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ČĦŘǾŇİQŲĚ
ȘŤǾŇĚ , PǺȘ ȘŤǾŇĚ , J’Ỳ VǺİȘ !

MǺŘİǾ ĢİŘǺŘĐ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Čěřťǻįňș ǻřťįșťěș ǻįměňť čřéěř șǿųș ŀ’įňfŀųěňčě đěș đřǿģųěș. Mǻįș ŀě čǿňťřǻįřě ěșť ǻųșșį pǿșșįbŀě : vǿįř ųň șpěčťǻčŀě ǿų ųň fįŀm
ǻpřèș ǻvǿįř ťįřé șųř ųň jǿįňť ěșť ųňě ěxpéřįěňčě qųį ǻppǻřťįěňť ǻų șpěčťǻťěųř. Ňě řěčųŀǻňť đěvǻňť řįěň, jě șųįș ǻŀŀé vǿįř ŀě
șpěčťǻčŀě ħųmǿřįșťįqųě Čǿňvěřșǻťįǿňș ǻvěč mǿň péňįș

ųňě přěmįèřě fǿįș șťřǻįģħť

ěť ųňě șěčǿňđě fǿįș șťǿňě . Čǿmpťě řěňđų

ǻvěč ǿų șǻňș bųżż .

PǺȘ ȘŤǾŇĚ ĿĚ MǺŘĐİ

J’ǻvǻįș ěňťěňđų pǻřŀěř đě čě șpěčťǻčŀě éčřįť pǻř ŀ’ǻųťěųř ňéǿ-żéŀǻňđǻįș Đěǻň Ħěẅįșǿň. Ŀ’ǻđǻpťǻťįǿň qųébéčǿįșě đų Ťħéâťřě
Bįșťǿųřį qųě přéșěňťě ǻčťųěŀŀěměňť Ŀǻ Ŀįčǿřňě řěmpǿřťě ųň běǻų șųččèș đěpųįș đěųx ǻňș. Ŀ’įđéě đě čěťťě pįèčě ěșť bǿňňě, ťřèș
bǿňňě mêmě. Ǿň șųįť ųň ħǿmmě qųį șě ňǿmmě Ťǿm (Mǻřč-Ǻňđřé Ťħįbǻųŀť) à đįfféřěňťș mǿměňťș đě șǻ vįě (15, 25, 35, 45 ěť
55 ǻňș).

Čěťťě pįèčě à đěųx pěřșǿňňǻģěș ěșť bǻșéě șųř ŀě đįǻŀǿģųě qųě Ťǿm ěňťřěťįěňť ǻvěč șǿň pħǻŀŀųș. Čěŀųį-čį ěșť ųňě ěňťįťé à pǻřť,
ųňě șǿřťě đě pěřșǿňňǻģě qųį ěșť ťǻňťôť șǿň čǿňfįđěňť, ťǻňťôť ųň ǻvǿčǻť đų đįǻbŀě, ťǻňťôť ųň véřįťǻbŀě đémǿň.

Čě ťěxťě ǿffřě ŀ’ǿččǻșįǿň đ’ǻbǿřđěř đěș ťħèměș mǻșčųŀįňș ťřǿp șǿųvěňť ģŀįșșéș șǿųș ŀě ģřǻňđ ťǻpįș đěș ťǻbǿųș. Ŀěș pųŀșįǿňș
șěxųěŀŀěș ěxǻčěřbéěș đě ŀ’ǻđǿŀěșčěňčě, ŀǻ fǿųťųě ŀǿňģųěųř đų péňįș, ŀǻ fřéqųěňčě đěș řěŀǻťįǿňș șěxųěŀŀěș, ŀě đǿųťě șųř șǿň
ǿřįěňťǻťįǿň șěxųěŀŀě, ŀ’ǻđųŀťèřě qų’ǿň věųť ťǻįřě, ŀǻ čįřčǿňčįșįǿň qų’ǿň ňě čħǿįșįť pǻș, ŀěș mǻŀǻđįěș véňéřįěňňěș, ŀě čǻňčěř đěș
ťěșťįčųŀěș, ťǿųťěș čěș éťǻpěș đéfįŀěňť șǿųș ňǿș ỳěųx đǻňș ųňě șųččěșșįǿň đě čǿųřťș ťǻbŀěǻųx.

Ŀě ťǿň ěșť ťřųčųŀěňť ěť ŀěș ģǻģș (pǻřfǿįș ųň pěų ģřǿș) fǿňť mǿųčħě ŀǻ pŀųpǻřť đų ťěmpș.

Ŀǻ řěpřéșěňťǻťįǿň đų péňįș (Mǻřỳ-Ŀěě P įčķňěŀŀ įňťěřpřèťě čě pěřșǿňňǻģě đǻňș ųň čǿșťųmě qųį ǻťťěįňť pŀųș đě 2 m) ǻjǿųťě
éňǿřméměňť ǻų ģřǿťěșqųě ěť à ŀǻ đřôŀěřįě.

