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,EDITIE NouA

"Siluete Literare"

de H. EulInb"g, traduse de C. 84t.tan"
Pr:Imul volum din opera scriitorului renan H. Eu~
lenbtrK • fost primit de critica rom!neascl CU deosebite elogII, cAd el instltue o carte Indlspen8lbll1
perltru toti doritorll de culturA.
"Siluetele Literare" oferi cetltorului un material
bogat pentru cunoaşterea vieţii ,i operelor marilor
acrlltori din Ilteraturile clasice şi moderne fi ele 1nlţia.zl pe cetltori, prin mlnunnate caracterhlri critice. asupra umAtorilor fruntaşi ai cugetlrel :
Llhrafura antIcd: Dante, Homer, Hora1lu.
UJeralurQ Francud: Musset Flaubert, Stendhal,
Mollh'e. Maupassant, ROu&Seau, V. Hugo, Emile
Iola, Voltaire, Baudelaire, Verl.lne
Contele GoblDeau.
LIItraiura Rusd: Puşchin, Gogol, 008loewschi ,i

,i

Tolatol.

Uleratura GennancJ: Goethe, Nie1zche, Schlller,

Helot, Klelst, Hebbel, Grillparzer, Lessing, Hoffmu,
Schopenhauer ,1 Chamiaso.
literatura engleztJ : Byron, Osear Wllde, Dickens
,i Shakespeare.
Alte literaturi : Ibsen, Boccacio, Cervantes.

•

Domnii M. D. Ralea In "Viata Rombneascd, Oeta. Bottz In "Lumea Literarl1", ,Hefltr In "Bazarul lumii", Em. Serghie In "Obndul Nostru", Or.
Tlupn-Petronius In "Viitorul". M. Sevastos In
" Opinia", J. Pas In "Omul liber", consacri crODid
literare elogioase volumului "Sfluete Uterare" a'c
scrlltorului nna" H. Eulenberg.
De asemenea revistele "Obndlrea" "Convorbiri
UJerare", "Neamul Romt2nesc", "Ideea Europeand",
,,Foaia Tinerlmel" ,1 alte reviste şi ziare recomand!
CI indispensabil pentru orice om de culturi volumul ..Siluete Literare."

Comenzii. se adreseazl la TIpografla "Albina" str.S.uleKu

Mo. 1 NU Edlt. ..ClrtII Latin." st.

Areu

"-lAŞI

EDITIE NouA:

"Alte SlIuete
LIterare si Artistice"
S'a PUI tn vinzare la toate bbrlrille noul
volum intitulat cAlle .iluett3 lUertJT8 " arIUI/c.. ale scrll!orulul renan H. Eulenberg.

Elegant Imprimat ln atelierele • Viata RomlneasclM acest a1 doullea volum cuprinde
urm~toareJe slluete:

-.Kant, 01wpt1l, Watteau, Oalddron,

WaU

W1Uttman , Rubens, Oftmbach, Goya, Na·
"o~on. FTSd.ertc Cel Mar", Remb1'4ndt,
LG88alle. Bach, HaM Bach" SwIft, Bi,·
marck, Ba/fasl, Mosa,." P"trQf'ca, PM'4t,
M-ms cls 8l4sl, Mic1&el-.Angelo, Kot8ebUl,
Bf4hms, Halevy, Iena P. Iacob."", Hayă1I,

mcha,d VOB', Petofi li. Bsath()W871.
Volumul "Alt6 SiltHtA Uterare ,i artu'tee" tn traducerea d-Iui C. SUeanu, cuprinde un bogat material literar de peste 320
pagini, este tipărit cu tngrijlre pe hirtie velinI şi pentru a ti accesibil tuturor oamenilor dornici de IiteraturJ, muzicli, sculpturi,

teatru şi tot ce se intelege prin cultură ge·
oeral:i, el nu costl decât 50 lei exemplarul.

Comenzile le vor adresa la Tipogralia
"Albinall' str. Seulescu 1, sau Edit. .o.rţHLa
tinell' str, Arcu 3. Iaşi.
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TUSTRELE VOLUME DE

=

SILUETE =
InaHtue o adev3ratJ enciclopedie literari
fi artlstlc.ll necesara tuturor oamenilor de
culturii profesorUor, studentilor elevilor
de curs superior.

,1

IDtreaga coleclle de pesle 1000 pagioI
Dumai 150 lei.
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o CARTE

DE MARE ACTUALITATE
pentru

cuna.,turu LlÎerBturei Ruse,U

"SCRIITORI RUSI"

de D. M...jkoV8ki, Irad. deC. SATEANU

Cea mai instructivl lectură pentru cunoaJterea literalurel ,1 filosofiei ruse,ti o oferă
volumul "scriitori Ru,," de D. M.erBjkov8lH cel mai mare scrtitor rus In vlat!.
Volmnul .8C7Utorl RUfi" cuprinde studii
I

despre:

l'uIchM, Gont,a'1ov, 7.lWgh8J&ktv, Dos7olBwi, GO'rkl, FlloBO/,d R084"ov, PTecII". ,~ alts 8wdd # aminUrl
w'.8cA~

dup7e Jet'" Jau,,€'8, Ânato16 F'1Gnce
8trlf1db.,g.

li Â.

Cu deosebire interesant şi de actualitate

este studiul "DOBtotV8Ch' profet al rIVolUlun ""'tit,,, in care Merejkovski expune
doclriM , ...luţloM,a fI1;" O'rwdo,,;, ,J
infrdli,eo pOf'OG1elor P1~" BUe1'~ctJ.
O·nu : Octav Botez (Adedrulliterar), Demoslene Bolez (Opinia), A. Hefter (Bazarul
.Lumea·), M. Sevastos (Adev.lrul literar),
Ideea EuropeanA .Viala RomJnească", Se.
Struleanu ("Mişcarea Iiterara-), O. Bliculescu
(Adevlrul Ulerar), .Slove·
aUe publicatii

,1

prin studii ti recenzii relevi valoarea acestei
opere a lui Merejkovllld.
Volumul de 300 pagini nu costJ decAl40 lei.

Avind In vedere Instmn!talu acestei opere ,i tirajul ei Itstrâns, doritori! de litera tur! aleul si se
grlbeucl a face comenzile la Tip.• Albina- strada
Slulescu No. 1, sau Edil. .Cănii latine- str. Arcu
N.........
~@~@@@@@@@@@@@@
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,ALOM ALECH E M

Printre prozalolii care au scris tn

Alec/lem e cel mai popular

şi

idiş, Şalont

poate cel mal mare.

S'a spus despre el cii e un Mark Twain evreu,
dupd alfii c4 aminteşle pe Gogol.
Dar Şafom Alechem nu jongleaz(J cu fmaginefe,

nici nu are logica In absurd şi geniul mlsti/le/ltor
şi bizar al umoristului american.
In ,asul şi VIrila lui bu/and nu simtim deasemeni nimic din hipocondrio,

sau sombra

dispreţul

de oameni,

a marelui satiric rus.
AL/forul lui • To/ve Uiptarul", prolundlJ. creaţie

şi

amlirăci/Jlle

Ifpicd !lgurti, care lntrupeqzil aMI de mt1estrlt

mizeria, Iluziile şi umorul unei rase, mi se pare
mal degraM din familia de spirite a unul Dieken:>, Daudet, Brtitescu- Voineşfi.

Eroii din nuvelele

şi schiţele

aMI de semnlfi-

coti.." traduse 1n acest IIO/um de d. StI/eanu: ne- .
gustori ca Şufem Leik6h (Schimb de cUlJinte), misi,i de moşii de prin targu~oarele Ukraimi ca
Şu14m Şahn~ Zl1pl1cea14 (De fa o pl1ldrie), coI-

XII
pOltori de gazete din Odessa (Trei calendan).
meseriQ~j ca Berea Ole/arul (Minunea din zilla
aceea), com~voiDjOrl (Cu clasa 1/1-0) sau v/1nzlfrori de cea; ca QhWa Purişkevici sunt tipuri

prin jelul/or de a fi ca şi prin situaţiile tn cart
se ofili, amuzante, mici sau ridicu/e.

Dar

aceşti

oameni nu apar niciodaltl odioşi sau

meschin;. Ct'1ci dacII

Şalom

Alechem rdde de ei

şi

ne face sd ItJdem, el lşi dd bine sam4 "
ne face stI tnţelegem cII umbrele şi scdderlle lor nu apartin iremediabil Ilrll, cb.t sunt produsul fatal al unor

condiţii

de trol, (ldbac anol-

male.
Rusia ţarisf4 cu arbitrarul, (oorupţla, teroarea,

cu nesiguranta zilei de mdni
nentă teamă,

su/fetite

şi

starea de permaaustor scene fnale vietii evreeşti.

şi

e de obicei cadrul

pline de

mişcare

Spectacolul unor rmprejuriJrl otat de lamentabile şi umilitoare nu deşteaptă In sufletul/ul Şa
lom Alechem revolta sau desperarea, ci zimbetul
ironic (.Cine nu fură, exclamă unul din eroii lui.
tn binullVdnlata noaslrii fard!") sau resemnarea
tn/eleaptă In faţa destinului, Vorbele bunicului
rmpovorat de nacazuri şi de droaia de gineri şi
nepoţi pe care-; tn/reline (Plăcerea tatel) sunt In
priIJinţa aceasta caracteristice: .CiJ miI. vell tntreba de cl1şllg? De! Existli un mare Dumnezt1l
şi el cl1rmueşte. Ctlle oda/iJ aşa, cdte adatlJ. aşai
Ct1teodatlJ. ma; bine, altădată mai rău- te chlnueşti şi strdbaţi prin mersul anilor.. ,· Şalom Alechem crede tn poporul ereu şi 11 iubeşte aşa
cum e, cu IJirtulile ca ~i cu piJcatele lui, cliull1nd
sti redea cu minulioasti atenţie şi a rarli fidelitate aspectele şi manifestlirife cele mai variafe fi
piforeşti ale IJieţii sale.
El se bucurII şi petrece cu eroii lui la banche-

XIU
tul de Purim, la celelalte stIrbii/ori, la

lWIIţi

şi

botezuri, dup6 cum rdml1ne Indurerat 111 jata tragediei familiei evreeşti, a conflictetor dese dintre
plirinll şi copil, tn Caft respectul legii str6vechl

,isiunea oorbiI (Nu trebue siJ fii bun) sau de

a moravurilor patriarhale e subminat de

POM

cu·
Tentele 1naintate şi rătăcite ale vietii moderne (O
islorie suggestlvd).
Dar opera lui Şalom Alechem nu oferli numai
documente nepreţuite asupra {urnei evreeşti rdsdtilene din epoca

anterioară războiufui.

Din ea se

pot despri"dt câteva din [răst'iturile fundamentale ale rasei: lipsa de măsur{f şi modera/ie, ct1nd e
vorba de beneficiul material mai ales (1 rei calendare); vanita/ea evreului, care arunci ebnd calaforeşte cu clasa Il-a ti place sd se dea drept sfr dfII. (Cu clasa III-a) .- tenacitatea uneori eroică In

rec(amarea dreptului (Qhltfa Purişkevici, sdrmani! vMuvII a cărui fiu unic a fost recrutat In
mod abuziv, lnfrunttlnd cele mal mari greulăţi
merge la Petrograd şi răzbeşte In Dumd sacrijicOnd totul, pentru a obţw dreplatea); preocuparta speculativlI şi dialectică care se manIjestti.
chiar 1n momenlele critice ale vieţii. (CfJf de semnijicativă e din acest puncl de vedere minunata
schitlI .Minunea din ziua aceia- 1/1 care Bercu
Oletarul di/l Sobolivka comenfea;:ă unui popă-tn
jala mortii care poate vmi 1/1 orice cupa, căci
an1l111doÎ sunt pe o locomotivă care a luai-o singură. razna cu foalti viteza-pasaje din biblie cu
adâncime şi ironie metajlzicti !)
Orice ar spune wlii esteti pelltru care arla, 111diferentd la conţillut, e lIumai ~lrluozltate şi jormd desdvr1rşitt1, cefe mai cuelate pagini ale unei
cdrţi lIe lasă reci, dacă nil uvorăsc din simpatie
şi din iubire. Acest sentiment animd insit puter-

XIV
nit şi dtJ o ",faţli deosebiM celor mai nttnuIRnate schite" ale marelui umorist.
Puţini scriitori au avu't deasemeni, 1n actlali
mlisurd cu Şa/om Aftchem, darul de a atinge

cQardtfe cele mai variale ale sufletului.
El e un prieten bun şi nepretuit al omului, ctki

rlsullui

săndtos şi

vesel

dlscreteşte

fruntea cea

mal lnouTatli iar lacrima purd cu care -ţi um/!zeşte geana, te lace paTcli mai bun.

Gct.v Botez

cATRE (ETITORI
Nuvele'e din acast volum lunt t,adUH
dupa c.. mal noul t tdlţle • operelor lui
Şalom Alacham.
In,"un dClu (de
doul· ,ad ,1 opt de volum. r •• dlta.e dupa

.pl'u..

textul orlglna. a' mllnusulselor Mit.
prlme.t pa"u nuvI", cum
ti da.a
C. pOlrtl, au fost serba !Tn anU din urml

.,.tl

al Vl8ţll sa't. Catltorul "a observa In Şalom
Alecham, cu tOlite
moral. p,
ca,. Ia'. Tndura' c:lnd .... re.pat,la' din
Ausla, , ... pest,a' vfgOllf•• Artasmulul ..
umorului '.", ti da" stIIblllt In CII mal ul' Ama,kel.
Na.·York. ti n',
dasc,ls Via" am .. lcanl, CI II continua. II
ducrl. tipuri .. aspecte din v.... nr.no,
ruşi.
se ogllnde,'t
dt vi... ,..11
1" tOlltl op.r. sa.
Pentru car.derlla,•• Coperti ,... a,..'
amlnunt ut. demn dt r.pnut.

,ur-rln,e'.

rt., ar.,
CII"

'a

e.l.

C. SITUMIl

DIN OPERA LUI ŞALOM ALECHEM
Au mai .pArulln traducerea d~lul C. SĂTEANU:

"Cari%rii" un YOlmn cu i1ustrafii reproduse
de pe tablourile pidorulul Oclav Bănci/d. Edilura ~ Viaţa Rom1neascl" laşi.
"Staţia BarQ/ll)vici" ouwele a"lrllle i l ':: l l!!: lla "Foi Volante" editura "Viala RJ:n\n!H;l',
"Un Şi1Jzeci şi ŞlUil" schite satIrlce apArute In

biblioteca "Dimineaţa".

"O catastrojlJ. comică" schite umoristice, colectia "Lectura" edltur. "AdevArul".

UN

DE CUVINTE

o poveste ce mi s'a tnMmplat chiar mie, povest/tti de paşti, cu toate cti :nu are nimic de-a
face cu serbdtorile paştilor, nici cu aUt ~rM
tori, aşa c4 poate fi povestitll fn orişice zi de lucru-numai sd fie ascultată.

ScrWi In antll 1915

UN SCHIMB DE CUVINTE
Am fost candva rabin-n'a,i mai fi fO!t J

- dar nu un rabin ca oricare, ci

lUI

ra-

bin oficial.

Ce tnsamnli un rabin oficial recunoscut, nu trebuie si mai dau nici o lămuri
re J:enlru evreii mei din Rusia, clei ei

,tiu

ce fel de animal e acesta: o «(metricJ»*).
UD botez, o nuntă, un divort, acestea ereau atJibuUiJe sale. Şi pentru aceasta el
avea o t.2xl specială, pe care o lua dela
mor1i şi dela vii•..
La sinagogi ii se cuvine locul cel mai
de cinste, de!, că doară-i rabin.. . La Q
rugăciune festivă el se ridic!! cel tntăi;
iar dacl-i VTe~o serbltoare, adică o zi
deosebită, el intrt! 10 cilindru şi uB4 CU
vorba, şi tncă cel dintăi:
- "Oospoda priho!jane··)" sau IIbla-

godceslivie braUa*"'·)-•
•} Dela .matricoIA-, Actele de stare ci,il! ale
evreilor ru,1 erau ţinute de rabinli oHcla1L (N.
Tr.)

••) G08poda prihojanc,

ruseşte:

DONŞi- .

-'") Blae;odcestivie bratia,
••eriţl·.
.

.Domnilor e·

ruseşte : .fraţilor

•
sa

spun ci rabinif sunt foarte iubi'l la
noi,-de f O nimica toatl ... Te tii cu dinsul, caşic'un pristav sau c'un alt gulerat,
bală-i Dumnezeu .a-I bală I Şi loiu,1 e

ales din trei 1n trei ani de cltIJ comunitate
fel de alegere cum e de pild.ll la
voi· ) alegerea de preşedinte, şi el e ales
de popor. Aceasta insamnll eli se scrie
o hIrtie adresati multimii: liNa asnovanie predpisanie ÎewQ prevoshoditelstvo
-UD

gOSpodina guberuator pricazal". In limba
noastră asta vine cam aşa: "Boerul, gubematorul, vi ordonă ca al vă adunati
laolaltl, chelboşilor, la .. sinagogi ,i sa vI
alejeti un rabin II<
Şi . pe urmă incep alegerile: candidati,
denunluri, rachiu l i mituiaUI.. Apoi Incep
sa circule reclamaliile, adicA plangerile
dUd: «gurbernske pravlenie#, se anuleaza alegerea şi se ordona noui alegeri
iar incep «na asnovanie predpisanie
iewo prevoshoditelstvo gospodina» şi far
candidati, iar calomnii, iar rachiu ,i trai
nu şagll
Aşa dar am fost, o'ati mai fi fost, ra·
bin intrlun tArgu,or. Nu-l nici un secret,
ti vJ pol indica ,1 locui' ; In guberllla
PoUava. Dar am vrut sa fiu modem, d
fac excep~e, nu ca toti rabini!. Şi am le-pldat .uniforma" şi am Inceput a ma o·
cupa de interesele obşte,ti : de Talmud·
Thora, de Imprumuturi, de operele de
binefacere, de judecltl prin arbitri, de ex·

,i

-> Nuvela e aerisi In America, deci aluzia la
alegerea pr~ideDţi411 din America. (N. Tr,)

5

plicarea legii, ti

pavele.
O

judecată,

aşa

pur

,i

simplu de a da

un arbilrai.

o

pova-

moştenit dela tata
Şi lor, fi e-Ii tărAna

ta,-acestea le-am

ş.j

dela unchii mei.
u,oarll, li-a pl ăcut sl1 li se ball capul
cu afaceri streine. Sunt fel de fe l de oameni pe lume. Sunt unii oameni cari nu
pot fi alra,i cu nici un chip. D-Irlt i-ati
atrage, dar el nu se Ia să . Şi iarl,i sunt
un soi de oameni că rora poti să. li sai in
cap nu dintr'od ată , ci cu incetul : mai întii In bra,e, apoi pe cap. iar in urmll cu
galoş i! cei mari drept pe inimă şi pentru

toata iarna ... ,
latl ala un soi de rabin am fost eu

am avut, pot

să

şi

mA laud, ;foarte mulli

clienti tntre cari multi habalnici cari nu

s'au jenat să vie in toate zilele slt-mi baUI. capul şi sll slee pana MI-târziu noaptea; nu au refuzat niciodatl un pahar de
ceai, ligăr i fire şte de-ale mele, zia re şI
cărţi nici vorba nu·j, într'un cuvant, frate adevlrat, nal-brat·) II arata tot.
Intr'o zi ca azi se deschide uşa deodaCI şi fntrl1 fruntalii targului,-patru evrei gospodari, s'ar putea spune bogă
taş;:

- "Buna dimineata, rab/ne 1"
Cine erau ei? Trei dintrinşii erau "tmiati-aşa au fost poreclitl In targu,or, fiind·
că lucrau intotdeauna tustrel in lovi r.tle,
certlndu-5e la fiece datll, vecinic b3nuindu-se unul pe altul, pAndindu-se unul pe
altul-şi cu toate acestea nu s'au desfl.)

