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WWAARRNNIINNGG    
RReepprroodduuccttiioonn  oorr  ttrraannssllaattiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  wwoorrkk  wwiitthhoouutt  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  
tthhee  ccooppyyrriigghhtt  oowwnneerr  iiss  iilllleeggaall..  RReepprroodduuccttiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ppuubblliiccaattiioonn,,  
ssttoorriinngg  iinn  rreettrriieevvaall  ssyysstteemm,,  oorr  ttrraannssmmiissssiioonn  iinn  aannyy  ffoorrmm  rreeqquuiirreess  aa  pprriioorr  
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EESSSSAAYY  WWRRIITTIINNGG  

““LLiitteerraarryy  ccoommppoossiittiioonn  iiss  tthhee  aarrtt  ooff  eexxpprreessssiinngg  tthhoouugghhtt  oorr  ffeeeelliinngg  eeffffeeccttiivveellyy  bbyy  
wwoorrddss””,,  ssaayyss  aa  mmooddeerrnn  ggrraammmmaarriiaann..  TThhee  wwoorrdd  ““eessssaayy””,,  wwhheenn  ffuunnccttiioonniinngg  aass  
vveerrbb,,  mmeeaannss  ““ttoo  aatttteemmpptt  oorr  ssttrriivvee””;;  hhoowweevveerr,,  iinn  lliitteerraattuurree  eessssaayy  ssttaannddss  ffoorr  ““aa  
lliitteerraarryy  ccoommppoossiittiioonn  oonn  aannyy  ssuubbjjeecctt..””  EEssssaayy  iiss  aa  mmeeddiiuumm  ooff  ccoommppoossiittiioonn  tthhaatt  hhaass  
bbeeccoommee  aa  ssttaannddaarrdd  ssttyyllee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  aaccaaddeemmiiccss,,  ooff  nnoonn--ffiiccttiioonnaall  wwrriittiinngg..  
TTooddaayy,,  ffrroomm  sscchhoollaarrllyy  ooppiinniioonnss  ttoo  nneewwssppaappeerr  ccoolluummnnss,,  ffrroomm  ccoommppoossiittiioonnss  
ggiivviinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  nnaarrrraattiivvee  ddeettaaiillss,,  aallmmoosstt  eevveerryy  nnoonn--ffiiccttiioonnaall  ppiieeccee  ooff  
wwrriittiinngg  ffaallllss  iinnttoo  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  eessssaayy..  SSoommee  ffaammoouuss  eessssaayyss  iinn  EEnngglliisshh  aarree  tthhoossee  
wwrriitttteenn  bbyy  SSiirr  FFrraanncciiss  BBaaccoonn  aanndd  LLoorrdd  MMccCCaauulleeyy,,  wwhheerreeooff  tthhee  ffoorrmmeerr’’ss  eessssaayyss  
aarree  ccoommpprreesssseedd  aanndd  eellooqquueenntt  aanndd  tthhee  llaatttteerr’’ss  aarree  vveerrbboossee  aanndd  lleennggtthhyy..  WWee  wwiillll  
aadddd  bbeellooww  aa  ssppeecciimmeenn  eessssaayy  bbyy  FFrraanncciiss  BBaaccoonn  ttoo  lleett  oouurr  rreeaaddeerrss  hhaavvee  aa  mmoosstt  
iinnssppiirriinngg  iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthhee  ppiitthhyy  aanndd  eellooqquueenntt  ccoommppoossiittiioonn  ooff  eessssaayy..  

IInn  tthhee  ccuurrrreenntt  iinnssttaannccee,,  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  aaccaaddeemmiicc  eessssaayy  
eexxcclluussiivveellyy——tthhee  oonnee  tthhaatt  ssttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommmmiitt  ttoo  wwrriittiinngg  wwhhiillee  
ttaakkiinngg  ppoosstt--mmaattrriiccuullaattiioonn  eexxaammiinnaattiioonnss..    

