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CIvitrbs'DIy"UEsn
DIOGÈNE

VVnnTTTTYYllmmrrNNPPaaBBeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggqq~~MMaaTTII--11  ´́nnGGUULLMMaaBB¥¥""aadd  TTII111144,,  kk~~̈̈ ¨̈ggCCnnµµaayyuu  9900qq~~MMaa
.. ddUUeecc~~HHKKaatt''mmaannkkMMeeNNIItteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggqq~~MMaaTTII33´́nnGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII9911  ..  

DDIIyy""UUEEssnn  eennAAkk~~̈̈¨̈gg®®kkuummbbkkßßssIIuunnIIkk  ((  kk˘̆kk˘̆nn –– Diogène le Cynique ––  GGaacc
ccaatt''TTuukkVVnnffaa CCaaDDIIyy""UUEEssnn´́nn®®kkuummbbkkßßssµµËËmm,,  ssUUmmkkMMuu[[®®ccLLMMCCaammYYyynnwwggddIIyy""UUEEssnn
--LLaaEEGGflflrrKK  )),,  CCaakkUUnn®®bbuussrrbbss''  GGflflÈÈssßßWWssIIuuyyUUss,,  mmaannkkMMeeNNIItteennAAssIIuuNNUUBB  EEddllCCaaTTII
®®kkuuggrrbbss''VV""VV¬¬eeKK˙̇aannII,,  kk~~̈̈¨̈ggkkmm¬¬uü̈ ¨̈ggGGUULLMMaaBB""¥¥aaddTTII9911 ..  DDIIyyUU""EEssnnVVnn®®ttUUvveeKKeeccaaTTffaa  VV
nnllYYcceeFF√√II®®VVkk''EEkk¬¬ggkk¬¬aayyCCaammYYyynnwwgg““BBuukkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn ..  GGflflÈÈssßßWWssIIuuyyUUssVVnn®®ttUUvveeKKccaabb''
xx¬¬ÁÁnnbbBBaaççËËllXXMMuuXXMMaaggeennAAkk~~̈̈¨̈ggKKuukk˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyKKaatt''kk**VVnnTTTTYYlleesscckk††IIss¬¬aabb''eennAATTIIeennaaHHbb--
eeNN††aayyeeTTAA  ––  DDIIyyUU""EEssnnmmaannkkaarrPP&&yyttkk''ss¬¬̈̈¨̈ttCCaaxx¬¬MMaagg  kk**VVnneeVVllrrtt''eeccjj≤≤ttggaakk
ee®®kkaayyeeqqııaaHHeeTTAATTIIÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nn ..  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnnmmkkddll''TTIIÂÂkkuuggeennHHPP¬¬aammkkaa--
llNNaa  kk**VVnnss˚̊aatt''eeTTAACCYYbbTTssßßnnvviiTTUUGGgg''TTIIssEEttnn EEddllVVnnbbeeNN††jjKKaatt''[[®®ttLL
bb''eeTTAAvviijjyy""aaggss√√aahhaabb'',,  eeBBaallVVnnrruujj®®ccaannKKaatt''nnwwggddMMbbgg,,  KKWWeeddaayyeehhttuuffaa  GGgg''TTII
EEttnnVVnnssee®®mmccffaammiinnTTTTYYllyykkssaavv&&kkNNaamm~~aakk''EEffmmeeTTootteeLLIIyy  tteeTTAAGGnnaaKKtt..
kk**bb""uuEEnn††DDIIyy""UUEEssnnKKµµaanneesscckk††IIttkk''ss¬¬̈̈¨̈tteessaaHHeeLLIIyy  eennAAkk~~̈̈¨̈ggeerrOOggeennHH ..  KKaatt''VVnn{{nn
kk∫∫aalleehhIIyyeeBBaalleeTTAAkkaann''GGgg''TTIIssEEttnnffaa  ––  ««vvaayymmkk,,  vvaayymmkk,,  eellaakk®®KKUUmmiinnGGaacc
rrkkddMMbbgg‰‰NNaa[[rrwwggllµµmmssmmKKYYrrEEddGGaaccbbeeBBaaççøøssxx∆∆MM¨̈¨̈[[eeccjjqq©©aayyBBIIeellaakk®®KKUUVVnneeTT
˘̆˘̆˘̆eebbIIddrraabbNNaaeellaakk®®KKUUeennAAEEttnniiyyaayy˘̆˘̆˘̆»» ..  GGgg''TTIIssEEttnn  eeddaayyTTnn''cciitt††ccMMeeBBaaHHkkaarr
rrwwggrrUUssmmaannHHrrbbss''DDIIyyUU""EEssnn kk**VVnnssuuxxcciitt††TTTTYYllyyll''®®BBmmyykkCCnneennHHeeFF√√IICCaassii--
ssßßrrbbss''KKaatt''eeTTAAeehhaagg ..

DDIIyyUU""EEssnnmmaannkkaattBB√√kkiiccçç®®ttUUvvrrss''eennAAkk~~̈̈ ©©©©ggeesscckk††II®®kkII®®kkllMMVVkkeettaakkyy""aakkCCaaxx¬¬¬¬MMaagg,,
ddUUccCCaammnnuussßßmm~~aakk''EEddlleeKKVVnnbbeeNN††jjeeccjjBBIIÂÂssuukkrrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  eehhIIyyEEddllmmiinnVV
nnTTTTYYllCCMMnnYYyyGG√√IIeessaaHHBBII®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg ..

´́ff©©mmYYyy,,  KKaatt''VVnnsseegg˚̊tteeXXIIjjsstt√√kkNN††††̈̈ ¨̈rrttUUccmmYYyyEEddllrrtt''ssbb∫∫aayyBBIIeeqq√√ggeeTTAA
ss∂∂MMaa,,  eeddaayyKKµµaann®®BBYYyyVVrrmm∏∏nnwwggrraa®®ttIIEEddllFF¬¬aakk''mmkkddll''̆̆ ˘̆˘̆  eeddaayyKKµµaannccMMVVcc''®®ttUUvvrrkkkkaarr
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bbnnÊÊbb''ss®®mmaabb''eeddkkBBYYnn,,  eeddaayyKKµµaannllMMVVkkxx√√ll''xx√√aayynnwwgg®®ttUUvvrrkkccMMNNIIbbrriieePPaaKKEEffmmeeTToo
ttppgg ..  TTiiddΩΩPPaaBBeennHHkk**VVnnllYYggeellaammcciitt††rrbbss''KKaatt''mmaanneesscckk††IIFFUUrr®®ssaallccMMeeBBaaHHTTuurr
KKttPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg ..  KKaatt''kk**VVnnssee®®mmccffaaBBIÍ́ ff©©eennaaHHtteeTTAAnnwwggrrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeesscckkII††
ss©©bb''eess©©øømm  KKµµaannkkaarrbbgg≈≈MMcciitt††xx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,  eeddaayyEEllggÂÂttUUvvkkaarrrrbbss''GG√√II@@TTMMaaggGGss''eennAAkk~~̈̈gg
eellaakkeennHH  eellIIkkEEllggEEttrrbbss''NNaaEEddllCCaaee®®KKOOggccMMaaVVcc'' eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[ss¬¬aabb''EEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  ..  KKaatt''kk**VVnneeddrrGGaavvmm""gg''ttUUDDuubbrrbbss''KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆  eeddIImm∫∫IIllUUnnccUUllttNN††bb''[[VVnnkkkk''
eekk††AA eeFF√√IICCaaPPYYyyppgg eeFF√√IICCaaEE®®KKeeddkkppgg ..  ssmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥FFnnFFaannrrbbss''KKaatt''TTMMaaggbb""uunnµµaann
bbUUkkrrYYmmeeTTAAeeXXIIjjmmaannEEttddMMbbggeeQQII®®cctt''mmYYyy,,  ffgg''yyaammmmYYyy,,  eehhIIyynniigg®®tteeLLaakkmmYY--
yyss®®mmaabb''ppwwkkTTwwkkEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH ..    KKaatt''mmiinnEEddlleeddIIrreeTTAANNaammkkNNaa  eeddaayyeePP¬¬ccss
eeNN††aaggyykkee®®KKOOggssMMxxaann''GGss''TTMMaaggeennHHeeTTAAttaammCCaabb''CCaammYYyynnwwggxx¬¬ÁÁnnKKaatt''eeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††
KKaatt''EEttgg®®bbII®®VVss''ddMMbbggEEttkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBllNNaaEEddllKKaatt''ÂÂttUUvveeddIIrrqq¬¬ggkkaatt''EE®®ssccMMkkaarr˘̆˘̆˘̆  ……kk**
eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeBBllNNaaEEddllKKaatt''ÂÂttUUvvTTTTYYllkkaarrrrMMxxaann .. KKaatt''VVnneeBBaallffaa  BBYYkkCCnnBBiikkaarrBBii
tt®®VVkkdd  mmiinnEEmmnnCCaaBBYYkkff¬¬gg''……xx√√aakk''eennaaHHeeTT  kk**bb""uuEEnn††KKWWCCaaBBYYkkEEddllxx√√HHffgg''yyaamm‰‰eeNNaaHH
eeTTAAvviijj ..  KKaatt''EEttggeeddIIrreeCCIIggTTeeTT  eehhIIyymmiinnEEddllBBaakk''EEss∫∫kkeeCCIIggssEE®®ggkk ……EEss∫∫kk
eeCCIIggppÊÊaatt''GG√√IImm††ggNNaannwwggeeKKeeTT,,  eebbIIeeTTaaHHCCaakk~~̈̈ggeeBBlleennaaHH  mmaannFF¬¬aakk''TTwwkkkkkkBBaasseeBBjjddII
kk**eeddaayy ..    KKaatt''VVnnxxMM®®bbwwggEE®®bbggbbrriieePPaaKKssaacc''eeqqAAppggEEddrr˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††mmiinnVVnnssee®®mmcc
kk~~̈̈¨̈ggkkiiccççkkaarreennHHeeLLIIyy ..  

