ ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ , ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਿਸਆ ਮੈਨੰ ੂ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ,
ਜਦ ਨੂੰ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਨੰ ੂ
94

ਦਿਸਆ ਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ,
ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਿਟਆ ਦੀ ਿਕਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ
ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛਡ ਧ'ੋਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ funny ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਹੈਰੋਇਨ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਹੋ ਜੰ ਗਲੀ , ਕੁਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ
ਿਡਊਟੀ , ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ , ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ , ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਾਰਡ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ
ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਝਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਕਿਹਰ ਦੇ 8ਚੇ ਸੀ ਿਕ ਉਥੇ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਸੀਵਖ-ਵਖ ਹੰ ਗਾਮੇ ' ਮੈਨੰ ੂ ਬਣਾ ਨਹੀ ਜਾ
ਸਿਕਆ ਹੈ , ਲੜਦਾ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਕਾਰਨ ਲਏ , ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੇ ਹਨ ਕਰਨ ਲਈ, ,
ਮੈਨੰ ੂ , ਸੀ ਸਾਥੀ ਦੀ *ਾਨਦਾਰ ਅੰ ਕੜੇ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਰੋਇਨ ਮੈਨੰ ੂ ਸੰ ਤੁ*ਟ ਸੀ,
ਿਗਆ ਸੀਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ
ਵਰਤਣ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੀ
.ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ , ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ , ਸਾਨੂੰ ਮਧ ਿਵਚ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇ*ਕ* ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ
ਇਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ , ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮੁੰ ਡੇ ਸਨ ਮੈਨੰ ੂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ
ਿਸਿਖਆਇਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਕਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਖਣ ਲਈ , ਖਪਤ ਚਕਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਚੰ ਗਾ ,
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸੈਕਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾ ਤਨਹਾਈ ਿਵਚ ਵਾਰ ਖਰਚ
ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀਸੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਿਸਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ .
ਦਸ ਮਹੀਨ) ਿਲਨਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ 1998 ਿਵਚ ਯਹੂਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇਕ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਨਾ ਿਕ
ਿਸਟੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ .
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ਮੈਨੰ ੂ , ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ *ਾਸਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ , ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਜ ਅਨੁ*ਾਸਨੀ ਨਤੀਜੇ ਿਵਚ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਤਫ਼ਤੀ* ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਹਾਰਡ *ਾਸਨ , 111 ਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਿਸਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਦਾ ਹਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਟੀ.ਵੀ., ਰੇਡੀਓ ਕੋਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ,ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਹਮੇ*ਾ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਸੀ , ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੰ ੂ ਲੈ ,
ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਸੁਸਾਨਾ
ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ*ਕ* ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ awesome ਸੀ
.ਕਈ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਢ , ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰ
, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਸ ਨੂੰ ਲੈ ਮੈਨੰ ੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ , ਜਦ ਿਦਨ ਿਵਚ
ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਭਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਲੁਟ , ਜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਅਨੰਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਨਾਲ
ਨਾਲ .
ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆ, ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਪ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਹੁਣੇ ਹੀ
ਦਬਦਬਾ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ 111 slim ਚੇਨ ਦੇ ਿਸਰ ,
ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ ਦੇ ਿਸਰ amorim ਔਲਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਇਕ ਲੰਮਾ, ਨ) ਸੁਿਣਆ
ਸੀ, ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ guy ਨਾ ਸੀ,ਮੈਨੰ ੂ yes ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ
ਪਿਹਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਿਵਚ ਛਡ
, ਜ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਤਕ ਵਾਰ 'ਤੇ ਸੀ, piss ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ) ਿਕਹਾ , ਜੋ ਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰ ਪ'ਾਪਤ , ਬਪਿਤਸਮਾ ਗਾਰਡ ,Boss ਵਰਗਾ ਸੀ ਕੋਈ
ਵੀ ਇਕ ਦੇ ਬਦੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਹੀ ਸੀ , ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ , , ਮੈਨੰ ੂ
, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਮੈਨੰ ੂ , ਸਭ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਥੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਗਾਰਡ ਸੀ
ਅਸਫਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਿ◌ਸਹਤ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਸੀ , ਅਤੇ PBX ਨੂੰ ਵੇਿਖਆਉਲਝਣ , rodearam- ਉਹ ਅਸਫਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਮੰ ਟ
ਚਲੀ , ਪਰ ਆਕੜ ਮੇਰੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਿਫਰ , ਆਇਰਨ ਗਾਰਡ ਨ) ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ
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ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਇਕ ਗਾਰਡ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਗਆ ਸੀ , ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਿਰਆ
ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ , ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਉਹ ਵਡੀ ਘਟਦੀ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਨਾ ਸੀ , ਬਪਿਤਸਮਾ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਚੇਨ ਦੇ ਿਸਰ , amorim ਬੌਸ ਨੂੰ
ਹਰਾਇਆ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਗੁਆ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ
ਦਿਸਆ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ ਫਲੈ ਗ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਸੀ, ਿਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨ)
ਹਥਕੜੀ ਿਗਆ ਸੀ , ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਦੇ* ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਲੋ ਹੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ ਝੰ ਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਢ ਿਦਤਾ , ਬਾਸ handcuffs ਲੈ ਣ ਲਈ
ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆ ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆਤਫ਼ਤੀ*
ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ , ਜਦ ਤਕ ਸੁਰਿਖਅਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ .
ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਜਬਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪ'ਤੀਿਨਧਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ,
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਲਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੌਸ ਸੀ ਸੀ , ਿਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰ ਗਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ , ਸਭ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ.ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਿਲਆ, ਸਭ ਮਨੁਖੀ ਿਸਰ , ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਸੀ , ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ
, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਬਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ , ਿਸਧਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਦਖ਼ਲ
ਨੂੰ ਛਡ ਆਦਰ , ਨੂੰ ਿਜਤਸਾਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ , , ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ mareações ਨੂੰ ਦੇ ਮਗਰ
ਕੁਝ ਵੀ , ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਰਿਹਣ ਲਈ ਜੀਿਵਤ ਹਨ ਉਥੇ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਜਗ-ਾ ਨੂੰ ਇਕੋ
*ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਹੋਣ , ਬੰ ਜਰ ਜਗ-ਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ , ,
ਕਤਲ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ,*ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਚਾ ਲੜੀ ਿਵਚ 16 ਸਾਲ
ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਅਪਰਾਧ ਿਵਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰੀ , ਜੋ ਿਕ ਰਸਤਾ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਕੇ , ਿਬਲਕੁਲ ਕਤਲ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁ*ਿਕਲ ਨੂੰ ਜੇਲ- ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਡਗ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਚਨਬਧ ਸੀ ਕਿਹਣ ਲਈ Hugo ਹੈ, ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਿਖਆ
ਫਲੈ ਗ ਿਵਚ ਇਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਵਾਰ 'ਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ,
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ਹੰ ਗਰੀਆਈ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਿਲਨਨ ਦੇ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਿਸਗਰਟ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਇਕ
ਸੰ ਪਰਕ

ਫਿੜਆ

ਹੈ,

ਪਰ

ਕਰਨ

ਲਈ

ਇਸ

ਨੂੰ

ਛਡ

ਿਦਤਾਸਾਨੂੰ

muitashorasfechados , foiumconhecimentode ਹਾਲਤ ਇਕ ਵਾਰ
, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 8ਥੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਗਆ ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ, ਉਸ ਨ)
ਿਵੰ ਗ ਅ 'ਤੇ ਉਥੇ ਸੀ ਵੇਖੋ, ਨੂੰ ਇਕ ਿਵੰ ਗ ਮੰ ਿਨਆ ਕਤਲ , ਉਹ ਵਾਰਡ , ਇਕ ਚੁਪ
ਿਵੰ ਗ , ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਸਥਤ ਕੈਦੀ ਿਵਚ ਸੀ,ਜੇਲ- ਿਵਚ
ਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ , ਡੀਲਰ ਉਥੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ
Dauphin ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਅਟਕ ਿਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ , ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ , ਉਸ
ਨ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ , ਨ) ਦੇਿਖਆ ਿਕ ,
ਿਸਆਣਾ ਸੀ, 8ਥੇ ਸੀ, ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਚੰ ਗਾ chavalo , ਪਰ ਉਸ ਨ) , ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇਕ ਵਧੀਆ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾ* , ਕੇਪ ਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਿ◌ਮਤੀ ਦਾ ਮਾਪੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਹ , ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਜੰ ਗਲੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਿਲਆ ਸੀ , ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਬੰ ਧ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਦੀ
ਿਜ਼ਦ ਸੀਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ , ਹੰ ਗਰੀਆਈ
ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸੀ , ਲੋ ਕ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਕੇਪ Green ਤਕ ਆਉਣ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕ ਇਲਾਕੇ , ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀ ਸਨ , ਪਰ ਉਹ ਹੈ,
ਗਲੀ 'ਤੇ ਸੁਤੇ ਨਾ ਦੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੇ*ਕ*ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਿਸਿਖਆ ਸੀ ਜਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਛਤ , , ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰਿਖਆ ਅਤੇ ਇਕ ਅਸਲੀ ਿਸਿਖਆ ਸੀ , ਜੋ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ , ਪਰ 8ਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਉਥੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾ , ਸੀ
ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋ ਕ ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕ ਹਨ , ਪਸੰ ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁਣ ਲਈ ਰਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , , ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ
ਿਦਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ , ਪਰ ਉਸ ਨ) ਿਫਰ ਵੀ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਖਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹਨ)ਰੇ 98

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 8ਥੇ ਸਨ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ , quartermaster ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਨੂੰ
ਯਾਦ ਜਦ, ਜੋ ਿਕਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ ,
ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ , ਸਮਾਰਟ ਸੀ ਇਕ ਰੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ , ਇਕ ਪਾਗਲ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਵਾਰ ਸੀ , ਸਭ ਦਾ ਹਕ ਹੈ , ਇਸ ਦੀ ਿਦਖ , ਜੰ ਗਲੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਿਕ ਿਚਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਡੇ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸੀਮੈਨੰ ੂ , ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਜਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ
ਅਿਜਹੇ , ਰੂਪੋ* , ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾ*ੀਏ 'ਤੇ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ , ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗਰੰ ਟੀ*ੁਦਾ ਭਲਾਈ ਹੈ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਕਾਰਵਾਈ , ਸਾਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਕਿਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਨੁਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ , ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਥ ਿਵਚ ਹਥ ਚਲਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ, ਉਹ ਸੈੱਲ
ਿਵਚ ਛੋਟੇ ਿਬਟ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਹਾਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
, ਉਸ ਨੂੰ ਿਵੰ ਗ ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵੰ ਗ ਤਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਸੈੱਲ ਿਵਚ , ਮੇਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੀ ਸੀ , ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਪ Verdean , ਗੁਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਹੀ
ਸੀਕੁਝ ਵਾਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨ) ਵਖ-ਵਖ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਤਬਾਦਲਾ ਅਖਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਜ ਸਵੇਰੇ ਛੋਟੇ ਿਬਟ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨੂੰ ਸਨ , ਹੀ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮ ਲਈ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਿਦ*ਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ , ਹੋਰ ਲਟਕਾਈ ਨੂੰ
ਛਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੀਕਰਨ ,
ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਵਚ ਬਲਦ ਦੇ ਿਸਰ ਹੈ, ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਜੁੜ ਹੋਏ ਮਧ ਿਵਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ dávamo-ਪਰ Hugo
ਸਾਨੂੰ Pudemo ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿਵੰ ਡੋ ਲਈ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨ)ੜੇ ਸਨ , ਿਵੰ ਗ ਅ 'ਤੇ ਸੀ , ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸੈੱਲ ਿਵਚ *ੋਰ ਦਾ
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ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਿਣਆ , ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਿਧਆਨ ਿਖਿਚਆਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ
ਜੋ , ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਹੰ ਮਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਹ ਨੂੰ
embody ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰੂਹ ਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਿਜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ .
ਮੈਨੰ ੂ *ੋਰ ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ ਸੁਿਣਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ , ਿਵੰ ਡੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅਗਲੀ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਉਸ ਰਾਤ :
- ਕੌ ਣ 8ਥੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ?
ਉਸ ਨ) *ੋਰ ਹੋਇਆ, ਸੁਿਣਆ ਸੀ , ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹਾ:
-'m Hugo , ਮੈਨੰ ੂ ਇਥੇ ਹੋਰ ਅਖਰ ਿਰਹਾ .
ਇਹ ਪ'ਵਾਨਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ , ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਉਹ ਸੈੱਲ ਵਾਰਡ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਆ , ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ-ਣ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆ , ਪਰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਫਰ ਸੀ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਵਾਰਡ ਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਕ ਉਸ
ਿਦਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ 'ਮੈਨੰ ੂ ਚੁਪ ਰਖਣ ਲਈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ,
ਸਟਾਰ ਸੀ , Hugo ਸੀ ਪਲ ਦਾ ਮਨੁਖ ਸੀ , ਡਰਗ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈਰੋਇਨ ਟਰੈਿਫਕਰਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ , ਸੋਿਚਆ ,
ਉਹ , ਇਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰੀ *ਬਦ ਦਾ ਕੋਲਾ , ਇਕ ਵਡੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਗ਼ੀ ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ , ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ , ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸੀ, ਖੁਲੇ - ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡ ਹੈ , ਪਰ
ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਿਵੰ ਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਲੀ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ , ਆ ਜਾਵੇਗੀ,
ਜਾਣਦਾ ਸੀਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬੇਤੁਕੀ ਿਵਚ , ਮੈਿਸਡੋਿਨਆ, ਿਵਚ ਸੈਰ ਦਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ
ਘਟਨਾ ਬਰਫ ਦੀ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ .
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ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ , ਨਾ*ਤਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਕੀਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਿਫਰ , ਸਕੂਲ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੁਟੀਨ ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇ
ਬ'ੇਕਫਾਸਟ ਜਾਣ , ਸਕੂਲ ਜਾਣ , ਰੇਲ ਗਡੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ,ਵੀ ,
ਆਦਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਚਮੁਚ ਆਦਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਪਰ ਹੀ ਡਾਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੈਸੇ extorted ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , ਇਕ
ਢੰ ਗ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ Piranhas ਖਪਤਕਾਰ ਸਨ ,
ਜੋ ਮੁੰ ਡੇ ,ਹੋਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ , ਿਕਉਿਕ ਹਮੇ*ਾ
ਗੁੰ ਮਰਾਹਕੁੰ ਨ , Hugo Angolan ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਿਲਆ
ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਚੰ ਗਾ " ਭਾਵਨਾ " ਸੀ , ਛੋਟੇ ਿਬਟ ਨਾਲ ਸੁਰਿਖਆ ਫਲੈ ਗ ਲਈ ਸੀ,
ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰੂਯਾਹ ਬਾਲ ਪ'ਗਟ ਹੋਇਆਨੂੰ ਇਕ tracksuit ਪਟ , Emilio
8ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) Emilio ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਪਟ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਕਦੇ , ਉਹ ਇਕ ਵਡੀ ਲੜਾਈ Emilio ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ
ਕਦੇ ਵੀਹਾਈ ਕੋਈ , ਿਫਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ , ਨਬੀ ਨੂੰ , ਦੇ ਬਾਅਦ , ਮੇਰਾ ਸੀ , ਇਕ
ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਨਕ*ਨ ਦੀ ਸੌੜੀ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ,
raunchy ਸੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਥੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀਿਥਨਰ ਸੀ , ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ
ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ
Emilio ਇਕ ਸੁਕੇ ਆਦਮੀ ਸੀ , ਵਡੇ ਲੜਾਈ :. ਸਰੂਯਾਹ ਬਾਲ ਮਜਬੂਤ ਬਾਰੇ 90
ਿਕਲੋ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਿਦਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਥੇ ਸੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖਾਸ , wanted- ਬਾਲ
ਸਰੂਯਾਹ3 ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਭੇਜਣ , ਇਸ ਨੂੰ
ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਚ ਕਰਨ ਦੀ
ਹੈ, ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ .ਬਾਲ ਸਰੂਯਾਹ ਪਟ tracksuit ਿਲਆ ਅਤੇ ਹਥ
ਿਵਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਿਲਆ ਹੈ ਬਾਅਦ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ;ਮੈਨੰ ੂ Emilio ਿਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਤਾ
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ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਲੀ ਬਾਲ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਵਰਗੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੋਿਚਆ ਕਦੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਲਤJਾ ਫੜ , Emilio ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ
ਮਾਮਲੇ 'ਚ , ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ
, ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਫੜ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡੀ ਨਾ
ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਫੜ ਪਲ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਸੀ ਜ ਪਰਵੇ* ਸੈੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ
ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ , ਮਹਾਨ ਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ ਪੇ* ਕਰਦੇ ਹਨ , ਨਾ ਸੀਬਣ
ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ , ਜੋ ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਿਵਖਬਾਣੀ ਹੈ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ
ਰਹੇ ਸਨ , ਸੋਿਚਆ, ਪਰ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ
ਸਿਕੰ ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਨਾ ਸੋਿਚਆ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ , ਕੀ
ਹੋਇਆ ਪਿਹਲੀ ਪਲ ਤਕ , ਅਣਹੋਣੀ ਦੀEmilio , ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਨਾ , ਉਹ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹਮੇ*ਾ ਸਾਡੇ ਿਸਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ , ਜਦ ਦੂਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾ
, ਦੋ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਬਲ ਿਮਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣ ਿਦਉ , ਅਤੇ ਜੋਅ ਨ) ਕੀਤਾ ਬਾਲ ਨੂੰ
ਮਜਬੂਰ ਫੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਤਕ ਿਡਗ ਿਗਆਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ,
ਜੋ ਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਚਦੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣ ਿਵ*ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਿਬਟ ਭਜ ਿਜਤ , ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਖੁ*ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਸੋਿਚਆ, ਪਰ , ਵਡਾ ਸੀਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ , ਉਹ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ , ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨ*ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਇਕ ਜੀਵਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰ ਗੇ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਰਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈਨਾਲ ਨਾਲ , ਸਾਨੂੰ ਡਰਗ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ , ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ
ਿਵਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨੂੰ
ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਤਕ , ਸਭ banal ਥੀਮ ਤਕ , ਦੂਰ-ਦੂਰ
ਤਕ ਵਖ ਥੀਮ ਦੀ ਿਵ*ੇ ' ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ , ਜੋ ਲੋ ਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ , ਹਮੇ*ਾ ਨੂੰ
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ਪੜ- ਿਗਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,, ਹੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ , ਬਾਲ ਹਥ
ਛਡ ਸਰੂਯਾਹ , Emilio ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ , ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਲੀ ਬਾਲ
ਨਾਲ ਚੰ ਗਾ " ਭਾਵਨਾ " ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਹਣਾ , ਇਸੇ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਇਥੇ
ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਛਡ , ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਸੌਣ ਸੀਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ .ਸਰੂਯਾਹ
ਬਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਹੈ ਿਕ ਦੂਰ ਿਮਲੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖੁ* ਸੀ , ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ,
ਸਭ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ , ਹਥ ਦੇ Platinum ਿਵਚ ਪਾ ਿਦਤਾ ਸੀ , ਨੂੰ ਜੇਲ- ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 3 ਹਫਤੇ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਮਨ ਿਮਲੀ ਜਾਣਦੇਮੈਨੰ ੂ , ਪਰ ਿਤਆਰ , ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ .
ਿਕ, *ਾਇਦ , ਮੈਨੰ ੂ Hugo ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਸੀ , ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਯਾਹ ਬਾਲ
ਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ ਝੰ ਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਕ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ
ਿਦਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, , ਸੁਰਿਖਆ ਪਵੇਲੀਅਨ ਿਵਚ ਸਨ
ਆਿਗਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀਸੰ ਘਣਾ ਨੂੰ ਜੇਲ- ਬੁਿਨਆਦੀ ਕੁਝ , teres ਇਕ ਤੌਲੀਆ ,
ਇਕ teres *ੀਟ , teres ਪੜ-ਨ ਲਈ ਇਕ ਿਕਤਾਬ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਰ ਸੈੱਲ ਹੈ,
ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਜਦ ਤਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ , ਅਲਗ ਹੈ , ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ23 ਘੰ ਟੇ ਇਕ
ਿਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਵਚ ਰਿਹ , ਅਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਆਿਗਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ , ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਣ
ਿਵਚ ਹੋ ਲਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇ*ਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵਰਗੇ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਬਾਿਰ* ਿਵਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ , ਜੋ ਿਕ ਬਰਫ ਦੀ
ਪ'ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ .
ਸਾਰੇ ਦੁ*ਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਟ Dauphin ਿਵਚ ਦੋ
ਵਾਰ ਚਾਕੂ Hugo ਹਮਲੇ ਿਵਚ, ਜੋ ਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ , ਪਰ , ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ,
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ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਗ'ਾਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ , ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕੀਤਾਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਕਹਾਣੀਆ , ਦੇ ਬਾਰੇ 10 ਗ'ਾਮ , ਉਹ ਗਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਗ'ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਆਪਣੇ Dauphin ਉਪਨਾਮ ,
paws , paws ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ
, ਨੂੰ ਇਕ ਮਰੇ ਹੋਏ , ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਾਰ ਤੇ ਇਕ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਕੀਤੀਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ *ਾਮਲ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਚੋਟੀ ਦੇ , ,
ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਿਸੰ ਟਰਾ ਿਲMਬਨ ਿਵਚਕਾਰ ਬਕ
ਤਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ convoys ਸੀ.ਹਮਲੇ ਿਸੰ ਟਰਾ ਗਡੀ ਿਲMਬਨ ਬਾਹਰ ਵੀ
8ਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾ ਆਦਮੀ ਉਥੇ ਿਗਆ ਸੀ , ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਤਲ ਵਚਨਬਧ , ਜੋ ਉਸ ਨ) ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਬਤ ਕਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ
, ਉਸ ਨ) ਕਤਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਗੂ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੇ
ਵੀ ਦੋ*ੀ ਕਰਾਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵਧਉਸ ਨ) ਜੇਲ- ਦੀ ਯਾਤਰਾ , ਉਸ ਨ) ਿਸਰਫ ਉਹ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ , ਇਕ chibadela ਕੇ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਉਹ ਵੇਚ , ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਡਰਗ ਰਿਖਆ , ਉਸ ਨ) ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ safes ਦਾ ਪ'ਬੰਧ ਕੀਤਾ , ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਜਤ ਨੂੰ ਡਰਗ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਗ ਫਿੜਆ ,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਈ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇਆ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਹੈ .
ਉਹ ਕੇਕੜਾ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਤਾਈ ਉਪਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜੋ ਿਕ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਉਸ ਨ) ਇਕ ਹਥ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਤ ਦੇ ਸਕਦਾ , ਹੋਰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
, ਜੋ ਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ ਹੈ ਅਤੇ Hugo ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ
ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ ਿਚੰ ਬੜੇ ਸੀ .ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕ'ਮ ਦਾ ਿਪਛਾ , Dauphin ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ
ਵੀ ਬਹੁਤ , Coimbra , ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਬਟ ਡਲਾਸ ਤਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ ;ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਲੁਟ , ਿਕਉਿਕ Hugo ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ ਵਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ
ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ 27 ਜੂਨ , 1998 'ਚ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ) , ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ
104

ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਕ , ਹੋਰ Piranhas ਸਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ , ਜੋ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ , ਇਕ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਸੀਸਮੋਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਖਪਤ 40 ਗ'ਾਮ , ਸਾਨੂੰ
ਵੀ ਉਸੇ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ , ਪਰ ਇਹ Piranhas ਮੈਨੰ ੂ
ਹਮੇ*ਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇ*ਾ , ਨ*ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਕ'ਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਖਿਚਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਲੰਗੜੇ ਛਡ ਜਦ
ਸੀਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਸੜਕ ਿਵਚ ਇਕ ਬੰ ਪ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਅਸਲੀ bitch
ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ, , ਨੂੰ wiggle ਕਮਰੇ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਦੋਸਤ ਆਕਰਿ*ਤ .
ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ conviviality ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪ'ਸੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਲ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਲੋ ਕ , ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਦੁ*ਟ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਦਾ ਪ'ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਬਚਾ ਕੀ ਲਾਭ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬੀਮਾਰ ਗਲ ਕੀਤੀ , ਵਲ ਿਧਆਨ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ
ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਲਈ
ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਰਗਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਪਰੇ*ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਜੋ
ਿਕ, ਹਮੇ*ਾ Surf ਿਲਆ ਹੈ ਹੈ , ਚੰ ਗੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਤੇ ਰੋ*
ਨੀ ਹੈ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਲੋ ੜ ਸੀ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੰ ਯੁਕਤ ਫੋਰਸ ਬਣ , ਉਹ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਸਾਡਾ ਮਦਦ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ , ਬੀਮਤ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਸੀਮੈਨੰ ੂ , ਚਾਰ ਖੰ ਭ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਹੀ , ਯਹੂਦੀ
ਘਾਟੀ ਿਵਚ ਇਕ ਕੋਰਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ Hugo ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਪਹੁੰ ਚੇ , ਜਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋ -ਿਤੰ ਨ
ਮਹੀਨ) ਦੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ
Hugo ਨੂੰ ਿਕਹਾ , ਜਦ ਵਾਦੀ ਯਹੂਦੀ ਖੰ ਭ A, B , C , D , ਮੈਨੰ ੂ , , d ਿਵਚ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ Coimbra ਤਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਡਾਉਿਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਪਰ ਉਸ
ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੀਨ Dauphin ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਡਰ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ , ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬੇਸੋਚੇ
ਰੋਿਕਆ ਕੇ ਇਥੇ 3 ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ , ਓਰੇਲ , ਭੇਜਣ
ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ , ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਨਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਨ)
, ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ , ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਪਰ ਉਸ ਨ) Dauphin ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦਾ ਡਰ , ਹੀ ਜੇਲ- ਿਵਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਦਾ ਆਦਰ ਸੀ , ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਅਿਜਹੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਾਿਣਆ ਬਦਲਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ , ਪਰਮੈਨੰ ੂ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਭੁਲੋ ਿਕ ਨੂੰ ਦਿਸਆ , ਬਦਲਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਸੀ, Dauphin ਨਾਲ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਿਰ*ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲ ਗਏ ਸਨ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਕੀ ਪਸੰ ਦ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਸੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਅਤੇ ਇਕ ਸਫ਼ਰ Hugo Linhó ਰਸਤਾ ਿਵਚ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਿਡਟ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਿਵਚ ਹੋਇਆ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਦੋ*ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤਕ ਇਹ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ .ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਣ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਰਫ
ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ , ਛੋਟੇ ਿਬਟ , ਜਾਨਸਨ , ਅਸਲੀ ਫੁਟਬਾਲ
ਪਲੇ ਅਰ, ਉਹ ਸੀ, ਜ Toni , ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਿਜਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੇਨ ਦੀ
ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀSeagull , ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰੂਯਾਹ ਿਗਆ ਸੀ , Linhó ਿਵਚ ਵੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਈ ਹਮਲੇ ਨ) ਟਰੈਿਫਕਰਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ
ਸੀ umasraparigas , chavalas ਦੇ ਨਾਲ , ਉਸੇ ਹੀ ਛਤ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ , ਨੂੰ ਿਗ'ਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸੀਮੇਰੇ
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ਉਸ ਨ) ਆਪਣੇ ਸੀ .
ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਲਟ ਿਗਆ ਸੀ , ਘੋੜਾ ਖਾਧਾ , ਜੋ ਿਕ
ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਦੋ ਵੇਸਵਾ ਸਨ , ਇਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣ
ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਸੀ.ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗੀ ਲੈ
ਨਾ ਸੀ , ਵਾਰ ਤੇ ਕੋਕੀਨ ਖਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਿਰ*ਤਾ ਰਿਖਆ , ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੂੰ ਸਰੂਯਾਹ
ਪਸੰ ਦ ਅਤੇ ਅਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨ*ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਤਸੁਕ ਮੈਨੰ ੂ
ਹਮੇ*ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਣ ਲਈ ਲਈ ਸਰੂਯਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਹੈਘੋੜਾ ,
ਹਮੇ*ਾ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਚੇਨ 'ਚ *ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ , ਉਸ ਨ)
ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਚ 8ਥੇ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ
ਯਹੂਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵਚ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਵਾਰ ਿਵਚ, , ਛੋਟੇ ਿਬਟ ਚੰ ਗੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ , ਰਸਤਾ
ਉਥੇ ਸਨਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਨ*ੇ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ 8ਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵੈਲੀ ,
ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ
ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੇਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਣ ਸੀ , ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਚੇਨ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਤਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕ ਚੇਨ ਸੀਇਕ ਭਾਰੀ
ਪ'ਿਸਧੀ .
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ
ਦੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਉਥੇ Dauphin ਅਤੇ ਅਸਲੀ
Pinocchio ਿਵਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅੰ ਤਰਰਾ*ਟਰੀ ਡਰਗ ਤਸਕਰੀ
ਲਈ ਿਗ'ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਪਾਇਆ *ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਲੀਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ
ਇਕ ਿਰਕਾਰਡ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ*ੁਰੂ ਕੀਤਾ , ਜਦ 8ਤਰੀ ਦਖਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ,
ਅਤੇ ਿਵਚ, ਜੋ ਿਕ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਹੈ .Pinocchio
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ਉਸ ਨ) ਇਸ ਨੂੰ ਿਹੰ ਸਾ ਦੇ ਡਰੈਿਸੰ ਗ ਰੂਮ ਿਵਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ , ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਭ
ਹਮਲਾ ਿਦਤਾ ਹੈ , Dauphin ਹਰਾਇਆ ਨੂੰ Hugo ਕਰਨ ਲਈ ਨ*ੇ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ;ਡਾਉਿਫਨ ਵਡੇ ਪੈਕੇਟ ਵੇਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ Pinocchio
Dauphin ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਆ , ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ .
, ਮੈਨੰ ੂ ਸਮਿਸਆ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ
ਇਕ ਘਟਨਾ ਸੀ , ਪਰ ਵਾਰ ਆ , ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਰਿਜਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੀ
ਕਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ marcão ਉਪਨਾਮ ਿ◌ਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਿਪਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸੇ ਪਾਇਆਸਾਲ
ਵਧ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਿਤਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰ ਗ'ਿਹ
ਬਣਾਉਣ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ'ਗਟ ਹੈ marcão ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਸੰ ਗ'ਿਹ ਦਾ ਇਕ ਸੀ
ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਿਦਉ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਲਈ, ਉਹ ਸਹੀ
ਪਾਇਆਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 8ਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਭੰ ਡਾਰ ਨੂੰ
ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਚਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਟੀ ਚੜ- ਕੇ .ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨ)
ਸਰੀਰਕ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ *ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਐਕ*ਚੇਜ਼ ਸੀ ,
ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁ*ਮਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ *ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
, ਮੈਨੰ ੂ ਓਮ ਮੈਨੰ ੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਕੀ ਹੋਇਆ , ਮੈਨੰ ੂ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੀ
ਇਕ ਵਾਲੀਅਮ *ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਫੁਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਇਆ ਸੀਉਸ ਨ) ਿਵਰੋਧੀ ਟੀਮ 'ਚ , ਸੀ ਦੀ ਿਜਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤੰ ਬਾਕੂ
ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਮੇਰਾ ਹੈ Toni Gull , Jorge , ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋਅ ਲੂਿਯਸ
ਅਤੇ ਿਖਡਾਰੀ ਨ) ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਣ ਤਕ ਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਭੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ, , ਉਸ ਨ) ਰੇਮਨ 'ਤੇ ਵਚਨਬਧ ਹੈ ਆਏਗਾ
, ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਲੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਲਗੇ ਸੀ , ਸਾਨੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਵੀ, ਜੇ ਨੂੰ ਿਜਤਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਿਸਰ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ , ਖਤਮ ਹੋ , ਕੀ ਹੋਇਆ
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ਹੈਿਜਪਸੀ , ਉਹ ਹੈ chatearam , ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਨਾ ਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਿਰਕਾਰਡ, ਮਧ ਿਵਚ ਿਹਟ ਹੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਤੰ ਬਾਕੂ ਵਾਲੀਅਮ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਚੁਪ ਿਡਗ ਿਗਆ ,
ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ marcão guyਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ
ਖੇਡ 'ਚ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਸੀ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ'ਵਾਨ ਕਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਇਕ ਿਖਡਾਰੀ , ਹਮੇ*ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀ , ਜਦ ਸਮਿਸਆ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀ.ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ guy
ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਿਨਰਾ*ਾਜਨਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ;ਮੈਨੰ ੂ , ਤਰਖਾਣਾ
ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਸੈੱਲ ਪ'ਾਪਤ ਦੁਰਲਭ ਸੀ , ਯਹੂਦੀ
ਮੇਰੇ ਵਾਦੀ , ਅਟਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਜ ਿਦਨ ਤਕ, 8ਥੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸੇ
ਲਈ , ਗਾਰਡ ਮੈਨੰ ੂ ਸੈੱਲ ਖੁਲ-ਾ ਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਿਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ,
ਅਕ ਿਗਆ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਥਲੇ ਨੂੰ ਅਪਗ'ੇਡ ਛਡਣ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ marcão ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੀਤੀ , ਨਾ ਸੀ , ਿਨਰਾ* ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ , ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਿਵ*ੇ
ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚਉਹ 8ਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਦਨ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਨਾ , ਭਾਵ, ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ desferi ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਾ ਸੰ ਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) , ਪਰ
ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਪੜ-ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀ , ਇਕ ਲੜਾਕੂ ਸੀ, ਪਰ , ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹਤਾ* ਸੀਵਾਰਡ , ਨਵੀਨ , ਦੇ ਿਸਰ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਮ ਸੀ , ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਛੇ ਫੁਟ ਲੰਮਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ , ,
ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ , ਉਹ ਇਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ' ਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਛਡ ਿਦਤਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਨ) , ਮੇਰੇ precavi , ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਤੌਰ ਿਨਰਾ*ਾਜਨਕ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਰ ਿਲਆ ਸੀ , ਉਸ ਦੇ ਿਹਸੇ ਨੂੰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇ*ਾ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ' ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਿਕ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਸਲਤ
ਹੈ , ਆਮ ਸਮਝ ਕਰਾਰ ਮਿਹਲਾ ਛੇਵੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰਨੂੰ ਵੀ ਲੋ ਕ ਹਨ.ਸਭ ਦਾ
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ਸਨਮਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਕ ਿਵਚ , ਛੇਵੇ ਭਾਵਨਾ , ਅਚਾਨਕ ਹੈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ , ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ ਕੀ
ਹੋਇਆ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਲੀਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੀ , ਿਕਉਿਕ, Hugo ਰਸਤਾ ਨ) ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਮੈਨੰ ੂ
ਤਨਹਾਈ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ , ਜੋ ਿਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਪਿਹਲੇ ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਪਿਹਲਾ, ਮੈਨੰ ੂ ;ਮੈਨੰ ੂ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਸੀ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਿਹੰ ਮਤ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਲੀਨ , ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਇਕ ਯੋਧਾ ,
ਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ , ਇਕ ਕਵੀ , ਕਿਵਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ,
ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਲੀਨਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧ ਿਬਹਤਰ ਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
.ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ *ਬਦਾ ਦੀ ਰਚਨਾ , ਸੁਣਨਾ ਪਸੰ ਦ , ਇਕ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ
ਸਮਰਿਪਤ , ਮੈਨੰ ੂ , ਇਸ ਨੂੰ , ਵੀਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ,
ਿਜਥੇ ਮਧ , ਿਵਚ ਬਦਲਾ ਿਮਲੀ , , ਚਤੁਰ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ , ਉਸ ਨ) ਭਜ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਚਤਰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸੀਜੇਲ- ਦੇ ਆਬਾਦੀ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਫਿੜਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਨ ਲੋ ਕ , ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਲੋ ਕ ਸੀ, ਪਰ
ਨਾ.ਮੈਨੰ ੂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਿਲਆ ਜਦ, ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੀ , ਿਜਥੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ ਸਨ , ਿਕਉਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਨਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ , ਸਾਨੂੰ ਹਨ)ਰੇ ਦੇ *ੇਰ ਬਣ
ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆਮੇਰੇ ਜੀਵ , ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਿਵਚ ਸੀ, ਸੀ,
ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪੁ*ਟੀ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਰਿਖਆ ਸੀ , ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਮੁ*ਕਲ ਬਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੌਖਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , 8ਥੇ ਹੀ ਸੀ .
ਇਹ ਿਲMਬਨ ਦੇ ਇਕ ਮਧ ਚੇਨ ਹੈ , ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ , ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਤਨਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ,
ਉਥੇ ਹਮੇ*ਾ ਚੰ ਗਾ ਕਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੇ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੈ , ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ motherfuckers , ਕੁਝ ਵੀ
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ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਡਰ ਹੈ , ਨਾ ਸੀ ਰਿਖਆਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ , ਚੰ ਗਾ ਹੋਣ ਤਕ ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸੇ ਹੀ , ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ , ਜੋ ਰਖਵਾਲਾ ,
conciliator , , ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 'ਮੇਰੇ
desabafavam ਿਜਹੜੇ ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਗਏ ਸਨ , ਜੋ ਿਕ, ਕੁੜਤਣ ਸਨ ਸੀਏਕਤਾ
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਾ*ਾ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸੀ.ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰ ਗਾ
ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ *ਰਤ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ , ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ *ਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਰ ਸੀ, ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰ ਮ
ਕਰੇਗਾ , ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆਿਦ*ਾ ਨ) ਸਟਕਚਰ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ
ਕੁਝ ਦੀ ਿਦ*ਾ ਨਾਲ ਿਜਤ ਲਈ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ .ਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਿਦ*ਾ ਿਵਚ ਿਲਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਚੇਨ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ , ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਸੀ ,
ਇਕ ਤਾਨਾ*ਾਹ *ਾਸਨ ਸੀ , ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁ*ਕਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਛਡ ਕੇ ਨਾ ਸੀਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਖ਼ਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੀ ਇਕ ਰੂਟ , ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ Manuel ਟੀ ਦੇ ਵਾਰ ਿਗਆ
ਸੀ . ;ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਯੂਹੰਨਾ g ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ .ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਨ , ਿਕਉਿਕ 24 ਕਰਤ ਕਰਾਰ Macau , ਿਨਆਇਕ ਦੇ
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ , Macau ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ
ਮਾਫੀਆ ਨ) ਇਕ ਹਮਲੇ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ , ਜੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ , ਜੋ ਮਨੁਖ ਨੂੰ , ,
ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਰੇ ਹੋਏ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸਨਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪ'*ਾਸਨ , ਿਫਰ ਇਸੇ ਕੌ ਮ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਮਕ ਜਨਤਕ ਭੇਜਣ .
ਉਸ ਨ) , ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੁਖ ਬਚ , ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਗ ਰਿਖਅਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
, ਵਧ ਿਗਆ , ਿਲਨਨ ਦੇ ਪ'*ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ , ਜਦ, ਨ)ਕ
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ਆਦਮੀ ਨੂੰ , ਉਸ ਨ) , ਮੈਨੰ ੂ ਪਸੰ ਦ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਭੇਿਜਆ , ਪਰ ਉਸ ਨ) ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਸੀਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ
ਨੂੰ ਿਬਛੂ , ਖੂਨ ਿਵਚ ਜ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ, ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ , ਮੈਨੰ ੂ ਖਤਮ ਹੋ.
, ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਇਕ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ *ੁਰੂ ਿਵਚ ਇਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ
ਹਾਰਡ , ਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ sociable ਰਫ਼ਤਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਇਕ ਸੁਪਨ) ਬਣ ਿਗਆ.ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਹੰਨਾ g .ਉਸ ਨ) , ਇਸ
ਮਦਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਿਗਆ , ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਉਸ ਨ) ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਦਾ ਇਕ ਿਸਧਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ
ਿਵ*ਵਾਸ distrusted , ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਸੀ,ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਵੀ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਜੁੜ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਮਨੁਖ ਸੀ
ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਿਬਆਨ ਸੀ., Chibanga ਅਤੇ piranha , ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ , ਜੋ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ,
ਿ*ਕਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਦੋ psychotropic ਨ*ੇ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਿ*ਕਾਰੀ , ਸੀ ਇਕ
ਸੇਵਾ ਗ'ੈਜੂਏਟ ਖਰਚ : ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ , ਸਭ , ਆਇਆ ਸੀ , ਮੇਰੇ ਿਵੰ ਡੋ ਨੂੰ ਸਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਦੋ psychotropic ਿਲਆ ਸੀਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਹੋ ਿਲਆ , sampaio ਉਸ
ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ .Psychotropic ਦੇ ਪ'ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ
ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ sampaio ਪਾਸ ਵੇਖ ਗੁਸਾ , ਮੈਨੰ ੂ , ਸਾਰੀ ਸੈੱਲ ਛਡ ਚਟਾਈ
ਨੂੰ ਅਗ ਿਮਲੀ , ਗਾਰਡ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ , ਛਡ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੂਰ
ਭਜ , ਮੈਨੰ ੂ , ਗਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਫਿੜਆਇਕ ਸੋਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪਥਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਜੇ
ਹਥ ਦੇ , ਬਦਲਾ , ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਇਛਾ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ.ਉਸ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਿਵਚ
ਿਮਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਜ ਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ ,
ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ , ਹਮੇ*ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਆ ਰਹੇ ਸਨ , ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਗੁਸੇ
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ਸੀ ਿਕ ਪਤਾ ਸੀ , ਅਤੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਿਵੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੀਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪ'ਚਾਰ , ਜੇ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ
ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਸੀ , ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਬਨਾ ਲੜਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ , ਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਝ
ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਗਲਬਾਤ ਬੰ ਦ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਸਚਮੁਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਮਆਦ ਦੇ ,ਉਹ
ਅਨੁ*ਾਸਨੀ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ 20 ਿਦਨ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ , ਜੋ
ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ Alfredo ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਥੇ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਲੰਗੜੇ
ਹੈ . , PSP , ਸਾਬਕਾ goe , trickster , ਸੌੜੀ ਸੀ ਿਵਚ ਫੰ ਕ*ਨ *ੁਰੂ ਕਰਨ
ਲਈ, ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਲੈ ਗਏਉਸ ਨ) ਹੀ ਦੀ ਔਸਤ
ਮੁਕੇਬਾਜ਼ੀ ਜੇਤੂ ਤੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮਾਫੀਆ , ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ , ਇਕ ਸਖਤ ਿਦਲ ਆਦਮੀ ਸੀ , ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ , ਅਨੁ*ਾਸਨੀ ਸੈੱਲ ਿਵਚ
ਿਡਗ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਹੀ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਘਟਨਾ ਸੀ , ਜਦ ਜਦ , ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ , ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ, ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਸਫਲ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਿਟਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਿਜਹੇ
ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ papar ਨਾ ਸੀ ਿਕ 8ਚੀ ਨ) ਿਕਹਾ ਸੀ , , ਅਨੁ*ਾਸਨੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , ਜੋ ਲੋ ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਸੀ ਇਕ ਜੰ ਗਲੀ ਵਾਰ ਿਗਆ
ਸੀਿਦ*ਾ *ਕੀ ਸੀ , ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਵਚ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ Alfredo ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ , ਜ ਵਚਨਬਧ ਗਾਰਡ ਜ ਸੇਵਾਵ , ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਿਦ*ਾ ਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆ ਸੀ , ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ .,
ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,-psp , ਮੈਨੰ ੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਵਚ ਿਡਗ ਿਗਆ , ਮੈਨੰ ੂ ਗੰ ਨ) ਦੇ
ਿਦਤੀ ਹੈ , ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸੀਆ , ਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ , ਪਰ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਨੂੰ ਿਸਧੇ 8ਚੀ ਦਾ ਪ'ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲ ਕਰਨ
ਲਈ , ਮੈਨੰ ੂ Alfredo ਮੀਟਰ ਸੀ.ਮੈਨੰ ੂ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ , ਿਜਥੇ ਹੈ
ਕਰੋਗੇ .ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਪ'ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ
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ਹੋਰ ਪੁਿਲਸ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ , ਜਦ, ਫੇਲ- ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ .ਮੈਨੰ ੂ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਿਦਖਾਇਆ ਵਾਰ ਸੀ , , ਸੌੜੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਿਗਆ ਸੀ .
ਅਰਲੀ , ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਛਲੇ ਬਾਲਗ ਬਣ , ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸ'*ਟੀ
ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਿਡਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ , ਜਦ, ਸਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ,
ਉਥੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਿਵਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਹੈ , ਿਫਰ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ
ਪ'ਤੀਿਬੰ ਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਛੇਤੀ demonstrably ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਪਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਿਖਆ , ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ .
ਮੈਨੰ ੂ marcão ਦੇ ਪੜਾਅ ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜਦ ਿਕ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ , ਜਦ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਧਰ ਅਤੇ ਿਦ*ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ , ਹੈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮਧ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕਗਾਰਡ ਅਤੇ ਮੈਨ)ਜਰ ਕੇ , , ਇਸ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਿਵਚ ਪ'ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਕ ਜੀਵ ਵਧ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ , ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਿ** ਹੈ ਅਤੇ
ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰੋ , ਮੈਨੰ ੂ ਥਲੇ ਿਰਹਾ ਮੌਕਾ ਦੀ ਗਲ
ਹੈਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨਸਲ, ਅਤੇਿਪਰਵਾਰਕ ਸਪ*ਟ ਹੈ 8ਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਇਸੇ ਲਈ ਹੇਠ
ਸਵਾਲ ਦਾ , , ਸਾਨੂੰ , ਰਿਹੰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ *ਕ ਿਲਆਉਣ , ਜੋ ਿਕ ਮੁਦੇ ਹਨ, ਿਜਥੇ
ਿਕ , ਕੀ ਹਨ ਕਰਨ , ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਜਤ ਲਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ , ਸਭ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਇਸ ਹੋਣਾ ਸੀ
, ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਬਾਅਦ , ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜੇਲ- 'ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆਲੜਾਈ ਦੇ marcão
ਨੂੰ ਜੇਲ- ਗਾਰਡ ਗਰੁਪ ਰਚਨਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਿਦਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਿਮਲ ਿਗਆ , ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ
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ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਠ)ਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਕਦੇ , ਛੇਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਿਜਤ ਨਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਸਿਖਆ , ਨਾ , , ਇਕ ਬੰ ਜਰ ਜਗ-ਾ ਹੈ , ਜੀਵਨ ਿਵਅਰਥ ਸੀ
, ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਜਗ-ਾ ਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮਹਤਵ
ਦੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਸੀ .
ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ , ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ , ਸੇਵਾ ਕਰੋ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ
ਿਸਆਸੀ *ਕਤੀ, ਸਮਾਿਜਕ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਦਮਨਕਾਰੀ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ
ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਇਕ ਗਲ ਹੈ ਉਥੇ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ.ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀ ਸਨ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ
ਮੰ ਨ) ਇਕ ਨਾਇਕ , ਕੋਰਸ ਕਢ ਿਦਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਯਹੂਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ , ਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਮੈਨੰ ੂ ਬਗਾਵਤ , ਉਸੇ ਹੀ ਲੀਡਰਿ*ਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦੇ ਲਈ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੁ*ਮਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ*ੀਨ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ
ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ ਸਨ, ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ , Piranhas , ਭਾਵ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੀ, ,, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਹਾਇਕ , ਇਕ ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨੀ , ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵਚ , ਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਵਕੀਲ , ਹੈ , ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਹੈ , ਹੈ , ਕੂਟਨੀਤਕ ਿਹਸਾ ਹੈ , ਿਰ*ਤੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਉਥੇ ਸੀ .ਬਸ ਪਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੀ ਇਛਾ 'ਤੇ
ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ,
ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ , ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸੀ, ਸੀ , ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ' ਚ , ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਹੰ ਦੇ , ਇਕ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਇਕ ਤੀਬਰ ਜਨੂੰਨ , ਨੂੰ
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ਵਧਾਇਆ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਸਿਹਨ*ੀਲ ਿਰ*ਤੇ , ਸੀ
.ਿਪਆਰ ਕਰਨ , ਮਜ਼ੇਦਾਰ , ਿਪਆਰ ਜੀਵ ਬਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਨੂੰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ , ਸਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਨ, ਨ) ਦਿਸਆ
ਿਕ ਸੌਣ ਕਹਾਣੀਆ ਅਗੇ ਪਤਾ ਲਗਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨ) ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ , ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੰ ੂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਹਕ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਿਵਆਹ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਾਈ ਅਤੇ *ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੀਨ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ, ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿਦਨ ਤਕ
ਅਤੇਿਪਰਵਾਰਕ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ , ਿਵ*ਾਲਤਾ ਬਹੁਤ ਿਵ*ਾਲ ਹੈ ਦੀ
ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕ'ਮ ਿਵਚ ਨਾਲ ਨਾਲ - ਹੋਣ ਿਵਚ ਰਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈਅਿਧਕਾਰ ਹੋਣ .ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ *ੁਧਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ , claw , ਕਾਰਵਾਈ ਪਲ ਦੀ *ੁਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ , ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਜਾਰੀ , ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ , ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ , ਇਕ ਿਮ*ਨ 'ਤੇ
ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ .ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ , ਅਤੇ ਿਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਰੀ
ਹੈ , ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋ ਕ , , ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਮਰਥ ਲੋ ਕ , ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਪਕਾ
ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਮਲੀ , ਪਰ ਉਹ ਚੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਸਚ ਹੈ , ਸਭ
ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ,, , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਚਲਾਕੀ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ , 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਿਪਛੇ ਿਸਆਣਾ ਸਨ, ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ
ਵਧ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਚਲਾਕੀ conjuguei , ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ
ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ , ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਸਿਖਆ ਹੈ ਮੇਰੇ.ਤਨਹਾਈ ਿਵਚ ਰਿਹ ਜਾਰੀ ,
ਨਥੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਕੋਈ ਸੁੰ ਦਰਤਾ , ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਸ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਛੁਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਹੈ , ਇਕ ਹਾਰਡ ਸੀ.ਮੈਨੰ ੂ ,
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਠ)ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਿਸਰਫ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ,
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ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਨ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ , ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ ਿਕ ਲੜਾਈ
ਿਵਚ ਿਗਆ , ਲਾਈਵ ਮੈਨੰ ੂ ਿਦਉ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾਪਾਸ .ਹੁਣੇ
ਹੀ ਜੇਲ- ਦੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਸਭ
ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਦਉ
ਰਿਖਆ , ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਡਰਗ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਉਹ ਸਾਰੇ ,
ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਮੁ*ਿਕਲ ਸੀ , ਉਹਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਸੜਕ
ਬਹਾਦਰ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ , ਨੂੰ ਜੇਲ- ਅੰ ਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹਾਰਡ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਜਤ ਜ ਮਰ , ਕੋਈ ਇਸਕੇਪ ਸੀ , ਹੋਰ ਕੋਈ
ਿਵਕਲਪ ਸੀ .ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੰ ੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ ਛਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ
ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਹਾਰਡ ਰਸਤਾ ਲਭਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਿਵ*ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਛਡ ਸਕਦੇ
ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਸੀ, , ਸਾਰੇ ਵਾਿਪਸ , ਜ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਸੀਇਹ ਚੰ ਗਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ,
, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੇਨ ਸੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ , ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਵ
ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਗੁਸੇ ਹੈ, ਜਦ ਹੈ , ਉਸ ਨ) ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਬਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ
ਚਲਾ ਿਗਆ , ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਾਰਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ *ੇਰ ਸੋਿਚਆ , ਪਰ
ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਰੋਇਨ , ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਹਾਰਡ ਦਾ
ਆਦੀ ਸੀ.ਜਜ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ, ਿਸਰ ਗਾਰਡ , ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ
ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਈ, ਸਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਣਾ
ਕਾਫ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ , ਪਰ ਨਾ ਉਥੇ ਸਨ , ਨਾ : ਮੈਨੰ ੂ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਗਆ , ਕੋਈ ਵੀ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਲੜਾਈ , ਮੈਨੰ ੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਮੈਨੰ ੂ , ਸਭ ਦੇ ਜਾਰੀ , ਉਹ ਵੀ
ਿਬਹਤਰ , ਿਸਿਖਆ ਸੀ ਸੀ , , ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਉਤ*ਾਿ◌ਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ
ਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ am ਜ ਨਾ am , ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਜ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਸਮਿਸਆ
ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਵਡੀ ਸਮਿਸਆ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ, ਇਕ
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ਮੈਨੰ ੂ , ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਹੋਣ ਿਨਮਰ , ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਦੀ ਿਕਸਮ , ਸੈਰ ਅਤੇ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਮੰ ਿਨਆ ਵਜੇ ਕੀ ਬਣ
ਿਗਆ , ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਿਵਚ ਚੇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਦੇ ਵੀ , ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ
ਬਣ , ਮੈਨੰ ੂ ਬਣ ਿਗਆਸੰ ਪੂਰਣ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸੀ ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ , ਹਮੇ*ਾ
ਅਸਲੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਟੂਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ,
ਰਿਹਣ ਲਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਧੀ ਤੌਰਬਦੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ .ਮੈਨੰ ੂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਾਰਡ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦੇ ਲਈ , ਜਸਿਟਸ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਪਧਰ ' ਵਲ ਹੈ, ਉਹ , ਆਲਮੀ
ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਅੰ ਦੋਲਨ , ਜ ਪ'ਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਹਮੇ*ਾ , ਗੁਸੇ ,
ਸਾਰੇ ਿਵਆਪਕ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ' ਤੇ ਜਾਓਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ , ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੀ
ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ , ਯੂਨੀਅਨ , ਰਿਹੰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ ਸਿਥਤੀ ਦੀ , ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ;ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਦੇ ਤੌਰ ਟਾਈਗਰ , ਉਹ , ਇਸ ਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਜੇਲ- ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ , ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਨਾ ਸੀ , ਨ) ਮੈਨੰ ੂ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਦਰ ਸਨ ਡਰਦੇ , ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਿਜਤ ਲਈ ਮੁ*ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਦਾ ਮੁਲ ਵੀ *ਾਿਮਲ ਹਨਸਾਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜਦ ਚੜ-ਾ
ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ viciações , habituations ਦਾ ਸਭ
ਮੁ*ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ , ਜਦ ਤਕ , ਅਿਜਹੇ ਤੌਰ ਖਪਤਕਾਰੀ somo
ਜੀਵ , ਅਿਜਤ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੰ ੂ *ੇਰ autointitulei ਬਣ ਬਰਾਬਰ ਦਿਰੰ ਦੇ
ਲਿੜਆਹੋਰ ਵੀ ਹਾਰਡ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ .
ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਸਮਾਜ ਦੀ
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ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੇ*ਕ* ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਦੀ ਪੁ*ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਬਚੇ ਸਨ
, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਵਖ-ਵਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਥੇ
ਸਨ, ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕ ਦੇ ਬਚੇ ਸਨਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ
- ਭਲਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੇ ਆ , ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁ*ਟ
ਕੇ ਆ , ਜੇ , ਮੈਨੰ ੂ , ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ , ਅਗੇ, ਨ)ੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ
ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਹੈ , ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁ*ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁ*ਟ
ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਦੀ ਵਧ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਮਾਤਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ , ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਇਕ ਿਨਯਮ ਹੈ,
ਤੈਨਾਤਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ
, ਮੈਨੰ ੂ , ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ- ਕਿਹੰ ਦੇ ਨ*ੇੜੀ
, ਬਣ ਿਗਆ , ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਿਗਆ, ਪਰ ਮੁਲ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ'ਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ , ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਛਿਡਆ ਹੁੰ ਦਾਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨ) ਉਸ ਵੇਲੇ
'ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ.ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁ* ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ , ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰੇ ਤਕ , ਅਤੇ
ਿ◌ਕੰ ਡਰ , ਹੋਰ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਪ'ੇਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਸੀ , ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਸੀ.
ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਿਦਖਾ ਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ rude ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਔਖਾ ਸੀ ਸੀ , ਹੋਰ
ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਵੀ ਹਰ ਗਲ ਿਵਚ ਹੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ,
ਮੈਨੰ ੂ chegavam-ਇਕ ਦੇ ਸੁਪਨ) ਨੂੰ ਿਗਣੋ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ .ਇਹ , , ਅਲਗ-ਥਲਗ , ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਮਿਹਲਾ , ਸਾਰੇ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ
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ਦਬੇ ਸੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ.
ਇਹ ਸਭ ਪਲ ਿਵਚ ਰਿਹ ਬਾਰੇ , , ਮੈਨੰ ੂ ਅਟਕ ਿਗਆ ਸੀ , ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੈਨੰ ੂ
ਬਹੁਤ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਿਬੰ ਦੂ ਨੂੰ ਵੀ , ਲਾਲਸਾ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ
ਹਮੇ*ਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਸੁੰ ਦਰ ਖੁ*ੀ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਨਾ ਕਰਦੇਮੇਰਾ ਹੈ ਲੁਟ ਨਾ , ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ.ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਗੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਾਰੀ ਿਪਆਰ, ਮੈਨੰ ੂ , , ਸਾਰੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ , ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ , ਨੂੰ
ਿਗ'ਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਉਸ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਿਜਤਣ ਲਈ ਲੜਨ
ਲਈ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਮੈਨੰ ੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਰੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ,
ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਿਦ*ਾ , ਕਾਮੇ , ਿ◌ਸਿ◌ਖਅਕ , ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ , ਨੂੰ ਕਾਬੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ , ਚੋਰੀ , ਉਪਭੋਗਤਾ , ਨੂੰ
ਰੋਕਣ , ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਉਸ ਨ) ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ,
ਜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੀਵਨ 8ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਚੰ ਗਾ ਸੀ , ਕਦੇ ਵੀ
ਸਲੂਕ , ਿਕਸੇ ਨੂੰ spanked ਕਦੇ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਹਮੇ*ਾ ਖਾਤੇ
ਨਿਤਕ ਮੁਲ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ ਮਨੁਖਤਾ ਲਈ, ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁ*ਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੀ ,
ਵੀ, ਜੇ ,ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਹਰ ਇਕ ਸੀਨ ਦੇ ਮੁਲ , ਹੈ, ਪਰ ਉਹ
ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਵਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਪਰ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਸੈੱਟ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਆਸ 'ਚ ਛਡ
ਿਦਤਾ , ਉਹ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈਗੁਆ ਲਈ.ਇਹ , ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ- ' ਦਾਖਲ
ਅਗੇ , ਉਸ ਨ) ਮਾਹਰ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੁ*ਕਲ ਘੰ ਟੇ ,
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਿਦਨ , ਸਾਲ , ਸਨ ਕੰ ਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ , ਨੂੰ ਚੁਕਣ
ਨੂੰ ਨ*ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , ਪਰ
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ਮਜ਼ਾਕ ਮੈਨੰ ੂ ਿਚਹਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ .Monkey ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ , ਪਲੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਸਟਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ Monkey ਦੇ pussy , ਮੈਨੰ ੂ
, ਮਜ਼ਾਕ ਮਰਨ ਿਕਨਾਰੇ ਸੀ ਸੀ .ਇਹ , ਕਸਰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਸੀ ਇਕ ਿਬਟ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ
ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਡੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ'ਸਤਾਿਵਤ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਸਤੀ ਸੀ , ਿਸਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ ਸੀ , ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਬਰ , ਉਹ ਬੇਹੋ*
ਹੋ , ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਪਲ 'ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਇਕ tightness ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ , ਨਾਨੂੰ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , , ਖੇਡੇ , ਵੇਖਾਇਆ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਉਿਠਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੋਈ
ਜਵਾਬ ਸੀ, ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਆ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਿਖਆ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਵਨਾ ਿਮਲੀਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੋ* ਹੋ .ਇਹ
ਮੇਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ , ਦਾ ਿਵ*ਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਵਾਧੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ
ਇਕ ਨਰਕ 8ਥੇ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ:
- ਕੀ ਤੁਸO ਠੀਕ ਹੋ?ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਤ ਮੈਨੰ ੂ ਛਡ ਿਦਤਾ.
ਹਮੇ*ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲ ਲਈ ਤਰਸ ਿਦਖਾਇਆ , ਨੂੰ ਠ)ਸ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ , ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਿਹਸੇ ਿਵਚ 'ਤੇ ਚੜ-ਾ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ ਸਮਿਝਆ
ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਖੁ* ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਿਦਨ ਦੀ ਆਸ
ਿਵਚ ਸੀ , ਨ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਯਹੂਦੀ ਘਾਟੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਵਾਦੀ ਿਵਚ ਯਹੂਦੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸੀ ਿਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਉਸ ਨ)
ਮਾਸਟਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਦਬਦਬਾ , ਮੇਰੇ ਤਾਕਤ, ਇਸ ਦੇ
ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਅਿਭਆਸ ਸੀ , ਜੋ
ਿਕ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਿਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਹੈਇਸ
ਦੀ ਕੀਮਤ , ਮੈਨੰ ੂ 5/6 ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਧ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ
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, ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 5/6 ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ , ਲੜੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ
ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਕ 8ਚ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ.
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਧ ਹੈ , ਹੇਠ ਇਕ 2/3 ਅਤੇ 5/6 ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ.ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਇਕ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਸੰ ਦ ਹੈ , ਜਦ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ
ਿਫਰ , ਚੰ ਗੇ ਲੋ ਕ , ਮੈਨੰ ੂ ਨਿਜਿਠਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕ , ਲੀਡਰਿ*ਪ ਦੀ ਸਨ ਿਹਸਾ
ਹੈ , ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ* ਆਇਆ , , ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨੀ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨਥੀ 5/6 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਿਗਆਉਥੇ ਖਰਚ ਤੰ ਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋ ਕ
ਲਈ ਇਕ ਵਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ.ਉਹ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਿਡਆ ਿਸਰਫ
ਲੀਡਰਿ*ਪ ਦਾ ਿਵਲਖਣ, ਭੂਿਮਕਾ ਕੁਝ ਦਿਸਆ, ਜੋ ਲੋ ਕ ਸਨ .ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰੇ ਸੀ
ਿਡਪਟੀ ਮੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, 8ਥੇ ਸੀ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ
ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਹਲੀ ਪ'ੋਬੇ*ਨ ਕੈਦ ਿਵਚ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਤਾ ਸੀ, ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਸੋਿਚਆ .ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਕਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਪਤ
ਨ*ੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਰਿਹਣ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਤੁਰ ਸੀ , ਨਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ
ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ'ੋਬੇ*ਨ ਮੈਨੰ ੂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਸੀ.ਉਸ ਨ) ਿਸਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ *ਰਤ 'ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪ'ੋਬੇ*ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਿਦਨ
ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦਤੇ , Doc ਜਜ ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਗ ਸਕਰੀਿਨੰਗ
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ , ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਿਦਨ ਦੇ
ਿਦਤੀਖਰੀਦਣ , ਉਹ ਹਮੇ*ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ.ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਧੀਆ
ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਸਨ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ , ਭਾਵ ਹੈਰੋਇਨ opiates ,
, ਭੰ ਗ, hashish ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਕੀ ਹੋਇਆ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ
ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਟਕਰ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦਲੀਲਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਾ f ਕਰਨ ਲਈ
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ਇਕ ਡਰਗ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਗਆ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ . ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ, ,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਉਸ ਿਵਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਗ , ਕਿਹੰ ਦੇ
Tramal ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ,ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਡਾ ਅਨਾ f ਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸੀ.ਕੀ
ਇਸ ਦਾ ਇਹ Tramal ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਿਥਤੀ ਸੀ , ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਿਵਚ opiates ਦੋ* ਲਗਾਇਆ ਹੈ.2 + 2 conjuguei ਜਦ ਡਰਗ ਸਕਰੀਿਨੰਗ
ਟੈਸਟ ਿਵਚ opiates ਦੋ* ਲਗਾਇਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ
ਡਰਗ ਸਕ'ੀਿਨੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ , ਹੈ , ਉਸ ਨ) , ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ,
ਨ*ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਦਾਅਵੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਰਚ,, ਜੋ ਿਕ ਕੈਦੀ ਦੇ
ਲਈ 8ਚੇ ਪਧਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ , ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਿਜਆ ਹਨ, ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ , ਮੇਰੇ ਸਜੇ
ਇਕਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ , ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਧ ਡਾ ਿਮਸਾਲ ਜਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਤੀ
ਹੈਕਲਮ 2/3 ਦੇ ਮਧ , ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਜੇਲ- ਗਾਰਡ ਹਮਲਾ , ਇਕ ਲੜਾਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ , ਉਹ , ਇਜ਼ਤ , *ੁਹਰਤ ਮੇਰੇ ਇਕ ਜੇਲ- ਦੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਇਕ ਭਰਪੂਰੀ ਮਹਾਨ ਸੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਨਾ ਸੀ,, ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ
ਨ) ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ.ਸਮਾਿਜਕ ਹੋਣ ਲਈ 8ਥੇ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ
ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ , ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ
ਹੈ , ਵਖ-ਵਖ ਫੈਸਲੇ ਸਨ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਕਲਮ 2/3 ਦੇ ਮਧ ਤਕ ਲਾਭ ਪ'ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ *ਕਤੀ ਿਵਚ ਹਰ ਚੀਜ , ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਮੇਰੇ ਪ'ਿਸਧੀ ਗਾਰਡ ਦਾ
ਆਪਸ ਿਵਚ ਚੌੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸੰ ਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਸ ਿਵਚ , , ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਧਰ ਦੇ , ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ 8ਥੇ ਸਨਕਲਮ 2/3 ਅਤੇ
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ਇਹ ਵੀ 5/6 ਦੇ ਮਧ ਲਈ ਆਡੀ*ਨ , ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੈਨਾਿਬਸ ਲਈ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੇ ਮੁਦੇ
ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਮੇਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਸੀ ;ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੋ*ੀ ਨੂੰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ Chamon ਜ hashish ਦਾ ਿਵ*ਲੇ *ਣ ਹੈ ਿਕ ਜਜ ਨੂੰ
ਦਿਸਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਸਮਾਿਜਕ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਭਾਵ, ਚੇਨ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜੇਲ- ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਜ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਡਾਮੈਨੰ ੂ ਵਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ
ਨਾ ਸੀ , ਿਸਰਫ ਹੈ* ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹਵਾ ਿਵਚ ਸਾਹ
ਲੈ ਕੇ , ਇਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਪੇਸ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ - ਰੁ◌ੂਚੀ , ਇਸ ਨੂੰ hashish ਦੋ*
ਆਮ ਸੀ , ਜੋ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਪਾਲਣ , ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਸੀ.ਇਸ ਨੂੰ ਿਕ'ਸਮਸ ਵਾਰ
'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ , ਪ'ੋਬੇ*ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਜ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਿਕ'ਸਮਸ ਛੁਟੀ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ , ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨ) ਦੇ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇਅਧੇ ,
ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮ , precariously ambition ਬਾਹਰ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ , ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ , ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ .ਪਰ ਵਧ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਿਦਨ, ਜਦ ਤਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਗਰੀਬ ਆਉਟਪੁਟ , ਦੇ
ਚਾਰ ਿਦਨ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ .ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਔਖਾ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ , ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 8ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ , ਹੋਰ ਆਦਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ ਪ'ਾਪਤ ਨਾ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੋ ਮਹੀਨ) ਬਾਅਦ , ਿਦਤਾ ਿਗਆ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ .ਮੈਨੰ ੂ ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ ਇਕ ਿਬਟ ਬੀਮਾਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਮਲੀ ,
ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਲੜਾਈ ਿਵਚ *ਾਮਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨ) , ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਹੋਣਾ ਇਕ ਮਨੁਖੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁ*ਿਕਸਮਤ ਸੀ , ਸੈੱਲ
ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇ* ਸਾਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ,
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ਮੈਨੰ ੂ ਭੇਿਜਆਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ entalasse ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਕ ਪੇਪਰ
, ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਸੀ.ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਬੌਸ ਉਸ ਨ) ਇਸ ਨੂੰ , ਹੋ
ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੈ
ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਉਹ ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਣ
ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਜਰਮਨ ਅਯਾਲੀ , , , ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਨਾਮ ਸੀਨੂੰ ਇਕ
ਚਾਕੂ .ਤਦ ਉਥੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਸੀ , ਉਸ ਨ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗੀ ਨੂੰ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਕ ਕਸਰਤ , ਬੁਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਖੇਡ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ
ਇਕੋ ਦਾ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ , ਉਸ ਨ) ਇਕ ਬੀਟ ਗਾਰਡ ਸੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ , ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ , ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ , ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਦੇ
ਕਈ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵ , " casdatrolas ", ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ , ਹੀ ਜੇਲ- ਿਵਚ
ਕਈ ਸਾਲ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਨਾਮ ਹੈਮੁੰਡੇ ਨੂੰ , ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ
ਗਏ.
ਇਕ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾਓ , ਮੈਨੰ ੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਚਾਰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਪਤ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਿਸਆ ਬਚਣ ਲਈ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਪ'ੋਬੇ*ਨ, ਅਪ'ੈਲ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਮਹੀਨ) ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ 11 ਿਦਨ
ਮੈਨੰ ੂ ਲਾਪਤਾ , 2007 ਨੂੰ ਮਾਰਚ , ਨੂੰ ਿਫਰ ਪੈ ਿਗਆਮੈਨੰ ੂ ਭਾਵ ਡਰਗ , ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ , ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀ ਖੇਹ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਿਦਤੀ
ਹੈ , ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ , ਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ , ਪਰ ਹੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ , ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪ'ਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇਕੁਝ ਪ'ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਪਰ ਇਕ ਸਮਿਸਆ ਇਕਲੀ ਆ ਕਦੇ , ਮੈਨੰ ੂ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
, , ਨੂੰ ਖੋਲ-ਦਾ ਿਫਰ ਇਕ ਿਰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
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ਸੀ ਆ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ ਗਰੀਬ ਕਟ
ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਰ , ਉਥੇ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੀਕੀ ਹੋਇਆ.ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ guy ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ
ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਿਕਉਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕ guy ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਵਚਨ
ਿਦਤਾ ਸੀ , ਪਾਗਲ Adan , ਇਕ ਸਚ ਹੈ, ਯੋਧਾ , ਉਸ ਨ) ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਗਰੀਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨ) ਸਹੁੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ , ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ , , ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰ ਦ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਲਗਭਗ ਸਨ , ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲਈ
ਜ਼ੋਰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ guy ਕਿਹੰ ਦੇਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਉਸ ਨ) ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਗਲ ਨ=ਨੁ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਸੀ
ਇਨਕਾਰ , ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ , ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾ*ਣ ਦਾ ਤੁਰ , , ਉਸ ਨ) ਇਕ
ਸਚ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਹਮੇ*ਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਨੁਖ ਦੇ ਇਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਸੇ
ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾਦਾ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਨ=ਨੁ ਸਾਬਤ .ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਿਦਤੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ
desferi ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਕਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵਾਰ' ਤੇ ਸੀ , ਪਰ ਗਾਰਡ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਹੈ,
ਿਸਰਫ ਿਡਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ
ਇਸ ਨੂੰਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ chibado ਕਦੇ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, 8ਥੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੈ , ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ , ਅਤੇ ਉਹ ਨ)
ਮੈਨੰ ੂ , ਿਦ*ਾ, ਲੀਡਰਿ*ਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨਮੈਨੰ ੂ ਕੈਦੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਕਦੇ ਸਭ ਨੂੰ
ਹੈ, ਿਕਉਿਕ .ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜ ਸੰ ਘਰ* ਦੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਇਕ ਲਾਭ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੰ ਜ ਿਦਨ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ , ਜਦ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਹੈ , ਇਕ ਫ਼ਜਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਕਿਹ ਦੇ ਪਖਘਟ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੁਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ 2/3 ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
, ਜਦ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ.ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਮਧ ਿਵਚ ਅਨੁ*ਾਸਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਿਬਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਣ ਕੁਝ , , ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਕ *ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ.ਬੇਗੁਨਾਹੀ 2/3 ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ ਪਰ ਇਸ
ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸੀ , , ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਾ , ਕੋਈ
ਵੀ ਗੁਸਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਨਰਦੋ* ਸੀ, ਜੋ ਲੇ ਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਕੇ
ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਨ) ਿਕਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੰ ਤਜਾਰ ਕੀਤਾਿਫਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਿਮਹਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਧਾ 2/3 ਿਸਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੇਰੇ 5/6 ਦੇ ਿ◌ਨਰਧਾਰਨ
ਿਵਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਲਈ ਛਡ ਕੇ ਇਕ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਕਟ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ , 5/6 ਿਵਚ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ , ਦੇ
ਪਖਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ, 5/6 ਿਵਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 5/6
ਅਗੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਡਾ ਿ◌ਵਚਾਰਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਆਕੜ ਲਈ ਛਡ ਕੇ ਦੇ , ਕੈਦ ਿਵਚ ਲਗਭਗ 3
ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ,ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੀ*ਾਨ 'ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਛੇ ਮਹੀਨ) ਚਲਣ ਲਈ ਹੈ ਸੀ
ਲਈ .ਦੀ ਸਜ਼ਾ , ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਿਵਚ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ,
ਮਾਰਚ ਿਵਚ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 2/3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਟ ਿਗਆ, ਨਾ ਸੀ ,
ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਦ ਹੈ , ਉਸ ਨ) ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾਮੈਨੰ ੂ , ਦੁਖੀ , ਉਦਾਸ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਵ*ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬਲਕ ਖਰਚ ਸੀ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ .ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ , ਇਕ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧ ਕੀ
ਹੋਇਆ , ਜਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਾ ਿਵਚ desferi , , ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ acatei ਨਾ
, ਜੇ ਨਾ ਗਾਰਡ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤਥ ਦੇ ਲਈ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਿਚਹਰਾ ,
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ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਰਡ ਉਸ ਨ) ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼
*ਾਮਲ ਹੋ , ਪ'ਗਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਰਡਸ desferi , ਮੈਨੰ ੂ
ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ *ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ , ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਤਾਮੈਨੰ ੂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉਡੀਕ ਕਮਰੇ
ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਗਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮੂੰ ਹ ਤਕ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ , ਕ'ਮ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ , ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨੂੰ
ਦਿਸਆ ਿਕਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਆ , , ਨੂੰ
ਦਿਸਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਤਕ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਹਮਲੇ ਇਸ ਨੂੰ , ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਹਮਲੇ ਜ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੀ.
ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ , ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਯਹੂਦੀ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦਾ ਭਾਗ ਕਿਹੰ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀ*
, ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੰ ਦ ਰਖ ਿਦਤਾ.ਪਰ ਉਸ ਨ) ਹਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਇਛਤ
ਐਕਟ ਸੀ ਿਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸਲ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਥੀਿਸਸ , ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ .ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਇਸ ਿਵ*ਾ
ਅਗੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਅਰਥ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੀ , ਗਾਰਡ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਇਕਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ 8ਥੇ ਸੀ .ਗਾਰਡ , ਦੁਧ ਹਮਲਾ ,
ਪਰ ਉਸ ਨ) ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਿਵਚ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ , ਉਸ ਨ) ਇਹ ਵੀ
ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਇਨਫਰਮਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ, 8ਥੇ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ) , ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਗਾਰਡ ਸੀ ਕੀਤੀ , ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਸਚਮੁਚ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨ) ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਕਦੇ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀreclusive ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਹੋਣ , ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨ) ਹੀ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ
ਮੈਨੰ ੂ ਲੈ ਿਗਆ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਅਨੁ*ਾਸਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਹਸਾ ਲੈ ਣ ਕੀਤੀ , ਜੋ , ,
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ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਜਾਣਦੇ , ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਪਰ ਉਸ ਨ) ਪ'ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਦਨ 'ਤੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਗਾਰਡ
ਨੂੰ ਦੁਧ ' ਤੇ ਇਕ ਕਿਥਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਨੂੰ
ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਪਰ , ਜੋ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨ) ਉਸ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ , ਇਸ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਰਾਖੀ , ਇਕ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕਚੇਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ , ਇਸ
ਨੂੰ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਪਲੀਕੇ*ਨ ਿਵਚ ਇਕ ਕੋਰਸ ਿਵਚ ਿਹਸਾ ਮਾਨੀਟਰ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਲੀਨਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਅਣਜਾਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ,
ਜੈਤੂਨ ਦਾ , ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟ ਿਲਆ ਸੀ .ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ
ਦੇ ਪਸੰ ਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਪਸੰ ਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈ , ਉਥੇ
*ੁਰੂ ਕੀਤਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਿਜਤ , ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲ *ੁਰੂ ਕੀਤੀ , ਇਸ ਨਾਲ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਨੂੰ ਸੁਣਨਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਕਤ ਰੋਕ ਸੀ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਨਤਕ ਪ'ਚਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਿਵਚ ਿਬਆਨ , ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ, ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਸੀ ਕਦੇ , ਿਕਉਿਕ, , ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਵ*ਾ ਰਿਖਆ ਮੈਨੰ ੂ ਪਸੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲੀ, ਇਕ ਵਧ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ
ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਜੇਲ- ' ਨੂੰ ਸੁਆਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਚੇਨ , ਪਰ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ , ਚੇਨ ਦਾ
ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਮਈ 2007' ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਇਕ
ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਚੇਨ ਦੇ ਘਰ ਅਤਵਾਦੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਿਹੰ ਸਕ ਜੁਰਮ,
ਅਪਰਾਿਧਕ ਸੰ ਗਠਨ , ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਖਤ *ਾਸਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ,
ਿਕਉਿਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਛਡਣ ਲਈ ਹਥਕੜੀ ਗਏ ਸਨ , ਭਾਵ, ਲਗਾਤਾਰ
ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ .ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ , ਸਾਨੂੰ
ਫੁਟਬਾਲ ਸੀ , ਨੂੰ ਵੀ , ਮਈ 2008 ਿਵਚ ਉਥੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਲੰਮੇ ਸੈੱਲ ਿਵਚ ਬੰ ਦ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣ ਹੀ ਖੁਲਾ ਨਹੀ
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ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨ) ਚੁਿਕਆ handcuffs ਚੁਿਕਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਕਤੇ
ਸੀHandball ਅਤੇ ਿਜੰ ਮ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਇਬ'ੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਪਰ ਿ*ਵਨਾਰਾਇਣ ਿਗਆ ਸੀ , ਉਸੇ ਿਦਨ 'ਤੇ ਨਾ ਿਕ ਸਭ ਸੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਵ*ਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ ,
ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਅਦਾਲਤ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਗਡੀ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮਲੀ , ਜਦ, ਮੈਨੰ ੂ ਗਾਰਡ ਦੁਧ,
ਪੀੜਤ ਜੈਤੂਨ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ , ਜਦ ਿਕ ਇਕ ਸੁੰ ਦਰ ਹੈਰਾਨੀ
ਹੈ ਸੀ ਸੋਚਣਾ ਦੂਰ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਵੇਖੋਮੈਨੰ ੂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ
ਗਾਰਡ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ , ਜਦ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ
ਬਚਾਅ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਥੀਿਸਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ , ਗਵਾਹੀ ਗਾਰਡ ਦੁਧ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ .ਅਦਾਲਤ
ਨ) ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਯਕੀਨ ਨਾ
ਸਨ, ਨ) ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
.ਮੈਨੰ ੂ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 8ਚ - ਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ ਜੇਲ- ' ਉਕਤ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ , ਨੂੰ ਵੀ *ਾਨਦਾਰ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ
ਿਬਲਕੁਲ ਦੋ ਮਹੀਨ) ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣ ਲਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
IP ਮੈਨੰ ੂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾAlcoentre ਦੇ, ਖੁਲੇ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਇਕ ਚੇਨ ਉਹ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੈਨੰ ੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਦੋ ਮਹੀਨ) ਲਾਪਤਾ ਕੇ ਜੇਲ- ਦੇ ਬਸਤੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੈ ,
ਿਪਛਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜੀ ਿਵਚ 8ਥੇ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਚੇਨ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਕਈ
ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਮਾਲ ਸੀਉਥੇ , ਗਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਛਡ ਿਦਤਾ.
ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧ ਉਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੰ ਦ
ਿਸਸਟਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਨਾਤੇ , ਇਕ ਓਪਨ ਜੇਲ- ਦੀ ਲੜੀ ਿਵਚ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀ.
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ਡਰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਗਲਾਸ ਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਭੋਜਨ
ਸਪਲਾਈ ਜ ਕੁਝ ਵੀ ਿਦਓ, ਨਾ ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਮੁ*ਿਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ , ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਇਹ ਕੈਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਵਆਪਕ ਅਨੁਭਵ, ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਉਕਤ
ਹੈਰੋਇਨ ਿਵਚ ਘਟ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੰ ਭਵ ਸੀਸਰੀਰਕ
ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਇਕ ਲਾਭ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਤਣ ਬੰ ਦ ਸੀ, ਨ) ਮੈਨੰ ੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦੀ ਬਦੀ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਦਿਸਆ .
*** *** ਬੰ ਦ
Floyd ਗੁਲਾਬੀ - ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਹ "
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋ
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਮੇ*ੁਰ ਨ) ਿਸਰਫ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਵਿਰ* ਤਕ 8ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਫਰੰ ਟ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ , ਕੀ ਨਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਮ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨਕ*ੇ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਲੇ
ਪਾਸੇ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਕੌ ਣ ਹੈ
8ਪਰ ਅਤੇ ਥਲੇ
ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਇਹ ਿਸਰਫ ਗੋਲ 'n ਗੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 8ਚੀ
ਆਵਾਜ਼ ਦੇ *ਬਦ ਦੀ ਇਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੁਿਣਆ , ਨਾ ਹੈ, ਹੈ
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ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ , ਨ) ਿਕਹਾ ਬੰ ਦੂਕ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
"ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ya ਨੂੰ ਮਾਰ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ '
em ਇਕ ਤੇਜ਼ ਛੋਟਾ , ਿਤਖੀ , ਸਦਮੇ ਦੇਣ , ਜੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ
.ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ?ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਥਰੈਿ*ੰ ਗ ਿਦਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੰ ੂ ' , ਉਸ
ਨ) ਥੋੜਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ - ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ !ਇਹ
ਿਸਰਫ ਇਕ ਫਰਕ ਸੀ
ਰਾਏ ਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ... i eh , ਉਹ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਤਮੀਜ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ
?"
Down ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ 8ਥੇ ਆ Que ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਬਨਾ , ਨਾਲ
ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ?
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ
ਇਹ ਇਕ ਿਵਅਸਤ ਿਦਨ ਦੀ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਟੁਕੜਾ "ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਿਮਲ
ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਗੁਲਾਬੀ Floyd
ਟੁਕੜੇ
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i ਟੁਕੜੇ
ਨਾਲ ਨਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼'ੋਜ਼ਨ 8ਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਮ ਸੰ ਤਰੇ ਰੌ*ਨੀ ਟਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਕਾਲਪਿਨਕ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ , ਆਵਾਜ਼ propagates 'ਤੇ , ਇਕ ਿਢਲੀ ਮੈਮੋਰੀ
ਿਲਖਤ ਠੰਡੇ ਨੂੰਬਰਦਾ*ਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਭੁਲ ਰੂਹ ਇਕ ਗਰਮ ਕੰ ਬਲ ਉੰਗਲੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ
ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ *ੀਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾ*ਗਰਮ ਿਢਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਲੈ ਅ ਮੈਨੰ ੂ 8ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਿਬਨਾ ਇਕ ਗਰਮ ਕੂਿ◌ਲੰਗ ਿਵ*ਵ ਦੀ ਪੜਚੋਲ , ਮਾਹੌਲ
ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਾਲ ਨਾ ਸੀ, ਜੰ ਗਲ ਨੂੰ ਅਜ magma ਅੰ ਦਰ , ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀ ਸਤ-ਾ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਇਕ ਕੋਨ) ਿਵਚ ਬਣਾਓਗੇ ਿਬੰ ਦੂ ਇਟਰਪਟਦੇ ਿਵਖੇ ਅਤੇ *ਾਨਦਾਰ ਮਨ=ਰੰ ਜਨ ਪ'ਭਾਿਵਤ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਠੰਡੇ ਿਨਰਾ* ਲਾ* ਵਰਗੇ , *ਬਦ, *ਬਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਜ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੈ, ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰ ਗ ਹੈ , ਇਕ ਬਸੰ ਤ ਅਤੇ ਇਕ
ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਨਾਿਦ ਠੰਡੇ ਗਰਮ ਸੁਪਨ) ਨੂੰ , ਹਾਸੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਨਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਲਭਣ ਅਤੇ
ਛਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਦੂਰੀ ਿਬਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ
ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇ*ਾਰਾ ਵੀ ਸੀਟ ਿਥੜਕਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਿਗਟਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਜ , ਸਭ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮੁਦੇ ' ਬਾਰੇ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ,
ਕੀ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇਬਰਬਾਦੀ ਿਬਨਾ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਜ ਘਟ Artful ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਿਭਆਚਾਰ ਚੁਪ ਦੀ ਬੋਲ਼ੇ
ਿਵਅਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ *ਬਦ ਦੇ ਦੇਲਗਣ ਨਾਲ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਹੁਣ existentially ਨੂੰ ਰੋਕ
ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ , ਦਾ ਹਲ , ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਚੇਲਾ ਦੇ *ਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ , ਪਰਪ'ਭਾਵ*ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਦ*ਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ
ਪ'ਸਾਿਰਤ .ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ◌ੁਝਾਅ ਅਤੇ
maneuvers ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਲਭਣ , ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਬਚਨ
ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ
ਰਾਹ ਿਵਚਕਾਰ ਸਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਿਵ*ਵਾ*ਯੋਗ ਹੈਫਾਰਮ ਵਧਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਣਨ, ਉਸ ਦਰ*ਨ ਦੀ ਜ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ
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ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇਖੋ inopportune *ੁਧ
ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਿਸਖ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕਅਤੇ ਉਸੇ ਜ ਸਮਾਨ ਜ ਇਥੇ
ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਿਮ*ਨ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਵਖਰਾ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੇ ਿਵਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਯੂਿਨਟ , ਪਰ ਸਮਾਨ ਹੈ,
ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹਮੇ*ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਵੰ ਿਡਆ
ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚ ਨੂੰ - ਮੌਜੂਦ ਹੈਪਰ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ , ਇਥੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਇਕ ਫਰੇਮ *ਕਲ ਦੀ ਇਕ ਿਚਤਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਵੇਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰ ਦਰ ਇਕੋ ਹੀ ਆ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਗਰਮ ਤਤੇਿਅਹਸਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਅਖਰ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਧੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਿਵਚ ਗੁੰ ਮ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈਆਰਕੀਟੈਕਟ , ਨਾ ਿਕ ਅਸਲੀ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ
ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਭਿਵਖ ' ਨ) ਇੰ ਨੀ
incisiveness , , ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਰਡ ਬੀਤੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ unconsciously
ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਧੀਨ ਜ ਸਬਵਰਜਨ ' ਤੇਅਤੇ ਬਹੁਤ *ਕਤੀਵਾਨ ਿਭੰ ਨਿਲੰਗੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਫ
ਨਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ 8ਭਰਦਾ ਹੈ ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਦੇ ਮੁਹਈਆ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ* ਮੈਨੰ ੂ
ਿਲਖਣ ਦੀ ਜਾ ਹਮਲਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ , ਇਕ ਪਲ ਹਮੇ*ਾ ਇਥੇ
ਇਕ ਿਵਰਾਨ ਿਚਤਰ ਨੂੰ imagines ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ *ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਮਲ ਿਵਚਸੂਰਜ ਦੇ ਥਲੇ ਚਲਾ ਅਤੇ ਸੁਤੇ layered ਨੂੰ ਓਹਲੇ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਨੂੰ ਕੁਿਟਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਸੀ, ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਚਮਕੀਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਰੁਖ
ਦੀ Lines , ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਚਮਕੀਲਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਖਣ ਊਰਜਾਵਾਨ
ਜਾਵੇਗਾਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ, ਇਕ ਹਨ)ਰੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ , ਦੇ ਚੁਪ ਿਵਚ ਹੀ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਰ *ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੋ134