  
SSTTRRUUCCTTUURREE  

AAnn  eessssaayy  mmuusstt  bbee  bbaallaanncceedd  aanndd  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt..  IIff  oouuttlliinneess  aarree  aa  
rreeqquuiirreemmeenntt  aasskkeedd  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerr,,  mmaakkee  uupp  yyoouurr  mmiinndd  ttoo  ffoollllooww  aa  sseeqquueennccee  ooff  
tthhiinnggss  aanndd  ccoommmmiitt  tthhiiss  sseeqquueennccee  oonn  tthhee  ppaappeerr  iinn  aann  iinnddeenntteedd  oorr  nnuummbbeerreedd  wwaayy..  
OOuuttlliinneess  sseerrvvee  aass  tthhee  sskkeelleettoonn  ooff  tthhee  bbooddyy  ooff  tteexxtt,,  wwiitthhoouutt  wwhhiicchh,,  nnoo  eessssaayy  ccaann  
bbee  ccoonnggrruuoouuss  oorr  ccoonncciissee..  IIff  tthhee  oouuttlliinneess  aarree  nnoott  ddeemmaannddeedd,,  ssttiillll  ssppeenndd  ssoommee  ttiimmee  
ttoo  mmaakkee  aa  mmeennttaall  sskkeettcchh  ooff  wwhhaatt  yyoouu  aarree  ggooiinngg  ttoo  wwrriittee  aanndd  tthheenn  ddiivviiddee  yyoouurr  
ssuubbjjeecctt  iinnttoo  ddiiffffeerreenntt  sseeccttiioonnss..  NNooww  tthheessee  sseeccttiioonnss  wwiillll  ffuunnccttiioonn  aass  yyoouurr  oouuttlliinneess,,  
ffoorr  eeaacchh  ooff  tthheemm  wwiillll  rreepprreesseenntt  aatt  lleeaasstt  oonnee  oorrggaanniicc  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoommppoossiittiioonn..  AAnn  
oouuttlliinnee  ddooeess  nnoott  mmeeaann  ttoo  wwrriittee  ssoommeetthhiinngg  aass  aa  hheeaaddiinngg  iinn  tthhee  ppaappeerr,,  bbuutt  iitt  ssttaannddss  
ffoorr  aa  gguuiiddiinngg  iiddeeaa  tthhaatt  kknniittss  oonnee  aafftteerr  aannootthheerr  aallll--iimmppoorrttaanntt  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  eessssaayy..  
AAnn  eessssaayy  sshhoouulldd,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aann  eexxppeerrtt,,  ““bbeeggiinn  wwiitthh  tthhee  mmoosstt  rreecceenntt  ggeenneerraall  
ssuurrvveeyy  ooff  tthhee  ttooppiicc””  ccoovveerriinngg  aanndd  iinncclluuddiinngg  iinn  tthhee  eessssaayy  tthhee  llaatteesstt  rreesseeaarrcchh  oonn  tthhee  
ttooppiicc..11  

TToo  bbeeggiinn  tthhee  eessssaayy  iinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  wwaayy,,  ddoo  nnoott  ggeett  iinnttoo  tthhee  ddeettaaiilleedd  
ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ssttrraaiigghhttaawwaayy;;  rraatthheerr  iinnsseerrtt  aa  ssmmaallll  iinnttrroodduuccttoorryy  
ppaarraaggrraapphh  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  aatt  ffiirrsstt..  UUssee  ssmmaallll  sseenntteenncceess  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  ttoo  aavvooiidd  
ssyynnttaaccttiicc  llaappsseess..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  eemmppllooyyiinngg  ooff  ssuubbjjeecctt--ddeeffiinniittiioonn  ffrroomm  ssoommee  
ssttaannddaarrdd  ddiiccttiioonnaarriieess,,  ssuucchh  aass  OOxxffoorrdd  DDiiccttiioonnaarryy  oorr  WWeebbsstteerr  DDiiccttiioonnaarryy,,  wwoouulldd  
bbee  aa  ggrreeaatt  ddeevviiccee  ttoo  lleeaavvee  aa  hheeaalltthhyy  iimmpprreessssiioonn..  SSiimmiillaarrllyy,,  sscchhoollaarrllyy  qquuoottaattiioonnss  
wwoouulldd  bbee  aapppprreecciiaatteedd  aass  wweellll..    