DDIIyyUU""EEssnnVVnneess~~IIrrGGgg√√rrkkrrddll''CCnnmm~~aakk''EEddllKKaatt''VVnnssaall''  [[EEcckkTTIIkkEEnn¬¬gg
eekkoonneekkaaHHttUUccmmYYyyeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeeKKhhddΩΩaannrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeKK˘̆˘̆˘̆  eeddIImm∫∫II®®ssNNuukkKKaatt''ffyyxx¬¬¬¬ÁÁnnccUUll
mmkkss®®mmaakkmm††ggmm˚̊aall,,  kk**bb""uuEEnn††eeddaayyCCnneennHHmmaannkkaarryyWWttyy""aavveeBBkk  kk~~̈̈¨̈ggkkaarrttbbeeqq¬¬IIyy
ccMMeeBBaaHHKKaatt''CCaavviiCCŒŒmmaann  ((eeddaayyeeBBaallffaa  GGWWuu--eeGGII))  KKaatt''kk**VVnnssee®®mmccyykkFFuuggmmYYyyeeFFII√√
CCaaTTIIMMllMMeennAA,,  KKWWCCaaFFuuggmmYYyyEEddllKKaatt''VVnn®®BBeemmoollrrhhUUtteennAABBIImmuuxxKKaatt'',,  eehhIIyyKKaatt''mmiinn
EEddllmmaannPPUUmmiizzaannppÊÊHHssMMEEbbggGG√√IIeeTToottee®®kkAABBIIFFuuggeennHHeeTT  ..  

eennAAccMMeeBBjjrrddUUvveekk††AA,, kk~~̈̈¨̈ggxxNN:EEddll®®BBHHssuurriiyyaaVVccssaacckkmmµµrrssµµIIbbrriibbUUrrNN__eeTTAA
eellIIvvaallEE®®sshhaakk''ddUUccCCaaeeKKdduutt,,  DDIIyy""UUEEssnnEEbbrrCCaaeeTTAAeeddkk®®VVss''nnnnaalleennAAkk~~̈̈ ¨̈ggddIIxxßßaa
cc''dd**eekk††AAKKKKuukk,,  ppÊÊ̈̈ ÿÿyyeeTTAAvviijjeennAAccMMkkNN††aallrrddUUvv®®ttCCaakk''  KKaatt''VVnneeTTAA{{bb®®kkeessaabbrrUUbbcc--
mm¬¬aakk''eeBBaarrBBaasseeddaayyTTwwkkkkkk˘̆˘̆˘̆eeddIImm∫∫IITTmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''[[TTTTYYlleesscckk††IIQQWWccaabb''eevvTTnnaaGGMM
BBIIFFaattuueekk††AA  nniiggFFaattuu®®ttCCaakk''ddUUccKK~~aa ..

KKaatt''EEttggeemmIIllggaayymmnnuussßßppggTTMMaaggLLaayyeeddaayyKKµµaanneerrIIssmmuuxx .. KKaatt''VVnnccaatt
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''
TTuukkVV¬¬¬¬ttuuggnniigg®®kkuummssaavv&&kk´́nnTTssßßvviiTTUUrrmm~~aakk''eennHHffaa  CCaaBBYYkkCCnnccaayyvvaayybbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajj
eeddaayy≤≤tteebbIIKKiitt˘̆˘̆˘̆  CCaaBBYYkkccUUllcciitt††mm˙̇ËËbbqq©©aajj'' ..  KKaatt''EEttggccaatt''TTuukkffaa BBYYkkvvaaKKµµiinn  ……BBYYkk
GG~~kk®®bbssbb''EEff¬¬ggvvaaccaa  ˘̆˘̆˘̆ffaassuuTTÏÏsswwggEEttCCaaBBYYkkxx∆∆MM̈̈ ¨̈kkBBaaÇÇHH´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩ ..

KKaatt''VVnneeBBaallffaamm˚̊̈̈¨̈ddrrbbss''eess∂∂cc  CCaassBBaaÔÔaa´́nnkkiitt††iiyyssnniiggkkiitt††iinnaamm EEddllmmaann
llkk≈≈NN:TTnn''eexxßßaayy……®®ssYYyy®®bbEEhhllKK~~aannwwggBBgg……BBBBuuHHTTwwkk˘̆˘̆˘̆EEddll®®KKaann''EEtteeccjjss
JJÔÔaarrUUbbrraaggeeLLIIggkkaallNNaakk**ppÊÊ̈̈ ¨̈HHEEbbkkeeTTAAvviijjeeTTAAeehhIIyy ..  ccMMEENNkkkkaarrssMMEEddggeell≈≈aann
nniiggssiill∫∫HHrrVVMMss®®mmaabb''kkMMddrrGGaarrmmµµNN__TTMMaaggbb""uunnµµaann  KKWWssuuTTÏÏEEttCCaaGGMMeeBBIIGGssççaarr¥¥……CCaaGGBB˙̇ËËtt
eehhttuurrbbss''BBYYkkmmnnuussßßqq˚̊ÁÁtt ..  eehhIIyyeennAATTIIbbMMppuutteeTTAA  GG√√II@@kk**mmiinnGGaacceeKKcceeccoossppuuttVVnn
BBIIbbBBaaÔÔaajjaaNN´́nnkkaarrrriiHHKKnn''eeBBbb®®CCaayyrrbbss''KKaatt'' ..

˘̆˘̆˘̆  ́́ ff©©mmYYyy  eeBBllEEddllDDIIyyUU""EEssnneeddIIrrqq¬¬ggkkaatt''ttaamm®®ssuukkGGWWssIIuunn,,  KKaatt''VVnn®®ttUUvvBBYYkk
eeccaarrccaabb''nnMMaaxx¬¬ÁÁnnyykkeeTTAAllkk''eennAATTIIppßßaarrssaaFFaarrNN:eennAA®®ssuukkEE®®kktt..  KKaatt''hhaakk''ddUUccCCaa
KKµµaannrrvvIIrrvvll''xx√√ll''xx√√aayyeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggeennHHeessaaHH  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  KKaatt''bbeeBBaaççjjÚÚkk
BBaarrrrMMeePPIIyyKKWWmmiinnVVnn®®bbwwggEE®®bbggrrMMeeddaaHHxx¬¬ÁÁnnGGMMBBIIssPPaaBBkkaarrNN__TTaall''®®cckk  eennHHEEffmmeeTToott
ppgg  ..  KKaatt''eeXXIIjjCCnnmm~~aakk''eeQQµµaaHHeessnnIIjj""aaddEEddllmmaannrrUUbbrraaggFFMMFFaatt''  eess¬¬øøkkBBaakk''ssÌÌaatt
VVtteeddIIrrqq¬¬ggkkaatt''ttaammTTIIeennaaHH,,  KKaatt''kk**eeBBaalleeLLIIggffaa  ––

--  ®®ttUUvvEEttllkk''xx∆∆MM̈̈eeTTAA[[CCnnmm~~aakk''eennHH,,  BBIIee®®BBaaHHeebbIIttaammxx∆∆MM̈̈eemmIIlleeTTAA  CCnneennHHTTMMnngg
ddUUccCCaa®®ttUUvvkkaarrrrkkeeccAAhh√√aayymm~~aakk''  ..

eennAAeeBBllEEddlleessnnIIjj""aaddeeddIIrrccUUllmmkkCCiitt  eeddIImm∫∫IItt´́ff¬¬rrUUbbKKaatt'',,      KKaatt''kk**eeBBaalleeTTAA
kkaann''CCnneennHHffaa  ––

--  mmkk,,  GGaakkUUnn,,  mmkktt´́ff¬¬  TTiijjyykkmmnnuussßßmm~~aakk''BBiitt  ..
eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''eeccHHeeFF√√IIGG√√IIxx¬¬HH,,  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaa  KKaatt''mmaann

eeTTBBeekkaassll¥¥xxaaggbbggaabb''bbBBaaÇÇaarr  ..  EEnnhh__eehhrr""UUtt__  !!  (( kkkknn ––  eehhrr""UUtt__  CCaaCCnneeXXaassnnaa
ss®®mmaabb''ppßßaayyBB··ttmmaannCCaassaaFFaarrNN:))  ccUUrrppßßBB√√ppßßaayyddMMNNwwgg[[GG~~kkppggddwwggffaa  eebbIInnrr
NNaamm~~aakk''ÂÂttUUvvkkaarrccgg''VVnneeccAAhh√√aayynnaayy  ˘̆˘̆˘̆®®ttUUvv[[mmkkTTiijjrrUUbbxx∆∆MM̈̈ ¨̈ccuuHH  ..  

CCnnEEddllmmaannPPaarr:llkk''rrUUbbKKaatt''VVnnhhaamm®®VVmmKKaatt''mmiinn[[GGgg̈̈yy  ––
--  yy""aaggeemm""cckk**VVnnEEddrr,,  DDIIyy""UUEEssnnEEff¬¬ggvvaaccaa,,  eennAAeeBBllEEddlleeKKTTiijjsstt√√®®ttII

eettIImmaannnnrrNNaaEEddllxx√√ll''xx√√aayynnwwggvvaaQQrr  ……GGgg̈̈yy……eeTT  ??  eehhIIyyxx∆∆MM̈̈ ¨̈qq©©ll''xx¬¬MMaaggNNaass''  
KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''EEddllTTiijjKKMMrrbbqq~~MMaaggNNaammYYyy  eeddaayymmiinnVVnnyykkeeTTAAeeKKaaHHeeppÊÊøøgg
ppÊÊaatt''yy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''eemmIIllffaaeettIIEEddkkvvaallÌÌ……mmiinnllÌÌppggeeTT,,  bb""uuEEnn††ddll''eeKKTTiijjrrhhUUttddll''
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mmnnuussßßkk**®®ssaabb''  EEtteeKKEEbbrrCCaaQQrreemmIIlleeTTAAvviijj??  ccEEmm¬¬kkEEmmnn@@  !!
eennAAeeBBllEEddlleeKKVVnntt´́ff¬¬KK~~aaÂÂttUUvvrrUUvvrrYYccGGss''eehhIIyy  KKaatt''kk**VVnneeBBaalleeTTAAkkaann''

eessnnIIjj""aaddddUUeecc~~HHffaa  ––
--  eebbIIeeTTaaHHCCaaxx¬¬ÁÁnnGGjjeennAAeeBBlleennHHCCaaxx∆∆MM¨̈¨̈kkBBaaÇÇHHrrbbss''‰‰ggkk**eeddaayyccuuHH,,  ‰‰gg®®ttUUvv

eerroobbccMMxx¬¬ÁÁnn[[eehhIIyyCCaaee®®sscc  eeddIImm∫∫IIeeFF√√IIGG√√II@@[[®®ssbbttaammeeKKaallbbMMNNggrrbbss''GGjj  ..  BBII
ee®®BBaaHHffaa  eebbIIeeTTaaHHCCaaGGjjbbee®®mmII‰‰gg  kk~~̈̈ ¨̈ggnnaammCCaaeeBBTT¥¥hhµµrrkk††II  ……kk**CCaaPPUUQQYYyyrrbbss''‰‰ggkk††II
kk~~̈̈ ¨̈gg®®bbeePPTTNNaakk**eeddaayy      kk~~̈̈¨̈ggffaann:rrbbss''GGjjCCaaxx∆∆MM̈̈ ¨̈kkBBÇÇaaHHkk**eeddaayy    ……CCaammnnuussßßeessrrIIkk**
eeddaayy,,  ‰‰ggÂÂttUUvvEEttss∂∂aabb''bbggaabb''bbBBaaÇÇaarrrrbbss''GGjj˘̆˘̆˘̆..

