
Um Paciente No Tempo Jojutsu
 Free Ebooks

 John Robinson

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/neEYQ/um-paciente-no-tempo-Jojutsu-John-Robinson
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/neEYQ/um-paciente-no-tempo-Jojutsu-John-Robinson
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/neEYQ/um-paciente-no-tempo-Jojutsu-John-Robinson
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/neEYQ/um-paciente-no-tempo-Jojutsu-John-Robinson


Um equilíbrio entre loucura e sanidade. Jojo, que lutou rápida e continuamente com o médico e
a polícia, não se mexeu. Este segundo livro cobre munição suficiente para quem não gosta na
internet de me atacar. Mas veja também meus primeiros dias nas artes marciais. Do judô ao
caratê e ao aikido.Também há um ataque desagradável e não provocado ao Taekwondo aqui,
mas não é provocado e é um sinal da minha doença. Se for fácil ficar ofendido, pule este
capítulo.Kyōki para shōki no baransu. Isha para keisatsu para subayaku renzoku shite tatakatta
jojo wa ugoki ga arimasendeshita. Kono watashi no 2 satsume no hon wa, intānetto-jō no
kirainahito ga watashi o kōgeki suru tame no jōashi Shūbun imasu. shoki no koro mo mite
kudasai. Jūdō kara karate, aikidō feito. Mata, koko no tekondō e no yakkaide chōhatsu sa rete
inai kōgeki ga arimasuga, soreha chōhatsu sa rete orazu, watashi no Kantan ni kibun o gaisuru
shippai
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estava deitado na praia, as ondas batendo suavemente em seus calcanhares. entrou na Matrix
nos últimos trinta e um anos de sua vida e agora ele está deixando Deus, que alívio g. Quanta
dor e sofrimento foram necessários para chegar a este ponto? Quantas pessoas inocentes
morreram e, o mais importante, quantas sobraram? Ele não esperava, mas agora estava na
praia, concentrando-se apenas no mar e na areia. E sim, foi ... divertido.Ele esticou os braços e
eles mal responderam ao toque. Ele percebeu que sua respiração estava difícil e irregular, como
se um acidente o tivesse atingido na nuca com um grande martelo, e ele sofreu como se
estivesse morrendo. Enquanto sua antiga vida lentamente se afastava dele, ele prendeu a
respiração. Pensando em todas as coisas que poderia ter feito, mas não fez, em todas as
pessoas que deveria ter ajudado, mas nunca ajudou. Mas ela não chorou, não agora. Ele se
sentia frio, calmo e aliviado por ter escapado das mandíbulas do monstro pela última vez.Ele
tentou se lembrar de seu passado, mas não conseguiu. Ele não tinha ideia do que o futuro
traria. E ele apenas expressou a esperança espiritual e a crença de que esse grande estranho
tem o melhor por vir. Ele havia saído de casa e desta vez não havia como voltar atrás. Essa
secreção pode curar sozinha, ele pensou vagamente antes de cair em um sono profundo na
praia.Quando acordou, José estava coberto de cortes e hematomas, como se tivesse lutado.
Mas ele nunca se sentiu menos preocupado em sua vida. Ele rastejou para fora da floresta
como ratos fugindo de um prédio em chamas, sabendo que havia sido atacado e atacado.
Então ele teve que usar as duas mãos e às vezes até uma perna para mantê-los afastados. Mas
ele sabia como lidar com ratos e o fez até os parasitas desaparecerem. Agora tudo o que Joe
tinha com que se preocupar era a batida suave das ondas e a batida doce de seu coração.
"Pesadelo", ele brincou. Entãoavaleupena e por quemais um dia no céu?Minha história começa



com um homem muito diferente dos outros, se chama Giuseppe e esta é a história dele. Tudo
começou há trinta e um anos em um banco de parque agradável e quente, quando o Sr. e a Sra.
Robinson se conheceram. Ali fizeram amor apaixonadamente e deste doce encontro nasceu o
José. Quando criança, fui uma criança bastante tímida e indescritível. Mas quando a puberdade
acabou, ele começou a se encher, até que finalmente seu corpo ficou inundado de músculos e
sua mente inundada de fogo. Embora ele tenha nascido sob a lua da água, isso o transformou
em um peixe. E por ser uma marca de pesca, deu-lhe a qualidade de natação que outrora
adquiriu e que um surfista e atleta nunca esqueceu, mas agora você pode se perguntar para
onde foi essa centelha de excelência.Além de nadar, Joseph adorava caminhar e fazia isso
sempre que podia. Ambos adoravam esticar as pernas, caminhar para novos lugares e sentir o
sangue correndo em suas veias. Então ele manteve sua mente nas pernas. O céu azul acima e
a terra marrom abaixo o inspiraram a caminhar e saber como fazer. E ele amava todos os seus
amigos, ao contrário dos bandidos que sempre andam na guilhotina com uma das mãos,
Joseph era um homem quieto.Talvez uma das características mais extraordinárias e incomuns
de Joe fosse o tipo de sonhos que ele tinha. Às vezes, à noite, enquanto dormia
profundamente, ele imaginava mundos distantes cheios de borboletas e canções, e outras
vezes ele imaginava cidades fantásticas com gárgulas de pedra e manequins no topo. Não era
vida, era vida, e como ele sempre sonhou que seria.Então, como posso, pensou Joseph, lutar
contra demônios sem os músculos de Hércules ou a velocidade de uma chita? Não há outro
caminho? Levou um momento para evocar seus pensamentos. Então ela decidiu: “Tenho que
trabalhar duro todos os dias, fazer o meu melhor quando posso e me acalmar quando não
posso. Tenho que olhar atentamente e não apenas procurar o óbvio. Veja que os dois
argumentos muito sofisticados muitas vezes também têm um lado negativo e, portanto,
reconheça que o espectador nem sempre colocou a verdade na mesa. Como a maioria das
coisas, você tem que lutar, lutar e vencer. Devo permanecer vivo, mas onde houver mentirosos,
eles morrerão. Este ponto na profecia bíblica era demais para ele a esta hora da manhã, e ele
quase tropeçou de exaustão sem tirar os olhos da bola. Suas costas, olhos, pulsos
quebradiços, dedos frios, ombros curvados, etc. doem. Ele só queria mais um cigarro do que
sabia que viria. E apenas dê a ele um leve choque para arrancar seu longo cadáver cicatrizado
do sonho em que ele acabou agora.Ele não sentiu os golpes que os cigarros uma vez lhe
deram. Apenas uma leve sensação de calor em seus pulmões. Mas foi o suficiente. Já escrevi
livros sobre como parar de fumar, mas agora que estou tendo uma recaída, não vou mentir para
você. Eu amo isso e mesmo sabendo que me mata, é uma daquelas pequenas alegrias que
tenho na vida, então se eu escolher, desisto. Comestível de acordo com a lei judaica?Fumar
não é um anti-clima. Vejo claramente as semelhanças entre amor e inflamação, a principal
diferença para mim é que eu tenho um e não o outro, muito mais que pena! Claro, estou ansioso
pela manhã depois de sair da cama, mas o que estou pedindo é o mais importante. É só um
cigarro.É justo tentar evitar que o fumante se torne viciado e depois fique excitado. Mas é seu
direito fazer isso e certamente não pode ser retirado. Ok, as crianças não devem ser forçadas a