Na ş-brat, ruseşte:

.de-al nostru-o

G

,i

cut ruei odatJ aceasta pentru principiuf
urrn.ltor: .Dacl afacerea e o afacere bunI ti·j rost de ca,tig, dece al nu rod "
eu un atitor II Iar dacă cumva e o nenorocire-localtea si dai ,1 tu de dracu caIi mine ,Dar ce face Dumnezeu? Se tntovlrlte8C cel trei tovadlli cu UD al patrulea.
lucreaz~ cu dansul In tov.llr.litJe aproape
un an li led o blUllie. Care·! pricina?
"De dnd a dat D-zeu t.llhari, IUrubari ti

escroci n'am vhut inci un asemenea tilhar, lurubar ,i escroc 1". Ata sustin cei
trei tovarlti, swanii, despre al patrulea.
Iar dAnsul, al patrulea, sustine taman aceia, lucru despre el: "De dnd a dat
O-zeu tAlhari, lumbari şi escroci n'am lnIllnJt tncl asemenea tâlhari, ,urubarl ,1

escroci 1"
Cine a fost acest al patrulea ? Acesta a
fost de fapt un evreu tăcut, cam timid,
cur"el, foarte prezentabU, cu nişte sprincene dese şi negre, sub care strlluciau oiş
te ochi zimbitori şi hote,tt şi de zis ii zi·

cea cu frumosul nume: .. domnul Nahman
Leikăh."

Adiel de numit il numia Nahman-Nuslo, dar 11 se zicea Nahman-Leikah fiindel .Ieikah" 1Dsamna 1n limba ebraicl "a
lua" iar .. DusaD" lnsamnli "a dau şi acest
Nahman-Nusăn n'a dat In toa1.1I: vfata sa
ci lua mereu ... Şi Nahrnţm-NuSin mal are
obiceiul ci daca vorbeşte el rosteşte ia fiece
dati, fie ci se potriveşte, ' fie~A nu se potriveşte cuvintele .. pentrud, vezi bine",
Va ~ zicli au venit la rabin cu un
scop anumit, sa: asculte, adica, obiec~uni·

7

le lor, el poate va găsi el vre.un mijloc ca
sI·1 Impace In socotelile lor Incurcate:
- "Cum ve~ glSl de cuvllnll, p""') rabine, cum ve~ judeca li cum veU zice,
iti va fU».
Ata au hof.lirtt cei trei tovatlp
cel
care a vorbit In numele lor. domnul Nah-

,i

man-Leiklh, a convenit

,1 el, e'o

figuri

mDultI, bomblnlnd II el el are loall nldejdea in mine: «pentrucl vezi bine, el se ,tie

cu sufletul curat b
Şi s'a aşezat lntr'wt coitifOr, cu mii-

nele tncruclpte pe piept, ca o femee, a
Incruntat sprincenele cele stufoase uitlndu-se la mine cu ochii sei limblto" li ho-

'elti li a,teptând si audl ce vor spune
Iar cind tovarl1." au tn,irat tot
ce au avui de spus, el s a ridicat, 'ti-a
netezit sprincenele stufoase. fără a se uita
tovarlşif sei.

la ei, ci tot timpul numai la mine, privindu-mI fix, cu ochii sei zimbitori li ho-

te,U .. cu atîta mlestrie a spulberat spusele lor incU a rezultat că ei sunt adevAralil ,urubali, prlatarti, tilhari li escroci,
cei trei tovarllşi ai sei, iar el, Nahman-Leiklh, e un om sUnt şi drept, o adevlirat~ victlml: . pentru·cll, vezi bine, tot ce
ali auzit acuma din partea lor nici n'a fost
epura minclunh iar el a dovedit cu
mii de argumente el tot ce spune el e sfint
ca sfinta Thora a lui Moise.
In tot timpul cit a vorbit. ceilalti trei,
troica, n'au putut sta locu1ui. La fle-ce clipă a1ria unul dintre ei, apuclndu-se de
cap de lni.m.:
- . Cum asia? Cum poate sustioe un

,i

,i

It)

pan,

ruseşte:

domnule.

8

evreu asemenea

nlzbătU?

Asemenea min-

ciuni sfruntate 1»

.

A fost nevoe de multă strlduin~ ca slei

lirtlfte,ti. ca nu cum-va din cauza unei

supărlri atit de mari sJ nu se incurce cu
totii In barba acuzatoru1ui 10f, iar Tablnului i-a fost greu, foarte greu, ca d iad
din această încurcătură ce-I făcea sl vadi
In fata sa o adevărati bandă ,1 că şar
latani, tlIhari şi escroci sunt tus-patru
pe linga aceasta nişte denunta-tori cari
meriti d. fie pedepsili cu totil.
Deci ce-i de făcut '1 Şi mi-a venit o

,1

,1

idee, li spun tuturor:
- dan' ascultati. dragii mei I Eu mi-am
formulat to cap

toată

sentinta, dar ce--i la

mijloc? N'o al v'o spun
depune cu

toţii

cîte

pană

nu'mi veti

douăzeci şi

ruble, drept garahile ca vei' urma

cinci de
ÎD

totul

JlOtărlrea

mea».
eMI ro.g I Cu cel mai mare res-

pect b au rlspuns tus-trei, iar NahmanLeildih după ei. şi tus-patru au dus mina
la buzunar
f~e nU-a pus pe maai'
cUe o hârtie de douăzeci şi cinel de ruble,
pe care le-am strins incwându-Ie in ser~
tar. In urmă am pronuntat urm:l.toarea re~

,i

zoIuIIe :

- «Ascultând 8pusele fi cuvintele am~
belor părţi şi gindindu--mă bine la . trebu~
riie, socotelile şi pretenliunile d-strl, am
g~8it dupl parerea şi adinca mea convingere ca nu aveti dreptate nici unul, şi nu
numai el nu aveţi dreptate, dar e mai
mare batjocura JUlinea ca oi,te evrei
al se rllfuiascl ata Intre ei, cu socoteU
laiI", jurlnd lai, ,i pedeasupra s.I vi mai
denuntati unul pe altuI. ...

,i

9
Şi

de aceea am gllsit de

cuviinţă

cl ap

precum avem in tirg o Talmud-Thora *) c'o
multime de copii nevoiaşi cari umbli desculli, sărmanii, şi nu-i de unde sl se pllliascl Idile dascalilor, fiindcl pAnă se pot

scoate deJa d-tră cîteva copeici li-i sili
li lehamite, de aceea, zic, suta d-voastră
de fuble o v ărs la Tahnud-Thora, iar d-ITă
sl vă duceli ~nătoşi acasă şi va multumesc pentru aceastl1 fru moasă ofrandă;
bietii copil s.araci vor avea deacum pan-

talona,i ş i ghetute şi flanele şi se vor
ruga lui Dumnezeu pentru voi şi pentru
copiii voştrii, amin 1»

Ascultând a ceast ă se ntinţă, cei Irei totroica, s'au uitat intre ei unul la

vară şi,

altul şi

asudati cum erau nu se simliau in

atare să scoată o vorbit Pesemne că nu
l'au aşteptat de loc la o astfel de judecată I Numai oratorul lor, domnul NahmanLeikl h, a prins curaj. El s'a ridicat, 'şi-a
netezit sprincenele stufoase, a Întins o
mină şi plivindu-m.l' pe mine cu oc hiş orli
sel zimbitor! şi holeşti mi~a vorbit aşa:
- "VI muJlumesc, domnule rabin, În
numele nostru al tuturor, pentru inteleapta
d·tră sentinlă pe care ne-ali pronuntat'ol
pentrucă vezi bine numai inleleptul Rege
Solomon ar fi putut judeca astfel I UD
singur lucru aU uitat Ind a spune, domnule rabin. Cit vi se cuvine d- tră pentru
Inleleapta şi profunda d-ul judecată 1»
« ScU2~, te rog, dar n'ai nimerit
crişma.. . Eu nu sunt dintre rabinij aceia

.)

Şcoala

mozaicA).

In cate se ÎnvalA Thora. (Scriptura
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cari iau dela morIi li dela vii.., ),.
răspuns

aşa

eu ca un adevlrat gentleman,

,i am.
i-am

primit dela berechetul meu acest fel de
răspuns:
.

-

« Dacă-i

ap, nu sunte'i numai u,,"

rabin tuasaf. ci sunteti şi un sftnt care re-

tud orice platiI.. Poate ati fi atit de bun si
ascultati o istorie, ca să va platim adie"

pentru osteneala

d-tră

cel pulin cu o p0-

veste ]»
- «Mi rog! Chiar ti cu două poveştf ,.
-

«Daca-i ata, a,ezall-vl domnule ra-

,i

bin şi fiii bun tratati-ne cu tiglri. Am si
vi povestesc o istorie frumoasl
adevlratl care mi s'a InUmplat chiar mie,
pentrucl vezi bine mie nu'mi plac pave,tl
streine».
ŞI aprinztnd ţigările ne-am aJezat cu

totii In jurul mesei, iar domnul Nahman-

Leiklh ',l-a netezit rind pe rind sprincenele stufoase

şi

uitAndu-se la mine cu

o-

chifOrii sei zimbitorl şi hote,ti a Inceput
a povesti Incetişor povestea sa adev3rat.li
care il s'a intlmplat chiar lui. V'o redau
cuvint cu cuvint, aşa · cum a rostit-o el •

.' .

- «Asta era ca s3 nu vă mint, pentruc3 vezi bine au trecut ani multişori;
eram tinAr pe atuncea
n'am stat departe de aici, intr'un sat, In apropiere de
o sta1ie de cale ferat3; invlrtiam tot soiul
de afaceri, tineam un fel de han
tlgam destul de frum os. N'am devenit
un Rotschild, dar del, îm i scoteam bucata
de pâine ,i cum e obiceiul, afar3 de mine
se mai invirtiau iD jurul g~rei inc! vre-o

,i

,i ca,-
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zece evrei... Cind un evreu iti

cAştigl

panea e invidiat. Ta" cred ca face avere, aur I Dar nu aceasta e partea prin·
clpaIJ a povestei.
Vreau Insii si va istorisesc eli tocmai
In toiul sezonului, dod e rost de dtug
şi

vagoanele

circulă

iar preturile se

urcă,

se apuci nevastl-mea, de se pune In pat

~mi naşte un baiat-hal noroc I Cu noroc si trlili şi d-trll Ce-i de fllcul ?
Trebue, va să zid, să se fael botezul I
Llslnd toate afacerile, am plecat la

tirg, am cumpirat toate bunJtătile. am adus ha hamul, adiel ce) care oliclazA circumcizia rituaUI. cu toate Instrumentele
sale, li pe ceau,uJ dela sinagoga, pentruci vezi bine am crezut ci avind pe
ace,ti doi, cu nalul
cu mine vom
complecta de sigur un

,i

m~1I4n

. ),

ti

chiar

d-I intrecem. Dar ce face Dumnezeu?
Se apuca unul dintre evreii din satul meu
de se imbolnAve,te, cade la pat şi nu

,i l'ai aduce

mai poate veni la mine la botez, chiar

daci l'ai scoate

cu pat cu

tot I Iar un altul se ~puc~ li pleacă la
mama dracului, pen t r ucă vezi bine avea.
zicea el, un parastas. Am ră mas fără
msndn, chiar de m 'a şi fi întins tn lung
li tn lat.
Iar pe lingi toate acestea era in aju.n
de Sambllfll-cllcl nevestii mele j·a venit
pofta si nas c~ tocmai in zi de sfinta Vi~ .
nerea, iar hahamul, adiel cel care oficiazl
fierea rituall, rupe pielea de pe mine li
.) Mintin. ebraic: zece evrei fir! de care dU
se poate oficia nici un fel de serviciu religios.
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ceauJul plinge cu lacrimi : «Ce ne-ai mai
Urit Incoace?! »
R~u de tol! Şi'mi vine o idee sa mă
reped drept in stalie. pentrucă vezi bine
poate o da O-zeu, mai ştii, eli. doarl
circulă auta lume! Şi aşa a şi fost. Vin
repede in stalie, şi chiar acuma a şi sosit
.. culierul" care i at ă-ial:!. e gata să plece I
Trag repede o ochire şi z ăresc un individ umflat, a d ică burtas, cu un cogemite
geamandan ş i care asudat se repede la bu-

fet, pesemne ca s.l1 Îmbuce ceva la repezeală. Dar ce poate glisi un evreu, Doamne
iartă-mă, într'un'asemenea bufet din gară?
EI cluta, sllrmanul, cu ochii, o b ucată de

scrumbie, sau un ou, de- Î

Jll~a

gura apA

,Hi era mal mare mila! 1
Deoda tă il apuc şi-I trag de m ânecă:
- «Domnule! Vrei să gu,li ceva?»

Evreul meu a tresllrit de

frică, caşicum

ar fi spus:
- "Cine 'i-a spus d: vreau să gust
ceva 1"
Iar eu ii zic:
- "Nu-i aşa! Voiam slHi spun. sl' mi
trăeşti o sută de ani , Dumnezeu mi te-a
scos in cale!"
EI se uită la Il.line li nu pricepe nimic.
Dar eu ii spun:
- "Vrei să-li laci o pomană şi pe lingl1
asta să mai mănAnci un rasol bun care
se tOţeşte in gură.. cu coilici *) proasplt, zic eu, abia scos din cuptor ?'I
Dar el se uită. mereu la mine ca la un
nebun:
- "Cine ieşti d-ta 1 Şi ce vrei 1"
. ) Coilici, jargon ;= 0 pâne de lux, facuta cu

o~
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Şi-j povestesc toată istoria, loat:l pa.
costea: ca am acasă un b"th *) eli lotul
e gata, zic eu, un motl ••) şi un ceJ.uŞ"
,i o masl bogata, zic eu, dar ca'ml lip·
leşie un al zecelea ca sl se poata. face
ceremorua religioasă.
Zice el:
- "Şi ce'mi paU .mie de asta ("
Zic eu :
- "Iii pasi, pentruc,ll: vezi bine vreau
ca dota să fii. zic eu, al zecelea la miradn.

Te rog, lic eu, vei face o mare pomanll
şi vei minca şi o masă bună..."
-

.. Ai Inebunit?, imi zice el, ori aiu-

fezi ? Cum asia? Pleacă trenul - - ,i
apoi e Sâmbltll, zice el, şi trebue sl plec .. "
- «Ei şi (, zic eu, ce poate fi? Vei

pleca cu al douilea tren. jar in r:lslimpul
acesta, zic eu, li-i face o pomană şi vei
gusta

şi

ceva la masli ••• vei mTnca o supă

buni cu tlele!, aşa si am eu un an bun .. ,»
In sfarşit ce sl va mai ln,ir atAta dacii
se poate scqrta? L'am convins pe evreul.•
Pesemne că rasolul şi supa cu Iăelei au
avut efect, fiindcA vezi bine evreul meu
a inceput să-şi lingă buzele, i-am luat ·
repede geamandanul şi am pornit'o amindoi acasă . Şi am serbat botezul-ap să
fie la toti aceia cari imi sint mie dragi f RalOtul se simlia de departe, tnalnle de a li
ooat, pentrucă vezi bine era făcut cu USturoi... Un astfel de rasol ,i Ind cu coUid
iti provoaca o pohl hlrlzită de Dumnezeu f Şi pe linga . aSia, nişte castraveţi
*) Brith, ebraic : bolez.
• ') Moil, ebraic: acel care opereazl drcurnci-

da

riluală.

"

,i

bine murati li o sticll de bere, şi PUtin
coniac lnablle de masl, un plMrel de
vf,InaU după masă-ce si! vi mal spun?evreul 'meu s'a conformat ID ' totul şt s'a
pus pe mâncare de-i sticlea fruntea de
sudoare. Dar ce se inttmplA? PAnă unaaUa, cum le-ai uitat tn jur, ziua trece şi
evreul meu incepe; «val de mine, val de
capul meu b> şi sare sI-şi iea geamandanul.

-

"Dar Incotro ?,-ij zic eu,-stai li-

niştit.

Mai Intăi, ii zic eu, cine le Iad să
pleci tocmai de SAmbată? Şi al douilea,
zic eu, d-ta nu leşti doară evreul cela
care s.l te aile,ti să pleci asupra SAmbe-

tei. In loc sa faci Samblta undeva tn
mijlocul cAmpolui, cred
s'o faci la mine".

că

e mai bine

Dar el se codeşte li se vaeta, că de ce
l'am retinut? De ce m'am legat de el?
Şi de ce nu i-am spus asta dela inceput?
Ma rog, vorbe, vorbe, vorbe I Dar eu îi
spun:
- .Mai lntlti, ii zic eu, nu trebuia să-ti
spun cit e in ajun de Sl.mb~U. Şi al
douilea, zic eu, d·ta singur ştiai foarte
bine el e ajunul SAmbetei. Şi apoi, zic
eli, de unde ştii f Poate cI-1 un lucru
dat de Dumnezeu ca 8~ faci SAmbJta numai la mine, zic eu, ca sl gu,tl
din peştele nevestli-meJe? Iti garantez,
zic eu, dl de cand mlnAnci peşte, n'ai
m1ncat ap fel de peşte ca pe,tele neveslii-mele, zic eu, nici mlcar in vii!..,·
Ce vreti, ,tiam eu cu ce-I pot ademeni!
ŞI ca dovadA? Am flcut rug~cjunea de

"
mîftluJ *), dm primit sosirea sfintei

sam-

bete cu rugaciunea toaslului, nevasu'-mea
a servit peştele . iar nlhUe evreului meu
s'au dilatat, ochii au inceput al-i atrllu-

ceasel altfel cu

101ul,-şl

oaspetele meu

s'a repezit la peşte ca dupl un post, Iludând foarte mult peştele şi ridicându-I fo

slava Cerului, Uri a refuza plhlrutuJ de rachiu: unul înainte de peşte şi altul dupa pefle. Iar cind a'a servit supa de SâmbătA cu

toc magi, i-au pllcut şi tocmagli, şi mlndriea, şi chiar şi but.tica de carne din
mlnc.llrica, o bucală de piept pe care
deasemenea a sHlvit-o, Iing!ndu-,i şi degetele.
- « Ştii ce ti-oi spune ?-imi zice el
inainte de a se face rugllclunea de masa
-frate dragI, dac ă s'a întâmplat a şa,
zice el, Buni foarte multumit el am rămas
la

voi

să

fac SAmblla. De mult n'am

mai avut o ala pl ăcere de sfanta Sâmb ătă, zice el, ca acuma- 1
- "Dacll.-i a şa, zic eu, Imi pare foarle
bine, dar atte aptă, zic eu, ,i vei vedea
mane abia c.l·i Samblt~, fiindel nevasta-mea face de sambltl o mancare cum
n'.i mai mâncat t ' I
Şi aşa a şi fost. A doua zi, după liturghie şi dupl rugăciunea toastului, cind
a inceput Bll se serveascl aperitivele,
scrumbie lo c ală cu cea~, ridiche llnM
cu grlsimt', şi apoi pe,tele rece şi pept
rece de vacă rămas dela mânc.lirica dia
ajun, apoi pace aua sau răcituri de picior
de vaci, cum se zice la ' d-tdi, cu pAai~

MlnhJ,

ebraic : nJiăci liua de 1'eMr.ie.
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IC)arl cu usturoi, fi pe urml( o budincl mare
şi plinJ de grăsime-oaspetele meu nu mal
pia cum sl laude mIncarea!
Şi-i zic eu:
-.,Asta nu-i nimic I A,teapU., zic eu.