eessnnIIjj""aaddkk**VVnn®®bbKKll''kkUUnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnnee®®ccIInnKK~~aa[[DDIIyy""UUEEssnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonn  ..
DDIIyy""UUEEssnnVVnnxxMM®®bbwwggyykkcciitt††TTuukkddaakk''kk~~¨̈¨̈ggkkiiccççkkaarreennHHCCaaxx¬¬MMaagg  ..  KKaatt''VVnnbbgg˙̇aatt''
bbee®®ggoonneekkµµggTTMMaaggeennHH  [[TTeennÊÊjjccMMaammaatt''nnUUvvPPaaKKllÌÌ@@rrbbss''GG~~kkkkvvIIcc®®mmuuHH,,  nniiggeesscckk††II
bbMM®®BBYYjjTTssßßnnvviiCCÇÇaaEEddllKKaatt''VVnnttuubbEEttggppÊÊaall''´́dd  ss®®mmaabb''BBYYkkeekkµµgg@@TTMMaaggeennHH  ..
KKaatt''VVnnbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonneekkµµggTTMMaaggeennHH  [[hh√√wwkkhh√√WWnnkk~~¨̈¨̈ggkkaarreeVVkkccMMVVbb'',,  kk~~¨̈¨̈ggkkaarrbbrr
VVjj'',,  kk~~¨̈¨̈ggkkaarrCCiiHHeessHH,,  [[ff~~wwkkCCMMnnaajjkk~~¨̈¨̈ggkkaarrVVjj''®®BBYYjj  nniiggeeQQIIBBaamm  ..  KKaatt''
TTmm¬¬aabb''eekkµµggTTMMaaggeennHH[[rrss''eennAAkk~~¨̈¨̈ggssPPaaBBFFmmµµttaaCCaaTTIIbbMMppuutt,,  [[ppwwkkEEttTTwwkk  eennAAkk~~¨̈¨̈gg
eeBBllbbrrIIeePPaaKKmm˙̇ËËbbGGaahhaarrCCaa®®bb®®kkttII  ..  KKaatt''VVnneess~~IIrrssMMuu[[eeKKeekkaarreekkµµggTTMMaaggeennHH
rrhhUUttddll''EEss∫∫kk  ..  KKaatt''nnMMaakkµµggTTMMaaggeennHH  eeddIIrrttaammff~~ll''CCaammYYyyKKaatt'',,  eeddaayy[[BBYYkkvvaa
eess¬¬ookkBBaakk''rreebboobbGGnn''eexxßßaayyCCaaTTIIbbMMppuutt  CCYYnnkkaall≤≤ttmmaannGGaavv®®BBmmTTMMaaggKKµµaannEEss∫∫kk
eeCCIIggppggeeTT  ..  ccMMEENNkkBBYYkkeekkµµggTTMMaaggeennHHvviijj  mmaanneesscckk††II®®ssLLaajj''eeBBjjcciitt††nnwwggDDII--
yy""UUEEssnnxx¬¬MMaaggNNaass''̆̆ ˘̆˘̆  eehhIIyyEEttggEEtteeBBaallBBaakk¥¥ssrreessIIrrGGMMBBIIDDIIyy""UUEEssnn  ®®VVbb''““BBuukk
mm††aayyrrbbss''vvaaCCaanniiccççCCaakkaall  ..    ((  kkkknn ––  ´́ff©©ee®®kkaayyeeTTAA      GG~~kknniiBBnnÏÏVVrrMMaaggmm~~aakk''dd**ll∫∫II
ll∫∫aajjeennAAssttvvttßßrr__TTII1188  ssgg''--ssaakk''--rrUUssßßËË  ( Jean-Jacques Rousseau ) ˘̆˘̆˘̆  EEddll
mmaann≤≤TTÏÏiiBBllyy""aaggxx¬¬MMaaggCCaaggeeKKeeTTAAeellIIbbddiivvtt††nn__VVrrMMaagg´́nnqq~~MMaa11778899  VVnnssrreessrreessoo
vveePPAAGGbb''rrMMeekkµµggmmYYyymmaanneeQQµµaaHHffaa  ««eeGGmmIIll»»,,  EEddllVVnnccmm¬¬ggyykkmmUUllddΩΩaannGGbb''rrMMrrbb--
ss''DDIIyy""UUEEssnnTTMMaagg®®ssuugg  ..  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggCCiivviittssgg''--ssaakk''rrUUssßßËËppÊÊaall''  kk**mmaannccmm¬¬ggrreebboobb
rrss''eennAAmmYYyyPPaaKKFFMMGGMMBBIIGG~~kk®®VVCC∆∆DDIIyy""UUEEssnnppggEEddrr  ˘̆˘̆˘̆  CCaaBBiieesssseennAAeeBBllEEddllrrUUssßßËË
KKaatt''EEbbkk®®VVCC∆∆aassrreessrreessoovveePPAAmmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHH  xxÊÊrrxxÊÊaarreennAAkk~~̈̈gg´́ppÊÊGGWWrruubb  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAA
kk~~̈̈ ¨̈ggeessoovveePPAAEEddllmmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  ––  ««eesscckk††IIssaarrPPaaBB»»  rrUUssßßËËVVnnssrreessrrddUU--
eecc~~HHffaa  ––  ««xx∆∆MM̈̈nnwwggbbMMeeBBjjkkiiccççkkaarrmmYYyy  EEddllBBMMuuEEddllmmaannnnrrNNaamm~~aakk''FF¬¬aabb''eeFF√√IIddUUeecc~~HH®®BBmm
TTMMaaggkkaarrGGnnuuvvtt††nn__®®TTiiss∂∂IIrrbbss''xx∆∆MM̈̈    kk**nnwwggBBMMuummaannnnrrNNaamm~~aakk''eeTTootteeFF√√IIddUUccxx∆∆MM̈̈eeLLIIyy,,  xx∆∆MM̈̈EEttmm~~aa  
kk''KKtt'',,  xx∆∆MM̈̈yyll''cciitt††xx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyxx∆∆MM̈̈ ¨̈ssaall''mmnnuussßßppggTTMMaaggLLaayydd´́TTeeTToott  ..  xx∆∆MM̈̈ ¨̈ccgg''
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bbgg˙̇aajjmmnnuussßßmm~~aakk''dd**BBiitt  ®®VVkkddeeccjjBBIIBBuummııFFmmµµCCaattiiCCaakk''EEss∂∂ggEEttmm††gg  eehhIIyymmnnuussßß
mm~~aakk''eennaaHH  KKWWxx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈eennÓÓ‰‰gg˘̆˘̆˘̆ Je forme une entreprise qui n'a pas d'exemples et dont

l'exécution n'aura point d'imitateurs. Moi seul, je sens mon coeur et je connais

les hommes . Je veux mon-trer un homme dans la vérité de la nature. Et cet

homme, ce sera moi .- » ..  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaavvrrCCnndd**mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHH  ……GG~~kk®®VVCC∆∆ll∫∫II@@
mmiinnssUUvvEEddllVVnnssaarrPPaaBBffaa  xx¬¬ÁÁnn‰‰ggVVnnTTTTYYllttee®®mmHHBBIIGG~~kkdd´́TT  ??    BBIIee®®BBaaHHmmnnuussßß
GG~~kkFFMM,,  ……GG~~kkmmaanneekkrr__††iieeQQµµaaHHll∫∫IIddUUccrrUUssßßËËee®®ccIInnEEtt®®ssvvwwggbbuuNN¥¥ccgg''eeFF√√II®®BBHH  ˘̆˘̆˘̆  eekkIIttmmkk
eeccHH‰‰gg,,  KKµµaann®®KKUUVVGGaaccaarr¥¥‰‰NNaa®®bbEEdd®®bbeeddAA  eehhIIyykk**KKµµaann““BBuukkEEffmmeeTToottppgg˘̆˘̆˘̆)) ..  

˘̆˘̆˘̆eennAAeeBBllEEddllDDIIyy""UUEEssnnkkMMBBuuggEEttFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnneeTTAAkk~~̈̈ ¨̈ggTTaassPPaaBBEEbbbbeennHH  mmaannmmiitt††
PP&&kk††iimmYYyyÂÂkkuummVVnneerroobbccMMKKMMeerraaggkkaarrNN__rrMMeeddaaHHKKaatt''[[mmaanneessrrIIPPaaBBmmkkvviijj  ..  ««  BBYYkkGG~~kk
‰‰ggkkMMBBuuggEEttqq˚̊ÁÁttLLbb''@@eeTTddwwgg  ??  KKaatt''VVnneeBBaalleeTTAAkkaann''GG~~kkTTMMaaggeennHH  ..  eettIIGGss''eellaakk
ccMMGGkk[[xx∆∆MM̈̈ ¨̈……kk**yy""aaggNNaa  ––  ccUUrrddwwggffaasstt√√rraaCCssIIhh__  vvaammiinnEEddlleeFF√√IIxx∆∆MM̈̈kkBBaaÇÇHHrrbbss''BBYYkkGG~~
kkNNaaEEddllcciiBBççaaiimmvvaaeennaaHHeeTT  ??  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  KKWWBBYYkkGG~~kkcciiBBaaççiimmeennaaHHeeTTAAvviijjeeTT  EEddllCCaa
xxMM∆∆̈̈kkBBÇÇaaHHrrbbss''vvaa  »»  ..