inalar fumaça, e nunca vou me esquecer do dia em que encontrei um garoto na casa de banhos
local que se gabava de que ... o que ... ele fumava trinta por dia. Mas isso não é tanto orgulho,
mas uma exceção à regra. Vamos tentar manter assim. Mas um minuto de silêncio com o
barulho do submundo pode ser tanto uma lufada de ar sujo quanto outro cinzeiro sujo para ser
esvaziado pela lavanderia.2: Você ainda é Teevikar?Quando era jovem, Joseph gostava de
beber xícaras de chá, o que era uma sorte porque seu pai, Peterson, gostava de prepará-las.
Dia após dia ele implorava por um copo da fantástica cerveja, e dia após dia Peterson a
preparava. Fraco no início, mas mais forte com a idade. Um para tirá-lo da cama de manhã, um
para ajudá-lo ao longo do dia e um para fazê-lo voltar a dormir após o dia.Mas um dia, Joe,
ansioso demais para provar esse veneno em particular, desceu antes do amanhecer. Ele
planejava chegar à chaleira antes que ela estivesse cheia e então se preparar para beber antes
que seu pai calçasse os chinelos. Tudo correu conforme o planejado, ele conseguiu chegar ao
último lance de escadas e ainda andou a meio caminho antes de o desastre acontecer. Seu pé
escorregou em uma casca de banana deixada pelos macacos da orgia da noite anterior, e seu
corpo bateu no carrinho de chá. Você nunca viu tal bagunça! Havia saquinhos de chá, cascas
de banana e água quente por toda parte. Até a gata doméstica Lucy espiou pela esquina para
ver o que era. E quando o velho Peterson ouviu o som, ficou furioso!"QUE?" gritar. "SEGUIR?!
'PARE O LADRÃO, EU TENHO A CABEÇA DE UM TROFÉU DE GRADA!" Isso foi antes de ela
perceber o top xadrez marrom e laranja incomum e a calça do pijama de seu filho e assumir o
controle de sua compostura, ele ligou antes de resmungar algo que dizia: "Oh, é só você.
Desculpe garoto, eu não tinha ideia. "Você queria chá agora, porque você não bateu na minha
porta e eu deveria ter bebido, embora pudesse ser 2h30. Bem, acho que não podemos viva
sem isso agora. Aqui, espere, deixe-me ajudá-lo a limpar essa bagunça para que possamos
nos preparar Foi exatamente o que eles fizeramLutaram no escuro como um rato em uma gaiola
ou um porco no cio Está escuro lá fora e eu não consigo ver o inimigo Eu apenas o ouço
rastejando sob o som de cada respiração E sinto sua doce loção pós-barba no meu pescoço
Se você soubesse como essas poucas palavras são verdadeiras para mim Desde o primeiro
dia elas dominaram a maior parte da minha vida e tomaram minha identidade, enquanto minha
sombra não encontrou nenhum. Eu o sinto muito perto de mim durante a greve noturna e isso
não significa que eu não goste dele ou não o conheça. Eu não. Mas eu me conheço muito bem,
então tenho uma uma boa ideia do que pode e não pode fazer. Talvez tudo isso pareça
incompreensível para você, leitor informado. Ou talvez pareça uma fofoca maluca. Mas eu
espero e oro para que um dia você alcance o mais alto estado de identidade, raramente
procurado, mas raramente encontrado, conhecido como iluminação entre o círculo interno de
crentes. E quando você atinge esse estado de calma e serenidade, o que você faz? Você vê, é
uma crença muito errada que as viagens de pessoas diferentes chegam ao mesmo destino. E
não tenho dúvidas de que alguns deles fazem. Mas não vejo nenhum sentido na equação de
que o modus operandi mais a potência individual devam ser iguais. Claro que você pode. Mas,
assim como diferentes crenças podem ou não compartilhar visões do mesmo arco-íris, os



humanos são seres poderosos. E, assim como os jogadores de futebol, cada um tem seus
pontos fortes e fracos. Agora vamos voltar à história.Eu sinto muito perto de mim durante a
greve da meia-noite, isso não significa que eu gosto de cheirá-lo, mas alguns dias gosto e
outros dias estou com medo. Não há medo rústico, mas um medo profundo e assustador que
corta minha mente e põe meu corpo em movimento. Sendo um guerreiro de coração, faço o
melhor que posso nesses momentos para me familiarizar com a poderosa reflexologia da
violência. Mas Superman não aprendeu a voar durante a noite, e Popeye não ganhou músculos
comendo uma lata de espinafre, se você pode me pegar.Agora mesmo, o mundo está um caos.
E apenas as pessoas que lá vivem podem saber em que tipo de situação se tornou este aterro.
Talvez meu ponto de vista seja tendencioso porque eu estava preso em um labirinto de prisão
de pesadelos sem nenhuma fuga à vista e apenas minha visão para evitar aquele saca-rolhas,
mas sem diferença. Segui o caminho e espero que, quando eventualmente morrer, outros
possam recomeçar de onde parei. Se não sou eu, pelo menos o bebê de outra pessoa. O poder
está aí, ele só precisa se tornar realidade. Não falarei como um professor de inglês se acreditar
na linguagem universal além dos sons e barreiras, comunicação turbo para esse propósito. É
uma / duas / três etapas! Eu também querida.Os três melhores momentos da minha vida não
são da sua conta. Basta dizer que eles existem, e eu também, e você também. Para
lembrar.Quem controla a mídia, quem controla o que as pessoas dizem, pensam e fazem? Não
estou dizendo que sim, vivemos em uma democracia, a menos que a histeria em massa
ocasional ou o apagão da mídia cuidadosamente orquestrado seja levado para remover alguns
dos piores elementos das atrocidades do mundo da consciência pública. Mas embora eu me
considerasse um revolucionário, agora acredito que o título de radicais livres desviantes pode
ser mais apropriado. Também sou um teórico da conspiração, ou seja, concordo com alguns
inimigos das teorias do Estado. Mas como amante sou amigável e como inglesa sou
responsável. Entendido?Vivemos em um mundo de poesia e poetas que têm medo de falar o
que pensam por medo de serem massacrados. Vim aqui para fugir de boatos, mas eles me
seguem aonde quer que eu vá. Apenas os sons suaves da voz do meu amigo me seguram, e
mesmo assim há apenas uma voz, a do meu amor, que pode acalmar completamente essas
ondas turbulentas.A vida é como um jogo de besouro; você nunca sabe o que vai conseguir.
Dinheiro para ganhar dinheiro e dinheiro para construir casas. Casas para famílias e famílias em
regeneração da comunidade. As comunidades constituem a sociedade, e a sociedade constrói
o sustento do que este planeta era, ou melhor, metade das oportunidades que deveria lhe dar.
Acredito firmemente em um mundo perfeito sem fronteiras, onde o império da lei não está
subordinado ao poder do dinheiro, mas ao ideal cristão. Mas para que isso aconteça, as
pessoas precisam se levantar para serem ouvidas, o que infelizmente não é o caso agora.
Droga! Desejo que todos os médicos que me assediaram fiquem presos por três meses a um
ano para dar a si mesmos e a suas famílias um gostinho de seu próprio remédio. E eu engasgo
do seu jeito, eu poderia escrever Select gear e nenhum inglês teimoso que sabe tudo, não fala
outro coração, bate na cabeça dele.'Eu te amo', palavras épicas, sussurradas, mas irreversíveis.