,i vei

gusta, cu ajutorul lui Dumnezeu,

bor,ul nostru romanesc gatit pentru masa

de seară ,1 abia atuncea, zic eu, vei ,ti
ce inseamna o rlllncare bună- I
Dar el incepe a râde
Imi spune:
- .Ei, ali 1 Cine ,tie unde voi fi eu,
p.l.nă o fi gata bor,u! vostru moldovenesc 7"
Dar eu rad mai tare decIt dInsul li-i

,i

respund:

- "Inchipuie-ti, zic eu, că ai greşit.
Dac.'! socoti Intr'adevllr să pleci astlsearl,
zic eu, apoi nici să te gande,ti, pentruca
vezi bine cel care pleacă in zi de 51mbltl,
acela rlmane toată săpU.m!na acasă".
Şi aşa s'a şi inU.mplat I Deodată dupl
rugăciunea de seară evreul meu incepe Il
se glitească de drum. Atunci ti spun din nou :.
- "Ce nebunie-i asta? Mai inta.1 cine
o să te Iese si pleci noaptea in lumea
mare? Şi al doilea, zic eu, nu mai ai
tren
- "Cum aşa? Atuncea m'ai omorât JZic eu;
- ,,0 mal mare nenorocire do n'ai cât
vei tr~i J Tren, slad Domnului, vei avea
mAne în zori de ziuă. O-ta până atuncea
pregăle,te-te de o poftă mare, fiindcă vezi
bine se ,1 aude cum fierbe bor,uI r
O al te rog numai SI-mi spui adevărul
ciad ai mai mâncat vreodată un astfel de
bor,' Dar sa-mi spui adevlrul adevărat ,Ce mai calea-valea, el a trebuit să mlr-

,ri
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turiseascJ cll de cAnd trlelle mlnlncll
pentru InWa oarl un astfel de bor!- Ba
mal mull, l-a venil poflll si II afie cum le
prepari af" un borl
de ce II se zice
.romAnesc'j, şi alte asemenea tntreblri.
Dar eu ti zic :
'
. - "Da ce·ti pasi d·t lle de asta? Mai
bine la guslll, zic eu, pilhlrulul Iola de
vin, să vid daci ieşti cunosclltor, dar a·
devlrul CUfat I Numai adevllrull •.• Pentrucl

,1

vezi bine mie Du-mi plac complimentele 1ŞI s'a bău t un pahar, fi tnc! UD pahar

li 101 af" pi nii la culcare, iar oaspelele
meu, ce Il va spun, a adormit tun ci a

pierdut trenul de dlmineall II s'a sculal
foarte indlspus_ S'a Infurial foc Impotriva mea ci nu m'amincumetat sI-1 tre·
zesc la timp şi ci din pricina mea VI suferi o pagubi, ci nici el nu ştie cat va fi
de mare '-__ In sflriil l'am nenorocll de
101 I
Eu l'am ascultat foarte frumuşe l şi lo-am
spus :
- "Spune şi d·ta, zic eu, daci nu lefti
UD om curios. Mal int4i, zic eu, de ce allIa zor allia grabi? Par'cll Iare mult
trle,le omul, el trebue BI le gribeascl
.,.? Asla-i una! ŞI al doilea, zic eu,
d-Ia ai ullal cll azi e a Ireia zi de la botez? E pu1in lucru? La noi e oblceluf,
zic eu, el a treia zi dup.l botez se face o
maai ,1 mai mare ca in ziua de botez. .• ,i

,1

aceutl zi, zic eu, e mai dJhal dec.tt circumciziunea. Nu cumva ai BI mi le apuc!
DitIm·nJsam, zic eu, si-mi Itrid petre-

cerea 1Şi

'fI a

şi Iasi,

dci ...euI mea nu s'a

·8

mai putut reUne li de necaz ti izbucnit
_un r.sel:
, - .Ce al-Ii "",n, ci al dracului
~UI_"
"
- .FIe II ap, zic eu, bine ci am ~
oaspete 1"
,
Sllnd la dejun li ciocnind clleva pa. tlare, II zic fU evreului:
- "AztculUi, domnule, povestea e aşa,
zic eu, cu toate el acum nu se prea cadţ:
si vo,bim de mlnclruri de laple ' ), ,zic
eu, pentrucA vezi bine suntem la carne,
dar a" vrea si aud din gura d-tale, zic

mal

eu, ce ai zice de nişte coltuDali cu br&!l ză?EI se uiti la mine.

- ,A" line Iare mult al gu,ti cOlluna,B
cu brlnzl pe care IlIace ne,..ta, pentrucl
ve zi bine diseară avem mânclrl de lapte-.
Şi mi le infurie oaspetele grozav, li-mi

spune :
- "Ei, precum vad, zice el, vrei si
mI mai retii vre--o douazeci şi patru de cea,u'l. E o grepJă din partea d-Iale, o
mare greşală I "
După

fwia cu care s'a 1nfuriat am 1n-

teles el nu va trebui Il fie mult rugat fi
nici ci va fi nevoe de cearU. Pentrucl
vezi bine era un evreu mAodcios ,1 pofticios care linea la mAncare. Şi-' zic :
- "Iti dau cuvântul meu de cinste, zic
eu, ,1 daci nu I~i deajuns, 111 dau" măna
ci mAne 10 zori de ziuă te scol la trenul
de dimineatJ, chiar de s'ar rJ8tuma toatl
lumea pe dos. De nu si nu mal ajung.• '
. ) Evreii bJe:oţJ nu mln!ncl la lceia4i mIII
1n1nclturi de Ilple, când mhlllcl c:arne.
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Asta II mal Indupled putin ,1 el Imi
lptt\Ie :

-

.. Ia seama, mJ..ai dat mana ,'"

-

.HotlrAt ,'"

Zic eu:

Şi nevastA-mea a gatit o maia de 1.lIp-

Ulrii, ce

sa spun,

cu ol,te coltunati-ladt

,i

oaspetele meu a trt.buit si mlrturlstalCl
adevlrul : c.ll are
el o nevastl, ci nevastl·Sa face şi ea colluna,i, dar e o deosebire ca Intre zi şi noapte I .Aşa deosebire ca dela rlsarit la apus 1"

Dar de astldată şi eu m'am 'inut de cuvAnt, fiindca cuvIntul dat e cuvant I L'am
tre zit pe oaspetele meu In zori de zi li am

,i

pus samovaruJ. EI s'a pregltit de drum
f~candu-,j bagajele
luAndu-,t foarte fru-

mUfel r ămas bun de la mine ,1 de la cel
din cad. Şi eu li zic :
- .. PAnl sa ne luam " bun ramas·. zic
eu, al facem mai Întli socoteala"'.
Dar el se uitll la mine, pentruc.ll vezi

bine nu Inlelegea ce-I spuneam.
- "Cum asta, socoteala 1'"
-

"Socoleala, zic eu, adiel sa-ti fac

comptul, zic eu, am ~-li dau .compt
de ceiace mi se cuvine ,i d-ta, zic eu,
vei fi atat de bun ,i te vei osteni ca sa-mi
pllte,U*",
Dar el se face ro, ca focul:
- .sa p Iltesc 1 Pentruce si platesc 1"
- . Cum pentru ce 1 zic eu. Pentru tot;
pentru mincare, zic eu, pentru blluturl,
pentru ghduire ... "
Acum se face paJid, nu ro" şi-mi zice :
- .Nu te Inteleg, zice el. O-ta m'ai
poftit la botez, zice el, scolAndu-ml dia
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tren, mi-al smund geamandanul din mini
şi

m'ai rugat s.I-ml fac poman~ ... "
Eu Insl ti tai vorba ,i-I zic:

- "AdevArat, toate ceJe-s adevArate,

dar ce arc a f.lce una cu aUa "1 Daci al
fost la mine la botez, cu asta ti-ai flcut o

adevarata. poman", dar mâDcarea, blutura
fi hanul, asta zic eu, nu·11 sunt dator,
ca sl II le dau pe degeaba IPenlrud dota
eşti doar un evreu negustor, zic eu, ti
pricepi singur foarte bine, zic eu, ci pe,teJe '
costl bani, ,i v:in ai bliut din cel mal bun.
ai bliul l i bere, şi vişinata, iar mlnclirica,
budlnca ş i bOlşuI, slava Domnului, le-al
lIudat păn~.'n zori de zi li li-ai lins degetele; coltunaşii cu blând , zic eu, ti-au

plăcut deasemenea, s~ -1i fie de bine, zic
eu, 11 asta li-o doresc din toat.! inima..,

Dar d-Ia n'ai ' si( pretinzl. zic eu, pentrucl
vezi bine ai f.ltcut o po m ană ,i al avut
placere, ca un evreu să plgubeaSCI pe

lingi dota ,1 osteneal ă II bani !"
Pe evreul mt~U, slrmanul. l'au cam ~
didit sudorile dl~ se plrea că- llovefte a~
plexfa I EI a Inceput sa se abată, sa strige şi sl ~pe ghlvalt· ) :
- «Cum asta ? Mai rb ca In Sodoma I O asemenea tică loşie. zice el. nu .'a
mal pomenit de cInd IUlllea I ŞI cat III
viDe ?
MI apuc ti Iau o hArtie creion tI-1
lac toata socoteala penlru mincare ti bauturi, peutru gl zduirea de SAmbltl, pen-.
Iru vin, ,1 vf!lnall, şi bere, II penlru coIJuDatti cu brtnzl anume comandalL Una

,i

") Ju'a;0II : face ueaadal.
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cu alta s'au făcut tn totul vre-o treizeci ,i
mei d~ ruble ,t nu ,tiu cite copeici, ci
nu prea tin minte exact...
Vlizlnd socoteala evreul meu a'a fleut
ti galben verde, mâinele ii tremurau, 0chii cat pe ce d -i sară din cap, Iar el

,i

s'a apucat s1l. strige mai tare, flcând un
" mai mare scandal.

-

"Dar unde am cbut eu ? Intr'o capbanditeasc:â ? Nu mal existi omenle .1
Nu mai existi Dumnezeu ?"
Da eu ti zic :
- "Stai! Ştii una, omule? La ce sl
strigi şi s!-li spargi pieptul ? Mai bine
haide s! plecă m in târgu,ar, ci nu-i decană

parte de aici, pentru

el

vezi bine acolo

IUnt oameni, acolo e un rabin, 811-1 intrebl m pe rabin, şi ce va I!!pune rabinul, ata
va fi

j"

Au zind asemenea cuvinle din parte'mf
evreul s'a mai liniştit putin uşurAodu-III
nima, ,i ce si vă mai spun, - am tocmit o drut.lJ, ne·am urcat ,1 am pornit a·
man~oi la tArg, drept la rabin.
Ajuns la rabin, l'am g:!:stt taman dupl
rugăciune, str!ng!ndu-şi lucrurile sfinte.
. - "Buna ziua !"
- "Ziua bună! Ce ave ţ i de spus?"
Şi evreul meu mi se repede cu tn'ocare ,1 Incepe a povesti toat:!: povestea de
la "a" p!nl:l. Ia " Zll, cum a trecut cu tre..
nul prin stalla noastrl, cum a cobor!t re·
pede dIn tren cu geamandanul 10 mâna
ca sa guste ceva in stalie. Ia răpezeal:l ,
babar neavând de vre-un bolez «şi deo-dati rlsare omul acesta - (ar:!:t!ndu-ml
pe mine) - ,1 lncepe a se vlila pentru-
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d. vezi b in~ avea un botez acală "
cl-j lipsia Ull al zecelea la serviciul re·
ligfos şi eli. O-zeu m'a scos tn calea lui r
Şi apoi: cum i-am scos geamilndanul din
mană, cum a venit la botez vrlnd apoi
si plece mai departe
eu l'am oprit să
rămlle 51mbltă şi sambăt.ll seael, şi Dumfnicll a treia zi după botez, ca sa ma-

,i

nAnce

nimic,

collunaşi şi Înlinde

in

sfârşit

n'a sc.'lpat

apoi rabinuJui socoteala

pe care i -o d1dusem.
Rabinul, ce-i drept, ('a ascultat cu muJ·

1.1 atenlie

pană

la

sfârşit şi

cAud evreul

a terminat, rabinul a spus:
- «Va să zică am aseuUat o parte.
Acum, zice el, vom asculta cealaltă parte.
~ta
Şi

-

ce ai de spus 1»
incep a spune rabloulul :
«Eu din parte'ml n'am de adllogit ni-

mic, pentrucă vezi bine tot ce v'a spus
evreul acesta e sfant, purul adevăr. Dar
et-Î la mijloc? zic eu; un singur lucru să
vă mai spue, zic eu, pe cinstea sa de e·
vreu : când şi in ce fel de zi a venit, unde
a petrecut S â mbăt ă şi dacă a mâncat peş.
te
a băut şi vin, şi bere, şi coniac şi vi,i·
natl, şi dacA a lăudat borşul romanesc
col'una,ii cu brAnzli gălit i de nevastamea '? )
Se intelege cI evreul me:J se infurie şi
mai Iare, vorbeşte şi se zbate de parca-l lovise damblaua! Iar rabinul ti roagl
II nu fiarbA a şa şi 5li nu se infurie pentrucă vezi bine mania e ceva plgln, şl·1
intreabă iar de peşte, de b :Yş, de coltunaşi şi dacă- ! adevărat c'a băut vin, şi
bere, şi coniac şi vişinal ll? Apoi 1 şl pUDe

,i

,i
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ochelarii, adlc~ rabinul, verffic~ socoteala
de Sus pană jos, aduni cifrele-foarte t-

xael : treizeci şi cinci de ruble şi citeva
copeici! .. Apoi scoate basmaua ca si ne o..
bligAm amîndoi că vom respecta hotlr.rea

li rabinul a pronuntat hotărâ rea sa In
scurt: că evreul trebue s!-mi plltlascll toatl

socoteala de treizeci ş i cinci ruble şi clteva
copelci, costul că rulei Incolo şi Incoace iar
plata pentru judecata rabioului &li: fie In
douA, adiel In jumătate parte egall amIndoi.
Ieşind dela rabin ca dela o bae de a~
buri, evreul scoate punga, iea dintrlnsa

o hârtie de cindzeci ruble

şi

ml--o

aruncă

in obraz ca s ;t~ i dau restul. Dar eu ii zic:
«Ce fel de rest 7»

Zice el :
- "SlH i

opre ş ti

ce li se cuvin
Zic eu :

-

cele treizeci de ruble

după

socoteala d-tale!"

"Care socoteala ? eare

trejz ~ci

şi

cinci de ruble ?" C'! crezi d-ta, ca sunt
tntr'adev~r un ho, de codru? Sa.u UII ne-'
bun ? Cum crezi c'o să iau bani dela d-fa ?
Pun mlna 10 slaUe pe un evreu pe care
nu-I cunosc, zic eu, un om strein, pe care
nu·1 ştiu cine e şi de unde e, Il scot geamandanul din mAnă şi-I trag, zic eu, cu
sUa la mine la botez ş i petrec Sambitl
CU el, zic eu, - de-ar petrece toli evreii
aşa de bine I-şi acum sa mi apuc, zic eu,
ca ~-I iau bani pentru Indatorirea ce mi-a
IAcut şi pentru plAcerea ce ml·a procurati*
De astl- JaCl eJ se uitI la mine ca la
un adevarat nebun ş i'mi spune:
- "Atunci la ce ai mal bitut capul?
Şi de ce m'ai tras la rabin ?',

- ,.Oa curios om mal e,U d-ta f, li zic
eu. Asta am "cut-o, ric eu, DU de alta,
dar numai fiindcă vezi bine am vrut, zic
eu, ca si vezi şi d·ta ce f'GIbIn dl,tepC
GvetfI " alta nimic l...

.
U

.'

Istorisind povestea, cuva ntătorul meu
domnul Nahman Leik~h s'a ridicat foarte
fnunuşellar ceilalti tovar~şi dupl el, lnceplntl sl-,i incheie caflanele gata sol plece. Dar eu li-am oferit tigAri ,i m'am
adresat dUri cel care a povestit :
- • Va ~ zic~ mi-ai povestit o poveste cu un rabin! Poate ci vell fi atit
de amabili ca să ascultati Oi o poveste
de-a mea,
tot cu Iln rabin, dar mult
mai IlCUrtă decat povestea d-tră ~M ..
Şi firi a mai aştepta respunsuJ "daM
sau "baM am p!şit deadreptul la poveste,
tllind'o scurt de lot:
- «Asta era-a şa am Inceput povestea-Du de mult, ,i lnd lntr'un oraş
mare, Oi totul s'a petrecut in ajun de IomKipu,. -) . Ca din cer cade un evreu negustor,' UD voiajor strein care voiajul
prin lume, vinde marfă şi lncaseazA bani,
şi tinandu-se cu mâinele de piept se
plimbă prin ulita evreiască unde se afli
sinagoga, şi lnt reabă cu mare interes un..
de-i rabinul, adică unde locue,te rabi..

,i

nul.

.

- Ce nevoe ai de rabin ?
- Ce·j treaba d·tale?
lncolo--incoace, a intrebat atlta plnl a
. ) lom-Kipur, ziua postului

şi

a recoudlleriL

nimerit vnde aHi rabinul. Intrind la rabill
elI ot se mal tinu cu mAnele la piept, U
Invita pe rabin ca sa·, spue un secret ti
le locuie cu dAnsul Intr'o odae :
- "Rabi 1 Povestea e aşa It ap. Eu
aunt un evreu voiajor ş' port cu mine o
auml de bani, destul de tnsemnatA. SI
nu crezi că~s al mei. pe Sfantul Dumne-.
zeu, sunt bani shein!. Şi cum e In ajun
de 10m·Kipur, nu pot sl-I tin la mIne;
ca d·j las la hotel ml·i fr lcl-a şa o
~I Facell· mi un bine.p!lstratl-iI d-trJ,asCUDdeli-H In ladl pana maine searl dupl
ce ieşim din lom-Kipur o • • •
ŞI fadl. a mal sta mult pe glnduri. el
tşi desface vesta " scoate un pachet
dupl altul, sum. ce o " depune, adevlratele sutare roşietice I
Vllzând o asemenea suml. rabinul ti
zice :
- .Nu te supăra , mă rog, dota nu mi
cunoşti şi

nu mA

ştii, .. I'

- "Cum asta că nu va cunosc ? CI
doar. sunteti ,.abin 1..."
- "Bine, sunt eu rabin, dar I!lU nu te
cunosc cine itfli şi ce ieşti 1.••"
Una-alta se tocmesc amandol. El lui:
"Suntetl rabin !- rabinul ca tri dansul:
"Dar eu nu te eunc.sc ,. jar ziua nu sti
In loc. E doară ajunul lui lom-Kipur I ŞI
a dlmas că rabinul ii primeşte banii, dar
cum? Fată de martori. Cine si fie martorii aceştia? Că nu te poU Increde 111
orişicine

Şi

I

rabinul trimite sa· i cheme pe fluntaş ii ta rgului, pe cei mai mari bogatap
din tArg, şi li istoriseşte că "povestea e
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ata

ti ata: .tati evreul acesta, zice el, ,are

cu el ol,te bani, o suml

mlrişoarl,

nu·,

ai lui, stnt bani strlini. Şi el vrea sa ml-i
dea mie sl-I ascund pana dupa lom-KIpur. Ca atare d-trl si fiti martori, zice
el, ce lum" de bani mi-a predat ca al
nu fie pe urm:i, zice el, vre-o neintele-

gere. Ali priceput 101
Şi rabinul s'a ostenit ,I-a numlrat banii de trei ori in fata celor patru boglta,l, i-a legat tntr'o basma, a sigilat balmaua cu cearl , a pus stampUa fi a zis
cltra boglta şii gospodari:
- "Iatl vedeti şi d-ttA IscăIifura mea,
fi lineti minte. sunteti martori" I
RabinuJ a luat apoi basmaua cu bani

ti a predat'o rabinoaei ca s'o Ineue In

lada de fer, iar cheile să le ascundă undeva tntr'un loc ca nimeni si nu ,tie-.
Şi toaU. lumea a pornit la slnago211 de
s'a Inchinat ş i a postit, petrecInd astfel
stAnta zi de I:>m·Kipur.