AA  ggoooodd  eessssaayy  wwiillll  eesssseennttiiaallllyy  ppoosssseessss  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ddeessccrriibbeedd  
iimmmmeeddiiaatteellyy  bbeellooww::  

aa..  OOrrggaanniicc  uunniittyy  

                                                 
11  JJoohhnn  CCllaanncchhyy  &&  BBrriiggiidd  BBaallllaarrdd,,  HHooww  ttoo  WWrriittee  EEssssaayyss,,  LLoonnggmmaann  MMeellbboouurrnnee::  CChheesshhiirree  PPttyy  LLiimmiitteedd,,  
11998833,,  PP..  2211  
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bb..  SSeeqquueennttiiaall  oorrddeerr  
cc..  BBrreevviittyy  aanndd  eellooqquueennccee  
dd..  IImmppeerrssoonnaall  ttoouucchh  ((uunnlleessss  aasskkeedd  ffoorr  yyoouurr  oowwnn  ooppiinniioonn))  
ee..  AAnn  aarrgguummeennttaattiivvee  &&  ssuummmmaarriizziinngg  ccoonncclluussiioonn    

  

LLAANNGGUUAAGGEE  &&  SSYYNNTTAAXX  
LLaanngguuaaggee  sshhoouulldd  bbee  nneeiitthheerr  ttoooo  eeaassyy  nnoorr  ttoooo  ccoommpplleexx..  SSiimmppllee,,  uunnddeerrssttaannddaabbllee  
llaanngguuaaggee  wwiitthh  ffeeww  mmiissttaakkeess  iiss  ffaarr--bbeetttteerr  tthhaann  ssoopphhiissttiiccaatteedd  llaanngguuaaggee  wwiitthh  qquuiittee  aa  
ffeeww  mmiissttaakkeess..  EErrrroorrss  ooff  ssyynnttaaxx  hhaavvee  eexxttrreemmeellyy  nneeggaattiivvee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  rreeaaddeerr;;  
tthheerreeffoorree,,  iitt  iiss  ssttrroonnggllyy  ssuuggggeesstteedd  ttoo  aavvooiidd  ssyynnttaaxx  mmiissttaakkeess  aass  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee..  
FFoorr  eessssaayy  wwrriittiinngg,,  aa  ggoooodd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tteennsseess  ((aaccttiivvee  &&  ppaassssiivvee  vvooiicceess))  iiss  
iinneevviittaabbllee..  AA  mmiinndd  tteeeemmeedd  wwiitthh  iiddeeaass  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ppeenn  ddoowwnn  tthhoossee  iiddeeaass  uunnttiill  iitt  
hhaass  tthhee  ppoowweerr  ooff  llaanngguuaaggee..  TThhiiss  llaanngguuaaggee--ffaaccttoorr  ffuurrtthheerr  ddeemmaannddss  ssmmaarrtt  sseelleeccttiioonn  
ooff  wwoorrddss  aanndd  aa  ggoooodd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthheeiirr  uussee..    
  