O que não posso fazer é jogar futebol. Nunca aprendi essa habilidade na escola. Posso jogar
xadrez e me considerar um perfeccionista neste hobby pobre, negligenciado e abusado. E eu
tenho alguns cabelos castanhos, embora crescidos perfeitamente, crescendo no meu peito que
eu poderia me orgulhar se algum dia houvesse um!Em sua gaiola, o Buda gordo, dourado e
feliz soluça baixinho e espera o dia chegar. E desta vez, ele promete deixar a megalomania
brutal do continente industrializado para as águas suaves e calmantes do Oceano Índico
quente. E desta vez também não há como voltar atrás.Acho que aprender outras línguas além
do francês para o suaíli não é diferente do xadrez. Só entendo uma fração, mas o que entendo é
muito gratificante. E onde fumar se encaixa nessa equação? Como você recompensa no final
do dia? Ou que tal reconhecer o poder incontrolável da derrota que me esmaga e me arrasta
para suas profundezas sombrias e sombrias. Para me estrangular e suprimir todos os meus
movimentos. Este é o efeito que essa configuração tem sobre mim. Claro que estou livre para
escrever e fumar, mas isso é muito importante. Eu não sou livre.Era uma vez um viajante
chamado Giuseppe que gostava de comer muitos doces. Na verdade, ele estava com tanta
fome que ela ria dele todos os dias até que ele ficasse completamente azul. E mesmo assim ele
continuou a mastigar.Por onde passava gostava de saborear a gastronomia local, por isso
experimentou a salada na terça e as batatas fritas na quinta, a torrada com queijo e cebola na
quarta e o bacalhau alternadamente empanado com batata frita e maionese na segunda e
sexta-feira. . Era assim que ele a amava e era assim. Você vê, como diz o ditado, você é o que
você come, e então você vê, se você comer gordura, você engorda. Da mesma forma, se você
ficar no frio por muito tempo, seu sangue congelará. Ou, se você tiver sorte o suficiente para
comer direito todos os dias, você se tornará uma boa pessoa. E Joe, ou Joseph, como seus
amigos gostavam de chamá-lo, era bom do início ao fim. Desta forma, ele manteve sua
sanidade, apesar da pressão esmagadora indo na direção oposta.Um dia, enquanto caminhava
pelas colinas, José encontrou um velho mendigo agachado entre os juncos. "Ei", ele gritou,
meio esperando que o velho o evitasse, meio esperando ser cumprimentado. Então imagine
sua surpresa quando este outro garoto, Tony, o cumprimentou em seus braços."Venha sentar
comigo," Ren anunciou, estendendo a mão direita e oferecendo a JoJo um lanche com sua
deliciosa fatia de queijo e pepino. Joe não era do tipo que recusava um lanche, ele aceitou a
oferta e começou a se deliciar com a deliciosa mordida. Era saboroso e nutritivo queijo cheddar
maturado em pão de trigo integral com manteiga irlandesa para untar e picles Branston para
finalizar. JoJo estava comendo quando viu o carro da polícia estacionar do outro lado da
rua.Problemas, ele pensou, e não antes de terminar. E ele percebeu em algum momento,
quando ele fugiu novamente, que ele havia sido tocado e para quê? Roubar meio queijo
Branston e um sanduíche de picles? Algumas pessoas têm sorte.Não é engraçado como o
tempo pode passar tão rápido, pensou JoJo? Num minuto está tudo bem, no próximo eles
puxam o tapete sob seus pés e você gira a uma velocidade vertiginosa. Até que você mergulhe
de cabeça em um buraco de tigre, cercado por seis paredes de pedra, enquanto a multidão que
late ao seu redor grita por seu sangue. O que fazer nesta situação A maneira mais fácil seria



puxar a cápsula e passar pela garganta. Um homem mais corajoso pode fazer bem em tentar
apaziguar as feras ou forçar uma resolução mais pacífica da situação. Mas como os tigres são
carnívoros por natureza, suspeito que essa seria uma abordagem ousada. Um animal meio
faminto e mentalmente perturbado tinha apenas que se libertar do bando e cortar o criminoso
desavisado de seu umbigo e dados de dados até o apito final do jogo soar, então a parte
realmente estaria acabada. Com a espada em mãos, pelo menos, você pode negociar, se
necessário, sempre que necessário. Este é o problema das espadas. Eles são bonitos de se
ver, mas uma arma terrível nas mãos certas. Eu nunca empunhei uma espada de verdade em
combate real, mas uma vez vi um programa de TV que mostrava essa técnica sendo
aperfeiçoada em um dojo, e então usei espadas de bambu para segurança óbvia, então tenho
muito respeito pelo tempo e a dedicação. é necessário acertar.Você tenta fechar os olhos e
abrir o coração. Mas nenhum pensamento resolve a dor da traição e então você adormece
sonhando com um único beijo de amor. Em mãos erradas, esse encontro pode ser fatal, pois as
lágrimas se transformam em sangue e seu velho cadáver murcha. Ok, mas eu não joguei tudo
pela janela. Para quebrar a TV através de uma janela do segundo andar, uma grande pá de lítio
Panasonic widescreen se quebra em mil pedaços. E o que é isso?Outras pessoas absorvem
minha dor quando luto com uma espingarda. E vá para a bala com um rifle de precisão. Mesmo
uma injeção tem poucos ou nenhum efeito colateral até que volte. O que felizmente não era
para mim hoje. Tudo o que tenho que suportar é uma protuberância horrível que empurra
minhas vértebras inferiores já altamente tensas em seus pontos retos e retos na parte inferior
da minha coluna. Sem luta, ele seria uma pessoa pacífica. Isso me torna um guerreiro. Então o
momento não foi o primeiro e eu duvido que seja a última vez que veremos Shadow Joe.A
mudança afeta todos os homens de maneiras diferentes. Se você está lutando contra um
dragão que cospe fogo, é melhor se proteger. Ou se suas garras enormes o arrancarem,
considere curvar-se ou, de preferência, levantar a espada gravada para bloquear os arranhões.
Então, uma vez exausto, ele pode executar rapidamente uma série de golpes cirúrgicos
precisos no peito para exaurir o animal antes de terminar a luta com um soco no centro do
focinho.É quando você luta contra um dragão. E, infelizmente, para muitos de nós, nunca
veremos uma pipa como o tipo convencional de duas asas e um focinho que foi extinta há
alguns milhões de bilhões de anos para ser exato. Isso não quer dizer que atualmente não haja
homens-dragão. E não estou falando dessas grandes celebridades bilionárias, nem desses
grandes cães de companhia. Embora eles possam ser um, eu meio que duvido. Em contraste,
uma pipa raramente se move no solo. Voe com asas. Sim, é uma metáfora, mas se você for à
raiz mesmo assim, poderá descobrir o aroma delicado ali. Você vê um homem dragão,
provavelmente dirige um carro e mantém a cabeça baixa enquanto os porcos passam. Ou se
você está com essa equipe, você pode até sorrir e dizer olá para eles, você pode até buzinar,
mas de alguma forma eu duvido disso. Então, quando saem do carro, provavelmente andam
como pessoas normais. Ou como pessoas normais, se quisermos ser pedantes. Uma das
habilidades ocultas do dragão é que ele pode voar, começar uma corrida com uma descarga de



adrenalina e correr uma maratona completa de onde ele está, e a cada vinte e seis milhas ou
mais, todo o caminho até o acampamento base, onde ele está. provavelmente o seu destino
favorito. Acho que deve ser muito difícil correr uma maratona sem esse objetivo em mente,
como correr pelas ruas de uma Bagdá outrora pavimentada e agora empoeirada, sem nada
além do sol e das estrelas ao seu redor. Os marinheiros se saíram bem, como os gregos haviam
feito um ou dois anos antes. Mas agora parece uma pena que a arte da autonavegação
independente se tenha perdido, exceto por alguns iniciados como soldados. Bem, o que antes
era insano, muitas vezes desapareceu ultimamente.Além disso, os antigos acreditavam que o
mundo era uma retaguarda sem chapéu, ou guerra interestelar, se chegasse a esse ponto.Mas
agora, com nocautes físicos, alguém vai ligar e alguém precisa saber.Verso em prosa de três
versos que rimam. Legal, você não acha?De qualquer forma, antes de nos afastarmos muito do
cerne deste tópico, quero que voltemos ao tópico sobre o qual fiquei tão feliz de falar um minuto
atrás. Significa que os dragões podem voar. Nos aviões, quando lhes convém, nos carros,
quando dão gasolina, e também nos olhos dos outros, quando têm um modus operandi (os
meios) de força industrial por trás deles. Com isso, quero dizer que a mídia convenceu o público
e os parlamentares em meu país (Reino Unido) de que é justo e ético bombardear aquele pobre
coitado (Iraque). Este não é um meio defensável, mas um golpe histérico contra uma ameaça
totalmente incontrolável. Ou a ameaça era contrária à punição de um homem.Para
compreender totalmente esta situação, é claro que é necessário conhecer a história da primeira
Guerra do Golfo, a crise subsequente dos mísseis extra-alcance, a natureza da guerra moderna
e as armas usadas por ambos os lados, bem como o impacto do mídia e o público. nas linhas
de frente e no significado histórico dos campos de batalha do passado, especialmente no
Vietnã, com tudo isso.Não tenho tempo ou energia agora para me misturar a essa multidão,
mas devo dizer que depois de alguns protestos anti-guerra em Londres, eu era dois (outros)
caras do Derby no centro da cidade. E nas duas vezes eles viram meus" Pare a guerra"
bannersme dizendo que pelo menos um deles tinha acabado de voltar de lutar nesta terra
desolada. Se bem me lembro, foi a primeira vez que tentei me distanciar de qualquer sinal de
perigo com um amigo mais velho. Mas reconheci o menino de um subúrbio perto de mim e
encerrei a ocasião gentilmente. Não me lembro se apertamos as mãos ou não, mas poderíamos
ter nos saído bem.O próximo incidente ocorreu alguns meses ou anos depois. E, desta vez, os
homens que conheci pareciam um pouco menos receptivos ao meu hobby de alimentar
pombos (como eram chamados) parasitas, bem como à minha postura pró-ativa contra a
guerra. Mas mesmo aqui, depois de trocar algumas palavras breves, o soldado e eu pelo menos
chegamos a uma trégua. E ainda fiquei meio tentado a testar seu tamanho, mas escolhi o
melhor, influenciado principalmente pelo fato de ser o dobro do tamanho em todos os lugares e
que os sentidos vivos desta delicada concha poderiam ter escolhido facilmente, disse. Eu
queria assim. Para minha sorte, este homem finalmente decidiu sair e quebrar o pescoço de um
pobre pombo aleijado com um bom chute para tirá-lo de sua miséria. E acho que fiquei feliz que
essas botas não fossem certas para mim, afinal!Era uma vez um menino chamado Joe que