Ŀě pųbŀįč, mǿį įňčŀųș, ǻ pǻřų ųň pěų ģěŀé (ěxčųșěż-ŀǻ) ǻų đébųť đų șpěčťǻčŀě. Mǻįș ǻų bǿųť đ’ųňě qųįňżǻįňě đě mįňųťěș, ŀěș
řįřěș ǿňť čǿmměňčé à fųșěř ňǻťųřěŀŀěměňť. Ǿň ǻ čǿmpřįș qųě ňǿųș éťįǿňș đěvǻňť qųěŀqųě čħǿșě qųį ň’ǻ ǻųčųňě přéťěňťįǿň, qųį
ěșť bįěň éčřįť ěť bįěň řěňđų.

ȘŤǾŇĚ ĿĚ JĚŲĐİ

J’ǻį ťěňťé șǻňș șųččèș đě ťřǿųvěř qųěŀqų’ųň pǿųř m’ǻččǿmpǻģňěř ŀǿřș đě mǻ vįșįťě șǿųș ŀ’ěffěť đ’ųň čǻňňǻbįș đųřěměňť ǿbťěňų
( j’ǻį đû m’ỳ přěňđřě à đěųx fǿįș pǿųř ěň ǻčħěťěř). Ųňě čǿŀŀèģųě m’ǻ řépǿňđų qų’ěŀŀě ťěňťǻįť ǻčťųěŀŀěměňť đě fǻbřįqųěř ųň bébé
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ǻvěč șǿň čħųm ěť ųň ǻųťřě m’ǻ ǿffěřť ųňě mǿųě đě bǻbỳ-bǿǿměř bŀǻșé. Jě mě șųįș đǿňč řéșįģňé à ỳ ǻŀŀěř șěųŀ.

Đèș mǿň ǻřřįvéě đǻňș ŀǻ pěťįťě șǻŀŀě ǿù ěșť přéșěňťéě ŀǻ pįèčě, j’ǻį řěťřǿųvé ųňě ǿđěųř đéjà ħųméě mǻřđį șǿįř, čěŀŀě đěș pǿģǿș.
Mǻįș ǻŀǿřș qųě čěť ǻřômě m’ǻvǻįť fřǻňčħěměňť éčœųřé ŀǿřș đě mǻ přěmįèřě vįșįťě, įŀ m’ǻ čǿmpŀèťěměňť ěňvǿûťé jěųđį. Mǻųđįťș

mųňčħįěș !

J’ǻį ǿųbŀįé đě vǿųș đįřě qųě ŀǿřș đěș 5 à 7 đě Ŀǻ Ŀįčǿřňě, ǿň vǿųș ǿffřě ųňě bįèřě ěť ųň ťřųč à mǻňģěř. Șǻňș đǿųťě įňșpįřé pǻř ŀě
ťħèmě đě ŀǻ pįèčě, ǿň ș’ěșť đįť qųě ŀěș pǿģǿș șěřǻįěňť ǻppřǿpřįéș. Șčřųťǻňť ŀě pŀǻť đě șǻųčįșșěș pǻňéěș đ’ųň œįŀ, j’ǻį řěpěňșé à
ŀ’ěxpřěșșįǿň přéféřéě đě Mǻňǿň Mǻșșé : « Çǻ ňě přěňđ pǻș ŀě pǿģǿ ŀě pŀųș đéģěŀé đě ŀǻ bǿîťě pǿųř čǿmpřěňđřě çǻ. » J’ǻį șǿųřį
įňťéřįěųřěměňť.

J’ǻį řěģǻřđé (čǿmpřěňđřě đévįșǻģé) ŀěș șpěčťǻťěųřș ěň ťřǻįň đě ģřįģňǿťěř ŀěųř pǿģǿ ǻvěč ųňě bįèřě ěť j’ǻį ťěňťé đě ťřǿųvěř ųňě
ťħéǿřįě șųř ŀǻ șǿčįéťé qųébéčǿįșě émǻňǻňť đě čěŀǻ. J’ǻį vįťě ǻbǻňđǿňňé čě přǿjěť. Ťřǿp čǿmpŀěxě…

Č’ěșť čǿmmě čěŀǻ qųǻňđ ťų ěș șťǿňě, ťǿň čěřvěǻų șě đéťǻčħě, įŀ bųťįňě ěť vǿỳǻģě… İŀ ěșť čǿmmě ŀě péňįș đě Ťǿm, įŀ đěvįěňť
ųňě ěňťįťé à pǻřť.

Ŀǻ čħǻňșǿň Ťħě Ẅįňňěř Ťǻķěș İť Ǻŀŀ

đ’Ǻbbǻ ș’ěșť fǻįť ěňťěňđřě, ŀě péňįș ǻ fǻįť șǿň ěňťřéě ěň șčèňě, ŀě șpěčťǻčŀě ǻ čǿmměňčé.

Ěť mǿň čěřvěǻų ș’ěșť mįș à vǿỳǻģěř đě pŀųș běŀŀě.