❑❑❑

✫✍ ´́ff©©mmYYyy,,  DDIIyy""UUEEssnnVVnnææCCnneeXXaassnnaamm~~aakk''EEddll®®bbkkaassppßßBB√√ppßßaayy
ddMMNNwwgg  ffaaCCnneeQQµµaaHHDDIIyy""UUssIIuuBBVVnnTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeeTTAAeellIImmnnuussßßdd´́TTeeTTootteennAA
kk~~̈̈¨̈ggkkaarr®®bbkkYYttkkiiLLaaGGUULLMMaaBBiikk..  

--  EEnnhh__ssMMLLaajj'',,  DDIIyyUU""EEssnneeBBaalleeTTAAkkaann''CCnneeXXaassnnaa,,  ccUUrr‰‰ggnniiyyaayyffaa
CCaaBBYYkkCCnnkkBBÇÇaaHHeeKK  nniiggCCaaBBYYkkCCnnGGPP&&BB√√vviijjeeTTIIbbÂÂttUUvv  ..  KKWWGGjj‰‰eeNNHHeeTTAAvviijjeeTT  EEddll
mmaanneeCCaaKKCC&&yyeeTTAAeellIImmnnuussßßmm~~aappggTTMMaaggLLaayy  ..

✫✍ eennAAeeBBllEEddlleeKKnniiyyaayyeeTTAAkkaann''KKaatt''ffaa  ––  ««  GG~~kk‰‰ggccaass''eehhIIyy,,  llµµmm
ddll''eeBBllQQbb''ss®®mmaakkeehhIIyyeeTTddwwgg??»»,,  KKaatt''kk**VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjffaa  ––    ««yy""aaggeemm""cc,,
eebbIIxx∆∆MM̈̈ ¨̈CCaaGG~~kkrrtt''®®bbNNMMaaggmm~~aakk'',,  eettII®®ttUUvveeVVHHbbgg''xx∆∆MM̈̈eeccaalleennAAeeBBllccuuggccbb''́́ nnkkaarr®®bbkkYYtt
rrbbss''xx∆∆MM̈̈ ¨̈……  ??    eettIIeellaakkGG~~kkmmiinnyyll''ffaa  xx∆∆MM̈̈ ¨̈KKYYrrEEttxxMM®®bbwwggEE®®bbgg[[VVnnccbb''ccuuggccbb''eeddIImm……
eeTT  ……kk**yy""aaggNNaa  ??  »»  ..

✫✍ kk~~¨̈¨̈ggeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggEEtteeddIIrreellggkkMMssaann††ttaammpp¬¬ËËvvff~~ll'',,  KKaatt''VVnn
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sseegg˚̊tteeXXIIjjbbuurrssmm~~aakk''EEddllVVnneeFF√√II[[FF¬¬aakk''nnMMbbuu&&gg  eehhIIyyCCnneennHHmmaanneesskk††IIeeGGoonn
xxµµaass''CCaaxx¬¬MMaaggkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarreeQQaaggeerrIIssyykkrrbbss''eennHHmmkkvviijj  ..  DDIIyyUU""EEssnnkk**VVnneerrIIssGGMMEEbb
ggddbbmmYYyyyykkmmkkccggbbeeNN††IIrrGGaaee®®kkaasseeBBjjBBaassTTII®®kkuugg  eeddIImm∫∫IIbbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjffaa
eeKKmmiinnÂÂttUUvvmmaanneesscckk††IIeeGGoonnxxµµaass''eessaaHHeeLLIIyykk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrEEddll  eeKKxxMM®®bbwwggEE®®bbggkkMMuu[[bbgg''
xxaattGG√√IITTMMaaggGGss''  ..

--  xx∆∆MM̈̈ ¨̈kk**ddUUccCCaaGG~~kkeellggeePP¬¬ggdd**®®bbeessIIrrmm~~aakk'',,  xx∆∆MM̈̈eeVVHHbbgg''eeccaallsseemm¬¬ggdd**BBiieerraaHH  eeddII--
mm∫∫II[[vvaaFF¬¬aakk''eeTTAACCaassmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥rrbbss''GG~~kkdd´́TT˘̆˘̆˘̆

✫✍ ´́ff©©mmYYyy,,  bbuurrssmm~~aakk''VVnnmmkkeess~~IIrrssMMuueeFF√√IICCaassaavv&&kkrrbbss''KKaatt''  ..  DDIIyy""UUEEssnn
kk**VVnn®®bbKKll''ssaacc''ssMMbbuuggmmYYyyddMMuu  ((ssaacc''eePP¬¬AA®®CCUUkkhhaallEEppßßgg))    [[bbuurrsseennHHkkaann''®®BBmm
TTMMaagg®®VVbb''CCnneennHH[[eeddIIrrttaammKKaatt''  ..  bbuurrsseennHHmmaanneesscckk††IIGGaammaass''́́ ®®kkEEllgg  kk~~¨̈ggkkaarr
kkaann''ssaacc''®®CCUUkkeeddIIrryyYYrrttaammpp¬¬ËËvvff~~ll''  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeeKKkk**®®KKEEvvggssaacc''mmYYyyddMMuueennHHeeccaallVV
tt''''eeTTAA  ..    bbIIbbYYnn´́ff©©ee®®kkaayymmkk  DDIIyy""UUEEssnnVVnnCCYYbb®®bbTTHHCCnnddEEddlleennHH    eehhIIyyKKaatt''kk**
VVnneeBBaallffaa  ––  ««  yy""aaggeemm""cc,,  ssaacc''ssMMbbuuggmmYYyyddMMuuGGaacceeFF√√II[[xxUUccmmiitt††PPaaBBrrbbss''eeyyIIggVV
nnEEddrrhh~~±±  ??  KKYYrrEEddrr  !!  KKYYrrEEddrr  !!  »»  ..  

✫✍ eennAAeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggeeddIIrrllMMEEhhkkaayy  eeddIImm∫∫IIyykkxx¥¥ll''GGaakkaass
KKaatt''VVnneeXXIIjj®®ssIImm~~aakk''kkMMBBuuggEEttss¬¬¨̈ggxx¬¬ÁÁnnyy""aaggxx¬¬MMaaggkk~~¨̈ggkkaarrff√√aayybbggMM¨̈ ¨̈®®BBHH  rrhhUUtt
ddll''eellccKKUUTTeeccjjeennAAkkNN††aallvvaall  ..  DDIIyyUU""EEssnnkk**ssÊÊ¨̈¨̈HHeehhrreeTTAACCiitt®®ssIImm~~aakk''
eennaaHH®®BBmmTTMMaaggeeBBaallffaa  ––  ««  EEnnhh__  !!  nnaagg®®ssIIkkMMsstt''˘̆˘̆˘̆  nnaagg®®ttUUvvddwwggffaa  ®®BBHHeennAABBIIxxaagg
mmuuxxnnaagg‰‰gg  kk**ddUUccEEtteennAABBIIxxaaggee®®kkaayyppggEEddrr,,  ®®bbyy&&tt~~~~®®BBHHeeXXIIjjrrUUbb‰‰ggkkMMBBuuggssƒƒiitt
eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssPPaaBBkkaarrNN__ccMMttiittccMMttUUgg≤≤tteemmtt††aaFF··mmddUUeecc~~HHhh~~±±aa  !!  »»  ..

✫✍ eennAAeeBBllEEddllDDIIyy""UUEEssnn  kkMMBBuuggssBBaaÇÇwwggKKiittBBiiccaarrNNaaeeTTAAeellIIkk∫∫ËËnnCCiivviitt
rrbbss''KKaatt''  KKaatt''VVnneeBBaall®®BBmmTTMMaaggeessIIccppggffaa  GG√√II@@EEddllCCaaBBaakk¥¥®®bbeeTTccpp††aa--
ssaarreennAAkk~~¨̈¨̈ggeell≈≈aanneessaakknnaaddkkmmµµCCaaFFmmµµttaa  VVnnFF¬¬aakk''mmkkeellIIrrUUbbKKaatt''EEttTTMMaaggGGss''  ––
KKaatt''CCaammnnuussßßmm~~aakk''KKµµaannTTIIllMMeennAA,,  KKµµaannTTII®®kkuugg,,  KKµµaann®®ssuukkeeTTss,,  KKµµaannmmaattuuPPUUmmii,,  rrss''
mmYYyy´́ff©©  hhUUbbmmYYyy´́ff©©  kk**bb""uuEEnn††KKaatt''VVnnyykkcciitt††mmaann:rrbbss''KKaatt''eeTTAATTbb''TTll''nnwwggee®®BBgg
vvaassnnaa,,  yykkFFmmµµCCaattiieeTTAATTbb''TTll''nnwwggTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''®®bb´́BBNNII,,  yykkeeKKaallKKMMnniitt
eeTTAATTbb''TTll''nnwwggkkaarreePP¬¬IItteePP¬¬IInn´́nnddYYgg®®BBllwwgg  ..  
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✫✍ ´́ff©©mmYYyybbuurrssmm~~aakk''VVnnmmkkeess~~IIrrssYYrrKKaatt''  eeddIImm∫∫II®®KKaann''ccgg''ddwwggffaa  eettIIeennAA
eeBBllNNaa  CCaakkaarrKKYYrrssmmkk~~̈̈ ¨̈ggkkaarrbbrriieePPaaKKGGaahhaarr  ..

--  eebbII‰‰ggCCaaGG~~kkmmaann,,  KKaatt''eeBBaall,,  ‰‰ggccgg''hhUUbbeeBBllNNaakk**VVnn  ee®®ssccnnwwgg
cciitt††‰‰gg  ..    kk**bb""uuEEnn††eebbII‰‰ggCCaaGG~~kk®®kkvviijj  ‰‰ggqqIIeennAAeeBBllNNaaEEddllGGaacceeFF√√IIVVnn˘̆˘̆˘̆

✫✍ BBYYkkGG~~kkTTIIÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nnxx¬¬HH  VVnneess~~IIrrssMMuu[[KKaatt''ccUUlleeTTAAeerroonnvviiCCÇÇaaGGaa··ffkkMMVVMMgg
rrbbss''BBYYkkeeKK,,  eeddaayyGGHHGGaaggffaa  BBYYkkCCnnNNaaEEddlleeccHHvviiCCÇÇaaeennHH  cc∫∫aass''CCaannwwggVVnn
eeLLIIggbbuuNN¥¥ss&&kk††iiyyssxxııss''bbMMppuutteennAAeeBBlleeTTAAkkaann''bbrreellaakk  ..  ddIIyy""UUEEssnnkk**VVnn
eeqq¬¬IIyyttbbeeTTAAGG~~kkTTMMaaggeennHHvviijjffaa  ––  ««  CCaaeerrOOggmmYYyyKKYYrr[[GGss''ssMMeeNNIIccxx¬¬MMaaggNNaass''
EEddllGGaaeeyyssuuIIeeLLaassnniiggeeGGVV""mmIINNuuggddaass  ®®ttUUvvrrss''eennAAkk~~¨̈¨̈ggPPkk''  eennAAeeBBllEEddll
BBYYkkGG~~kk‰‰eeTToottEEddllVVnnccUUlleerroonnkk∫∫ÁÁnnvviiCCaaÇÇrrbbss''BBYYkkGG~~kk‰‰gg  EEddllssuuTTÏÏsswwggEEttCCaa
CCnnGGPP&&BB√√eessaaHH  EEbbrrCCaaVVnneeLLIIggeeTTAArrss''eennAAeellIIzzaannssYY··KKeeTTAAvviijj  !!  »»  ..