ਸੰ ਵੇਦਨ*ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਿਜਥੇ ਮੋ*ਨ ਿਵਚ
ਸੈੱਟ , ਘਿਟਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਕ*ੀਲ ਖਸਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ , ਨਾ ਮੈਨੰ ੂ ,
ਜਦ ਤਕਮੈਨੰ ੂ ਬਦਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਿਹਮਾ , ਿਸਰਫ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਠ=ਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹਨ
ਇਹ ਜਾਸੂਸ ਸਾਵਧਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਬਨਾ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ invades'm ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜ-ਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵਚ
ਕਾਲਪਿਨਕ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਉਭਰ , ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਣਾਈ ਰਖਣ
ਥੰ ਮਸੁਰੰਗ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ
ਇੰ ਜਣ ਇੰ ਜਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪ'ੇਰਦੀ ਹੈ ਇਕ ਅੰ ਤ ਲਈ ਿਸਰਫ ਉਡੀਕ ,
ਿਚਤਰ ਦਾ ਆਉਟਪੁਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਅੰ ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਨ)ਰੇ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਵੈਬ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ , ਿਸਖਣ ਵੰ ਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਇਕ ਵੈੱਬ ਿਗਆ ਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਾਰਡ ਕੁਝ
ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ fascináveis ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਟੁਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ,
ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਇਕ ਡੂੰ ਘੀ *ਾਟ
ਸੀ,ਹੈ, ਜੋ ਿਕ , ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਕਮ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਹਰ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਆ ਿਵਚ, ਇਸ ਲਈ , ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ਕ ਕਰਨ
ਲਈ, ਇਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਤਾ
ਸੁਣਨਾ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਖ-ਵਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੋ ਕ ਆਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ
ਅਖਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਿਬੰ ਦੂ ਤਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ , ਕਿਹਰ
ਦਾ ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀ ਸਪੇਸ ਿਵਚ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਿਹਸੇ ਨੂੰ , ਲਈ ਮਰਨ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈਸਾਨੂੰ , ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਹਮੇ*ਾ ਸਾਡੇ ਮਰ
ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਵਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਭੁਖ ਨੂੰ
ਚਾਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰ ਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ
ਵਧੀਆ ਇਕ ਿਬਟ ਛਲ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ *ਬਦ ਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ
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ਿਜਹੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਦੇਿਫਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰੋਤ ,
ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ climber ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਚਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਉਚਾਈ
outweighs , ਇਕ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਈਏ ਦਾ ਿਸਰਫ *ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਲੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦਅਤੇ ਸਾਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੈ , ਿਸਰਫ ਿਜਤ ਿਵਚ ਪ'ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ 8ਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਿਸਖ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ 8ਡਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਡਗਣਗੇ,
ਪਰ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ *ਬਦ , ਿਵਚਾਰ ਹਨਅਤੇ ਿਵਚਾਰ .ਡੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀ , ਇਸ ਲਈ ਡੂੰ ਘੀ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਇਕ ਿਵ*ੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ
ਆਰਟਸ ਿਦਓ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ embebecido ਦੇ ਜਾਦੂ ਊਰਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਤ ਤਕ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਇਕ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ternurento ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇਉਸ ਦੀ ਿਜਤ ਦਾ ਹਮੇ*ਾ ਉਸ ਦੇ ਹਾਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਖਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਨੂੰ ਰਦ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ , ਨੂੰ ਿਜਤ ਦੇ ਿਦਤੀ
ਹੈ , ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਲਾਇਡ ਸੁਆਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਹਾਿਰਆ
ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ.
ii ਟੁਕੜੇ
ਮੈਟਲ ਪੀਹਣ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇਕ stairwell ਿਵਚ ਡੋਬ layered , ਚਾਰ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ
, ਇਕ ਸਫਾਈ ਰਾਗ , ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇਕ ਬਾਲਟੀ , ਵਰਗ ਸੰ ਗਮਰਮਰ , ਕੰ ਧ ਕਦਮ ,
ਇਕ ਬੂੰ ਦ - ਕੇ -ਸੁਟਣਾ ਿਡਗ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ , ਥੋੜ-ਾ , ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈਮੰਿਜ਼ਲ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਰੌ*ਨੀ , ਬੇਸਹਾਰਾ , ਇਕ *ੈਡੋ ਪ'ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਤਹ ਰੌ*ਨੀ ਦੀ ਿਕਰਨ ਸਮਕਸਆ ,
ਗਲਾਸ , ਇਕ ਿਚਹਰੇ ਦੇ reflecti- , ਕਖ ਹਥੂ , ਪਾਗਲ ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ,
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ਜੋ ਿਕ , ਇਕ ਗੋਤਾਖੋਰੀ , ਬਰਬਾਦ , ਉਭਰ ਐਡੀਲੇ ਡ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ,ਿਪਆਨ= ਫਰ*
'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਿਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਸੀ tar ਿਫਰ ਸੜਕ ' ਤੇ ਉਤਰਾਈ
ਿਪਆਨ= ਬੰ ਦ , ਡਰ ਦੇ ਅਗੇ , ਬਚ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦੇ ਭਰੋਸੇ , ਰਵਈਏ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ
ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਚੰ ਿਗਆਈ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਥਾਹ ਿਵਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ,
ਪਿਹਲੀ ਿਚਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰ ਤ ਬੰ ਧਨ MO ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਜੰ ਪ , ਪਾਣੀ ਿਵਚ
ਇਕ fin ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਖਾਲੀਪਣ echo ਅਤੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਇਕ desvaneceste
ਦੁਿਬਧਾ ਲਈ ਘੜੀਸ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ , profundez ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵਚ ਇਕ
ਪਲ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਸੀ,ਤਰਲ ਅਤੇ ਰੰ ਗ ਪੈਨਿਸਲ ਿਬਨਾ ਿਲਖਣ ਨੂੰ ਲੂਣ , ਪ'ਦਰ*ਨ
ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਭਨ)ਤਾ ਮੰ ਜੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਖ਼ੁ*ੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਦਾਤ ,
ਪਜਾਮਾ ਿਨਕਲਦਾ ਸੀ , ਇਕ ਿਬਸਤਰਾ ਅਤੇਗੈਸ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਾਰੇ , ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸਾਹ , ਤਬਦੀਲੀ ਿਬਨਾ ਇਕ ਿਚਤਰ ਸੀਧਾਰਨਾ ਦੇ , ਅਤੇ
transmutation ਸਪ*ਟ ਸੀ , ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਪਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੰ ਝੂ
, ਕੋਈ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਿਨਯਮ , ਵਧ ਨਹੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਮੁ*ਿਕਲ ਦਸਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ , ਸਚ ਨੂੰ , ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਾਲੇ ਬੰ ਨ)- ਹੋਏ ਹਨ , ਿਵਖਾਈ ਨਾਨੂੰ ਇਕ
slingshot , ਟਾਰਿਗਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿ◌ਪ*ਾਬ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਇਕ ਡੁਲ- ਨੂੰ ਇਕ ਗੰ ਢ , ,
ਇਕ ਧੁੰ ਦਲੀ ਿਲਖਣ ਦਾ , ਕਦੇ ਵੀ ਬੰ ਦ ਟਾਈ , ਸਕੋਪ ਿਬਨਾ ਤੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹਮੇ*ਾ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਸੀ , ਅਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵ ਦੀ , ਕਟਣ ਅਤੇ
ਤਾਰੀਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ timelessness ਮੋਟਾ ਦਾੜ-ੀ , ਇਕ ਹੋ◌ੋਏ , ਵਾਲ ,
ਇਕ ਪਲਸ , ਹਰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਇਕ , ਆਪਣੇ ਪਾਪ insolvency ਹਰ ਇਕ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਨਾਲ ਢਕ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਪੜੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਵੇਖ

ਿਫਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਝਟਕਾ , ਇਕ ਦਰ*ਨ ਦੇ ਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ , ਰੇਤ
, ਧਰਤੀ ਦੇਖੀ ਿਵਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ , ਕਦੇ ਡੁਬਕੀ ਦੇ ਵੇਲੇ , ਇਸ ਲਈ, ਿਕ
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ਸਭ ਹੰ ਕਾਰ ਨੂੰ glows ਅਤੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਗੀਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ
ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕ ਹੋਰ premonition ਨੂੰ
ਕੁਝ ਦੇ ਇਕ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕBਵਲ ਮੁਕਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਜਾਗਦੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਲਗ ਥਲਗ ਤਲੈ ਕੇਗਰੇਡ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ
ਸੰ ਪੂਰਣ sonnet ਤਕ ਇਕ ਪਤਰ , ਇਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਫੇਜ਼ ਭਜਿਜਥੇ ਿਕ
ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ , ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਭਰਮ ਿਵਚ ਮੈਲ ਿਵਚ
ਰਹਸਮਈ ਲੁਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਿਵਚ , ਇਕ ਅਸਲੀ ਿਬੰ ਦੂ ਇਕ ਪਾਊਡਰ ਦਰਜ
ਕੀਤੇ ਿ◌ਬਨ ਸਨ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਿਫਰ ਕੋਮੇਟ ਫਟਣ , ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਹਮੇ*ਾ ਇਕ *ਕੀ ਸਾਜ਼* ਅਧਾਰ ਨਾਲ bullshit ਮਾਊਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਨਾ
ਹੈ,ਿਫਰ ਅਧੂਰਾ ਛਡਣਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਲੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬਿਘਆੜ ਪਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਬੇਿੜਓ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਇਕ ਰਾਕਟ ਬੁਧੀ ਤਾਰਾ Beachfront ਿਵਚ *ਾਿਮਲ ਅਤੇ ਜਾਓ 'ਤੇ , ਝੁਕ ਕੇ *ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ,ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਖਾਲੀ , ਇਕ ਬੂੰ ਦ , ਿਫਰ ਮੈਟਲ
ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਹੈ ,
ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਅਤੇ ਨਦੀ 'ਤੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਪੈਰ , ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਸੀ.ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਆਸਾ
ਖੁ*ੀ ਕੇ ਖੋਿਲਆ ਮੂੰ ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰ ਮਣ ਚੁੰ ਮੀ ਅਤੇ ਇਛਾ , ਆਪਣੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ '
ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ ਗਲ ਨਾਲ ਕੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਖ ਦੀ ਇਕ ਦੰ ਦੀ ਵੇਖਣ ਲਈ , ਿਫਰ , ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਭਾ*ਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਭ
ਿਵਆਪਕ ਹੈਨਕਲੀ ਹੈ , ਪਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ , ਆਪਣੇ ਨਕ Pond ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ,
ਹਮੇ*ਾ ਇਕ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਸੀ ਕਮਲੀ ਸੁਣੋ photographed ਨਾ ਇਕ ਪੋਰਟਰੇਟ
ਪੁਆਇੰ ਟ , ਿਜਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਇਕ ਵਖਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਥਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰਮ
ਸਨਸਨੀ petiz , ਅਤੇ ਭਰਦੀ ਅਤੇ Pluto ਨੂੰ ਿਜਤਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ
ਦੇ ਇਕ *ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ , ਨੂੰ ਰਖਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਇਕ ਿਢਲੀ ਚੁੰ ਮੀ ਹਮੇ*ਾ ਉਸ ਦੇ
ਿਦਲ ਨੂੰ ਬੰ ਨ- ਨੂੰ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ , ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਇਕ ਦੀ ਇਛਾ ਪੰ ਪ ਕਰਨ
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ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਹਾਅ crate ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਕੰ ਧ ਸਨ imagines ਅਤੇਇਸ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ , ਹਰ ਰੰ ਗ ਨਾਲ ਅਖਰ ,
ਇਸ ਦੇ ਿ◌ਸਹਾਰੀ ਿਚਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੁਰ* ਨਾਲ , , ਿਜਤ ਡਰ ਨਾ , ਨਾ
ਹੈ, ਜ , ਜੋ ਹਾਰਦਾ ਫੋਰਸ , ਰੌ*ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਪ*ਟ ਸਮੁੰ ਦਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕਤਾਕਤ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝਰਨ) ਹੇਠ
ਪਥਰ ਿਵਚ ਇਕ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਚੇਨ ਿਵਚ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
, ਜਾਣ ਿਦਉ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਿਕਹੋ , 8ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤਕ ਵਖ ਅਤੇ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ,, ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ , ਨਾ ਹੈ
, ਪਰ ਿਫਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵਜੇ ਵਧ ਫੈਲ ਹੈ ਿਕ virtuosity ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ
ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ levitating ਦੀ ਪੇ*ਗੀ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਿਸਰਫ਼ ਿਪਆਨ= ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰਮ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹਵਾ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ' ਤੇ
ਚੜ-ਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰ , ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਛਡ ਿਦਤਾ , ਿਸਰਫ
ਇਕ ਕੁੰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ , ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਦਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਚ ਿਨਹਚਾ
ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਜੀਵਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸੁਗੰਧ ਗਰਮ ਦੇਿਖਆ ਦੀ
ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਲ ਪ'ਾਪਤ ਤੇ ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੁਬਕੀ ਿਵਚ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ,ਮੇਰੇ ਫਲੋ ਟ ਿਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿਫਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੇ ਿਦਓ, 8ਥੇ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ, ਿਜਥੇ ਿਪਆਨ= ਇਕ ਿਲਿਵੰ ਗ ਰੂਮ 'ਤੇ ਮਾਊਟ
ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਧੋਤੇ ਕਪੜੇ ਿਵਚ ਡੁਬ ਮੇਰੇ ਿਕ*ਤੀ, ਇਛਾ ਸੀਇਕ ਲੂਪ ਿਵਚ
ਿਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪੰ ਪ ਅਤੇ ਿਫਰ ,
ਘਟ ਸਮਝਦਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਬੰ ਬਾਰੀ ਿਵਚ ਜਾਓ ਤਕ ਵਖ-ਵਖ
ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਹੀ ਅਮਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੁਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਚਾਲੂ ਕੀ ਿਵਸਥਾਰ ਅਤੇਿਸਰਫ ਅਜ ਦੇ ਬੋਲ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਗੀਤ ਨ) ਿਸਿਖਆ ਪੰ ਛੀ
ਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁ* , ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਿਵ*ਵਾਸ ਨਾ ਖਤਮ
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ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਨਾ ਕ'ਮਬਧ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਤ
'ਤੇ ਡੂੰ ਘੇ ਬੂੰ ਦ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ , ਿਵੰ ਡੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾਇਕ ਤਥ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਦੇ
ਹਨ)ਰੇ ਿਵਚ , ਵਜਹਾ ਅਤੇ ਠੰਡੇ , ਕੀ ਹੋਇਆ , ਪਰ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁੰ ਮੀ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਇਛਾ ਦੇ ਿਸਰਫ
ਸੀਟ ਸੀ ਪ'ਗਟ ਅਤੇ ਿਪਆਨ= ਿਹਸਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਉਭਰ ਦੀ
ਕਾਢ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕਸੀਦ ਬਲੇ ਡ ਹੀ ਮਾਰ ਨਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਿਢਲੀ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਿਵਚ , ਇਕ ਟਾਈ ਆ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ,
ਜੋ ਿਕ ਭਿਵਖ ' ' ਤੇ ਇਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇ*ਾਰਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ,
ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕ ਵਖ ਵਖ ਮਿਹਸੂਸ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਯਾਦ ਰਖੋ ਛੂਹ
ਨੂੰcoup , ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਛਾਲ ਅਸੰ ਭਵ ਦੋ ਕੰ ਧ , ਿਜਥੇ ਿਕ
ਇਕ ਓਪਨ ਸਰਕਲ ਿਵਚ ਦੂਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ , ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ , ਇਕ
ਿਦਲ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ Pluto ਦੇ ਕੀ ਛਡ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਖਤਮ
ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸੀਗੰ ਢ ਨੂੰ ਕਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਨੂੰ ਆਇਤਾਕਾਰ , ਧੂੜ
ਝਾੜ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਿਵਚ ਤੂੰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵੇਖ ਿਪਆਨ=
ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ *ੇਡ ਿਵਚ ਇਕ photographed ਿਚਤਰ ਨੂੰ ,
ਰੋਲ ਿਫਲਮ ' , ਛੋਟੇ ਿਚਤਰ ਦੇ ਹਨ)ਰੇ ਕਮਰੇ ਛੂਹ ਵੇਖਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਿਕ
, ਮੇਰੇ ਿਚਤਰ ਨੂੰ ਿਵਚ ਝਲਕਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਲੇ *ੀ*ੇ ਫਰੇਮ ਹਨ .
ਆਮ
ਿਕਸ immerses ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਇਕ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੀੜਤ sharpens
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ .ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ , ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਬਨਾ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੰ ਝੂ ਬੂੰ ਦ ਨੂੰ ਇਕ layered
ਿਦਲ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਗਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਈਵ 8ਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਈ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਬਮਾਰ ਰੂਹ ਅਤੇ ਹਨ)ਰੇ ਦੀ ਧੂੜ
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ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਬੇਗਾਨਗੀ
ਰੂਟ ਰੂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ubiquitous ਭਾਫ਼ ਕੇ ਬੌਬ - ਬਰੇਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ
ਮੈਨੰ ੂ binds ਹੈ ਿਕ ਚੇਨ ਦੀ ਭੰ ਨਤੋੜ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੁਬੋਣਾ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨ) ਘੜੀਸ ਸਵੈ , ਇਕ ਿਦਖਾਉਣ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹੈਲਗਭਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲ
ਿਵਚ , ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪਕ , ਢੋਏ bucolic ਪਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ .
ਟਾਰਚ ਬਰਿਨੰਗ , fulminará , ਇਥੇ , ਇਕ ਗਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ
ਗਰੀਬ ਿਦਲ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਲਾਟ ਨੂੰ ਰੋ*ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਿਹਸੂਸ ਵਰਗੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਿਵਚ , , ਮਿਹਸੂਸ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ
ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਇਕ ਿਢਲੀ ਘੋੜਾਜੋ ਿਕ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਕਟਦਾ ਹੈ .
ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਦਖ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜਾਦੂ ਿਵਚ ਸਾਡਾ ਿਰਯੂਿਨਯਨ ਿਪੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ
ਦੀ ਿਚਹਰੇ , ਿਨੱਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲ- ਦੀ ਅਜ ਦੀ
ਲਿਹਰ ਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਈ ਸਾਈਨ ਹਮੇ*ਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ,
ਸਭ ਕੁੜਤਣ ਕੋਮਲਤਾsensuality , ਉਡੀਕ ਜਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ
ਪਾਰਦਰ*ੀ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਇਕ root ਬੀਿਜਆ ਨੂੰ ਇਕ petiz ਤੌਰ
ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੁ* ਹੋਣ ਦੀ ਉਤ*ਾਿ◌ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ it- ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ , ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਿਪਆਰ ਦੀ 8ਤਮ
ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ .
ਿਪਤਾ, ਵਡਾ ਿਸਿਖਆ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪਲ ਕਦੇ , ਿਸਰਫ ਬਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ
ਖ਼ੁ*ੀ ਸਨਸਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਫਿਟਆ ਅਲੋ ਿਕਕ ਹਮੇ*ਾ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਹੈ ਬਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡਾ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਲ ਿਪਤਾ ਸੀਮਾਤਮ , ਿਪਆਰ , ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦਾ
ਸਦੀਵੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਨੂੰ , ਿਪਆਰ ਦੀ ਇਛਾ , ਵੰ ਡ , ਉਪਦੇ* ਦੇ ਸਬਕ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ,
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ਿਕਉਿਕ ਦੋਨ= ਸਾਡੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਹੈ ਿਪਤਾ ਿਵਚ ਸਦਾ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਹੋਣ
ਲਈ ਉਤ*ਾਿ◌ਹਤ , ਜੋ ਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਨਾਲ ਪਰੀਪੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ
ਇਕ *ਕਤੀ ਹੈ.ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਚੰ ਤਾ ਦੇ
ਹਰ ਪਲ ਇਕ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ fascinas ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਕ ਹਮੇ*ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ cabemos ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਮੇ*ਾ ਸਭ ਸੁੰ ਦਰ ਹਨ, ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਫਰੇਮ ਿਵਚ ਇਕ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਤਸਵੀਰ
ਹੈ.ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਵਰਗਾ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਨਰਮ ਹਨ
ਨੂੰ ਭਰਨ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੂਰ ਸਧਾਰਨ Sunrise ਆਇਆ,
ਢਾਹ
ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨ) ਇਕ ਹੰ ਝੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ chorares ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ 'ਚ ਜਮ-ਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਡੁਬਕੀ ਸੰ ਝ ਤੇ *ੈਡੋ ਹਮਲਾ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ *ੁਧ ਅਤੇ ਕਚੇ ਭੁਲੇਖੇ
ਦੇ ਹਨ)ਰੇ ਜਾਗਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਲ ਸਪਲਾਈ , ਪਛਾਣਨ sleepwalker , ਰੂਹ ਦੀ
ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਲੀਪ ਤਕ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਮਧ 'ਚ ਜਗਾਇਆ
ਸੁਪਨ), ਹੋਰ ਹੈ ਸਦੀਵੀ wakeਹਮੇ*ਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ
ਪ'ਾਪਤ , ਆਪਣੇ Dash ਨਾਲ ਇਕ ਅਨੰਤ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਪਨ) ਜਾਗ ਅਤੇ ਦੇ
ਿਮਥ ਿਵਚ ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ... - ਅਤੇ ਕੀ ਇਕ ਿਦਨ 8ਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘੀ
ਸਲੀਪ ਵੇਖ
ਜੋੜਾ
, ਇਕ ਚੁੰ ਮੀ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਨਾ Wanna ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਿਮਠ) ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੰ ਗਾ *ਬਦ ਕਿਹਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰ ਗ ਸੋਚਦੇ ਿਕ ਇਕ ਿਦਲ ਦੀ ਇਕ ਕੰ ਬਣ
ਦੀ ਕੁਟਣਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਛਾ ਸੁੰ ਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਆਲੀ*ਾਨ
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ਸਲੀਪ Wanted ਘੁਲ ਅਤੇ ਖੁਲ- ਕਦੇਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਕਦੇ rhythmically
ਪੀੜਤ ਜ sand'm ਤੇਰਾ ਿਵਚ , ਮੈਿਸਡੋਿਨਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਥਰ , ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਵਖ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਵਰਗਾ ਦੁ*ਟ beating'm ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸਪ*ਟਤਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਇਕ ਸਾਹ pumps'm ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਨਾੜੀ ਿਵਚ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ amਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰ ਦਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇ
ਜੁਤੀ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ layered ਬੂਟ ਟਾਈ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਖੋਿਲ-ਆ
ਜੇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਦ ਕਰ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਚ ਅਧੇ am ਇਥੇ
ਸਾਬਤ .
ਿ◌◌ੀਿ◌ਨ
ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਿਵਚ 8ਥੇ ਥਲੇ ਚਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਖਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ,
ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਸ'*ਟੀ ਨੂੰ , ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈਵਲ burble ਦੇ
ਅਤਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ 'ਚ ਿਨਕਲਦਾ ਸੋਧਣ ਜ ਲਈ ਿਸਰਫ ਹਰੀ ਦਾ ਇਕ
ਖ਼ੁ*ਹਾਲ ਟਰੇਸ ਿਚਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਟੋਨ ਅਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਬਾਹਰ ਇ*ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਫੁਲ ਨੂੰ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਟੋਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ , ਗੂੜ-ਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਝੀਲ ਦੇ ਪਥਰ ਿਵਚ ਕਰੈ*
ਿਜਿਤਆ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਡੂੰ ਘਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਨੂੰ ਲਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ-ਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ
layered
ਆਲੀ*ਾਨ ਤੈਰਾਕੀ ਿਵਚ ਪਰਵੇ* ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਛਮ ਵਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
*ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਠੰਡੇ abstracted ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਿਮਧਣ
ਕਦੇ ਮੁ*ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇ*ਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
143