OOUUTTLLIINNEESS  

OOxxffoorrdd  AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerr’’ss  DDiiccttiioonnaarryy  ddeeffiinneess  ‘‘oouuttlliinnee’’  aass  ““aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  
mmaaiinn  ffaaccttss  oorr  ppooiinnttss  iinnvvoollvveedd  iinn  ssoommeetthhiinngg..””  TThhee  uussee  ooff  ‘‘oouuttlliinneess’’  iinn  eessssaayy--
wwrriittiinngg  iiss  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  tteecchhnniiqquuee  ttoo  oorrggaanniizzee  oouurr  ddiissoorrddeerrllyy  tthhoouugghhttss  aanndd  
ffooccuuss  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  TThhiiss  iiss  ssiimmppllyy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  wwee  ddoo  nnoott  mmaakkee  aannyy  
mmiissttaakkeess  wwhhiillee  ccoommmmiittttiinngg  oouurr  tthhoouugghhttss  ttoo  wwrriittiinngg..  WWeellll--ssttrruuccttuurreedd  aanndd  
bbaallaanncceedd  oouuttlliinneess  aarree  aann  eenndd  iinn  tthheemmsseellvveess  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aa  ppuurrppoossee,,  ffoorr  wweellll--
ssttrruuccttuurreedd  oouuttlliinneess  mmaakkee  iitt  ffaarr  eeaassyy  aanndd  ssiimmppllee  ttoo  oorrggaanniizzee  aallll  tthhee  tteexxtt  ppuuttttiinngg  
iiddeeaass  iinn  aa  sseeqquueennccee  aanndd  wwrriittee  tthhee  eessssaayy..  TThhiiss  bbaallaanncciinngg  aanndd  ssttrruuccttuurriinngg  ooff  
oouuttlliinneess  hheellpp  uuss  mmoovvee  ‘‘ppooiinntt  ttoo  ppooiinntt’’  aanndd  ‘‘sstteepp  ttoo  sstteepp’’  wwiitthh  ggrreeaatt  eeaassee,,  wwhhiicchh,,  
iinn  ttuurrnn,,  ccrreeaatteess  aa  ‘‘nnaattuurraallnneessss’’  iinn  tthhee  ffllooww  ooff  tthhee  eessssaayy..  IInn  tthhee  ssmmooootthh  ffllooww  ooff  tthhee  
eessssaayy,,  tthheerreebbyy,,  ppooppss  uupp  wwhhaatt  iiss  ccaalllleedd  tthhee  ““ppuunncchh  lliinnee””  lleeaaddiinngg  ffoorrtthh  ttoo  tthhee  
ccoonncclluussiioonn..  

OOuuttlliinneess  ccaann  bbee  wwrriitttteenn  iinn  ttwwoo  wwaayyss..  WWee  ccaann  eeiitthheerr  uussee  ccoommpplleettee  
sseenntteenncceess  ccoonnttaaiinniinngg  ffiinniittee  vveerrbb  oorr  wwrriittee  oouuttlliinneess  iinn  aa  ““hheeaaddiinngg””  ssttyyllee..  II  pprreeffeerr  
tthhee  hheeaaddiinngg  ssttyyllee,,  aanndd  iitt  iiss  tthhiiss  ssttyyllee  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhiiss  bbooookk..  GGiivviinngg  
ccoommpplleettee  sseenntteenncceess  oorr  hheeaaddiinnggss  aass  oouuttlliinneess  uunnddeerr  ttrraaddiittiioonnaall  11,,  22,,  33,,  44  aanndd  55  
oouuttlliinnee--mmaarrkkeerrss  oorr  eexxcclluuddiinngg  tthheessee  mmaarrkkeerrss  mmaakkee  nnoo  rreeaall  ddiiffffeerreennccee..  HHoowweevveerr,,  
wwhhaatt  iiss  iimmppoorrttaanntt  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  iiss  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  oouuttlliinneess..  TThhee  ‘‘ttiittllee’’  
sshhoouulldd  bbee  ppllaacceedd  aatt  tthhee  ttoopp,,  aanndd  tthheenn  sshhoouulldd  ffoollllooww  tthhee  ‘‘iinnttrroodduuccttiioonn’’..  TThhee  
uuppccoommiinngg  oouuttlliinneess  sshhoouulldd  ccoovveerr  tthhee  ‘‘mmaaiinn  bbooddyy’’  ooff  tthhee  eessssaayy  tthhaatt  iiss  uussuuaallllyy  
ccllaasssseedd  iinn  ddiiffffeerreenntt  sseeccttiioonnss..  EEaacchh  sseeccttiioonn  iiss  rreepprreesseenntteedd  bbyy  aa  ‘‘ppaarraaggrraapphh’’,,  aanndd  iitt  
iiss  tteecchhnniiccaallllyy  aapppprroopprriiaattee  ttoo  ssuuppppllyy  aann  oouuttlliinnee  ffoorr  eeaacchh  ooff  ssuucchh  sseeccttiioonnss..  
CCoonncclluussiioonn  ccoommeess  iinn  tthhee  eenndd..  TThhee  ccoonncclluussiioonn  hhaass  ttwwoo  cchhiieeff  oobbjjeeccttiivveess::  ((ii))  tthhee  
ssuummmmaarryy  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevviiddeenncceess  sshhoowwiinngg  hhooww  tthhee  eessssaayy  wwrriitteerr  
hhaass  rreeaacchheedd  tthhiiss  ccoonncclluussiioonn,,  aanndd  ((iiii))  eessssaayy  wwrriitteerrss  ccoonncclluuddiinngg  rreemmaarrkkss..  