Venind de la sinagog.ll şi mAncAnd
dupl o zi pe post,-c1t te-aî tatoar.:e, aha
a şi sosit' Adică negustorul evreu...
- "Buna vreme- I
- ,.Bun să fie şi tot anul I Poftim şezI.
Ce ai de spus ?I.
- "Nimica. Am venH soli: iau punga 1"
"Care pungă ?-

- .Banlll
-

"Banii ?!

- "Am venit si-mi iau banii ,- .. Care bani ?"
- "Banii mei... adiel nu ai mei, mal
lnt.ll:J aJ lui Dumnezeu, apoi ai altuia.
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8aftU pe cari vi i-am dat si ml·j aacuadeţi ... »
- «D-ta mi-ai dat s'ascund bani?
CAD<! 1.
Dar evreul Incepe a rade ,1 crede ti
rabinul ,ugoe,!e cu dinsul. Şi-I Inlreabl
rabinul :
-

. Oa ce te rfzi?oII

Iar el reapunde :
- .. Pentru intii.
.. se

tie de

oară

ghiduşii

vid

ca~un l rabin

I"

Se'nteJege ci rabinul se simti ofensat,
clei plnă ast.l :zi nimeni nu l'a fleut focă,
deea el, ghidul I
-,,(a spune domnule, ce pofteşti 1"
Auzind asemenea cuvinte, bietul evreu
mal ca si le,ine .. ,

- «Pentru O·zeu, rabi, vreti

să

omoriti

un evreu? V'am dat toli banii mei,
adiel nu al mei. ci mai iotai al lui O-zeu
ti apoi Itreini I Ca semn, zice el, ca i-aU
pus Intr'o basma, I-ali ştampiJat cu ceael

ti I-at' ascuns lntr'un loc ca nici un om
II nu ,tie unde. Şi un semn
mai bUII :

,i

la aceasta au fost fata, zice el, şi martori. cei mai cfnstW gospodari din tArg III
Şi ou-i lene evreului, şi incepe a tn-.
tIra numele ba gătaşi/or, In timp ce-I cuprinde o sudoare rece de-i vine ameteala
, 1 cere sarmanul un pahar cu apa.
PIrI a sta mult pe ginduri rabinul se
apuci şi trimite pe ceaui ca să-i cheme
II aI-1 aduca pe cei patru cinstiti goIpodari fruntaşi din targ, cari vin Intr'o

fugi:

- .Da ce s'a lnt.t.mplat ,,,,0 nenorocire, o nlpastJ! Un e-

-
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vreu buclucal! BSiiltiiîe, ci-d

mi~a

pre-

dat o punga plinl cu bani In ajUII de
lom-Kipur, ca saei ascund
el d-td
cied aU fost falll la aceasta, ca martori 1"
Cei patru cinstiti goipodari s'au privit
Intre ei ca şicu m ar apune : "Aici e rosi
,ă te alegi cu un clolan 1" "lnchlpuili, aşa
o sum ă! O pUDglI. tixitl I lipita banululb
Şi cu tolii a'au nllpustit asupra evre..lul :
- e Aşa ? Nu 'l-i ruşine obrazului si
iscodeştl pe seama rabinuJu! o asemenea
lIlpa.ta 7"
'

,1

V~dnd

,i

o asemenea istorie, evreului

nostru ii s'au tăiat par'eI mAmele ş i pic ioarele
l'a apucat ca un fel de vlltă
mllturll, mai-mai si cadl leşinat J Dar

,i

rabinul s'a ridicat, s'a apropiat de latUl,
a scos basmaua cu bani
a intins'o evreuluI.

- "Domnul .cu tine I Na, line I latli ba·
nii d-tale I la-II-i înapoi dar numllrli-i
bine in fata dlUllftia-lor. Dupl cum vezi

iscâlilura e la locul ei, ceara e lntreagl,
totu] e aşa cum trebue Il fie !"

8 1etului evreu i-a crescut par'cl inima la
loc. Mâinele ii tremurau, iar ochii fi s'au

umplut de lacrimi :
- .Atuncea la ce bun, rabine, ati mai
speriat pe un urman evreu ? Şi Înca ce
spaiml l?"
- "Am vrut numai d·li arlt e. fel
U goapodan ctnst11i avem In tirguI
nostru !... ..

SIH LI TIR!
o poveste minunaM, lslorlsiJti de un t.~reu, pa~
sioNZI Ş<lhlsl. 1nfr'o socie/ale aleasd. lnlr'o searlJ.
ftiguroasli de iamd,
masd copioasli.

după

un joc de c4r1i

şi .

ŞAH

LA TAR')

Trecute de mult miezul nopţii. Era iar·
Dineul ua terminat şi masa SpllDU
cii lumea era sltull. Mesuţele veni erau
pline de cifre scrise cu crdl şi pe ele
te aflau arunc.te clh1ile de joc. dintre
care se zăriau
ş i valetu, ca şicum s'ar
certa Între ei.
Reincepcrea joculw, UD preferaos sau
UD poker. ar fi f08t de dorit, dar tuturor
li era par'cll ruşine, clei era prea tirziu.
De aceea lumea stltea aşa. Ia taclale, fuma, sorbia cafeluţa neagrl şi CODVersa.
08.

.,ii

Dupl-ce s'au epuizat toate subiectele, cineva
a adus vorba de şah. Dupl dAnsul 1111
altul, şi inci unul, fiiode' astfel voiau 11-1
monteze pe UD ,ahist lnfoc,at, UD .nu_e
Rubin,tein.
Rubinttein e UD pasionat IIhilt. De
e) TitfuI tn original: " Din
b4tor ilt Cu ,tilor'·.

Paşti

pDn4 fn SN-
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dragul unei partide de şah e in stare al
meargl pe jos zece poşte, si nu mlnAncc,
II nu bea, ali DU doarmll o ooapte-Indrlcit jl.lclltor de şah! Despre jocul .eu de
,ah circulau tot soiuJ de anecdote: el joael amgur cu el inluşi nopţi Întregi tn şah;
c:I .'a divorţat de trei neveste din cauza
,.hului ; el într'un rând a fost condamnat la trei ani inchisoare din cauza
....u1ui. Intrun cuvânt unde-i Rubin şleio,
acolo e şah şi unde-i şa h acolo e Rubinşteio I Şi lui Rub inştei n ti pllcea si se
vorbiasel de flh duplcum ti place unui
beţiv 8l se yorbiascll de UD plh lruţ de

nchiu

bUD.

Când ti observi pe Rubi nştein cel tn111 iti sare tn ochi fruntea 8a mare. Mare. IaU şi rotundă, vreau si zic boltitl.
Ochii ti sunt deasemenea mari rotunzi.
negri, dar nişte ochi reci. EI singur e UJclţiv, sJlbloog. dar are un glas de clopot.
o adevltratl voce de bas. Şi acolo unde
te afla Rubi nşteia, au se audt: decât RubiDştein şi Dimeni altul.. .
Auzind el se vorbeşte de şah Rubinfltie, şi ·a locretit fllUltea incretitl, a pri·
'rit cu un ochiu cafeaua neagrA pe care o
.orbia, vrlad par'eli 51 ghiceascl a ce
lIlIroasl, şi s'a adresat aimloui dar tuturor, cu vocea lui de b.. ce rAsuna c.
UD clopot de mâDlstire:
- "Doamaclor şi doD1Dilor, Daci doriţi o poveste frumoasl desprc un jucltor de tab, a,ezaţi·vi cu topi iatA colea,
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şi am il vll povestesc o istorie de demult",
- ,,0 poveste despre UD jueltor de
şah? O istorie de demult ?»-a slrit deodatl amfitrioana care se temea ca musa·
firii si DU plece. cAdmirabil! Spune feIiciei sl inchidl pianul şi fj bUD de tachide singur uşa şi mai adă câteva scauae. Staţi vl rog. staţi, domnul Rubinştein
ne va po~esti o poveste despre un jucltor de şah, o istoric de demult !... »
Şi Rubioştein s'a uitat la tigara pe care abia o aprinsese şi cafe i·a fost dati
de amfitrion, exarninând'o din toate plrple, caşicum ar fi vrut al aprecieze COltul ei, şi 'şi-a Încreţit fruntea iocreţitl caşicum ar fi vrut să spună: "De, tigara e
foarte prezentabilă, dar are UD gust de
mltud.!" şi apoi a trecut deadreptul la
povestea 88, Începând astfel:
- «Doamnelor şi domnilor! el sunt
UD şahist pasionat şi ci toatl. familia boa·
.trl sunt din firea lor şahişti, asta dU-j
nevoe si vi spun... Asta o ştiţi singuri!
Numele Rubinştein e bine CWloscut In lume şi tare aşi dori, cu tot dinadinsul,
al-mi arltaţi vre·un Rubinştein care si
nu fie şahist !14
- «IatA iti arlt eu un Rubinştein, un aeent care mi vizitead. ta fiece alptllmâni şi care afad de «strahovaoie jijneJ)·l
nu mai ştie nimic alta, o adevlratl viU!'
ABtea le-a proDuntat unu1 dintre musafiri, uo Uollr cu capul ascuţit, cu ochelarii de aur, care ae credea foarte deştept

") Strabovanie j!jne, ruseşte: asigurAri de viatA.

.

N.T. 3

şi glumet; dar Rubinştein şi-a p.lstrat cal·
and. Cu ochii sei mari şi reci el l'a strl·
puas pe tinit şi a zis cu glasul du de
bas:
•
- "Se vede el nu-i dintre Rubinştein-ii
noştri_ Un Rubinştein veritabil e un şa
hisl Asta-i tot a14t de natural dup.cum
e natural ca un prost si nu faci glume!
Un Rubinştein veritabil a fost bunelu· meu,
Rubin Rubinştein, fiindcJ, doamnelor şi
dolllDiJor, el a fost un adevArat şahist.
Peatru dinsul putea cu drept cuvânt si
le rJstoarne toata lumea cAnd juca şah.
Oio toate pArţile lumii veniau la dânsul
ca sl joace o partidA de şah - boeri,
canti şi magnati! Cu toate cI n'a fost de
cit UD ceasornicar. un biet lucrltor, dar
bun lucrAtor, un artist in meseria sa. Şi
tilndd lucrul principal pentru el a fost
şahul, n'avea clienţi ci numai necazuri, a·
şa el abia Îifi agonisia bucata de pâne.
Intr'o buna zi se tntâmplJ o istorie,
doamnelor şi domnilor. In dreptul cJsutei
buoelului meu se opreşte un tarantas· ) elegant, cu doi cai cari rupeau pământul,
iar din tarantu sare UD boer, un magnat,
cu doi servitori În urma lui şi plin de de:coraţii din cap pânA 'n picioare! Şi incepe tn gura mare: «Unde locueşte pe aicea evreul Rubin Rubinştein ?»
Sunelul, Dumnezeu sl-) ierte, s'a cam
speriat la inceput, Dar Îndatl s'a recules
şi a rfispuns:
-"Eu sunt acest Rubin Rubinştein. Cu
ce vl pot servi ?"

-) Tarantaa,

ruseşte;

un fel de carell.

Asta j-a plicut bMrWui şi el ii spune
bunelului:
- «Dacl-i aşa, zice ~I, ,i tu eşti ac~st
Rubin Rubinştein, imi pare foarte bine.
SPUD~, zice ~I, si se puni. samovarul şi
adi tabla ca si facem un şah. Am
auzit, zice ~I, ci joci bine şah şi d nimeni nu te-a ficut niciodatl mat!»
Aşa a spus magnatul care se vede el
a fost un amator de şah, şi ,'a aş~zat cu
bunicu-meu si joace şah, partidl dupi partidl. In timpul acesta samovarul a
fiert şi s'a selvit ceaiul, ca deobicei pe o
tabll, şi dulceat., şi fel de fel de gustAri
-clei de aceasta se ingrijia bunica,
deşi n'aveau ' un ban in pung!, iar afar~ , in jurul trllsurei, s'a adunat tot oraşul. Oi doar! nu era un lucru de nimic,
ca la Rubin Rubinştein 51 vie un asemenea maroat!
Se Întelege ci in ora, circulau tot soiul de versiuni: unul spUDea ci boerul e
de la gubernie ,i a venit În anchetl ca
al vadI dacA nu-i aurul fal' .... Un altul
spunea c! la mijloc e un denunţ, o nlpaatl, o pacoste .... Ca si intre in casi şi
Il vadi ci boerul sti şi joacl şah cu bunicul, asta n'a indrbnit'o nimeni!. .. Ş'apoi
cui il-i vie 'În minte UD asemenea lucru ?
Şi ce si vi spun, doamnelor ,i domnilor, cu toate ci boerul nu juca aşa de
reu, ba aşi putea spune cl juca destul
de bine, cu toate acestea bunelu-meu l'a
fl1cut mat UDa dupl alta şi cu cât pierdea
mai mult cu atâta se aprindea mai tare.
şi cu cit se aprindea mai tare cu atita
pierdea mai multt ... lar bunicu·meu, sI spu·
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D~1j. ca si faci o mial macar nimic!
. Caşicum ar fi jucat cu ori şi cÎnc ... Pesemne ci asta l'a suparat des lui· de reu
pe boer, ce credeti? CI doarA era boer!
Dar de spus nu putea spune nimic, ci
n'avea ce spune, dacă joacă "bioe ce
sl·j faci! Şi asta lrebue s'o mai ştiti,
doamnelor şi domnilor. că pe UD şahist
adev.llrat îl intereseazA mult mai mult jocul decAt câştigul sau pag uba. Pentru UD
şa~ist adevllrat nu există jucltorul, ci DUmai jocul, - nu ştiu dacă m 'aţi intelea I
- «Nu ştim a Înota, dar intelegem ce
e Înotul! » a interw oit tânlrul acela glumeţ şi ca de obicei Ură a ţinti unde se
potriveşte, iar Rubinştein, ÎnflAcAratul şa
hist, l'a stdipuns cu ochii sei reci ş i i·a d sPUDS: «Da, se ş i vede ci intelegi ce e too-tub, apoi a tras un fum de tigadl şi a
continuat a povesti mai departe :
- "Şi precum toate in lume au un
Ifârşit, doamnelor şi domnilor, jocul lor
s'a terminat şi el. Magnatul s'a ridicat.
şi-a Încheiat nuturii, a Întins bunelului
dou.li degete şi i-a spus aşa:
- "Ascultll, Rubin Rubin ştein, m'ai bitut, zise el, şi trebue sl declar, zise el.
ci eşti cel mai bun şahist nu numai dia
aubemia mea, dar din toat.li tara şi poate
chiar din toat.. lumea, şi m.li simt fericit,
zise el, cl am avut onoarea şi" pllcerea
ca al joc cu cel mai mare şahist din lume.
Fii sigur, zise el, cl de asUizi inainte numele teu va fi şi mai mare de cum a foat.
Am sl vorbesc, zise el, cu miniştrii, ti
am sl dau de ştire, la Curie ... / I
Auzind asemenea cuvinte: « miniştrii » ,

"de ştire la Curte", bunelu-meu zise bo·
erului :
- «Dar d-trli cine sunteţi, conaşule? »
Şi boerul începe a rAde, scoate pieptul plin de decoraţii şi-i zice bunicului;
- «Eu suot gubernatorul! »
Iar bunicul Începe a se di: dac'ar fi
ştiut cu cine joac.1l, ar fi jucat altfel. Dar
acuma s'a terminat, nu se mai poate altfel! Şi În timpul acesta gubematorul s'a
despArţit foarte amical, s'a indreptat În
spre tarantas-ul de afarll, s'a urcat intrinsul şi paşol !
Se inţeleg e el atuncea abia tot oraşul
a nllvlllit asupra bunicului: "Cine era?"
şi când s'a aflat eli era gubernatorul, lumea s'a mirat şi mai mult: «Dar ce a flcut aici gubernatorul ?» Ş i când bunicul
li-a spus că tarantasul a venit numai de
hatârul şah ului, au stupi! de trei ori, au
injurat care cum putea. şi s'au Împrllştiat
cu toţii. S'a vorbit, s'a vorbit, panl s'a
uitat totul. A uitat şi bunicul. Clei acum
el lşi blitea capul, sllrmanul, cu un alt
şah: grija de existenţA, ca tot evreul care
ae chinueşte şi munceşte pentru o bucatA
de pâine....
Şi intr'o bunI zi, doamnelor şi domnilor, dupA câtll.-va vreme - cAt a trecat DU v'aşi putea spune - atAta ştiu ci
era În ajunul paştilor şi bunelu-meu DU
pregltise iocll oimic de serbltori, nici macar o bucatI de pascll. Copii, nu fie de
deochi, erau destui şi care din ei n'avea
o clmlşuţll, care o'avea ghetuţe, reu de
tot! Şi sta bietul bunei, Încovoiat in trei.
cu sticla in ochi, lucrind la un ceasornic
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care le loclplţiaase şi DU voia si umble
şi se glndia ...
DeodatA st: deschide uşa şi intri doi
jandarmi ce se apropie de bunic :

-

.Pojaloitib- /"

trece prin minte bunelalui, - clei
buoelu·meu era un om cu idei ciudatce! poate j·a trimis gubernatorul ? Se prea
poate! Pesemne ci vrea sI-) recompco
sezc, sl.·1 faci fericit? Nu s'a mai intâm·
plat de atitea ori ca dintr'o nimica toaU, printr'o intâmplare, ca UD baer si iea
pe un evreu şi sl-I umple cu aur, sl-I fa·
d{ fericit pe d, copii şi copiii copiilor?
Clod colo. doamnelor şi domnilor, oimic. •. Ba dimpotrivl a fost' poftit ca d
Şi - j

w

se porneasca. Intr'o clipl la ... ia ghiciţi unde? Tocmai la
Petersburg!
De ce era vorba, habar n'aveau nici ei !
Am primit, ziceau ci, chiar acum o hârtie
dela Petersburg şi ln hârtie sti scris:

"Numedlitflno dostavit etwtia

R~bilUJ

Bubinlllti1lG v ' Sonet Pe[ie7bu7g" - adicl

momentan

să

ne trimi1i pe evreul Rubin
la Pdersburg !
...:.. «Pesemne că trebuie si fie ceva!
la fi bun, bleie, şi spune ce ispravi ai
fAcut ! ~
Se intelege cI , bunicul se jura. el habar
n'are ce, că nu ştie şi nici n'a visat
nimic, că tn toată viata sa nu s'a atins
nici de o muscA. Tot târgui, spun!!:a el,
poate 8ă jure pentru dânsul! Dar cine
să-I mai asculte, clei îi" se porunceşte al
porniascl cu etapu1,fiindcă din moment ce-i
Rubinştein

