
Υνε εσπχε εν ϖοιε δε δισπαριτιον
Ιλ φαυτ σαυϖερ λε δχαιλλετ βαϖαρδ χρπυσχυλαιρε

Χ∏εστ υν ϖριταβλε δβατ δε σοχιτ θυι εστ ποσ αυϕουρδ∏ηυι. Χηαχυν δ∍εντρε νουσ σ
∍εστ τρουϖ ταραυδ παρ χεττε θυεστιον εν σον φορ ιντριευρ χεσ δερνιερσ τεµπσ. Ετ, αλο
ρσ θυε λεσ θυαραντε−δευξ σοννεντ αυ χλοχηερ δεσ ϖιλλαγεσ δυ ςιευξ Παψσ, θυε νουσ αι
µονσ ταντ ετ θυι νε σερα πλυσ τουτ ◊ φαιτ παρειλ ◊ λυι−µµε σι λε προϕετ µονστρυευξ θυι
 α γερµ αυ φιν φονδ δυ βυλβε ραχηιδιεν δε χευξ θυι οντ ινσπιρ υνε τελλε ιδε αυξ τεχηνο
χρατεσ φροιδσ θυι οντ αχχαπαρ χεσ δερνιερσ τεµπσ λε πουϖοιρ δε δχισιον δανσ νοτρε δ
µοχρατιε, λα φαµευσε δεµοχρατια δεσ ανχιενσ Γρεχσ, λε ↔πευπλε δυ πουϖοιρ≈, ιλ εστ τ
εµπσ θυε λ∏ινδιϖιδυ, λε ρεβελλε, λ∏ηοµµε ρϖολτ δοντ παρλαιτ Σαρτρε, σε λϖε ετ δισε 
ηαυτ ετ φορτ χε θυε λεσ πηιλοσοπηεσ οντ χριτ τουτ βασ δεπυισ θυε λ∏χριτυρε εστ αππα
ρυε εν Μσοποταµιε χεντραλε, εντρε λε ϑουρδαιν ετ λ∏Ινδυσ, αυ µοµεντ δε λα γρανδε ρϖ
ολυτιον τεχηνολογιθυε θυε φυτ λε νολιτηιθυε, δοντ νουσ νουσ σουϖενονσ τουσ ετ θυι µο
διφια δε φονδ εν χοµβλε λα σοχιτ δ∏αλορσ, εντραναντ δεσ χοµπλιχατιονσ σανσ φιν πο
υρ λ∏ηυµανιτ δοντ χερταινεσ χονσθυενχεσ σε φοντ ενχορε σεντιρ αυϕουρδ∏ηυι µµε, ◊
 χεττε µινυτε εξαχτεµεντ, θυι εστ λα τροισιµε αϖαντ µοινσ λε θυαρτ. Ετ χ∏εστ χελα, εν ϖ
ριτ, θυε νουσ αλλονσ ρχλαµερ ◊ φονδ, σανσ φαυξ−σεµβλαντσ, σανσ χοντρεϖριτσ, σα
νσ αντιπηρασεσ.

Χεττε πτιτιον εξχεπτιοννελλε σε δρουλε εν διρεχτ ετ εν τεµπσ ρελ, ετ χηαχυν, µαισ ϖρα
ιµεντ χηαχυν, λε θυαλθυυσ νυλλυσ δεσ Ροµαινσ, χεσ φιερσ αγριχυλτευρσ θυι δφριχηρε
ντ λεσ µαραισ ποντινσ ◊ λ∏αυβε δ∏υν µιλλναιρε θυι ν∏ταιτ πασ ενχορε λε ντρε, πευτ 
λα σιγνερ, ϖευτ λα σιγνερ, δοιτ λα σιγνερ. Ετ πευτ λα φαιρε σιγνερ, ϖευτ λα φαιρε σιγνερ ε
τ δοιτ λα φαιρε σιγνερ. Χαρ χ∏εστ αινσι. Ιτε µισσα εστ, χοµµε δισαιτ ρχεµµεντ Βενοτ Ξς
Ι.

Σαλυονσ αυ πασσαγε λεσ ιντερναυτεσ δυ Καζακησταν, ο νοτρε πτιτιον ϖιεντ δ∏τρε ρε
τρανσµισε παρ σατελλιτε.

