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CIvitrbs'GaNakarsIu
ANARCHARSIS

KKaatt''VVnnccUUllmmkkrrss''eennAA®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn    eennAAkk~~̈̈ggssmm&&yyGGUULLSSBB¥¥""aaddTTII4477,,    eehhIIyy
®®ttUUvvVVnneeKKssmm¬¬aabb''eennAAeeBBllbbnnii††ccee®®kkaayymmkk    bbnnÊÊaabb''BBIIKKaatt''VVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAA®®ssuukk
rrbbss''KKaatt''vviijj  ––  ®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddlleeKKGGaaccssnnii~~ddΩΩaannVVnnffaa  KKaatt''VVnneekkIIttmmkkkk~~̈̈gg
ssmm&&yyTTssßßnnvviiTTUUeeppßßgg@@  EEddllVVnneerroobbrraabb''rrYYccmmkkeehhIIyy  ..

�                               �

�

GGaaNNaakkaarrssIIuu,,  CCnnCCaattiissIIuutt  ((Scythe))  mmaanneeKKaarrmm¥¥ggaarrdd**xxııgg''xxııss''kk~~̈̈ggccMMeeNNaamm
GG~~kk®®VVCC∆∆TTSSggLLaayy  ..  KKaatt''®®ttUUvvCCaabbÌÌËËnnrrbbss''GGaaNNaaKKII√√ddaa,,  rraaCCaaeennAA®®bbeeTTssssIIuuFFII  eehhII
yy®®ttUUvvCCaakkUUnnrrbbss''ggUUrrss''  eehhIIyynniigg®®ssIICCaattii®®kkiikkmm~~aakk''  ––  KKWWeehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyy  eeTTIIbb
KKaatt''mmaannmmeeFF¥¥aaVVyyGGaacceerroonneeccHHPPaassaaddll''BBIIrr..  KKaatt''mmaannbbJJÔÔaassµµaarrttIIvvaagg´́vveehhIIyy
mmaannssMMnnYYnneehhaavvaarrEEbb¬¬kkeeKKEEffmmeeTToottppgg  ..  KKaatt''mmaanneesscckkII††kk¬¬aahhaanneemmaaHHmmuutt  ®®bbkkbb
eeddaayykkiirriiyyaannwwggnnrreennAA®®KKbb''eerrOOggGGII√√@@TTSSggGGss''EEddllKKaatt''ssMMeerrcceeFFII√√  ..    eennAA®®KKbb''eeBBll
TTSSggGGss''  KKaatt''eess¬¬øøkkJJkk''eeddaayyrrMMuuxx¬¬ÁÁnnnnwwggssMMBBtt''BBIIrrCCaann''  eehhIIyyrrss''eennAAeeddaayyssaarr
EEttppwwkkTTwwkkeeddaaHHeeKKaa  nniiggbbrriieePPaaKKÂÂhh√√ËËmm""aass''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''KKaatt''EEttgg
®®bb®®BBwwtt††eeTTAAttaammEEbbbbEEppnnCCaaeeXX¬¬aaggXX¬¬aaxxII¬¬@@  ®®bbee®®CCoottccUUllKK~~aa  eehhIIyymmaannllkk≈≈NN:

®®bbjjaabb''®®bbjjaall''ppgg  ..  eehhIIyyeeddaayybbuurrssmm~~aakk''eennHH  KKµµaannkkaarrrraaffyykk~~̈̈ggeerrOOggGGII√√@@TTSS
ggGGss''  KKaatt''EEttggEEttVVnnssMMeerrcceeKKaalleeddAA  kk~~¨̈ggkkiiccççkkaarrEEddllKKaatt''VVnnee®®CCoottEE®®CCkkccUUll
eeFFII√√CCaanniiccçç  ..  rreebboobbEEbbbbbbTTEEddllKKaatt''nniiyyaayyssII††  eeJJrreeBBjjeeddaayyeesscckkII††mmaann:

nniigg®®bbkkbbeeddaayyGGttƒƒnn&&yyppggEEddrr  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaacceegg˚̊aammssuuPPaassiittrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..
kkaallNNaammaannCCnnNNaamm~~aakk''xxMMyykktt®®mmaabb''ttaammKKaatt''  eennaaHH®®ttUUvveeKKccaatt''TTuukkffaa  ««  xxMMEEff¬¬gg
ssuunnÊÊrrkkffaattaammnnaayyssIIuutt  »»  ..

GGaaNNaakkaarrssIIuuVVnnccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTssssIIuuFFII  eeddIImm∫∫IImmkkrrss''eennAA®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  ..
eennAAeeBBllmmkkddll''PP¬¬aammkkaallNNaa  KKaatt''VVnneeTTAAeeKKaaHHTT√√aarrrrbbss''ssUULL¨̈gg,,  eehhIIyykk**VVnn
®®VVbb''GG~~kkEEddllrrtt''mmkkeebbIIkkTT√√aarr[[KKaatt''ffaa  KKaatt''mmkkTTIIeennaaHHeeddaayyeeccttnnaa  BBIIee®®JJHHKKaatt''mmaa  
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nnbb""gg®®VVff~~aaccgg''CCYYbbssUULL¨̈gg  nniiggrrss''ssMMNNaakk''eennAAppÊÊHHKKaatt''GGss''mmYYyyrryy:eeBBll  ..  
ssUULL¨̈ggkk**VVnnttbbeeqqII¬¬yyeeddaayyssMMddIIddUUeecc~~HHffaa  eeKKmmaannssiiTTiiÏÏeeddIIrrttYYCCaaeePP∆∆øøvv  EEtteennAAkk~~̈̈

gg®®bbeeTTssppÊÊaall''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,    eehhIIyyeennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggNNaaEEddllxx¬¬ÁÁnnmmaannTTMMnnaakk''TTMMnngg
CCaammYYyyGG~~kkdd´́TTEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eeBBlleennaaHH  GGaaNNaakkaarrssIIuukk**eeddIIrrccUUlleeTTAA  ––  ««  yyIIeeGGII  !!
KKaatt''eeJJlleeTTAAkkaann''ssUULL¨̈gg,,  eebbII‰‰ggkkMMBBuuggeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn®®ssaabb'',,  eehhIIyyeennAA
kk~~¨̈ggppÊÊHHrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTToottppgg˘̆˘̆˘̆  KKWW‰‰ggeennHHeehhIIyyEEddll®®ttUUvvee®®CCIIsseerrIIsseePP∆∆øøvvrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
‰‰gg˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHccUUrr‰‰ggccaabb''eeppII††mmccggmmiitt††PPaaBBrrvvaaggeeyyIIggTTSSggBBIIrrnnaakk''eeTTAA®®bbeessIIrrCCaagg  ..
ssUULL¨̈ggmmaannkkaarrPP&&nn††PPSSggnnwwggkkaarreeqqII¬¬yyttbbdd**rrhh&&ssrrhhYYnnEEbbbbeennHH  kk**VVnnssuuxxcciitt††TTTTYY
llGGaaNNaakkaarrssIIuuCCaaeePP∆∆øøvv    eehhIIyykk**VVnnkkssaaggmmiitt††PPaaBBCCaammYYyyKKaatt''eennHHyy""aaggCCiittssii~~TTÏÏ
EEmmnnEETTnn  EEddllmmaannddMMeeNNIIrrrrhhUUtteeBBjjmmYYyyCCIIvviittrrbbss''GG~~kkTTSSggBBIIrrEEttmm††gg  ..

