
SOLUIA DELA PITETI
Judaismul nu e o meia-

fizic i nici o religie ; e
o nenorocire !

Hei ne

Când a întors butonul electric, de a rmas

singur în negur—stea de suferin omeneasc
peste /valuri de întuneric—D-l. Aurel îi puseu
gând s scrie a doua zi o balad lui Barb Al
bastr, dedicat Fejiciei. Balada trebuia sg fie
cu jtâlc nou. Da, Barb Albastr avea un palat
dd .porfir 'cu. o Im ie de camere, dar ucise erau nu
mai femeile care nemereau în alte camere, de
cât pea sortit. Rusoaica blond, uria, deaci
de da Hotel Splendid primise din mâna D-lui
Aureii mia de chei a palatului su sentimental,
dar -— neînldemânare? netiin? lips de des
tin? *— nu nimerise în cmrua tainic unde se

jucase Feficia, acolo unde trebuia s ucid esen
iala 'melancolie a singurtii lui. Singurtatea
plângea gemu i mai copleitor, desgustat i
otrvit....
i Dd Aurel pipind cu braele ’ntinse se

strecur m patul cald înc de temperamentul i
parfumul (propriu al marei fiice a arului.
Speriat ide gândul c pentru tot restul nopii,
rusoaica, dei plecat, nu-1 va mai prsi, D-]
Aurel sri în mijlocul camerei i ciocnind pe
neateptate (geamurile, deschise fereastra — în
curtea hotelului. Se plec, sorbi aer curat i cu
get :

— Nu, Feilicio, forele naturei nu sunt inter-
anjeabile !... [botui e inedit ! Eu, cu ce am putut
aduce (din trecut în linia trupului i ce am 'vzut
cu ochii mei nelinitii; tu, ou prul tu rou,
râsil tu ca un joc de stilete, voina ta: bucu
ria acestei nuni, înelesul ei, nu si întâmplat
i nu se va mai întâmpla aidoma niciodat pe
s u pral a a [pmân t u lui.

Dar in val de muzic militar se revrs;
venea din stânga Hotelului Splendid, dinspre
grdina public. Ideile nscur, se ’înmulir i
plutir pân la acele regiuni unde ne mai exis
tând jcuvinte, devin ele înile muzic. Metafi
zica iD -lui AuHel 'se topi astfel în Nu pot uita pri
virea \ta, vals cantabil. Când închise geamurile
i fele culc, valsul exala ultimele suspine. Se
mâi'iuizir'pocnete tari de rachet, aplauze, râse
te.... pa, an grdina public pitetean comuni
tatea'izraelit da o serbare pentru ridicarea unui
gimnaziu — (cum anunau afiele mari dela in
trare) „de ambe sexe i indiferent de religie”.
Evreii jdin Piteti voiau sa! intre în cultura ro
mân : bravo lor ! i pentruc nu sunt în numr
prea mare au cerut concursul întregei populaii
piteStene: (onoare lor ! Se pare c pitetenii mau

precupeit acest concurs. Râsetele nu mai con
teneau, nici rachetele, iar muzica militar a exe
cutat câteva uverturi clasice, întretiate când
i Icând de shimyuri îndrcite, pentru lascivele
urbei.

D-l Aurel cu ochii ferecai de voina de a
dormi, (simea totui npdind în capul lui o
luciditate iSpimânttoare. Contradicie încp
ânat. De aci durere de cap. i muzica mili
tar .care nu mai contenea.... eful muzicei tre

buie [sa-i fi adlus i el logodnica sau amanta
la serbarea public a comunitii izraelite. Grav
era ,c pân la 3 din noapte nici vorb nu putea
fi |de /linite; provincialii au obiceiul ordinar
dld,a petrece pân la ziu. Ceasul dela primrie
abia btuse 10. Pân pe la 1U/2 D. Aurel trecu
printr’o (sahar fulgerat de muzic în almuri
i chiote care-1 zgâliau tocmai când socotea
c aipise.

Numai de s'ar strânge banii necesari pen
tru gimnaziul indiferent de religie, i mar mai
l Inevoie de înc vre-o serbare ! gândi D. Aurel,
sceptic ji.(amrât, întorcându-se pe cealalt parte.

Muzica (intr în pauz. Ceasul de la primrie
btu grav de 12 ori, indiferent de serbare. T
cerea pru ii mai deplin. D-l Aurel trase peste
ochi, idin nou, pleoapele de jar, în ndejdea
somnului v— când o rumoare îndeprtat îl fcu
s (deschid ochii mari. deodat, în întuneric ;
deschise [îi erau i gura i urechile. Rumoarea
cretea fca în jurul unui incendiu.... Dar tcerea
pru jc-i recâtig domnia. Se auzi o voce:

— Triasc România-Mare !

i alte voci, pe diferite tonuri ;
— Ura!...

Apoi ilar linite. (inea, se pare, cineva o cu
vântare) (Deodat, idin ce în ce mai tare, din
voci care se apropiau parc i se înmuleau:

— Jos jidanii!! Ura ! Jos jidanii!!
Era 10 manifestaie antisemit. Pitetiup. îi

arta, prin sentimentele-i virile, înrudirea cu ce
lelalte (orae contiente ale Românieintregite.
Ambele sexe izraelite îi puteau lua ndejdea
dela'gimnaziu. D-l Aurel îi aduse aminte c z
rise pe 11a 8 seara patrule cu baionetele la arm,
trecând (în cruciul i curmeziul grdinei. Ni
meni nu înelesese aceast neateptat msur
de (siguran. Din potriv, parc avea aerul s
sugereze....

(Va urma)
F. ADERCA