AAnn  oouuttlliinnee  hheellppss  uuss  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  lleennggtthh  ooff  tthhee  eessssaayy  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  
oorrggaanniizzee  oouurr  tthhoouugghhttss..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  oouuttlliinneess  aarree  aallssoo  aa  ggrreeaatt  hheellpp  aatt  ddeetteerrmmiinniinngg  
tthhee  lleennggtthh  ooff  ppaarraaggrraapphhss..  WWee  sshhoouulldd  ddoo  wweellll  ttoo  bbeeaarr  iinn  mmiinndd  tthhaatt  aa  ggoooodd  
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oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  oouuttlliinneess  ccaann  mmaakkee  oouurr  wwoorrkk  ooff  wwrriittiinngg  aann  eessssaayy  aass  eeaassyy  aanndd  
ssiimmppllee  aass  ‘‘ffiilllliinngg  iinn  bbaannkkss’’..  WWee  ccaann  ssaayy,,  tthheerreeffoorree,,  wwiitthh  ggrreeaatt  eeaassee  tthhaatt  oouuttlliinneess  
gguuiiddee  uuss  ffrroomm  bbeeggiinnnniinngg  tthhrroouugghh  mmiiddddllee  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  eessssaayy..  
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SSppeecciimmeenn  EEssssaayy  
  