.) Pajaloit!!:,

ruseşte ;

poftim!
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vorba ca s:I. fie expediat, DU se poate altfel decât numai cu ctapul şi pus la lanţuri!
Şi ÎDcl .,niemied-Iieono"! Cu alte cuvinte
cu cât mai repede, cu atâta mai bine.
Ş i Uri a sta mult pe gânduri, doamnelor şi domnilor, şi fArI nici o .111 cinste, l'au luat pe bunei şi i-au pus lanţuri la mani şi la picioare, ca la to1i tAlhatii, şi I'a/J 'pornit cu c:tapul. Ş i ce 10lemna in anii aceia, la ruşi, " a pomi cu
ctapul " - asta nu trebuie 51 ... '0 mai povestesc .... Cioe DU ştie ci un om mai delicat când erâ pornit cu etapul, nu mai ajungea s.lI. sasiascl!? Căci trenuri nu existau şi ş Dsele nu erau, aşa el oamenii e.ldeau ca muştele. Mai mult decât jumltate muriau pe drum, iar ceilalli sasiau
morti de oboseaJ~. stâlc i ţi şi caliciti. ca
vai de lume ....
Dar spre norocul lui, bunelu-meu era
us C:iţiv, aşa ca şi mine, numai ciolane,
dar un evreu fundamental. Şi p e l!ngli
asta mai era un om care gândia , un evlavios şi un · fil osof. «OdatA moare omul
nu de două ori, zi: ea el, nu de d o uă ori!
şi dac. ii este dat ca sIi mai trăi ascl io
lume, s punea el, n'o sl-i rlipias că nimeni
viata !»
De ce vorbia oare de viaţ1 ş i de moarte ? Fiind că vedea ' bine cii aici miroasli a cnut, a Siberia şi poa te " ceva şi
mai rAu... Şi nu numai că s'oi desplitţit
pentru totdeauna de nevastă, d~ copii ti
de tot oraşul, dar s'a inchinat şi s'a şi
spovJduit spunând rugăciunea pent ru ier-

.) etap,

ruseşte :

convoi.

tar~a

p.llcatelor ! Şi tot ora,ul l'a mângîiat
l'a condus ca la o adevlratll mmormintare, şi s'au varsat lacrimi flrll şir şi
firi sfârşlt! .. _
Ca si vll predau tot ce s'a petrecut cu
bUDelu-meu in aceast.ll, expediţie, ar trebui, doamnelor şi domnilor, sll stau cu
d-str. nu o noapte, ci Irei nopţi in şir
dar vorba e di timpul acesta l'am putea
petrece mai bine jucând şah ...• Pe acw1
Insi v. pot spune a tâta numai, cll expediţia a tinut toatll \'ara, din paşti pânl tn
subltorile cuştilor, fjindca, doamnelor şi
domnilor, etapul se imparţia in puncte şi
la fie-ce punct În care se opria dapuJ
isgonitH eraU reţinuti cAteodatl o slipt.·
mAn., alte-ori doul sllptlmâni şi une-ori
şi mai mult, pânl se forma o noul par1idl de tâlhari şi bandiţi, şi trau porniţi
din nou ... Şi chiar dupl·ce s'a ajuns cu
chiu cu vai, dupl atâtea chinuri şi torturi
la Sanei Petersburg, credeţi poate el aici
s'a sfârşit? Atuncea vi înşelaţi! Abia aicea, bunelu1 a fost luat şi Închis in "cametle m610c
UD fel de glicretl ÎntUDecoasl unde nu poţi sta nici drept, nici
culcat şi unde n'ai cum si te invârleşti ...
- «Acolo trebue sit fie bine de jucat
şah!» a intervenit tinlruJ cel spiritual.
- "Şi acolo se pot face glume putrede!"
a convenit Rubinştein şahistul, pornind a
povesti mai. departe; «Aici, În aceastl
gheretJ, bunicu· meu şi-a luat Într'adevlr
«bUD rimas » de la viall1, a spus pe de
rost ruglciunea pentru iertarea plcatelor
şi

*r

") camene

meşoc, ruseşte:

gheretA de zid.

"
vlzând dinaintea lui pe Îngerul Morţii şi
8imţiud cum iatlHat! îşi da sufletul, Îoa·
lote de a fi luat şi dus la judecaU, şi
drept vorbind, s'a şi rugat chiar sl·i vini

Moartea ...
O singur~ ddejde mai avea el ind: În
oraşul

alu. Era sigur că oraşul nu tace. Se
vor glsi evrei bogaţi cari vor face sgomot,
dutând protecţii şi dacI. va fi nevoe de
uns se va unge, numai ca sJ se scape pe
un evreu nevinovat de o nenorocite, de o
Dlipastl••.• Ş i bunicul DU s'a Înşelat , doam·
orlar şi domnilor. Din prima zi când l'au
rid icat, ş i pe urmă t01tă ,,;,ra, tot oraşul
a muncit din disputeri. S'au consultat avocaţi, s'a umblat dupl protectie, s'a uos
- Înh'uo cu"ânt s'a aruncat cu bani, dar
n'a falesit .3bsolut la nimic!
~. Baoi s'au luat, dar de făglduit ca sl
se fadl. ceva pentru bunei era imposibil,
clci au dat a inţelege de ce e cu neputinţl. latl cum, de pildl: un tâlhar sau
un alt Uptuitor de rele se poate lelne
scoate cu bani. De ce ? Pentru că se ştie
el e un tAI har care a furat câţiva cai, iau.
un criminal rare a dat foc uoti case, dat
o asemenea fiinţl ca Rubinştein, au zis
ei, cari n'a furat, n'a dat foc-cine ştie
ce fel de flptaş e ? Poate el e un poli tlc88Chii, adiel un fAptaş politic? In anii
aceia un pO.iti.Cl schit era mult mai riu
decât un criminal care ar fi ucis o Întreagll gubernie! Ca sll stlrui pentru un fap"
taş politic era O gro:zllvie! Cuvântul paUtieUt h~i nici nu trebuia rostit tare, ci
in şoaptll şi prin Întunerec, cu toate că
Rubin Rubinşle i o, ceasomicarul, habar au

"
avea de politicl.! Dar mai ştii 1 u~ evreu, un filosof !...
Dar cum se SpUne, doamnelor şi domnilor, toate cele in lume au Un sfArşit. A
venit ,i ziua In care s'au deschis uşile
temniţei şi doi jandarmi, tnarmati din cap
pAnl 'o picioare, au intrat şi l'au luat pe
bunicul mai mult mort decât viu, l'au aşezat Înb'o caretl şi paşol! Incotro? Asta nici n'a mai iotrebat-o. la judecaU? ·
Las' si fie judecati! Pe eşafod? Las' si
fie pe eşafod! Numai si se sfârşeascli 0dati !
Şi el îşi Inchipuia acum el stI tn faţa
judecăţii, ci a fost ;adus in fata "Senatului" şi că ii se spune:
- "Rubin Rubinştein! Mlrturiseşfe to- '
tui tII

Şi el respunde Senatului:
- «MArturisesc ci sunt evreu, un ceasornicar slrae şi t!li.esc numai din ceeace
lucrez cu mâinele mele. N'am furat niciodat!, n'am Înşelat pc nimeni, n'am 1njurat pe nimeni şi Domnul mi-e martor, iar
dac! vreţi să mă tortuhţi, torturaţi-mi,
dar mai ÎaUi luaţi-mi sufletul, ci e io
mâioele d-trl b>
Aşa se aplr.li
bunicu-meu În faţa Seoatului, in gând, iar carda se indreaptl
in spre o clldire mare, ii se porunceşte
bunicului si se deie jos, şi el se dl jos.
Şi e introdus mai iotli Într'o odae, apoi
În alti odae şi ii se ordonă să se desbrace,
şi cum spuneţi şi d-tră, DU poţi fi porc
de câne... Apoi, vă rog doamnelor şi
domnilor să mi scuzaţi de mii de ori, li
le dl poruncă sli-şi seoatl şi clmaşa, " şi

'

ei işi scoate şi cămaşa. Şi e mtrodus tntr'o bae,-dar ce fel de bac! -şi e spalat şi frecat şi scufuodat, şi 1mbrlcat din
DOU şi pomit mai depirte. Şi odatl
pomit din DOU, pomeşte şi porneşte.
iar bunicu1 se gândeşte iar: eDoamne!
Ce o sl se mai întâmple cu miile?" Şi
işi aduce ammte povestea pe care a ce·
tit-o cândva despre Spania şi Portugalia
fi nu-şi poate aminti unde a cetit o iaUmplare la fel : că Înainte de a le pomi
pe Un criminal la eşafod, el e dus mai
totii la bae... Şi aşa cum se gtndeşte,
doamnelor şi domnilor, careta se apropi,e
de un palat cu grilaj de fer ,i cu virfurile aurite, iar pe fie-ce vîrf cîte UD vultur . Şi bunicul e Ibat sA treacă printre
genera1i cu epoleţi de aur şi cu decoratii
şi ii se spune ca si nu se sperie ciad va
fi prezentat Ţarului, să privialld drept,
al nU vorbiască cuvinte de priBos, si nu
se plângl de nimic şi si rbpuDdl numai
la da "da" şi la nu "nu".
Şi inainte de a avea timp ca si se mai
gindiasci unde se afl'-, el a şi stat intr'o
&aiI zugrlvitl, cu tabJourf minunate, cu
fotolii aurite, iar drept in faţa lui stătea
110 om inalt cu barbete... Omul cu barbete-:are nu era altul decit Tarul Nicolae-l'a strapuDS pe bunelul cu privirea,
iar Intre ei a urmat UD astfel de dialog:
'1 a1'ul. Cum te cheaml ?
Bunelul Rubin Rubinstein: Rubin
Şulimov Rubinstein.
101'ul. Ciţi aai ai ?
Bwulul. Cioci-zeci şi şapte .
'/. arul. Unde ai Îcvlţat sl joci ş.a.h?

\

.
BUM1~1.

Asta se invatll

'larul. Se spune ci

ieşti

uşor

la noi.
cel dintii şa

hist din tara mea!

La aceasta buneluJ meu Rubin Rubm-

Iteia a vrut sr-Î rAspundA: "Mai bine
o'aşi mai fi fost cel intii şahist la Tine
la ţarl" , Clei desigur el Ţacull'ar fi intrebat : " De ce ?U şi buoelul i-ar fi spus'o
verde, eli DU astfel se trateazl pe UD şa
hist celebru pe care Taru! doreşte sl-I
vadA. Ar fi ştiut bunelul meu Rubin Rubenstein cum sll-Î râspuodll !...
Dar Taru) a facut o mişcare cu mâna,
generalii au sarit in sus, şi aceiaşi jan·
darmi l'au 8C08 pe bunic in curte, iar din
curte a fost pus in libertate. Ii s'a spus
l08ă ca imediat să plece acad , cA aieea
n'are voe sll stea.
Cum a ajuns acasă, asta sA DU mai În'
trebati, bine el a sclipat teafăr !. .. Iar acad
a sosit exact de sărbătorile cuştilor.
Doamnelor şi domoilor, am termillat !... »

DELA O pALARIE....
o

poveste de

paşti,

istorisiM de un evreu din

Casrllivca, un negustor care
RedaM fntocmai In graiul

S€risă

fumează ţigarete.
său.

In

GRDI 1913

DELA. O PĂLĂi"E ...
- "Dumniavoastra. vorbiti despre ceea-ce

Insamnă a fi distrat? lata la noi la Casril·
fvca-m'ascultaţi sau nu ?-se află UD evreu distrat. li zice Şulam Şahnă dar e po-

recUI Ş uUlm-Şahnă Zapliceal ă, şi asta din
cauza ca e distrat. Dar ce fel de dis!ral?
Cum nu s'a mai pomenit un asemenea
zlplcit J Vai, vai, cUe se mai povestesc

la noi despre acest $ulam- Şahnl,poveşti

şi

anecdote, pachete Intregi, zeu ala, pa-

chete Intregii Pacat
ajunul

paştelui,

caci

că vă

grăbIţi,

aJminlrelea pan -)

el-!
Şa

lom Alechem v 'aşi furniza ,tofJ,-m'asculta~ ori ba?-dl aii putea pe urml si
ICrfti şi să scriti mereu•.. Daci voiti, vă

pot povesti o poveste ce s'a petrecut cu
ac.st

Şullm-Şahnl

Intr'un ajun d. palti ;

e o pOveste cu o pllarfe, nu o poveste
Iscodltl, ci una adevlratl, o istorie reali.

cu toate
.) pan,

că

pare mai mult

ruseşte :

domnule.

O

anecdoUi ...•
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Aş a

a inceput un evreu casrilivcan, un

negustor care face

negllst o ri ~

trlgAndu-li

barba sub gHlej şi fumAnd ~igarete sub'iri, una dup.'1 alta.

Trebue

insă

SI v?! declar ca istoria reali

pe care mi-a povestit-o acest casrilivcan

are Intr'adeva r aspectul unei anecdote ,i
multa vreme m'am bltut cu gindul daca
si v'o spun sau nu . Dar iar ă ş i m'am gIndit : un evreu din Casrilivca, un negus-

tor care face negustorie şi care Du-I
versat Intr'ale lIteraturei şi care habar n'are
de asemena clr~j, c10d spune că e reală,
trebue si fie crezut; de aceea vll. predau
această poveste exact In graiul să u , flră
a ad.'1ogi dela mine un singur cuvint
macar.

•••
,De felul s.lu, acest

ŞulJm-Ş.hlIl

despre care vă spun că la noi In CasrilIvea ii se zice " ŞuIăm-Ş ahn ă Z1 păce all '
e un evreu misit-m'ascultali ori ba "1care se tnvirte,te printre boeri ,1 li procur! moşii. Moşii J V~ Inchipuiti, cred.
el·i numai vorba de moşii, CAci nu s'a
prea auzit ca Şulăm-Şahnă d vlndll prea
multe mOlii. Atuncea "1 Ia nimic! Un
evreu se invirte pe Ung~ boerii cari
au mOlii, li vorbeşte mereu de ,,"vezi",
l

.paduri", "imaluri", "arltură ", "acarete-,
de merit "lemnării" ,i alte asemenea lucrliri cari se potrivesc cu agricuJtura,
Şi s'a Indurat D-zeu de Şulăm-Ş,hnl
al nostru - m'ascu1tali ori ba "I-peDtru
prima oară de cind e miiI!, ,i a neioelat
"maşini
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o moşie . La drept vorbind de tratat şi de
vindut a vtndut~o altul. căci cind a venit
la Implrţial:J: .... s'a v~zut bine inteles el
toatl Invirteala a invirtit-o nu Şulăm
Şahnll Zlplcea1ă, ci Drabchin, un evreu,

tot misit de

moşii ,

din goJbernla Minsc. un

şurubar

dat dracului, fără pereche. EI şi
cu doi frali ai di, tot misiti de moşU şi tot

lurubar!. Şi a fost-m'ascultaţi ori ba?mai mare necazul: Cum 'il Un evreu se
lnvtrte panl termin.3. invIrteala şi ciad
colo ti se

n eagă

tace,

şi

sfârşit
?-ŞulămMŞa hn ll. nu

invirteala l? in

- m'ascultali ori ba

a inceput un scandal, o

ceartă,

o

judecata, Ull arbitraj, până s'au implicat
lucrurile, s'a t.'1cut impArteala şi-s!hllltate
,1 bucurie I
Primind cei

citiva pitaci-m'ascultati

sau nu ?-ŞuHl.m-Şahnă al. nostru a trimis

cea mai mare parte nevestii, pesemne ca
si mal platiasea datoriile, să mai isgoniascl1

calicia din casl:l, sa mai carpiasca hainele
şi aJbiturile copiilor de sărbttori şi s1 pre·
gătiască toate de paşti, iar restul pentru el

singur, clI de I e om şi el, să·~i mai cum·
pere şi el ceva ş i Si aducă şi acasă vre-un
dar de sl rbllori pentru nevastă·sa şi copU, cum e obiceiul pă mlntuluf . Dar deocamdatA vremea nu stă in loc, trece o zi
dupA aUa ş i cit te·ai invirti, tată paş
tele, ,i Şulam·Şahnl-mJascultati ori ba?
-dă fuga la telegraf şi bate o depep acasI: "Iedo be:zpremeno pasco dumol- .
Cl-cl pleacll li fari doar , 1 poate va fi
de eerbltori acaSl.
E uşor Insi, SI spui «iedo» li ind
«bezpremeno» cind li-i dat sa tragi pI-

N.T. 4

sI"·
eate. Ia Incercati,

ţin pţ:

so
vă

rog,

şi

duccli--vl pu-

fa Doi, la Casrllivca, cu trenul cel

mare 'ce ni s'a dlruil şi veI' ,ti ce fel de
pUcere e in clIltoria asta şi n'o si mai
c.W.torili In vecii vecHoT. nici d-trll. Dici
copii d-Iră l Căci plnă ajung'll la ZIodIevea tol mai şti,' ci voiajat!, iar cind a·
jungeti la Ziodievca aveti o «peresadke -),

asta insamna că trebuie să vă stramutati tn

trenul cel nou ce ni s'a hărăzit ca si ajungem la Casrilivca, fi trebue ca mal In..
tlU..81 slati pe loc cIteva ceasuri du~
cum SUIlă "rospisania ••)11, daci DU cumva
îl intarzial!. Ş i asta cind? Tocmai la
miezul nopii, efnd li-i mal greu la inimi
şi

vrei numai decit slt dormi,

şi

n'ai ml-

car unde sl'Hi pui capul,-căci DU degeaba filosofii noştri din Casrilivca spun
ca fAd. tren era mult mai bine decit cu

tren.
In

sfArşit,

ajuogând cu geamandanu1 la

Ziodievca- m'ascultati ori ba ?-ŞuU,m
Şa hnll
nopţi,

al nostru, care nu dormise douA
să aştepte ca si treac1
noaptea, - căci ce putea face alta?cllutAod un l ocuşor unde sA se aşe ze. Dar
unde loc ? Ce loc? Că nu-i nJciierea J
Fum, murdarie, întunerec beznl peste tot.
Cu mare greu gbise un locuşor pe o
bancă, spre a'J! ră zima capul, dar mai
mult nu decit ca să-şi sprijine capul, fiindel toată banca o ocupase UD boer, UD fel
de "gulerat" care s'a IntiDs peste tot dormind dus. Cine era «guleratub de unde
venia şi incotro mergea-toate acestea nu le

s'a pus

") peresadke, r u seş te : o transbordue,
••) rospÎsanie.' mersul trenurilor.

