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TTHHEE SSEECCOONNDD CCOOMMIINNGG
TTuurrnniinngg aanndd ttuurrnniinngg iinn tthhee wwiiddeenniinngg ggyyrree

TThhee ffaallccoonn ccaannnnoott hheeaarr tthhee ffaallccoonneerr;;
TThhiinnggss ffaallll aappaarrtt;; tthhee cceenntteerr ccaannnnoott hhoolldd;;
MMeerree aannaarrcchhyy iiss lloooosseedd uuppoonn tthhee wwoorrlldd,,

TThhee bblloooodd--ddiimmmmeedd ttiiddee iiss lloooosseedd,, aanndd eevveerryywwhheerree
TThhee cceerreemmoonnyy ooff iinnnnoocceennccee iiss ddrroowwnneedd;;

TThhee bbeesstt llaacckk aallll ccoonnvviiccttiioonn,, wwhhiillee tthhee wwoorrsstt
AArree ffuullll ooff ppaassssiioonnaattee iinntteennssiittyy

SSuurreellyy ssoommee rreevveellaattiioonn iiss aatt hhaanndd;;
SSuurreellyy tthhee SSeeccoonndd CCoommiinngg iiss aatt hhaanndd..

TThhee SSeeccoonndd CCoommiinngg!! HHaarrddllyy aarree tthhoossee wwoorrddss oouutt
WWhheenn aa vvaasstt iimmaaggee oouutt ooff SSppiirriittuuss MMuunnddii

TTrroouubblleess mmyy ssiigghhtt:: ssoommeewwhheerree iinn ssaannddss ooff tthhee ddeesseerrtt
AA sshhaappee wwiitthh lliioonn bbooddyy aanndd tthhee hheeaadd ooff aa mmaann,,

AA ggaazzee bbllaannkk aanndd ppiittiilleessss aass tthhee ssuunn,,
IIss mmoovviinngg iittss ssllooww tthhiigghhss,, wwhhiillee aallll aabboouutt iitt
RReeeell sshhaaddoowwss ooff tthhee iinnddiiggnnaanntt ddeesseerrtt bbiirrddss..
TThhee ddaarrkknneessss ddrrooppss aaggaaiinn;; bbuutt nnooww II kknnooww

TThhaatt ttwweennttyy cceennttuurriieess ooff ssttoonnyy sslleeeepp
WWeerree vveexxeedd ttoo nniigghhttmmaarree bbyy aa rroocckkiinngg ccrraaddllee,,

AAnndd wwhhaatt rroouugghh bbeeaasstt,, iittss hhoouurr ccoommee rroouunndd aatt llaasstt,,
SSlloouucchheess ttoowwaarrddss BBeetthhlleehheemm ttoo bbee bboorrnn??

WW..BB.. YYeeaattss ((11992211))

NNooww tthhaatt…….. iiss aa ppooeemm.. RReeaadd iitt aa ffeeww ttiimmeess..

SSooccrraatteess ssaayyss hhee wwaass ddrriivveenn bbyy tthhee ggooddss ttoo ssppeeaakk oouutt.. WWhhiillee II ccaannnnoott ccllaaiimm tthhiiss
ddeeggrreeee ooff iinnssppiirraattiioonn,, mmyy ccoommmmiittmmeenntt ttoo yyoouu aanndd ttoo tthhee eenntteerrpprriissee ooff eedduuccaattiioonn
ccoommppeellss mmee ttoo ssppeeaakk oouutt aa lliittttllee aabboouutt FFiirrsstt YYeeaarr SSeemmiinnaarr..

IInn 339999 BBCCEE SSooccrraatteess,, tthheenn aa 7700 yyeeaarr oolldd mmaann,, wwaass aaccccuusseedd ooff iimmppiieettyy aanndd
ccoorrrruuppttiinngg tthhee cciittyy''ss yyoouutthh.. WWhheenn iitt ccaammee ttoo aa vvoottee aabboouutt wwhhaatt ttoo ddoo wwiitthh tthhiiss oolldd
ttrroouubblleemmaakkeerr tthhee cciittiizzeenn''ss ccoouunncciill aasskkeedd SSooccrraatteess ttoo pprrooppoossee hhiiss oowwnn ppuunniisshhmmeenntt..
HHee ssuuggggeesstteedd aa ppuunniisshhmmeenntt ffiittttiinngg tthhee ccrriimmee.. HHee ssaaiidd hhee sshhoouulldd bbee hhoouusseedd iinn tthhee
ttoowwnn hhaallll ffoorr tthhee rreemmaaiinnddeerr ooff hhiiss lliiffee ssoo tthhaatt hhee ccoouulldd ccoonnttiinnuuee ttoo eennggaaggee ppeeooppllee
iinn sseerriioouuss ccoonnvveerrssaattiioonn aabboouutt tthhee nnaattuurree ooff tthheeiirr lliivveess..

IInnsstteeaadd tthheeyy sseenntteenncceedd hhiimm ttoo ddeeaatthh.. PPrriivvaatteellyy aanndd iinn ttrruutthh,, tthheeyy ddiidd nnoott rreeaallllyy
wwaanntt ttoo eexxeeccuuttee hhiimm aanndd qquuiieettllyy ooffffeerreedd hhiimm aa ddeeaall tthhaatt wwoouulldd aallllooww hhiimm ttoo



eessccaappee.. BBuutt SSooccrraatteess wwoouulldd hhaavvee nnoonnee ooff tthhaatt.. AAss PPooppeeyyee ssaayyss,, ““II aamm wwhhaatt II
aamm,,”” aanndd SSooccrraatteess wwaassnn’’tt aabboouutt ttoo ssaavvee hhiiss oowwnn bbuutttt bbyy ppllaayyiinngg lloooossee wwiitthh tthhee
ttrruutthh.. SSoo hhee ddrraannkk tthhee hheemmlloocckk..

DDuurriinngg tthhee ttrriiaall,, SSooccrraatteess ddeeffeennddeedd hhiimmsseellff aanndd hhiiss lliiffee''ss wwoorrkk.. HHee mmaaddee aa ffeeww
rreemmaarrkkss wwoorrtthh tthhiinnkkiinngg aabboouutt..