GGaaNNaakkaarrssIIuummaannccMMNNUUllcciitt††EEpp~~kkxxaaggkkMMNNaaBB¥¥kkaaBB¥¥eeXX¬¬aaggeeBBkkNNaass''  ..  KKaa
tt''VVnnssrreessrrGGMMBBIIcc∫∫aabb''kk∫∫ÁÁnnCCaakkMMNNaaBB¥¥CCaaPPaassaassIIuutt  CCaammYYyykk∫∫ÁÁnneeFFII√√sswwkkssÂÂggaamm
ppgg  ..  KKaatt''VVnneeJJllffaa  EEpp¬¬TTMMJJMMggVVyyCCUUrrEEttggEEttpp††ll''nnUUvvppllEEpp¬¬bbIIyy""aagg  ––  eesscc
kkII††ee®®ttkkssbb∫∫aayy,,  PPaaBB®®ssvvwwggGGYYrrTTIInnYYrr  eehhIIyynniiggeesscckkII††eessaakkss††aayyCCaaee®®kkaayy  ..

KKaatt''mmaanneesscckkII††eeggOOggqq©©ll''eeBBkkNNaass''  EEddllffaaeennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggssPPaassaaFFaarr
NN: EEddlleeKKeerroobbccMMeeFFII√√eeLLIIggeennAATTII®®kkuuggGGaaEEtt˙̇nn  KKWWee®®ccIInnEEttBBYYkkGG~~kk®®VVCC∆∆EEddllmmaann
PPaarr:bbJJÇÇËËnnssMMNNMMuueerrOOggeeTTAAeeFFII√√kkaarrbbkk®®ssaayy  eehhIIyyee®®ccIInnEEttBBYYkkmmnnuussßßqqÁÁtt  EEddllCCaa
GG~~kkmmaannPPaarr:xxaaggssMMeerrcc  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  KKaatt''mmiinnVVnnyyll''ppggeessaaHHffaa  eehhttuuGGII√√
VVnnCCaaGG~~kkppggnnSSKK~~aaddaakk''eeTTaassBBiinn&&yyccMMeeJJHHmmnnuussßßEEddlleeCCrr®®bbmmaaffKK~~aa      eehhIIyyEEbbrr
CCaapp††ll''rrgg√√aann''ddll''BBYYkkkkIILLaakkrrnniiggBBYYkkGG~~kkeellgg  EEddlleeLLIIggvvaayy®®bbttbb''KK~~aa  rrhhUUttddll''
eekkIIttrrbbYYssFF©©nn''FF©©rrTTSSggssgg≈≈aaggeeTTAAvviijj  ..

KKaatt''rrwwttEEttqq©©ll''eeTTAAeeTToott  EEddllBBYYkkCCnnCCaattii®®kkiikk  eennAAeeBBllNNaaEEddllccaabb''eeppII††mmbbrrii
eePPaaKKGGaahhaarr  EEttggEEttee®®kkbb®®ssaakk~~̈̈ggEEkkvvttUUcc@@,,  kk**bb""uuEEnn††eeKKEEttggeellIIkkGGkk≤≤tt®®bbNNIIkk~~̈̈gg
EEkkvvFFMM@@  eennAAeeBBllNNaaEEddlleeKKccaabb''eeppII††mmmmaannllkk≈≈NN:®®ssvvwwgg  ..  KKaatt''mmiinnEEddllGGaacc
®®TTSS®®TTVVnnnnwwggeessrrIIPPaaBB´́nnBBYYkkCCnnCCaattii®®kkiikk  EEddllnnSSKK~~aassIIuuppwwkk≤≤tt®®ttaa®®bbNNIIeennAAkk~~̈̈gg
{{kkaassCCbb''eellooggmm††gg@@  ..

´́ff©©mmYYyy  eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eettIImmaannmmeeFF¥¥aaVVyyGGII√√eeTTAAeeddIImm∫∫IIEEkkEE®®bbcciitt††mmnnuussßßmm~~aa
kk''[[eeVVHHbbgg''®®ssaaeeccaallmmYYyyCCIIvviitt  ..  KKµµaannvviiFFIIGGII√√®®bbeessIIrrCCaagg,,  KKaatt''eeJJllttbb,,  kkaarreeTTAA
yykkmmnnuussßß®®bbmmwwkkmm~~aakk''  yykkmmkkddaakk''eennAABBIImmuuxxeeKKeennaaHHeeTT,,  ddUUeecc~~HHeeTTAA  ssaammIIxx¬¬ÁÁnnmmaann{{
kkaassBBiiccaarrNNaaeerrOOgg®®ssvvwwggVVnnmmYYyyssbb∫∫aayy  ..