OOff  SSttuuddiieess  

SSttuuddiieess  sseerrvvee  ffoorr  ddeelliigghhtt,,  ffoorr  oorrnnaammeenntt,,  aanndd  ffoorr  aabbiilliittyy..  TThheeiirr  cchhiieeff  uussee  
ffoorr  ddeelliigghhtt  iiss  iinn  pprriivvaatteenneessss  aanndd  rreettiirriinngg;;  ffoorr  oorrnnaammeenntt  iiss  iinn  ddiissccoouurrssee;;  aanndd  ffoorr  
aabbiilliittyy  iiss  iinn  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  aanndd  ddiissppoossiittiioonn  ooff  bbuussiinneessss..  FFoorr  eexxppeerrtt  mmeenn  ccaann  
eexxeeccuuttee,,  aanndd  ppeerrhhaappss  jjuuddggee  ooff  ppaarrttiiccuullaarrss,,  oonnee  bbyy  oonnee;;  bbuutt  tthhee  ggeenneerraall  ccoouunnsseellss,,  
aanndd  tthhee  pplloottss  aanndd  mmaarrsshhaalllliinngg  ooff  aaffffaaiirrss,,  ccoommee  bbeesstt  ffrroomm  tthhoossee  tthhaatt  aarree  lleeaarrnneedd..  
TToo  ssppeenndd  ttoooo  mmuucchh  ttiimmee  iinn  ssttuuddiieess  mmaakkee  jjuuddggeemmeenntt  wwhhoollllyy  bbyy  tthheeiirr  rruulleess  iiss  tthhee  
hhuummoouurr  ooff  aa  sscchhoollaarr..  TThheeyy  ppeerrffeecctt  nnaattuurree,,  aanndd  aarree  ppeerrffeecctteedd  bbyy  eexxppeerriieennccee::  ffoorr  
nnaattuurraall  aabbiilliittiieess  aarree  lliikkee  nnaattuurraall  ppllaannttss,,  tthhaatt  nneeeedd  pprruunniinngg  bbyy  ssttuuddyy;;  aanndd  ssttuuddiieess  
tthheemmsseellvveess  ddoo  ggiivvee  ffoorrtthh  ddiirreeccttiioonnss  ttoooo  mmuucchh  aatt  llaarrggee,,  eexxcceepptt  tthheeyy  bbee  bboouunnddeedd  iinn  
bbyy  eexxppeerriieennccee..  CCrraaffttyy  mmeenn  ccoonntteemmnn  ssttuuddiieess;;  ssiimmppllee  mmeenn  aaddmmiirree  tthheemm;;  aanndd  wwiissee  
mmeenn  uussee  tthheemm::  ffoorr  tthheeyy  tteeaacchh  nnoott  tthheeiirr  oowwnn  uussee;;  bbuutt  tthhaatt  iiss  aa  wwiissddoomm  wwiitthhoouutt  
tthheemm  aanndd  aabboovvee  tthheemm,,  wwoonn  bbyy  oobbsseerrvvaattiioonn..  RReeaadd  nnoott  ttoo  ccoonnttrraaddiicctt  aanndd  ccoonnffuuttee;;  
nnoorr  ttoo  bbeelliieevvee  aanndd  ttaakkee  ffoorr  ggrraanntteedd;;  nnoorr  ttoo  ffiinndd  ttaallkk  aanndd  ddiissccoouurrssee;;  bbuutt  ttoo  wweeiigghhtt  
aanndd  ccoonnssiiddeerr..  SSoommee  bbooookkss  aarree  ttoo  bbee  ttaasstteedd,,  ootthheerrss  ttoo  bbee  sswwaalllloowweedd,,  aanndd  ssoommee  
ffeeww  ttoo  bbee  cchheewweedd  aanndd  ddiiggeesstteedd::  tthhaatt  iiss,,  ssoommee  bbooookkss  aarree  ttoo  bbee  rreeaadd  oonnllyy  iinn  ppaarrttss;;  
ootthheerr  ttoo  bbee  rreeaadd  bbuutt  nnoott  ccuurriioouussllyy;;  aanndd  ssoommee  ffeeww  ttoo  bbee  rreeaadd  wwhhoollllyy,,  aanndd  wwiitthh  
ddiilliiggeennccee  aanndd  aatttteennttiioonn..  SSoommee  bbooookkss  aallssoo  mmaayy  bbee  rreeaadd  bbyy  ddeeppuuttyy,,  aanndd  eexxttrraaccttss  