SSoommee oonnee ooff yyoouu tthheenn mmiigghhtt ppuutt iinn aanndd aasskk ppeerrhhaappss,, ""WWeellll,,
SSooccrraatteess,, wwhhaatt iiss yyoouurr bbuussiinneessss?? WWhheerree ddiidd tthheessee ccaalluummnniieess ccoommee
ffrroomm?? FFoorr aallll tthhiiss ttaallkk aabboouutt yyoouu,, aanndd ssuucchh aa rreeppuuttaattiioonn,, hhaass nnoott
aarriisseenn,, II pprreessuummee,, wwhheenn yyoouu wweerree wwoorrkkiinngg aatt nnootthhiinngg mmoorree uunnuussuuaall
tthhaann ootthheerrss ddoo;; iitt mmuusstt bbee yyoouu wweerree ddooiinngg ssoommeetthhiinngg ddiiffffeerreenntt ffrroomm
mmoosstt ppeeooppllee.. TThheenn tteellll uuss wwhhaatt iitt iiss,, tthhaatt wwee mmaayy nnoott bbee rraasshh aanndd
ccaarreelleessss aabboouutt yyoouu.."" TThhaatt sseeeemmss ttoo bbee qquuiittee ffaaiirr,, iiff aannyyoonnee ssaayyss iitt,,
aanndd II wwiillll ttrryy ttoo sshhooww yyoouu wwhhaatt tthhiiss iiss wwhhiicchh hhaass ggoott mmee tthhiiss nnaammee
aanndd tthhiiss pprreejjuuddiiccee.. LLiisstteenn,, tthheenn.. AAnndd ppeerrhhaappss ssoommee ooff yyoouu wwiillll
tthhiinnkk II aamm jjeessttiinngg,, bbuutt bbee ssuurree II wwiillll tteellll yyoouu tthhee wwhhoollee ttrruutthh:: aa ssoorrtt
ooff wwiissddoomm hhaass ggoott mmee tthhiiss nnaammee,, ggeennttlleemmeenn,, aanndd nnootthhiinngg eellssee..
WWiissddoomm!! WWhhaatt wwiissddoomm?? PPeerrhhaappss tthhee oonnllyy wwiissddoomm tthhaatt mmaann ccaann
hhaavvee.. FFoorr tthhee ffaacctt iiss,, II rreeaallllyy aamm wwiissee iinn tthhiiss wwiissddoomm......

SSooccrraatteess tthheenn ggooeess oonn ttoo rreeccoouunntt tthhee ssttoorryy ooff hhooww hhiiss ffrriieenndd CChhaaiirreepphhoonn wweenntt ttoo
DDeellpphhii ttoo aasskk tthhee oorraaccllee iiff aannyyoonnee wwaass wwiisseerr tthhaann SSooccrraatteess.. TThhee pprriieesstteessss
aannsswweerreedd tthhaatt iinnddeeeedd nnoo oonnee wwaass wwiisseerr.. SSooccrraatteess wwaass bbaafffflleedd bbyy tthhiiss bboolldd ccllaaiimm
aanndd sseett oouutt ttoo tteesstt iitt.. SSoo hhee wweenntt aarroouunndd tthhee ccoouunnttrryy sseeeekkiinngg oouutt tthhoossee wwiitthh
rreeppuuttaattiioonnss ffoorr wwiissddoomm:: ssttaatteessmmeenn,, ppooeettss,, ddrraammaattiissttss aanndd ccrraaffttssmmeenn.. IInn eeaacchh ccaassee
hhee ppuutt qquueessttiioonnss ttoo tthheemm.. AAnndd iinn eeaacchh ccaassee hhee ddiissccoovveerreedd tthhaatt tthheeyy wweerree nnoott wwiissee
aanndd wwoouulldd ttrryy ttoo sshhooww tthheemm tthhaatt tthheeyy wweerree nnoott.. HHee oobbsseerrvveedd,, iinn ffaacctt,, aann
iinntteerreessttiinngg mmaatthheemmaattiiccaall rraattiioo.. FFoorr eevveerryy iinnccrreemmeenntt ooff iinnccrreeaassee iinn rreeppuuttaattiioonn tthheerree
aappppeeaarreedd ttoo bbee aa ccoommmmeennssuurraattee iinnccrreeaassee iinn iiggnnoorraannccee.. NNeeeeddlleessss ttoo ssaayy SSooccrraatteess
aannnnooyyeedd mmaannyy ppeeooppllee iinn tthhiiss wwaayy bbeeccaauussee iinn ggeenneerraall,, ppeeooppllee ddoo nnoott lliikkee ttoo bbee
cchhaalllleennggeedd aabboouutt tthheeiirr oowwnn wwiissddoomm.. SSooccrraatteess wwoouulldd wwaallkk aawwaayy ffrroomm eeaacchh mmaann
tthhiinnkkiinngg tthhaatt iinnddeeeedd tthhee ggoodd aatt DDeellpphhii wwaass rriigghhtt,, hhee wwaass wwiisseerr tthhaann aallll.. BBuutt tthheenn
ccoommeess tthhee ppuunncchh lliinnee:: ““TThhee ffaacctt iiss tthhaatt nneeiitthheerr ooff uuss kknnoowwss aannyytthhiinngg bbeeaauuttiiffuull aanndd
ggoooodd,, bbuutt hhee tthhiinnkkss hhee ddooeess kknnooww wwhheenn hhee ddooeessnn''tt,, aanndd II ddoonn''tt kknnooww aanndd ddoonn''tt
tthhiinnkk II ddoo:: ssoo II aamm wwiisseerr tthhaann hhee iiss bbyy oonnllyy tthhiiss ttrriiffllee,, tthhaatt wwhhaatt II ddoo nnoott kknnooww II
ddoonn''tt tthhiinnkk II ddoo..””

TThhiiss nnoottiioonn ooff wwiissddoomm iiss ccaappttuurreedd bbyy AAmmbbrroossee BBiieerrccee''ss ddeeffiinniittiioonn ooff eedduuccaattiioonn
ffoouunndd iinn hhiiss iimmaaggiinnaattiivvee wwoorrkk,, ""TThhee DDeevviill''ss DDiiccttiioonnaarryy"" ppuubblliisshheedd aabboouutt tthhee ttuurrnn
ooff tthhee cceennttuurryy.. ""EEdduuccaattiioonn,, nn.. TThhaatt wwhhiicchh ddiisscclloosseess ttoo tthhee wwiissee aanndd ddiissgguuiisseess
ffrroomm tthhee ffoooolliisshh tthheeiirr llaacckk ooff uunnddeerrssttaannddiinngg..""