Λεσ χιρχονστανχεσ σοντ δανσ τουτεσ λεσ µµοιρεσ : µαισ ραππελονσ τουτ δε µµε λεσ φα
ιτσ : ιλ ψ α πευ, νουσ αϖονσ αππρισ θυε λε γρανδ, λ∏ιµµενσε, λ∏ιρρεµπλααβλε, λ∏◊−νυ
λ−αυτρε−παρειλ Πασχαλ Δχαιλλετ, λε χονχεπτευρ λυµινευξ δε λα πρεστιγιευσε µισσιον
 Φορρρρρρρρρουµε, τουσ λεσ σοιρσ συρ λα ΡΣΡ1−Λα Πρεµιρε−Ιδε−Συισσε−Αϖεχ−Ηαβιτ
ατ−ετ−ϑαρδιν−αυ−Παλαισ−δε−Βεαυλιευλαυσαννε, λ∏αχχουχηευρ δυ µονδε πολιτιθυε σ
υισσε, λε ςΡΠ δυ Παλαισ φδραλ, λε ϖιβριον ϖεσπραλ θυι περπτυε χοντρε ϖεντσ ετ µαρ
εσ λε κιτσχη δ∏αυτρεφοισ, εστ µεναχ δε δπορτατιον αυξ ηευρεσ γλαχιαλεσ δεσ πετιτσ 
µατινσ βλµεσ, δανσ υνε σορτε δε Σιβριε ραδιοπηονιθυε, θυι νε σαυραιτ χονϖενιρ ◊ σον 
τεµπραµεντ δε φευ ετ ◊ σα παρολε δε λαϖε, σινον αυ ρισθυε δε νοµβρευξ αχχιδεντσ δε βρ
οσσε ◊ δεντσ χηεζ λεσ χηερσ αυδιτευρσ. Λεσ αργυµεντσ σοντ µισραβλεσ€: ιλ σεραιτ τρο
π πασσιονν, λ∏εµπηασε σεραιτ σα µανιε, λε σενσ δε λα σψντησε λυι φεραιτ δφαυτ. Χεσ
 δφαυτσ αλλγυσ νε σοντ, εν ϖριτ ϕε ϖουσ λε δχλαρε, θυε λεσ θυαλιτσ θυι µανθυεντ 
◊ τουσ λεσ αυτρεσ, ετ σοννεντ χοµµε αυταντ δ∏ηοµµαγεσ περφιδεσ δυ ϖιχε ◊ λα ϖερτυ. Χ
ελα εστ λαιδ, χελα εστ βασ, χελα νε δοιτ ποιντ τρε. Υνε τελλε δχισιον, υν τελ ουκασε, το
ταλεµεντ δνυ δε ραισον, λ∏ιλλυστρε ↔ςερνυνφτ≈ δε Γοετηε, θυι λ∏ηονοραιτ δυ σοιρ α
υ µατιν, δανσ σα βοννε ϖιλλε δε Κνιγσβεργ, νε σαυραιτ εντρερ εν αππλιχατιον, ετ δοιτ ρε
τουρνερ αυ πλυσ ϖιτε δανσ λε µονδε ϖιρτυελ δεσ µαυϖαισεσ ιντεντιονσ, δοντ ον σαιτ θυ
∏ελλεσ παϖεντ λ∏ενφερ.

Αϖευγλε χοµµε Ηοµρε αυξ χοµπλοτσ θυι σε τραµεντ χοντρε λυι, σουρδ χοµµε Μαυρρασ 
αυ χρισσεµεντ δεσ δαγυεσ θυε λ∏ον δγαινε δανσ σον δοσ, µυετ χοµµε ϑεαν−Παυλ ΙΙ αυ δ
ερνιερ χονχλαϖε, Πασχαλ Δχαιλλετ σε ταιτ. Χεττε ϖιολενχε φαιτε ◊ σα νατυρε νε σαυρα



ιτ δυρερ πλυσ λονγτεµπσ. Ιλ νε ρεστε πλυσ θυε σεπτ µινυτεσ αϖαντ λ∏ηευρε φατιδιθυε, θ
υι σεροντ χοµµε σεπτ χουπσ φραππσ συρ λα πορτε δυ µαληευρ.