✫✍ DDIIyy""UUEEssnnEEttggmmaannTTmm¬¬aabb''yykkTTwwkkGGbb''eeTTAAllaabbeennAAeeCCIIggrrbbss''KKaatt''  ..
eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaaKKaatt''eeFF√√IIddUUeecc~~HH,,  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaakk¬¬iinn
TTwwkkGGbb''  eebbIIkkaallNNaaeeKKyykkeeTTAAllaabbeellIIkk∫∫aallvvaacc∫∫aass''CCaannwwggeehhIIrreeLLIIggeeTTAA
eellIIGGss''eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††eebbIIkkaallNNaaeeKKyykkeeTTAAllaabbeeCCIIggvviijj  vvaacc∫∫aass''CCaannwwgg
eehhIIrrccUUll®®ccmmuuHHCCaammiinnxxaann..

✫✍ ®®BBwwTTÏÏaaccaarr¥¥ee®®kkoovvmm~~aakk''  ((  kkkknn ––  eebbIIeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggPPaaBByynn††cciinn  eeKKeehhAAffaakkuugg--kkuugg,,
CCnnEEddlleeKKee®®kkoovvBBIIeekkµµgg  eehhIIyymmaannPPaarr::yyaammEE®®KKrrbbss''®®ssII@@eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggvvMMaaggeess∂∂cc ))  --dd**
mmaanncciitt††GGaa®®kkkk''ssaammaann¥¥VVnnssrreessrreennAAmmaatt''TT√√aarrccUUll´́nneeKKhhddΩΩaannrrbbss''xx¬¬ÁÁnnffaa  ––  ««
mmiinnÂÂttUUvvmmaannGG√√IIEEddllCCaaGGaa®®kkkk''ssaammaann¥¥ccUUllttaammTT√√aarreennHHeeLLIIyy  »»  ..  DDIIyy""UUEEssnnkk**eeBBaa--
llffaa  ––  ««ccuuHHmmççaass''ppÊÊHHeennaaHH˘̆˘̆˘̆  eettIIxx¬¬ÁÁnneeKK®®ttUUvvccUUllttaamm®®cckkNNaaeeTTAAvviijjEEddrr  ??  »»..

✫✍ ´́ff©©mmYYyy  mmaannTTssßßnnvviiTTUUrrmmYYyyccMMnnYYnnccgg''bbgg˙̇aajj[[DDIIyy""UUEEssnnyyll''ffaaeennAA
eellIIPPBBEEppnnddIIeennHH  KKµµaannccllnnaaeessaaHHeeTT  ..  DDIIyyUU""EEssnnkk**eeggIIbbQQrreeLLIIgg  eehhIIyyeeddIIrr
eeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..  ««eettIIeellaakkkkMMBBuuggeeFF√√IIGG√√IIhh~~wwgg  ??»»,,  TTssßßnnvviiTTUUrrmm~~aakk''VVnneeccaaTTssMMnnYYrr  ccMM--
eeBBaaHHKKaatt''  ..  ««  GGjjkkMMBBuuggEEttbbddiieessFF®®TTiiss∂∂IIrrbbss''‰‰gghh~~wwgg  »»,,  DDIIyyUU""EEssnneeqq¬¬IIyy  ..

✫✍ CCnnmm~~aakk''VVnneeBBaalleerroobbrraabb''®®VVbb''KKaatt''GGMMBBIIttaarraavviiTT¥¥aa,,  KKaatt''kk**VVnnssYYrreeTTAA
vviijjddUUeecc~~HHffaa  ––  ««  eettII‰‰ggFF¬¬aabb''VVnnccuuHHBBIIeellIIeemmXXmmkkvviijjCCaayyUUrryyaarrNNaass''mmkkeehhIIyy
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BBiittEEmmnn……  ??»»  ..

✫✍ VV¬¬ttuuggVVnn[[nniiyymmnn&&yyeeTTAAddll''mmnnuussßßffaaCCaasstt√√mmaanneeCCIIggBBIIrr  EEttBBMMuummaann
ss¬¬aabb  ..  DDIIyy""UUEEssnnkk**ccaabb''mmaann''KKkkmmYYyymmkkeeVVccss¬¬aabbGGss''rrllIIgg  eehhIIyyyykkeeTTAA
llaakk''kk~~¨̈¨̈ggGGaavvmm""gg''ttUUrrbbss''KKaatt'',,  rrYYccKKaatt''eeddIIrreeqqııaaHHeeTTAAbbNNÎÎiittssPPaarrbbss''VV¬¬ttuugg  ..
eeTTAAddll''TTIIeennaaHHPP¬¬aamm  KKaatt''kk**TTaajjyykkmmaann''BBIIkk~~¨̈¨̈ggGGaavvmm""gg''ttUUrrbbss''KKaatt''  eehhIIyyeeBBaall
eeddaayyeeVVHHmmaann''eeTTAAkkNN††aallccMMeeNNaammssaavv&&kkrrbbss''VV¬¬ttuuggffaa  ––  ««  eennHHeehhIIyy  KKWWCCaammnnuu
ssßßrrbbss''VV¬¬ttuugg  »»  ..  VV¬¬ttuuggkk**mmaannkkaattBB√√kkiiccççÂÂttUUvvddUUrrnniiyymmnn&&yyrrbbss''KKaatt''  eeddaayybbEEnnƒƒ
mmffaa,,  sstt√√eennaaHHmmaann®®kkcckkrrIIkkFFMMTTUUllMMTTUUllaayy  ..  

✫✍ DDIIyy""UUEEssnn  eeddaayyeeFF√√IIddMMeeNNIIrrkkaatt''ttaamm®®ssuukkeemmkk˙̇aarr  VVnnsseegg˚̊tteeXXIIjjffaa
eekkµµgg@@eennAATTIIeennaaHHmmaannssPPaaBBGGaa®®kkaattnnnnllKKkkccMMEENNkkhh√√ËËggsstt√√eeccoommeennAATTIIeennaaHHvviijj
mmaanneerraamm®®kkaass''  ((EELLnn  ))  BBaasseeBBjjxx¬¬ÁÁnnvvaa  ..  ««  eennAATTIIeennHH,,  DDIIyy""UUEEssnn  eeBBaall,,  mmaannffaa
nn:CCaasstt√√eeccoomm  vvaa®®KKaann''eebbIICCaaggmmaannffaann:CCaakkUUnneekkµµgg  »»  ..

✫✍ ´́ff©©mmYYyy  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggGGgg̈̈yybbrriieePPaaKK,,  DDIIyy""UUEEssnnVVnnsseegg˚̊tt
eeXXIIjjmmaannsstt√√kkNN††¨̈¨̈rrmmYYyyccMMnnYYnnEEddllmmkkGGeeggøømmssIIuuccMMNNiittnnMMbbuu&&ggrrbbss''KKaatt''eennAA
ee®®kkaammttuu  ..  ««  yyII  eeGGII  !!  KKaatt''llaann''mmaatt'',,  DDIIyy""UUEEssnnkk**cciiBBaaççiimmBBYYkkVV""rraass&&yymmYYyyccMMnnYYnn
ppggEEddrrhh~~±±  ??  »»  ..

❑

✫✍ eeddaayyeennAAeeBBlleennaaHH,,  DDIIyy""UUEEssnnKKaatt''eeTTIIbbEEtteeccjjBBIIkkEEnn¬¬ggmmuuCCTTwwkk,,
mmaanneeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIImmaannmmnnuussßßee®®ccIInnKK~~aammkk®®ssgg''TTwwkkeennAATTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH……EEddrr˘̆˘̆˘̆
KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaa≤≤ttmmaannmmnnuussßßeeTT..  kk**bb""uuEEnn††,,  eeKKssYYrrttbbKKaatt''vviijj,,  EE®®kkggTTIIkkEEnn¬¬gg
eennaaHHmmaannssPPaaBBGGflflUUGGrrNNaass''EEmmnneeTT  ??  --  GGflflUUGGrrsseemm∫∫IImmEEmmnnEETTnn,,  KKaatt''eeqq¬¬IIyy..

✫✍ ´́ff©©mmYYyy,,  eeKKVVnnssMMuuGGeeBBaaÇÇIIjjKKaatt''[[ccUUllrrYYmmkk~~¨̈¨̈ggBBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyy  ..
KKaatt''VVnnbbddiieessFFssMMeeNNIIrreennHH  eeddaayyssMMGGaaggffaa,,  kkaallBBII´́ff©©mmßßwwlleeKKVVnnGGeeBBaaÇÇIIjj
KKaatt''mm††ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy@@kk**KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''VVnnssMMEEddggGGMMNNrrKKuuNNccMMeeBBaaHHKKaatt''
TTaall''EEtteessaaHHkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggeennHH..
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✫✍ ssmm&&yy´́ff©©mmYYyy  bbuurrssmm~~aakk''EEssggeeQQIIpp¬¬aanneennAAeellIIssµµaaVVnneeddIIrreeTTAATTggiicc
rrUUbbKKaatt'',,  ®®BBmmTTMMaaggeeBBaallffaa  ––  ««  ccUUrr‰‰gg®®bbyy&&tt~~!!»»  ..  ««  yy""aaggeemm""cc,,    DDIIyy""UUEEssnneeBBaall
ttbb,,  ‰‰ggccgg''bbuukkGGjjmm††ggeeTToott……yy""aaggNNaa??»»  ..  bbIIbbYYnn´́ff©©ee®®kkaayymmkk  eerrOOggddUUeecc~~HHkk**VV
nneekkIIttmmaanneeLLIIggmm††ggeeTToott  ..  DDIIyyUU""EEssnnVVnnyykkddMMbbggeeQQII®®cctt''  rrbbss''KKaatt''vvaayyssMMBB
ggCCnnEEddllVVnnbb""TTggiiccKKaatt''eeddaayyeeBBaallffaa  ––  ««  ‰‰gg®®ttUUvv®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAA  !!  »»  ..