TThhee rriiggiiddiittyy ooff oouurr aassssuummppttiioonnss aabboouutt tthhee wwaayy tthhiinnggss ""mmuusstt bbee"" oofftteenn kkeeeeppss uuss
ffrroomm kknnoowwlleeddggee aabboouutt tthhee wwaayy tthhiinnggss aarree.. FFlleexxiibbiilliittyy ooff tthhee iinntteelllleecctt ((wwee mmiigghhtt
ccaallll iitt iimmaaggiinnaattiioonn)) iiss tthhee kkeeyy ttoo eedduuccaattiioonn.. MMaarrkk TTwwaaiinn oonnccee ssaaiidd tthhaatt,,



""EEdduuccaattiioonn ccoonnssiissttss mmaaiinnllyy iinn wwhhaatt wwee hhaavvee uunnlleeaarrnneedd.."" WWee mmuusstt lleeaarrnn hhooww ttoo
qquueessttiioonn eevveenn oouurr mmoosstt bbaassiicc aassssuummppttiioonnss aabboouutt oouurr eexxppeerriieennccee iiff wwee aarree ttoo rriidd
oouurrsseellvveess ooff iiggnnoorraannccee aanndd bbeeggiinn ttoo mmaakkee sseennssee ooff tthhee ccoonnuunnddrruumm ooff oouurr lliivveess..
IIggnnoorraannccee mmaayy bbee bblliissss aass tthhee ssaayyiinngg ggoo,, bbuutt iitt iiss aallssoo aa ddaannggeerroouuss pphheennoommeennoonn..

IInn 11998877 II ttaauugghhtt aann iinnttrroodduuccttoorryy eetthhiiccss ccoouurrssee aatt CCaalliiffoorrnniiaa SSttaattee UUnniivveerrssiittyy,, LLoonngg
BBeeaacchh.. II ggaavvee oouutt sshheeeettss ooff ppaappeerr oonn wwhhiicchh ssttuuddeennttss ccoouulldd tteellll mmee aannyytthhiinngg tthheeyy
wwaanntteedd.. OOnnee ssttuuddeenntt wwrroottee tthhaatt hhee aappoollooggiizzeedd iinn aaddvvaannccee ffoorr nnoott ttaallkkiinngg iinn ccllaassss..
HHiiss jjaaww wwaass wwiirreedd sshhuutt aanndd wwoouulldd ssttaayy tthhaatt wwaayy ffoorr aatt lleeaasstt ssiixx wweeeekkss.. HHee hhaadd
ggoonnee iinnttoo aa 77--1111 ssttoorree aanndd wwhheenn hhee ccaammee oouutt wwaass ssuurrrroouunnddeedd bbyy aa ggrroouupp ooff yyoouunngg
mmeenn wwhhoo bbaatttteerreedd hhiimm.. NNoo oonnee ttrriieedd ttoo ssttoopp tthheemm.. TThhee ssttuuddeenntt''ss nnaammee wwaass NNeezzaamm
EEmmttiiaazz.. HHee wwaass IIrraanniiaann..

IInn 11998888 II ddrroovvee nnoorrtthh ffrroomm CCaalliiffoorrnniiaa ffoorr aann aallll--ddaayy iinntteerrvviieeww hheerree aatt PPaacciiffiicc ffoorr
tthhee tteeaacchhiinngg ppoosstt iinn pphhiilloossoopphhyy aanndd rreelliiggiioonn.. WWhhiillee II wwaass ddrriivviinngg II wwaass tthhiinnkkiinngg
aabboouutt tthhee tteesstt lleeccttuurree II wwaass ssuuppppoosseedd ttoo ddeelliivveerr tthhee nneexxtt ddaayy.. MMyy mmiinndd kkeepptt ggooiinngg
bbaacckk ttoo mmyy ssttuuddeennttss iinn LLoonngg BBeeaacchh,, tthhee kkiinndd ooff hheeccttiicc lliivveess tthheeyy lleedd,, tthheeiirr
eexxppeeccttaattiioonnss ffoorr tthhee ffuuttuurree,, tthhee eennoorrmmoouuss ggrraattiittuuddee tthheeyy wwoouulldd eexxpprreessss ffoorr tthhee
lleeaasstt bbiitt ooff kkiinnddnneessss iinn aa vveerryy ccrruueell aanndd iimmppeerrssoonnaall eedduuccaattiioonnaall mmaacchhiinnee.. II
tthhoouugghhtt ttoooo ooff NNeezzaamm.. II wwaass jjuusstt ggooiinngg aaccrroossss tthhee CCaalliiffoorrnniiaa//OOrreeggoonn bboorrddeerr.. AA
ppiicckkuupp ttrruucckk ppaasssseedd mmee.. TThheerree wweerree rriifflleess iinn tthhee rreeaarr wwiinnddooww aanndd iinn tthhee mmiiddddllee
ooff tthhaatt ssaammee wwiinnddooww wwaass aa llaarrggee ssttiicckkeerr tthhaatt rreeaadd:: ""HHaavvee yyoouu mmuuggggeedd aann IIrraanniiaann
ttooddaayy??"" AA cchhiillll rraann ddoowwnn mmyy ssppiinnee......
OOnn FFrriiddaayy ooff llaasstt wweeeekk II wwaass ddrriivviinngg aalloonngg II--8844.. II nnoottiicceedd ssoommee rrooaaddssiiddee ggrraaffffiittii..
TThhee mmeessssaaggee rreeaadd,, ""SSoo mmaannyy nniiggggeerrss,, ssoo ffeeww bbuulllleettss.."" WWee''rree nnoott ttaallkkiinngg aabboouutt
SSeellmmaa,, AAllaabbaammaa,, 11996611.. TThhiiss iiss PPoorrttllaanndd OOrreeggoonn,, 11999911!!

LLeett''ss bbrriinngg iitt cclloosseerr ttoo hhoommee.. LLaasstt yyeeaarr aa ssttuuddeenntt aatt PPaacciiffiicc UUnniivveerrssiittyy wwaass
tthhrreeaatteenneedd wwiitthh ddeeaatthh ssiimmppllyy bbeeccaauussee sshhee ddiidd nnoott sshhaarree tthhee hheetteerroosseexxuuaall
oorriieennttaattiioonn ooff tthhee mmaajjoorriittyy aanndd hhaadd tthhee aauuddaacciittyy ttoo aaccttuuaallllyy lliivvee tthhaatt ttrruutthh ooppeennllyy..
II ffeelltt aa ddeeeepp sseennssee ooff aannggeerr aanndd ssoorrrrooww wwhheenn II rreeaadd tthhee rreecceenntt eeddiittoorriiaall iinn tthhee
IInnddeexx aabboouutt uunnrreeppoorrtteedd aanndd uunnppuunniisshheedd rraappee oonn tthhiiss ccaammppuuss.. II wwoouulldd lliikkee ttoo
ssuuggggeesstt tthhaatt tthheerree iiss aa ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn tthheessee iinncciiddeennttss aanndd tthhee yyeeaarrlloonngg
eenntteerrpprriissee yyoouu aarree aabboouutt ttoo eemmbbaarrkk oonn wwhhiicchh wwee hhaavvee nnaammeedd ""CCuullttuurree aanndd
CCiivviilliizzaattiioonn..""