Ιλ φαυτ λε διρε ετ λε ρπτερ€: θυε δεϖιενδριονσ−νουσ σανσ λεσ τενδρεσ ετ παλπιταντεσ 
χονφιδενχεσ θυε λ∏ανιµατευρ προδιγυε σαιτ τιρερ δεσ Φρεψσινγερ ετ Φαϖρε, ευξ θυι οπτ
εντ χηαθυε ϕουρ δαϖανταγε πουρ λε ↔παρλερ ϖραι≈ ετ σε τρουϖεντ σουδαιν λιβρσ χο
µµε παρ ενχηαντεµεντ δυ ποιδσ δε λευρσ πρϕυγσ ιδολογιθυεσ€? Χοµµεντ νοτρε εσπριτ 
πουρραιτ−ιλ χοντινυερ ◊ σ∏λεϖερ εν φιν δε ϕουρνε σανσ λεσ νουϖελλεσ τουϕουρσ ρασ
σρναντεσ θυ∏ιλ σ∏αχηαρνε ◊ νουσ δοννερ δε λα Σαιντε Εγλισε Αποστολιθυε ετ Ροµαιν
ε, ετ δονχ δε λ∏Ετρε Συπρµε, δανσ Σα συβλιµε µαϕεστ αυ σιχλε δεσ σιχλεσ€? Θυε σερ
ιονσ−νουσ σανσ λα ρπονσε θυοτιδιεννε, απαισαντε χοµµε υν χαταπλασµε, θυ∏ιλ αππορ
τε δε σα ϖοιξ δε µιελ αυ πρεσσοιρ, αυ συϕετ δε λ∏αϖενιρ δουλουρευξ δυ παρτι ραδιχαλ, 
χε γρανδ ϖιευξ παρτι θυι α φαιτ λα Συισσε µοδερνε, ετ δοντ λα δρλιχτιον ινθυιτε τουσ χ
ευξ θυι οντ ενχορε λε σενσ δε λ∏θυιλιβρε δε λ∏Υνιϖερσ€?

Μαισ νουσ νουσ ιντερροµπονσ ◊ χε παραγραπηε πουρ ϖουσ σιγναλερ, ιχι ετ µαιντεναντ σ
υρ Ιντερνετ, ετ χ∏εστ δυ ϕαµαισ ϖυ, θυ∏υνε νουϖελλε σιγνατυρε ϖιεντ δ∏τρε ενρεγιστρ
ε αυ µοµεντ ο θυε νουσ σοµµεσ ◊ χετ ινσταντ µµε. ςουσ αϖεζ δ∍ορεσ ετ δϕ◊ τ τρσ τρ
σ νοµβρευξ ◊ ραγιρ. Θυαντ αυξ αυτρεσ, θυ∏ιλσ χοµµενχεντ ενφιν ◊ ραγιρ€; χεττε πτιτ
ιον σε δρουλε εν ϖραι διρεχτ ινστανταν, δονχ χηαχυν πευτ νουσ ενϖοψερ σεσ ραχτιον
σ παρ χουρριερ λεχτρονιθυε.

Χε τεξτε αππροχηε δε σον τερµε, λ∏εσπαχε θυι νουσ ταιτ ιµπαρτι πρενδ φιν. Α µοινσ υνε 
δπασσε δε δευξ µινυτεσ, ιλ εστ τεµπσ δε χονχλυρε χε µοµεντ εξτραορδιναιρε θυε νουσ ϖ
ενονσ δε λιρε ενσεµβλε.
Τελ Δµοστηνε, Πασχαλ Δχαιλλετ δοιτ ρετρουϖερ σον µιχρο ετ σον ρσερϖοιρ δε γαλετ
σ πουρ ιλλυµινερ νοσ δβυτσ δε σοιρε.
Τελ Σαιντ ϑεαν Χηρψσοστοµε (εν γρεχ Σαιντ ϑεαν Χηρψσοστοµε), λ∏ανιµατευρ ◊ λα βου
χηε δ∏ορ δοιτ ρετρουϖερ σα χατηδραλε ραδιοπηονιθυε ◊ λ∏ηευρε δεσ ϖπρεσ.
Τελ Βοσσυετ, ιλ δοιτ πουϖοιρ χοντινυερ ◊ πρχηερ δανσ λε δεσσερτ τουσ λεσ σοιρσ αυξ ε
νϖιρονσ δε διξ−ηυιτ ηευρεσ τρεντε.

Αµεν.

Τλχηαργερ λα πτιτιον εν γρεχ ανχιεν αυ φορµατ ΠΔΦ
Τλχηαργερ λα πτιτιον εν σλαϖον δυ ΞΙΙΙε σιχλε αυ φορµατ ΠΔΦ
Τλχηαργερ λα πτιτιον εν αρµνιεν αυ φορµατ ΠΔΦ
Τλχηαργερ λα πτιτιον εν κλινγον αυ φορµατ ΠΔΦ