ਿਦਲ ਖੇਡ ਸੰ ਗੀਤ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰ ਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਿਜਤਣ ਲਈ .
ਵਾਲ
ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਤੇਹਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰਨ ਸਨ , ਜੇ, bubbly ਠੰਢੇ
ਮਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ , ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਿਨਰਾ* ਨਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ , ਬੇਹੋ* ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਰੀਰ , ਿਦਲਚਸਪੀ superioriza ਨੂੰ
ਬੰ ਿਨ-ਆ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਬਨਾ *ੁਧ ਹਿਥਆਰ , ਵੇਚਪਰ ਇਸ ਨੂੰ *ੁਧ ,
ਿਫਰ , ਜੋ ਿਕ ਪ'ਮੁਖ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੰ ਦ ਸਰਕਲ, ਵਜਹਾ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਦਾਫ਼ਾ* ਅਤੇ ਦੁਿਬਧਾ ਬੇਅੰਤਤਾ ਗਰਜ ਤਕ 8ਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਰੁਕ ਿਗਆ ਹੈ , ਜਦ ਪ'ਭਾਵ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇਬੁਝ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਿਵਚ ਛਾ , ਅਤੇ ਮੂਡ
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇ*ਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਅੰ ਿਤਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ
ਹੈ , ਇਕ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਸਾਮ-ਣਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ ਿਕ ਮੀਟਰ ਦੂਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ ਹੈ ਜੋ 'ਤੇ ਪ'ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਰਰੂਹ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ , ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ
ਨੂੰ ਿਫਰ ਉਮਰ ਸਰੀਿਰਕ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਗਦਾਰ ਕਾਰਕ ਜ ਸਵੈ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪਰੇ*ਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਜੀਵਤ ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈਰੂਹ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਅਤੇ
ਭਰ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰਤਬ ਦੇ ਇਸ 8ਚੇ ਿਵਚ *ੁਧ , ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਰਡ ਅਸਮਰਥ
ਹੈ , ਇਕ ਕੰ ਧ ਛਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ .
ਸੋਚੋ
ਇਕ ਤਰਲ ਜੀਵਤ ਇਕ *ੁਧ ਸਾਹ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮ
ਦੁਆਰਾ ਦੋਸਤੀ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਦੂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ
ਰੂਪ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਬੇਹੋ* ਸਚੇਤ ਪਰਵੇ* ਦੀ ਕਲਪਨਾ , ਮੋਿਹਆ ਨੂੰ ਇਕ ਲੀਨ ਕਮਲੀ
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ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੇ ਦੇ ਇਕ ਸਟਰੋਕ ਿਦਤਾ ਅਤੇਅਨੰਤ ਦੇ *ਬਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਦਸਦੀ ਸੀਮਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਕਰ , ਜੀਵ superiorize ਹੈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਸੋਚ ਿਬਨਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਐਕਟ ਫੈਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਦੋਸਤੀ
ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਾਲਪਿਨਕ ਦੁ*ਮਣ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਤਕ 'ਤੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਸੰ ਝ ' ਤੇ
*ਾਮ , ਲੜਾਈ , ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਡਗਣ ਿਗਆ ਸੀ ਚੈਨ ਕਰ ਿਦਓ , ਮਨ ਦੀ ਅਮਨ ਨਾਲ
ਇਕ truce ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ , ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰੇਗਾ ਨਰਮ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਹੈ ਿਕ ਅਿਹਸਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ *ੁਰੂ ਕੀਤਾਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਨੂੰਨ ਜ ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਜੋ ਵੀ ਆਲ-ਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰ ਗੂਠ) ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੜੀ ਖਰਚ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਵਧ ਿਪਆਰ ਦੇ
ਅਨਾਿਦ ਊਰਜਾ *ੁਧ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰ ਕੇਤ .
ਿਸਖੋ
Dazzled ਅਤੇ ਮੋਿਹਤ ਡੁਲ- ਜੂਸ, ਇਤਫਾਕਨ ਸਚਮੁਚ ਿਨਰਾ* ਜ affronted ਪਰ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜ ਿਵਚ ਬੈਠ) ਨਾਲ , minimalism ਪਹੀਏ ਸੁਣੋ , ਉਸ *ਿਹਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ , ਇਸ ਲਈ ਉਲਝਣ ਜ ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਘਟ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਿਵਚ ਬਣਦੀ ਹੈਸਧਾਰਨ ਖੁ*ੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ- ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ , ਿਲਖਣ , ਆਵਾਜਾਈ ਿਸਖਣ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ,
ਸਾਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਿਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਬਿਚਆ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ, ਜਦ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਲਖਣ ਲਈ ਜਦ ,ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੇਖੋ, ਵਧਦੀ ਗਈ ਸੀ ਿਡਗ ਿਕਹਾ ਕੇ ਨ) ਿਕਹਾ
ਿਕ poisando 7 ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਨਰਦੇਿ*ਕਾ ਨੂੰ , ਅਲੋ ਪ , ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ
ਨੂੰ , ਜੋ ਿਕ ਦੋਸਤ ਅਤੇ indivisible ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ , ਚਲਦੀ ਹੈ, ਰਨ ਭਰਦੀ ਹੈ
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ਪ'ਿਤਭਾ ਦਾ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਥੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਿਦਸਦੀਪਰ ਹਮੇ*ਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪ'ਚਾਰ ਇਕ ਿਦਨ ਹੀ ਅਜ, ਹੁਣ ਭਿਵਖ ਦੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਭ
ਉਪਰ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਿਨੱਘਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਵਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਤਕ ਹਾਰਡ ਿਲਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ ਸੋਚਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਇਸ ਨੂੰ ਛਡ ਿਦਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਉਥੇ ,
ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਮੌਜੂਦ ਿਸਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤਥ , serviced ਰਹੇ ਹਨ ਘੜੀ ਅਤੇ
ਿਪਘਲਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਗੂBਾਪਨ ਦੇ ਨਾਲ , ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਖੁ*ੀ ਦੀ ਇਕ ਿਵਲਖਣ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਦੇਖੋ , ਅਤੇ ਸੀ ਿਸਰਫ ਹੁਣੇ ਹੀਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ
ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਵਹਾਰਕ ਹਨ)ਰੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਾਦੂ ਰਾਤ ਅਤੇ levitating
ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ , , ਇਕ 8ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ , ਇਕ ਿਤਖੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਕ*ਤੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਡ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੀ
ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸੀਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰ ਇਸ
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਿਬਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਰਾ ਐਡਰੈੱਸ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਿਤਕੋਣ ,
ਇਕ ਭੁਲ ਜੀਵਤ ਵਰਗਾ ਮਨ impenetrable ਰੂਹ ਦਾ ਇਕ sarcophagus
ਦੀ ਇਕ ਿਪਰਾਿਮਡ ... ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਇਕ ਵਰਗ ਬਾਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਕ ਨਾ
ਕਰਦਾ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਪਤਾ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਗ'ਿਹ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਉਹ *ਾਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਲ
Gardener ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਰੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਲਮ ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ antenna , ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜ ਿਸੰ ਗਲ ਧਾਗੇ ਦੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਇਸ ਦੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਵਚ ਇਕ ਗਲੋ ਵਰਗੇ ਹਨMoonlight ਬਚੇ ਦੀ ਭਾ*ਾ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਬਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸਰਵ8ਚਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ , ਵਾਪਰਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਇਕ ਹੋਰ ਛਾਲ , ਪਲਸ ਇਕ ਲੀਪ ਇਕ ਬਕਰੀ ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਵਧਣ ਦਾ
ਜਨਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਿਸਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ
ਐਕਟ ਿਸਖਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀਿਕਉਿਕ ਅਤੇ ਿਸਖਣ ਦੇ ਡਬਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ
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ਿਮਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਿਸਖਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਿਸਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਿਸਖਣ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਵ ਜਾਣਦੇ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਦੋਹਰੇ ਤੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ .
ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਗਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ,
ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਦੁਖ ਮਿਹਸੂਸ ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ clown'm ਜਾਅਲੀ
ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਆਨੰਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਆਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੰ ੂ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਫਲੋ ਟ ਮਿਹਸੂਸ ਬਾਹਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਣ ਨਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਅੰ ਦਰਦੇ dista ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦ'*ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਸਜੇਪਖ , ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਮਿਹਸੂਸ ਪਰ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਅਸਭਯ 8ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਗਤੀ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , strangles *ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਹੈ ਿਬਨਾ
ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਪੇ*ਗੀ ਿਵਚ ਅਤੇ ਇਕ ਦਾ ਦੌਰਾ 'ਤੇ ਇਕ ਪੈਦਾਇ*ੀ ਫੋਰਸ ਵਰਗੇ
ਅਸਫਲਤਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰ , ਿਜਥੇ, , ਬਾਗ਼ੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਉਚਾਈ
ਿਵਚ ਇਕ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਚਮੁਚ ਪਾਪੀ ਿਚਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਹੰ ਸਕ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਸਭ
ਨੂੰ 8ਭਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੁਰਾ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਹਸਮੁਖ ਅਤੇ Serene ਤਾਜ਼ਾ Marigold ਆ ਫੈਲ
ਅਤੇ ਵਧਦੀਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਕੁਝ ਛੇੜਖਾਨੀ ਅਤੇ *ੁਧ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ *ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਕੋਲ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਜਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਦੇ ਿਸਖਣ ਨਾ ਿਬਨਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਨਾ ਇਹ ਸਭ
ਿਜਤ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਚਦੇ ਨੂੰ ਪਾਤੁਹਾਨੂੰ , ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁਖੀ ਸਵੈ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
thundercloud ਹੈ ਵਧ ਚੰ ਗੇ ਕੰ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਤੇਰੇ ਕਰ ਰੋਕਦੀ ਸਾਨੂੰ *ੁਰੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਪ'ਾਪਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ Mop ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਿਹਸਾਸ ਿਪਆਨ=
ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈ ਟ ਭਰਦੀ ਅਤੇ
ਭਰਦੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਰਹੇ ਹਨਵਰਖਾ ਗਿਹਰਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਿਗਲੇ ਧਰਤੀ
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ਨੂੰ Serene ਿਚਹਰੇ ਪੜ-ਨ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਬਹੁ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਸਭ ਦੇ 8ਪਰ
ਸੀ , , , *ਾਨਦਾਰ ਯਥਾਰਥਕ ਰਿਹਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ , ਇਸ ਦੇ ਸਤਾ 'ਚ ਇਕ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ conjecture ਹੈ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈਮੁਲ
ਫੁਲ ਵਰਗੇ ਹਨ ਇਕ ਹਨ)ਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗਲਾਸ , ਪਰ ਿਬਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰ*ੀ
ਪੀਤੀ ਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ 8ਭਰਦਾ
ਹੈ ਉਿਚਤ potion ਇਲਾਵਾ ਮਨੁਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ ਬੀਜ
ਨੂੰ ਮਨ ਿਵਚ 8ਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਵਖੋ-ਵਖ ਹੋਮੈਿਜਕ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰ ਤ ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ *ੁਧ
ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਇਕ ਅਥਾਹ ਟੋਏ ਦੇ ਿਸਰੇ ਹੈ ਢਲਵੀ ਇਕ ਹੀ ਇੰ ਦਰਾਜ਼
ਇਕ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਹੈ .
ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਲਾਈਵ ਰੌ*ਨੀ ਇੰ ਪੁਟ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਆਪਣੇ
ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਰੌ*ਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਿਜਤ .
ਦੁਖ ਦੇ ਗਿਹਰੇ ਿਪਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਿਪਆਰ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਅਧੇ
ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਭੁਲ .
Lines ਦੋ ਅੰ ਕ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰ , insert ਅਨੰਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ
ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਅਿਨ*ਿਚਤ ਕੁਝ
ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਭ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਅੰ ਤ ' ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਵੇਖਨੂੰ ਇਕ ਸਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੌਰ
ਚੜ-ਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਿਸਰਫ ਅਨੰਤ ਿਸਰਫ ਿਚਹਰੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਪਰ ਹਨ)ਰੇ
ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ , ਕੇਵਲ , ਿਕਉਿਕ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ .
ਮੈਮੋਰੀ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ
ਸੀ ਿਵਚ ਚੁੰ ਿਮਆ, ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇ*ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਲਈ
ਮੈਨੰ ੂ ਿਕੰ ਨਾ ਦੁਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ
ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਦੇ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖ ਲਈਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਇਕ ਿਦਤੇ ਪਲ ਿਵਚ ਪ'ੇਮੀ ਹੁਣ ਤਕ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਿਦਨ ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ'ੇਮੀ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਤਕ ਸੀ.
Reflections
*ੀ*ੇ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕੁਝ ਲਈ ਉਡੀਕ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ'ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੰ ਗਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ *ੀ*ੇ ਿਬਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪ'ਭਾਵ ਨੂੰ
ਪ'ਸਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨੂੰ ਪ'ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ .
ਆਪਣੇ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਨ) ਭਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਚ ਸੀਟੀ ਪੰ ਛੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਭ
ਉਤ*ਾਿ◌ਹਤ ਤੌਰ ਬਣ , ਿਜਥੇ ਬੀਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਫ ਇਕ ਹਨ)ਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ ਰਾਤ ਨੂੰ .
ਿਲਖਣਾ
ਮੈਨੰ ੂ ... ਅਤੇ ਇਕ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਵਡਾ ਚੰ ਗਾ ਅਟਲ
, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਉਤ*ਾਿ◌ਹਤ
ਪਾਸ
ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ!Yes, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਕੁੜਤਣ ਿਬਨਾ volte - ਿਚਹਰੇ ਦੇ *ੁਰੂ ਦੀ
*ੁਰੂਆਤ ਸੀ , ਪਰ ਨਰਮ ਿਬਨਾ ਦੌਰਾ ਘਟ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੋਈ ਿਚਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
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ਅਤੇ ਿਹੰ ਮਤ ਿਬਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ *ਾਇਦ , ਨੂੰ ਛਡ ਜ ਇਸ
ਜਗ-ਾ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ , ਮੈਨੰ ੂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛਡ
ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੈ , ਿਵਦਾ ਹੋ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਵਚ ਲੀਨ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਹੈ ਡਰਾਏਗਾ , ਨਾ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਥਲੇ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸੋਿਚਆ
ਕੀ ਹੈ.
ਪਾੜੇ ਦਾ ਅੰ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ precipice Abyss'm .
ਉਡੀਕ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੰ ਪ ਇਛਾ , ਛਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟ
ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਿਚੰ ਤਾ ਸਕਰੋਿਲੰਗ ਿਬਨਾ ਘੁੰ ਮ ਿਰਹਾ ਸੀ , ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਰ , ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਮੇ*ਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ansiosíssimo ਮੋਡ ਿਵਚ
ਰਿਹ ਰਹੇ , ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ੁ*ੀਖ਼ੁ*ੀ involuntarily ਖੜ-ਾ ਹੈ.
ਪੌੜੀ
ਮੈਨੰ ੂ equacionei ਬੈਠ , ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਕਦੇ ਿਡਗਣ ਹੇਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ , ਝੁਕ ਅਤੇ ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ ਹਨ)ਰੇ ਅਤੇ ਕਸੇ ਸੁਣੋ ਉਥੇ ਉਹ
ਖ਼ੁ*ੀ-ਖ਼ੁ*ੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਰੀਦਣ ਿਵਚਕਾਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੇ , ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੰ ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ .
ਮੁਖ਼ ਦਫ਼ਤਰ
ਇਕ ਅਥਰੂ , ਇਕ ਸਿਹਜ ਜ ਤਬਾਹੀ ,, ਜੋ ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਕੰ ਟੀਨ ਫਿਰਜ ਤਕ ਇਕ
ਪੀਣ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧ'ਾਪ ਅਤੇ
*ਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .
ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ , ਨੂੰ ਖਤਮ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ) ਜੇਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
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ਿਫਰ ਿਭਆਨਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਆਰਾ ਪਰੇ ਦੇ *ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਛੋਟਾ ਿਰਹਾ
Sol
ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ am , ਨ) ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੰ ਮਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਡੁਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ , ਜੋ ਿਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਧੂੰ ਏ ਸੁਣੋ ਦੇ ਪਰਦੇ ਿਵਚ ਜੰ ਮਦੇ , ਉਥੇ ਉਹ ਚੰ ਮ ਘਟਨਾ ਸੁਣੋ ਿਬਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ,
ਇਸ ਨੂੰ ਪਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲੈ ਬ ਦੂਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਚਤਰ ਿਵਚ
ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇਕ ਿਚਤਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਜੰ ਮਦੇ
ਲੁਿਕੰ ਗ ਅਤਰ , ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਗੰ ਧ , ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਿਰ*ਤੇਦਾਰ ਿਬਨਾ ਿਵਚਾਰ ਕਮਲੀ
ਤਸੀਹੇ , ਇਕ ਿਦਲ ਅਨਾਥ , ਿਦਖ ਦੁਖ ਅਤੇ ਇਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹਤ ਲੀਡ ਕੇਵਲ ਇਕ
ਪਲ , ਇਕ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ , ਇਕ ਿਪਆਰ
ਦਾ ਦਰਦ ਨੂੰਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈ, ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਦਖ ਨੂੰ ਨ)ਕ ਿਚਤਰ
ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਿਸਰਫ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ
ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਮਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰ ਦ ਚਲਾ ਹੈ , ਜ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਿਲਿਵੰ ਗ ਮਰ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਵਚਕਾਰ ?Ouch !ਮਾਫੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ?
ਸਪ*ਟ , ਿਜਸ ਨ) ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦਤਾ ?ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਪਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਛਡ ਿਦਤਾ
ਹੈ.ਸਾਰੇ ਅਪਵਾਦ ਿਬਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ
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ਛਡਣ
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ... ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਿਲਖਣ ਦੀ ... ਤੁਹਾਨੂੰ ... ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ... ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ ... !ਮੇਰੇ ਿਦਲ
ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਲਵੋ ... ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਗੁੰ ਮ ਦੂਰ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ... ... ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੀ ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ... return'sa ਖੁ*ੀ ... ਇਸ
ਚੁਪ ... ਚੁਪ , ਅਧੇਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ , ਜੋ ਿਕ ... ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ... ਿਪਛਲੇ
*ਬਦ ਨੂੰ -way ...
ਬ'ੋਕਨ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ evaporate , ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ , fantasy ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਗੁਪਤ
ਪਲਸ ਮਲਬੇ ਰਹੇਗਾ .ਨੂੰ ਇਕ ਸਬਵਰਜਨ ਉਭਰੀ ਖਾਸ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲ , ਦੇ
idleness floats .
ਰਹੋ
ਇਕ ਆਵਾਜ਼ , ਇਕ ਮੂੰ ਹ ਿਦਲ , ਇਕ ਕੋਮਲ ਅਿਹਸਾਸ , ਇਕ ਰੰ ਗ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਨ) ਨੂੰ
ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਟਰੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਕ ਪਲ , ਹਤਾ* ਿਵਲਖਣ
ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਟਣ ਦੇ ਸੰ ਘਰ* ਿਬਨਾ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਿਤਖਾਪਨ ਤਕ ਪ'ੇਿਰਤ
ਿਵਚ ਖ਼ੁ* ਕਰਨ ਲਈਲਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਤੀਬਰ , ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ
ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ , ਇਕ ਦਰ*ਨ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ .ਹੋਰ ਿਮਲ ਕੇ ਿਮਲੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਅਤੇ ਿਮਰਰਡ ਿਮਲਾਵਟੀ ਇਕ ਮੌਜੂਦਗੀ , ,
ਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਿਦਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ .
ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਖ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨ=ਡ ਿਬਨਾ ਡਰ ਦੇ ਤਰਸ , , ਪਾਗਲ
passionless ਅਤੇ *ੁਧ ਰੂਹ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਘੁਲ , ਅਤੇ
ਸੰ ਯੁਕਤ , ਇਕ - ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ , ਇਕ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕਅੰ ਤ
152

ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ 'ਤੇ ਹੋ ...
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ
ਛੂਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ , ਜੇ, ਘਟੋ-ਘਟ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਡੇਰਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ , ਿਕ ਇਕ ਚੁਪ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਸੰ ਵੇਦਨ*ੀਲਤਾ ਿਬਨਾ , ਨਾਪਾਕ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ .ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਰਿਹਣਾ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਸਭ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ
ਸਧਾਰਨ ਹੈ .ਜਾਦੂ ਕਰ ਕੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਦੁਖ ਿਬਨਾ , ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ
'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਛੂਹ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੇ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਨਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਵੇਖਣ .ਸਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ , ਜੋ ਿਕ ਿਵਚ ਇਕ ਦੀਵੇ
ਮੈਚ ' ਬਲਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇ*ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ
ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਚ ਰਾਹ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ
...
ਿਚਤਰ
ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਵਧ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਪਆਰ ...
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ'ੇਰਨਾ | | ਉਸੇ ਹੀ ਹਵਾ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਹਰ ਸਾਹ
ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿਵ*ਵ ਿਚਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਰੰ ਗ ਿਰਹਾ ...
ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ
ਇਕ ਿਦਨ
ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨ) ਅਜ ਿਵਚ ਇਕ ਰੂਟ ਲਾਇਆ , ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਖ ਨੂੰ
ਉਸ ਨ) ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨ) ਕਦੇ ਵੀ
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ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਪਆਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
transformer
ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਬਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ *ਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਤੁਲਨ ਿਲ*ਕਦੇ .
ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੀ *ਕਤੀ ਦੇ ਿਨ*ਾਨ) ਕੰ ਟਰੋਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਧੁਪ
ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੌ*ਨ
ਧਰਤੀ 8ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸਪ*ਟ .
ਚਾਨਣ ਸਰੋਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਪਕੇ ਵਰਗੇ ਿਡਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੋਮਾ .
Lighthouse
ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦਾ pivotally ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਦੀ ਮੰ ਗ .
ਿਬਜਲੀ
ਿਦਲ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਝਪਕਣ *ੋਰ ਨਾੜੀ .
ਇਲੈ ਕਟਰੋਮੈਗਨਿਟਕ ਵੇਵ
ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਵ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ waveforms ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ .
ਿਬਜਲੀ
ਸਰਕਟ ਲਿਹਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ
ਚਲਦਾ ਹੈ
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ਇਲੈ ਕਟ'ੀਕਲ ਪਲਸ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੋਡ ਗੇੜ ਿਬਜਲੀ ਪ'ਭਾਵ ਨਾਲ ਿਹਲਦਾ ਹੈ ਿਰਹਾ ਹੈ .
ਸਚਾਈ ਦੇ ਚਾਨਣ
ਬਹੁਤ ਖ਼ਰੀਦੋ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਸਚ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ .
blackout
Callan ਹੋਣ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕ*ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .
ਦੀਵਾ
ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ
ਿਪਘਲਾ ਮੋਮ ਇਕਠ) .
ਇਲੈ ਕਿਟ'ਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਓਪਨ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ , ਪਰ ਨੂੰ ਖੋਲ-ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੰ ਦ ਕਰਨ .
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਅ
ਹਨ)ਰੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭੜਕੀਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜੜ- ਦੇ ਨਾਲ ਕਟੋ .
ਕਰੰ ਟ
ਚਮਕਦਾਰ ਸਮੋਕ ਿਵਚ ਕਰੰ ਟ ਮੈਮੋਰੀ ਸਾਫ .
ਇਲੈ ਕਟਰੋਮੈਗਨਿਟਕ ਤੁਫਾਨੀ
ਭਰੇ ਅਨੰਤ electromagnetismos ਮਨ ਦੇ ਝੁੰ ਡ .
ਰੇ ਿਲਖਤ
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ਮਨ , ਅਰਥਤੰ ਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਿਲਖਤ ਊਰਜਾ *ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਤੇ .
diabolical ਰੌ*ਨੀ
ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਕ diabolical ਿਲਖਤ ਰੌ*ਨੀ ਚਮਕਾ ਹੈ .
ਝਪਕਦਾ
ਫਲੈ ਿ*ੰ ਗ ਰੌ*ਨੀ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਾ
ਜੀਵਨਜੋਤ ਚੇਨ ਦੇ ਬੀਤਣ .
ਿਡਮ ਰੌ*ਨੀ
ਧੁੰ ਦਲਾ ਰੌ*ਨੀ ਿਡਮ ਰੌ*ਨੀ ਿਵਚ ਦਾਅਵੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ .
ਇਲੈ ਕਟ'ੀਕਲ ਵਾਇਰ
ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੰ ੂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ .
10 ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਟ
Subo ਅਤੇ 10 ਸਰਕਟ ਿਵਚ ਤਰਕੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਿਵਨਾ*ੀ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਹੈ .
ਇਲੈ ਕਟ'ੀਕਲ ਿਗਰਾਵਟ
ਇਲੈ ਕਿਟ'ਕ ਖੁ*ੀ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੇ *ਬਦ 'ਤੇ ਿਡਗ ਿਗਆ .
ਚਾਨਣ ਕਟ
ਿਤਖੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਗੂੰ ਜ ,
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਖਚਣ ਚਾਨਣ .
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ਅਸਮਾਿ◌◌ੀ Dark
ਚਾਨਣ ocular ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੁੰ ਦਲਾ .
ਕੈਲ*ੀਅਮ ਫਲੋ ਰਾਈਡ
ਿਖੜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਦ*ਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਨਾ ਗਰਜ ਿਡਗ .
" Ofusculência "
ਿਬਜਲੀ ਿਛਲੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖੁ*ੀ ਜੋ* ਅਤੇ ਿਦਖ ਛਾਇਆ .
Incandescence
ਗਤੀ*ੀਲ ਅਤੇ incandescent ਝਟਕੇ - ਇਲੈ ੱਕਟਰਅਉਡ ਨੂੰ ਰਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਿਵਚ ਡੂੰ ਘੀ ARCs Intersecting .
Electrocutáveis
ਇਕ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਰੌ*ਨੀ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਿਕ
ਿਦਲ ਦੀ incongruities hammering .
ਘੁਸਮੁਸੇ -ਹਾਜ਼ਰੀ
ਨਰਮੀ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁ*ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਦੇ 8ਚ ਰੌ*ਨੀ ਿਵਚ ਹੌਲੀ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮੇਟਣਾ
ਹੈ.
Reminiscence
ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਿਦਨ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ' ਲੀਨ , ਮੈਨੰ ੂ ਹਨ)ਰੇ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਸਾਰੀ constelar ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ *ਕਤੀ ਅਤੇ
ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰੇਗੀ.
ਧਮਕੀ ਰੌ*ਨੀ
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ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਹ Convalescent
ਰੌ*ਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ.
ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ
ਡਟੋ ਨੂੰ bucolic ਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੈ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ
ਰੋ*ਨੀ ਗੁਪਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ intimidates .
ਲਾਲ ਰੋ*ਨੀ
ਤੀਬਰ ਲਾਲ ਰੋ*ਨੀ ਅਤੇ ਬਲਾਿਕੰ ਗ ਐਕਸਲੇ ਟਰ ਨਾੜੀ .
ਸਦਮਾ
ਫੈਲੀ ਪ'ਭਾਵ ਨੂੰ ਿਬਨਾ Zarpares ਸਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰ ਦਗੀ ਮਨ .
ਕੰ ਪਨੀ ਚਾਨਣ
ਵਾਪਰਨਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਰੌ*ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰ ਪਨੀ ਰੌ*ਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ.
ਗਰਜ
ਗਰਜ ਕਰੀਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਭੁਖੇ *ੋਰ ਦੌੜਨ) .
*ਕਤੀ*ਾਲੀ ਰੌ*ਨੀ
*ਕਤੀ*ਾਲੀ ਰੌ*ਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੋ*ੀ
ਰੇ
ਿਕਸ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਅਤੇ ਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੰ ਭਵ ਸਬੰ ਧ ਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਮਕ
lacerating .
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ਿਡਮ ਰੌ*ਨੀ
ਭਾਰੀ ਰੌ*ਨੀ ਬੀਮ ਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਛਾਇਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ .
ਚਮਕਦਾਰ ਰੌ*ਨੀ
ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਝਰਨ) ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ
Cosmic ਰੌ*ਨੀ
ਰੂਹ ਦੇ ਭੁਲ ਮੁਕਤ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ COSMOS ਦੇ ਨਾਤੇ .
ਚਾਨਣ ਦੇ ਪਾਵਰ
ਚਾਨਣ ਦੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੀ *ਕਤੀ ਿਨਰਾ*ਾ ਦੇ ਖਲੜੀ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨੂੰ
ਿਮਲਾਇਆ ਪ'ਕਾ*ਮਾਨ , ਮੈਨੰ ੂ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹੈ.ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁ*ੀ ਦੀ
ਿਦ*ਾ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਸੇਧ ਇਹ ਚਾਨਣ, ਅਧ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਿਫਰ yes ਗਰਜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤਤੇਿਅਹਸਾਸ ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਮਾਰ ਭਿਵਖ ਅਤੇ
ਨਾਸਮਝੀ ਉਠਦੇ .
ਇਸ ਲਈ yes ਰੌ*ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਠ=ਰਤਾ ਅਤੇ
*ੁਧਤਾ ਦੇ caloric ਦਰ*ਾਕੇ ਛਡ ਅੰ ਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ.ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਵੀ ਰੌ*ਨੀ ਰਨ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਡਰ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋ*ਨੀ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਛਲੇ
ਰੌ*ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ .ਇਸ ਲਈ , ਦੋ ਧਰੁਵਵਾਸੀ , ਦੋ ਊਰਜਾ
ਅਿਤ ਹਨ.ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਨੂੰ ਪਰੇ*ਾਨ ਕਰ
, ਨਾ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ .ਇਹ ਰੌ*ਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਧੁੰ ਦਲਾ ਭਾਵ , ਨਾ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਇੰ ਬੈੱਡ ਜ ਖੰ ਭੇ ਿਬਨਾ , ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਿਵਚ *ਾਮ ਦੇ ਤਰਕ
ਦੇ ਸਪ*ਟ ਤਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ.ਚਾਨਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੀਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਭਾਵ ਨੂੰ , ਚਾਨਣ ਿਵਚ *ਾਮਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇ ਸਾੜ .
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8ਥੇ , ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ *ਕਤੀ ਹੋ ਿਤਖੀ ਨੀਲੇ ਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਗਰਮ
ਤਤੇਿਅਹਸਾਸ ਦੇ ventilaste ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾ ਅਤੇ ਫੀਡ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਨਣ ਨੂੰ
ਿਬਨਾ *ੈੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਆਪਕ ਿਵਚਾਰ victimize ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਪ'ਿਤਭਾ ਅਤੇ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਜਾਵੇਗਾ .ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਰੋ*ਨੀ
ਹੈ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਜ , ਤੂਫਾਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ,
ਜਰੂਰੀ ਸਾਫ ਰੌ*ਨੀ , ਅਤੇ *ੁਧ ਨ) ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਲਗੀ ਹੋਈ ਅਗ , ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਅਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ
ਆਰੰ ਿਭਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਬੇਹੋ* ਸਦਮਾ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
*ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਹਾਨ) ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਫੋਰਸ ਿਬਨਾ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ*ਕਤੀ ਦੇਣ, ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ ਊਰਜਾ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਿਵਰੋਧੀ ਰੌ*ਨੀ , ਉਥੇ ਊਰਜਾ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਊਰਜਾ ਹੈ ,ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ ਲਿਹਰ ਅਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਧਮਕਾਉਣ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਹੋਰ
ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿ** ਨਾ ਕਰੋ , ਨਾ diriment ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਿਕ
ਅਜੀਬ ਦੋ* ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨ)ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ'ਗਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਹੋ* ਪ'ਵੇ* ਅਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਚੁਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਸਪ*ਟ
ਲਗਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਿਜ਼ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚੁਪ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ *ਰਮਨਾਕ ਅਪਾਹਜ ਦਾ ਆਨੰਦ.ਪਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ ਨੀਲੇ ਰੇ ਡਰਾਉਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ
, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਤਥ ਹੈ ਰੌ*ਨੀ ਦੀ ਗਤੀ
, ਤੁਰੰਤ , ਦੂਜੀ, ਵਾਰ ਦੇ ਿਹਸੇ , ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ,
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ'ਭਾਵ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਸਭ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ
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.ਭੜਕੀਲੇ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁ*ੀ ਅਤੇ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਭੁਖੇ ਦੁਰਸਤ ਅਤੇ ਉਸ
ਕਮਲੀ ਦੇ ਿਨਰਪਖ ਖੰ ਭੇ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ Faíska ਦੇ lacerating ਪ'ਭਾਵ
ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌ*ਨੀ ਕੇ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ
ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੀਵੇ ਮੁਸਕਾਨ esbaterá ਨੂੰ
ਸਲਾਹ ,ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ , ਜਦ ਗਰਮੀ ਦੇ 8ਪਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ .ਇਕ ਹੋਰ
Quadrant ਦੇ ਿਕ'ਸਮਸ ਦੇ ਸਮਤਲੈ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੁਖ ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਤਾ.Blue ਰੇ ਨ) ਆਪਣੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਦ*ਾ , ਸੇਧ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਣੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ photons ,
ਸੰ ਭਵ ਛੋਟਾ ਸਰਕਟ , ਪਰ ਜੀਵੰ ਤ ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਰੌ*ਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੋਚੇ ,
ਪਰ ਨੀਲਾ , ਨਾ ਰੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ .ਇਹ ਸਨਪ*ਾਟ , ਗਰਜ ਿਹਲਾਉਣਾ ਰਿਹ
ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ'ਮੁਖ ਸੁਪਰਸੋਿਨਕ ਸਪੀਡ ਪਰ *ਕਤੀ*ਾਲੀ , ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਹਾਰਕ ਊਰਜਾ , ਪਰ ਨਾ effusive
ਡਾਿ◌◌ੂ ਨੂੰ ਦਰਪੇ* ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੈ.ਿਸਧਾ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਦਬੇ
ਚਮਕਦਾਰ ਲੋ ਕ ਕੇ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ
ਰੌ*ਨੀ ਕਲਪਨਾ ਰੌ*ਨੀ ਦੀ *ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਧੁੰ ਦਲਾ ਰੌ*ਨੀ
ਮੋਟੀ .
ਬਲੂ ਰੇ
ਗੁਸੇ Blue ਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਗੰ ਦੇ pores ਪਖਪਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਲੇ ਿਬਜਲੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ
ਿਕ ਅਸਿਹਣ*ੀਲਤਾ ਿਵਚ ਵਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਊਰਜਾ ਤਪਦੇ ਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.
ਲੇ ਜ਼ਰ ਰੌ*ਨੀ
ਇਹ ਲੇ ਜ਼ਰ ਰੌ*ਨੀ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ invisibly ਅਣਿਡਠ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਨੂੰ ਪਰਵੇ* ਹੈ .ਇਹ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਨਸਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੰ ਬੰ ਧ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਨਸਕ ਅਤੇ
ਮਾਸਟਰ ਚਾਨਣ ਹੈ .ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿ◌ਨਜੀ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ *ਤੀਰ
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ਚੂਸਣ ਦੁਆਰਾ inconspicuous ਅਤੇ ਿਨਰਦੋ* ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ .
Roof ਰੌ*ਨੀ
ਇਹ ਸਮੋਕ ਿਦ*ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ , ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਢਲੀ ਿਸਰ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਤਰ-ਾ
ਮਨ rags ਯਾਦਗਾਰਾ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਿਵਚ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ously ਹੌਲੀ ਅਤੇ
uncoordinated massificador ਦੀ ਵਧਦੀ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਪਗ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਮੋਟਰ .ਮਨ=ਰੰ ਜਨ ਟਾਈਮ ਿਵਚ ਿਛਲੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪ
ਰੌ*ਨੀ Deambulante ਸਪਲਾਈ ਉਕਸਾਹਟ ਵੰ ਡਦਾ ਹੈ.