mmaannmm††ggeeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIImmaannee®®KKOOggeePP¬¬ggGGII√√xx¬¬HHeeTTAAeennAA®®ssuukkssIIuuFFII  ..  KKaatt''VVnneeqqII¬¬  
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yyttbbvviijjffaa  eennAATTIIeennaaHHvvaaKKµµaannTTSSggeeddIImmTTMMJJMMggVVyyCCUUrrppgg  ..  
KKaatt''VVnnGGHHGGaaggbbJJÇÇaakk''ffaa  ee®®bbggEEddllBBYYkkkkIILLaakkrryykkeeTTAAllaabbxx¬¬ÁÁnnmmuunneeBBll

®®bbyyuuTTÏÏ  KKWWCCaakkaarreerroobbccMMCCMMrruujjmmnnuussßß[[mmaannllkk≈≈NN:CCaaEEqq˚̊qqÁÁtt  ..
´́ff©©mmYYyy  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnKKiittBBiiccaarrNNaa  GGMMBBIIkkMMrraass''kk††aarr®®kkaall´́nnnnaavvaammYYyy  KKaatt''kk**VV

nnååTTaanneeLLIIggxx¬¬SSgg@@  ––  ««GGnniiccççaa  !!  GG~~kkeeFFII√√ddMMeeNNIIrrttaammssmmuu®®TT  zziitteennAAccmm©©aayyEEtt44
®®mmaammbb""uueeNNˆ̂aaHHBBIIeesscckkII††ss¬¬aabb''  »»  ..

eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eettIInnaavvaaGGII√√eeTTAAEEddllmmaannkkaarrcc∫∫aass''llaass''CCaaggeeKK  ––  --  KKWW,,  KKaatt''
eeqqII¬¬yyttbb,,  nnaavvaaEEddllVVnnccUUllddll''kk~~̈̈ggEEpprrYYccee®®sscceehhIIyy  ..

KKaatt''VVnneeJJllCCaajjwwkkjjaabb''ffaa  mmnnuussßßeeyyIIggmm~~aakk''@@®®ttUUvveeccHHeeFFII√√CCaammççaass''kkaarr  ´́nn
GGNN††aattnniigg®®kkBBHHrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

KKaatt''mmaannTTmm¬¬aabb''  eennAAeeBBllccUUllnniiÂÂnnÊÊaa  ddaakk''́́ ddmmYYyyBBIIeellIImmaatt''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eeddIImm∫∫II
bbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjffaa  KKaatt''KKµµaanneerrOOggGGII√√EEddllKKYYrr®®bbyy&&tt~~®®bbEEyygg[[eellIIssBBIIeerrOOggGGNN††aa
ttrrbbss''KKaatt''eennaaHHeeLLIIyy  ..

GG~~kk®®ssuukkGGaaEEtt˙̇nnmm~~aakk''VVnnssII††bbeennÊÊaass[[KKaatt''eennAAeevvllaa´́ff©©mmYYyyffaa  KKaatt''CCaaCCnnCCaattii
ssIIuutt  ––  --®®bbeeTTssrrbbss''GGjjbbNN††aall[[xx¬¬ÁÁnnGGjjxxUUcckkiittii††yysskk**BBiittEEmmnn,,  KKaatt''eeqqII¬¬yy
ttbb,,  bb""uuEEnn††‰‰ggeennHHvviijj  ‰‰ggkkMMBBuuggbbeennƒƒaakkbbnnÊÊaabb®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeehhIIyy  ..

eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eettIImmnnuussßßeeyyIIggmm~~aakk''@@  mmaannGGII√√dd**llÌÌ®®bbeessIIrrCCaaggeeKKTTSSggGGss''
eennAAkk~~̈̈ggxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyeettIImmaannGGII√√EEddllGGaa®®kkkk''kkMMNNaaccCCaaggeeKKTTSSggGGss''ppggEEddrr  ..  KKWWGG--
NN††aatt,,  KKaatt''eeJJllttbb  ..