✫✍ ´́ff©©mmYYyy  KKaatt''VVnnÂÂttUUvvTTTTwwkkTTwwkkeePP¬¬øøggyy""aaggeeCCaaKKCCMMaa˘̆˘̆˘̆  eeddaayymmaann
ddMMNNkk''TTwwkkhhUUrr®®CCYYtt®®CCaabbBBaasseeBBjjeennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggGGaavvmm""gg''ttUUrrbbss''KKaatt''  ..  BBYYkkGG~~kk
EEddllQQrreemmIIllKKaatt''mmaanncciitt††GGaaNNiittGGaassUUrrccMMeeBBaaHHKKaatt''CCaaxx¬¬MMaagg  ..  VV¬¬ttuuggEEddllQQrr
eennAATTIIeennaaHHeeddaayy´́ccddnn¥¥  VVnnnniiyyaayyeeTTAAkkaann''GG~~kkTTMMaaggeennHHffaa  ––  ««  eebbIIGGss''eellaakk
GG~~kkccgg''[[KKaatt''eennHH  mmaanneesscckk††IITTuukk≈≈eevvTTnnaarrBBiitt®®VVkkdd,,  ssUUmmeeddIIrrccaakkeeccjjqq©©aayy
BBIITTIIeennHHeeTTAA˘̆˘̆˘̆kkMMuu®®kkeeLLkkeemmIIllrrUUbbKKaatt''[[eessaaHH  ..  

✫✍ ´́ff©©mmYYyymmnnuussßßmm~~aakk''VVnnTTHHkkMMeePP¬¬øøggKKaatt''..  DDIIyyUU""EEssnnkk**eeBBaallffaa  ––
--  xx∆∆MM̈̈ ¨̈mmiinnddwwggeessaaHHffaa  xx∆∆MM̈̈ ¨̈ÂÂttUUvveeddIIrrttaammpp¬¬ËËvveeddaayymmaannkk∫∫aallBBaakk''GGaavvuuFF..
kk~~¨̈¨̈ggeeBBllmm††ggeeTToott  eeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIGG~~kkEEddllVVnnTTHHkkMMeePP¬¬øøggKKaatt''eennaaHH

eeKKccgg''VVnnGG√√IIEEddrr  ??
--  ccgg''VVnnmmYYkkEEddkk,,  KKaatt''eeqq¬¬IIyyttbbvviijj  ..

✫✍  mmIIDDIIyy""aass,,  kkaall´́ff©©mmYYyy,,  VVnnddaall''KKaatt''CCaaee®®ccIInn´́ddeehhIIyyeeBBaallffaa  ––  
--  eeTTAA  ˘̆˘̆eeTTAA  !!  ccUUrrGGeeBBaaÇÇIIjjeeTTAAbb††wwggeeTTAA˘̆˘̆˘̆  eeKKnnwwggtt®®mmUUvv[[‰‰ggbbgg''ppaakkBBiinn&&yy

CCaa®®VVkk''bbIIBBaann''llII®®vv  ..  ´́ff©©EEssÌÌkkeeLLIIggDDIIyy""UUEEssnnkkaann''ss~~aabb''́́ ddmmYYyyeeFF√√IIBBIIEEddkk  eehhIIyy
,,®®BBEEllggmmYYyy´́ddccMMkk∫∫aallmmIIDDIIyy""aass  ®®BBmmTTMMaaggeeBBaallffaa  ––

--  eeTTAA  !!  eeTTAAbb††wwggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAA  ‰‰ggnnwwgg®®ttUUvvbbgg''ppaakkBBiinn&&yyddUUccKK~~aa  !!

✫ ✍ llIIssIIuuyy""aass,,  CCnnllkk''ff~~MMaamm~~aakk''VVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''mmaannCCMMeennOOffaammaann
®®BBHHeennAAeellIIeemmXXBBiittEEmmnn……eeTT  ??  

--  rrkk‰‰NNaammiinneeCCOO,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaallttbbvviijj,,  BBIIee®®BBaaHHGGjjddwwggffaaKKµµaannnnrrNNaa
CCaassÂÂttUUvvFFMMbbMMppuuttrrbbss''eeTTBB††aa  nniiggrrbbss''®®BBHH[[eellIIssBBIIrrUUbb‰‰ggeennHHeeTT  !!

✫✍ ´́ff©©mmYYyyDDIIyy""UUEEssnnVVnneeXXIIjjbbuurrssmm~~aakk''kkMMBBuugg®®CCmmuuCCxx¬¬ÁÁnneeTTAAkk~~̈̈¨̈ggTTwwkk  eeddaayy
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nnwwkkssggÙÙwwmmffaa  xx¬¬ÁÁnneeKKnnwwggCC®®mmHHssMMGGaattxx¬¬ÁÁnn[[VVnnssÌÌaattbbrriissuuTTÏÏ  rrYYccppuuttBBIIGGMMeeBBIIVVbb
nniiggeesscckk††IIeessAAhhµµggnnaannaa  ..  ««  {{!!  CCnnGGPP&&BB√√,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaalleeTTAAkkaann''CCnneennHH,,
‰‰ggmmaannddwwggeeTTffaa  eeTTaaHHCCaa‰‰ggCC®®mmHHxx¬¬ÁÁnnrrhhUUttddll''eeTTAA´́ff©©EEssÌÌkkeeTToottppgg˘̆˘̆˘̆kk**‰‰ggeennAA
EEtteerroonnmmiinneeccHHeevvyy¥¥aakkrrNN__̆̆ ˘̆˘̆  eehhIIyy‰‰ggeennAAEEtteeccoossmmiinnppuuttGGMMBBIITTuukk≈≈TT&&NNÎÎkkmmµµ´́nn
GGMMeeBBII””®®kkiiddΩΩrrbbss''‰‰gg»»  ..

✫✍ ´́ff©©mmYYyy  KKaatt''VVnneeXXIIjjeekkµµggmm~~aakk''ssƒƒiitteennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssƒƒaannPPaaBB®®cceehhgg®®cceehhaagg
mmiinnssmmrrmm¥¥  ..  KKaatt''VVnnssÊÊ̈̈¨̈HHeeTTAACCYYbb®®KKUUrrbbss''eekkµµggmm~~aakk''eennHH  eehhIIyyssMMBBggCCnneennHHmmYYyy
ddMMbbggeeddaayyeeBBaallffaa  ––  ««  eemm††ccVVnnCCaa‰‰ggbbee®®ggoonnvvaa[[mmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaGGaa®®kkkk''GGaa--
®®kkII®®cceeLLIIsseebbIIssyy""aagghh~~wwgg  ??»»..

✫✍ ´́ff©©mmYYyy,,  bbuurrssmm~~aakk''ccgg''bbgg˙̇aajjddll''DDIIyy""UUEEssnnGGMMBBIIkk∫∫ÁÁnneehhaarraassaa®®ss††
EEddllxx¬¬ÁÁnneeTTIIbbVVnneerroobbccMMttuubbEEttgg[[mmaannrrUUbbrraaggeeLLIIgg  ..    DDIIyy""UUEEssnnkk**llaann''mmaatt''ffaa  ––
««eennHHVVnnccMMCCaass~~aa´́ddmmYYyyll®®bbeessIIrrÌÌEEmmnn˘̆˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††ttaammkkaarrBBiittKKWWeeddIImm∫∫IIkkMMuu[[eeyyIIgg
ddaacc''eeBBaaHHss¬¬aabb''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  »»  ..

✫✍ KKaatt''VVnnTTmm¬¬aakk''eeTTaassFF©©nn''FF©©rreeTTAAeellIIBBYYkkCCnnEEddllEEttggeeBBaallttÌÌËËjjEEttÌÌrrnnwwgg
kkmmµµvvaassnnaa  ..  mmnnuussßßmm~~aarrTTMMaaggLLaayy,,  KKaatt''eeBBaall,,  EEttggEEttEEss√√ggssMMuuGGMMBBIIee®®BBggvvaassnnaa
nnUUvvGG√√II@@EEddllmmaannTTMMnngg®®ttwwmmEEttCCaassmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥llÌÌ  ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††mmiinnEEddllVVnnssMMuurrbbss''
GG√√II@@EEddllCCaarrbbss''®®TTBB¥¥dd**llÌÌBBiitt®®VVkkddeennaaHHeessaaHH  ..

✫✍ DDIIyy""UUEEssnnVVnnddwwggyy""aaggcc∫∫aass''llaass''  ffaammaannmmnnuussßßee®®ccIInnKK~~aaNNaass''
EEddllVVnnKKMMaa®®TTrreebboobbrrss''eennAArrbbss''KKaatt''˘̆˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††eeddaayyeennAAkk~~¨̈¨̈ggkkaarrGGnnuuvvtt††nn__vviijj
mmaannmmnnuussßßttiiccKK~~aaNNaass''ssuuxxcciitt††®®bb®®BBiitt††ttaammvviinn&&yyrrbbss''KKaatt'',,  KKaatt''VVnneeBBaallffaa  ,,
xx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaaEEqq˚̊mmYYyyEEddllmmaanneeKK®®ssLLaajj''rraabb''GGaann´́®®kkEEllgg˘̆˘̆˘̆  kk**bb""uuEEnn††KKµµaannnnrrNNaa
mm~~aakk''EEddllVVnneess©©IIccssrreessIIrrUUbbKKaatt''ddaacc''cciitt††  eeTTAAeeFF√√IIkkaarrbbrrVVjj''CCaammYYyynnwwggKKaatt''
eeLLIIyy  ..