ਸਦਾ ਲਈ ਚੁਬਾਰੇ ਰੋਸਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹਮੇ*ਾ ਖੁਲੇ ਜ ਚੇਸਟ ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਹਨ .
ਅਸਮਾਿ◌◌ੀ
ਹੀਟ ਕਾਲੀ ਹੋ ਅਤੇ ਅਿਹਲ ਅਤੇ ਚੁਪ ਹੋ , ਪਰ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਜਦ *ੋਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ illuminations ਜ sighs ਦੀ ਵੀ
ਸਧਾਰਨ, ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਪਲ ਹਨ)ਰੇ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਸਾਹ ਅਤੇ ਵਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇਹੋਰ ਿਲਖਤ ਚੁਪ .ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਇਸ
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਿਬਜਲੀ ਿਡਗ ਗਈ ਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਮੌਕਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ negligenciador ਭਾਵਨਾ precipitate ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਿੜ-ਆ- ਅਤੇ
ਆਕਿੜਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਫ .ਇਹ ਜੰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਲੋ ਹੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਿ◌ਨ*ਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਨਣ ਸਲੇ ਟੀ ਸੁਆਹ ਹੀ ਇਕ ਆਖਰੀ ਰੌ*ਨੀ
ਸਲੇ ਟੀ ਅਤੇ ubiquitous ਭਿਵਖ ਦੀ , ਨਾ ਭੁਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਗੀ ਹੈ, ਿ*ਕਾਰ .ਪਲ ਦੇ ਸਪਰ ਨੂੰ ਕਟੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਔਖੀ ਹੈ
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ਅਤੇ effusively ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿ◌ਪ*ਾਬ ਦੇ *ਬਦ ਦੀ ਯਾਦ
ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਆਸ ਿਡਗਣ ਿਵਚ drowns ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਨਣ ਦੀ
ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਟ ਿਦੰ ਦਾ ਦਸ ਿਰਹਾ propagates .ਮਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵਚ whistles ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਿਵਚ ਿਫਰ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਪੁਿਲੰਗ ਜ ਵਸੋ ਅਤੇ sensual
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ , ਲਈ ਇਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਚੁੰ ਬਕੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧੁਖਦੀ
embers , ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਦੋਹਰੇ ਦੀ
*ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਪਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਰ ਹਨ, ਜਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ
.ਇਹ ਰੌ*ਨੀ ਸਲੇ ਟੀ ਗਰਮੀ ਹਨ)ਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਵਾਏ ਅਤੇ, ਮੈਿਸਡੋਿਨਆ, ਦੇ ਆਪਣੇ
ਗਰਮੀ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਿਖਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਸਪੇਸ ਭਰ ਿਵਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਚੁਗ ਗਏ.
ਖੁ*ੀ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਿਵਚ,
ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨ) ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਿਗਣਤ ਿਬਲਾਸ ਿਨਰਾ*ਾਜਨਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਰਸਾਇਣ ਸੁਸ ਖੁ*ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਪਰ
ਪੇਪੜੀਦਾਰ ਨਾ , ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਜ ਭਾਵਨਾ ਜ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੌ*ਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਖੁ*ੀ ਦੇ
ਸਤਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ ਛਪੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ.ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁ*ੀ ਚਮਕੀਲੇ
ਅਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੁੰ ਗੜਨ ਮੁਕਤ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਾਤਮ, ਭਾਵ, ਹੋਰ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾਓ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ .ਖੁ*ੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਘਟ ਕਰਨ , ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਖੁ*ੀ ਇਨਕਾਰ ਵਾਲ ਿਵਚਾਲੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਫੀਡ .
Hypnotic ਰੌ*ਨੀ
ਸਰਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਇਛਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੌ*ਨੀ hypnotic
ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦਲ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਭਟਕ .ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
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hypnotic ਖੁ*ੀ ਸਰੋਤ ਿਵਚ *ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ hypnotic
ਤੌਰ ਨਵੀਆ , ਕਰੈਿਡਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਬਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ .ਇਹ rave ਵਾਲ
ਅਤੇ ਭਰਵਟੇ ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ idleness ਲੋ ਡ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਿਵਕਾਰ .ਵਖ-ਵਖ
ਪ'ਤੀਕਰਮ ਿਵਚ ਇਕੋ ਹੀ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਨਵ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ,
ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ *'ੋਮਣੀ , *ੁਧ ਇਛਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਅਤੇ *ੁਧ
ਪ'ਤੀਕਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਸੰ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਮਟੀ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜੋ ਿਕ ਿਢਲੇ
ਪਥਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ *ਕਤੀ ਿਵਚ ਰੋ*ਨੀ ਹੈ ਨੂੰਹੀਿਟੰ ਗ .
ਚਮਕਦਾਰ ਰੌ*ਨੀ
ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਅਡ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੰ ਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ
ਰੁ*ਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚਕਾਰ oscillates ਹੈ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਜਲੀ
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ- ਰਖਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਿਵਕਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ hypnosis ਦੀ ਿਨਰਾ*ਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ.ਪਰ ਬੁਝ
ਇਕ ਤੀਬਰ ਰੌ*ਨੀ ਬੰ ਦ ਚਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ *ਕਤੀ ਬੰ ਦ ਪ'ਸਾਰਤ
.
Psychedelic ਗਰਜ
ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਤਥ ਤਕ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਅਸਾਧਾਰਣਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਾਇਿਕਿਡਲੀਕ trovoa- ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਗਰਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ *ੋਰ ਿਵਚ Psychedelic intertwine .ਇਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
ਬੰ ਦ , ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਚਾਲ ਚਲਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਿਸਰਫ ਕਾਲੇ ਗਰਜ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਲਈ
ਇਕ ਬਹਾਨਾ , ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ absorbance ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੇ ਭਾਵ ਿਵਚ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ caging ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ *ਕਤੀ ਜ ਸਕੇਲ ਿਬਨਾ ਠ=ਸ ਚਾਨਣ,
ਿਖਿੜਆਬਣਾਉਣ ਜ ਿਸਰਫ਼ ਉਲਝ ਜਾਣ ਿਤਆਰ ਨਵੀਆ oblique ਰੰ ਗ , ਦੇ ਨਾਲ
ਪਖਪਾਤ ਰੰ ਗੇ staggered ਿਖਡਾਰੀ ਨੂੰ , ਜ ਸੁਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਘਟੋ
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ਘਟ ਗੁਪਤ ਿਬਨਾ , ਸਾਇਿਕਿਡਲੀਕ ਰੌ*ਨੀ ਦੀ ਪ'ਤੀਤ ਿਵ*ਵ , ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ
ਦੁਖ .ਵੀ ਵੰ ਿਡਆ ਇਸ ਤਥ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਖ
ਵਲੂੰਧਰੇ , ਜ ਬਸ ਝਪਕਣੀ ਜਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤੇਜਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰਾਬੇ ਤਕ
ਇਕ ਹੋਰ ਿਵ*ਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਨ, ਰੰ ਿਗਆ .ਇਸ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਅੰ ਦੋਲਨ ਦੀ , glows ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੁਝੇ ਜ ਤਾਬੜਤੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਇਸ
ਤਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਮਨ ਸੰ ਚਾਰ.ਗਰਜ ਸਾਇਿਕਿਡਲੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ
ਹਨ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਨੂੰ ਪ'ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨਾ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ bogeyman ਰੋਮਰ ਅਤੇ intransigence ਦੀ ਇਕ ਪੈਰਲਲ
ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਥੇ ਅਨ=ਖਾ *ਖ਼ਸੀਅਤ
ਅਤੇ preexisting ਦੇ ਉਪ ਖਾਵੇ .ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਅਕਾਲ
ਕਹਾਣੀ ਹੈ , ਪਰ 5 ਦੇ ਮਾਪ , polígonas ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਇਕ ਰੁਖ ਿਵਚ ਭੇਜ
ਿਦਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ , ਡਰ , ਡਰ ਹੈ , ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਵ*ੇ ਨੂੰ ਨਾ , ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਤੇ ਧੀਰੇ , ਜੋ ਿਕ ਹੈਅਤੇ ਪਾਰਬ'ਹਮ apotheosis
ਸੋਿਚਆ .ਕੋਈ ਫੁਲ ਜ ਪਲ ਲਈ ਵਖਰਾ , yes ਅਖਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਦਾਲ ਕਦੇ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਜਾਇਆ ਇਸੇ ਿਵਚਾਰ , ਰੀਸ ਅੰ ਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਨੂੰ
ਿਮਲਾਇਆ ਿਵਚ 8ਗਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ , ਅਤੇ ਘਟੋ ਦਾ ਿਹਸਾਬ .ਕੋਈ
ਗਣਨਾ ਗਰਜ ਊਰਜਾ ਸਾਇਿਕਿਡਲੀਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ
ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਚਾ spontaneity ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਹੈ
.ਚੂਰ ਅਤੇ yore ਦੇ ਿਸਰ ਕਰੀਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਪਤੇ ਿਵਚ desvanecestes ਹੈ
ਅਤੇ bibliófagos ਕੇ ਖਾਧਾ , ਅਤੇ ਲਗਨ ਿਬਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ
ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ .ਸੰ ਦ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਆਲੇ ਉਹ Abyssinians
rotulantes ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ Abyssinian ਦੇ ਗਰਜ 'ਤੇ ਹਸਦੇ .ਬੀਤੇ ਦੀ
ਰੋ*ਨੀ ਿਵਚ, ਿਪਛਲੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ,
ਪਾਰ ਤਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ , 8ਘੇ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋ ਤੁਰੰਤ ਹਮਲਾ
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.ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਸਵਾਲ , ਹੋਰ ਜ ਘਟ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌ*ਨੀ , ਪਰ ਵੀ ਿਪਛਲੇ
mo- ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਊਰਜਾ ਰੇਡੀਏ*ਨ , ਹਨ
.ਪੁਰਾਣੇ ਰੌ*ਨੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਛਡਦਾ ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਲ , ਲੈ ਅ
ਜ ਪਲ 'ਤੇ ਰੋ*ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ'ਕਾ*ਵਾਨ ਅਤੇ ਆਭਾ ਰੋ*ਨੀ
ਛਾਇਆ ਨਾ.ਿਪਛਲੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ , ਪਲ , ਲੈ ਅ , ਦੂਜਾ ਜ ਬਾਗ, ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਊਰਜਾ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਜ ਇਸ ਦੇ ਲੂਿਮਨਸਟੀ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
.ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਕੀ ਮਾਇਨ) ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਸਾਨੂੰ, ਿਫਰ ਚਾਨਣ ਤੇ ਚਾਨਣ ਜੀਵ
ਕਰਨ ਦੇ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਲਾਿਜ਼ੀ ਨੀਅਤ 8ਪਰੋ , ਜਦ ਤਕ ਿਚਹਰੇ ਸੁਖ ਿਵਚ
ਹਵਾ ਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਖੁ*ੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਚਾਨਣ ਲਈ ਵਾਰ
ਿਵਚ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇ*ਾ ਹਨ ਜਬਸ ਉਸ ਦੀ ਿਪਛਲੇ , ਘਟ ਤੀਬਰ ਚਾਨਣ, ਿਪਛਲੇ
ਜੀਵਨ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ , ਪਰ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਨਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਰੌ*ਨੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਲਿਹਰ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਦਾ
ਿਜਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤੀਬਰ ਵੋਲਟਜ , ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀਦੂਜਾ ਸਨਪ*ਾਟ , ਹੁਣੇ
ਹੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਲਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕੌ ੜੀ ਰੌ*ਨੀ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼
ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਰੌ*ਨੀ ਜੁਡੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ
ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਫੜੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ.Well ਰੇਡੀਏ*ਨ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌ*ਨੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਰੌ*ਨੀ ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਝ ਵੀ , , , ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਦਾ
ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ , ਗੰ ਦਗੀ ਹੈਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ *ੁਧ ਚਾਨਣ,
ਿਪਆਸਾ ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ *ੁਧ ਊਰਜਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸ'*ਟੀ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਦਾਇ*ੀ ਰੌ*ਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ .ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵਚ
ਰੰ ਗ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਨਣ ਜਾਦੂ , ਪੀਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ *ੇਡ ਿਵਚ ਪ'ਤੀਿਬੰ ਿਬਤ
.ਅਸਲ ਿਵਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ objectify ਨੂੰ
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ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਸਰਫ ਬਕੀਏ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੌ*ਨੀ
ਉਥੇ ਨਹੀ ਹੈ .ਅਸਲੀ ਉਥੇ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਇ*ਾਰਾ *ਕਤੀ*ਾਲੀ ਰੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ .ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰੇ ?ਅਸਲ ਸਚੇਤ ਜ ਬੇਹੋ*
ਹੈ ਕੀ ਿਨਯੂਨਤਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ
ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲਈ ਧਾਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ
.ਇਹ ਸBਨ ਆਪਣੇ ਿ◌ਨਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਕਰੰ ਟਸ ਜਦ ਿਕ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ .ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਾਲਪਿਨਕ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸਲੀ ਜ ਸਾਰੇ ਭਰਮ , 8ਥੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜ ਸਚਮੁਚ ਇਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ* ਿਵਚ ਬੇਹੋ*
ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਸਚ ਦੇ ਿਵਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ
ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਨਕਲੀ
ਹੈਕੀ - ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰ ਟਸ ਜ ਪ'ਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਿਵਚ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਲਪਿਨਕ ਖਲਾਅ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ
ਰੋ*ਨੀ ਦੀ *ਕਤੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਬਹੁਮਤ
ਦੇ ਕੇ , ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵਚ ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਿਰਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਪਰਉਹ ਰੋ*ਨੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਫਰ ਮੁੜ ਕੇ
ਮਾਪ , ਪਰ , ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਕੁਦਰਤੀ ਰੌ*ਨੀ
ਇਹ ਇਸ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌ*ਨੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਿਸਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ .ਦੇ ਤੌਰ ' ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਪ ਿਸਰਫ਼ Conformities ,
ਮੁਸੀਬਤ , ਅਪਵਾਦ , ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਸਮਿਸਆ ਹੋ* ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਦੇ ਰੂਪ
ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰ ਘੀ accumulator .ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌ*ਨੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘਟੋ-ਘਟ
ਸਦਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਕੁਦਰਤੀ , ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ
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ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਚੁਪ 'ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਫਰ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .ਿਦਓ
ਦੇ ਘਮੰ ਡ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਲਈ, US ਦੁਆਲੇ ਖੜਕਾਓ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਠ
ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ , ਕੋਮਲ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਏਅਰ , ਕੁਦਰਤੀ ਆਨੰਦ.
ਪ'ਮਾਣੂ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਰੌ*ਨੀ
ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸਰੋਤ , ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ *ਕਤੀ ਨਾਲ ,
ਜੋ ਿਕ ਿਧਆਨ ਿਵਚ Hit ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ , ਿਖਿੜਆ .ਇਹ ਭੜਕੀਲੇ
ਰੌ*ਨੀ ਊਰਜਾ ਿ◌ਵਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਅਸਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਪਰ ਇਕ ਮੋਰ ਨ) ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਪ'ਭਾਵ seeps ਅਤੇ ਇਹ
ਹੈ ਜੋ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ .ਇਸ ਗਤੀ*ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਫ
ਿਵਸਫੋਟਕ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ .ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਸੰ ਭਵ ਰੌ*ਨੀ ਬੰ ਦ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਪ'ਮਾਣੂ ਏਜੰ ਟ ਹੋਵੇਗਾ , ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਫੋਰਸ ਿਵਚ 8ਚੇ ਹਨ.ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਵਧ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁਝ ਵੀ , ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏ*ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ .
Psychotropic ਰੌ*ਨੀ
ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮ*ੀਨ ਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ
ਨੂੰ , ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾਦੂ ਜ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੋ ਟ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰ ਗੇ ਇਛਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਇਹ psychotropic ਰੌ*ਨੀ ਖੰ ਭ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਰਾ *ਗਨ
ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇਅਸਲੀ ਪਿਹਲੂ ਅਤੇ fantasy ,
ਨਕਲੀ ਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.ਆਕਸੀਜਨ)*ਨ ਨੂੰ ਅ*ੁਭ ਅਸਲੀਅਤ
ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਕ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਵਖ ਵਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਅਯਾ* ਦੇ ਮਾਪ
ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ psychotropic ਰੌ*ਨੀ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਦੇ ਕਦੇ
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ਐਪੀਸੋਡ ਿਵਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤਰਕੀ , ਜਦ ਇਸ ਲਈ ਿਗਆਨ ਸਰਗਰਮੀ
ਅਤੇ ਹਨ)ਰੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਤੀਸਰਾ ਪਿਹਲੂ ਵੀ ਹੈ.ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਿਵ*ਵ
ਅਸਲੀਅਤ ਜ ਤਾਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜ , ਿਕਉਿਕ ਕੁਝ ਵੀ oppositions ਰੌ*ਨੀ ਹਨ .
ਗਰਜ
ਇਕ ਕੌ ੜਾ ਫੁਟ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ , amórfica ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ*ੀ ਚਾਨਣ
ਦੇ ਬਚੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਫੀਡ ਗਰਜ ਗੁਸਾ .ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਰਿਫਊਜੀ ਉਹ
ਇਸ Lava ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ *ਕਤੀ ਨਾਲ potentiated ਬੇਕਾਬੂ ਗੁਸੇ ਬਾਹਰ ਜਮਾ
ਕੁੜਤਣ .ਿਲਖਦੀ ਅਤੇ ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ sneaky *ਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ)ਰੇ ਿਵਚ
ਇਹ ਗਲਤ blackouts ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਜੀਵ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੀਡ
ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ magma ਊਰਜਾ ਗਰਜ ਕੇ acalorar ਨੂੰ ਛਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ
ਦੇ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਿਵਚ ਸੋਧ .ਨ)ਮੀ ਜੀਵ ਦੇ ਚਾਨਣ ਬੀਮ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਹੋ .
ਜੇਨਰੇਟਰ
ਜਰਨ)ਟਰ , ਜਰਨ)ਟਰ ਜ ਿਪਆਰ !
ਕੀ ਬਾਲਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਚੁਅਲ ਆਤਮਕ ਇਛਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਲੰਕ
ਨੂੰ ਪਾਰਦਰ*ੀ ਚੁੰ ਿਮਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਸਬੰ ਧ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਈ ਿਪਆਸਾ .ਇਹ ਜਰਨ)ਟਰ ਿਦਨ-ਪ'ਤੀ- ਿਦਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਫੀਡ ਹੈ
ਿਕ ਨਾ*ਤਾ , ਜ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ , ਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਲੁਿਕਆ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ egos ਅਤੇ *ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ.ਕੋਈ
ਮਾਸਕ ਜ lacerating ਿਵਚਾਰ , ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜ ਊਰਜਾ
ਅਤੇ ਿਤਖੀ ਿਛਲੇ ਅਤੇ ਪ'ਤੀਿਨਧੀ , ਅਿਵਨਾਸੀ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਦੇ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਿਸੰ ਚਾਈ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਇਕਲਤਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਲਖਤ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਨ) ਸਾਨੂੰ enquadramo ਹੈ, ਪਰਇਹ ਸਚ ਹੈ , ਸਦਾ ਲਈ !ਹਮੇ*ਾ
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ਿਪਆਸਾ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਦੀ ਿਢਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਨ ਿਬਜਲੀ ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਉਸ oblique ਿਚਹਰੇ ਦੇ
monotony ਕਾਢ .ਪੈਦਾਇ*ੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ 8ਦਮ ਅਤੇ ਸਚਾਈ
ਪਾਇਨੀਅਰੀ , ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘੁਟ ਦੇ ਨਾਲ .ਮੋਟਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰ ਪਰਕ , ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ* ਇਛਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਪਹੁੰ ਚ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਹੋ , ਪਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ !8ਥੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਿਵਚਾਰ
ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਸੀਲੇ ਿਵਚ ਸਲਾਇਡਸ ;ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਜਰਨ)ਟਰ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ - ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਉਲਝ ਦੇ ਹੋਣ , ਿਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੀ ਖੁ*ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ divest ਨਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ stifle ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਰੂਹ
ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਇਹ ਕਦੇ - ਹਾਜ਼ਰ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ proliferates.ਊਰਜਾ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਿਵਚ ਬਹੁਸਿਭਆਚਾਰਕ , ਸਾਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ
ਕਾਲਪਿਨਕ ਹਨ ਿਸਰਫ ਨਵ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲਕੋ ਹੋਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਜ
ਿਮਰਰ 'ਤੇ , , ਵਖ-ਵਖ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਕਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਇਸ ਨੂੰ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈਿਨਊਟ'ੋਨ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਊਰਜਾ , ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ .Dragons ਲਈ
ਰੋ*ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋ*ਨੀ !
ਿਬਜਲੀ
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨ) ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ yes , ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ revitalizes ਨ) ਸਾਨੂੰ
ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਿਲ*ਕਦੇ MIME ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਜੀਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ !ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤ
ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੌ*ਨੀ ਜ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤਯਾਬੀ
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ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਫੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ.ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਿਕ ਪਾਰਬ'ਹਮ ਅਸਲੀਅਤ
ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ'ਾਪਤੀ , ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ
ਰਸਾਇਣਕ ਫੀਡਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡ , ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਧਰੁਵਵਾਸੀ subconscious ਫੈਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ oppositional ਦੀ
*ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਡੂੰ ਘਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ abatas ਨਾਿਜਸ ਨੂੰ Ridas ਵਧਦੀ
ਿਨਰਿਵਘਨ ਕੋਈ ਖ਼ੁ*ੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਿਖਆਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ'ਸਾਰਣ ਦੇ ਚੁੰ ਬਕੀ ਵੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਦੀ ਹੈ .ਿਵਚਾਰ ਦਾ
ਸੰ ਚਾਰ ਅਸਲ ਅਤੇ magnetizing ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਬਲੌ ਕਰਜ਼ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ *ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ , ਿਕਉਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ* ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇ
ਅਕਾਲ ਹਵਾ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਪਆਸ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਟ ਿਵਕਸਤ .ਇਹ ਪ'ਭਾਵ
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰ ਜ
ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਅਪਵਾਦ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਗੇਟ ਦੇ ਚਾਅ ਬਾਹਰੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ , ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਨੀਲੀ ਰੋ*ਨੀ
ਤੂਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੀਲੀ ਰੋ*ਨੀ ਪੁਲ ਅਤੇ ਝੁਕ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ witty ਿਦਲ ਦੀ *ਕਤੀ ਪ'ਵੇ* .ਹੋਰ ਤੀਬਰ ,
ਮਜ਼ਬੂਤ , ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੀਲੇ ਲਈ ਤਲਾ* ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਾਰਦਰ*ਤਾ ਪਿੜ-ਆਦੋਸਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿਤ ਸੰ ਵੇਦਨ*ੀਲ ਬੀਮ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੂੰ ਘਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੇਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੌਿਤਕ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੰ ਡ ਬ'ਹਮੰ ਡ ਿਵਚ ਿਵਕਸਤ .ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਦੀ
ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਨੀਲੇ , ਿਫਰੋਜ਼ੀ ਦੇ *ੇਡ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇ oblique
ਮਨ ਸਖਣੇ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਲੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ
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ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁ* ਪ'ੇਮੀ ਅਤੇ ਨੀਲੇ toning ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਬੀਮ ਹੈ .*ਾਮ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ
ਥਿਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਗਰਮਜੋ*ੀ ਨਾਲ ਸੁਰਿਖਆ
ਪ'ਸਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਚੁਪ ਨਾਲ ਖ਼ੁ* , ਕੋਈ ਵੀ , ਛਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਖਰਾ
ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇ*ਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਨਾ ਇਕ ਮਾਸਕ , ਇਸ ਨੂੰ , ਨਾ ਿਕ ਇਕ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਲੀ ਰੋ*ਨੀ ਅਤੇ intensifier ਹੈਅਸਲ ਅਤੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਖੁ*ੀ ਹੈ, ਪਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਮੇ*ਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹ ਦੋਸਤੀ
ਲਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ'ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਉਸ ਿਪਆਰ
ਿਵਚ ਿਡਗ ਅਤੇ , ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੀਕਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁ*ੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ ਖ਼ੁ*ੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਖੁ*ੀ ਕੈਲੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਹਰ ਚੀਜ਼ 8ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਥਲੇ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ abrocha ਇਟਰਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਰੋ*ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ , ਉਤ*ਾਹ ਦੀ ਜਨੂੰਨ ਹੈ,ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ deplete ਪਰ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਅਲੋ ਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਕਠ) , ਭਾਵ
ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਬੇਕਾਬੂ ਚਮਕਦਾਰ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਪਧਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿਵਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ .
ਪਾਵਰ ਤਾਰ
ਿਚੰ ਤਾ ਦੇ ਭੜਕੀਲੇ ਪਸਾਰ ਿਬਜਲੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਨਰਿਵਘਨ ਅਤੇ ਨਵ ਅਤੇ
ਸਿਥਰ ਅੰ ਦੋਲਨ ਛਡ, ਜੋ ਿਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ .ਅਧਰੰ ਗੀ ਮੋ*ਨ , ਤਣਾਅ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ binds , ਜੋ
ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਦਾ , ਝੁਕ ਕੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਮਿਣਆ .ਸਾਨੂੰ ਿਵਹਾਰ ,
ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਦੇ Ascent ਿਵਚ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਸਾਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ , ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਿਵਚਾਰ , ਚਾਨਣ ਸਟਾਪ ਿਬਨਾ ਪੌੜੀ sec
ਿਵਚ ਪ'ਚਿਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਕਮਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਫੀਡ ਹੈ
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.ਮਰਯਾਦ , ਊਰਜਾ , ਜਾਦੂ , ਦੂ*ਣਬਾਜ਼ੀ , ਜ਼ਾਹਰ harmonies ਨਾਲ ਸਾਰੇ , ਪਰ
ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਝੁਕ , ਨਾ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੌੜੀ , ਉਠ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ , ਝੁਕ ਚੜ-ਨ , ਿਜਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ
ਕਰੇਗਾ ਜ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਗਲ ਹੈਸੰਤੁਲਨ .ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਿਹਰ ਦੇ ਸੰ ਤੁਲਨ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਪਧਰ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਰੇ
ਥਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ ਚੜ-ਨਾ , ਜਤਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ , ਅਤੇ ਸਬਰ ,
ਿਫਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਹੈ ਹਕਦਾਰ ,ਸਟ ਜ
ਬੰ ਦ ਹੋਗਈ ਿਬਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਸਕੋਗੇ.ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰ ਤੁਲਨ , ਕਦਮ ਠ=ਸ ਅਤੇ ਸਭ
ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਿਬਜਲੀ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਕਰ , ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਹੈ ਿਕ ਊਰਜਾ ਆ
ਆਸ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਿਸੰ ਚਾਈ ਹਨ .
effervescent ਰੌ*ਨੀ
Cai ਅਤੇ burble , ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮ effervescent ਬਾਹਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ
ਸਾਮ-ਣਾ ਕਰਦੇ ਿਫਰ ਖਤਮ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਹੈ , ਪੇਤਲੀ
ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸੁਰਿਖਅਤ ਇਛਾ branching ਇਕ ਚਾਨਣ ਿਵਚ ਫੈਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ.ਿਪਆਰ ਦਾ ਫੈਲ਼ ਅਤੇ ਗੰ ਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਿਵਚਾਲ ਕਮਲੀ
effervescent ਇਛਾ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ , ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਮਿਲਆ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਅਤੇ
ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਪੁਨਰ *ਕਤੀ*ਾਲੀ
ਊਰਜਾ , effervescence ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ'ਦਾਨ ਹੈ, ਪ'ਕਾ*ਵਾਨ
ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, .
ਬੁਝਦੀ ਅਸਮਾਨ
ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਜ ਠ=ਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚ-ਮੁਚ ਦੀ ਇਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਜਾਣ , ਜੋ ਿਕ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਦੇ ਰੂਪ ਇਛਾ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਝ ਵੀ , ਚਮਕਦਾਰ
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ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰ ਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ .ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਹਣਾ ਤੌਰ
constelares ਤਾਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਿਕ ਊਰਜਾ ,
ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਦੀ *ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ'ਕਾਿ*ਤ ਅਸਮਾਨ ਵਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੰ ਦਰ , ਿਵਲਖਣ
ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਰੌ*ਨ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਛਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਝ ਵੀਿਸਤਾਰੇ ਿਵਚਾਰ magnetize .
ਊਰਜਾ ਡਰੇਨ
ਇਹ ਊਰਜਾ , ਲਾਟ ਿਬਨਾ ਸਮੋਕ ਿਵਚ ਅਲੋ ਪ COS ਅਸਲੀਅਤ ਮੀਕਾ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਨਾ ਖ਼ੁਰਦ ਮੈਨੰ ੂ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ .ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਿਰਹਾਇ*
ਦੁਆਰਾ ਦਮਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ crystallization *ਕ ਿਸਆਸੀ *ੁਧਤਾ ਦੀ ਇਕ
ਮਾਸਕ ਹੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਰਾ* ਹੈ.*ੁਧ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੇ ਰੂਹ ਨੂੰ , ਡਰ ਦੇ ਰਾਹ
ਿਵਚ ਇਕ ਜਾਦੂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਤਥ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ
ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ
ਅਤੇsofridão ਭਾਵਨਾ ., ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰ ਤਕਾਲ ਫੈਿਲਆ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ
ਜਨੂੰਨ ਕਮਲੀ ਡੁਬੋਕੇ .ਇਸੇ ਸੁਭਾਵਕ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਾ*ਾ ਕਈ ਭਰਮ ਖੋਲੋ.ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਧਆਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਝੂਠ ਿਵੰ ਨ- , ਜੋ ਿਕ ਸਚ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਵਧੀ , ਦੌਰਾਨ ਿਧਆਨ ਪਸੰ ਦ
ਹੈ.ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਪਆਰੇ ਦੇ ਖੇਡਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ Naked ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ , ਇਸੇ ਦਾ
ਇਕ ਡੂੰ ਘੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਚੰ ਗਾ ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾ
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ਬਦਲੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਿਲਆ ਹੈ, dialectic love+ 1 =
1 1 , ਜਦ ਤਰਕ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਆਨੰਦ .ਨਤੀਜਾ
ਿਫਰ ਮੰ ਟਣਾ ਦੇ ਮਧ ਿਵਚ ਇਕ ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਿਥਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ , ਆਮ
ਿਵਚ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਮੁਲ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਟਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਕ
ਨਾਲ 1 + 1 = 2 , ਨੂੰ ਸਹੀ , ਪਰ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋ.ਸਮਝ ਅਤੇ
ਖੁ*ੀ ਦੇ ਇਸ ਸਚ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਸਰੋਤ ਹੈ , ਜ ਹੋ individualistic ਜ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ .ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਪਗ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਜ ਤਰਕਹੀਣ ਰਿਹੰ ਦਾ , ਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਇਸ ਲਈ
ਮੈਨੰ ੂ ਸਮ ਸਮ ਮੈਨੰ ੂ ਗਧੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ , ਅਤੇ ਅਜ ਮੁ*ਿਕਲ ਖੋਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ,
ਨਾ ਿਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਨਕਲੀ ਖੋਤੇ , ਉਥੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵਚ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਖੁਦ ਦੇ ਿਸਟੇ ਲੈ , ਇਸ ਰੋਲ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ 8ਠਦਾ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਡਰ ਹੈ follies
ਇਤਫਾਕਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਨਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੋ
ਜੋ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਭਾਵ ਅਕਸਰ " Habitat " 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਿਫਰ
ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਗਲ ਿਰਹਾ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕੂੜ-ੇ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ... ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਪਸੰ ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ , ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ,
ਸੰ ਤੁ*ਟ ਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੰ ਨ ਇਸੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ .ਹੇਠ ਅਤੇ ਆਿਖਆ Retreat, ਸਭ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਿਵਚ
follies ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ , ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਹਨ .ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ , ਜੋ ਿਕ ਿਪਆਰ, ਇਸੇ ,
, ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦਾ arouses ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ
ਭਾਵਨਾ , ਿਪਆਰ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਪ*ਟ ਹੈ ਿਕ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਪ'ਸਾਿਰਤ ਸਚ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ,
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ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨਿਫਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੰ ਝੂ ਜ
ਦਾ ਦਰਦ ਿਬਨਾ ਇਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਨੂੰ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਿਦ*ਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ
ਲਈ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧ ਊਰਜਾ ਮਾਤਾ ਪੇ* ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ
*ਾਨਦਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ .ਸੂਰਜੀ ਿਸਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੌ*ਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਬੀਮ ਿਵਚ ਰੋ*ਨੀ ਨਾਟਕ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵ*ਵਾਸ .ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੁੜ-ਾਵਾ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ , ਸੰ ਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਦੂਰ ਰੁਖ ਿਵਚ ਕਦੇ ਨਾ , ਿਪਆਰ ਦੀ
ਰੋ*ਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ .ਅਤੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ + ..... = ਪਲਸ ਅਨੰਤ 1
+ 1 + 1 + 1 ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਨ .Well ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਚੁੰ ਬਕੀ ਬਲ , ਭਰਮਾਉਣ
ਫੋਰਸ ਲਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਨੂੰ ਆਕਰਿ*ਤ , ਅਤੇ ਇਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ
ਬਸ ਦਾ ਆਨੰਦ .
ਊਰਜਾ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਚਾਨਣ : ਗਰਮੀ : ਸੂਰਜ ਨੂੰ : *ਕਤੀ ਨੂੰ : ਭੇਦਭਾਵ : ਥੁਕ : kiss : *ੇਅਿਰੰ ਗ :
ਭਾਵਨਾ : ਖ਼ੁ*ੀ ਦਾ : ਦਲ: ਜਨਮ ਿਦਨ : ਜਨਮ : ਉੁਮਰ: ਉੁਮਰ: ਧੀਰਜ ਨੂੰ :
ਿਦ'ੜ-ਤਾ : ਫਤਹ : ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ : ਦਰਦ : ਹੀਿਲੰਗ : ਮੈਡੀਕਲ : ਿਸਹਤ :
ਜੀਵਨ*ਕਤੀ : Energy :ਿਬਜਲੀ ਦੀ : ਿਨਰਬਲਤਾ : ਿਨਰਾ*ਾ , ਦੁਖ ਦਾ :
ਨੁਕਸਾਨ : vertigo : ਚਕਰ : ਪਾਗਲ ਹੈ: Crazy : ਹਸਪਤਾਲ : ਹਸਪਤਾਲ :
ਬੇਵੁਕਤੀ : ਇਛਾ : ਇਛਾ : ਗਰੀਬ ਹੈ : ਿਜਤ : ਿਜਤ : ਲੜਾਈ : ਜੰ ਗ ਨੂੰ : ਮੌਤ,
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੁਪਤ : ਕੋਈ ਵੀ : ਇਕਲਤਾ : ਸੋਚ ਨੂੰ :ਿਸ'*ਟੀ ਨੂੰ : ਕਾਢ : ਝੂਠ :
ਬੇਰਿਹਮੀ : ਅਨਿਤਕ : ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ : ਸਜ਼ਾ ਦੇ : ਿਝੜਕੇਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ : ਪੁਿਲਸ ਨ) :
ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ : ਸੁਰਿਖਆ : ਸਿਥਰਤਾ : ਸੰ ਤੁਲਨ : ਖ਼ਾਰਜ : ਅਸਧਾਰਨ : ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ : ਦੇਮਨ=ਰਰੋਗ : ਮਦਦ : ਥੈਰੇਪੀ : ਕਲੀਨੀਕਲ : ਟੀਕਾ : Nurse :
ਤਣਾਓ : ਡਰਗ :ਭਰਮ : ਿਨਰਾ*ਾ : ਿਚੰ ਤਾ ਘਬਰਾਹਟ : ਵੋਲਟਜ : ਲੜਾਈ :
ਲੜਾਈ : ਲੜਨ : ਜੇਤੂ : ਦੀ ਦੌੜ : ਮੁਕਾਬਲੇ : ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ : ਦਾ ਡਰ : ਦਾ ਡਰ
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: *ਕ : ਸਵਾਲ: ਇਸ ਸਵਾਲ : ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ : ਸਵਾਲ: ਉਤਸੁਕਤਾ , ਿਦਲਚਸਪੀ
;ਸੰ ਤੁ*ਟੀ , ਅਨੰਦ : orgasm : ਭਾਵਨਾ : ਜ਼ਮੀਰ : ਜਵਾਬਦੇਹੀ : ਦੋ*ੀ : ਦੋ*ੀ
: ਿਨਰਦੋ* : ਮੁਫ਼ਤ : ਆਜ਼ਾਦੀ : ਜਸਿਟਸ : ਈਮਾਨਦਾਰੀ : ਸਚਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ,
ਪਾਰਦਰ*ਤਾ : ਅਿਦਖ : ਨਕਲੀ : ਗੈਰ -ਮੌਜੂਦ : ਕਲਪਨਾ : ਿਸਰਜਣਾਤਿਮਕਤਾ ,
ਸੁਪਨ) ਨੂੰ : ਸਲੀਪ : ਬਾਕੀ ਦੇ : ਅਮਨ :*ਾਤ : ਬੰ ਦ ਕਰੋ : ਬੰ ਦ ਕਰ ਿ◌ਦਓ:
ਿਨ*ਾਨ : ਪ'ਤੀਕ : ਡਰਾਇੰ ਗ : ਿਪਨਸਲ : ਰਬੜ : ਟਾਇਰ : ਰੋਡ : ਯਾਤਰਾ :
ਆਵਾਜਾਈ : ਰੇਲ : ਲਾਈਨ : ਸੂਈ : ਿਪੰ ਨ : ਿਸਲਾਈ : ਓਪਰੇ*ਨ : ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ
: ਤਬਦੀਲੀ : ਪਿਰਵਰਤਨ : ਕਦਮ : ਸਕੇਿਲੰਗ : ਵਰਗੀਕਰਨ : ਸੂਚੀ-ਪਤਰ :ਰੂਪ
: *ਬਦ, ਵਾਕ : Dialogue: ਸੰ ਚਾਰ : ਸਮੀਕਰਨ : ਪ'ਦਰ*ਨ : ਪੇ*ਕਾਰੀ :
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ : ਪ'ਸਤਾਵਨਾ : ਜਾਣ-ਪਛਾਣ : ਬੁਕ : *ੀਟ : ਲੜੀ : ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ
: Air : ਸਾਗਰ : ਨੂੰ ਅਗ : ਧਰਤੀ ਨੂੰ , ਸੂਰਜੀ ਿਸਸਟਮ : ਊਰਜਾ : ਰੌ*ਨੀ : ਦੀ
*ਕਤੀ : ਿਕਰਨਨੀਲੇ :)
ਊਰਜਾ ਮੁਰੰਮਤ
ਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਨਾਲ ਅਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਚਾਨਣ ਦੀ ਖ਼ੁ*ਹਾਲੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿਵ*ਵ ਿਚਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਰੰ ਗ ਿਰਹਾ
ਠਪ ਰੌ*ਨੀ
ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨ)
ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਮ-ਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ , ਸਬਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਿਕ'ਆ , ਜਦ , ਿਕਉਿਕ, ਿਗਆਤ ਅਤੇ
ਜਜ਼ਬਾਤ , ਜੋ* ਅਤੇ ਉਕਸਾਹਟ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ , ਜੇ ਇਸੇ ਬੰ ਦ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ .ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਸਨ, ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
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ਸਵਾਲ ਦਾ , ਇਸੇ ਮੁਫਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੈ.ਿਹੰ ਮਤ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ *ਬਦ ਨੂੰ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੁਕਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ... ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜਜ , ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਣ ਿਨਹਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਆਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਇਛਾ ਦੀ ਇਸ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰ hallucinatory ਗੂੰ ਜ ਨਾਲ
mermaid ਆਵਾਜ਼ ਦਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ'ਸਾਰਤ ਛਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਰਬਾਬ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ .ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਪ ਸਤਰਾ ਜ ਬੇਰੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੋ ਕੰ ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੂੰ ਹ
ਕੋਲ ਗਲ ਸੁਣਨ ਵਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ , ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਪ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ
ਕੋਿ** ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵ*ੇ ਮੁਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਾ ਿਵਰੋਧਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਚੁਪ
ਚੁਪ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਲਈ *ਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਚ ਚੁਪ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ
ਬੇਇਖਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਇਛਾ ਦੀ ਇਛਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਥਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ !
ਇਕ ਿਦਨ , ਇਕ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜੇ
ਇਕ ਿਦਨ , ਇਕ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜੇ , ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ , , ਡਰਾਉਣਾ *ੋਰ , ਜ ਸੀ ਜਾਨੀ
ਚਮਕਦਾਰ , , ਸੁੰ ਦਰ ਰੋ*ਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ... ਵਖ-ਵਖ ਗੁਣ , ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਖਵਖ ਢੰ ਗ , ਵਖ-ਵਖ ਚਾਨਣ, ਭਾਵ ਹਰ ਇਕ ਿਕਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਰੇ ਹੈ
/ਿਵਲਖਣ ਅਤੇ ਿਨਵੇਕਲਾ ਹੋ .ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਿਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੀ 'ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ
ਇਕ ਦੂਰੀ ਹੋ , ਜੇ .ਵਾਰ 'ਤੇ *ੇਅਰ , ਜੋ ਿਕ ਲੋ ਕ ਫਰੈਕ*ਨ 8ਠਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਰੇ , ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ .ਸਾਨੂੰ *ਤੀਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ /
ਸਾਨੂੰ ਿਦ*ਾ ਅਤੇ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਹੋ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਿਦਤੇ ਲਈ ਖੇਡ ਹੈ
ਹਨ: ਿਨ*ਾਨ) ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਮੇ*ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ
ਇਕ ਿਦਨ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਰੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਸਆ , ਜੋ ਿਕ
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ਇਕ ਕੁਰਾਨ ਚੇਲਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਿਵ*ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈਹਥ ਅਤੇ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਛਡਣ ਦਾ ਪਰਮੇ*ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ
Damn ਨੂੰ ਛਡ ਿਦਤਾ.ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਕਹਾਣੀ ਥਲੇ , ਫੋੜੇ , ਪਰ , ਜੋ ਅੰ ਤ ਿਵਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ?ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਹਾਣੀ ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ / ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ / *ਕਲ / ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੀਟੀ
ਇਟਰਪਟ ਜਾ .
ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋ*ਨੀ ਿਵਚ ਇਕ ਗ'ੈਜੂਏਟ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਸਿਖਆ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਸਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ...
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਿਬਟ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ... ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ... ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੰ ਵੇਦਨ*ੀਲਤਾ ਨਾਲ ... ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ... ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਵਾਟਰਪਰੂਫੂਫ ਰੌ*ਨੀ
ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਗਲ reflect'm
ਸਵੇਰ ਦਾ 8ਜਲ
ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ Canary , ਮਛੀ ਤੈਰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਰੁਖ ਨੂੰ oxygenate ਨਾਲ , ਮੇਰੇ ਿਵ*ਵ ਿਵਚ ਜਾਗ .ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਥ ਦੀ
ਪੇ*ਕ* : Canary pints ਨ) ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ enchants .ਪਾਣੀ ਦੀ
ਵਧ smartie ਮਛੀ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਇਡਸ .ਅਤੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਪ'ੇਿਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਅਮੇਜਨ ਬੋਨਸਾਈ .ਇਸ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਜੀਵ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵ*ਵ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਆਯੋਿਜਤ ਿਵਚ,
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੰ ਸਾਰ ਜੀਅ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਝਰੋਖੇ ਿਵਚ ਇਕ
ਸੰ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ , ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪ'ਿਤਿਨਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ
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ਰਖੋ.ਸੋਵੀਅਤ ਸੋ*ਿਲਸਟ .ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੰ ਗ ਿਵਚ ਇਕ ਹਨ,
ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹਰੇ ਟਨ ਿਵਚ ਰੰ ਗੀ , ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਉਜਾੜ ਗੁਲਾਬ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਵ*ਵ ਦੇਖ
ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣੀ ਦੋਨ= ਹੈਮੈਨੰ ੂ ਆਸ ਹੈ
ਲਈ ਪ'ਤੀਕ .ਮੇਰੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਿਵ*ਵ ਿਵਚ , ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮਤਲੈ ਜੇ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਿਨੱਘਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸਵੇਰੇ
ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਥੇ ਕੁਝ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ
ਿਲਖਣ ਲਈ .
" Vulgar " ਮੂਰ ਜਾਤੀ Filipe ਨਾਲ 200 ਿਦਨ
ਮੈਨੰ ੂ ਆਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ RAR ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਗਾਇਆ .
ਮੈਨੰ ੂ ਸੋਿਚਆ ਦੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
*ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ.
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ , ਇਕ ਚੇਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ .
ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ'ੇ*ਾਨ ਪਲ ਹੈ .ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹਮੇ*ਾ ਸਤਰਾ ਨਹੀ
ਹੈ .
ਊਰਜਾ ਫੈਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.Misdemeanors ਕ*ਟ ਿਵਚ ਮਨ ਨਾ ਟਾਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ
.
ਜ਼ਬਰ ਿਵਚ ਗਲ ਤੇ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ .
ਇਹ *ਬਦ ਕਲਾ ਦਾ ਪ'ਗਟਾਵਾ ਹਨ .
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ਇਸ ਿਬੰ ਦੂ ਤਕ ਪ'ੇਰਨਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ .ਿਦਲ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕੁਟਣਾ ਫੈਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ
ਦੇ ਤਾਲ ਹੈ .
ਜਬਰ ਬਣਾਉਦੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ .
ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ q ਹੈ .ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ.ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰ ਦ
ਕਰ .
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ .ਯਾਦ ਹੈ ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹਨ.
ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਨਫ਼ਰਤ pratiques ਨਾ .ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਸਹੀ ਵਕਤ 'ਤੇ ਮੌਕਾ
.
ਸਾਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਕਈ ਵਾਰ, ਿਸਰਫ .ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ'ਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ
.
ਸਚ ਨੂੰ ਵਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ .ਮੈਨੰ ੂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਰਮ ਹੈ .
ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸੰ ਤੁਲਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ .
ਸੰ ਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਚਕਰ ਵੀ ਹੈ .ਿਦਮਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਰਜ ਹੈ .ਲੋ ਕ
ਿਟਪਣੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ .
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ *ੁਧਤਾ ਹੈ .ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ .
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਹੈ
.ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਭੁਲ .ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇ*ਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ .ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਿਵਚਾਰ ਤੇ ਪਕੇ .
8ਥੇ ਕਦੀ ਕੁਝ .ਸਾਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ .
ਿਪਆਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ .
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ਹਮੇ*ਾ ਇਕਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਅਤ .ਸੋਚਣ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਹਨ .
ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪ*ਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕ ਇਕ ਫਲੈ *ਲਾਈਟ ਹੈ .
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਹੈ .ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ .ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕੁਝ ਦਾ
ਕਿਹਣਾ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਲਖ ਨਹੀ ਕਰਦੇ .
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਨ, ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਓਹਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ , ਨਾ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ .
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਨਰਬਲਤਾ ਹੈ .ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁ*ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮੌਕਾ ਮਘਦੀ ਜਦ ਉਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੁਲ-ਦਾ ਹੈ.ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਥ
ਿਰ*ਤੇਦਾਰ 8ਥੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਕੋਈ ਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਮਕਣ
ਲਈ ਸਭ ਇੰ ਟਾਇਟਲਿਮੰ ਟ ਹੈ .
ਦੋਸਤੀ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵੈ ਹੈ ਹਮੇ*ਾ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਗਲ ਹੈ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਖਸਲਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਜਰਨ)ਟਰ ਹੈ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਿਪਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ .ਹਮੇ*ਾ ਚੁਰਾਹੇ ਗੇਮਜ਼ ਿਵਚ *ਬਦ ਨਾਲ
.
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ਨੂੰ ਪ'ਗਟ !ਕੈਪਚਰ ਿਸਖ ਿਰਹਾ ਹੈ !ਸਮਝ ਸਚ ਹੈ !ਸਵੈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ !
ਮੈਨੰ ੂ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਨ , ਉਹ ਹਨ , ਉਹ ਹੈ , ਹਨ !ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਨ !
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਹਨ !ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਨ !
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੌ ਣ ਹਨ ?ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਹਨ !
ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ !
ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੇ ਬਣਾਉਣ !ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਨਣ !
ਚਾਨਣ ਿਡਜ਼ਾਈਨਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ !
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਿਵਚਕਾਰ ਦਵੈਤ !ਤਥ ਅਸਲੀਅਤ
ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਿਵਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ !
ਸਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਅਸਲੀਅਤ !ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਜਥੇ Habitat !ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲ ਮਤਲਬ ਹੈ !ਪਿਰਵਰਤਨ / ਇੰ ਤਕਾਲ !ਇਨ=ਵੇ*ਨ ਅਤੇ
Change !ਚਕਰ ਕਦਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ !ਪਿਰਵਰਤਨ ਫੇਜ਼ !
ਪਿਰਵਰਤਨ ਰੁਕਾਵਟ !
ਚਕਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁ*ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ !
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਪਿਨਕ ਮੁ*ਕਲ ਜ ਅਸਲੀਅਤ !
Subconscious ਅਤੇ ਹੋ* ਦੇ ਿਵਚ ਮੁ*ਕਲ / ਸਮਿਸਆ ਗਲਬਾਤ!
ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪ'ਾਪਤੀ !ਬੇਹੋ* ਅਤੇ ਪ'ਾਜੈਕ*ਨ !ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਇਨ !
183