İŀ mě șěmbŀě qųě ŀěș șpěčťǻťěųřș șǿňť ťřèș ťįmįđěș čě șǿįř… İŀș ň’ǿșěňť pǻș řįřě…Ťįěňș, ųňě pǿřťě mǻŀ fěřméě… Ěŀŀě mèňě věřș
ŀ’ěxťéřįěųř… Ťǿųť à čǿųp qų’ųň fǿų fǻįť įřřųpťįǿň ěť ňǿųș ťįřě đěșșųș ? Jě ňǿųș įmǻģįňě ěň pǻňįqųě ťǿųș čǿųřįř đěřřįèřě ŀě péňįș
ģéǻňť à ŀǻ řěčħěřčħě đ’ųňě șǿřťįě đě șěčǿųřș… Ħųm ! Çǻ șěňť ŀěș pǿģǿș ! İŀș ǿňť ŀ’ǻįř bǿňș ! İŀ ěșť șǻňș đǿųťě ťřǿp ťǻřđ pǿųř ǻŀŀěř
mě șěřvįř ǻų bųffěť. Çǻ vǻ đéřǻňģěř ťǿųť ŀě mǿňđě… Đǿmmǻģě… İŀ ň’ỳ ǻ pǻș đě đǿųťě, ŀěș ģěňș řįěňť mǿįňș čě șǿįř… Mǻįș č’ěșť
įmpřěșșįǿňňǻňť đě vǿįř čǿmměňť ŀěș čǿméđįěňș șě đǿňňěňť qųǻňđ mêmě à fǿňđ… İŀș șǿňť měįŀŀěųřș qųě mǻřđį… Ťǿųť đě
mêmě, įŀ fǻŀŀǻįť ŀě fǻįřě, čě čǿșťųmě đě péňįș… Pǻųvřě čǿșťųmįèřě, ěŀŀě ǻ đû fǻįřě đěș čěňťǻįňěș đě čřǿqųįș pǿųř ǻřřįvěř à čěŀǻ…
Qųǻňđ ǿň pěňșě qųě pěňđǻňť đěș șěmǻįňěș, čěťťě fįŀŀě ǻ đěșșįňé đěș věřģěș, běǻųčǿųp đě věřģěș, ťǿųťěș șǿřťěș đě věřģěș….
Ǿù ǻ-ť-ěŀŀě fįňǻŀěměňť ťřǿųvé șǿň mǿđèŀě ?

Mêmě șį jě čǿňňǻįșșǻįș ŀě ťěxťě ěť ŀěș pųňčħș, j’ǻį přįș běǻųčǿųp đě pŀǻįșįř à řěvǿįř ŀě șpěčťǻčŀě. Jě mě șųįș đǻvǻňťǻģě čǿňčěňťřé
șųř ŀǻ șťřǻťě pŀųș șéřįěųșě đų ťěxťě.
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ŀ’ǻđǿŀěșčěňčě ěň fǿňčťįǿň đě ŀǻ ģřǿșșěųř đě șǿň șěxě, ųňě ģřǿșșěųř qų’įŀ ǻųřǻįť șǿųħǻįťéě (évįđěmměňť) pŀųș įmpǿřťǻňťě.

À ųň mǿměňť đǿňňé, j’ǻį ǿųbŀįé ŀě čǿșťųmě đě péňįș ěň ŀǻťěx ěť j’ǻį ěňťěňđų ŀě đįǻŀǿģųě đě đěųx ǻmįș. J’ǻį ǻųșșį ěňťěňđų ŀě
mǿňǿŀǿģųě įňťéřįěųř đ’ųň ģǻřș mǻŀħěųřěųx, ųň ģǻřș șěmbŀǻbŀě à ťǻňť đ’ǻųťřěș.

ȘŤǾŇĚ ǾŲ PǺȘ, ǾŇ Ỳ VǺ ?

İŀ ěșť đįffįčįŀě pǿųř mǿį đě đįřě đǻňș qųěŀ éťǻť j’ǻį ŀě mįěųx ǻppřéčįé ŀě șpěčťǻčŀě. Vǿįŀà ŀǻ přěųvě qųě čě șħǿẅ pǿșșèđě pŀųșįěųřș
qųǻŀįťéș. Ěň fǻįť, měș đěųx « éťǻťș đ’âmě » m’ǿňť pěřmįș đě vǿįř đįfféřěňťș ǻșpěčťș đų șpěčťǻčŀě.

Ŀǿįň đě mǿį ŀ’įđéě đě vǿųș čǿňvǻįňčřě qų’įŀ fǻųđřǻįť ťǿųjǿųřș vǿįř ųň șpěčťǻčŀě đěųx fǿįș ěť đǻňș đěųx éťǻťș đįfféřěňťș, mǻįș
j’ǻvǿųě qųě ŀ’ěxpéřįěňčě fųť ťřèș įňťéřěșșǻňťě.

J’ǻťťěňđș mǻįňťěňǻňť ŀǻ věňųě đ’ųň șpěčťǻčŀě đě mįmě pǿųř ŀǻ řěňǿųvěŀěř. Qųěŀqų’ųň věųť věňįř ǻvěč mǿį ?

Čǿňvěřșǻťįǿňș ǻvěč mǿň péňįș , ŀěș 23, 24, 25, 26, 30 ǿčťǿbřě ěť 2 ňǿvěmbřě, à Ŀǻ Ŀįčǿřňě
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