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Doamna vine de la muncă: <Dacă vrei să bei lapte, am adus lapte !>. <Voiam lapte praf. Se
poate păstra mai mult>. <Bea lapte acum, o să ţi-o aduc şi pe Dotty făcută lapte praf>. <Dar
mi-ai zis că pentru Dotty fac o excepţie>. <O să o cer special pentru tine>. Co-autorul boceşte
de drag de Dotty în surdină. <Apropo... Ştii că există o lege care interzice încercarea de
reabilitare a criminalilor de război ? Cred că deja poza ta e afişată deja în transportul în comun
ca reabilitator de criminali de război>. <Acum mă preocupă Dotty cea cu multă cacao>. <Ce faci
dacă te dau pe mâna legii ?>. <Cer analiză genetică a generalului>. <De ce ?>. <Părul roşu,
militar de carieră din familie de militari, cetatea Jidova... E suspect>. <Ce ar putea să fie ?>.
<Din rasa lui Doeg idumeeanul. Scrie în Sfânta Scriptură>. <Aşa o fii ?>. <Cine ştie ?>. <Deci
ce ar putea fi ?>. <Idumeean sau roxolan îmi pare. Dar nu vreau să îl reabilitez>. <De ce ? Aşa
îmi părea, că eşti bun de dat pe mâna legii. Dai înapoi ?>. <Nu e treaba noastră>. <Dar a cui
?>. <A israelienilor cred>. <Dar dacă era idumeean sau roxolan nu putea să fie greşit ?>. <Şi
dacă era idumeean ?>.

<Să descindă din Doeg edomitul ?>. <Dacă am avea analiza genetică am ştii !>.
<De ce spui asta ?>. <Se înţelegea bine cu Hitler>. <Cu Haskel ?>. <Nu, cu celălalt. Cei mai
mari anti-iudei puteau să fie evrei la origine ? Cum spune Abner ben Ner: &quot;Sunt eu un cap
de câine din Iuda ?&quot;>. <El ce era ?>. <Beniaminit>. <Deci nu era din Iuda>. <Nu, din
Beniamin>.

<De ce suspectezi asta ?>. <Dacă Moshe Dayan era dintr-o Daia din Moesia ?>.
<Păi aşa era ?>. <Era din Ucraina>. <Prin ce s-a remarcat ?>. <Militar de carieră, general, om
de arme>. <Numele Dayan ce semnifică ?>. <Judecător, dar la adresa strămoşilor săi este critic
în memorii, deci erau judecători fără chibzuinţă oare ?>. <Cine ştie ?>. <Şi dacă se face analiza
genetică a lui Ion Antonescu cu cine să se compare ? Cu un idumeean ?>. <Cel mai bine cu
Moshe Dayan>. <Ce idei ai ! Vezi că o să-ţi scoată poza din transportul în comun>. <Asta e !
Rămân incognito.>.
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douămiidouăzecişiunul, cu revizie în aceeaşi dată. Din mare lene faţă de scris.
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