ਮੌਜੂਦਗੀ !
ਮੈਨੰ ੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ !ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮੇਰੇ ਹਨ !
ਇਕ ਸੰ ਸਾਰ !
ਇਕ ਿਵ*ਵ , ਇਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚਾਲੂ !ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ !
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਿਹਸਾ ਹੇਠ ਕੰ ਮ !
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ !
ਉਹ ਿਵ*ਵ ਹਨ !
ਿਵ*ਵ ਜੀਵ !
ਜ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਜੀਵ !ਜੀਵਤ ਜ ਬੇਜਾਨ ਜਾਵੇ !ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਰੌ*ਨੀ ਪੈਦਾ
!ਚਾਨਣ ਊਰਜਾ !
ਊਰਜਾ *ਕਤੀ ਨੂੰ !ਪਾਵਰ ਇਛਾ ਹੈ !ਇਛਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੈ!ਚਾਹ ਅਸਲੀ ਹੈ !
ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀ ਪ'ਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!ਰੀਅਲ ਤਥ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਹੈ !ਿਵਹਾਰ
ਕਾਰਵਾਈ ਹਨ !
ਕਾਰਵਾਈ ਸੰ ਸਾਰ ਲਈ ਇਕ ਜਵਾਬ ਹੈ !ਐਕ*ਨ ਿਵਚ ਿਵ*ਵ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ !ਤਬਦੀਲੀ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਹੈ !
Change ਅਸਲੀ ਹੈ !ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਛਾ ਹੈ !ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ
ਇਛਾ ਦੇ EnCalcE ਿਵਚ ਹਨ !
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਤਾਏ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ !ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ !ਨਾਰਾਜ਼ !
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ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ 8ਥੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਕ !ਕੋਈ ਨਕਲੀ !ਸਾਰਹੀਣ, ਨਾ ਿਵਚਾਰ !ਕੋਈ
ਸਾਰਹੀਣ, ਹਾਸਲ ਨਾ !ਿਨਰਾ* ਹਾਸਲ ਨਾ !ਿਨਰਾ*ਾ ਦਾ ਿ*ਕਾਰ !
ਇਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ !
ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਇਛਾ ਨੂੰ ਆਕਰਿ*ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ !
ਜੇ ਸਾਨੂੰ 8ਥੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ!ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁ*ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ !ਖ਼ੁ*ੀ ਦੀ
ਇਛਾ ਪੂਰਤੀ !
ਰਿਹਣਾ ਇਛਾ ਦੀ Unfulfillment ਉਦਾਸੀ !
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਨਾ !
ਿਡਪਰੈ*ਨ ਬਣਾਉਣਦੀ !
ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੰ ਦੀ ਮਨ=ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਵਸਥਾ.
ਕੀਤਾ, ਨਾ , ਨਕਲੀ ਸਾਰਹੀਣ, ਨਾ !
ਿਵ*ਵ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਨਕਲੀ ਤਥ !ਫੋਰਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਹੀ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੰ ਿਨਆ ਹੈ ਿਕ !
ਪ'ਾਪਤੀਯੋਗ ਨਾ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਹੈ !ਰੂਹਾਨੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ !
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ !ਆਤਮਾ ਨੂੰ / ਰੁਝਾਨ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਡਰਾਈਵ ਪ'ੇਰਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ !
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ !
ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ !ਐਕਟ , ਕਾਰਵਾਈ !
ਹੋਰ , ਉਹ ਆ !ਮੈਨੰ ੂ ਬਨਾਮ ਨੂੰ ( ਸੰ ਸਾਰ ) !ਸੋ*ਲ ਸੰ ਸਾਰ !
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ਿਵਹਾਰ ਿਸਖਣਾ !ਿਗਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾ !ਅਸਲੀ ਤਥ ਦਾ ਿਗਆਨ !ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦਾ
ਹਿਥਆਰ ਹੈ !ਿਗਆਨ ਦੇ ਪ'ਸਾਰਣ !ਨੂੰ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਿਵ*ਵ ਿਕ ਸਾਨੂੰ !ਸੰ ਸਾਰ ਇਸ ਿਵਚ
ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ!
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵ*ਵ ਹਨ !
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਗਆਨ ਹੈ !
Share ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਿਸਖਣ ਲਈ ਹੈ !
ਲਰਿਨੰਗ ਲਾਈਵ ਹੈ !ਲਾਈਵ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ !ਿਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੈ !ਿਰ*ਤਾ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ !
ਗਲਬਾਤ ਸੰ ਸਾਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ !
ਿਵ*ਵ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਿਦਓ !ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਉਤਪਤੀ ਹੈ !
ਦੇ *ਾਿਮਲ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ !
ਿਗਆਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ !ਇਕ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ !
ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਬੁਧ ਦਾ !
ਅਨੰਤ ਦੀ ਬੁਧ !
ਅਨੰਤ , ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ !
ਿਸਆਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਈਆ ਹੈ !ਕਈਆ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਛਾ ਹੈ !ਕਰੇਗਾ!
Will ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ !
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੰ ੂ ਹੈ !ਮੈਨੰ ੂ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ !
ਿਵ*ਵ ਨੂੰ ਕੇ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ .ਉਹ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ !
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ਕੌ ਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ !ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ !ਕਾਰਨ ਜਸਿਟਸ !
ਜਸਿਟਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਕ !ਅਿਧਕਾਰ ਿਸਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਵੇਗਾ , ਿਕਉਿਕ !ਨੂੰ ਿਡਊਟੀ
!
ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਿਨਰਪਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ !
ਨਕਲੀ ਤਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ !
ਨਕਲੀ ਤਥ ਕਲਪਨਾ
ਕਲਪਨਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨਕੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ !ਕਲਪਨਾ ਦੀ *ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ
!ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਮੁਫਤ ਹੋਣਾ ਹੈ !ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ !ਨੂੰ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੈ !
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ !ਵਚਨਬਧਤਾ ਹੈ ਲਵੋ !ਿਨਭਾਉਣਾ ਨ)ਮ ਹੈ !ਨ)ਮ ਨੂੰ
ਸਰਾਪਣ ਹੈ !
Jura ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ !
ਪ'ਤੀਬਧਤਾ ਸਚ ਹੈ !
ਸਚ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈ !
Uno ਮੈਨੰ ੂ ਹੈ !
ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਿਵ*ਵ ਹਨ !
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਨ .ਜੀਵ .
ਿਵਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ .ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ .
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ਇਕ ਅਸਲੀ ਤਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ .
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਹਨ !
ਜੀਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਜੀਵ ਦੇ ਿਵ*ਵ !
ਿਵ*ਵ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਿਵ*ਵ ਉਤਪਤੀ ਹੈ!
ਉਤਪਤੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ !
ਿਗਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਿਗਆਨ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ !
ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ!
ਿਗਆਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ !ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰੋ !ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ !
ਿਸਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਦ ਮਿਹਸੂਸ !
ਿਸਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ , ਜੇ !
ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨ) ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ !
ਸਜਾ , ਿਡਊਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ!
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ , ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ !
ਸਾਨੂੰ ਿਵਚ ਬਦਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ !ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਿਗਆਨ !
ਵਖ-ਵਖ ਿਵ*ਵ ਿਵਚ ਪਰੀਿਖਆ !
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਿ** ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ !
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ਸਵੈ ਅਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਡਰਾਇੰ ਗ ਦੇ Elations !
ਹੋਰ ਿਵਛੜਣ ਗਲਤ ਕੁਝ 8ਥੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ !
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਸਮਝ ਹੈ !ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੁਧ
!ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਧ !
*ੇਅਰਡ ਅਨੁਭਵ !
ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਿਗਆਨ !ਦਖਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੈ ਗਲਬਾਤ ਬਦਲ !
ਿਵ*ਵ ਗਲਬਾਤ ਹੈ !
ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਹਨ !ਿਵ*ਵ ਵਜੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਤੁਹਾਨੂੰ , ਸਾਨੂੰ , ਤੁਹਾਨੂੰ , ਨੂੰ !*ੇਅਰ , ਦੋਸਤੀ
!
ਦੋਸਤੀ ਸਹਾਪਰਾਧ !
*ੇਅਰਡ ਮੁਲ !
ਮਲਟੀਪਲ ਨ=ਡ 'ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ i.ਸਾਨੂੰ ਹਨ ਸਮਾਜ .ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਹੈ !ਸਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ !
ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੇ ਅਸਰ !
ਉਸ ਨ) ਸੰ ਸਾਰ !ਿਵ*ਵ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ !ਤਬਦੀਲੀ !
ਿਨਊ ਬਦਲਾਅ ਮੈਨੰ ੂ , ਸਾਨੂੰ , ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ !ਇਕ ਨਵ ਸੰ ਸਾਰ .ਿਨਊ ਅਸਲੀਅਤ .
ਇਛਾ
... ਮੈਨੰ ੂ ਚੁੰ ਿਮਆ , ਿਸਰਫ ਵਰਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ? !ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਕ ਨਰਮ ਚੁੰ ਮੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਇਛਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ
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surripiá- ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਵਰਗਾ , ਲੁਿਕਆ ਚੁੰ ਮੀ ਦੇ ਿਦਓ !!ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਮਠ) Sweet !ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਚੁੰ ਮਣ ਮੇਰੇ ਦੇਣ
ਇਨਸੌਮਨੀਆ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਸੌਣ ਨਾ
ਕਰੋ.ਇਥੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਮਸਲ
ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੋਗੇ
*ੈਡੋ Wolf Caricuao ਸਾਯੇ ਬਿਘਆੜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ.ਪਰ
ਿਸਰਫ ਿਵਕਲਪ ਕੇ , ਸੁਰਿਖਅਤ .ਆਪਣੇ ਿ◌◌ੁੜਨ ਰਸਾਇਣਕ ਹੈਇਸ ਅਤੇ ਪਿਰੰ ਟ
fissile h20 ਨੂੰ ਭੋਜਨ .*ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ *ੈਡੋ ਰੁਮ ਲਈ ਡੁਬਕੀ ਅਤੇ ਇਕ ਉਤਰਨ
, Caricuao ਸੀ .ਬਿਘਆੜ ਸੁਰਿਖਅਤ ਸੀ , ਪਰ ਰਵਈਏ ਕੇ ਇਕਲੀ , ਜ਼ਾਹਰ
ਇਕਲਤਾ ਿਵਚ ਲੀਨ .ਮੈਨੰ ੂ Caricuao ਬਿਘਆੜ ਨਾਲ ਿਲਖਣ ਦੀ ਅਜ ਉਸ ਦੇ
ਿਵ*ਵ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਆਿਖਆ .ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਜੰ ਗਲੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਗੈਰ
ਰਿਹ ਨਹੀ ਿਮਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਸਲੀ newbie ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ
ਗ'ੈਜੂਏਟ , ਿਜਥੇ Caricuao ਿਵਚ ਭDਣ ਿਵਚ ਕਰੜੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਹੂ ,
ਇਮਾਨਦਾਰ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਿਨਡਰ ਸੁਭਾਅ, ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ , ਪਰ ਿਨਰਪਖ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆਦਰਸਾਥੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ .ਇਸ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ
ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਲੀਭੁਗਤ ਹਮੇ*ਾ ਿਨੱਘ ਅਤੇ ਚੁਪ ਨਾਲ ਅਰਥ .ਮੈਨੰ ੂ , ਅਤੇ
Caricuao Cª ਦੀ *ੈਡੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਰਿਹੰ ਦਾ
ਸੀ.ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਹੰ ਮਤ ਬਿਘਆੜ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੂੰ
ਗੂੰ ਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ .8ਥੇ ਹੈ, ਜੇ
ਬਿਘਆੜ ਸੀ ਇਕ ਗਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਕਲਾ , ਇਕਲਾ ਹੀ ਸੀ!ਅਤੇ
ਮੁਫ਼ਤ !*ੈਡੋ Wolf ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਊਰਜਾ ਵਿਹੰ ਦੀ extrahuman .ਉਸ ਦੇ
ਖੰ ਘੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੰ ਗਲੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ
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.Fraternally ਨੂੰ ਇਕ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਜ਼ਬਰ ਿਵਚ ਮੁਫਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
'ਤੇ ਬਿਘਆੜ ਜ ਦੀ ਬਜਾਏ Caricuao ਬਿਘਆੜ *ੈਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਅਤੇ
ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਲੀ ਿਕ'ਸਮਸ ਹਵਾਹ ਨੂੰ *ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ .ਸਾਨੂੰ
ਪਸੰ ਦ ਕੇ ਇਕਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ?Claros ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਸੋਚਣ ਲਈ
ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ .ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕ'ਸਮਸ ਬਿਘਆੜ Caricuao ਨੂੰ ਦਾਤ ਸੀ, ਪਰ
ਉਸ ਨ) ਪੈਦਾਇ*ੀ ਜੈਨ)ਿਟਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੰ ਗਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭਾਵਨਾ ਦੀ *ੁਧਤਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਜਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਅਪਨ) ਕਢੀ .ਜੀਵਨ ਦੇ
ਢੰ ਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਪਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ ਕਾਮ ਕੇ ਬਾਲਣ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੇ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹਥ ਦਾ ਆਨੰਦ .
ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ *ੈਡੋ ਬਿਘਆੜ ਦੋਸਤ , ਪਰ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਨ)ਮੀ ਹਨ , ਮਾਤਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ infiltrate ਫੁਸਲਾ ਕੀ .ਇਥੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ
canine ਖਸਲਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਕਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੈ , ਹਵਾਨਾ ਕਲਬ
ਕਮਲੀ ਦੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਹੀ ਿਪਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਾਤੇ
ਲੈ .
ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆਦਰ ਨਾਲ , ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਉ !ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਦਾ
ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ?ਮੈਨੰ ੂ *ਾਇਦ ਇਕਮਤਤਾ ਨੂੰ ਖੜ-ਾ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ
ਪੜ-ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦੀ am !
ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਬੀਤਣ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੰ ਟੇ ਲਈ ਘਟੋ-ਘਟ ਿਭਆਨਕ ਸਵਾਲ ਹੈ , ਜੋ
ਿਕ ਅਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੰ ਜ ਜ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੁਕੜ ਨ) ਪਿੜ-ਆ- ਖੁਲੇ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
elations ਨੂੰ ਪੜ- ! ?
ਸਾਨੂੰ ਵਖ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਈਕੋ ਦੀ ਇਕ ਘਟੋ ਘਟ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਚੁਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
communicative ਖੁ*ੀ ਨੂੰ ਿਰਫਿਲਕ*ਨ .ਦੇ ਕਰਤਬ ਵੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ
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ਰਦ ਿਵਚ *ਬਦ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ .ਹਾਰਮੋਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸਾਇਣ ਦੁਆਰਾ
ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਲਗਵਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ .ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ pansy ਦੇ ਫੁਲ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ .ਿਪਆਰ ਦਾ Clover ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਚ , ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੂੰ
*ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ multifaceted ਜੀਵ ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਿਵਚ *ਾਿਮਲ ਹਨ , ਿਕਉਿਕ .ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ , ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਿਜਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ
ਪ'ਤੀਿਨਧ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਰਸ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ
ਲਈ ਇਸ ਇਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ .ਸਵੈ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ indivisible ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ,
ਸਰਕਲ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਇਛਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਛਾ ਨੂੰ ਿਵਚ alie- ਨਾ.ਸੋਨ)
ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਲ , ਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਚੰ ਗਾ ਿਵ*ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਦਾ ਅਤੇ ਆਦਰ , ਦੇ ਿਗਲਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ .ਸਾਨੂੰ *ੁਧ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਿਵਚ
ਜੰ ਗਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇ*ਾ ਹੋਣਾ ਝਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਬੰ ਦੂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ , ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਵਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰਥੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ .ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਇਕ
ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥ ਮਨ ਸਾੜ , ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ
.ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ .ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕੀ ਨੂੰ ਰਦ , ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੈ.ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦਾ , ਨਾ ਿਕ
ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੈ .ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੂ
ਰਵਈਏ , ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਰਿਹ ਕੇ ਇਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤਕ ਪੀੜਤ ਹੈ
.ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਛਾਪੀ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ , ਅਤੇ ਹੁਣ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ .ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਕ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਿਕੰ ਨ) ਸਮਰਿਪਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਦਾ ਸਾਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਇਹ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹਮੇ*ਾ ਖੁਲ-ਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਹੈ .ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ guys but- ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਿਕਸ ਪਧਰ ਦਾ ਹਨ, ਦੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦਾ ਿਧਆਨ .Well *ਸਤਰ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇ *ਸਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ
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ਿਕ tu ਦੇ ਕੇ ਇਸ that- ਚੀਕਣਾ ਉਥੇ - ਹੋਣ .ਅਤੇ ਿਫਰ *ੀ*ੇ ਿਵਚ ਿਚਹਰਾ ਆ ਹੈ
ਅਤੇ pelo ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਦੀ ਿਵ*ਵ ਰੋਣ that- ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਿਕ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ'ਤੀਿਬੰ ਿਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ .ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਇਕਲੀ , ਅਤੇ ਿਫਰ , ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਕਈ ਯੂਰਪੀ
ਦੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਜਦ .ਇਕਲੇ ਪਣ ਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ *ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੈ- ਿਪਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸੀ , ਪਰ ਹੈ .ਿਪਆਰ ਦਾ : ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਤੂੰ omnia vincit
Amor ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਿਜਤਣ ਦੇ ਸਾਰੇ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਲਤੂ ਿਚੰ ਤਾ ਿਮਲਣਾ ਿਫਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,
ਇਸੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ , ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਨਾ ਵੇਖ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ trouxesses ਿਲਆਉਣ
ਨਾ ਕਰੋਦਰਦ ਅਤੇ ਨਾ ਦੀ *ਕਤੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ ਇਸ ਪ'ਕਾਰ
ਹੈ, ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬਹੁਤ ਹੀ *ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ
ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਗ ' ਗੁਲਾਬ ਿਖੜ ਵੇਖ ਅਤੇ ਿਚਟੇ ਫੁਲ ਗ਼ਲਤੀ ਕੋਲੋ ਿਡਗ ਨਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ pints ਪਾ, ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਰੰ ਗ ਤੇਇਛਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰ ਦਰ ਭੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਜਗਾਇਆ ਯਾਦ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਜੈਤੂਨ ਵਰਗੇ ਹਨ ਇਥੇ ਿਰਹਾ ਡੰ ਪ , ਮੈਨੰ ੂ ਹਨ)ਰੇ ਿਬਨਾ
ਛਡ ਜਗਾਇਆ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਲੋ ਲਭੀ ਹੈ ਅਤੇਮੈਨੰ ੂ ਮਜ਼ਬੂਤ kisses ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਿਵਚ ਲਪੇਿਟਆ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਇਛਾ ,
ਮਜ਼ਬੂਤ hugs ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ'ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਨਮ ਉਭਰੇ
ਨਾ ਪੁਿਛਆ , ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ , ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਦਰਦ
ਿਬਨਾ ਿਪਆਰ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਾ ਕੀਤੀ , ਸਭ ਅਤੇਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ
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ਹੁਣ *ਬਦ ਇਕ ਮੁਫਤ ਿਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿਪਆਰ,
ਦੇਖਭਾਲ, ਦਇਆ, ਜਨੂੰਨ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੁਿਛਆ ਹੈ, ਜ ਦਾਨ ਿਬਨਾ ,
ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 8ਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ , ਇਕ ਨਾ ਿਹਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਕਰਦੇ,
ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅੰ ਿਮ'ਤ ਹਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੋਨ) ਦਾ ਿਪਆਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ,
ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ*ਨ ਦਸਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਸੀ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੋਈ
ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ
ਨੂੰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ8ਥੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਉਸਨ) ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੈਨੰ ੂ ਪਸੰ ਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਿਬਨਾ
ਿਕਸੇ *ਕਤੀ ਸੀ , ਨੂੰ ਕੁਝ ਡੂੰ ਘੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ) ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰ ਸੀ
ਅੰ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ , ਨਾ ਸੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਸੀ , ਪਰ ਨਾ ਸੀ , ਪਰ ਉਸ ਨ) ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਡਰ ਬਗੈਰ ਵਾਪਰ ਸੰ ਝ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਿਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਹਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਕਲਤਾ ਿਨੱਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰ ਿਡਗਣ ਦੇ ਡਰ ਬਗੈਰ ਕੰ ਬਦੀ ਿਬਨਾ , ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸੀ ਝਰੋਖੇ ਨਾਲ 8ਥੇ ਸਨਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਅਿਹਸਾਸ
ਹੋਇਆ ਿਕ 8ਥੇ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਲ- ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ , ਪਰ ਅਜ ,
smelled ਵਖ ਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਿਵਲਖਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਹਰਾ
ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰ ਦਨ ਦਾ ਇਕ ਗੰ ਧ ਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ Jasmine ਸੁਣ ਨਾ ਸੀ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ , ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਿਵ*ੇ* ਮੈਨੰ ੂ ਠ)ਸ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸੀ , ਸਾਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹ ਿਗਆ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਥੇ ਸਨ , ਿਕਉਿਕ ਦੂਰ , ਅੰ ਤ ਿਵਚ
ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ , ਅਗੇ ਨੂੰ ਭਿਵਖ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਭਕ*ੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਦੇਣ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਿਬਨਾ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਿਵੰ ਡੋ ਿਵਚ , ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਵੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵਚ ਿਲਜਾਇਆ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ *ਾਮਲ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਬਰਫ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਗੰ ਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁ*ੀ ਉਹ , ਰੇਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਕੀ ਸੀ, , ਿਗਲੀ ਹਵਾ
ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ .
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਿਸਗਰਟ ਸੋਚ ਰੋ*ਨੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਵ*ੇ ਸੋਚ ਮੈਨੰ ੂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭਟਕਦੇ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਜੋ ਿਕ
ਅਜੀਬ ਨ) ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਫਊਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੇ ਖਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ
ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇ* ਗਲਬਾਤ ਸੋਚ ਿਵਚ ਵਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈਮੈਨੰ ੂ ਅਸਪ*ਟ ਿਸਗਰਟ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤ ਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਕੀ
ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ , ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੈ ਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਸੋਚਦੇ ? !ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ , ਮਨ ਦੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਨਾ , ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੌ*ਨੀ
ਅਤੇ ਊਰਜਾ , ਪਰ ਿਪਛੇ ਿਜਹੇ ਹੋਰ concrete'm , ਿਲਖ ਅਤੇ ਿਨ*ਾਨ) ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਕਿਸਆਣੇ , ਹੋਰ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ-ਨ ਲਈ
ਪਸੰ ਦ , ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਭਰੋਸਾ
ਟਕਰਾਅ ਬਗੈਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਿਸਧੇ ਅਤੇ ਠ=ਸ ਿਰਹਾ ਮੇਰੇ *ਬਦ ਿਵਚ ਦੋਿਚਤੀ ਹੋਣ
ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਿਬਨਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲ-ਾ ਹਿਥਆਰ , ਨਾਲ ਹੈ ਿਮਲਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਮਿਹਸੂਸ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਵਨਾ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪ'ਮੁਖ ਨੂੰ
ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਸਿਹਜ ਹੈ, ਪਰ ਿਮਲ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਿਕ ਅਖਰ ਅਤੇ
ਫਾਰਮ ਵਾਕ ਹਮੇ*ਾ ਕੁਨਕ*ਨ , ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾਰਥਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੋਚ *ਬਦ,
ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਮਨਨ ਪੈਰ-ੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ' ਦੇ *ਬਦ ਦੇ ਦੋਸਤ
ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਚੰ ਗਾ
ਹੈਿਸਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ
ਪੜ-ਨ ਲਈ , ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਬੇਰੁਖੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਪੜ-ਨ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ
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ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਮੂਰ ਜਾਤੀ Filipe ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ ਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਨ ਲਈ , ਿਸਰਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਬੇਹੂਦਾ 'ਤੇ , ਜੇ,ਮੈਨੰ ੂ ਥੋੜ-ਾ ਨੂੰ ਪੜ- ਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਇਸ
ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਇਹ ਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਅਤੇ ਪੜ-ਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਿਵਚਾਰ
ਸੋਚਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸੋਚਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁ* am !ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਪਥਰ ਸਾਈਡਵਾਕ ਘੁਰਨ) ਰੇਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਨਕ*ਨ ਕੋਈ
ਜਗ-ਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਕਮੁਠ ਹਨ ਪਰਵੇ* ਤੇ , ਮੈਿਸਡੋਿਨਆ, ਵਰਗੇ ਮਿਹਸੂਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ , ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਜ ਇਕ ਹੋਰ ਪਥਰ ਇਕ ਪ'ਭਾਵ*ਾਲੀ ਿਰ*ਤਾ ਪਥਰ
ਨੂੰ ਵੇਖ , ਧਰਤੀ , ਰੇਤ ਇਸ ਹਨ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਿਰਆਨਾਲ ਜ ਰੇਤ ਧਰਤੀ ਿਬਨਾ , ਪਰ
ਿਵਚ *ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ cobblestones ਮੇਸਨ ਤੌਰ ਇਕਮੁਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 8ਤੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਸੰ ਪੂਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਸਨ ਦੇ ਹਥ ਦੇ ਕੇ ਇਕਮੁਠ
ਠੰਡੇ ਪਥਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰ ਧ ਦਾ ਦਖਲ -ਵਖ ਪਥਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਲ ਚਾਲੂ ਨਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਹੈ,ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੁਕੜਾ ਨੂੰ moldable ਪਥਰ , ਪਰ ਿਦਲ
ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਰ ਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਕ ਹਨ, ਸਭ ਲੋ ਡ ਦਾ ਦੁਖ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਰ
ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਦਾ ਹੀਆ ਵਾਰ ਦੇ ਵੀਅਰ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
, ਪਰ ਉਹ *ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ , ਜੇ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਬੋਰਡ ਹੈਿਪਆਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਟੁਕੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਬਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ -T ਦੇ ਸਾਰੇ
ਟੁਕੜੇ ਇਕਠ) ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੇ , ਹੁਣੇ ਹੀ cobbled ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਥਰ perfects ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ
ਘਟ ਪਿਹਨਦੇਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਠ=ਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਪਥਰ ਲੋ ਕ
ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਗ-ਾ ਿਵਚ ਪਥਰ ਪਾ ਲਈ ਰੇਤ , ਪਰ
ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਹਨਣ ਨੂੰ ਦੁਖ , ਜੇ ਸਾਡੇ ਔਲ ਈ ਜੀ ਓ ਦੀ ਿਕਸਮ ਿਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਇਕ ਅਟੁਟ ਿਕਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈਮਨੁਖ ਨੂੰ ਪਥਰ
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ਪਿਹਨਣ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਪਥਰ
, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੌਹਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਈਟ ਿਵਚ ਿਫਟ
ਕਰਨ ਲਈ - ਸਾਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਿਫਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ , ਇਸ
ਲਈ ਲੋ ਕ ਵੀ ਹਨਸਭ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਇਕ ਜਗ-ਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ
ਿਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਿਹਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਗ'ਿਹ ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਤਸਵੀਰ
ਿਬਨਾ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਵਧ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹਨ , ਿਜਥੇ ਇਕ
ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਅਤੇਮਿਹਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਚੀਜ
ਸਾਡੇ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਬਨਾ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਵਡੀ
ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹ ਇਥੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ
ਨੂੰ ਇਕ ਢੰ ਗ ਹੈ , ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਅੰ ਤ ਖੇਡਣ ,
ਹੋਰ ਟੇਢੇਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਈਡਵਾਕ ਮਾਰਗ ' ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਜੀਵ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਫਟ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਮਿਹਸੂਸ ਿਦਖਾਉਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਚ ਨੂੰ ਦਸ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੌਰ' ਤੇ ਹਾਣੀ ਿਵਚਕਾਰ ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਕੁਨਕ*ਨ ਲਈ ਇਕਠ) ਕੰ ਮਭਾਵਨਾ ਉਥੇ *ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਦੇ ਖਰਚੇ *ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਦੁਖ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ , ਿਕਉਿਕ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਸਾਨੂੰ costumed ਿਦਲ ਸਾਡੇ
ਿਚਹਰੇ ਸਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਚਹਰਾ ਅਿਜਹੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ , ਜਦ ਵਰਗੇਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ , ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ , ਪਰ
ਮੈਨੰ ੂ am ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੈਨੰ ੂ ਖਰੀਿਦਆ ਕਦੇ ,
ਿਕਉਿਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰ ਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਿਕੰ ਨਾ ਿਦਖਾਉਣ ਜ ਮੈਨੰ ੂ ,
ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਇਕਲੀ ਇਕ ਨੂੰ ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਖਰੀਦਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈguy
ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਤ*ਾਹ ਅਤੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਕਿਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਾਜ ਦੇ ਹਕ ਿਵਚ ਯੂਰੋ ਦੇ ਿਖਲਾਫ am ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦਲ ਇਸ
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ਨੂੰ 8ਥੇ ਦਾ ਦੁਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ , ਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਖਰੀਦੀ
ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ guys ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਖੁ* ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਕਦੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਿਚਹਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਿਦਨ
ਤਾਜ ਮਿਹੰ ਗਾ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਿਨਆ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ , ਿਕਉਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਚੰ ਗੇ ਨਹੀ ਹਨ , ਿਕਉਿਕ ਸਾਨੂੰ ਹਨ
ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਲਈ chutzpah ਲਗਦਾ ਹੈਉਸੇ ਹੀ ਅਜ ਰਾ*ਟਰੀ ਿਪਆਰ ਦਾ
ਜਨੂੰਨ ਆਪਣੇ *ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਮੋਹ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ ਅਸਲੀ ,
ਬਰਿਨੰਗ ਅਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਦੀ ਿਪਆਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲਪਿਨਕ transposition ਸਾਡੀ
ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਡੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਅਿਭਨ)ਤਾ ਹਨ ਚੁਪ ਿਫਲਮ ਨੂੰ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਪਰਸਾਡੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਇਕ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਕਮਰ
ਿਫਲਮ *ੂਿਟੰ ਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ "ਇਸ ਦੇ ਦਰਦ ਿਬਨਾ ਸਾਡੀ ਬਲਦੀ ਪ'ੇਮ ਹੈ" ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫਰ ਹਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਦੋਨ= ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ
ਭਿਵਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਨ) ਵੇਖਉਸੇ ਹੀ ਸਪੇਸ ਸਭ ਇਕੋ ਹੀ
ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰ ਤ idealize ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਪੇਿਟਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਿਕਉਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖ ਿਬਨਾ ਦਾ
ਦੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਾਰਡ ਭਿਵਖ ਦੇ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨੂੰ ਪੇ* all'm
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਫਟ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੀ yesਮੈਨੰ ੂ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਵਖਰੇ ਹਨ , ਪਰ ਿਮਲ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਥੇ ਹੋਣ ਦੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਸੰ ਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਥੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਭਣ
ਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ yes ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇ*ਾ 8ਥੇ ਿਰਹਾ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨਾ
ਕਰਦੇਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਮੁਸਕਰਾ ਹਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਐਕਟ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਪਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਸਾਰੇ ਚੰ ਗੇ borderless ਮੈਨੰ ੂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਇਥੇ ਇਕਠ)
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ਹੋ ਜ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਨ= , ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੋਮੈਨੰ ੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹਵਾਈ ਠ=ਕਰ ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਘਟ ਜ ਮੈਨੰ ੂ aleijo
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਛਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਰੇਗਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁੰ ਮਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਟਊਨ ਿਵਚ ਹਮੇ*ਾ ਹਨ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ
ਵੇਖ ਵੇਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਭਿਵਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਵਰਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ , ਿਕਉਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਦੰ ਗਾ ਲੰਘ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਹਮੇ*ਾ ਨ)ੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ- ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮਿਹਸੂਸਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੈ ਿਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ
ਜਾਣਦੇ ਲਭ ਰਹੇ ਿਬਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਿਕਉਿਕ Crow ਕੋਈ ਅਸਲੀ
ਇੰ ਪੀਰੀਅਲ ਿਜਤ ਦਾ ਦੋ* ਹੈ disculpa ਹੈ ਅਤੇ ਛਲ ਿਬਨਾ ਿਨਗ-ਾ ਸੀ ਕਲਪਨਾ
ਨਹੀ ਸੀ.
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਿਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਿਫਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ
ਖੁ* ਿਨਰਾ* ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁ* ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ
ਹਮੇ*ਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ coisita ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਧੰ ਨ ਹੈ
ਆਯੋਿਜਤ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਪ'ਾਪਤ ਜਦ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜ ਜ਼ੀਰੋ ਸੁਣੋ ,
ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਖੇਡ ਹੈ ਬੰ ਦਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣ ਖੁ* ਹੈ ਪਰ following've mr ਿਫਰ ਹੁਣ ਇਕ
ਹੋਰ ਇਛਾ ਸੋਿਚਆ.ਪ'ਤੀਭਾ ਮੈਨੰ ੂ ਿਤੰ ਨ ਨਾ ਇਛਾ , ਪਰ ਇਕ arem ਇਛਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਵੀ ਸ'ੀ ਦੇਣ .Genie ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ , ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਫੋਰਸ ਹਮੇ*ਾ
ਇਕ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਆਦਰ*ਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਆਦਰ* ਅਤੇ
ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਰਿਖਆ ਹੈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਖਰ ਨੂੰ ਹੈ,
ਮੈਨੰ ੂ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਿਪਛੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਿਹਸੂਸ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ
ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਅਤੇ ਇਕ ਿਵਚਾਰ , ਇਕ
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ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਜ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ AI ਿਵ*ੇ* ਹੋਣ ਲਈ ਉਤ*ਾਿ◌ਹਤ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਲਖਣ ਜੀਵ ਅਤੇ ਇਸ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਜਰਨ)ਟਰ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੰ ਕਾਰ ਨੂੰ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਧਾਰਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਿਦਨ ਹੀ
Pier ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਿਹਣ , ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ
ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਦੋ* ਿਵਚ ਟੁਟ Falls ਇਕ ਪੈਰਾ*ੂਟ ਿਬਨਾ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਛਾ ਿਨਹਚਾ ਿਗਰਾਵਟ ਿਵਚ ਖੜ-ੇ ਲੜਨ ਿਵ*ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ !ਮੈਨੰ ੂ ਿਦਲ ਦੇ
ਰੂਟ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਿਹਟ ਖੁ*ੀ Marigold ਆਪਣੇ ਰੰ ਗ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ
ਚਮਕ ਮੇਰੇ ਮੋਿਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰ ਦਰ ਸੁੰ ਦਰ ਵਾਲ ਹੈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਹ , ਰਿਹ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇ , ਭੂਰਾ ਆਪਣੇ
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਹੈ, ਿਫਰਦੌਸ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
ਮੁਸਕਾਨ ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਅਿਹਸਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਲਈ
ਧੰ ਨਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਕਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਿਪਆਰ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਸੀ ਿਕ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਪਆਰ
ਪਸੰ ਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਿਖਆ ਨ) 8ਪਰ ਵੇਿਖਆ, ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ , ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ choravas ਮੈਨੰ ੂ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਾ ਿਰਹਾ ਮੈਨੰ ੂ ਖੁ*ੀ ਹੈ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਇਸ ਲਈ ਪੁਿਛਆ ਿਕ*ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਬੰ ਦੂ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਇਕ ਨਕ*ਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸੋਚਦੇ ਗੁੰ ਮ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਭ ਜਾਵੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੀ
ਜਗ-ਾ ਮੈਨੰ ੂ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
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ਲੁਕਣ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ *ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦਿਸਆਇਕ ਨੂੰ beijito ਅਤੇ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁੰ ਦਰ ਹੈ .
ਮੁਦੇ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਭੁਲ ਯਾਦ , ਜਦਿਕ ਹੁਣ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਆਧੁਿਨਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨ) ਅਜ
ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਥੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵਤਾ ਿਵਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ *ਬਦ ਅਖਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਿਦਤਾ ਹੈ , ਇਕ ਮਾਟੋ ਸੁਣੋ
ਸਜਾਵਟ ਿਬਨਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ , ਸੁਣਨ ਿਬਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਿਲਖਣ ਿਬਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਿਬਨਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਿਚਹਰੇ ਮਿਹਸੂਸ ਅਖ ਿਵਚ
ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਿਵਚ ਸਭ 8ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਿਪਛਲੇ ਵਾਰ 8ਥੇ
ਸੀ, ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਹੀਣ, ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ,
ਨਾ ਭੁਲੋ ਿਗਆ ਸੀ am demagoguery'mਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੌਜੂਦ
ਅੰ ਦਰਲੀ ਅਖ ਤਕ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਚ ਲਭਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਲ
ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਪਲ ਇਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਪਲ ਝਾਤੀ ,
ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ *ਬਦ ਨੂੰ ਉਭਰੇ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੁਣ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈਨੰ ੂ ਇਕ ਦੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਹੈ , ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ , ਪਰ ਉਸ
ਿਦਨ, ਦੇ ਦਰ*ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਿਲਖਣ ਲਈ ਇਕ ਖੁ*ੀ ਦੀ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਿਲਖਣ ਦੀ *ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਿਦਨ-ਪ'ਤੀ- ਿਦਨ ਦੀ floats ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਫਕੀ ਿਸਰਫ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕਸਾਫ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਿਚਹਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ Serene ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ Cherry ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜੰ ਨੀ ਿਮਠੀ
ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇ* ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਚਲ
ਰਹੇ ਹਨ, ਹੰ ਝੂ ਹਨ, ਅਖਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ *ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ
silly ਹਨਗੁਸੇ ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਬੀਤਣ ਕਰ ਿਦਓ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਇਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਮਿਹਸੂਸ ਜੇ
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ਗਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਤਕ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਡੂੰ ਘੀ
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਡਰ
ਹੈਮੈਨੰ ੂ ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਗਾਹ ਨੂੰ ਡਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਇਕ ਇਛਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਹਸਮੁਖ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਇਕਲੇ ਰਾਤ ਿਵਚ ਇਹ ਦੁਪਿਹਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਇਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਪਤਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਉਡੀਕ ਮੁਸਕਾਨ ਹਮਲਾ ਚੋਰੀ ਲੈ , ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹਾਦਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰਆਪਣੇ ਸੁਪਨ) ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰ ਢੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਥਰ ਔਖਾ ਹੈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਚ Lines ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖਣ
ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਣ ਬੈਠ , ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ craziest ਕੁਝ ਦੇ *ੁਧ ਪਤਨੀ ਹਨ, ਭੇਜਦੀ
ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਪਥਰ ਨਾਲ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ smileਕੁਝ ਵੀ
ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਿਬਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦਾਤ ਇਕ ਿਦਨ
ਤੈਰਾਕੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ oxygenate ਿਵਚ
ਪ'ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ yeah ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਥੇ ਪੁਛੋ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਹੈਲੋ
ਸੁਪਨ) ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਿਵਚ ਕਾਲਪਿਨਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਛੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜ ਘਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਸੁਣੋ, ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਮੈਨੰ ੂ
ਦੁਖੜੇ ਵੇਖ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਘਟ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਘਟ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਲੈ ਕਾਫੀ
ਿਵ*ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ claw ਮਿਹਸੂਸ ਪਕੜ ਗੁਆ ਸੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਨ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾਇਸ ਜਨੂੰਨ ਅਗੇ ਦੇਿਖਆ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਜਾਦੂ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫਰ yes ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖੁ* ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਖੁ* ਹੈ ਖੁ* ਵਰਗੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦਸਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਤਪਤੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਰਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ
ਿਕਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਡਗਣ ,
ਮੈਿਸਡੋਿਨਆ, ਅਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਇਹ ਤੁਪਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ
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ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ , ਸਭ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਖੁ*ੀ ਨੂੰ
ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੁਕ ਮੈਨੰ ੂ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਬਰਫ ਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਖੁ* ਸਨਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਿਸਧੇ ਅਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ ਦੋਸਤ ਵਧ ਜੁੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਾਭੀ ਬੁਲ- ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹਮੇ*ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ , ਨਾ ਸੀ , ਜਦ ਸੋਚਦੇ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਪ*ਟ ਇਸ ਪਿਹਲੂ ਿਦਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ , ਜਦ ਹਨ)ਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਜਮਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਪੀਲੇ ਦੇ *ੇਡ ਿਵਚ ਸੁੰ ਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਊਰਜਾ radiating
ਿਗਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਕੁਨਕ*ਨ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ)ਰੇ ਿਵਚ ਸਭ ਪ'ਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਤੇ
ਖਾਲੀ ਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ'ੇਰਣਾ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਇਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ)ਰੇ ਿਵਚ ਇਕ
ਕੰ ਧ ਬੁਰਾ ਰੁਕਾਵਟ tentacles ਤਕ ਘਟ imagines ਪ'ਦਰ*ਨ ਮੈਨੰ ੂ ਜਦ , ਜਦ
ਤਕ ਿਕ ਰੌ*ਨੀ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਰੋ*ਨੀ *ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਲਗੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਕੇਵਲ
ਕੁਝ ਵਰਗੇ ਮਨ ਲੋ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ ਵਖਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸੋਚੋ !ਮੈਨੰ ੂ ਮੈਨੰ ੂ
ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ear'm ਆ ਕੇ ਲੀਨ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਟੁਟ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਗ dormant ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਨਾ ਕਰਨ darkness'm ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮ
ਹਮੇ*ਾ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਲਈਸੌਣ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਣਾਅ Pulse'm
ਖੜ-ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਨਾ *ਾਇਦ
ਿਪਛਲੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਚੁਪ am ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਿਥਤੀ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਲ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਵਾਰ ਹਮੇ*ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,