vivia bem e assistia horrorizado ao fim do casamento de seus pais, assim como um marinheiro
previra as más notícias das nuvens escuras da monção que se aproximavam. Aos 16 anos, ele
sofreu graves ferimentos nas estradas e no hospital, e levou mais de dez anos para se
recuperar quando ele recebeu alta do hospital. Alguns podem dizer que ele nunca estaria *
certo * de novo, e se por realmente normal você quer dizer que provavelmente também estaria
certo. Mas se você quer dizer adaptativamente correto, está errado, porque, apesar dos
ferimentos, Joe fez muito por conta própria e sem a ajuda dos pais para restaurar o equilíbrio
natural de seu corpo. Isso não quer dizer que não tenha apreciado tudo o que fizeram por ele ao
longo dos anos. Longe dali. Mas havia algumas coisas, como dar à luz um novo bebê, que ela
sabia que teria que fazer sozinha.Quando ele estava no hospital, ele teve a impressão, ou para
colocá-lo metaforicamente, eu poderia dizer muito bem, de um sarcófago. Nesse sentido, as
portas se fecharam em torno dele e ele ficou atordoado, golpe a golpe no olho. Mas se tem uma
coisa que te faz continuar é uma boa noite de sono (frango). Para diesem Hintergrund gelang é
Joseph schließlich, die allmächtigen Ärzte davon zu überzeugen, seine Medizin morgens zu
verabreichen, um tagsüber durch seinen Körper zu laufen und ihn zur Schlafenszeit e Ruhe zu
lassen. Não há hatte nem Feinde, in der Regierung, im Internet, in den Herzen der Menschen
und auch in ihren geistigen Augen. Aber er hatte verucht, oh who er es hatt hatt, auch Freunde
zu finden. hnlich que conhece aquelas mosca Adler über den Himmel ou aquelas Schwalben
über den Boden hüpfen, lernt Joseph manchmal rich, manchmal arma Wesen ou besser
Menschen, in der verzweifelten Hoffnung, essa é uma daquelas coisas.Então aí está. Com
einem blendenden Blitz sich eines Tages die Wolken und auf einem goldenen Wagen, gefahren
von Zwei weißen Stallions ou Liebe senes Lebens. Em ein Kleid aus schimmernder Seidenjade
kleidet en mit Rubinen und Saphiren schmückt, sie ihm zu, näher zu ihr zu kommen. E um par
de später Herzschläge era tudo fertig. Esse pequeno bebê foi forçado. Perfeito.3:
ZitateNachdem er eine Blume seziert hat, kann der Wissenschaftler trotz der Verwendung des
leistungsstärksten Elektronenmikroskops, das der Menschheit bekannt ist, nirgendwo ihre
Schönheit finden.Narbengewebe pode ser durch elétrico Verbrennungen, Feuer, Chemikalen e
sogar körperliche Verletzungen verursacht.B, Personalschwester Gibtnão é auch eine
Verpflichtung zur Aufrichtigkeit, wenn man den ehrlichen Weg lernt? Wo ist die Wahrheit der
Liebe, aber in den Augen ihrer Betrachter?Wenn sich Freunde und Familie von weit her
versammeln, freeen wir uns nicht?Bitte vertrau mir, Liebes, ich habe einen Plan e möchte us
ambos helfen.As pessoas têm limites. Wir müssen uns ihrer bewusst sein und gemeinsam são
wir starker als die Summe unserer Einzelteile.Seria kannst du mir über die Qual der Niederlage
ou den Schmerz des Elends erzählen?Considere Sie die Lilien im Feld, die Narzissen im Hain
ou die Tulips in der Sonne. Sehen Sie, wie sie sich weer abmühen noch kämpfen und die ganze
Saison über schön aussehen. Vielmehr spielen sie mit dem Wind und trinken den Rain.Aus der
BibelWenn ich groß bin, möchte ich who eine Blume sein.Little JoeDer einzige Weg, einen
Freund zu haben, besteht darin, einer zu sein.Schließe neue Freunde, aber schätze die alten,
sie sind wie Silber, sie sind wie Gold.Mark TwainHören Sie wie ein Affe in den Bäumen dem



Gesang der Vögel und Bienen, bestimmen Sie, wo und wohin jeder weht, siga Sie Ihrem Herzen
e jogue Sie im Schnee.Ich sang ein Lied in die Luft, ele é leal zu Boden, ich weiß nicht wo; denn
wer sieht tão scharf und stark, que den Flug eines Liedes sehen kann?Und jetzt finde ich die
Melodie von Anfang bis Ende wieder im Blick eines Freundes.KasiaLachen ist die Sonne, que
treibt den Schnee aus dem trostlosen Mittwintergesicht.Victor HugoWenn Sie sich von Ihrem
früheren Leben abschieden, Sie einen scharfen Stich in der Magengegend spüren. Lass é um
gênio. Manchmal weicht das Stechen der Reue. Aber weine, wenn é Zeit ist zu weinen und sei
glücklich, wenn die Sonne brilha. Assim, os direitos de der Natur aller Dinge, os Emotionen aus
dem Leben sollten foram removidos, que morrem Wellen ins Meer zurückkehren. Und
hoffentlich finden Sie über einen Zeitraum, Valleicht Tage, Valleicht Monate, Valleicht Jahre, die
kühle e riesige Weite des Meeres, nach der Sie gesucht haben. Dann Können Sie paddeln,
wohin Sie wollen.Fábula budistana noite dos campos verspürst du valleicht einen leichten Stich,
der dich mit Stolz durcheinander bringst. Vergiss Stolz, es tut nur weh; não ajuda.Butch von Pulp
FictionE quem deine Liebe espera das Licht du siehst es durch Wachsen stärker.Fenelon (ein
christlicher Mystiker)Liebe ist einer von Gottes Regenbögen, die vom Himmel herabscheinen,
um die tristen Tage von uns allen normalen Menschen zu erhellen, die mitten im Rattenrennen
feststecken!JoJo fragte einmal seinen Vater'Pa... wenn Gott alles weiß, wieso weiß er dann
nicht, wann ich ein Pipi brauche?'Seu pai respondeu:'Filho, há algumas coisas que o homem
deve saber e algumas coisas que ele simplesmente não sabe. Agora fique quieto e termine
seus flocos de milho!'Shiva o solAlá meu precioso.Os pássaros e as abelhasO céu e as
árvoresAjude os vivosRespeite nossos mortosMate os moribundosCom uma bala na
cabeçaOuça a músicaToque atéfim Dê amor à sua amadaE deixe ela te amarAfugentar os
ratosDeixe-os fugirVá para o quintalE lá você pode brincarEu não sou bomNão sou bom eu?Eu
não posso chutar uma bolaRir de mim tentarMas estou incomodado?EU NÃO!Suba nesta
carroça e venha me ver partir.Acredite com o coração e veja com os ouvidosChore com os
olhos e observe com as lágrimas.Palavras ocultas de loucura procuradas no sonho de um
estudiosoFaíscas insanas de sabedoria lambidas do sorvete de outro vagabundo.Conte nos
dedos as ovelhas sobre o estiloe respeite seus vizinhos o tempo todo.4: O Buda FelizO Buda
Feliz era um homem bondoso com um coração perdoador. Ele era conhecido em todo o país
como alguém que alimentava regularmente os pássaros. Pegas, gralhas (mais comumente
conhecidas como melros) e pombos também. Sim, estou falando sobre a variedade de fezes.
Ele alimentou o lote. Até mesmo completos estranhos na rua gostavam de ver esse homenzinho
perder tempo sem fazer nada para não fazer nada. Aka alimentar os pássaros. Então, um dia,
uma única gaivota voou até sua mão e gentilmente puxou a ficha que ele estava segurando
(sua mão). Logo todos estavam fazendo isso.Pássaros atrevidos, pensou, mas não se deixou
intimidar. Ainda assim, ele os alimentou. Os outros tipos de pássaros ainda desciam para comer
quando achavam que a costa estava limpa. Mas as Gaivotas eram as especialmente travessas.
Em outro dia ele se deparou com uma pomba triste e desesperada que havia quebrado a asa.
Talvez ela tivesse sido baleada por um garoto com um rifle de ar, ou talvez tivesse sido