--kkaarrmmaannmmiitt††PPkkii††EEttmm~~aakk''KKtt'',,  KKaatt''eeJJll,,  [[EEttCCaammiitt††PPkkii††BBiitt®®VVkkdd  CCaakkaarr®®bb--
eessIIrrqq©©aayyCCaaCCaaggmmaannmmiitt††eePPOOnnmmYYyyccMMPP¬¬ËËss  EEddllccSSEEttbbtt''kk∫∫aalleeddIIrreeccjjeennAAeeBBll
EEddllrraassIIGG~~kkFF¬¬aakk''ccuuHH  ..

eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIImmaannmmnnuussßßrrss''ee®®ccIInnCCaaggmmnnuussßßss¬¬aabb''……eeTT  ??
--  BBYYkkGG~~kkEEddlleennAAttaammssmmuu®®TT,,  KKaatt''eeqqII¬¬yyttbb,,  eettIIKKYYrrccaatt''TTuukkCCaaCCMMBBUUkkmmnnuussßßyy""aagg
NNaaEEddrr  ??  ..

KKaatt''VVnnnniiyyaayyffaa  TTIIppßßaarrCCaakkEEnn¬¬ggEEddllmmnnuussßßVVnnbbeeggII̊̊tteeLLIIggssMMrraabb''eeVVkk
bbeeJJœœaattKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..

´́ff©©mmYYyyeennAAeeBBllEEddllKKaatt''eeddIIrrttaammpp¬¬ËËvv  mmaannyyuuvvCCnnPP¬¬IIeePPII¬¬mm~~aakk''  VVnnbbeeJJççjjGGaakk
bb∫∫kkiirriiyyaa®®bbmmaaffccMMeeJJHHrrUUbbKKaatt''  ..  GGaaNNaakkaarrssIIuussmm¬¬wwggeemmIIllmmuuxxeekkµµggeennaaHHccMM  eehhIIyy
eeJJllrreebboobb®®BBeeggIIyyffaa  ––

--  EENNGG~~kkGGnniiÊÊtt  eebbII‰‰ggmmiinnGGaaccTTTTYYllTTaann®®ssaattSSggBBIIeekkµµggeeTTAAeehhIIyy  ‰‰ggnnwwgg



FÉNELON                                                                                                                                                    44

mmaann{{kkaassppwwkk®®ssaa®®KKbb''eeBBlleevvllaa  eennAAeeBBll‰‰ggkk¬¬aayyeeTTAACCaammnnuussßßccaass''CCrraa  ..
KKaatt''VVnnee®®bboobbeeFFoobbyy""aaggFFmmµµttaaCCaaTTIIbbMMppuuttffaa  cc∫∫aabb''®®kkmmmmaannllkk≈≈NN:ddUUccEEtt

ssMMbbuukkBBIIggJJggddUUeecc~~aaHH,,  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyKKaatt''kk**VVnneessIIccccMMGGkk[[ssUULL¨̈gg  EEddllxxMM®®bbwwgg
ss¥¥""gg''ttuubbEEttggeesscckkII††44--1100XX¬¬aa  eeddIImm∫∫IIXXaatt''XXSSggrrSSggrraattNN˙̇aarrbbss''mmnnuussßßTTSSgg
LLaayy  ..

KKWWKKaatt''eennHHeehhIIyyEEddllVVnnrrkkeeXXIIjjvviiFFIIeeFFII√√qq~~SSggddII  eeddaayyssaarrkkaarree®®bbIIkkgg''rreeTTHH
mmYYyy  ..