5'

1tia el, adid

Şul~m-Şahnl.

vedea ca trebue

Dar de vlzut

să

fle un "gulerl.t" mare
'de tot J Asta o vedea dupa chlpiul slu,
un chipiu cu o bandl roşie li cu o stemI. "Poate eloi din armat. sau poate
că

e din politie"-cine

ştie'

-

"De sigur c'a venit cu un clopot·),
a mincat ,i bllut şi s'a intins ca la
tatl -Sllu acasll şi sfarae f SI fi creştin ti
CA
pe l1ngă asia ş i un gulerat, zeu fii nu-i _
aşa de reu" aşa se gindia Şullm-ŞabrUI.
şi se b ă tea cu gindul: dacI ~ se aşeze
Ungă guleratul ăs ta , ~u sI slee mai bine
deoparte ? Mai ştii, in ziua de azi ce fel
de gulerat, ce fe l de boer poate fi 1.. DacI
n'ar fi decit un pristav, n'ar fi nimic. Dar
dacă cum-va e un ispravnic ? Sau un nacialnlc del a zemstvl? Sau poate un boer
ş i mai mare, ori poate e chiar Puri şc hevjci *) in pe rsoană, lua·l'ar naiba sl-I iea !
Şi numai la gindul acesta ii in g h eală
inima, adică lui Ş uUlm- Ş ahnlL . Dar iarăşi
se resgindeş te apoi-m' ascultati ori ba ?
-zicln d u -şi :

- " Ce guleTat? Ce P u rişchevi c l 1 Nu
platesc şi eu biletul ca ş i P urişc hevic i 1",
Sau poate el, a~a e dat ca unul să alba
tot şi altul nimic 1 Şi dacă el sforăe cu
poftă de ce sl nu se odihneasc.li ş i dinsul
mlcar o clipi 1 Cil d oară nu ieştl mai
mult decit un om, două nopti nedormite !
Şi ŞullI.m · Şahn l1 se apucă şi se altaz.
in coltul b~ncel rltzllm1ndu- şi capul DU
ca sA doarml, ci numai aşa, ca sl alipiasc. uşor. Dar Intre timp lş; aduce a-

.) o

trJsurl cu 'ZurgIIăi .
• ) Puri"ht'icl, faimosul Inlisemil rus.
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aminte ca pleaca acasl, :că mAne e ajunul Pa ştelui şi d ac~ feriasc! SUntul se
intimplA ca adoarme şi scapa Irenul ?
Dar evreul tot evreu, - m'ascultaU sau
nu ?-,i-i vine in minte, lui ş ulam-Ş ahna
adica, de-l cautit pe stortJj-ul *) din :jtatie,
un rus pe care-I cuaoştea şi diruia îi zicea Ieremia, şi inchee cu dinsul iată aşa
aşa cum el, adică
ŞuIAm-Şahn!, se va culca pulin pe acest
coir de bancă pe cate doarme boerul ş i
aş a cum el, ŞuUim-Şahnll adid, n'a inchis ochii de trei nopti şi-i e Iticoli ca nu

un fel de tranzactie: cll

cumva sA scape trenUl, de aceea el, adica
Ieremia, s:l se îndure şi la caz dacii. adoarme sA-1 Irezeascl'l, pe ŞuHt m- Şa hn:l 3didl, .. fiindcă mane seara avem sărbll·
toarea paştelui, pasca" -li Ulmllce,te el
pe ruseşt e şi-J var! bine tn cap şi·i spune
incă odată;

- "Pascu, Ieremia, ci ti ponimaie"
"a,a
pasca, rus prost ce
••)'"
ieşti

rusul-m'ascultali sau JIU ? - iea de
sigur pltacii, ii pune In buzunar şj · i spune
ci poate fi liniştit, clici iMata ce se dl
semnalul ci vine trenul aşa II şi tre zeşte .
Şi Şu l lt m - Ş ahnlt se aşază, mai lntlti puliniei, apoi bine de toti geamandana,ul,
ca si nu li se fure, ti stringe Jing.!li dinsul ,1 se stringe apoi ş i el, cu cit mai
ghemuit cu atit mai bine:, Inchide un ochiu pe jum ătate cu gindul, se Intelege,
ca numai slt atipiascJ. mai mult nu. Apoi
Şi

-> Storoj: ruseşte:

paznicul .
..) Pucu, Ieremia, ci ti pomlnaeş,

ruseşte: Paştele,

1l00tru evreesc I

Ieremia, :ce

,Iii

"aşa.

pasa,

tu de paflele

încovoie un genunchi, şi un altul şi iată·
încetişor, c'a şi adormit, şi Înca cum ?
Oeabinelu, aşa cum a dat O-zeu: cu ca pul
Jntr'o parte, aşa că p~IIăria i-a căzut de pe
cap, jos, pe pamânt, şi Şullm-Şahnă al meu
-m'ascultali sau nu?-a început să sfocâe
ca o. batoză, căci de, mai mult de cit un
om nu-i, şi n'a dorm it două nopli,-e de
a,a,

mirat ?

. Adocmind-aşa

povesteşte

el singur, a·

dică Şull1m-Şalmă-el a visat un vis ciudat, o intreagl incurcală: Că pleacl acasă-m'ascultaji ori ba ?--de sărbători..

Dar ce-Î pricina'1 Nu cu Ilenul, ci cu o
jlidlneasca şi cu un rus cunoscut diruia li 2Îce Ivan Ziodi; caii se ttrl1ie. a·
bia de mai mişc1i picioarele. Şi Şulam
Şahnl e amaril de tot şi-l Impinge mereu
pe la ~pate pe taran:
- Şub tuV't hvaTobe Ivan .). ce ma
ta.râi aşa incet? - Ai uitai, Ivan Ziodi, ci
căcujă

iata-lat! avem p aştile. pasc", 1W6a 'Ie v7eusca ?11").
.
Şi-i spune odall, de două ori, de trei
ori, rusul nu pricepe ci tace, tace mereu;
pe urma da biciu cailor, dar aşa, cu gust
-m'ascultati ori ba ?-şi caii pornesc in
goana mare ca nişte zmei, la deal şi la
vale, in sus şi in JOS, o minune 1 Şi aşa
zburau caii lncat Şulă m-Şahnli ş i-a pierdut p~lliria ; i ncl1 o clip:!.
besc ei oasele:

şi

îi se sdro-

.) Şub tuvi h.varobe, ruse şte : Dar'ar boala in
line, June.
• ") Pascu na şa ievreiesca, ruseşte : pa ştele
nostru evreesc.

- Frate Ivane, tU7ji c""t !
Adiel, .Ilne caii 1" strigi Şullm-Şahnl
':Iranului li se apucă cu m41nele de cap
şi se vaetă că a pierdut p:lliria. Cum să
intre ala in ora, U.rl pal:lrie? Dar strigi
c4t poti, ca-i degeabal Rusul m.lna caIi
şi caii alearga In goana mare,-dar deodat:. , tprrr I Carula s-a oprit, tocl1o'!ai In
mijlocul clmpului,-m'ascultati ori ba?Ce s'a int4mplat? Nimic I
- «Scoala, ii zice rusul, că-! vreme să
te scoli 1»
Ce vreme ? Care vreme? Clici Ş u llm
Şahnl nu pricepe, şi se trezeşte, se freacă
la ochi ş i vrea să pomlască, dar simte
că-! faril. de păllr ie . Apoi d acă visul nu-i
vis, cum a ajuns el aici? Dar n'a durat
muU-m'ascultati sau nu 1 -şi Şulăm
Şahnl ,I-a venit tn fire, a recunoscut pe
rus ca~nu-i I van Ziodi, ci Ieremia storoj-ull
Şi tşi aduce apoi aminte ca e 1n stalia
Zlodlevca. el se duce a casă de sărb.llto·
riie paştelui şi ci treb uie să se mai re
pead.ll la cassl să-ş i scoată bilet. Da ce-I
pricina ? li lipseşte pă lăria 1 Geamandanaşul este, dar plU:lria nu I Unde sl fie
păl ăr ia? Ş i el intinde mana, p ipăe ş i pipăe
pune mana pe o pălărie, dar nu a lut
Atuncea a cui ? A boerulul, chipiu! cu .
banda rOfie, I ată şi cu stem ă ,- m'a scu!
tali ori ba ?-ŞÎ paşol drept la cassa de
bUeie, ca sl-,i scoată biletul. Iar la cassă
e o imbul z al ă că abia te poli mişca.
Şi ŞuUfim-Şahnă de teaml ca nu cumVi să se vândă toate biletele, se togră
m.ldeşte cu geamandanu! printre toli. ZIrind un chipiu cu stema, toată lumea
se da tntr'o parte şi-i face loc.
M

,i

- "Va. cav40 "diS blagoTodk ?" *)
ti Intreabl casierul.
ŞI Şulăm - Şaholi se miră: Ce fel de
bltJgorodie, 1i tntr'un fel e şi ned jit : de
ce II - şi bat~ joc rusul de un evreu?
ŞI Ş ullm-Şahn ă ii spune casier ului:

pentru Casrilivca. Iar casierul 11 tnt reabă
din nou şi-I flxead drept la chipiu şi la

sleml :
- «Ce fel de clasă, 'Va~e blagorodie ?l}
Se Intelege că asta l'a su păra t 1i mal

tare Incat vrea să-i Ir_gl o &Apuneall casi·
erulul, dar aşa cum merit.li, ca ru3ul sa nu
mal aibă obiceiul de a-şi bate joc de un
evreu. Dar iarăşi se resgând eşle: o: asa e
dat evreului, ca să t răiasdl. În golut" "J,
las 'si tread dela mine la ş i spune să-i
se dee un bilet de clasa treia.
Casierul se miră şi -I întreabă din nou :
ce clas.li? Se intelege că Şulăm ·Şahnă se
infurie deabinelea şi · i spune in ton r!lstit.
ea treia 1» Iar casierul, ce să facă? Da că-I
a treia, e a treia 1...
Insflrşit primind biletul, Ş ul!lm - Şah n ă îşi
iea geamaadanaşul şi se in dreap t ă si caute vagonul de clasa treia, ingr!l m ~ ndin
du-ae printre evrei şi printre creş tini. Lumea v!lzând chipiut ş i stema, se intelege
ci 8'a dat tnlAturi cu respect, fAcind loc
boerului si treacA. E drept c:l ŞuJlm
Şahnl se mira, dar păşia tnalnte plnl dAdu
drept tn nas cu conductorul care le,ia din
vagon tinind un f elln li ra ş.

-> Vas caYdo vaşe blagorodie,
merge e:rce1en", voastrA ?
") Oolulh, ebraic : ghetto.

ruseşte:

Incotro
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-

clas ?~ 11 tntreabJ
pune piciorul, impingind

«Zdil8 t7tU

Şulăm·Şahnă şi

mai lnl.lii geamandanul.
-

«ZdU8, voşe blo go'foditJ··)>> ii răs

~i nu-I laslt sa tread
mai departe. ..Vagonul e tixit de lume,
va ~e blago'l'odit', că n'ai unde arunca
macar un bold '"
".. Şi el ii scoate lui Şull1m-Şabnă geaman-

punde conductorul

danul din mână-m'ascu1tati ori ba ? -şi-i
spune :
- .. Poftiti cu mine, va,e blago 7o d~e,
e'am să vă dau un loc 1"
- "Ce-a mai fi CLI n ăU.d ul l1sta 7" se
gandeşte Şull:im·Şahnl1, ,.că-mi tot trage cu
va,e blogOTOd'lB şi voge blAgo'foate Il"
Iar capul seu e la geamanda naş, de Itiel
ca din acest voşe blogoTodie să DU se

aleagA făta geamandana" şi repede aleargA
În urma conductorului cu felinarul, iar con·
ductorul cu felinarul il duce intr'un vagon
de clasa doua, dir

doua e tixit

şi

şi

vagonul de clasa

el cit n'ai unde arunca UD

bold ...
- .sa trecem inainte, vaş6 blag070die f' ii zice conductorul, iea din nou gea-

mandana;ul

şi

Ş.hnA după

el.

-

trece inainte, iar
mă

duce ?" se glnbale capul cu
"vlJIe blcgorodie" şi nu pierde geamandanuJ din ochi, c.lci acesta e mal principal din toate. Şi iatii· i acum pe arnan..
doi lntr'un vagon de clasa tnUia!
Aicea conductorul a şază geamandanquJ,
cleş te

"Oare unde

Ş ullm

Şulam· Şahna

şi- şi

. ) Zdi{S 'reti clas, ruse şte: Aici e clasa Ir~ l?
")Zdies, V(lşe blagorodie, ru seşte : Aici, extelenl1t
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,i

tşi fCOate podcnzorocu'··)
se Închin ă ta
laţa lui ŞuJlI.m-Ş ahnl, Şulll.rn· Şahnl se a·
plet'c:l şi ('\ şi apoi rămâne singur, adiel
el, Şullm -Şahn).
Ramtnând singur in tot vagonul, Şu

l!im -Şa h o!

incepe a privi in jur-m'ascul-

tati sau nu ? -

ca

d-ş i

dee seaml!. unde

se aflI, caci nu pricepea de ce a~a deodati il s'au dat attfea onoruri: vagon de '
clasa inUia. .. podcozorocul... vaşe bla-

gorodJe ,...
Oare nu cumva fiindc. a t r~n,at o a·
facere ala de mare cu m oşia? Atuncei
ar trebui sI aibă emorurile dela ai sei, adică din partea evreilor,- asta a r mai Intelege-o I Dar creştinii? Casierul ? Conduclorul ? S:lU nu cumva lotul e un vis?
Şi Şu l ~m · Şa hnă -m'ascultaţl ori ba ? - i ~i
freacl fruntea, ş i in trecere işl aruncll privirea in oglinda ,i ufi fior rece ti strapun-

ge inima.
EI a zArit,-m'ascu lt aţi ori ba ?-pe boettll .. .1 L'a recunoscut !. ..
- ..Tot ce am visat noaptea asta ş i
noaptea trecu t ă şi tot anul sa fie de capul
şi de ciolanele lui JI:remia ! Ai vllzut ce
poate face un rus? li spui de dClulzeci de
ori ,1· i pl!!.teşli ca s:!. mi scoale la tren pe
mine, Şul Am - Şa hnl, şi el se apuc~,-dar'ar
holera intrAnsli1 !- şi - I scoall pe boer ...
iar pe Şul llim- Şahnlli 11 Iasă să doarmA pe'
bancă 1 Vai de capul ilu, ŞuIăm- Şahnll ,
mi se r .,fe cll anul acesta o sll faci pattell~ la Ziodievca, nu acasll la tine J"
Ş I fără

a sia muti pe ginduri,

.) Podeozorocu[,

ruseşte : şa pca .

Ş uIăm-
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Şahnl lea geamandanul - m'ascullall ori
ba ? - t',"eşte din vagon
se tntoarce
repede tn stalle, drept la banca unde
do.ume Şulam-Şahnll, ca .1-1 treztascl pe
Şullm- Ş ahoă, fiindd: se poate tntlmpla ca
locomotiva, cat ai clipi din ochi, si fluere
ti să-I fluere pe Ş uI:im-Şahnă cu paştele
lui cu tot 1
Şi

ata a şi fost: cum a SITit Şulăm
din vagon cu geamand3nul, s'a şi
auzit un fluerat - m'ascultati ori ba 1-11
Şa hnl

un alt fluierat

pace blUllll

.

-

.

trenul o iea la slmtoasa şi

şi

• Vre,! al

.

şlili

.

.

ce a fost pe

.

.

,.urmă ?,.

A,a a fncheiat evreul casrillvcan cafe
f ace negustorie cu marf.li de ocazie fermioându--şi

povestirea cu un zimbet li aprio-

zAndu-şf

(fgara sublirici.

Ce a fl st apoi nu mai interesează. Partea principală e ca .ŞuIăm-Şahn l Zllpă
ceaU." a avut, din cauza zlplcelei sale, un
palti ca vai de el, a Ucut cele două seri
mai Însemnate undeva la un evreu din
ZI<Xlievca. Dar pa ştele ca paştele-după
paşti a fo st mult mal reu. M ai intIi Şu·
lim-Şahnl are o nevasl.l,-m'aacultati ori
ba ?---cum să v'o prezint? D·ta ai o nev"Jst.l, eu am o nevastă, avem cu totii
clle o nevastl
,tim ce tnsamn! o nevast.l... Dar UD lucru vă pot spune: nevasta luJ Şulăm -Şahn.l e o femee real!.
Ea l'a luat din scurt şi foarte real. Ea nu
i-a reprolat liiodel n'a venit acasl de
drb.ltori,
nici pentru chipiul cel roş cu
ItemJ,-Du I Toate acestea ea ii le-a iertat li pentru asta o sA-I r!fuiasd pe ur..

,i

,i
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mi; dar necazul cel mare II ivea din

cauza depe,ei-m'asewtali ori ba ?-ŞI nu

aitta din cauza depe,ei-m'ascu1tali ori
ba ?-ctt mai cu seamJ pentru cuvintul

.. beapremsno·'. Care dracu J'a indem:1at ca

SolI Imbogl'fascl telegraful cu telegrama :
"beapremeno Ud" ptl8CU dumo~" *). Şi
cum se poate ca un om teafJr sa spuDi

"bezpremeno"?
Şi

nu j-a ajutat nici o scud ,1 nici o

ea i-a tras cat a putut ,1 cat a
inclput Intrlnsul, li in cele din urml
explicaţie,

avea ,f~t.a.te_; caci biata femee l'a a,~
teptat si' vlef-nar... nu-i nimica, cI de
asta doară e femee, ca să-şi ucidl blrbatul In bl tăi I
Dar toate acestea sunt fleacuri pe 1.10gA ceeace ŞuJ l1m- Şahnă a mai Indurat din
partea târguJui. adică dela Casrilivca, căci
inainte ca Şulăm-Şahn.ll să fi venit acasă

In ziua patra de pa,ti··). tot târgul-m'ascultati sau nu ?- ştia povestea cu Ieremia, cu boerul cela cu chipiul roş li cu
stema, cu .,va~~ blag01'odi8" a conductorului-ma rog, totul io tot !
Cu toate clI. el singur, adica Şullim.,
Şaho:l. nega totul spunând că ol,te cara~
Khioşi au inventat totul. caraghlo,ii din Cas.
vilivca, se vede ca n'au ce face şi dl. nu-i
doare capul de loc ,1 A scapat trenul din
cauzl ci, spunea el, s'a mai abAtut 10 aUa
parte ca sl viziteze o moşle şi o plidure.
Dar ce moşle ? Ce pldure? Da de un·
'") Bezpremeno iedu pascu . dumoi, ru se~te
. vii negrqlt de paşte acasl~ .
••) La evrei pa ştele line opt zile (N. Tr.).

:

6()

de 1 Lumea se tăvălia de r18 li-l
degetul. Unii l'au intrebat :

arăta

cu

«Cum te-ai simtit, domnule ŞuJă m
cu chipiu! cela cu banda rOlie ,i
cu stemă fi'
Al'ii doriau să ştie dacă e inU'adev.l.ir a-

Şahn ă,

şa de bine. cum zice lumea, să voiajezi in
clasa intaia ? Iar copiii, şolticii, s'au strins
grămadă şi alergau in urma lui- m'ascul-

taU ori ba-strigaM:
-

«l'aQ6 bllJgol0eUs! Vage blag070.

a'i e: Vafe

maaca blago7'od-la! Vale vt·

8or.g.. msoc4 blago,odie //1
Te joci cu Casri/ivea?!

TREI CAUNDIRE...
-

In care se vede de ce vestitul Tolmaciow a

devenit

duşmanul

Evrei/or,

gazete

evreieşti şI

lace negustorie cu

PovestitlJ. de un evreu din Odessa care

1011'

picante.

RedaM C/lvl1n/

CII

lIindl!

cărţi pOş-

CU\'O.,t chia r II,' dOnsul .

SCTisd in anul 1913.

,

~

TREI CALINDARE ·
vreu ,

M~ intrebati cum se face
tată la atAtia copii, face

cI un Enegustorie

cu o marfii at4t de spurcat», zaJWe"cUmtî

tova. '), cu carIi iiu,trate pornografice din

Paris?