atropelada ou atacada por um Rottweiler. Cada um é possível, mas conhecendo o
temperamento das crianças nas ruas hoje em dia, e seus pais que os deixam escapar impunes,
não me surpreenderia se o primeiro fosse o caso. De qualquer forma, ao tentar gentilmente o
pássaro para comer, Buda ficou horrorizado com a aproximação de um troll de 1,80 metro,
ansioso para quebrar seu pescoço, presumivelmente pisando nele ou chutando-o, e depois
presumivelmente para comer a carcaça crua porque é isso que os trolls fazem. você vê. Então,
Buda protestou e viu o troll de volta para o mato escuro e coberto de vegetação de onde ele
veio.Ele viu outro pombo deformado outro dia. Talvez fosse o mesmo, talvez não. Mas se o troll
conseguiu sua refeição é outra coisa.Joseph era filho de um artista marcial épico, a Fênix
Moribunda. Seu pai era conhecido em todo o mundo por sua habilidade com os nunchucks,
entre outras armas. Ambos tinham seus inimigos, mas a Fênix eliminaria os mais horríveis que
estavam no caminho de Joe. Então, uma noite, quando o Phoenix estava ocupado ensinando
no Canadá, Joseph encontrou um grande troll de aparência horrível, pronto para uma briga.
Sem saber o que fazer, o garoto se conteve, ao que o troll atacou. E, para ter certeza, não
restava muito do nosso pobre herói depois que ele terminasse. Ele ainda respirava, mas mal.Se
dermos um passo adiante nessa luta decisiva, veremos que Joseph cresceu e se tornou um
gigante gentil. Trancado em um sarcófago para "ajudar" o processo de cura, tudo o que ele
podia fazer era olhar para um lado e para o outro para observar e ouvir o mundo à sua volta. Ele
não era tolo, mas a tolice é como a tolice faz. E havia muitos que diziam que ele era tolo por
brigar com um gigante com o dobro do seu tamanho. Embora nunca tenha acontecido dessa
maneira, como eles saberiam disso?Por fim, Joe decidiu que já estava farto e começou a socar
a tampa de pedra. Na verdade, ele deu um soco tão forte um dia que ambos os dedos
estalaram, e seus olhos se encheram de lágrimas da agonia da exaustão brutal. Quando isso
aconteceu, ele teve que parar. Então, outro dia, ele encontrou um pedaço de pau, que com toda
a sua inteligência ele usou para enfiar entre a tampa do caixão e seu corpo principal. Então um
par ou mais como um par de centenas de chutes bem colocados, seguidos por um
levantamento de ombro com força total, finalmente abriram o caixão. Ninguém fez isso por ele,
ele mesmo fez.Do lado de fora, a primeira coisa que o atingiu foi o frio, depois a chuva. Depois a
luz do dia. Então, ao se acostumar com seu novo ambiente estranho, ele viu seu pai parado
diante dele com um sorriso brega em seu rosto de aparência inteligente.— Você não ouviu
meus gritos de socorro ou os chutes? pequeno Joe implorouMas seu pai apenas sorriu. E em
sua mente o menino sabia que o velho não tinha feito esse teste para ele como um meio de
testar suas proezas e meios para se tornar um homem, mas tinha visto isso como uma
oportunidade para fazê-lo, talvez quando se apresentou.Na verdade, Joseph não sabia nada
disso. Ele não era um leitor de mentes. Ele, no fundo de seu coração, esperava que a Fênix
agora tivesse perdido suas habilidades e não fosse mais o guerreiro capaz por quem ele se
apaixonou. Mas este matrimônio paterno era todo desconfortável para ele e então sem mais
delongas ele subiu e o esbofeteou.Enquanto Joseph observava o carro de polícia silencioso e
sem identificação parar do lado de fora de sua casa, ele sabia que seu tempo havia acabado.



Ele instantaneamente correu para fora da porta dos fundos, na esperança de escapar do
inevitável. Lá ele foi recebido pelos policiais grandes e arrogantes, totalmente uniformizados,
ambos prontos para uma briga. Eles então começaram a agarrar cada um de seus braços e
forçá-lo ao chão.A viagem até a estação foi bastante tranquila, na parte de trás do vagão de
carne. Mais uma vez, seus demônios levaram a melhor sobre ele, ele gritou e gritou por socorro
até que ele pudesse gritar e não chorar mais. O mundo desabou. Metaforicamente falando, o
chão tremeu, os solos quebraram e o próprio Lúcifer ergueu sua cabeça feia. Seu professor
invisível e não falado de sua cabeça sempre predisse que esse dia chegaria. Mas ele nunca
esperava ver esse dia acontecer. Quando tudo finalmente se acalmou, ele decidiu ser levado
pacificamente. Não adianta lutar contra a máquina uma vez que ela está em cima de você.
Melhor apenas fechar os olhos e deixá-lo fazer o pior. E isso aconteceu.Certa vez, ele ouvira a
história de um condenado que derrubou uma dúzia de policiais sozinho e viveu para contar a
história. Mas isso não era tanto uma grama, mas um homem sem orgulho. Um homem que tinha
sido espancado e seria forçado a passar o resto de seus dias abjetos vivendo em pecado e
miséria. Joseph não tinha esse destino reservado para o homem que planejava ser. É claro que,
na época, as coisas nunca são tão simples quanto ler em um livro. O que quero dizer com isso é
que o pequeno Joe não caiu tão facilmente quanto eu poderia fazer você acreditar. Quando ele
foi agarrado, ele lutou com o atacante para longe, quando ele foi atingido ele deu um soco de
volta, e quando ele foi visto como se ele não valesse a sujeira do sapato que alguém pisou, ele
olhou de volta com tanta raiva como se o próprio inferno não tem fúria. Mas no final, nem tudo
adiantou. Então, depois que essa luta acabou, ele foi levado para a cela onde a verdadeira
tortura psicológica começou.Depois que isso acabou, ele só tinha que esperar. Mas não antes
de terprovou um prato da culinária local. Posso dizer com toda a honestidade que não tenho
absolutamente nenhuma memória do que foi isso. Só que tinha um gosto bom, bem doce, se
você me entende. Era vegetariano, pelo menos isso é certo. E ele nunca tinha provado uma
refeição mais saborosa em todos os seus anos, como eu tenho certeza que você pode imaginar
depois de passar fome por cerca de vinte horas estranhas. Querida vegetariana ou indiana. Mm
ela tinha um gosto doce!Então, sem nada melhor para fazer, ele bebeu o habitual copo branco
ou dois de água de poliestireno e esperou um pouco mais. Tudo isso parecia acontecer em um
ritmo bastante lento em comparação com o que ele havia passado antes. Mas ainda faltava
algo em sua vida, embora ele não conseguisse identificar o que era.O tempo de Joseph no
hospital teve seus altos e baixos. Um esclarecimento foi quando ele conheceu novas pessoas e
fez alguns inimigos, mas principalmente aliados com eles.Descaradamente, não é uma
experiência muito agradável ficar atrás desses portões perolados por cerca de três a quatro
meses. Mas você só deve aproveitá-los ao máximo. Por exemplo, o rapel às segundas-feiras é
um pouco ventoso, a escalada às terças é um pouco molhada, o para-mergulho às quartas-
feiras frio, o treinamento de circuito de cross-country às quintas dói meus pulmões, mas os
piqueniques no campo em Sherwood floresta às sextas-feiras são geralmente agradáveis   o
suficiente, dependendo do clima. Então, se está chovendo, nós geralmente escolhemos ficar