´́ff©©mmYYyy  GGaaNNaakkaarrssIIuuVVnneeTTAAeessII~~rrssYYrr®®BBwwTTÏÏaaccaarr¥¥mm~~aakk''eennAAvviihhaarrGGaabb""UULL¨̈gg  eeddIImm∫∫II
®®KKaann''EEttccgg''ddwwggffaa  eettIImmaannnnrrNNaaEEddllmmaannbbJJÔÔaaCCaaggrrUUbbKKaatt''……eeTT  ––  ««  ®®VVkkddeehhII--
yy,,  eennHHCCaacceemmII¬¬yyrrbbss''eehhaarraa,,  KKWWCCaammnnuussßßmm~~aakk''eeQQµµaaHH  mmIIssuuggddWWEEss˙̇nn  ..  GGaaNNaa--
kkaarrssIIuukk**mmaannkkaarrPP∆∆aakk''®®ssLLSSggkkSSgg        BBIIee®®JJHHmmiinnEEddllææeeQQµµaaHHGGMMBBIImmnnuussßßmm~~aakk''eennHH
eessaaHH  ..  KKaatt''kk**VVnnEEss√√ggEEss√√ggttaammeeTTAArrkkCCnnccEEmm¬¬kk      rrhhUUttddll''kk~~̈̈ggPPUUmmiimmYYyyEEddll
bbuurrsseennHHVVnnllaakk''xx¬¬ÁÁnn  ..  KKaatt''kk**VVnneeddIIrreeTTAArrkkeeXXIIjjCCnn‰‰eekkaaGGnnaaeeffaa  EEddllkkMMBBuugg
EEttbb""HHJJvvnngg&&llrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

--  {{mmIIssuugg  !!  KKaatt''ååTTaanneeLLIIgg,,  eeBBlleennHHBBMMuuEEmmnnCCaaeeBBllEEddll®®ttUUvvPPÇÇÁÁrrddIIeennaaHHeeTT  !!
--  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj,,  mmIIssuuggeeqqII¬¬yy,,  KKWWeeBBlleennHHeehhIIyy      EEddlleeKK®®ttUUvvCCYYssCCuullnngg&&ll

rrbbss''xx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆  eeddaayyeehhttuuffaa  vvaammaannkkEEnn¬¬ggmmYYyyVVkk''EEbbkk®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayy  ..
CCnnEEddlleeQQµµaaHHmmIIssuuggeennHH  VVnn®®ttUUvvVV¬¬ttuuggrraabb''ccUUllkk~~̈̈ggccMMeeNNaammGG~~kk®®VVCC∆∆  ..  KKaa

tt''VVnnddkkxx¬¬ÁÁnnffyymmkkrrss''eennAAEEttmm~~aakk''‰‰gg®®ttmmgg''®®tteemmaacc  eennAATTIIkkEEnn¬¬ggmmYYyyEEddllKKaatt''
KKµµaannTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyynnwwggCCnnNNaaTTSSggGGss''̆̆ ˘̆˘̆  KKWWeeddaayyeehhttuuffaa  mmkkBBIIKKaatt''ssÌÌbb''mmnnuu
ssßß®®KKbb''rrUUbb  KKµµaannssll''nnrrNNaamm~~aakk''eeTT  ..  eeKKVVnneeXXIIjjKKaatt''kk~~̈̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  eennAA
kkEEnn¬¬ggeeKKoonneekkaaHHddaacc''®®ssyyaall  EEddllkkMMBBuuggEEtteessIIccmm~~aakk''‰‰ggyy""aaggeeBBjjTTMMhhwwgg  ..
mmnnuussßßmm~~aakk''VVnnccUUlleeTTAAEEkk∫∫rrKKaatt''eehhIIyyssYYrrKKaatt''ffaa  eemm""††ccVVnnCCaaKKaatt''eessIIccxx¬¬SSggeemm""¬¬HH,,
eebbIIKKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''eennAACCaammYYyyKKaatt''ppgg  ..  bbuurrsseennaaHHeeqqII¬¬yyffaa  ee®®JJHHEEtteerrOOgghh~~wwggeehhII
yyVVnnCCaaeeFFII√√[[KKaatt''rrbbUUttssMMeeNNIIccTTbb''mmiinnVVnn  ..

❑                       ❑

❑