Asta o datoresc lui Tolmaciov al nosb'u,
numai lui, lual-I'ar naiba I

Acum Insa, dac'a trecut atata vreme f i
TolmacJov nu mai e Tolmaciov,

şi

Odessa

iad'şi Ojeasa, socot că pot povesti adevărul adevărat, cum s'a făcut că Tolmaclov a devenit un du şman attt de inver-

e

şunat

al Evreilor. Tare mi-e

trică fnsă

ci

aşa cum ma vedeti, am şi eu o mare parte
de vină to aceasta. daraver.li, dacă DU cumva
nu voi fi fost chiar eu toată pricina. A'lH

d vi se pare ciudflt. cum se poate ca

tocmai eu, UD Evreu ambulant, care vinde
gazete evreieşti şi face negustorie cu ilustrate pornografice din Paris, cum am ajuns
eu tocmai la generalul Tolmaclov 11 Si ce.
fel de cumltru sunt eu cu generalul?
-)

Zapreşdon i i

tovar, rusqte : mart! prohibitl
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Dar yorba-i că fiecare "de ce?" art un
.,pe:ntru-cl •.•* li că Evrcu-i tot Evreu ...
Oac1 aveJi timp vă VOI povesti

m03 care O să ' vă pla că I

ceva

f ru-

Asia era taman ca acuma. in zilele de
lucru ale slrb ătoarei Cu;tllor. chiar aici in
Odesa,-or fi cAti va ani de aluneea ! 0J:~sa pe aluneea era tot OJesa cea veche
de alta datI. dci nu se ştia incă d~ e-

xistenta lui Tolmaciov

şi

Evr.eil se puteau

preumbla in toata voia pe străzi, cu clrU
evreeşti de vanzare. Pe atun~ea incă nu
erau .llSlea gazete evrcie~ti ca ast.lzi. N aprimer *), nu aveai teama de nimeni, şi
nu efa Il~voe de .contrabandă, de " in,leTeS1~ie otchrltchi" **) din Paris-aş a că
mă

preumblam

religioase

şi

Cu mărfuşoara mea, cărli
evreieşti de aaul

cllindare

nou, pe LaJdejeroDovscaia şi pe Eeaterininscala IAngA Fanconi *"'*), acolo unde
pOU da de un Evreu, acolo und~ ci ( cul~
toti burjuii, toti misiUi şi tot soiul de Evrei,
cJuthd, de,-poate mÎ·o trimite Dumnezeu pe cineva In cale d fac ceva aliş
veriş.

Va sli zic.! mi preumblam ala cum mi
vedeti pe trotuar, lângll Fanconl, acolo
unde burjuii noşt ri din Odesa i şi bat picioarele 11 mi gandeam Ir!ude dracu să dau
de un cumpă rător pentru clllndarele ce
mi--au mai rimas.
.A trecut sarbatoarea şi postul de 10nl' ) Naprimer, ruseşte: de pildl.
--) ClrU poştale pornografice.
• '') EcaterininllClla ,i Landjerooovscaia, strAd
priwpa\e 1n Odesa.
F.nconi : O vestiti cofetlrle din Odesa.

XiPUT *) şi Irec acum ş i slrblUorile Cu,tIlor şi eu tot n'am mai dnelul restul de
cIlindare ti Dumnezeu ştie daci o sa le
mal dnd 1 Căci asta e un fel de marfă
care dac ă'Ii dimlne dupa ce trec slrbltorile, POti 1$'0 dai pe degeaba, că nimeni
DU li-o mal lea. La ce-Ii foloseşte un cllindar vech!u ? Şi mie mi-au rlmas trei că·
lindare vechi din ajunul anului nou evreesc 1
Am avut o suta şi l~am dat pe toate,
aici in strad~, cea mai mare parte pe la
burjui, Evrei cari nu prea lin la cArti e·
vre eşti; dar un călinelar evreesc, asta este
o marIA de car"" are nevoie şi un burjui,
ca sa Itie (,,j,uu cade Paştele, c!nd. are
vre-UIt parastas - dă, Evreul tot Evreu!
Şi preumblandu-m.1l
tM opresc la Fanconi

aşa din loc
ŞI mă ui[ la

în 10:,

burj uii
cari alea rg~ incolo şi incoace-c,lei li cu·
nos: pe tOli destul de bioe l-şi mi gaa·
dese : oare cui sloi mai propun sl'mi cumpere restul de călindare, când ştiu d i-am
tncăl t at pe loii cu eate unul de Anul Nou
,i cred ca nu mi ·a sellpat nimeoea? ŞI
aşa cum stam gandindu ·ml, zăresc la o
mAsula, la Fanconi, afara, pe trotuar,
un general cu epolelr1 careeu lingurita
,I',i mesteca şvar1ul, iar lang:1i dansul sta
smirna ua "crasnaia şapca" U) unul dintre
aceia care fac eate un comisioD, eate un
drum, generalul li repetll ceva lne'odată.
iar el .. crasnaia ş ap ea ad ică, li rAspunde
la fiece dată :

,i

ll

") Iom·Kipur : cea mai mare drblloare evreluci.

*") ..emnaia

llrie

~Ie,

şapca- , ruseşt e:

c:omillionar.

un om cu pI-

N. T. 5
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Şl..,a im,

-

va", !W.vo.lIodi/Ol8tvo ,')

Stau ,1 mi gIndesc: oare ce·1 spune
generalul ?

ŞI iJi cum moli vedeti, mi apropiu ti
mal mult de mâsilta generalului, mi fac

chipurile

că

mI uit inb 'aiurea-de, Evreul

tot Evreu ! -şi aud cum generalul1i spune.

comisionarulul adica, capului de bostan,
cuviate numărale, ca si prindA bine Intelesul lor, ca,icum f·ar pune vorbele in
guri :

- lea seama, fi zice el, si tII minte
ceeace"i spun: sa te duci la mine acad,
pe Hersonscala U) numArul 3,- zice el -şi
să spui, zice el, doamnei general, nevestll
mele, ci asl~zi dejunează la noi Contele
Musln-Puşchin. lea seama bine, zice el, să
ou uili : Hersonscaia No. 3 şi Contele
Musin-PulChin ,
Iar cela, adică .cfasnaia şapca" sti
smirna In fata lui şi nu r~spunde deci t
.. sluşaim · şi iar " sluşaim " şi, dnd e gata
si pomiasdi, generalul il mai strigă inc'o-daU.: "Hen:onSC.iia No. 3, Contele MusiD
Pu şchin 1" şi dă ~·şi soalbit cafeaua, dar
m ~ zlreşte pe mine cum stau foarte aproape ete dansul şi mă uit drept În ceaş ca
lui, nu cu cine ştie ce gand, ci numai aşa,
ca si privesc-.şi nu ridica el privirea numai ca să mă st răpungă cu ochii : "tiebe
cevo nado ?" ...) aelicl ce caut aicea.
Ş i mit gandesc in gandul meu : ce eace
vreau eu, tu n'o s~'ml dai, sau poate ci
.,

Şl uşa im, va şe

teles, excelentA.

prevoshoditelstvo : Am In-

U ) Hersonscaia: o stradll.
U.) Tiebe tem nado?: Ce

pofteşll

?

. , mai ,W?I Oe, Evreul tot Evreu I Ce
,.. plerde .1I ŞI aşa CIDI1 mJ vedell mJ
opIC 01-1 spun ;
- Va,. JWevo,"oditd18tvo. *) Cum..
plrl'mi un ciliodar I
Iar dAnsul se uiti la mine :
- Ce fel de clUndar? '
- Un cllJndar evreesc I
Dar acum el se uită la mine ca la un
_bun.
- La ce'ml trebue un cl Undar evreeSC ?
Zic eu :
- La ce'll trebuie nu ,tiu. dar mie Imi
trebuie, zic eu, de sltbltori ; mi-au mal
limaa vre-o trei, zic eu. Cumpl rl'mi, zic
eu. VO" ",evoshoditelBttlo, iar In sufletul meu mi gAndesc: "Frumos o sI fie

dac.'!
UD

reuşe sc

,1 dac.'! va .pune

să-;

dau

cllindar evreesc".
ŞI cum am rostit cuvântul

.prevoshodUelalvo". nu Imi t ranteşte el ,un po şol
,on " )I<?! Tot sangele a inghelat in mine
'II, a,a cum mI vedeţi, eram gata si
,terg putina,- de, Evreul tot Evreu I-şi
sa fac na lifVO c1ugClm **)... Deodata aud
~să cl'mi spune : ,,8tup a~ sida ••)", a·
dicl sI mi intorc. Nu mai am dară Incotro, mI intorc şi el Imi spune să-i arit un cllindar. MI apuc ;1-1 arlt un că
Undar şi el mlt intreab ă cât c ostă cillndarul. Eu ii răspu nd cAt costă şi el Imi
iea căUnda r ul , i mi-I plateşte firi tocmeaD.
U,I vorbJ .,. Ei, cum va place generalul "/
Să nu dai dracului de pomanl trei burj ui pe un ap general ?I ...
O)

Vaşc

prtvoslioditelslvo

:Excelentă

!

n ) Paşol von, r useşt e : Marş de aici !
..) Na lie-m crugom, ruseşte : sti nga 'mprejur.
... ) Slupai sida, ruseşte : vino incolo
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Va sl zici am pus mana pe ceva pitaci, mă gindesc eu, şi-mf iau bocceaua
ca sa plec. Pitacii sunt foarte bine" veaitt.
Dar ce

ma

fac acum ? Unde mai Iau doi

generali de aceştia ca si li

de

d ouă

pot vinde restul

cllfndare ce mi-au mai rilma.?

Şt'mf trece prin gand o idee,-de Evreul
tot Evreu : de ce nu i:-am propus incI un
căl.indar ? Par'el i- ar sta rau generalului acestuia să aibll doua cllindare evreeşti? CI
ce o slfi fac.'! cu două călinda re evreetti ?
Dar ce o să facă cu unul singur ?

Şi tot aş a gândidu-mll. mi-a venit o
alU idee : mi-am adus aminte cum a stat

colea de vorb:! generalul cu Rusul cela,repet1ndu-J de cite-va ori: "Doamna general..•

Hersonscafa No. 3... Contele Musln PUi'"

chin ..." Precum sunt eu evreu, aici e rost
să mai vAnd un ~lindar r Avram MarcovieÎ-ala Imi zice mie dup1 numele tatlhd meu Meier Ancel-Avram Marcovici,
nu fi n~t~rau şi mai pune mana pe ceva
pltac; I
A ~a mi-am spus eu singur şi U.ră a sta
mult pe ganduri. aşa cum mi vedeti, am
apucat de pe Ecaterinenscaia pe Deribasovscaia, de pe Deribasovscaia pe Preobrajenscala şi de pe Preobrajenscaia pe
Sadova şi deacolo trecand pe Elisavetinscaia drept pe Hersonscaia. Aju ngAod pe Hersonscala am Inceput s.li caut
DomIrul 3. A, la tă-l, precwn sunt eu Evreu f Si inca ce fel de numllr 3 'ti 1 O
curte frumuşică, singuraticll şi In dou~
caturi, o adevă rati vilA !
Buuun I Dar ce mă fac acum? Trebuie
adlcl si trag clopolelul II si Intreb de

6'
doamna general ?! Si apuc clopotelul, 10·
cep d Bun ~i mă gindesc : Frumos o sa.

mal fie

da că

şi

ied vre-un soldat

şi

poate

un cAine şi o să m ă goniasdl asmutind cSinele-alata Imi mal lipse şte !
Şi, nu (rece o minut:!, dou ~. trei, stau
aştept ş i nimeni nu se aral~. Mă gaDdese: spre ghinionul meu nu-Î nimeni acasă .S au poate di-Î stricat clopotelul ? la
d mai incerc odat~ ! Si aşa cum mă vedeti, incep sl sun odat ă, de două ori, de
trei ori, şi se deschide uşa şi răsa re o

,i

s luj nică

cu o

mătură

In

mâ nă ş i mă

i n-

Iroabl :
-

Cevo n ado *)?
Vrea u !o'o tulese,- Evreul tot Evreu!
- dar ii spun :

- Am mare nevoe de doamna general,
numai de doamna gene ral J...
Dar ea se

Llilă

mine ca~icum ar
n.lUJrăul ăsta ?" şi'ml
nas f:tră să'mi spuie o
la

.pune : "Cine o ti
trAo teş t e uşa

În

Frumoasă primire ! Dar poate ci
mai vine odat~, sau poate că trimite soldatul cu cânele?! Aşa ma gAnctesc eu

vorbi .

, i'mi vine 5'0 ~te r g repede, dar odată ce
am venit ş i am sunat, e pacat I
ŞI

nu trece o

j umăt ate

de minuf.l

uşa

şi

se deschide şi se arata o conita ti·
nerk:i , frumoad , lucru mare! Si fie oare
.eva'la generalului ? E prea tanarl l Să
fie vre-o fiiel!. de a ge neralu lui ? E prea
tlDJr d.2neull Dar deocamdafl vremea
DU stI 1n loc şi ea Imi spune :
- OefJo 1Iado ?
"') CC\IO nado, ruseşte ;

ce

doreştI

?

10

Aeum mli intreb ce-i de fleu!? SI';
spun "vate prevoshodileJstvo" ar li nimerii daca ar fi lntr'adev.ll.r nevasta generalului. Dar dacă nu-I ? De ce să-i da.
un "prevoshoditelstvo ? Dar Evreul tot
Evre u-ş i lmJ vine o idee şi renunt ce

totul la "prevoshoditelstvo"
drept ul :
-

şi-i

dau dea

Aşa şi aşa ,

zic eu, generalul a cum·
de la mine un călindar şi m'a rugat, adiel: mi-a ordonat, s:t duc clUindarul aca!ă in Hersonscala No. 3 ca să m i
ae achite costul aici, iar dacâ nu voi fi
crezut, zic eu, grneralul mi-a dat ordin
s~ spun ca semn ca aaUzi vine la dejun
la du mniav oastră contele Pusin- M i şchl n •••
Dar ea izbucneşte tntr'un hohot de ris,
adică sotia generalului :
- Nu Pusin-M işchin , ci contele MII-

p~rat

aIn-Pulchln I

Şi'mi zic eu in gaodul meu : " din momentul ce râzi, apoi faci parte dintre cuconitele mele f" şi -i răspund :
- La mine ati câştigat f Fie Pusin-Mitchin, Muş chin-Puşchio, bine ca semnul e
semn 1, fi ma opresc. ,I-i intind căllndl
ruJ. Dansa iea călindiru l şi-I prive,te pe
lală
pe dos şi ma intreabA cat costl
c11iodaruJ, SI eu ii spun cAt cos tă . D"'n.
fea cllindaruJ, mi-I pla teşte ,i se desparte
de mine şi Incă cu un suris- cu aUe CIIvinte "bună -z i ua Il', Ei vi place cuconlla
mea ? Nu-Î conita, ci aur adev ărat I Peo.tru dansa dau dracului de pomaDl pe
toli rerll izerii şi toatA bursa I
Si a,a va s~ zică am maJ scapat de
un clUndar şi nu mi-a mai rlmas de cat

,i
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unul J Ei, acum
mai 1mbuc ceva.

m~

pot duce acali d.

Dupl ce am mAacat

,im'am mal odih-

nit PUliD, a inceput din nou nacazul... E
drept că am scapat de cea mai mare parle

din marf:i şi nu mi·a mai rlmas decât un
singur clIindar, cu toate acestea aşi vrea

să scap ,i de dansul. Caci ce ~ fac cu
un cAlindar vechiu? Trebuie să scap

de el i Dar cum

,i

să

scap când i-am potcovit pe loii burjuii cu câte un căUn dar ?

Nu I Trebuie Si mai ies prin oraş! Şi Hh!
a sta mult pe gânduri Îmi iau bocceaua
,i o intind in oraş, aşa la intAmplare şi
cwn efam deprins cu Landjeronscaia

,i

Ecateriolnscaia, picioarele mA duc ele sin-

gure 1nlr'acolo unde burjuii işi rod tllpile,
clei Incotro sa mi mai duc in altă parte r
Poate dl Dumnezeu imi mal scoate In cale
un m uşteriu pentru un c.llindar ! Ş i a,a cum

ma vedeti, mli preumblu incolo

şi

fncoace,

ca un neastamplrat, m:i uit la bu rjuii cari
alearg ă din loc In loc ca nişte 10areci h:imesi'l, căutand sli ca,tige vre.oO r ublă
d ci cine nu aleargă d upă caşti g?
10 timpul acesta, pe cind mă invartiam ,
ziresc din nou, din deplrtare, la FoOIlconl,
pe un general, , i tot cu epolete. Şi mă
g4ndesc eu: "Frumos o să fie că Dumnezeu imi scoate in cale pe un alt generat.

un mUlte,iu pentru u1ti mul meu c ~lindar 1"
Iar prin minte imi trece o idee: "Păcat d .
am numai un singur cailindar, caci daci
generalii Incep u cumpere că Und.1re evre·
e şti,

dau dracului de

mbjelii li
Şi

toată

pom ană

pe to'i re-

bursa 1"

ala cum stau colo fi

mă

gIndesc,
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c1nd mă uit mai bine, ce sl vezi "1 E chiar
generalul meu 1 A şa cum ml vedeti acum
pe mine, al a l'am recunoscut Indatl. Dar
se vede treaba d! ş i el m'a recunoscut pe
mine. De unde şti u ? Am vh ut cum s'a
ridicat d ec d ată de pe scaun adU.nd cu
degetul drept În spre mine. Rau de toH
Ce-I de flcut acuma ? Atâta imi mal lip.
se şte să am aface cu generali f Şi aşa cum
m ~ vedeli, am rupt-o de fug~. Am socotit
indata d. fugind aşa voi ajunge In doul
minute in strada treia 1...
Şî n'a trecut nici o jum~tate de minuUi,
aud cum cineva alear~~ in urma mea şi-mi
s lrigă fI mi opresc. Cine o fi oare il Oare
n'o fj chiar el, adiel generalul "1 Mal , tii
ce e in stare să faca un general ?! la vedeji şi d- ITă ce se Intâmpl.1 : un biet E·
vreu a vândut şi el un c!lindar evreesc

de prisos,

şi

se

răstoar nă

lumea pe dos,

iar generaliJ alearga dupA dânsull
Rau de toL Ce-! de făcut ? Sl pornesc
a fugi ş i mai tare, ... poate că flL:lerll se
Iau gotQdovo-ii·) dup:i mine ? Asta lmi

,i

mai lipr e şte acuma, să mă aresteze 1Să stau
locului ? Poate c ă mă iea la rost cu cel de
al doilea cMindar cu c,ue am in şeJat-o pe
nevast ă-sa? Mai bine să mă fac că nu ,tiu
nimica, c aşicum nici nu m'ar crede pe mine
şi să incep a pa şi liniştit cum am mers la
inceput, incet, ca un om preocupat de gdjile Oi nevoile Jui... Dar dad mI ajunge
din urml l i mi inlreabl de ce am alergat?
O să- i spun ci ap e mersul meu!
Şi lnlr'adevlr că m'a ,1 ajunsI Va si zid:
., OorodovoJ,

ruse şte :

gardist.
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~ riu, nu~i ala? Dar o Soli vedeti ce mJaune face Dumnezeu I

OdatJ ce m'a ajuns nu mai aveam In ..
cotro. Mi opresc locului ti clod mi uit,
ce general? unde general l' Nici urml de
generali Era un individ dintre aceia cad

servesc cafeaua la mllsulele lui FanconL

EI alerga cu un , erve'ella 8ubsuoadl: ,1--..
şterge a acum sudoarea de pe frunte.
- P tiu, fire-ai al dracului f, Imi zice e~
dupa. ce ne-am oprit amAndoi. Ce-al alergat aşa ca o captl slilbatedt ? Vino, imi
zice el, te cheami genelalul !
- Care general, zic eu, l i de unde Iffi
el mll cheaml pe mine ?
- Cum asia de unde , liu, - zice elda ce, sunt surd ? Că doarll am auzit ce
lJd.a spus generalul: "Uite -l pe ovreiul al
cllindare1e I Fugi repede şi adu-mi-) in-coace !II
Da că aşa e VOI ba, mI gandesc eu, nu--l
cine ştie ce nenorocire, dracul nu-i atit
de negru. Evreul tot Evreu, se mai poate
iscodi ceva. Şi ca un fulger îmi trece prin
rninte o idee noul - nou tă: poate ci Dum-

nezeu mai fac e o minune

de ultimul

că l ind a r. a d i c ~

şi mă l)C a~

fi

de al treilea !...