em casa. Nós também tentamos sair para pelo menos um show aos sábados (sim, certo), e
descansar nos domingos como é apropriado para aquele dia. Ha-ha. Eu não sou louco apenas
mentalmente perturbado (disse o chapeleiro louco para o sapo gigante a caminho da igreja). 'O
que você faz?' Ele perguntou ao sapo gigante sentado em seu caminho.'Às vezes eu peido e às
vezes eu arroto' respondeu o sapo timidamente 'mas eu sempre sou Bonnie e Blythe e Happy e
Gay!'Por favor, não esqueça que já estive aqui antes. Ela é uma canalha esta égua. Rápido
quando ela começa e algo de um animal também. Acho que ela pensa que gosta de ser um
garanhão quando o humor a domina. Mas isso é uma ilusão. E, de fato, eu não a trocaria por
nada no mundo. Agora, qual é a sua oferta?Já estive aqui antes e não pretendo voltar
novamente. Vou deixar o país. De certa forma, minha vida tem certas semelhanças com
Dançando o Tango. Um passo para frente e dois para trás. Como quando me dão quinze
minutos de licença sem escolta por bom comportamento e, em seguida, são retirados
novamente por fazer comentários rudes com a equipe. Hoppla.Ou quando chego à seção
dezessete de uma hora (isso é licença sem escolta da enfermaria e do próprio hospital). Mas
desta vez não haverá como voltar atrás. Pelo menos não se eu puder evitar. Tão grande coisa,
não é minha culpa se eles não podem hackear. Eles devem recorrer à intervenção médica e ou
asfixia em grupo, enquanto tudo o que eu estava fazendo era jogar o jogo. Ou um jogo talvez eu
deva dizer. E que jogo gay era. :-) Mas eu ainda sou um hacker e ainda (desesperadamente
talvez) tentando encontrar um portal, encontrar uma saída (deste lixo).'Você sabe oquê?'
Joseph perguntou a seu amigo, Shadow, um dia.'Eu gosto de jogar jogos de praticamente
qualquer tipo ou descrição. Mas especialmente o que considero bons jogos de computador. E
isso significa RPGs ou pelo menos KOEI da variedade Samurai/Dynasty Warriors. Não se
preocupe se tudo isso estiver passando por cima da sua cabeça como um Boeing 747.
Suponho que apenas alguns da geração mais jovem de tecnofreaks terão alguma idéia do que
estou falando. Mas basta dizer que não há nada mais doce do que derrotar um exército inteiro
de Ninjas com apenas um general e seu fiel cavalo!Além disso, no que diz respeito a jogar
xadrez, meu antigo passatempo favorito, gosto de ganhar as partidas, ou até mesmo de ganhar
as partidas que perco. Que é quando eu tive alguma influência no curso dos eventos no campo
de batalha, se não totalmente determinando/ditando o resultado.'— O que você quer dizer com
tudo isso? Shadow perguntou, confuso, se não intrigado com a explosão aparentemente
irracional do outro.'Bem...' Joseph continuou, 'Você me trancou aqui por uns três ou quatro
meses agora. Perco a noção da hora exata. Estou até começando a perder a noção da minha
gramática. Ok, então eu nunca fui muito bom nisso, como um aficionado, mas esse não é o
ponto. A questão é que quanto mais você me mantiver aqui, o que você quer que eu faça,
apenas vá embora ou algo assim? Mas eu fiz isso antes! Eu conheço as cordas desta vez. Eu
sei que não devo fazer certas coisas e que ao trair a confiança do hospital na minha confiança
nas regras da confiança estou forçando isso. Mas a questão toda é que, ao me trair, eles
quebraram minha confiança e, ao quebrá-la, não tenho intenção de voltar para onde estava
antes. Absolutamente nenhum.— Você pode tomar isso como nenhum indicador de que eu



tenho juízo, mas não há diferença. Não estou aqui para você, mas para mim mesmo, e se os
dois coincidirem, que assim seja. Deixe os doutores experimentarem comigo seu pequeno rato;
afinal, estamos nos aproximando do ano certo (chinês). E assim, deixe as ferramentas caírem
onde estiverem.'— Se você esfarelar um biscoito da sorte, os ratos vão cheirar os pedaços.
Deixe eles. Fora da madeira e no fogo eu digo. Ansioso para comer alguma coisa. Além disso,
os ratos, como os Trolls, não sabem cozinhar. Então, deixe-os vir, eu digo. Eu quero ver quantos
eu posso cortar e cortar antes que a exaustão finalmente leve a melhor sobre mim! Eles são
necrófagos, vermes e é melhor deixá-los sem alimentação.''Então, o que eu pretendo fazer
sobre a situação atual em que me encontro, então você pode perguntar?' Joseph perguntou a
seu amigo, enquanto a Sombra apenas ficou quieta e balançando a cabeça em silêncio.
Sentindo-se mais do que apenas um pouco desanimado com a aparente incapacidade de seu
outrora melhor amigo de, se não responder, pelo menos reconhecer suas perguntas que ele
tinha, se não estava atirando, pelo menos posando. Mas como se estivesse envenenado por
algum veneno de raiz incurável, seu melhor amigo só ocasionalmente balançava a cabeça e
franzia a testa. Assim, Joseph continuou implacável.— Absolutamente nada — retrucou
Joseph. — Como já disse, tenho um plano. E você pode, ou provavelmente não pode fazer
parte disso. Visto que você não teve nada a ver comigo em meu momento crítico de
necessidade, não posso me incomodar em convidá-lo para o meu quando a poeira finalmente
baixar.Deitado aqui no meio da noite. Tudo o que posso ouvir é a respiração tranquila da minha
própria sombra. Sua força me alarma e, sem meus companheiros, acho que vou escorregar
ainda mais para este poço de agora que acabei de cavar.Enquanto ele se movimenta
agressivamente pelo mundo, eu o acompanho. Antecipando cada movimento dele, assim como
ele previu o meu.Ele quer uma luta e eu quero dar-lhe uma. Mas de onde, ar rarefeito? Ainda
somos ambos homens, então, novamente, deixe-me enfatizar, sob coação, mesmo o melhor
pode se rebaixar a ponto de pensar o que nenhum homem deveria saber. E vá onde nenhum
homem deveria estar, com bastante facilidade.Eu sei que não posso lutar, mas então eu
realmente tenho que lutar? O sono, como a paz, é um grande curador; ele acalma todas as
feridas e cria pontes onde antes não havia nenhuma. Você consegue imaginar um mundo sem
ele? Como seria? Olhos turvos e nariz escorrendo, os insones corriam de consulta em consulta,
esbarrando uns nos outros no caminho e nunca chegando a lugar algum a tempo. Isso é caos e
isso é insanidade.Felizmente, nosso mundo não é assim. Em geral, para cada hora que
passamos acordados, tentamos passar outra em casa seguramente embrulhada no conforto
aconchegante de nossas próprias almofadas. Acolchoado para dormir. Assim, é e assim deve
ser.Este é o mecanismo de cura que conserta as pontes, corações e vidas de milhares de
mortes e guerras desnecessárias. Sem ela, o sangue esfria e a mente e o corpo se fecham. Eu
não sei, e você não esquece?Aos incrédulos e céticos, digo-vos isto:'Não hesite em tornar
conhecido o seu propósito. Mantenha o amanhã no presente e você receberá suas justas
recompensas, sejam elas quais forem!'Eu gostaria de me dirigir a outro demônio por um
momento, se puder. Este de raiva sendo uma fera feroz, como um dragão negro e intimamente