HHiissttoorryy,, aaccccoorrddiinngg ttoo HH..GG.. WWeellllss,, iiss mmoorree aanndd mmoorree aa rraaccee bbeettwweeeenn eedduuccaattiioonn aanndd
ccaattaassttrroopphhee.. TThhee iinncciiddeennttss ffrroomm mmyy oowwnn eexxppeerriieennccee aarree jjuusstt aa ffeeww mmiiccrroo--ccoossmmiicc
ssiiggnnss ooff tthhee ccaattaassttrroopphhee hhee bbeelliieevveedd oonnllyy eedduuccaattiioonn ccoouulldd pprreevveenntt.. WWee aarree ddeeaalliinngg
wwiitthh tthhee rreeaall tthhiinngg iinn tthhee PPeerrssiiaann GGuullff.. WWhheenn tthhee nneewwss ooff tthhee wwaarr bbrrookkee,, II ddoonn''tt
kknnooww aabboouutt yyoouu,, bbuutt iitt wwaass vveerryy ddiiffffiiccuulltt ffoorr mmee aanndd mmaannyy ooff mmyy ccoolllleeaagguueess ttoo ggoo
oonn wwiitthh tthhee WWiinntteerr IIIIII pprrooggrraamm aass tthhoouugghh nnootthhiinngg hhaadd hhaappppeenneedd.. MMaannyy ooff uuss ssttiillll
ffeeeell aa kkiinndd ooff ssuurrrreeaalliissmm iinn tthhee aaiirr.. II kkeeeepp wwaaiittiinngg ttoo wwaakkee uupp ffrroomm wwhhaatt ffeeeellss lliikkee
aa vveerryy bbaadd ddrreeaamm..



BBuutt iiff WWeellllss iiss rriigghhtt,, tthheenn,, iinn aa vveerryy ddeeeepp sseennssee,, hheerree iinn tthhiiss rroooomm iiss eexxaaccttllyy wwhheerree
wwee sshhoouulldd bbee.. TThheessee sseeaattss aanndd yyoouurr ddeesskkss aarree aa kkiinndd ooff ffrroonntt lliinnee.. WWee mmuusstt ccaarrrryy
oonn,, ffoorr II ttoooo bbeelliieevvee tthhaatt eedduuccaattiioonn,, pprrooppeerrllyy uunnddeerrssttoooodd iiss oouurr oonnllyy hhooppee.. FFoorr
yyeeaarrss oouurr ffoorreeiiggnn ppoolliiccyy hhaass bbeeeenn ddeessiiggnneedd aanndd ccaarrrriieedd oouutt bbyy tthhee ""wwiissee mmeenn"" tthhaatt
SSooccrraatteess ffoouunndd ssoo ddaannggeerroouussllyy iiggnnoorraanntt 22440000 yyeeaarrss aaggoo..

WWee aarree eemmbbeeddddeedd iinn aa nneexxuuss ooff rreellaattiioonnsshhiippss tthhee vvaasstt ssiiggnniiffiiccaannccee ooff wwhhiicchh wwee
rraarreellyy ggeett gglliimmppsseess ooff.. MMoosstt ooff uuss ffeeeell uunneeaassyy,, ttoo ssaayy tthhee lleeaasstt,, aabboouutt oouurr
iiggnnoorraannccee ooff tthhee iissssuueess uunnddeerrllyyiinngg tthhee PPeerrssiiaann GGuullff wwaarr.. WWee hhaavvee lleeaarrnneedd aa ggrreeaatt
ddeeaall aabboouutt tthhee tteecchhnniiqquueess ooff wwaarr bbuutt vveerryy lliittttllee aabboouutt iittss ssiiggnniiffiiccaannccee.. WWee nnooww
kknnooww wwhhaatt aa ""ssoorrttiiee"" iiss ((oorr aa ""ssoorrttyy"" aass tthheeyy ssaayy oonn ttvv)) aanndd hhooww aa ""ppaattrriioott"" ccaann
sshhoooott ddoowwnn aa ""ssccuudd"" aanndd hhooww aa 11,,000000 bboommbb iissnn''tt rreeaallllyy aa bboommbb aatt aallll bbuutt aaccttuuaallllyy
aa hhaarrmmlleessss ""oorrddiinnaannccee"".. AAnndd iitt ttuurrnnss oouutt tthhaatt ssoommeettiimmeess tthheessee ""oorrddiinnaanncceess""
bbeeccoommee ""iinnccoonnttiinneenntt"" aanndd dduummpp tthheeiirr llooaadd ((iiff yyoouu ppaarrddoonn tthhee eexxpprreessssiioonn)) oonn tthhee
hheeaaddss ooff cciivviilliiaannss.. BBuutt iitt ddooeessnn''tt rreeaallllyy mmaatttteerr bbeeccaauussee tthhee wwhhoollee tthhiinngg ttaakkeess ppllaaccee
iinn wwhhaatt tthheeyy ccaallll aa ""tthheeaatteerr"" aanndd aass eevveerryyoonnee kknnoowwss wwhhaatteevveerr hhoorrrroorrss wwee sseeee aatt
tthhee tthheeaatteerr aarree oonnllyy mmaakkee--bbeelliieevvee..
YYeess,, wwee aarree ggeettttiinngg aann eedduuccaattiioonn aallrriigghhtt.. BBuutt wwhhaatt kkiinndd ooff eedduuccaattiioonn iiss iitt?? WWeellll,,
iitt iiss aa kkiinndd ooff wwhhaatt II ccaallll aa ""ppoollyytteecchhnniicc eedduuccaattiioonn.."" AAnn eedduuccaattiioonn ccoonncceerrnniinngg
cceerrttaaiinn mmaatteerriiaall ffaaccttss.. AAnn eedduuccaattiioonn aabboouutt tthhee tteecchhnniiqquueess aanndd aarrttiiffaaccttss ooff wwaarr..
AAnndd aallll ooff tthhiiss iiss aa rraatthheerr ppaallttrryy ssuubbssttiittuuttee ffoorr tthhee rreeaall tthhiinngg,, aa kkiinndd ooff iinnssuullttiinngg
ddiissttrraaccttiioonn ffrroomm tthhee ddeeeeppeerr hhuummaann iissssuueess tthhaatt aarree aatt ssttaakkee.. WW..EE..BB.. DDuu BBooiiss wwrroottee
iinn 11990033 tthhaatt,, ""TThhee ffuunnccttiioonn ooff tthhee uunniivveerrssiittyy iiss nnoott ssiimmppllyy ttoo tteeaacchh bbrreeaadd--wwiinnnniinngg,,
oorr ttoo ffuurrnniisshh tteeaacchheerrss ffoorr tthhee ppuubblliicc sscchhoooollss,, oorr ttoo bbee aa cceenntteerr ooff ppoolliittee ssoocciieettyy;; iitt
iiss,, aabboovvee aallll,, ttoo bbee tthhee oorrggaann ooff tthhaatt ffiinnee aaddjjuussttmmeenntt bbeettwweeeenn rreeaall lliiffee aanndd tthhee
ggrroowwiinngg kknnoowwlleeddggee ooff lliiffee,, aann aaddjjuussttmmeenntt wwhhiicchh ffoorrmmss tthhee sseeccrreett ooff cciivviilliizzaattiioonn..""

