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%esuCitan hadirdi dunia ini untu^diatasi.

Orangyang berjiwa besar tidaf^akgn mengefuhfian berbagai rintangan

yang dapat menghambat Hesu^sesan,

seperti besi berbentuf^tabung pada pistol

yang mencegah sebuah peluru mengarah lie segaCa arah.

Justru meiaCui tabling itu, sebuafipeCuru memihki lie^uatan Cuar Siasa

untuHjnenuju lie satu arah.

Orangyang tanggufi membenci ^esu^sesanyang didapat dengan mudah.

— <HaCph M/aCdo Emerson —
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