alinhado com seu irmão, ódio.A raiva pode motivar as pessoas a fazer todo tipo de atos
malignos. De esmurrar outro homem, tirar as luzes vivas do dia de uma virgem, exterminá-los e
matar não apenas toda a sua família, mas também toda a sua rua, bairro, cidade e país. Veja o
que eles fizeram ao Iraque e especificamente Fallujah se você quiser um exemplo concreto
dessa cláusula em operação. E foi meu inimigo que tentou esse resultado para tentar chegar
até mim. Mas ainda estou lutando.Muito parecido com como a Guarda Republicana Irlandesa
(IRA) explodiu o centro da cidade de Manchester alguns anos atrás. Eu me pergunto se Ele,
teve alguma coisa a ver com isso? Ou talvez tenha sido uma demonstração de força e
resistência no estilo vietcongue (o exército de guerrilha norte-vietnamita da guerra em meados
dos anos setenta que venceu uma guerra em que lutou com menos homens, armas e falta de
sorte). Felizmente, a Irlanda do Norte está agora em paz, e isso se deve em grande parte aos
esforços de Bill Clinton, ex-presidente dos EUA, que, apesar de suas deficiências, pode pelo
menos dizer que fez uma grande coisa em sua vida. O que, como acabei de dizer, era convocar
negociações e mediar a paz entre as facções em guerra da Irlanda do Norte. Agora, quantos de
vocês podem dizer que fizeram isso?Alcançar o tipo de ódio que a destruição em massa
implica, requer mais do que apenas um único insulto ou barragem verbal. Requer uma ofensiva
virtual abrangendo a mídia, TV, rádio e tablóides para capturar e coagir a opinião do público em
geral. É verdade que cada um terá sua própria opinião sobre isso ou aquilo. Mas ninguém é
mais forte do que Deus, nem mesmo Alá, e assim como os mentirosos e ignorantes serão
punidos no dia do Juízo, também os céus se abrirão e o Senhor, nosso salvador,
retornará.Quando os céus finalmente se abrirem e Jesus retornar à terra assim está escrito e
assim Deus destruirá o mundo para que ele possa criar um novo. A Terceira Guerra Mundial
acontece em todos os níveis, desde os programas de TV até a música do DVD e os predadores
(masculino E feminino). Quem ganhará? Isso é para você decidir.Se as vozes podem chegar
até mim, elas também podem chegar até você. Ninguém é invencível. Nem mesmo Ele. Nem
mesmo eu. Nicht mal du.Tentei me esconder nas sombras e eles pulam da noite para me pegar.
Mergulho em meus livros, jogos e DVDs e me vejo sendo enganado e cercado pelos sete
assassinos mortais. Perversão, feitiçaria, mal oculto, assassinos, idolatria, mentirosos e
adúlteros. Eles me cercaram e me prenderam. E não há saídas.Seja qual for o país que eu corro
para mim, me vejo preso e encurralado. Mas eu sou um lutador e sozinho neste mundo. Isso
tem um monte de fraquezas, mas uma força ou duas também. Como posso agir onde nenhum
outro homem ousaria agir.Ou segure-se quando todos os outros mergulharem de cabeça, como
lemingues. Por favor, ouça o que estou lhe dizendo. Vamos ficar juntos, apesar de nossas
diferenças, e lutar lado a lado, para derrotar esses inimigos com um soco de quatro milhões de
milhas. Por que quatro? Porque é o produto bruto de dois, que significa marido e mulher, que é
a raiz da família. Matemática de nível superior? Eu deveria coco.Isso é tudo o que consigo fazer
hoje (metaforicamente falando), mas amanhã pretendo flexionar meus músculos e fazer uma
corrida de duas voltas. Começando com uma caminhada. Para a cidade.Confie no Senhor e só
podemos esperar receber nossas dívidas. Que venha o sedento e quem quiser receber a água



da vida beba-a como um presente.Uma última coisa:não tenha medo da morte, só quando ela
estiver sobre você, não haverá volta. E cada milha que pisamos é outra milha nessa estrada
escorregadia para nossas graças (sepulturas). Então você cai e terá que enfrentá-lo em toda a
Sua glória sozinho. Por enquanto, vemos vagamente como em um espelho, mas um reflexo
pobre de nosso eu interior. Mas então saberemos como somos conhecidos, com verrugas e
tudo, face a face.Aqui vamos nós novamente. Estou a tomar a minha medicação e a cooperar
com os médicos tal como me foi ordenado. Mas com Deus como minha testemunha não me
curvarei a nenhum homem. Com apenas minhas sombras como companhia. A calada da noite
na calada da noite, mas ainda assim mortal.É quando os Ninjas gostam de trabalhar.
Assassinos silenciosos e mortais, invisíveis e desconhecidos. Mas eles preenchem sua visão e
seu conhecimento se você soubesse disso. Puxando as cordas de quase todas as grandes
vitórias eleitorais, até as pequenas coisas da vida, como a maneira como um urso polar se
move.Esteja ciente das cores, pois elas irão bronzear sua pele se você não tomar cuidado. Elas
vão. Mas o amor supera todas as coisas e a terceira guerra mundial não será tanto uma guerra
nuclear quanto uma guerra nuclear . Armas contra o amor. Um homem e mulher contra dois
homens e duas mulheres. Então, deve fazer-lhe a pergunta que é mais forte do que o número
dois ou quatro. Ambos são fatores do outro, e um é menor, mas o grande é necessariamente
melhor? Eu duvido.A sombra é uma fera inteligente. Ele espelhará seus pensamentos, supondo
que você seja corajoso o suficiente para apoiá-los, e então atacará. Consumindo todos os seus
desejos e se esquivando quando você tenta revidar. Então, como você luta contra isso? Tenha
força em suas convicções. Vá em fuga; ir disfarçado. Jogue-o em seu próprio jogo. Até mesmo
tente fazer suas próprias regras ou descubra quais são as regras adequadas. O julgamento e a
experimentação percorrem um longo caminho para perceber a verdade.Assim como o ritmo e a
rima são fundamentais para uma música de sucesso, também são letras e letristas. Não tenho
dúvidas de que há apenas uma luz, mas você só pode ver isso com as cortinas abertas. Isso
significa uma esposa e bebês se você tiver a sorte de ser abençoado com esses presentes. E
se você não for, não se preocupe. Deus não é exigente, e há um lugar para todos no céu se
você se atrever a atravessar aqueles portões de pérolas.No minuto em que pensam que estou
ganhando a luta, descubro que me enganaram. As hostilidades tornam-se então aparentes e
manifestas. Não quero ser uma pessoa ameaçadora, mas posso sentir meu inimigo esmagando
meu coração a cada movimento dele. E ele me tem onde ele me quer. Sinto-me um pouco
melhor agora que fumei um cigarro. Eu me sinto livre. Não comece a fumar – isso te mata. Cristo
sacrificou sua vida na cruz por nossos pecados. Eu ainda estou lutando.Então, a pergunta que
devemos nos fazer agora é esta:quem exatamente é esse inimigo contra quem estamos
lutando? Ele é realmente o próprio diabo? Com dois metros de altura, um chifre vermelho
saindo de sua testa, dez metros de comprimento, e um forcado de fogo agarrado em ambas as
mãos, procurando desesperadamente por um inimigo para atacar.Se ela for, eu vou, simples
assim. Isso não é tanto uma ameaça como uma promessa. E você acha que eu não
conseguiria? Talvez seja por isso que eles escondem as linhas ferroviárias fora de vista e sob