203

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਗਆ ਐਡਜਸਟ ਟੇਲsofridão ਬੰ ਦ ਗੋਲੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਹਵਾਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮੇਰੇ
ਪ'ੇਰਨਾ ਮੈਨੰ ੂ ਿਦਲ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ unarmored ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ
ਆਪਣੇ ਨਾਈਟ ਯੋਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕਲਪਨਾ ਸੀ, ਿਗਆ ਸੀ Sleepy ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖੋਿਲ-ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਸਨ, ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਸਨ , ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਜਗਾਇਆ ਸੁਫਨਾ ਸੋਿਚਆਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਇਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਤਾ ਚੁੰ ਮੀ ਲਈ ਪੁਿਛਆ ਿਪਆ ਮੀਨਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਾ ਸੋਿਚਆ ਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ Serene Lily Petal
ਆਪਣੇ ਅਤਰ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਰ ਆ ਕੇ ਿਵਆਕੁਲ ਪ'ਾਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ'ੇਰ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਪਾਇਆਸਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ , ਖਤਮ , ਇਸ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਾਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਿਦਉ ਤਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਪਛੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਛਤ ਿਵਚ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ
ਕੋਮਲ ਹਜ਼ਾਰ ਵਧ ਜ ਿਬਹਤਰ ਪਲਸ ਅਨੰਤ ਦਾ ਇਕ , ਇਸ ਲਈ ਸੁੰ ਦਰ ਹੈਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ
ਤੁਹਾਡੀ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣ ਿਦਓ ਹੈ ਹੋਰ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਨਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ smiling're ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੰ ੂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ
ਹਨ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ most're ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ cute ਬਚੇ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤ
ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਇਸ ਲਈ ਿਪਆਰੇ ਹਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਿਗਆ ਹੈ
, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਬਚੇ ਨੂੰ cute ਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਵਡੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
pesky naughty ਮੁੰ ਡੇ ਨੂੰ ਿਵ*ਵ ਹਨ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਗੁਲਰ ਮੇਰਾ
ਬਚਾ ਅਤੇ ਕੂਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹਨ ਿਦਓ ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਹਨ , ਤੁਹਾਡੀ
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ਖੁ*ੀ ਕੰ ਧ ਸਣ ਲਈ ਕੁਝ *ੁਧ ਛਾਲ ਦੇ ਿਦਲਚਸਪ ਤਾਕਤ ਹਨਿਕਉਿਕ ਿਮਠ) ਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ tAS ਹਮੇ*ਾ ਮੁਸਕਰਾ ਅਤੇ ਗਲੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ,
ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਿਮਠ) , ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਪੁਿਡੰ ਗ ਦੇਣ , ਬਾਗ ਹਨ,
ਬਾਲਕ ਦੇ ਮੇਰੇ acercas ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਰਗੇ ਇਕ *ਰਾਰਤੀ ਬਾਰੇਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਉਤੇਿਜਤ ਹੇਠ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮੰ ਗਲ ਗ'ਿਹ ' ਚ ਮੰ ਗਲ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਅਕਾ* ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਸਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗ'ਿਹ ਕਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗ'ਿਹ ਤਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਿਦਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਸੀ, ਦੀ *ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਿਨਰਦੇਿ*ਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਇਥੇ ਸੀਿਖੜ ਿਵਚ ਸੀ, ਿਪਆਰ ਦਾ , ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ *ਕਤੀ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਿਪਛਾ ਨੂੰ ਖੁ*ੀ ਸੀ ਵਰਗੇ ਚਲੇ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਪ'ਾਪਤੀ
ਜਨੂੰਨ dimensionless ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਉਦੇ* ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਸੀ, ਸੀ,
ਸੀ, ਸੀ, ਸੀ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਅੰ ਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰ
ਹੁਿ*ਆਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਮੈਨੰ ੂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਸਫਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਦੌਰਾ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਨ) 8ਪਰ ਵੇਿਖਆ, ਨੂੰ , ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਝਰੋਖੇ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਖਰਚ ਰੁਖ ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇ
ਵੇਿਖਆ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਿਖਆ ਸਕੈਨ ਦੇਿਖਆਜ਼ਮੀਨ ' ' ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਿਜਤ ਹਥ Moonlight ਸੀ.
Saudade ਇਛਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਲਈ
ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨਾ
ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ , ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਹਮੇ*ਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਖੁੰ ਝ ਅਤੇ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ,-T ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
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ਦੇਖ ਕੇ ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਅਤੇ 5 ਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ : ਨਜ਼ਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌੜ ਗੰ ਧ ਿਬਨਾ , *ੋਰ ਿਬਨਾ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਕਾਰ
ਨੂੰ ਸੁਣਨ , ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਅਿਹਸਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਿਬਨਾ ਮੈਨੰ ੂ ਖ਼ੁ*ੀ ਨਾਲ
ਸੁਆਦਯਾਦ ਅਤੇ ਿਬਆਨ ਕੀਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਛੂਹ .
ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਓ , ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੜ-ਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਿਲਖਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪ*ਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ , ਇਸੇ
ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰੇਗਾ ਸੋਚਣ
ਲਈ *ੁਰੂ ਪੜ-ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਕ ਪਖ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੈ ਪ'ੇਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟਇਸ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ.
8ਥੇ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਿਦਨ ਇਕ ਸਾਲ ਿਵਚ ਸਾਹਸ ਜ ਕਾਲੇ ਧੰ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ
ਦਸਣ ਲਈ , ਜੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ 365 ਪ'ਤੀ ਲਈ ਇਕ 50 ਿਦਨ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਿਬਟ ਹੈ 50 ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਇਥੇ ਇਕ ਿਦਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
365 ਿਦਨ ਇਕ ਸਾਲ , 7 ਿਦਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਸਾਲ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਵਾਰੀ ਲਈ
ਕੁਝ ਿਹਤੇ ਅਤੇ 60 ਿਮੰ ਟ ਥੋੜ-ੇ , ਪਲ ਲਈ ਰਿਹੰ ਦੇ !

ਡਰ ਦੇ ਬਗੈਰ erer ਿਜਤ ਮੈਨੰ ੂ ਦੌਰਾ ਲੜਾਈ ਿਚਤਰ ਨੂੰ ਿਜਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ
ਆਇਆ, ਸਵਾਰ ਕਪਤਾਨ ਹਥ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਿਗਆ ਸੀ ਝੀਲ ਦੇ ਚਾਨਣੀ ਸੀ.
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾ* ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ , ਓਪਨ ਿਵੰ ਡੋ ਅਤੇ ਿਨਡਰ
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ਹਵਾਈ ਲਾਕ ਸੀ ਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ - ਹੇ ਚਲਾ ਹੈ , ਜੇ unconsciously ਿਢਲੀ ਸੂਚਨਾ
ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ *ੋਮਣੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ , ਉਥੇ ਵਧਦੇ , marigolds ago ਇਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਜਗ-ਾ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈਨੰ ੂ ਿਮਲਾਇਆ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਛਤ 'ਤੇ ਿਗਲੇ ਕਲ ਿਮਟੀ , , ਇਕ
obfuscated ਦੀਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਸੁਰਿਖਅਤ ਨੂੰ ਸੜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਥੇ ਤਣਾਅ
ਕਰੜੀ ਵੀ ਮੁ*ਕਲ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਵਚ ਇਕਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਮਿਝਆ ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਵਧਦੀ ਹੈਪਰ
ਇਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਬਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰ ਕੋਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੰ ਖੇਪ ਉਪਰ ਲਾਈਵ
ਿਵਰਲਾਪ ਮੈਨੰ ੂ ਸਮਝ ਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ , ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਕੁਝ
ਦੇਿਖਆ, ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੁਣੇ ਹੀ 8ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਿਖਆ
ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਿਦਤੀ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਨ) 8ਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਫੈਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਤਰ ਹੈ ਿਦਉ ਕਦੇ ਹੈਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ edgy ਜਨੂੰਨ ਿਫਰ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਸੀ ਬੁਝਦੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹ ਿਵਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ
*ਕਤੀ*ਾਲੀ ਠ=ਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਿਸਰਫ ਸੀ ਪੰ ਪ
ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਿਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਨਾੜੀ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਠਾ ਵਧਣਾ ਕੁਝ
ਸੀਹਮੇ*ਾ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਫੈਲ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ ਹਕਦਾਰ ਦਾ ਅੰ ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ
*ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਿਕਉਿਕ ਇਕ ਪਰਜਾ ਿਵਚ ਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਸੀਇਕ ਿਦਨ ਸਭ
ਕੁਝ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾਇਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ
ਸੀ, 8ਥੇ ਸੀ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਇਕ ਿਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿਥਰ ਹਮੇ*ਾ ਇਕ ਵਾਰ
ਝਟਕਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਗੈਰ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੀਮੈਨੰ ੂ ਵੇਖਣ
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ਅਤੇ ਐਕਟ ਿਵਚ ਇਕ ਿਦਲ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ , ਸਚ ਹੈ , ਕੀ
ਇਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸਚਾਈ ਸੀ, ਕਲਪਨਾ ਨਹੀ ਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣ
ਦੀ ਤੇ ਿਵ*ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਬਨਾ
ਕਾਢ ਕੁਨਕ*ਨ ਸੀਉਸ ਨ) ਇਕ Mop ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਥ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ,
ਿਵਅਰਥ ਿਫਰ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ , ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਹਣ ਲਈ
ਨਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਿਕਸੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇ*ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੀ, ਦੇ ਸਾਰੇ , ਜੋ ਿਕ ਿਹਲਣਾ ਨਾ ਸੀ
, ਪਰ yes ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵਰਗਾ ਹਮੇ*ਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ,ਮੈਨੰ ੂ
ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੀ ਪਿੜਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਿਚਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ , ਿਕਉਿਕ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਕਉਿਕ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਕ , ਨਾ ਿਕ ਇਕ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਲਈ ਇਕ ਗੈਰ ਸੁਣੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਘਰ* ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ
yes ਹੈ ਕਰਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਖੜ-ਾ ਸੀ ਨਠਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ
ਚਲ ਫਲ ਨੂੰ ਤੁਿਰਆ ਲਿਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਭਰਮ ਿਵਚ ਿਵ*ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ
, ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਦੇ ਲਈ , ਵੀ, ਜੇ ਨਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ , ਕੇਵਲ
ਤੁਰ ਕੇ ਮਨੁਖ ਿਵਚ ਿਵ*ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ inventions ਸਵਾਲ
ਕਲਪਨਾ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਿਬਧਾ ਹੈ, ਦੇ ਤੌਰ ਸੌਣ ਲਈਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰੋੜ ਜ
ਪ'ੋਟੋਨ ਨਾਲ ਰੌ*ਨੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ , ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਗਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਨਾ
ਦੁਿਪਹਰ ਭਾਵਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਅ*ਲੀਲ ਸੀ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਕਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸੀਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ .
ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਕੇ ਸੰ ਖੇਪ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਿੜ-ਆ- ਜ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਿਕ ਕੀ , ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚ ਿਵਚ ਹੈ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵਧ, ਇਕ
ਸਾਹ ਨਾਲ ਗਲੋ ਬਲਦੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਦੇ ਦਰਦ ਿਬਨਾ ਿਪਆਰ ਦੀ
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ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਦੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸਨਿਪਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਦੇਖ ਕੇ , ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ , ਪਰ, ਨਾ ਿਫਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਿਦਲ
ਿਵਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਿਰ*ਤੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਭਾਵਨਾ
ਤਕ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਛਾ ਨਾ ਵੀ ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਨਾ ਉਸੇ ਹੀ ਪੀੜਤ , ਦੇਣ ਆਪਣੇਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੇਤ
ਹਵਾ ਿਵਚ ਝਪਾ ਦਬਣ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਝੀਲ ਦੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਰੇ
ਿਵਚ ਇਕ ਪੁਕਾਰ ਠ=ਕਰ *ੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੀਚ ' ਵੇਖ ਵੇਵ ਪਾੜਕੇ ਵੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ,
ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅਨਾਜ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਫੀਡ .
ਮੈਨੰ ੂ ਦੁਖ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ ਵੇਖ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ , ਉਸ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ **ੋਭਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਪਾਗਲ ਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ ਵੇਖ ਸੀ ਚਲੇ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ , ਜੋ
ਿਕ ਘੁਟ , ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਿਦਖਾਉਣ ਨਾ ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਸੀਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵਰਗਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਮੈਨੰ ੂ ਦੁਖ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਦੇਿਖਆ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੁਪ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ
ਛਡ , ਿਕਉਿਕ ਸੰ ਖੇਪ ਿਸਰਫ ਿਝਜਕੇ , ਜੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਇਕ
ਸਾਹ ਹੁਣ ਹਸ ਨਾ ਸੀ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕ ਲੰਬੇ ਪਲ ਲਈ
ਇਕ ਤਸੀਹੇ ਸੀਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਠੰਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਗਆ
ਵਾਪਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ nothingness ਨਾਲ ਸੜਕ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨੂੰ ਸਪ*ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਵੇਿਖਆ ਆਪਣੇ ਿਨਗਾਹ ਿਵਚ
ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਨਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਯਕੀਨ ਨਾ Agias , ਗਲਤ
ਉਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਮੈਨੰ ੂ ਿਫਰ ਛਤ 'ਤੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਨੁਖਤਾ ਿਵਚ ਦੇ ਪ'ੇ*ਾਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਪ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਦੀ ਿਨਮਰਤਾ ਿਵਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਰ ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ *ਾਨਦਾਰ ਉਤਾਵਲੇ ਟੇਪ ਇਸ ਨੂੰ ਿਡਗਦਾ ਹੀ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੇ ਅਤੇ ਥਲੇ ਮੇਰੇ ਹੇ ਛਡ ਸੀਕਿਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕੋਈ
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ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪ'ੇ*ਾਨ ਚੁਪ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਖ਼ੁ*ੀ ਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਨ) ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਇਕ
ਿਦਨ ਿਵਚ ਸਭ ਸੀ, ਜਦ ਧੰ ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ *'ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਵੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਕੇਵਲ, ਿਕਉਿਕ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਇਕ ਿਦਨ ਜਗਾਇਆ ਬਣ
ਹਨ)ਰੇ ਦੇ ਇਕਲਾਪਣ ਇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ , ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰ ਚਦੀ
ਹੈ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦਲ ਿਵਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਿਸਰਫ ਇਕਲੇ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਦੀ ਸੀ ਨੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਾਨ ਭੁਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਬੈਠਾ ਿਕ ਇਹ
ਪਥਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਇਕਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਨ) ਹਮੇ*ਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬਾਅਦ
ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ
ਯਾਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ .
ਸੁਪਨ) ਨੂੰ ਵੇਕ ਅਪ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਜ ਸੋਿਚਆ ਜ ਲਈ ਿਸਰਫ
ਸੁਪਨ) ਨੂੰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ , ਜੇ ਹੈਰਾਨ ਝਾਤੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ,
ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਸੁਪਨ) ਇਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਨੂੰ ਿਨਰਾ*ਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ
ਿਬਨਾ ਇਸ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਸੁਪਨ)ਜ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਸੁਪਨ) ਨਾ.
ਪਰ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੁਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਸੇ
misanthrope ਚੁਪ ਿਵਚ ਇਕ ਿਸਤਾਰਾ ਦਾ , ਵੀ ਸਚ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ
ਜਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਵੀ ਸਭ ਕਰੜੇ ਅਤੇ ਘੋਰ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਰੌ*ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਢਣ ਲਈ , ਇਕ ਚੰ ਨ ਚਮਕ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਕਲ- ਦੋਸਤ ਹੋਣ , ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਮਤਰ ਹੈ , ਜੋ ਦੀ ਫਰਕ ਮਿਹਸੂਸ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਧੁੰ ਨੀ ਦੀ ਤਲਾ* ਕਰ ਿਵਚ
ਿਵ*ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦਾ ਦਰਦ , ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਚਮੇੜ ਲਭਣ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ
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ਿਵ*ਵਾਸ ਿਬਨਾ indifference ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 'ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਅਖੀਰ ਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਦੋਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਦੀ ਪਲ ਤਕ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਢੰ ਗ ਿਵਚ ਪੁਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਕਉਿਕ
ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਬਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਇਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਨੂੰ
ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਦੇ ਿਵ*ਵਾਸ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹੈਵਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ) ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰ .
ਮੈਨੰ ੂ ਫੇਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਚਮਕਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਰਾ ਵਰਗੇ ਚਮਿਕਆ ਿਜਤ ਸੀ ਿਦਖ
ਚਮਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ , ਮੇਰੇ ਅਖ ਮਿਹਸੂਸ ਇਕ ਸੁੰ ਦਰ ਸੀ ਫਿੜਆ ਇਕ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਰਗਰ ਗਿਹਰਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਿਖਆ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਗਾਹ ਿਵਚ ਦੇਿਖਆ ਸੀਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋ
Wanna , ਿਜਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ, ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਣ ਲਈ , ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਚਮਕਦਾ ਸਾਡੇ
ਚਾਨਣੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ , ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਮੇ*ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ.
ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ
ਿਕ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ *ੁਰੂ ਕੀਤਾ , ਿਜਥੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰੇ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ yes ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਿਹਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਕਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ
ਕਰਦੇ , ਜੋ ਿਕਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਆਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ
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ਮੈਨੰ ੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਿਦਉ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ)ਰੇ' ਚ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਵੇਿਖਆ ਨਾ ਿਸਰਫ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ , ਨਾ ਭੁਲੋ
ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ 'ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਉਸ ਨ) ਭੇਦ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਚੰ ਗਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਚੁਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ
ਬਹੁਤ ਘਟ ਵਰਗੇ , ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਿਮਲੀਭੁਗਤ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਖੁ*
am , ਿਕਉਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ , ਸਭ ਸੰ ਵੇਦਨ*ੀਲ ਭਾਵਨਾ *ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਕ
ਸਾਥੀ ਹੈ .
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮੇਟੀ ਕੈਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਬਨਾ
ਝਪਕਣ ਵੋਲਟਜ ਨਾੜੀ , ਹੋਰ banal ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲ-ਣ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਕੈਦ ਨੂੰ
ਵਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਚੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈsexy
ਜ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿਕਸ ਕਲਪਨਾ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕੋਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਖੜ-ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੜ-ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ
ਪਰਸੰ ਨ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਦੀ ਵੇਖ vulgar ਮੇਰੇ ਜੀਵ
ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਜ .
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਿਸਗਰਟ ਸਮੋਕ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਹ ਅਖ
ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਹ ਫੈਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਮਿਹਸੂਸ ਦੀ ਕੁਲ
ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਮਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਇਕਲੇ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ aimlessly ਇਸ ਨੂੰ disorientationਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
ਅਮਲ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਏ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਲਗਨ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਪਾਸ ਫਲ ਨੂੰ
ਜਾਦੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਕ ਿਦਨ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਰ ਪਾਸ ਅਗੇ ਿਮੰ ਟ ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਸਾਹ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਕ ਅਖਰ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਸਗਰਟ
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ਿਲਖਦੀ ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀਉਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਿਕ ਵਧ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਚੰ ਗਾ ਜ ਵੀ ਬੇਿਮਸਾਲ ਅਸਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ !ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਅੰ ਤ
ਿਵਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੇਠ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਭਰਮ ਲਈ ਇਕ ਕੈਚ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਥ ਿਵਚ
ਚੁਪ ਰਾਤ ਿਵਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦਾ ਬੋਝ ਧੰ ਨ ਹੈ ਜ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁ* ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂੜ ਜੰ ਮਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੁਝ ਇਸ ਿਵਚ ਆਮ
ਬਣਾਉਣ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਨਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਹੋ ਮੈਨੰ ੂ ਸੁਿਣਆ ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਹੀ ਸੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਖ਼ੁ*ੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵੀ century'm ਦੇ ਇਸ
ਿਦਨ 'ਚ , ਅਜ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪ ਜ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਹਮੇ*ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਵ*ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ
ਅਗੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਮਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਿਕ ਬੇਹੋ* ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਕ
ਅਸਲੀ ਪ'ਾਪਤੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡਦੀ ਹੈਇਕ
ਵਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਕੇ ਿਨਰਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ
ਅੰ ਿਤਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਭਾਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ 8ਡਦਾ ਮੁਫਤ ਰਿਹਣਾ
ਹੈ ਿਦਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੰ ਪ .
ਇਕ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇ 8ਥੇ ਇਕ ਹੋਰ *ਾਟ ਿਵ*ਵ ਦੇ
craziest ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਥਰ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਦਮ ਚੁਿਕਆ ਮੈਨੰ ੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਖੜ-ਾ ਸੀ , ਇਕ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਦੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਇਕ
ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ *ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਲਗ ਪਏ ਗੁਆ ਨੂੰ ਪਰਬੰ ਿਧਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਸੰ ਘਰ* ਅਤੇ VIA ...
ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜ ਿਵਚ ਰਖੀ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁ* ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਕਲੀ ਸੰ ਘਰ* ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕਲਤਾ
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ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਮੇ*ਾ ਿਸਰਫ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਿਵਛੜਣ ਹੈਇਸ ਨੂੰ
ਲੜਾਈ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜਦ ਿਕ ਅੰ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਇਕਲੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਲੀ ਹਨ ਅਗੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਚਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, *ੁਰੂ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ , ਜਦ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਿਪਛਲੇ 'ਤੇ
ਿਵਦਾ ਪਰ ਜੀਵਨ ਿਵਚ 8ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਿਜਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਥੇ ਅੰ ਕ ਹਨ, ਇਕ ਜਗ-ਾ ਿਵਚ
ਇਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰ ਤ ਿਵਚ, ਪਰ ਗੁਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ
ਿਜਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ' ਤੇ , ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਦੌੜਾਕ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ !
ਮਨ=ਰੰ ਜਨ ਕੇ , equacionei ਿਸਮਰਨ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਬੇਚੈਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 'ਤੇ ਇਕ
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਦ ਚੁਪ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਨਾ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਿ** ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤਕ ਆ,
ਜੋ ਿਕ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਨਾਖੁ* ਹੋਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਨਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ , ਪਰ Autistic ਵਡੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ
ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਿ** ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਧੰ ਨ ਹੈ ਭਰਪੂਰੀ
ਨੂੰ ਇਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੀ ਪ'ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਬੰ ਦ ਕਰਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ .
6tar ਉਥੇ ... 6tar ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤਕ ... 8ਥੇ 6tar ਦੀ ਕੋਈ
ਲੋ ੜ ਨਹ 6tar ਵੀ, ਜੇ ਨਾ ... 8ਥੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਜਦ ... ... 6tar ਨਾ ਪੁਛੋ ,
ਜਦ ਉਥੇ 6tar ਮੈਨੰ ੂ 6tar ਉਥੇ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ... ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ , ਜਦਅਗ ... 8ਥੇ
6tar ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਜਦ ... 6tar ਪ'ੋ ਆ ਜੋ ਵੀ ... 8ਥੇ 6tar ਤੁਹਾਨੂੰ
8ਥੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਦ ... 6tar ਉਥੇ ਇਛਾ ਵੀ ਨਾ ... 6tar ਉਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੀ ...
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6tar ਉਥੇ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ , ਿਕਉਿਕਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨ) ਹੈ, ਿਕਉਿਕ 8ਥੇ ਦਾ
ਿਪਆਰ ... 6tar ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ... 8ਥੇ 6tar ... 6tar ਉਥੇ
ਮੈਨੰ ੂ 6tar ਉਥੇ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ... ਹਮੇ*ਾ 8ਥੇ ... ਇਥੇ 6tar ਹੋਣ ...
ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ , ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦਲਚਸਪ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਵੇਿਖਆ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ , ਜੇ ਤੂੰ
ਮੈਨੰ ੂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ gostas- ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸੁੰ ਦਰ ਅਤੇ sensual eras ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਲਈ ਇਕ
ਔਰਤ ਸੀ, ਚਮਕਦਾਰ ਿਦਖ ਹਸਮੁਖ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾ ਮੁਸਕਾਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਸੀ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ?ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਦਨ-ਪ'ਤੀ- ਿਦਨ ਸੀ.
ਇਕ ਿਦਨ ਵੀ ਡਰ ਸੀ, ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਹੈ , ਕੇਵਲ, ਿਕਉਿਕ , ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ
ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਸੋਿਚਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਲਖਣ ਵਖ ਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ
ਇਥੇ ਦੇਖੋ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਇਕ 'ਤੇ ਇਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕੀਤੀ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਦੇ
ਸੁਪਨ) ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਚੁਪ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਿਹੰ ਮਤ ਦੀ
ਕਮੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਿਸਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਸੋਚਦੇ ਦੁਖ
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ !
ਿਸਗਰਟ ਹਟਾਓ , ਟਕਰਾਅ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਇਛਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ *ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਮੈਨੰ ੂ exorcise ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖ ਦੇਵੇਗਾ.ਉਹ ਦੋ ਿਮੰ ਟ ਿਲਖਣ ਦੇ ਸਚ ਨੂੰ
*ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਪਰਮ
ਸਿਚਆਰ ਹੈ , ਿਜਤ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਯੋਧਾ ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਲਗਦਾ ਹੈ .ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਿਸਗਰਟ ਤਕ 16 ਿਮੰ ਟ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ relight
ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਵਧਦੀ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਜਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਚਲਾ.
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵੇਗਾ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈ.ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਜਤਣ
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ਲਈ ਤਲਬ ਇਛਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ Sunset ਆ ਜਾਵੇਗਾ .ਇਛਾ ਨਾਲ
ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ .ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਪਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਅਧੇ ਘੰ ਟੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨ) ਵਾਰ ਨੂੰ ਿਪਛੇ ਜਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ.ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਹਰ ਪੇ*ਗੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਗੇ ਿਮੰ ਟ ਿਵਚ ਸਿਕੰ ਟ ਿਵਚ ਯਾਤਰਾ
, ਹਨ .ਮੈਨੰ ੂ ਪੇ*ਗੀ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਕਰੇਗਾ ਦਾ ਸੋਚ , ਥੋੜ-ਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਪਹੁੰ ਚ
ਿਸਗਰਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, , ਿਕਉਿਕ ਇਕ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੈ .35 ਿਮੰ ਟ ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ .
ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਮੋਡ ਕੰ ਮ , ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀ ਸੀ.
ਮੈਨੰ ੂ ਸਿਥਤੀ ਦੀ extinction ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸੀ .
ਆਪ ਰਚਨਾ ਨੂੰ , ਮੈਨੰ ੂ ਭਿਜਆ Recoloco .*ਬਦ , ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਨਕ*ਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਛਡ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਵੇਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ 8ਤਰ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.45 ਹੋਰ ਿਮੰ ਟ ਅਤੇ ਇਕ
ਹੋਰ ਿਸਗਰਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਸੋਚਦੇ !ਸਾਰੇ ਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡਟੋ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ .
ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਦੇ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰ ਟੇ ਹੈ .
ਸਾਨੂੰ 33 % ਨ) ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ 100 % ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ 66
% ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ.ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਸਚਮੁਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੰ ਗ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ
ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਹੈ ਜੇ
ਆਸਾਨ ਨਹੀ , ਮੁ*ਕਲ ਨਾ ਇਕ " ਿਸਰਫ਼" ਿਸਗਰਟ ਸਮੋਿਕੰ ਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ
.ਇਕ ਵਾਰ ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਪ'ੋਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਰੂਟ ਦੀ
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ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
ਬੇ*ਕ , ਮੈਨੰ ੂ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਸਗਰਟ .ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ *ੁਧ ਰਖਣ ਲਈ ਸੀ .
ਉਹ ਦੋ ਘੰ ਟੇ 03 ਿਮੰ ਟ ਖਰਚ ਅਤੇ ਿਫਰ esfumacei ਸੋਿਚਆ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਕੁਝ sortir ਜਾਵੇਗਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸੋਚ , ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨੂੰ *ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ.
ਸੌਖਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਜ਼ੋਰ ਸੀ.
ਬਲ ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ ਿਸਰਫ ਮੈਨੰ ੂ ਿਜਤ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ .
ਕੁਦਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੀ.ਮੈਨੰ ੂ ਵੇਖਾਉਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ , ਵਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੌਣ
ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ .
ਆਓ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੂਰ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌ*ਨੀ
ਿਰਹਾ, ਪਰ ਊਰਜਾ ਿਮਸ ਕਦੇ .
ਮੈਨੰ ੂ ਛਾਇਆ ਕਦੇ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਿਬਜਲੀ ਦੀ *ਕਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ
ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸੰ ਕੋਚ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ , ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ .
ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਿਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ .
ਇਕ ਚੈਨ ਅਤੇ banal ਿਸਗਰੇਟ , ਤੰ ਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਿਝਜਕ .
ਇਕ ਿਦਨ , ਇਕ Seagull ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਣਗੇ come'll ਜਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਇਕ ਅਲੋ ਿਕਕ
ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਜਦ ਹਮੇ*ਾ ਿਡਵੈਲਰਪਰ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ *ਾਮਲ
ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ , ਜੋ ਰਾਹੀ , ਖਤਮ ਹੋ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਜਦ , ਨਾ ਨ) ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਮੈਨੰ ੂ ਇਕ
ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁ*ੀ ਦੀ ਿਦਖ ਸੀ ਹਸਣ , ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ , ਅਲੋ ਿਕਕ
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ਿਪਆਰ, ਹਮੇ*ਾ ਿਜਤ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇ*ਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵ*ਵ ਤਕ
ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਡੂੰ ਘੀ ਇਛਾ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ 8ਥੇ , ਇਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰ ਮਜੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬੰ ਨਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਈਡਵਾਕ ਹੀ ਕੁਝ ਿਚਤਰ ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਦਿਰਆ 8ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਦੇ ਵਖ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਿਬਜਲੀ , ਵਧ
ਮਜ਼ਬੂਤ*ਿਹਦ ਅਖਰ ਵਰਗੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਿਵਚ ਪਿੜ-ਆ ਿਮਠ) *ਬਦ ਨਾ
bullshit ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਿਵਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਿਚਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਰੰ ਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ,
ਨਤੀਜੇ ਕਲਾ ਦਾ ਿਹਸਾ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਪਆਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਵਚ ਇਕ ਬੁਰ* ਨਾਲ ਰੰ ਗੀ
ਸੋਿਚਆ ਸਨ , ਸੀਅਿਜਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ .
ਿਚਤਰ
ਭਜ , ਪਰ ਉਸ ਨ) ਮੈਨੰ ੂ ਫੜ ਭਜ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕਢ ਿਲਆ , ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਲੈ ਗਏ.
ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ , ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ propagates ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਚਤਰ ਸਰਾਪ .ਉਹ ਇਕ
ਪਰੀ - ਵਰਗੇ ਿਦਖ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੇਪਛਾਣ *ਕਲ ਹੈ .ਿਚਤਰ ਨੂੰ ਿ*ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ :
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਡਰ ਹਨ !
ਜੀ - ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਡਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦਤਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਰਫ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ
ਸੀ, ਨਾ ਡਰ .
ਮੈਨੰ ੂ ਰੋ*ਨੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਪਰ , ਿਜਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਹੈ ਕਦੇ
voluptuously ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਿਦਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਪ'ਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਿਬਨਾ ਫ਼ਰਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਨੁਖ ਦਾ .
ਿਚਤਰ ਰੋ*ਨੀ ਬਗੈਰ ਰਿਹ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਹਨ)ਰੇ ਦਾ ਇਕ ਜੀਵ ਹੈ
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.ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹਨ)ਰੇ ਅਤੇ ਚੁਪ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਹਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ *ੈਡੋ ਹਨ .ਪਰ
ਚਾਨਣ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ faceless ਹੈ ਿਕ ਟੋਪੀ ostentas , ਦੇ ਨਾਲ ਵਗੇਗਾ .ਮੈਨੰ ੂ ,
ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜ- ਆਪਣੇ ਿਦਖ ਅਤੇ metamorphic ਰੋ*ਨੀ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ .ਅਤੇ ਿਨਰਾ*ਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਰੂਪ ਨਦੀ ਅਕਾ* -ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਅਕਾ* ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਅਤੇ
ਬਲੌ ਰ ਅਤੇ edgy , ਮੈਿਸਡੋਿਨਆ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ densifico .ਪਰ ਕੋਈ
ਵੀ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਵੰ ਨ- ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਮੁਖ gabardine ਿਗਲੀ ਨਾ.ਇਹ *ੈਡੋ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ .ਇਹ ਕਾਲਪਿਨਕ
ਅੰ ਕੜੇ ਿਪਛਾ ਹਨ)ਰੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਤਕ ਭਜ , ਮਰੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਕੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਏ ਸਨ .
ਮੈਨੰ ੂ ਬਦਿਕਸਮਤੀ *ੈਡੋ ਦੀ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਿਰਹਾ .
ਸਾਰੇ ਦੁ*ਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ ਿਚਤਰ ਹੈ .
ਇਹ ਇਕ ਲਾਪਤਾ ਿਦਖ ਹੈ .
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਖੁ*ੀ ਦੇ ਇਕ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੀ
ਪ'ਗਟ ,
ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ buzzing ਰੂਹ ਨੂੰ .
ਕੀ ਹਮੇ*ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਡਗ ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ shit ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਹੈ .
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਅਸਲ 8ਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾ ਿਗਰਾਵਟ ਹੈ .
ਵੇਵ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਹਰੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਿਫਕੀ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ .
ਹੋਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , Red ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਧਾ .
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ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 8ਚੀ ਅਤੇ ਚੁਪ ਚੀਕ ਦੇ ਿਨਰਾ*ਾ ਵਧਦਾ ਤੌਰ ਹਨ)ਰੇ , ਿਨਰਾ* , ਿਸਵਾਏ
ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ .
*ਬਦ ਿਵਚ ਜਨੂੰਨ *ਾਮਲ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਅਲੌ ਿਕਕ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ.
ਕੈਚ ਦੇ ਬਗੈਰ , ਪਤਰ ਨੂੰ ਿਚਠੀ ਨੂੰ *ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਸਾਿਹਤਕ ਕੰ ਧ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ
ਲਈ ਿਲਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਜੀਵ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ , ਨਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਟੁਟ ਸੰ ਤੁ*ਟੀ ਦੇ
ਹੰ ਝੂ ਵਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਅਟਲ ਅਸਲ ' ... ਆ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ *ਕਤੀ*ਾਲੀ
ਬਣ ਅਤੇ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈਚਮਕੀਲੇ ਜੀਵ ਆਪਸ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਦੂ
repels ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਖਾਿਹ* ਦੀ ਅਗ ਬਲਦੀ ਿਵਚ
ਿਫਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅੰ ਟਾਰਿਟਕ ਆਈਸ .ਉਹ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਿਸ'*ਟੀ ਨੂੰ ਮ*ੀਨ
ਦੇ ਵਹਾਈ ਅਨੁਵਾਦ .Lines ਅਤੇ ਬਚਨ ਿਵਚ ਇਥੇ ਇਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਟਪਣੀ
ਕੀ ਹੈ.
Vertigo
ਇਕ *ੁਰੂ , ਇਕ ਚਟਾਨ , ਵਾਰ ਨਾ*ਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ .ਇਕ ਬੁਰਾ *ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਿਗਰਾਵਟ , arrefeço .Tiptoe ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਸੰ ਤੁਲਨ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ , ਡੁਬਕੀ ਛਾਲ .ਮੈਨੰ ੂ ਿ◌ਨਰਾ* ਨਹ ਕਰਦੇ , ਛਾਲ ਅਤੇ vertigo ਕਲਪਨਾ
.ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨ) ਉਸ ਦਾ ਤ'ਾਹ ਫਾਸਟ ਿਦਲ
.ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਹਵਾ 8ਤੇ ਸਰਕਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਕੰ ਟ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ .ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਿਡਗਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਮੁਫ਼ਤ ਿਗਰਾਵਟ ਸੀ ... ਹਵਾ
ਰਾਹਤ ਦੀ ਿਪਠਭੂਮੀ ਿਵਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਬਰਫ ਦੀ tar ਸੜਕ ਠੰਡੇ ਹੈ !ਕਲ ਅਤੇਰੇਤ
ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ)ਰੇ ਿਵਚ glows ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤਾਜ਼ਾ
ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ , ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਨੂੰ ਨ*ਟ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ , ਇਸ ਅਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ.ਘੜੀ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਤਾ ਅਤੇ
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ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਪਲ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਹੈ .ਹਵਾ ਉਪਰ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਪਣ ' ਚ
ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ coiling ਅਤੇ ਵਧ ਿਗਆ , ਵਧ ਿਗਆ ,
ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹੋ skyrocketing ਘਟ ਜਦ ਇਸ ਿਗਰਾਵਟ ਦੀ ਪਰਵਿਰ*
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਪਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ.
ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਨੰ ੂ sofrais ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵਚ ਇਕਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਕਦੇ , ਜੋ ਿਕ ਹੋਰ ਦੁਖ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੰ ਕਾਰ ਬਣਕੇ ਇਹ ਸਮਿਸਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰਾਹ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ boulders ਹਨ
ਉਥੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਵੇਖਮੈਨੰ ੂ
ਿਵ*ਵਾਸ ਿਵ*ਵ ਦਾ ਅੰ ਤ ਹੋਣ ਤਕ ਲੜਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਿਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ
ਚਲਾ ਵਗਦੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਾੜ ਦੀ ਕਲਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਿਵ*ਵ ਕੰ ਿਡਆਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ
ਸੀ , ਿਕਉਿਕਤਲਵਾਰ ਿਜਤ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਡਗਣ ਜਦ , ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ
ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਹਾਿਰਆ ਹੋਣ , ਪਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਿਡਗ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੁਖ
ਹੈ ਅਣਜਾਣੇ ਭੇਿਜਆ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੜ ਿਵਚ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਿਜਤ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ
ਲੜਾਕੂ ਹੈ8ਚ ਿਪਛਲੇ ਐਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲੋ ੜੀਦਾ ਿਜਤ ਦਾ
ਹਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਹਾਿਰਆ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਬਾਰੇ conjecture .
ਜੋ ਿਕ ਅਜ ਸਵੇਰੇ
ਇਹ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਗਠਨ ਿਵਚ ਤਾਰੇ ਸੀ ਫਾਲਤੂ ਿਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਚ
ਇਕ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੀਤੀ ਭਾਵਨਾ ਆਏ ਰੋ ਨਾ ਦੂਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਕ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਸਵੇਰ ਹੰ ਝੂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਅੰ ਝੂ ਵਾਸਪੀਕਰਨਕੇ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈਰਾਨ ਿਕਹਾ
ਉਤੇਿਜਤ ਨਾਲ ਿਵ*ਵ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ , ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
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ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫੰ ਡ ਿਮੰ ਟ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਮਿਹਸੂਸ ਉਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ
ਪ'ਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀਿਹੰ ਮਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਬਾਰੇ ਆਦਤ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ
ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧੁੰ ਦ ਨ) ਸਪ*ਟ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼
ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਆਇਆ ਸੀ.
ਿਕਸਮਤ ਸੰ ਘਰ* ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਰਕੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ *ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਦਨ ਸੀ ਜਾਦੂ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਕੇਤਕ ,
ਮੈਨੰ ੂ ਘੰ ਟੇ , ਿਮੰ ਟ ਅਤੇ ਸਿਕੰ ਟ ਪੜ- ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਿਹਟ ਲਈ ਸਹੀ *ਾਟ ਸਹੀ
ਸੀ ਯੁਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਖੁ*ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਸਭ ਲੋ ਕ ਵਖ-ਵਖ ਵੇਲ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਸ
surtir ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ ਵਧ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ .
ਵੈੱਬ
ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਿਖਆ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਿਕ ਇਕ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ
ਮਕੜੀ ਇਕ ਅਸਲੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੌਤ ਮਕੜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੀ ਇਕ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਸੋਿਚਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਮੈਨੰ ੂ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇਿਖਆਰਾਤ ਦਾ ਿਕਸਮ
ਦੀ ਸਭ ਅਤੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ stung ਲੋ ਕ ਦੁਖ , ਜੋ ਮਕੜੀ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰ ਭਸਮ calhava ਿਡਗ ਿਗਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈੱਬ
ਮਕੜੀ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਬਦਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸੀ ਿ*ਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ , ਜੋ ਿਕ ਸੁਫਨਾ ਹੈਵੈੱਬ , ਮਕੜੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡਰ
ਬਗੈਰ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿ*ਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵੈਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਪ'ਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰ ਤ ਦੇ ਰੂਪ
ਮਕੜੀ ਵੇਖਣ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈਪਰ ਵੈੱਬ ਉਤਪਤੀ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਲ ਹੈ ਵੈੱਬ , ਬਦਸੂਰਤ
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ਮਕੜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਮਕੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹਮੇ*ਾ ਇਕ ਕੰ ਪਨੀ / ਵੈੱਬ
ਦੀ ਇਕ ਚਕਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰ ਤ.
ਕਾਫੀ ਰੌ*ਨੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਭੂਨਾ ਕੌ ਫੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ unlit ਿਸਗਰਟ ਪ'ਾਪਤ ਇਹ ਇਸ
ਸਪੇਸ ਲੋ ਕ ਆ , ਿਜਥੇ ਚੰ ਗੀ- ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਇਕ ਐਰੀ , ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਉਦੇ* ਹੈ
ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖਣ ਦੀ , ਿਜਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਲੂਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਦਨ-ਪ'ਤੀ- ਿਦਨ ਦੀ ਵੀ
instant'll ਲਈ ਿਨਸਿਚੰ ਤ ਊਰਜਾ ਮਿਹਸੂਸ ਿਵਚਕਾਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੌ*ਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਸ ਹੈ , ਿਜਥੇ, ਖਾਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌ*ਨੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਖਣ ਬਾਰੇ
ਇਕ ਪ'ਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੇਸ ਿਵਚ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ , ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
2000 ਘੰ ਟੇ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚ ਉਮੀਦਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਿਲਖਣ ਲਈ , ਭਟਕਦੇ ,
ਸੋਚ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਿਦਲਚਸਪ ਅਤੇ
ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਮੇਰੇ ਿਵ*ਵ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਭਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ !ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਆਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਜ ਹਦ ਿਬਨਾ ਹਵਾਲੇ , ਪੈਰ-ੇ ,
ਕਿਵਤਾਵਾ ਜ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁੰ ਦਰ Lines ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹੰ ਦਾ
ਵੇਖ , ਿਜਥੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵਚ ਤੈਰਨਾ , ਵੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਪ'ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ harpoons ਨਾਲ ਅਖਰ ਨੂੰ ਿ*ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਇਰਾਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈਵਖ-ਵਖ ਜਜ਼ਬਾਤ , sensations ਮਿਹਸੂਸ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਗਲ ਹੈ
ਿਕ ਿਦਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵਚ ਟੁਭੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਖ-ਵਖ ਸਮੁੰ ਦਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨ ਦੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਿ◌ਮਡ *ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ'ਕਾ*ਮਾਨ ਖਾਲੀ ਿਸਧਾ
ਹਟਾ ਰੋ*ਨੀ , ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਇਛਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਸੀ ਇਕ ਹਲਕੀ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਿਦਖ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਹੈ , ਪ'ਕਾ*ਵਾਨ ਲਾਟ ਇਕ ਦੁਪਿਹਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ
ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਰੌ*ਨ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਜਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਗਆਨ
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ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ ਇਕ ਲਾਭ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਸੁਣੋ , ਸਾਹ ਨੂੰ ਖੁ*ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੂੰ
ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਵਾ ਹਮੇ*ਾ ਸਹੀ ਨਾ ਮੁਸਕਾਨ , ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸਾਹ
ਕਦੇ , ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਨੂੰ
ਆਤਮਸਾਤ ਬੰ ਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰ ਘਣੀ ਅਤਰ ਹੋ ਆਗੂੜ-ਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਾਨ , ਚੰ ਗੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਛੂਹ ਜਦ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਗਲੋ ਮਾਿਰਆ, ਮੁਸਕਾਨ
, ਜਦ ਿਕ ਇਕ ਖੁ*ੀ ਦੀ ਿਨ*ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ
ਅਤੇ ਿਨਸਿਚੰ ਤ ਅਕਾਲ ਖ਼ੁ*ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁ*ੀ ਵਰਗੇ ਇਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ
ਵਖ-ਵਖ stunning'm ਥੋੜ-ਾ ਡੂੰ ਘਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੈਮੈਨੰ ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਵੀ ਚਮਕੀਲਾ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਸਮੁਖ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਦਵੈਤ ਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਿਵਚ ਪ'ਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
Fado ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ , ਨਾ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਮਿਹਸੂਸ ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਦੂਰ ਮਾਰੂਬਲ ਿਬਨਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਨ)ੜੇ ਦੀ ਿਨ*ਾਨੀ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਮੰ ਿਜ਼ਲ Fado .
ਇਥੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਹੈ , ਪਰ ਇਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਰਜ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ *ਬਦ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਹਵਾ ਹਵਾਲੇ ਿਵਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ *ਬਦ ਨੂੰ ਘਟ ਨਾਬਰਫ ਦੀ ਹਵਾ ਹਮੇ*ਾ ਵਗਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ
ਿਰਹਾ ਸੀ , ਜਦ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਮੇ*ਾ ਿਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਮਕਣਗੇ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਅਤੇ ਸੀ.
, ਸੋਚੋ ਵੇਖਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਜ ਦਾ ਪ'ਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਮੁ*ਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਪਰ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗਾ ਪ'ਤੀਿਕਿਰਆ ਅਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ
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ਿਵਚ ਿਵਖਾਵਾ ਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ
ਪ'ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਐਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਿਸਆਣੀ ਿਫਰ ਿਵਖਾਵਾ ਸੀ.
ਿਫਰ ਇਹ ਵੀ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਲਟਕ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਹੋਣ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ , ਿਜਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੇ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਨਾ ਿਕ ਇਕ ਪ'ਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪ'ਗਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਹੈ .
ਰੁਕਾਵਟ ਕਈ ਵਾਰ , ਇਕ ਕਰਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਮਿਹਸੂਸ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ , ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲਈ ਸੰ ਘਰ* ਿਵਚ ਿਸਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ
ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਤਣ ਲਈ
ਪ'ਦਰ*ਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀ ਹੈ,ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਜਤ ਅੰ ਤ ਿਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਅਤੇ
ਹਾਰ ਤਕ ਿਸਖਣ ਿਵਚ ਮੁਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਮੁਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ
ਖੁ*ੀ ਹੈ ਵਧ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਤ ਹੈ .
ਸਮੁੰ ਦਰ ਿਵਚ ਰੋਿਲੰਗ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਅਫਵਾਹ ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਰੇਤ ਕਤਾਈ
dropwise ਅਨਾਜ ਮੰ ਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਰੋਿਲੰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਵਾ , , ਇਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਿਢਲੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਥ ਿਵਚ ਡੁਬੋਇਆ ਤੌਰ ਸਮੁੰ ਦਰ , ਸਮੁੰ ਦਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੇਤ ਨਾਲ
ਤੁਪਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥ ਨਾਲ ਫੜਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਥ ਿਵਚ ਸਭ
ਕੁਝ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ) ਦੀ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ , ਪਰ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ
ਪ'ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੁ*ੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰੂਪ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕ ਇਕ ਕੈਚ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਹਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀ ਿਵਚਕਾਰ ਹਥ ਲੁਿਕਆ ਹੈ , ਨਾ
ਹੈ,ਰੋਜ਼ਮਰਾ .
ਨਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਵੀ ਸਚ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਹੈ , ਨਾ !
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਲਦੀ ਦਰਦ.ਿਕਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ , ਿਜਥੇ ਹਨ?ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ?
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ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਗਰੂਕ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਸੁਪਨ) ਨਾ ਕੀਤਾ.
ਤੁਹਾਨੂੰ , ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਨੰ ੂ , ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਕੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਿ*ਕਾਇਤ ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ ਬਚਾ
ਕਰੇਗਾ , ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਿਭ'*ਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ !ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਥੇ , ਮੈਨੰ ੂ
ਹੋਰ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਰਫ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ.
ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣਾ ਮੈਨੰ ੂ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਸੀ.
ਕਰਕੇ Retreat ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਤਕ
ਪ'ਾਪਤ ਕਰੋ.
ਮੈਨੰ ੂ ਬਲੇ ਅਤੇ fulminates 'ਤੇ ਬਣਦੀ , ਿ◌ਸਗਰਟ ਬੰ ਦ , ਦੂਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ .
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਇਕ ਗੰ ਢ unties ਭੇਜਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਛਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ .ਸਬੰ ਧ
ਆਪਣੇਕੀਬੋਰਡ ਆਉਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ , ਇਕ ਿਢਲੀ ਥਿਰਡ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ,
ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਜ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਇਹ ਗੰ ਢ , ਵੇਖ ਨਾ ਕਰਦਾ strangles ਅਤੇ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ .
ਇਹ ਟਾਈ ਟੁਟ ਜਾਵੇਗਾ.
ਵਾਪਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ .ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਿਬਨਾ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜ਼ੋਰ .
ਮੈਨੰ ੂ ਦੋ.
ਇਸੇ ਰੋਣ ?
ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਫੜ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ , ਿਕਉਿਕ ਅਥਰੂ ਫਾKਸ ਅਤੇ ਿਢਲੀ,
ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗਲਤੀ ਿਵਚ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ.
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਰੋਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ.ਹਸਣ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ , ਜੋ
ਿਕ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੰ ਝੂ ਦੀ ਕੀਮਤ , ਅਤੇ ਇਕ ਿਨੱਘੀ ਠੰਡੇ ਥਰਥਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ
ਛਡ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜਤਣ .ਅੰ ਤ ਿਵਚ , ਨਾ ਬੇਦਖ਼ਲ ਪਰ ਹਮੇ*ਾ ਹੰ ਝੂ
indifference ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ ਦੇ ਿਹਤ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਥਰੂ ਦੇ ਕੇ
ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਅੰ ਤ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇਸ
ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕੀਤਾ ਆਮ , , ਇਕ ਿਮਆਰੀ ਹਨ .
ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ.
ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਕੀ ਉਸ ਨ) ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨ ਕੀ ਸੀ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਨ ,
ਿਜਥੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਿਰਹਾ .
ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜਾਵੇਗਾ , ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰ ਨਾ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇਕਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਸੋਚਦੇ ਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ *ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ
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ਪਤਾ ਨਾ ਕਰੋ .
ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਭਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ taria ਿਹਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ
ਦਰਦ ਨੂੰ , ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਤੀਰ ਿਦਲ ਿਵਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.Revitalizes ਵਧ ਇਕ ਸਟਰੋਕ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ
ਇਕ ਇਕਲੇ ਿਦਲ , , ਦਰਦ ਦੀ ਇਛਾ ਪੰ ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ .
ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾ am .ਮੈਨੰ ੂ , ਿਬਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ , ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਦੇ ਬੰ ਧਨ ਿਵਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ .
ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ ?
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋਗੇ .ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.ਮੈਨੰ ੂ
ਇਕਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .
ਮੈਨੰ ੂ ਹਮਲਾ , ਿਕਉਿਕ, ਮੈਨੰ ੂ ਦੂਰ ਨ)ੜੇ ਆ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .
ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ
ਿਵਚ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਕ*ਟ , ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ .ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ .
ਖਬੇ ਮਿਹਸੂਸ ਿਬਨਾ ਪਲ ਆਇਆ ਸੀ.
ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕੀ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ .
ਮੈਨੰ ੂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਮੈਨੰ ੂ ਪ'ਾਪਤ
ਨਹੀ ਕਰਦੇ , ਿਜਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ.
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ਰਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ .
ਰੋਣ ਨਾ ਕਰੋ , ਹਸਣ ਨਾ ਕਰੋ , ਨਾ ਸੋਚੋ , ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ , ਮਰ ਨਾ ਿਰਹਾ ਵਰਗਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ.
ਕੀ ਇਕ ਤ'ਾਸਦੀ !
ਅਤੇ ਇਕ ਿਦਨ ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਿ*ਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ .
ਿਕਵN?ਜੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ , ਇਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ , ਹੈਰਾਨ ਪਰ ਪ'ਸਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕੀ
ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .
ਲੜਨ ਲਈ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਸੀ ਕਦੇ , ਜੋ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .
ਅਵਾਜ਼ ਨ) ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਫੈਲੀ .
ਰੁਕ ਜਾਓ.
ਮੈਨੰ ੂ , ਦਾ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੰ ੂ ਆ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜਾਣ .
ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਕੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ , ਨਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੈ .
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦਸ ਜਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .ਮP ਨਹO ਚਾਹੁੰ ਦਾ.
ਮੈਨੰ ੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਸੰ ਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਤੇ
ਹਵਾ ਵਗਦੀ .
*ਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ , ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ,
ਦੂਤ ਨ) ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਦੇ* ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
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ਨੂੰ ਛਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਮੈਨੰ ੂ am , ਿਜਥੇ, ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਹ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਪੇਸ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹਣ .
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਉਣ .
ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ .ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਢਲੀ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ .

ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ transpire ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ .
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਜੋ
ਿਕ ਹੈ ਿਕ , ਇਕ ਬਹੁਤ ਿਕਹਾ ਜਾ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਚਦੇ .
ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ ਰਦ .
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨੰ ੂ impoverishes ਕੀ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ .
ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਝ ਮਾਤਮ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਦਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਜਗ-ਾ ਹੈ .
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ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਿ◌ਨ*ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ , ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੀ
ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ .
ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲ-ਣ ਕਦੇ
ਨਾ .
ਮੈ ਇਥੇ ਹQ.
ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਵੇਖ ਹੈ?ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ !ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?ਵੀ ਮੈਨੰ ੂ ਨਾ
ਸੋਚੋ!ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ?
Um , ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਵਖ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ
esquecesses ਹੁਿ*ਆਰ , , ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਸੀ, ਪਰ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਥੇ ਿਰਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ .
ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ
ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਹਣਾ ਿਦਉ ਜਾਵੇਗਾ .
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖਣ ਦੀ *ਕ ਦਾ ਇਕ ਅਥਰੂ ਹੈ .
ਇਸ ਨੂੰ , ਿਢਲੀ, ਬਰਫ ਦੀ , , *'ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੰ ੂ
ਇਕ ਹੰ ਝੂ ਨ) ਿਲਿਖਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ .
ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਹੰ ਝੂ , ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਉਦਾਸੀ , ਆਪਣੇ ਇਕਲਤਾ , ਇਕਲੀ
ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੈ ਿਕ ਘੁਟਣ ਪੂੰ ਝ ਕਰੀਏ.
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਸੂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੀਣ , ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਹੰ ਝੂ ਚਟਣਗੇ ਕਰੀਏ
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ਕੇਵਲ , ਇਕਲੀ .ਮੇਰੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਹੈ !
ਮੈਨੰ ੂ am ?ਿਸਰਫ ਮP.
ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਚ-ਮੁਚ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਦੇ* ਤਕ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ ਕੀ ਪਰੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ.
ਅੰ ਦਰ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ , ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰ ਦ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਮੈਨੰ ੂ
ਸਫ਼ੇ, ਿਸੰ ਗਲ *ੀਟ , ਿਢਲੀ ਵਾਕ , ਿਢਲੀ ਸਫ਼ੇ, ਿਸੰ ਗਲ *ੀਟ , ਿਢਲੇ ਪੈਰ-ੇ ਖੋਲ-ਕੇ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਇਕੋ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਰਨ
ਲਈ, ਮੈਨੰ ੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ , ਜੋ ਿਕ ਪਤਾਹਰ *ਬਦ , ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹੋਰ ਦਰਦ ਦੇ ਪਤਰ ਿਵਚ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ , ਹਰ ਚੀਜ਼
evaporize , esvaísse evoluirei , ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ, ਆਪਣੇ
ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ , i ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਨੰ ੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੋ.ਦਾ ਦੁਖ
ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਿਦਨ , ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ, *ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਹਨ)ਰੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖ , ਿਜਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ , ਚੁਪ ਰਾਤ ਨੂੰ , ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਦੀ ਚੁਪ , ਅਤੇ ਹਨ)ਰੇ ਿਵਚ *ਾਮਲ ਕਰੀਏ.
ਦੀ ਰੌ*ਨੀ blackout ਬਣਾਈਏ .ਪਾਸੇ , ਕੋਨ), ਬੇਹਦ , ਮੰ ਤਰ , ਕਿਵਤਾ , ਪੈਰ-ੇ .
ਮੈਨੰ ੂ ਹਨ)ਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਹੋ Wanna .
ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਦੇ ਕੋਨ) ਿਵਚ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਬਾਬ 8ਚ
Mermaid ਖੇਡਣ .ਮੈਨੰ ੂ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਮੈ ਿਲਖਣ ਲਗੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਰਹੇ
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ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲੋ ਕਰਨ ਲਈ .
ਕੁਝ !ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ
ਇਹ *ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਾ NULL ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਸਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .
ਪਰ ਹੁਣ , ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਦੀ ਇਕ ਿਬਟ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ .
ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ-ਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੰ ੂ ਘਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਹੈ
, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ , ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ.
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ entendas ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ .ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ.
ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ decepe ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ .
ਮੌਤ ?ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ !
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਮੌਤ ਦੇ , ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ
ਨਾ ਿਰਹਾ .
ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਠ)ਸ , ਪਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੇ
ਫਰਕ ਨੂੰ ਹੈ , ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਮੈਨੰ ੂ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਰਦ , ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ , ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ , ਮੈਨੰ ੂ ,
ਮੁਫਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਮੈਨੰ ੂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ , ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨਸੰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈ
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ਹੈ , ਮੈਨੰ ੂ ਕੁੜਤਣ ਸੁਟਣ ਜਾਵੇਗਾ .
ਬਸ , ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, !
ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ , ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ." ਅਕਾਲ "
Hit , ਅਤੇ ਿ◌ਨਤ ਇਕ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦਾ ਇਕ ਬੇਿਮਸਾਲ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹਟ ਜ ਇਕ
ਿਦਨ ਿਵਚ ਹਮੇ*ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ- ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਉਚਾਰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨ)ੜੇ, ਸੀ
, ਮੇਰਾ ਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੋਿਲ-ਆ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ
ਜ਼ਖਮੀ ਕੁਟਣਾ *ੁਰੂ ਕਰ ਮੇਰੇਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ , ਿਫਰ ਇਕ *ਬਦ ਿਦਲ ਿਵਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ !ਹੋਣ ਦੇ ਡੂੰ ਘੇ ਗਮ
ਇਹ ਿਧਆਨ ਰਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੁਣੋ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਖਣ ਲਈ ਜਾਿਣਆ
ਨਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਪਾੜਾ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਮੇ*ਾ ਸਮਰਪਣ ਿਵਚ , ਜੇ ਦੇ ਤੌਰ
ਿਫਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ , ਿਸਰਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਭਾਵ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ
ਜਕੋਤਕੀ ਸਵੈ ਤਕ ਹੈਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਦੀ ਿਪਠਭੂਮੀ ਿਵਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ
8ਥੇ ਸਾਨੂੰ 8ਚ ਪ'ਗਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਗਟ ਸੋਚਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ , ਇਸ ਲਈ
ਘਟੀਆ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੇਖ , ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਵਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵੇਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਖ , ਿਜਸ 'ਤੇ ਪਧਰ ਹੈ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ ਘਟ ਨੂੰ ਪ'ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਾ ,ਹਮੇ*ਾ ਹੈਰਾਨ ਕਈਆ ਸੁਣੋ , ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਈਵ ਜਾ infinitesimal ਅਤੇ
ਿਸਖਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਦੇ ਨ)ੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਜਦ ਕੀ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਕ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤਾ ਹੈ ?
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੁਪ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ !ਿਕਵN?
ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ
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ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵ*ਵ ਚੁਪ ਮੇਰੇ ਿਵ*ਵ ਤਕ ਆਉਣ ?ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ
ਚੀਜ਼ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਕਲ ਹੈ !ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ? !ਸੀਮਾ ਿਵਸਥਾਰ ਿਬਨਾ
stratosphere ਦੇ ਇਕ ਪਿਹਲੂ ਨੂੰ ਹਮੇ*ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੀ ਿਨਰਾ*ਾ
ਬੋਿਲਆ *ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਹਨ)ਰੇ ਿਦਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਧਰ 'ਤੇ
timelessly ਬਾਹਰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਿਨਰਾ*ਾ ਿਵਚ ਪਰਵੇ* ਕਰਦਾ ਹੈ ;ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਦਭਾਵਨਾ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਧਾਰਨ ਪੀੜਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਡੋਰਾ ਪੀੜ-ੀ .
, ਬਾਖੂਬੀ ਡੂੰ ਘੀ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨ*ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਰ ਜ ਪਤਰ
ਨੂੰ ਥੋੜਾ *ਬਦ ਦਾ ਗੈਰ - ਬੰ ਧਨ ਪਤਰ ਹੈ.
ਇਥੇ sedimenting ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ menhir ਹੈ .
ਿਵਅਰਥ ਗਲ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡ ਕੇ , ਜੋ ਿਕ ਉਹ , ਹੋਰ ਖੜਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ .ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਕੂ ਲਈ ਵਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ,
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਝ ਖੜ-ੇ ਕਰੇਗਾ "ਨੂੰ ਵਰਤ ' ਹੈ, ਪਰ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਛੋਟਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਮੁਲ ਕਰਨ ਲਈ ., ਲਾਈਵ
ਵਧ ਹੈ, ਿਸਖਣ , ਅਤੇ ਹਮੇ*ਾ ਦੀ ਿਪਠਭੂਮੀ ਥੋੜਾ ਕਈਆ ਜਾਣਦਾ ਿਵਚ .
ਇਥੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਬਟ ਲਈ ਇਕ ਿਦਨ + , ਉਹ ਦੋਨ= ਨੂੰ ਪੜ- ਿਰਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ
ਡੂੰ ਘਾ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਲਖਣ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਗਆਨ ਦੇ
ਆਮ ਿਗਆਨ ਦਾ ਜਾਨਣਹਾਰ ਲਭ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਸਖਦੇ ਹਨ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੈ,
ਮੈਨੰ ੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਿਜਥੇ ਮੈਨੰ ੂ *ੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇ.
ਧੂੰ ਏ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਫੈਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਲਈ , ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ.
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ਮੈਨੰ ੂ ਸਕੋਗੇ ?
ਮੈਨੰ ੂ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਡਰ ਬਗੈਰ ਅਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਦਸਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਤਾਕਤ, ਤਾਕਤ
ਅਤੇ *ਕਤੀ ਨੂੰ !
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਅਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ .
ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ... , ਨੂੰ ਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਨੰ ੂ
ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ , ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਛਡ , ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਉਤਸੁਕਤਾ ਥੋੜਾ ਕਹਾਣੀ ਉਠਾਇਆ .
ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਹਰ ਿਵ*ਵ ਿਬਨਾ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਸਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਸਫ਼ੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੇਗਾ ਹੈ .
ਿਕਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ ਭਵ , ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ ਵੇਖੋਗੇ.
ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ , ਸਚ ਮੁਚ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਟਣਾ .ਿਸਗਰਟਬੀੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ pervade ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ .
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਿਜਥੇ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ *ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ .
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਨ ਲਈ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਅੰ ਤ ਤਕ ਪ'ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਮਨ ਦੀ ਸਵੈ ਦੇ ਵਡਾ ਤੌਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ , ਕੀਤਾ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਦੇ
ਦੇਖੀਏ .
ਿਸਗਰਟ 'ਤੇ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ ਇਥੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੜ-ਨ ਦੀ
ਬਰਾਬਰੀ .
ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰੀਏ , ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇਗੀ,
Sopra ਘੰ ਟੇ ਿਵਚ, ਸਿਕੰ ਟ ਿਵਚ ਿਮੰ ਟ , ਿਵਚ .ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ!
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ਮੈਨੰ ੂ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ , ਿਜਥੇ ਮੈਨੰ ੂ *ੁਰੂ ਹੋਵੋਗੇ.
ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਿਸਗਰਟ ਹਵਾ ਿਵਚ ਿਵੰ ਡੋ ਅਤੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਿਵੰ ਨ- ਿਤਆਰ ਿਰਹਾ, ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਰਫ
ਹਵਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ .
ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਮੈਨੰ ੂ ਫਲੋ ਟ ਅਤੇ ਦਸੇਗਾ ਇਥੇ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੀ , ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਮੇ*ਾ ਇਕੋ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ *ੁਰੂ ਕਰੋ.
ਲੜਾਈ ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ .
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਹੈ .
ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਵ ਿਜਤਣ 'ਤੇ ਹੈ .ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਿਪਛਾ ਿਚਤਰ , ਹੋਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ .
ਮੈਨੰ ੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ : ਉਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਤ
ਇਥੇ ਮੈਨੰ ੂ ਖਲੋ ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚੇਜ਼ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ .
ਮੇਰੀ ਮੁਖ , ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ., ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ , ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਥੇ *ੁਰੂ .ਸਵਾਲ ਹਨ ਕੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਅੰ ਕੜੇ ਵੇਖੋ,
flinching ਿਬਨਾ ਜਾਰੀ .
, ਨੂੰ ਿਫਰ , ਮੂੜ ਜੰ ਮਦਾ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .ਕੋਈ
demagoguery ਅਤੇ ਭਰਮ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ.
ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਕੀ ਕਰੇਗਾ , ਇਸ ਕਰਕੇ , 8ਠ ਪ'ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ
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ਹਨ .
ਮੈਨੰ ੂ am ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ am .
ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਅਤੇ ਿਚਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਹੋਣ .
ਮੈਨੰ ੂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ .ਮੈਨੰ ੂ ਿਪਛਾ ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇ
ਦਸੇਗਾ .
ਮੈਨੰ ੂ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਕਤ .ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਅਜੇ ਵੀ *ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ .
ਸਭ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਚਾਰ .ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਹਨ ਕੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਦਾ
ਿਪਛਾ ਹੋ ਬਚੋ .
ਇਸ ਪਲ ਲਈ ਤਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ.ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਨ , ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਅਪੜ , ਉਸ ਨ)
ਮੈਨੰ ੂ ਛੂਿਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ?
ਹੁਣ ਮੈਨੰ ੂ ਇਥੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ , ਜੋ ਿਕ *ੁਰੂ ਿਵਚ ਦੇ ਅੰ ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .
ਹੁਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ , ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਿਜਤ ਮੈਨੰ ੂ *ਾਿਮਲ ਹੈ.
ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਮੇਜਰ ਨ) ਤੈਨੰ ੂ ਿਵਚ ਬਦਲ .ਮੇਰੇ ਕੋਲ !
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸੁਗੰਧ ਹੋਵੇਗਾ .ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਗੇਗਾ .
ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਨਾ ਕਰੋ.ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਤਲਾ* ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ , ਜਾਓ .ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ
ਭਟਕਦੀ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਹਨ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ.ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਪਮਾਨ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ .
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ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ , ਨੂੰ ਿਜਤ ਕਦੇ ਲਈ, ਿਸਰਫ ਖਤਮ ਹੋ , ਜੋ ਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਸਗਰਟ -ਬੀੜੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਹੋ .
ਭਾਗ ਅਤੇ ਜਾਣ , ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜਾ ਿਰਹਾ ਜਾਣ .ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ,
Emano ਆਪਣੇ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ... ires ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਰ
ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ .
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੇ , ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
provocas ਕੀ ਮਨ ਿਵਚ ਤੂੰ ਜਾ .
ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਯਾਦ ਹੈ.ਲੋ ੜੀਦੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਥੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਿਪਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਮੈਨੰ ੂ *ੁਰੂ ਸੋਿਚਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵਚ moan ਹੈ, ਪਰ *ਗਨ ਨਾਬਾਲਗ
ਸਰੀਿਰਕ ਲਈ ਹੋਵੋਗੇ .
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਕੁਨਕ*ਨ , ਪਰ ਿਵਨਾ*ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਖੁ*ੀ ਬਣਾਉਣ .ਮੈਨੰ ੂ ਬੇਵੁਕਤੀ ਕੇ ਿਹੰ ਮਤ
.ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਲਈ ਫੀਡ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ , ਰੌ*ਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ .
, Cool Serene , ਿਨੱਘੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਦਭਾਵਨਾ
ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਿਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਹਮੇ*ਾ ਇਸ ਦੇ 8ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ.Air ਕਰੰ ਟਸ ਨ) ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਿਵਰੁਧ
bafejado , ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕ ਸਮੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ .
ਜੋ ਿਕ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੰ ਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰ ਦਰ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ.
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ਫੁਲ , ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਟ consolidates .ਸਾਡੇ ਮੀਿਟੰ ਗ
ਿਵਚ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਮਾਰੂਥਲ ਰੇਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ
ਸਪ*ਟ ਚਾਿਹਆ .ਸਾਨੂੰ ਵਖ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਗੂੜ-ਾ ਿਰ*ਤਾ ਦੇ eccentricity ਕਰਨ
ਲਈ, ਮਨੁਖੀ vulgar ਿਚਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਜਾਣ .ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਨਾ ਨਕਲੀ ਅਤੇ
ਿਸੰ ਥੈਿਟਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ exprimas ਤੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਿਰਹਾ , ਵਖ-ਵਖ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ .Neutralize ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਬਗੈਰ , ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਖੁ* ਕਰ
ਲਗੇਗਾ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ-ਣ
ਹੋਵੋਗੇ.ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਜਹਾ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਛਡ
ਹੋਵੋਗੇ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹਨ ਿਚਤਰ , ਮੈਨੰ ੂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸਬਰ
consomes .ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਥੋੜ-ਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
.
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਪੜਾਅ ਹੈ .
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਹੈ ਬਚੇ ਨੂੰ ਿਰਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਗ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਦਸੋ ਪਰ ਜੇ ,
ਿਫਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਬੁਰਾ ਪੜਾਅ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ .ਮੈਨੰ ੂ ਵਾਪਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਰਨ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਾ ਹੈ , ਪਰ ਤੂੰ
ਿਕਥੇ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ.
ਪਾੜੇ ਿਵਆਪਕ , ਵਧੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਿਚਆ ਹੈ .
ਭਜ , ਮੈਨੰ ੂ ਿਬਨਾ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਟਆ encloses .ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ *ਬਦ ਿਰਹਾ
ਹੈ , ਪਰ ਅਗਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਦਸਣਾ , ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਦਸਣਾ ਨਾ ਕਰੋ , ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ
ਤਕ, ਹੈਲੋ , ਮੈਨੰ ੂ ਇਥੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ
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, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕ
ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ,ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ *ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ,
ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ਮਨੀ ਹੈ .
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ *ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਆਏ ...
ਇਹ ... ਿਪਛਲੇ ਵਾਰ ਿਗਆ ਸੀ ਨੂੰ ਛਡਣ ਲਈ ਆਉਣ ਿਮਸ .ਇਕ ਹੰ ਝੂ ਿਡਗ ਿਪਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਬੁਝ .
ਮੈਨੰ ੂ binds , ਜੋ ਿਕ ਰਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ suffocates ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਕੋ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ .ਇਕ
ਥਿਰਡ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨ=ਡ , .
ਮਨ Estrangulas ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ sufocas .
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ* ਇਕ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਲ ਹੈ .ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕਾ laminate raucous ਲਾਈਵ
ਕਟ ਵਧ acutely ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਕਦੇ .
Harrowing ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁਪਤ ਝਟਕਾ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ .ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ dichotomous ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ .ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ
ਤੁਰੰਤ ਡੋਿਲ-ਆ ਹੈ ਿਕ ਫ਼ੋਟੋਗ'ਾਿਫ਼ਕ ਪਲ ਿਵਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ.ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ
ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ .ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸਮਤ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਿਵ*ੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ.
ਹੇਠ ਪਲ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਇਹ ਅਕਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਿਬਨਾ
8ਡਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ , ਿਕਉਿਕ ਸਾਹ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਿਲਿਵੰ ਗ ਇਛਾ ਸਾਹ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ
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ਰਿਹ ਨਾ ਿਗਆ ਹੈ ਸਾਹ .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਨਾ .
ਇਸ ਲਈ , ਇਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਿਚਤਰ ਿਵਚ 8ਠਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਸੀਮਾ ਜ ਨਤੀਜੇ , ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਬਗੈਰ .ਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹੋ ਤਕ ਉਭਰ ਇਹ
ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ , ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਿਜੰ ਦਾ ਹਨ, ਜਦਿਕ
ਸਵੈ - ਪ'ਮੰਨ) ਚਟਾਨ ਦੇ ਭਰਮ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਹੈ , ਕੀ ਹਨ, ਨ) ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਧਆਨਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਵਧ
ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ superlatively ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਪ'ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ
ਸਮਾਈ ਵਾਰ ਹਰੋਮ ਿਸਰਫ ਮਿਹਲ ਮਨ ਮਲ-ਮ ਹੈ .
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਧਆਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ
ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ'ੇਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਵਡਾ ਜੀਵ ਹੈ ਕੈਪਚਰ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ ਨੂੰ 8ਠਦਾ ਹੈ ਹੈ
.ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ , ਨ)ਕ , ਿਵਰੋਧੀ ਹਮਲਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ' ਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
, ਜੇ ਇਹ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਿਸਖਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ .
*ੁਕਰ ਹੈ , ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਿਵਚਾਰ ਵਗੇਗਾ .
ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ , ਹਮੇ*ਾ manobraste ... ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ.
ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਚੁਪ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ .
ਇਕ *ਬਦ ਦੀ ਹਵਾਈ ਇਕ ਕੰ ਮ ਹੈ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
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.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ *ੈਡੋ ਿਵਚ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ - ਰਹੇ ਹਨ .ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਪੇ* .
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਕਰੋ ?
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇ ਿਦਓ , ਤੂੰ ਹੈ ਕੌ ਣ , ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਬਦਿਕਸਮਤੀ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ .
ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ -ਮੋਹਰੇ ਿਨਕਲਦਾ.
ਇਹ ਦਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ'ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਗਣਤੀ ਸੀ , ਮੈਨੰ ੂ ਖੁਲ-ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਦੀ ਹੀ
ਕਿਲਕ ਿਵਚ ਵਡੇ ਅਤੇ ਵਡੇ ਬਣ View ਿਸਰਫ ਿਪਛਲੇ ਸਮੋਕ ਫੈਲ਼ ਅਤੇ ਿਕੰ ਨਾ ਕੁ
ਭਿਵਖ ਨੂੰ ਿਵੰ ਡੋ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਲ vislumbramento ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ.
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