II hhaavvee hheeaarrdd iitt ssaaiidd tthhaatt iiff aallll yyoouu hhaavvee iiss aa hhaammmmeerr yyoouu tteenndd ttoo ttrreeaatt tthhee wwoorrlldd aass
iiff iitt wweerree aa nnaaiill.. IIff wwee hhaavvee ttoo hhaavvee pprroobblleemmss iinn lliiffee tthheenn wwee wwaanntt pprroobblleemmss wwee
ccaann ssoollvvee aanndd ssoollvvee nnooww.. HHaammmmeerrss bbeeccoommee iinnssttrruummeennttss ffoorr tthhee qquuiicckk rreessoolluuttiioonn
ooff aammbbiigguuiittyy iinn lliiffee.. TThheerree aarree mmiilliittaarryy hhaammmmeerrss.. TThheerree aarree aallssoo tteecchhnnoollooggiiccaall
hhaammmmeerrss,, eeccoonnoommiicc hhaammmmeerrss,, aanndd iiddeeoollooggiiccaall hhaammmmeerrss..

AAnndd tthhee ddeeffaauulltt mmoodduuss ooppeerraannddii sseeeemmss ttoo bbee tthhaatt iiff wwee hhaavvee ttrroouubbllee ssoollvviinngg tthhee
ddeeeepp,, mmeessssyy,, iinnttrraannssiiggeenntt hhuummaann pprroobblleemmss tthhaatt ccrreeaattee gguullff ccrriisseess iinn tthhee ffiirrsstt ppllaaccee,,
tthheenn wwee ccaann aatt lleeaasstt sshhooww iinnccrreeddiibbllyy nniiffttyy vviiddeeooss ttaakkeenn ffrroomm tthhee nnoosseeccoonneess ooff
ccrruuiissee mmiissssiilleess ssllaammmmiinngg iinnttoo bbuuiillddiinnggss ttoo rreelliieevvee wwhhaatt tthhee AAlllliieedd ffoorrccee ggeenneerraallss
aassssuummee iiss tthhee bbuurrnniinngg qquueessttiioonn iinn aallll oouurr mmiinnddss ---- nnaammeellyy,, hhooww ddoo yyoouu ssoollvvee tthhee
tteecchhnniiccaall pprroobblleemm ooff bblloowwiinngg uupp,, oorr rraatthheerr,, ""nneeuuttrraalliizziinngg"" aa cciivviilliizzaattiioonn..

AAnn eexxcclluussiivveellyy ppoollyytteecchhnniicc eedduuccaattiioonn ddooeess nnoott ddiissppeell tthhee ssoorrtt ooff ppaatthheettiicc
iiggnnoorraannccee tthhaatt lleedd ttoo tthhee PPeerrssiiaann GGuullff wwaarr aanndd oouurr wwhhoolleessaallee sswwaalllloowwiinngg ooff tthhee
iinncceessssaanntt rrhheettoorriicc tthhaatt kkeeeeppss iitt ggooiinngg.. AAnn eexxcclluussiivveellyy ppoollyytteecchhnniicc eedduuccaattiioonn ddooeess
nnoott ddiissppeell tthhee iiggnnoorraannccee tthhaatt lleedd ttoo tthhee wwiirreess iinn mmyy ssttuuddeenntt''ss jjaaww,, oorr tthhee ssllooggaann
aalloonngg II-- 8844,, oorr tthhee ddeeaatthh tthhrreeaatt ttoo tthhee PPaacciiffiicc SSttuuddeenntt.. AAnn eexxcclluussiivveellyy ppoollyy--tteecchhnniicc
eedduuccaattiioonn,, aass JJeeaann GGiirraaddoouuxx ssaaiidd iinn 11993333,, ""mmaakkeess uuss mmoorree ssttuuppiidd tthhaann tthhee bbrruutteess..



AA tthhoouussaanndd vvooiicceess ccaallll ttoo uuss oonn eevveerryy hhaanndd,, bbuutt oouurr eeaarrss aarree ssttooppppeedd wwiitthh
wwiissddoomm..""

YYeess,, ssoommeetthhiinngg hhaass ggoonnee wwrroonngg........ AAnndd mmoosstt ooff uuss hhaavvee aatt lleeaasstt aa vvaagguuee sseennssee
tthhaatt tthhiiss iiss ssoo.. RReessccuuiinngg ttrruuee eedduuccaattiioonn iinn tthhee ffuullll lliibbeerraall aarrttss nnoottiioonn ooff tthhee tteerrmm iiss
uurrggeenntt,, rreelleevvaanntt aanndd eesssseennttiiaall.. II bbeelliieevvee tthheerree iiss nnootthhiinngg lleessss aatt ssttaakkee tthhaann tthhee
ssuurrvviivvaall ooff tthhee hhuummaann ssppeecciieess oonn tthhiiss ppllaanneett..

TThheerree iiss aa llaanngguuaaggee ooff tthhee hheeaadd aanndd aa llaanngguuaaggee ooff tthhee hheeaarrtt.. AAnndd wwee wwoouulldd ddoo
wweellll ttoo lleeaarrnn tthhee ggrraammmmaarr ooff bbootthh.. AA 1166tthh cceennttuurryy tthhiinnkkeerr ppuutt iitt tthhuuss,, ""WWee oonnllyy
llaabboorr ttoo ssttuuffff tthhee mmeemmoorryy,, aanndd lleeaavvee tthhee ccoonnsscciieennccee aanndd tthhee uunnddeerrssttaannddiinngg
uunnffuurrnniisshheedd aanndd vvooiidd.."" TThhee ttiimmee iiss nnooww ttoo cchhaannggee aallll tthhaatt.. CCoonnsscciieennccee aanndd
uunnddeerrssttaannddiinngg aarree aatt tthhee ccoorree ooff iitt.. ""SSuuppeerrfflluuoouuss bbrraanncchheess wwee lloopp aawwaayy,, tthhaatt
bbeeaarriinngg bboouugghhss mmaayy lliivvee,,"" ssaayyss SShhaakkeessppeeaarree iinn RRiicchhaarrdd IIII,, aanndd tthhaatt aassssuummeess wwee
hhaavvee hheeaarrttss aanndd mmiinnddss tthhaatt aarree rreeaaddyy ffoorr ssoommee sseerriioouuss pprruunniinngg..