as pontes. Mas o transporte público faz coisas maravilhosas. E o Zimbábue era um lugar tão
legal no verão. Espero que ele me deixe ter esse bebê. Este único raio de luz em uma noite
escura e gelada. Está frio lá fora e, à medida que a escuridão se aproxima, isso realmente me
machuca. As malditas mães ignorantes estão lutando contra nós e presumivelmente
continuarão lutando até que os portões do inferno se fechem.Em seguida, o soldado dos
soldados orgulhosos. Não estou chorando tanto pela perda do meu amor, embora chore por
ela. Mas estou chorando pela perda do meu amor. E eu não seria um homem se não o fizesse.
Não é coisa de covarde chorar. Mais um humano.Aqui vamos nós novamente; está
escurecendo e, à medida que a geada se aproxima, ouço vozes. Pior do que isso, minha
memória está falhando. Não me lembro bem de nomes, mas as opções disponíveis ao meu
paladar são simplificadoras. Atualmente estou olhando para giz e queijo. Um acostumava o
outro a comer. Não muito de um estilo de vida é? Mas todos devem escrever
ocasionalmente.Hoje me reconciliei ou deveria ser repreendido com alguns dos meus melhores
amigos, compartilhando conversas complexas e felizes no último andar de uma casa em
chamas. Não é que eu não goste de jogar. Estou tão viciado quanto o próximo homem. Ainda
de alguma forma, e com bastante frequência recentemente, na verdade, tenho me sentido
cansado. Tão cansado, na verdade, que ontem eu nem ousei levantar a caneta para o papel.
Chame-me um rato, mas eu prefiro pensar em mim como um gato. É como a grande sombra
disse uma vez, enquanto as raposas são predadoras e astutas, na verdade são apenas um
híbrido entre o cão leal e o gato independente. Mas uma raposa é um predador; eles estão fora
para a carne e rápido e tranquilo. Comparado a uma raposa eu sou mais como um lenhador
'Timber!'A paternidade oferece uma série de responsabilidades e prioridades. Em primeiro
lugar, para o bebê, em segundo lugar para a mãe e em terceiro lugar para mim. Certificando-me
de que eu melhore, melhore e saia daqui.Eu amo minha família; eles são a coisa mais
importante para mim no mundo inteiro. Tenho fé, esperança e caridade para me guiar por essas
águas turbulentas e suspeito muito que o resultado desta batalha comigo (será) um testemunho
da santa compaixão espiritual do mundo em geral. Aqui está olhando para você, garoto.Vamos
especular por um minuto sobre a vida extraterrestre. Eu sei o que os livros dizem: que não há
mais nada além do planeta Terra. Nada mais além desta rocha de mar e areia e peixes. Que a
vida além de um é impossível.E o que a ciência moderna nos diz também? Que isso é
impossível: uma mera invenção da imaginação dos boffins de ficção científica que não têm
nada melhor para fazer do que passar o tempo girando os polegares. Mas o que eu peço a você
dá a esses cientistas supostamente 'todo-poderosos' e 'tudo que sabem' alcançar e dominar
qualquer outra pessoa em particular, especialmente aqueles indivíduos criativos que ousam
sonhar e aqueles excitantes que ousam fazê-lo também.O tempo é muitas vezes considerado
em anos, medido em grande parte desde o nascimento da sede dois milênios atrás. Então, o
que dizer do futuro e, talvez mais importante, o presente. Por toda a preocupação com os
objetivos que ainda não alcançamos ou os erros que já cometemos, muitas vezes esquecemos
as conquistas ou perdas de hoje. Não estou dizendo que todo mundo esquece o tempo todo.



Longe disso, na verdade. A maioria das pessoas parece se lembrar por algum tempo. Mas serei
honesto com você; Eu só tive alguns amigos íntimos que conheci que apreciam a vida pelo que
ela é quando ela é, precisamente agora. Então, mais é uma pena que eles tenham, ou pelo
menos alguns deles tenham sido arrebatados desta terra de fartura, em idades prematuras e
imaturas. Vamos manter suas memórias pacificamente.É um pouco cedo para eu acordar, mas
quero conversar um pouco com você. Quando digo cedo, não quero dizer que estamos juntos
agora. Quero dizer, não somos. O amanhecer está no horizonte. Posso cheirá-lo e senti-lo
através do canto dos pássaros e quando os melros erguem suas cabeças feias. O amanhecer
está apenas começando a nascer. Eu até ouvi um tweet de pardal hoje e isso é um bom
começo de dia.Eu acho que algumas pessoas podem disfarçar a fé muito facilmente como um
mágico gira suas cartas ou um jogador chama suas mãos (e embaralha o baralho), eu percebo
também que certos Ninjas das sombras têm essa habilidade até um bom par, mas não os
Ninjas da luz. Eles estão muito mais preocupados em dizer a verdade e fazer ações boas e
honestas para o bem-estar da humanidade do que com os interesses de quaisquer mestres ou
organizações individuais obscuras.Ontem recebi uma faixa branca honorária em Ninjitsu. Isto
éuma conquista e tanto para alguém nascido no país errado, na escola errada, na época
errada. Mas além de jogador eu sou (aprendendo a ser) um lutador. E vou comprar o terno e
usar o distintivo com orgulho.Se atingi meu objetivo de emancipação humana nesta espécie,
como pai, resta saber. Mas valorizo   o amor da minha vida como a melhor coisa que já me
aconteceu, o que é, e por isso vou fazer este trabalho tocar a madeira.Lamento que tantas
pessoas tenham morrido. Mas eu realmente ficaria mais feliz se eles parassem de lutar agora.
Não sei como podemos pôr fim à Terceira Guerra Mundial. Eu aprecio que se eu caísse morto
resolveria todos os problemas de alguém. Mas não resolveria o meu, e certamente não iria
simplesmente acabar com a guerra. Ao invés de uma retirada covarde como na saída do Vietnã
praticamente destruiu aquele país.Acho que o que precisamos agora é de paz e reconciliação.
E diálogo multi-religioso. Se eu posso estudar outras religiões como hinduísmo, islamismo e
cristianismo, não vejo por que os soldados na linha de frente não podem fazer o mesmo. E
aposto que, se eles aprendessem um pouco mais sobre os grudentos que estão enganando,
isso ajudaria muito a resolver os problemas do mundo. Mas oh sim, desculpe, eu esqueci que
isso é guerra e quando alguém bate em vez de liberar, você aplica mais pressão até que eles
morram. Então, o que você está me dizendo? Que os morteiros continuam a cair? Ah, mas você
ganhou esta guerra, o último grito de uma raposa moribunda dificilmente requer um chute no
rosto, não é?De quem é o mestre de todos os grandes mestres do mundo? Nem Bruce Lee,
nem mesmo Jackie Chan ou mesmo homem-elefante. Olhe com os olhos e ouça com os
ouvidos, sinta com o coração e chore com as lágrimas. Os homens maus me cercam
novamente e não tenho saída. Eles me drogaram até os olhos. Tente me confinar, antecipar
meus passos e me apunhalar pelas costas. Mas não tenho mais tempo para suas mentiras. Eu
vi a luz e quanto mais me aproximo de seu calor, acho que ela me atrai e me arrasta.Não posso
escapar do amor de Deus agora. Estou preso em sua rede. Eu luto e luto, mas só me vejo me



afogando ainda mais no mar da compaixão. Uma metáfora engraçada (uso de), mas mesmo
assim verdadeira.'Como posso escrever quando minhas mãos estão amarradas e minha língua
está suja?' Joe implorou à sombra um dia depois de uma sessão particularmente difícil (fumar).
Eu aprecio o que acontece comigo é de minha própria ruína, que o submundo é um lugar sujo e
as sentenças de prisão têm tempo e razão.Tenho sorte na medida em que tenho bom senso e
razão e vi a lua através das nuvens nesta noite escura e agourenta. Então, como uma múmia,
eu deito neste sarcófago e espero meu tempo. E desta vez, quando eu sair, não haverá como
voltar atrás. Misericórdia não pedida (assim) nenhuma dada. E eu sou um homem e eu sou um
lutador e tenho lutado pelo muito procurado, mas raramente realizado ideal de cavalheiro. E
hoje eu parei de fumar para o crédito da minha noiva e do meu bebê.Hoje meu pai concordou
em aumentar e iniciar um pagamento regular para ela, mensalmente, o que é mais do que
apenas bom, mas um movimento crítico em um mundo amplamente paralisado e insensível.
Pelo menos é assim que se sente estar aqui!Hoje fumei um baseado. Quando digo que fumei
um baseado, realmente quero dizer que fumei um cigarro como se fosse um baseado. E quando
digo que foi um baseado, quero dizer que inalei profundamente até a raiz do meu intestino, e
quando digo que foi a raiz do meu intestino, quero dizer os ossos dos meus braços. E quando
digo os ossos em meus braços, quero dizer a sinecura segurando meus ossos em meus braços
e meus braços em meus pulsos e meus ombros e minha cintura e minhas calças. E quando
digo que fumei um baseado, quero dizer que fumei um crack sujo misturado com açúcar
mascavo.
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