WHAT IS IT THAT YOU WANT?
I want to stop being a lie.
I want to stop not knowing who and what and where I am.
I want to stop being confused and being unclear.
I want to stop pretending lies are true.
I want to stop pretending that I understand things when I don’t.
I want to stop playing make-believe and find out what is real.

I will give anything to do it.
I will cut off my hands or pluck off my eyes or chop off my head.
Nothing is too much and no price is too high
Because a life of ignorance and self-deceit has no value to me.
There is nothing I won’t do or give
Because I would rather be dead
Than continue in this blighted, benighted condition.

I set no terms or conditions.
I relinquish all opinions and preferences.
I just want to know what is true
Whatever it is
Come what may.

Live free or die.
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O QUE É ISTO QUE VOCÊ QUER?
Eu quero parar de ser uma mentira.
Eu quero parar de não saber quem ou o que sou, ou onde estou.
Eu quero parar de ser confuso e incerto.
Eu quero parar de fingir que mentiras são verdades
Eu quero parar de fingir que eu entendo as coisas quando não entendo.
Eu quero parar de fazer-de-conta e descobrir o que é real.

Eu darei tudo para realizar isso.
Cortarei minhas mãos, arrancarei meus olhos, deceparei minha cabeça.
Nada é demasiado e nenhum preço é alto demais
Porque uma vida de ignorância e autoengano não tem valor para mim.
Não tem nada que eu não faria ou daria
Porque eu prefiro estar morto
A continuar nesta condição frustrante e estúpida.

Eu não coloco termos ou condições.
Eu renuncio a todas opiniões e preferências.
Eu somente quero ver a verdade
Seja qual for
Venha o que vier.

Vivo livre ou morro.
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