TThhiinnkk ooff iitt tthhiiss wwaayy.. BBuuttcchheerr,, bbaakkeerr,, ccaannddlleessttiicckk mmaakkeerr;; PPTT,, OOTT,, PPrree--OOpptt oorr
PPssyycchh;; yyoouu aarree ssttiillll aa mmeemmbbeerr ooff tthhee hhuummaann rraaccee...... AAnndd iiff yyoouu hhaavvee aannyy ssppaarrkk ooff
lliiffee wwiitthhiinn yyoouu aanndd hhaavvee nnoott yyeett bbeeeenn ccrruusshheedd bbyy tthhee FFAACCTTSS FFAACCTTSS FFAACCTTSS iinn
tthhee GGrraaddggrriinndd sscchhooooll ooff CChhaarrlleess DDiicckkeennss,, tthheenn II bbeegg yyoouu ttoo ttuurrnn ooffff tthhaatt iinnssiiddiioouuss
sstteeaaddyy ssttrreeaamm ooff rreeffiinneedd ccuullttuurraall ssuuggaarr ccaalllleedd TTVV ((iiff yyoouu hhaavvee nnoott ddoonnee ssoo
aallrreeaaddyy)) aanndd ccuullttiivvaattee yyoouurr iinntteelllleecctt aanndd ccoonnsscciieennccee.. II bbeegg yyoouu nnoott ttoo wwaaiitt ttoo bbee
ggiivveenn aann eedduuccaattiioonn bbuutt ttoo ttaakkee oonnee,, nnooww.. TTaakkee uuss ttoo wwhheerree yyoouu aarree,, ddoonn''tt lleett uuss
ssiimmppllyy lleeaadd yyoouu ttoo wwhheerree wwee aarree..
LLeett''ss ffaaccee ssoommee ffaaccttss..

YYoouu aarree uunnddeerr aa lloott pprreessssuurree aanndd ssttrreessss aass aa ssttuuddeenntt.. MMoosstt ooff yyoouu aarree ttaakkiinngg ffiivvee
ccllaasssseess aatt aa ttiimmee,, aallll ooff wwhhiicchh ppuutt aa bbuurrddeenn oonn yyoouurr mmiinndd ttoo ppeerrffoorrmm aanndd ddiivviiddee
yyoouurr tthhiinnkkiinngg iinnttoo ffiinneerr aanndd ffiinneerr ddiissccrreettee ppeerrffoorrmmaannccee sseeggmmeennttss.. IInn aaddddiittiioonn,,
mmoosstt ooff yyoouu aarree wwoorrkkiinngg ppaarrtt--ttiimmee oorr ppeerrhhaappss eevveenn ffuullll--ttiimmee.. MMoosstt ooff yyoouu hhaavvee
ssoommeetthhiinngg wwee ppoolliitteellyy ccaallll aa ""ssttuuddeenntt llooaann"" wwhhiicchh iiss lliikkeellyy ttoo bbeeccoommee qquuiittee llaarrggee
aanndd wwiillll wweeiigghh oonn yyoouu ffoorr yyeeaarrss aafftteerr yyoouu hhaavvee lleefftt ccoolllleeggee;; aa kkiinndd ooff mmoorrttggaaggee
wwiitthhoouutt aa hhoouussee.. DDoonn''tt tteellll mmee yyoouu ddoonn''tt wwoorrrryy aabboouutt tthheessee tthhiinnggss.. II kknnooww tthhaatt
yyoouu ddoo..

AAnndd ttoo mmaakkee mmaatttteerrss wwoorrssee oouurr mmoosstt pprreevvaalleenntt ssoouurrccee ooff nneewwss aabboouutt tthhee wwoorrlldd
aanndd oouurr mmaaiinn ssoouurrccee ooff eenntteerrttaaiinnmmeenntt iiss tteelleevviissiioonn wwhhiicchh bboommbbss tthhee bbrraaiinn
rreelleennttlleessssllyy wwiitthh ccaarreeffuullllyy ddeessiiggnneedd 3300-- sseeccoonndd ssoorrttiieess tthhaatt bbllaasstt lliittttllee ccrraatteerrss iinn
tthhee mmiinndd,, lleeaavviinngg oonnee ddaazzeedd,, rreessttlleessss aanndd iinntteelllleeccttuuaallllyy ssttuunntteedd.. AAnndd aallll ooff tthhiiss iiss
tthhee eennvviirroonnmmeenntt iinn wwhhiicchh yyoouurr ppaarreennttss aanndd yyoouurr tteeaacchheerrss eexxppeecctt yyoouu ttoo ggeett ""aann
eedduuccaattiioonn.."" SSoommeetthhiinngg iiss wwrroonngg wwiitthh tthhiiss ppiiccttuurree..

NNoo wwoonnddeerr mmaannyy ssttuuddeennttss tthhiinnkk ooff ccllaassss ttiimmee aass wwoorrkk ttiimmee,, bbuutt wwoorrkk iinn tthhee
ppaatthheettiicc mmooddeerrnn sseennssee aass aann aaccttiivviittyy oonnee mmuusstt ssiimmppllyy ppuutt uupp wwiitthh iinn oorrddeerr ttoo bbuuyy
tthhiinnggss.. YYoouu aarree bbeeiinngg ssoocciiaalliizzeedd ttoo aacccceepptt WWoorrkk ttiimmee iinn yyoouurr lliivveess aass jjuusstt aa bblluurr
oonn tthhee rrooaadd ttoo MMiilllleerr ttiimmee.. AAnn eexxaaggggeerraattiioonn??