mmaaddee  ooff  tthheemm  bbyy  ootthheerrss::  bbuutt  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  oonnllyy  iinn  tthhee  lleessss  iimmppoorrttaanntt  aarrgguummeennttss  
aanndd  tthhee  mmeeaanneerr  ssoorrtt  ooff  bbooookkss;;  eellssee  ddiissttiilllleedd  bbooookkss  aarree  lliikkee  ccoommmmoonn  ddiissttiilllleedd  
wwaatteerrss,,  ffllaasshhyy  tthhiinnggss..  RReeaaddiinngg  mmaakkeetthh  aa  ffuullll  mmaann;;  ccoonnffeerreennccee  aa  rreeaaddyy  mmaann;;  aanndd  
wwrriittiinngg  aann  eexxaacctt  mmaann..  AAnndd  tthheerreeffoorree,,  iiff  aa  mmaann  wwrriittee  lliittttllee  hhee  hhaadd  nneeeedd  hhaavvee  aa  
pprreesseenntt  wwiitt;;  aanndd  iiff  hhee  rreeaadd  lliittttllee  hhee  hhaadd  nneeeedd  hhaavvee  mmuucchh  ccuunnnniinngg  ttoo  sseeeemm  ttoo  kknnooww  
tthhaatt  hhee  ddootthh  nnoott..  HHiissttoorriieess  mmaakkee  mmeenn  wwiissee;;  ppooeettss,,  wwiittttyy;;  tthhee  mmaatthheemmaattiiccss,,  ssuubbttllee;;  
nnaattuurraall  pphhiilloossoopphhyy,,  ddeeeepp;;  mmoorraall,,  ggrraavvee;;  llooggiicc  aanndd  rrhheettoorriicc,,  aabbllee  ttoo  ccoonntteenndd..  
AAbbeeuunntt  ssttuuddiiaa  iinn  mmoorreess..  NNaayy  tthheerree  iiss  nnoo  ssttoonndd  oorr  iimmppeeddiimmeenntt  iinn  tthhee  wwiitt  bbuutt  mmaayy  
bbee  wwrroouugghhtt  oouutt  bbyy  ffiitt  ssttuuddiieess::  lliikkee  aass  ddiisseeaasseess  ooff  tthhee  bbooddyy  mmaayy  hhaavvee  aapppprroopprriiaattee  
eexxeerrcciisseess..  BBoowwlliinngg  iiss  ggoooodd  ffoorr  tthhee  ssttoonnee  aanndd  rreeiinnss;;  sshhoooottiinngg  ffoorr  tthhee  lluunnggss  aanndd  
bbrreeaasstt;;  ggeennttllee  wwaallkkiinngg  ffoorr  tthhee  ssttoommaacchh;;  rriiddiinngg  ffoorr  tthhee  hheeaadd;;  aanndd  tthhee  lliikkee..  SSoo  iiff  aa  
mmaann’’ss  wwiitt  bbee  wwaannddeerriinngg,,  lleett  hhiimm  ssttuuddyy  tthhee  mmaatthheemmaattiiccss;;  ffoorr  iinn  ddeemmoonnssttrraattiioonnss,,  iiff  
hhiiss  wwiitt  bbee  ccaalllleedd  aawwaayy  nneevveerr  ssoo  lliittttllee,,  hhee  mmuusstt  bbeeggiinn  aaggaaiinn..  IIff  hhiiss  wwiitt  bbee  nnoott  aapptt  ttoo  
ddiissttiinngguuiisshh  oorr  ffiinndd  ddiiffffeerreenncceess,,  lleett  hhiimm  ssttuuddyy  tthhee  sscchhoooollmmeenn;;  ffoorr  tthheeyy  CCyymmiinnii  
sseeccttoorreess..  IIff  hhee  bbee  nnoott  aapptt  ttoo  bbeeaatt  oovveerr  mmaatttteerrss,,  aanndd  ttoo  ccaallll  uupp  oonnee  tthhiinngg  ttoo  pprroovvee  
aanndd  iilllluussttrraattee  aannootthheerr,,  lleett  hhiimm  ssttuuddyy  llaawwyyeerrss’’  ccaasseess..  SSoo  eevveerryy  ddeeffeecctt  ooff  mmiinndd  mmaayy  
hhaavvee  aa  ssppeecciiaall  rreecceeiipptt..  

((SSiirr  FFrraanncciiss  BBaaccoonn))  
 