✫✍ KKaatt''VVnnss∂∂IIbbeennÊÊaassddll''CCnnCCMMBBUUkkxx¬¬HHEEddllmmaanneesscckk††IIttkk''ss¬¬¨̈tt®®BBYYyy
VVrrmm∏∏EEttnnwwggkkaarryyll''ssbb††iiyyll''ssUUggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  BBYYkkCCnnTTMMaaggeennHHmmiinnEEddllVVnn
yykkcciitt††TTuukkddaakk''xx√√ll''xx√√aayynnwwggbbBBaa˙̇aaGG√√II@@      EEddllVVnneeccaaTTeeLLIIggkk~~̈̈ggxxYYrrkk∫∫aallrrbbss''eeKK
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eennAAeeBBllEEddlleeKKmmaannEEPP~~kkPP¬¬WWeennaaHHeeTT    kk**bb""uuEEnn††eeKKEEbbrrCCaa®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaaeeddaayyGGbbiiyyCCMM
eennOO  nniiggeeddaayyssuubbeessAA  ccMMBBaaHHGG√√II@@EEddllVVnneehhIIrrccUUllkk~~̈̈ ¨̈ggGGaarrmmµµNN__́́ nnkkaarr®®sseemmII®®ss
´́mmrrbbss''eeKK  eennAAeeBBllEEddlleeKKkkMMBBuuggEEtteeddkkeennaaHHeeTTAAvviijj  ..

✫✍ ssmm&&yy´́ff©©mmYYyy,,  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggeeddIIrreellggkkMMssaann††,,  KKaatt''VVnn
sseegg˚̊tteeXXIIjj®®ssIImm~~~~aakk''eeddkkccMMEExxggeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggEE®®KKmmYYyy  ..  KKaatt''eeBBaallffaa  ––

--  ®®TTuuggEEbbbbeennHHmmiinnEEmmnneeFF√√IIeeLLIIggss®®mmaabb''ddaakk''sstt√√BBnn¬¬aatt''GG√√IIdd**GGaa®®kkkk''mm¬¬wwgg@@  ..

✫✍ BBYYkkCCnnCCaattiiGGaaEEtt˙̇nnmmaanneesscckk††II®®ssLLaajj''eeBBjjcciitt††nnwwggddIIyy""UUEEssnnCCaaxx¬¬MMaagg
®®BBmmTTMMaaggmmaanneesscckk††IIeekkaatteeKKaarrBBeeTToottppgg  ..  BBYYkkeeKKVVnnccaabb''yyuuvvCCnnmm~~aakk''ccggvvaayy
nnwwggEExxßßttIIee®®BBaaHHEEttCCnnmm~~aakk''eennHHVVnneeFF√√II[[EEbbkkFFuuggrrbbss''DDIIyy""UUEEssnn  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  eeKKVVnnrrkkFFuuggffµµIImmYYyyeeTTAACCUUnnKKaatt''EEffmmeeTToott  ..

✫✍ mmnnuussßß®®KKbb''KK~~aaEEttggEEttVVnnEEff¬¬ggssrreessIIrrGGMMBBIIssuuPPmmggllrrbbss''kkaallIIss--
EEttnn  EEddllVVnnTTTTYYllPP&&BB√√ssMMNNaaggVVyyTTwwkkrraall''́́ ff©©eennAAttuurrbbss''eess∂∂ccGGaaeeLLccssgg''  ..
««  kk**bb""uuEEnn††xx∆∆MM¨̈¨̈,,  DDIIyy""UUEEssnneeBBaallttbbvviijj,,  xx∆∆MM¨̈yyll''eeXXIIjjffaakkaallIIssEEttnnCCaammnnuussßß
ccuuHHnnrrkkeeTTAAvviijjeeTT˘̆˘̆˘̆  eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggeerrOOggEEttmmYYyyKKtt''EEddllCCnneennHHÂÂttUUvvEEttbbrriieePPaaKKeerrooggrraall''́́ ff©©
®®BBwwkkll©©aacc  CCaammYYyynnwwggGGaaeeLLccssgg''  ..

✫✍ ®®kkaaEETTrrVVnnee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''yy""aagg  eeddIImm∫∫IIbbBBaaçç¨̈ ¨̈HHbbBBaaççËËllTTaakk''TTaajj
DDIIyy""UUEEssnn[[eeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®VVgg®®VVssaaTTrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  DDIIyy""UUEEssnnVVnneeqq¬¬IIyyttbbeeTTAA
CCnneennHHvviijjffaa  KKaatt''ssuuxxcciitt††rrss''EEttnnwwggnnMMbb&&uuggeennAATTIIÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nn  CCaaCCaaggeeTTAArrss''eennAA
kk~~̈̈ ¨̈ggeesscckk††IIrruuggeerrOOgg´́nnvvMMaagg®®VVssaaTTrrbbss''®®kkaaEETTrr  ..

✫✍ EEBBrrDDIIkkaassVVnneeFF√√IIkkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggeeTTAAeellIIDDIIyy""UUEEssnn  ffaaxx¬¬ÁÁnnnnwwgg
ssmm¬¬aabb''KKaatt''  ®®bbssiinneebbIIDDIIyy""UUEEssnnmmiinn®®BBmmmmkkeellggEEBBrrDDIIkkaasseennaaHHeeTT  ..  ««‰‰gg
eeFF√√IIddUUeecc~~HHcc∫∫aass''CCaammiinnVVnnbbMMeeBBjjss~~aa´́ddGG√√IImmYYyydd**FFMMddMMuueennaaHHeeTT  ,,  DDIIyy""UUEEssnnVVnneeBBaall
ttbbvviijj,,  BBIIee®®BBaaHHsstt√√GGssiirrBBiissdd**ttUUccmmYYyykk**vvaaGGaacceeFF√√IIkkaarreennHHVVnnEEddrr..  eehhIIyyGGjj
ssUUmm®®VVbb''  ‰‰ggeeTTAAccuuHHffaa  DDIIyy""UUEEssnnmmiinnÂÂttUUvvkkaarrEEBBrrDDIIkkaass  eehhIIyynnwwggCCIIvviittFFMMddMMuurrbbss''
CCnneennHHeeddIImm∫∫II®®KKaann''EEttrrss''eeddaayyssbb∫∫aayyeennaaHHeeTT»»..  eehhIIyyKKaatt''kk**llaann''mmaatt''ffaa  ––
««GGnniiccççaa!!  ®®BBHHeehhIIyynniiggeeTTBB††aammaanncciitt††llÌÌBBnn''eeBBkkNNaass''ccMMeeBBaaHHmmnnuussßßeeddaayyVVnn
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pp††ll''CCIIvviitt[[GG~~kkTTMMaaggeennHH  ,,  kk**bb""uuEEnn††eessaaPP··NNPPaaBBTTMMaaggbb""uunnµµaannEEddll®®BBHHVVnnccggPPÇÇaabb''
mmkkCCaammYYyynnwwggCCIIvviitt  mmiinnÂÂttUUvvVVnnBBYYkkbbffuuCCÇÇnnTTMMaaggeennHHTTTTYYllssaall''eessaaHHeeLLIIyy..
BBYYkkeeKKBBWWttEEttBBIIEEss√√ggrrkkbbrriieePPaaKKqq©©aajj''  eehhIIyynniiggllaabbTTwwkkGGbb''  ..

✫✍ ´́ff©©mmYYyy,,  KKaatt''VVnneeXXIIjjCCnnmm~~aakk''EEddll[[xx∆∆MM¨̈¨̈kkBBaaÇÇHHddaacc''´́ff¬¬rrbbss''xx¬¬ÁÁnnBBaakk''
EEss∫∫kkeeCCIIgg[[˘̆˘̆˘̆..  ««  ‰‰gg®®bbEEhhllmmiinnssbb∫∫aayycciitt††eeTTddwwgg,,  KKaatt''ss∂∂IIbbeennÊÊaass[[CCnn
eennHH,,  rrhhUUttddll''´́ff©©NNaammYYyyvvaaeejjIIss‰‰ggxxÊÊaatteeccjjddUUccTTwwkkssMMeeVVrr  ??  ccuuHH´́dd‰‰gg
TTMMaaggBBIIrreennHHvviijj,,  TTuukkvvaaeeFF√√IIGG√√IIEEddrr  ??  »»  ..

✫✍ eennAAeeBBllmmYYyyeeTToottEEddllKKaatt''kkMMBBuuggEEtteeddIIrrttaammpp¬¬ËËvv,,  KKaatt''VVnneeXXIIjjBBYYkk
eeccAA®®kkmmbbeeNN††IIrrmmnnuussßßmm~~aakk''yykkeeTTAAeeFF√√IITTuukk≈≈eeTTaassTTaarruuNNkkmmµµ  eeddaayyeehhttuuffaaCCnn
eennHHVVnnllYYcckkUUnnddbbmmYYyyeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggXX¬¬MMaaggssaaFFaarrNN: ..  ««  eemmIIllccuuHH  !!  DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,
KKWWssuuTTÏÏsswwggEEttCCaaeeccaarrFFMM@@EEddllkkMMBBuuggbbeeNN††IIrrkkUUnneeccaarrttUUccmmYYyy  !!  »»  ..  

✫✍ KKaatt''VVnneeBBaallffaa  ––  mmnnuussßßGG~~kkmmaannEEddllCCaaCCnnll©©gg''eexx¬¬AA  kk**hhaakk''ddUUccCCaa
sstt√√eeccoommjjIImmYYyyEEddlleeBBaarreeBBjjeeTTAAeeddaayyeerraammmmaass  ..

✫✍ ´́ff©©mmYYyy,,  eeddaayyKKaatt''VVnneeddIIrrmmkkddll''kkNN††aallppßßaarr,,  KKaatt''kk**®®ssaabb''EEtt
ccaabb''eepp††IImmeeGGHHxx¬¬ÁÁnnjjaabb''eessÌÌkk  ..  ««  {{  !!  ®®BBHHCCaammççaass'',,  KKaatt''eeBBaall,,  eeFF√√IIeemm††cc[[VVnneeGGHH
eeBBaaHHddUUeecc~~HHeeTTAA  xx∆∆MM̈̈ ¨̈VVtt''XX¬¬aannVVyyrraall''eeBBlleevvllaa˘̆˘̆˘̆ttaammccMMNNgg''cciitt††rrbbss''xx∆∆MM̈̈ ¨̈»»  ..