LLeett''ss ssaayy II mmaaddee yyoouu aallll aa pprrooppoossiittiioonn.. LLeett''ss ssaayy II hhaavvee tthhee aauutthhoorriittyy ttoo ggiivvee yyoouu
aallll AA''ss iinn tthhiiss ccllaassss ((oorr aannyy ccllaassss yyoouu cchhoooossee ffoorr tthhaatt mmaatttteerr)) aanndd yyoouu ddoonn''tt hhaavvee ttoo
ddoo aannyy wwoorrkk oorr sshhooww uupp ffoorr aannyy ooff tthhee ccllaasssseess.. LLeett''ss ssaayy II ppuutt tthhaatt ttoo yyoouu aass aa
sseerriioouuss qquueessttiioonn.. WWhhaatt wwoouulldd yyoouu ddoo?? PPrreettttyy ggoooodd ddeeaall?? IItt''ss lliikkee ggeettttiinngg
ssoommeetthhiinngg ffoorr nnootthhiinngg.. OOnnllyy aa ffooooll wwoouulldd ppaassss tthhaatt uupp,, rriigghhtt?? GGoodd kknnoowwss tthhaatt
tthhee uunnffoorrggiivvaabbllee ssiinn iinn oouurr ttiimmeess iiss ttoo ppaassss uupp aa ggoooodd ddeeaall......AA wwiissee sshhooppppeerr ggooeess
ffoorr tthhee ssaalleess aanndd aa ffrreeee AA;; wweellll,, tthheerree iitt iiss:: II''llll ttaakkee ttwwoo!! BBuutt tthhiinnkk aabboouutt tthhee
iimmpplliiccaattiioonnss ooff tthhiiss lliittttllee sscceennaarriioo ffoorr yyoouurr lliiffee,, ffoorr yyoouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee
nnaattuurree ooff wwoorrkk aanndd tthhee rroollee ooff ppllaayy iinn yyoouurr lliiffee,, ffoorr yyoouurr sseennssee ooff sseellff iinn
ccoommmmuunniittyy..

IInn 11888888 VViinncceenntt VVaann GGoogghh wwrroottee aa lleetttteerr ttoo hhiiss bbrrootthheerr TThheeoo ssaayyiinngg tthhaatt hhee ffeelltt aass
tthhoouugghh hhee wweerree oonn aa kkiinndd ooff ttrraaiinn tthhrroouugghh lliiffee.. IInn tthhee bbeeggiinnnniinngg hhee ccoouulldd sseeee
tthhiinnggss qquuiittee ppllaaiinnllyy bbeeccaauussee tthhee ttrraaiinn mmoovveedd sslloowwllyy bbuutt aass lliiffee wweenntt oonn tthhee
llaannddssccaappee wwoouulldd wwhhiizz bbyy aanndd hhee ccoouulldd mmaakkee nnootthhiinngg oouutt ddiissttiinnccttllyy.. II lliikkee ttoo tthhiinnkk
ooff CC&&CC aass ssoommeetthhiinngg ddiiffffeerreenntt tthhaann jjuusstt oonnee mmoorree bbiitt ooff tthhee bblluurrrryy llaannddssccaappee
rruusshhiinngg bbyy iinn oouurr lliivveess.. II lliikkee ttoo tthhiinnkk ooff CC&&CC aass aa ssaaffee aanndd sseerriioouuss ppllaaccee wwhheerree
wwee ccaann ssllooww tthhee ddaammnn ttrraaiinn ddoowwnn aanndd rreefflleecctt eeaarrnneessttllyy aanndd sseerriioouussllyy oonn wwhheerree wwee
aarree aanndd wwhheerree wwee aarree ggooiinngg.. YYoouu rreeaallllyy ddoo ddeesseerrvvee mmoorree aanndd oouurr ccoouunnttrryy
ddeessppeerraatteellyy nneeeeddss mmoorree.. EEnntteerr CC&&CC..

TThhee CCoolllleeggee ooff AArrttss aanndd SScciieenncceess hheerree aatt PPaacciiffiicc iiss nnoott aa ppoollyytteecchhnniicc sscchhooooll.. AAnndd
aass hhaappppyy aass II aamm ttoo wwoorrkk aatt aann iinnssttiittuuttiioonn wwiitthh ssuucchh ffiinnee hheeaalltthh pprrooffeessssiioonnaall
sscchhoooollss,, II mmuusstt ssaayy tthhaatt yyoouurr uunnddeerrggrraadduuaattee ccaarreeeerr iiss nnoott ssiimmppllyy tthhee bbeeggiinnnniinngg
pphhaasseess ooff oobbttaaiinniinngg aa lliicceennssee ttoo pprraaccttiiccee PPTT,, OOTT,, OOppttoommeettrryy oorr PPssyycchhoollooggyy..
TThhiiss iiss nnoott aa hhiissttoorryy ccoouurrssee,, aa pphhiilloossoopphhyy ccoouurrssee,, aann eenngglliisshh ccoouurrssee,, oorr aa ppoolliittiiccaall
sscciieennccee ccoouurrssee.. IItt iiss nnoott aa ccoouurrssee iinn ssoocciioollooggyy,, ppssyycchhoollooggyy,, aarrtt,, oorr tthhee nnaattuurraall
sscciieenncceess.. WWee,, yyoouurr CC&&CC ffaaccuullttyy,, hhaavvee aallssoo bbeeeenn vviiccttiimmss ooff tthhee ppoollyytteecchhnniicc
ssyysstteemm aanndd aarree bboouunndd bbyy oouurr oowwnn ""ssppeecciiaalliizzaattiioonnss.."" JJuusstt lliisstteenn ttoo tthhee ttiittllee ooff mmyy
DDooccttoorraall DDiisssseerrttaattiioonn:: ""IInndduuccttiivvee RReeaassoonniinngg,, RReeaalliissmm aanndd tthhee RReelliiggiioouuss UUssee ooff
LLaanngguuaaggee......"" WWee ttoooo wwaanntt ttoo ddoo mmoorree tthhaann ssiitt bbaacckk aanndd aannaallyyzzee eexxiisstteennccee ffrroomm
tthhee bblliinnddeerrss ooff oouurr rreessppeeccttiivvee ddiisscciipplliinneess..

CCuullttuurree aanndd CCiivviilliizzaattiioonn aatt PPaacciiffiicc iiss aann ooppppoorrttuunniittyy ffoorr aallll ooff uuss,, ffaaccuullttyy aanndd
ssttuuddeennttss aalliikkee,, ttoo lleeaarrnn ssoommeetthhiinngg aabboouutt tthhee ddeeeeppllyy eemmbbeeddddeedd ccuullttuurraall ffoorrcceess tthhaatt
sshhaappee oouurr bbeelliieeffss aanndd vvaalluueess aanndd tthheerreeffoorree oouurr aaccttiivviittiieess.. TThhee bbiioollooggiissttss tteellll uuss
tthhaatt wwee hhaavvee aa ggeenneettiicc hheerriittaaggee.. WWeellll,, wwee aallssoo hhaavvee aa ccuullttuurraall hheerriittaaggee aanndd iitt
ppeerrmmeeaatteess oouurr vveerryy tthhoouugghhttss aanndd ccoonncceeppttss ooff sseellff.. TToo eenntteerr sseerriioouussllyy iinnttoo aa
ccoonnvveerrssaattiioonn wwiitthh tthheessee ffoorrcceess iiss ttoo eennccoouunntteerr oouurrsseellvveess aass wwee rreeaallllyy aarree:: iinn tthhee
ccllaassssrroooomm,, iinn tthhee ddoorrmm,, iinn oouurr ffaammiilliieess aanndd ccoommmmuunniittiieess.. IIff yyoouu rreemmaaiinn ooppeenn,,
eennggaaggeedd,, ""pprreesseenntt,,"" aass II lliikkee ttoo ssaayy,, tthhee rreewwaarrddss wwiillll bbee ggrreeaatt..

AA ffeeww ddaayyss aaggoo II wwaass ppaaiidd aa vviissiitt bbyy aa ffoorrmmeerr ssttuuddeenntt ooff mmiinnee.. SShhee hhaadd hhaadd aa
rroouugghh ggoo iinn lliiffee ffoorr tthhee ppaasstt ccoouuppllee ooff yyeeaarrss.. RRaaiisseedd iinn aann aabbuussiivvee eennvviirroonnmmeenntt sshhee
nneevveerr qquuiittee lleeaarrnneedd tthhee rruulleess ooff tthhee ggaammee iinn rreellaattiioonnsshhiippss.. TThhiinnggss ddiidd nnoott wwoorrkk



oouutt hheerree ssoo sshhee ttooookk aa yyeeaarr ooffff.. SShhee wweenntt hhoommee.. HHeerr mmootthheerr aanndd sstteeppffaatthheerr wweerree
iinn tthhee pprroocceessss ooff bbrreeaakkiinngg uupp.. JJuusstt wwhheenn sshhee nneeeeddeedd tthheemm tthhee mmoosstt tthheeyy wweerree
uunnaavvaaiillaabbllee.. TThhee ddeepprreessssiioonn iinntteennssiiffiieedd.. IInn aa ffiinnaall ddeessppeerraattee aatttteemmpptt ttoo ffiinndd tthhee
cceenntteerr ooff hheerr lliiffee,, ttoo ttaakkee ccoonnttrrooll aaggaaiinn sshhee mmaaddee ssoommee cchhooiicceess.. WWhhiillee hheerr ppaarreennttss
ssaatt nniigghhtt aafftteerr nniigghhtt mmaakkiinngg tthheemmsseellvveess ssttuuppiidd iinn ffrroonntt ooff tthhee TTVV,, sshhee wweenntt iinnttoo
hheerr rroooomm aanndd rreeaadd.. ""AAnndd wwhhaatt ddiidd yyoouu rreeaadd iinn yyoouurr rroooomm,,"" II aasskkeedd.. ""II rreerreeaadd aallll
ooff mmyy bbooookkss ffrroomm CC&&CC.."" SShhee rreerreeaadd aallll ooff hheerr bbooookkss ffrroomm CC&&CC........WWhhaatt iiss tthhiiss
aallll aabboouutt??

TThhiiss ssttuuddeenntt eevveennttuuaallllyy mmoovveedd oouutt ooff tthhee hhoouussee ttoo lliivvee wwiitthh aa mmoorree ssttaabbllee rreellaattiivvee
aanndd ggoott ssoommee hheellpp ffrroomm aa ggoooodd ffaammiillyy tthheerraappiisstt.. SShhee''ss llooookkiinngg ffoorr wwoorrkk aanndd iiss
ppllaannnniinngg ttoo ggoo bbaacckk ttoo ccoolllleeggee nneexxtt yyeeaarr.. II aamm nnoott ssuuggggeessttiinngg tthhaatt CC&&CC wwaass hheerr
ssaallvvaattiioonn.. WWhhaatt II aamm ssuuggggeessttiinngg iiss tthhaatt wwhhaatt wwee aarree ddooiinngg iiss ddeeeepp aanndd wwoorrtthhyy aanndd
mmaayy wweellll ccoommee bbaacckk ttoo yyoouu aatt ccrruucciiaall ttiimmeess iinn tthhee ffuuttuurree..
II sshhaallll eenndd,, tthheerreeffoorree,, aass II bbeeggaann tthhiiss mmoorrnniinngg,, wwiitthh SSooccrraatteess.. HHee ssaayyss ttoo tthhee ggoooodd
cciittiizzeennss ooff AAtthheennss tthhaatt

tthhee ssttaattee iiss lliikkee aa bbiigg tthhoorroouugghhbbrreedd hhoorrssee,, ssoo bbiigg tthhaatt hhee iiss aa bbiitt ssllooww aanndd hheeaavvyy,,
aanndd wwaannttss aa ggaaddffllyy ttoo wwaakkee hhiimm uupp.. II tthhiinnkk tthhee ggoodd ppuutt mmee oonn tthhee ssttaattee ssoommeetthhiinngg
lliikkee tthhaatt,, ttoo wwaakkee yyoouu uupp aanndd ppeerrssuuaaddee yyoouu aanndd rreepprrooaacchh yyoouu eevveerryy oonnee,, aass II kkeeeepp
sseettttlliinngg oonn yyoouu eevveerryywwhheerree aallll ddaayy lloonngg.. SSuucchh aannootthheerr wwiillll nnoott eeaassiillyy bbee ffoouunndd bbyy
yyoouu ggeennttlleemmeenn,, aanndd iiff yyoouu wwiillll bbee ppeerrssuuaaddeedd,, yyoouu wwiillll ssppaarree mmee.. YYoouu wwiillll bbee
vveexxeedd,, ppeerrhhaappss,, lliikkee sslleeeeppeerrss bbeeiinngg aawwaakkeedd,, aanndd iiff yyoouu lliisstteenn ttoo AAnnyyttooss aanndd ggiivvee
mmee aa ttaapp,, yyoouu ccaann eeaassiillyy kkiillll mmee;; tthheenn yyoouu ccaann ggoo oonn sslleeeeppiinngg ffoorr tthhee rreesstt ooff yyoouurr
lliivveess,, uunnlleessss ggoodd sseennddss yyoouu ssuucchh aannootthheerr iinn hhiiss ccaarree ffoorr yyoouu.."" ((443366--77))

AAnndd tthhee qquueessttiioonn II lleeaavvee yyoouu ttoo wwrreessttllee wwiitthh tthhiiss yyeeaarr iinn CC&&CC iiss:: WWhhaatt iiss iitt......ttoo
lliivvee oonnee''ss lliiffee......aasslleeeepp??
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