✫✍ eennAAeeBBllEEddllKKaatt''ccUUllmmuuCCTTwwkk,,  KKaatt''VVnn®®bbTTHHeeXXIIjjyyuuvvCCnnmm~~aakk''kkMMBBuugg
®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIkkaayyvviikkaarrmm¥¥""aaggdd**bbiiuunn®®bbssbb'',,  kk**bb""uuEEnn††mmiinnTTMMnnggCCaassuuccççrriittbb""uunnµµaanneeTT  ..
««eebbII‰‰ggeeFF√√IIccllnnaaEEbbbbeennHHkkaann''EEttVVnnllÌÌ,,      KKaatt''eeBBaalleeTTAArrkkCCnneennHH,,    ccllnnaarrbbss''
‰‰gg  nnwwggkkaann''EEttkk¬¬aayyeeTTAACCaaGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''  ..

✫✍ eennAAeeBBllmmYYyyeeTToott,,  kk~~̈̈ ¨̈gg{{kkaassEEddllKKaatt''kkMMBBuuggqq¬¬ggff~~ll''mmYYyy  KKaatt''eeXXIIjj
mmaannVV¬¬kkssrreessrreennAAeellIIppÊÊHHCCnnmm~~aakk''EEddllCCaaGG~~kkssIIuuppwwkkccaayyvvaayyxxÇÇHHxxÇÇaayy  EEddll
bbBBaaÇÇaakk''ffaaeeKKhhddΩΩaanneennHHnnwwggÂÂttUUvvllkk''  ..  ««eeXXIIjjeeTT  !!  DDIIyy""UUEEssnneeBBaall,,  ssPPaaBB
®®bbmmwwkkeeCCaaKKCCMMaarrbbss''mmççaass''‰‰ggVVnnbbgg≈≈MM[[KKaatt''eennHHkkÌÌÁÁtteeccjjGGIIccwwgg‰‰gg  !!  »»  ..
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✫✍ ´́ff©©mmYYyy,,  bbuurrssmm~~aakk''VVnnnniiyyaayyeeddoollbbggÌÌaabb''®®bbmmaaffrrUUbbKKaatt''GGMMBBIIffaann:

rrbbss''KKaatt''CCaaCCnnnniirreeTTssxx¬¬ÁÁnn  ..  ««  {{  !!  CCnnGGPP&&BB√√eeGGIIyy,,  KKaatt''VVnneeBBaallttbbvviijj,,  ttaamm
BBiittxx¬¬ÁÁnnGGjjssbb∫∫aayycciitt††eeTTAAvviijjeeTTeettIIkk~~¨̈¨̈ggeerrOOggeennHH  ––  KKWWmmkkBBIIeerrOOggeennHH‰‰ggeehhIIyy
EEddllbbNN††aall[[rrUUbbGGjjkk¬¬aayyeeTTAACCaaTTssßßnnvviiTTUUrr  !!  »»  ..

✫✍ bbnn††iiccee®®kkaayymmkk,,  CCnnmm~~aakk''eeTToottVVnnnniiyyaayymmkkkkaann''KKaatt''eeddaayyBBaakk¥¥
®®tteeKKaaHHffaa  BBYYkkCCnnCCaattiissIIuuNNUUBBVVnnddaakk''eeTTaassrrUUbbKKaatt''[[rrss''eennAAee®®kkAA®®bbeeTTssmmYYyy
CCiivviitt  ..    ««  ccMMEENNkkrrUUbbGGjjvviijj,,  GGjjddaakk''eeTTaassTTNNÎÎkkmmµµBBYYkkGG~~kkTTMMaaggeennHH[[rrss''mmYYyy
®®kkvviiccEEtteennAAkk~~̈̈ ¨̈gg®®ssuukkGGaa®®kkkk''rrbbss''BBYYkkxx¬¬ÁÁnneennAAttaammeeqq~~rr´́nnbb""uugg--ddWWkkssMMaagg  ..

✫✍ eeBBllxx¬¬HH  KKaatt''VVnneeTTAAbbnn''®®ssnn''eennAAccMMeeBBaaHHrrUUbbssMMNNaakkrrbbss''®®BBHH  eeddIImm∫∫IIssMMuu
®®TTgg''®®bbTTaannBBrr[[VVnnssee®®mmccbbMMNNggeeppßßgg@@  ..  eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eehhttuu
GG√√IIVVnnCCaaKKaatt''eeTTAAbbnn''®®BBHHeeTTAAvviijj  ??  

--  KKWWeeddIImm∫∫II,,  KKaatt''eeBBaall,,  TTmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈[[®®BBHHbbddiieessFFCCaanniiccççCCaakkaall  ..  

✫✍ eennAAeeBBllEEddlleesscckk††II®®kkxxßßtt''bbgg≈≈MMKKaatt''[[eeFF√√IIkkaarrssMMuuTTaann,,  KKaatt''kk**nniiyyaayy
eeTTAACCnnTTII--11  EEddllKKaatt''CCYYbb®®bbTTHH  eeddaayyBBaakk¥¥ssMMddIIddUUeecc~~HHffaa  ––  ««  ®®bbssiinneebbIICCaa‰‰ggFF¬¬aa
bb''VVnneeFF√√IITTaannddll''CCnnNNaamm~~aakk''eehhIIyy,,  kk**ssUUmm[[‰‰ggddaakk''TTaannccMMeeBBaaHHGGjj  ddUUeecc~~HHEEddrr,,
eehhIIyyeebbIICCaa‰‰ggmmiinnFF¬¬aabb''EEddll[[GG√√IIddll''nnrrNNaamm~~aakk''eessaaHH    ®®ttUUvv‰‰ggccaabb''eepp††IImmBBIIrrUUbbGGjj
eennHHeeLLIIggeeTTAA  !!  »»  ..

✫✍ eeKKVVnnssYYrrKKaatt''eennAAkk~~¨̈¨̈ggssmm&&yy´́ff©©mmYYyyffaa  eettIIddWWnnIIsseess∂∂ccpp††aacc''kkaarrFF¬¬aabb''
®®bb®®BBiitt††yy""aaggNNaaxx¬¬HHCCaammYYyynnwwggmmiitt††PP&&kk††iirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ??  ««  KKWWddUUccCCaaeeKKee®®bbII®®VVss''ddbb
kkaallNNaavvaaeennAAeeBBjj,,  KKaatt''eeBBaall,,  eehhIIyyEEddlleeKK®®KKEEvvggeeccaall  kkaallNNaaGGss''mmaann
GG√√IIeehhIIyy  »»..

✫✍ ´́ff©©mmYYyyKKaatt''VVnnsseegg˚̊tt,,    eennAAkk~~̈̈ ¨̈ggrrggssaallmmYYyy,,  eeXXIIjjCCnnppwwkkssIIuubbMMpp¬¬aajj
®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iimm~~aakk''  EEddllBBWWttEEttBBIIhhUUbbEEpp¬¬GGUUllIIvv  ..

--  ®®bbssiinneebbII‰‰ggFF¬¬aabb''bbrriieePPaaKKEEttrreebboobbeennHHttMMaaggBBIIeeddIImmeerrooggmmkk˘̆˘̆˘̆,,  KKaatt''eeBBaall,,
®®bbEEhhllCCaamm˙̇ËËbbGGaahhaarrrrbbss''‰‰ggeennAA´́ff©©eennHHmmiinnVVnnFF¬¬aakk''dduunnddaabbGGIIccwwggeeBBkkeeTT  ..

✫✍ KKaatt''EEttggFF¬¬aabb''nniiyyaayyffaa  ccMMNNgg''GGaarrtt''GGaarraayy≤≤tt®®BBMMEEddnnKKWWCCaa®®bbPPBB
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´́nneesscckk††IITTuukk≈≈eevvTTnnaarrEEddllEEttggssgg˚̊tt''yyaayyIIeeTTAAeellIImmnnuussßßCCaattii®®KKbb''ssNNΩΩaann˘̆˘̆˘̆
--  rrII‰‰CCnnssuuccççrriitt  KKWWCCaarrUUbbKKMMrrUUrrbbss''®®BBHHnniiggeeTTBB††aaCCaa®®VVkkdd˘̆˘̆˘̆
--  ccMMEENNkkeeBBaaHHTTwwkk  ((  ®®kkBBHHVVyy  ))  KKWWCCaaee®®CCaaHHVVttddaall´́nnCCIIvviitt
--  GGMMBBIIssnnÊÊrrkkffaammYYyyEEddlleeKKVVnnssMMGGaattBBaakk¥¥XX¬¬aa  KKWWhhaakk''ddUUcc  CCaaTTwwkk  XXµµMMmmYYyy

bbnnÊÊHHddUUeecc~~aaHHEEddrr,,  eehhIIyyeennAATTIIbbMMppuutt  ccMMeeBBaaHHeess~~hhaavviijj  KKWWCCaakkiiccççkkaarrrrbbss''BBYYkkGG~~kk
rrss''eennAATTMMeennrr,,  ……xxÇÇwwll®®ccGGUUss  ..

✫✍ ´́ff©©mmYYyyeeKKVVnnssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssPPaaBBkkaarrNN__EEbbbbNNaaEEddll®®ttUUvvccaatt''
TTuukkCCaallkk≈≈NN:GGPP&&BB√√CCaaTTIIbbMMppuutt  ??

--  KKWW,,  KKaatt''eeqq¬¬IIyyttbb,,  llkk≈≈NN::rrbbss''mmnnuussßßccaass''EEddlleennAAkk~~̈̈ ¨̈ggssPPaaBB®®kkII®®kk  ..
mmaanneeBBllmmYYyyeeTToott  --ffaaeettIImmaannGG√√IIeeTTAAEEddllCCaassmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥llÌÌeellIIsseeKK  eennAA

kk~~̈̈ ¨̈ggsskklleellaakkeennHH  ––  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyffaa  KKWWCCaaeessrrIIPPaaBB  !!

✫✍ CCnnmm~~aakk''EEbbkkKKMMnniittssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIsstt√√GG√√IIEEddllxxMMaayy""aaggssaahhaavvCCaagg
eeKKbbMMppuutt  ??  ««  eebbIIeennAAkk~~̈̈ ¨̈ggccMMeeNNaammCCnn´́®®BB´́ppßß,,  KKaatt''eeBBaalleeqq¬¬IIyyttbb,,  KKWWCCaaBBYYkkCCnn
nniiyyaayyeeddIImmeeKK,,  kk**bb""uuEEnn††eebbIIeennAAkk~~¨̈¨̈ggccMMeeNNaammGG~~kkeeccHHddwwggvviijj,,  KKWWCCaaBBYYkkCCnnGG~~kk
bbeeBBaaççIIccbbeeBBaaççIIrreellIIkkeeCCIIgg  »»  ..
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