Ş i far" a ma gândi mult, aşa cum mi vedeli, Îmi trantesc o palm! peste frunte li-i
lpUD chelnerului:

-

Aşa

e vorba? Apoi dece nu mi-ai

lpua'O indaUi, zic eu.

că

e generalul cu

eI'lile? Ciudat generalI De dimineat!, zic
eu, el se tocmeşte cu mine pentru cărlulJa
asta. Mi-a scos sufletul cu tocmeala I CoatI
o rublll şi el tmi da numai jumătate_ l-am
Jlsat-o cu IiPtezeci şi cinci de copeici, cu
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70, cu 60 de copeici şi gata târgui ... Dar
el s'a tndpatAnat, zic eu, şi nu dA decit
numai jumlUate de rublă, adid 50 de copelei... Daci n'ar fi singura c.llrtlcicl ce
mai am, d mi bată Dumnezeu daci j-a,!
lIsa o singuri cope ică J Dar a, a, fiindcă·t
ultima că rticl cl, zic eu, cum vezi şi d·ta,
adă o jumătate de rub lă şi na , dă-j căr 
ticica l...

.. ...

. . .

.

.

. . . .

.

Cine a fost generalul ş i cum II zicea n'o
Jtju nici In ziua de azi. Dar de Inchiputt
1ml Inchipui el nu trebuia sl fi fost altul
decit T olmaciov. O ci dacli n'ar fj fost el,
cum d racu de a devenit un duşman atit
de lnverşunat al Evreilor şi mai cu seami
Impotriva noastră , a razno5tic·ilor *) cart
desfacem c!1r1i şi gazele evreeJti, cJ nld ta
ziua de astăzi n'avem voe să vindem o
carte sau o gazetă evreiască şi trebuie s:t

le porti pe ascuns, sub hainl, par'c'ar ti

o marfl de contrabanda, sau de furat f
Dutmanli mei şi duşmanU d-tra li dUfmanii tuturor Evreilor sa aiM ataia cat
poti avea de pe urma unei astfel de CODtrabande CU gazete evree, ti... De aceea
trebuie să faci putinll negustorie cu ,,~11""eanîia otcritchi" din Paris, In plicuri
IIlcbfse sau deschise, articolul meu principal.
Gazetele le tin numai aşa, din obicei,
tib:ldca articolul Asta. adică .intM'uniu.
ountc1li" merge mult mal bine. Pentnl
acest articol se gasesc printre burjui mult
mal mut" mu,terii decit pentru gazete e-

.) Ramo,Uc: colportor de ziare.
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YTeiqti. Ştiu el .u·i frumos li el Dummi va pedepsi, dar ce si fac? E-

8eZeU

vreul tot Evreu, cautli ceva câplg ..• cAci

copiii cer mâncare... ş i poate de aceea
Dumnezeu mI va ierta I
Şi trebuie sa m:l ierte, ci vine HOftlftaRdbtl · ), ce ziceti d-trl1, a ? Fire-ar toate
picatele pe capul lui, adiel pe al lui Tolmciov, clei de n'ar fi el, lua·l'ar naiba,

ati face şi in ziua de azi negol cu drţi
fi călindare evreieşti de sărbătoril e anului
aMI ti n'a,i fi nevoit sll mll port cu o

uratll. ca asta... Poate ci-mi cumplraU şi d-lră ceva ? Am adus Ud transport proaspAt, sosit chiar acum din Paris!. ••

marfă

~

tIotI..Ea-Rabe, ebraic : a

tOifU C~r.

şaptea

zi de slrbi-

o ISTORIE SU6ESnvi

7illuJ In orlglMl " Ptow;luM la cimIJitI'.

o ISTORIE SUGESTiVĂ
- "Dumneata te duci la .Iarmaroc",i noi
venim dela "iarmaroc·. Eu mi-am plana
toate a m ~răcjun ele şi dota deabia pleci ca si
ti le plângi, de aceea trebue sâ-U facem
loc. Fii bun şi d ă-te mai Incoace, daci
vrei sâ şeli,-aşa 1"
A şa vorbesc in vagon doi indivizj cari
stau in dosul meu. Adic.li unul vorbe şte fi
cei-laII dă din cap l optind din cind III
când eAte-o vor bă, ca sa-i tie haogul.
- "Deobicei ple căm amindoi, eu li bll!raniea mea. Asta care stă culcată pe jos.
e dAnsa. A adorntit, s ărmana, de mult ce
a plâns la cimitir. Nu mai era chip s'o
scot din st4ntul l oca ş al cimitirului. A
elzut deasupra mormântu1ui şi nu se mal
ridica. Mereu li spuneam: "Las' că-i deajuns, n'o s'o mat treze,ti cu plAnsetele tale 1"
De 81rbllorile mari de toamnJ,evreii fac"pro«sluni la mormintele familiilor

,i rudelor. (N. Tr.)
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Dar degeaba, pal'e'alt fi vorbit la pereţi..
Da ce mirare? O asemenea loviturii O
lingura fatl, ca ochii In cap I Şi o latl
de Isprav.lli. Frumoasă ca aurull Şi detteapla J A terminat gimnaziul J Sunt doi ani
de când a murit f Poate credeti că de 01·
tkâ., Nu ~ rm itna, el era o fali sănătoasi
ti voinici ! E ~ singurll ~'o omorAl, ea slnguril l"
- "Cum aş a ?"
Din aceastA convorbire Inteleg acum.
despre ce fel de "iarmaroc(' e vorba. Şi
imi aduc aminte ca e llU1a Elul·), cea mu
tristI Oi mai pioasă J un ă a anului, când evreii se duc dinh'un

o raş

la altul, la mor-

mintele pllrinlilor de mult dece daţi , la mormintele surorilor şi fratilor, la mormintele
copiilor

şi

ale rudelor... Mume necăj ite

ImbătrAnite,

şi

fiice orfane, surori singure pe

lume şi femei sarace ingenunchiazA la mormintele lor scum;le, plâng. î şi varsli aml(Iciunele de pe inima şi Jşi mal uş u reazJ
astfel sufletele impovorate de dureri.
T rist lucru I EJ sunt un voiajor care, C.
ajutorul lui Dumnezeu, nu voiajez numai
anul acesta şi pot spune că de mult n'a ll:
vlzut ataia lume ducându-se la cimitirul
nostru, ca in luna aceasta. Trenul, slavI
Domnului, face avere. Vagoanele sunt tixlte de evrei cu fetele sleite, f~m ei cu ochii roşi , i umflati şi cu na,urile lucitoare• .
Care pleacl spre "iarmaroc" şi care se intoarce dela .. iarmaroc*. Af jră miroasl a
Septembrie. In inimAsimti par '..: ă a toamnl
,1 ţi.i dor de acad... Şi fAra voia mea
., Elul, ebraic : Septembrie.
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ascult ceea-ce vorbesc cei doi cari atau i.n

dosul meu :

- .Poate crezi vre-o nenorocite din nenorocirile acelea ce se petrec ta ziua de
azi? Omeşl negre, cravate roşii, Inchisoare?
Da de unde I De acestea m'a ferit Dumnezeu, adicl m'am ferit eu singur I Ca ocbii
in cap I Clei era o fată de Ispravi, fru·
mană ca aurul, şi a tenninat gimnazlul !
Am Mcut tot ce am putut : mi uitam dupl
ea incotro mergea, cu cine vorbia şi ce
vorbia, ce fel de carte cetia. "Copila mea,
li zic eu, vrei să celelti carii ., Fii slnl toasă ; celeşte

I Dar trebue si ,tiu f i eu

ce cete,ti!" E drept că la asta nu mă prea
pricep dar, slavI Domnulu.i, am darul simlului ,1 clnd imi arunc privirea Intr'o carte,
chiar de ar fi f rantuzască, şti u Îndat! a ce

miroase JI'
-

"Auzi d-ta 1"

-

"N'am vrut ca fata mea

să

se joace

cu focul-'ce mi se cuvine pentru asta?
Crezi poate do am umblat cu amenintllri ?

Cu rllutate? Ba dimpotrivll, numai cu blID·
fi chiar cu câte o varb:l gl umeatll :
. Fata mea, zic eu, las' si se inv.1rteasdf
roata a,a cum se inv.1 rte ş le ... Nici eu, nici
tu, n'o vom Intoarce altfel III A,a i· am spus
eu, dar ea ce crezi că a făcut ? A t.1:cut I O
porumbiţă Iini,ti tl. un copil de aur I Dar
ce face Dumnezeu ? Trecând vremurile
grele, am scă pat, slavă Domnului, de toate
loviturile, de revolutii li constitulii I S'au
5fârşit că mă,ile negre, steagurile roşii, tunsul (>lrului
toate celelalte drăcil J Mi se
cllnllniau tolt dinlii In gură, du apt Pat'că
ce gronvie era?1 O singură fata, c~
H.T, 6
deţl.

,fi

,i
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(,lhii În ca p, şi de isp rÂv~. care a flcut
glrnn~zi ul 1.. .•

-

"Ei şI ?"
"Ins fa/şi! am scă pat, sJavă Domnu-

lu i, de ace:.le vremuri grozave. Acum

rr.ă

pUleCi m gar. di la o parti dă buni:t, ca s'o

rr. ~ra. Zestr e? Las' sil·j trimită Domnul
pe ce l ale s ! Ş i a inceput o alll sede :
pallil I, r-eliloli, logodnici, - vad dl fata
mea e cu tOI ul Stii mbaU. Pcate crezi cîne
şlie ce ? Nimic! Sau crezi poate d l nu vroia
să se m ă rite ? Asta nu! Dar ce Era? Vei
a fla ind. ta ! Incep să mii uit, să cercetez

anu o istade:

şi

furiş. Şi

că ccleşte

o carte pe

nu singur li, ci in tov.l r §şie. Ea şi
cu o pr1eten! a ei, fata cantorului Dostru,
lot o fată de isprava , care a făcut gimnaziul. Sf cu ele mai (cteşte şi un al !rei1eil , l anăru l din Novarodoc. Cine e UnArul din NovoJodoc, vrei sa ştii? N'ai ce
sa ştii 1 Un tanAr de nimic. cu fala plină
de bubr, cu m hii siricali, Ulii !princen.e,

dar cu lJ l helati de aur, urit foc, de tJ-i
să mana.ncl o bucalidi de plne in fala
lui I ŞI pe IJDgă toate UD plicticos, un om
cate se vAră, ca un vierme. Ştii ce in. aamni un om ca I.n viume 7 Am EI ţi-o
spun eli. Sunt ffl de fel de oameni pe
lume. : Sunt oameni dobitoace. Sunl oameni cai. Ş i sunt oameni cAini oameni
porci. Ş I mai sunt ş i oameni viern:i. Acum
ai Inleles 7sili

,i

-

-

"Aha!"

"Cum a ajuns viermele acesta la
mine? De fragul fetei cantoluJui. Era văruI
ei ~rept. Studia faunacia sau avocatura,
sau denti5tica-dracu $~-I Itle I Eu atata
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,tiu c~ el a fost uc iga şul fetei mele f Bă
iatul acesta cu ochelari nu mi-a plicul de
cum l-am văzut. Asta am ş i spus/o nevestii mele, Dar nevasta imi spune : " ŢI
se pare !U MI uit şi ascl!It.-şi nu'mi place
cli cetese lustrei, nici discutia lor, nici planurile lor, nici I,llodul cum se infIăc1ireazlL .
Ş i·i

zi.; loh'un rând copilei mele: .. Copila

mea, zic eu, ce cetiti iustrei cu atâta po ftă '(fii
Zice ea: "Nirr ie! {) cal te!" lic eu : " Văd

şi eu c3.-Î o carte, dar ce fel de ca rle '(Zice ea: " D acă ti-oi spune. ai să ş tii 1»
l rc eu : "De ce să nu ştiu '(" Dar ea Incepe a rade şi'mi spune: "Nu-! cee a-ce
crui tu 1 E Dearte care se cheamă Sanin,
un roman de A'7libaş, w! " Zic eu : nA.r ţe
Başl w a (oc.t un b~lfe r chior care a murit
de mult III Dar ea râde din nou, iar eu mi
gân desc În glndul meu: " EI, copila mea,
tu rhi, dar tatei îi ingheata tot dogele,
Căci ce m'am gândit eu? Foar te simplu!
Poate au inceput iar frăm !n Uir iie ~I agltatii1e de mai Inainte? Şi mă crfzi ca m'am
apucat sli. (etesc ~i eu cartea ?I<
- "Nu mal spune JII
- .. Nu singur, ci cu ajutorul altuia, Cu
aj utorul omului meu din prllv ă lie. Un ta.113r invă,at care ceteşle ruseşte ca apa.
Am furat cartea ioh 'o noapte dela fiiei·
mea şi am dat-o p'71Ca2cic-uJui :*) " Na,
Bercule, ceteşte- o toata, i-am spus eu, li
mâine ai sa-mi poveste,tl despre ce e vorba
in cartea.acea5ta.'1 Ş i ajllng!nd cu chiu,
Cl! vai a doua zi d:mineall, cum a venit
8ercu l'am şi intrebat : "Ei Bercule, ce-j

.) Pricazcic, ruseş te :

f uncţionar

de dughiaal.

8.

cu carlea 1" Dar el Imi răspunde: "A, ee
carte fi seraflle,ie din dinti. "N'am dor-

'fi

mit toată noaptea, zice el, dei nu m'am
mal puiul deslJpl de ea I"-,Ala? Alunel
la Il te vad, să mI-o poveate,ti şi nUe,
Ă aud ,1 eu ce mai de-a mlnunălii fII
Şi

Bereu Incepe a ·ml povesti laatl isto-

ria. Ce sI-li spun? O vorbI cu alt.a nu

se potrivia, locallea SI auzi şi dota ce bazacenie : "A fost, zice el, un rus pe care-I
chema Sanl ') ,1 clIrui.a li placea bauluta
iar ca o mică gustare castraveti murati...
ŞI avea o sori pe care o chema lida care
era indragostiti de un doct..:. r, dar loweinatll a fost de

UD

ofiter...

Şi

a fOllt un

student pe care-I chema Jura, care era
grozav de tndrJgostit de o fata, o profesoarl, d espre care se zicea că e o crasavq.d ... *) Ş i dAn l3 , 'a preumblat Intr'o
noapte cu barca -dar poate crezi ci Impreuna cu logodnicul ei? Da de unde! Ci

cu beUvanuJ cela de Sani II<
- "Asta-i tot t" n intreb eu.
- .. Stai putin, n 'l te gr~bi, că nu·i
tot! Şi a mai fost acolo şi un profesor
Ivan, care s'a dus lm preună cu betivanuI
si vada cum se scaldl fetele In pielea
goală

!fI

- "Ei şi ce·j cu asta ?"
- .. Asta lnsamnll c ă acest Sani avea
obiceiul el necheza ca un cal şi CâDd
venea acas.ll se ducea la soră-ia ...•
- .,PHu, fire-ar al dracului! ii zic eu.
Destui cu betlvanull Mie spune·mi care-i
rostul, care·j afArşitul 1!
') Sini: e vorba de '.Sanio- eroul din rOlllUl.l

lui

Artibaşew.

ti)

Cru..iJl, rusette : O frum useţe.

.Sf.lr,iful e cI ofiterul ,'a ImpuJCat,
s'a ImpufC3t ,1 crasavila .'a
otdvit, iar un e9Teu, UD oarecare Solovelde. despre care e vorba acolo, ,'a splnzarat elI"
- .SpAnzura-te-af
tu cu el lmpreUlII III zic eu.
- .Dar de ce mI blestemi? Ce sunt
eu de vjn!? rlspunde el.
- .. Dar nu te înjur pe tine, zic eu, ci
pe Arie Başew JII
Ata i-am spus lui Bercu, iar de crezut
l-am crezut numai ţ e l.lnlrul cela din No·
vorodoc, de cap să- i fie l Şi poate crezi
el mi·a fost greu sl-1 chem Inb'un rind
la o parte , II
_ .EI, şi ?tI
- "Ia spune'ml, zic eu, unde al glsit
a,a o bazacoale?"
Şi el tş l indreaptA oc helarii spre mine :
- .Care bazaconie ?"
- .Cartea ceea... Arie Ba şew , cu betivanul cela, zic eu, pe care-I cheam. Saai".
- "Sania Du-i un belivan 1" zice el.
- " Dar ce-Î ?" zic eu.
- 'lE un erou 1" zice el.
- "Cum asta, un erou? zic eu. FUndci bea rachiu cu paharul de ceai, mtnlod, zic eu, castravell muraU ,i oecheazl

ti studentul

,i

,i

ca un cal 7"

Dar t.lnlrul din Novorodoc se Infurie
fJc , tşi scoate ochelarii ,1 mi prlvelte cu
oc hii sli to,i II firi sprincene:
- "Mo ş ule, zice el, d·ta ai auzit ceva
SUDind dar nu po~ cinta ta IeI... SalIi,
zice el, e un om In loatl firea, un om al

,i face ce vrea ,-

IIbertlllL Sanl, e omut IIberlllU I Sanl apune

ce vrea

Şi incepe apoi sloi tragli flră tncetare :
libertate şi iubire, şi iar libertate ,i ii!' iubire ... şi 10 acelaş timp îşi Intinde pieptul
cu fudulie, dlt din mâini, şi fierbe, ca UD
comediant pe scenlL. E'J stau liniştit, n
privesc într' una, şi mă Întreb: Doamne
Dumnezeule 11. .. Slutenia asta vorbeş te de
asemenea lucruri? Ce ar fi de pitda, dac ă
I'a,i lua de guler ş i i-aşi face vant pe uş 11 ,
ca sl-şl culeagA tOJi dintii de pe jos? Dar
iarlşi mli rAsgandeac indată : De ce? Un
tânăr proSI,
ataia lot I DacI ar vorbi
de bombe par'e'ar fi mal bine? De unde
al
ca exista ceva şi mai grozav decât
bombe şi ci din cauza unei astfel de bazaconii si'mi pierd copila, o fa l~ de aur,
numai una, ca ochii În cap, nevasta-mea
numai sa nu înebuneasdi, iar eu de ruşine şi de durere sa fi u ne voit s4 ma las
de prăvalle, ,1 să mi drămul tn alt ora"
-sunt doi ani ele-alunci ..
Dar prea II le-am amestecat pe toate
deavalma ; mai bine si-Ii povestesc lotul
ap cum s'au petrecut lucrurile ca II ajung
aici
să şliu de unde S·.:l luat.
Lucrurile au inceput dela rlscoalele agrare. CInd au tnceput răscoalele agrare,
se Intelege ci ne- a f )st teamA ca totul 81
nu se sfâreeas : ~ cu progromuri contra
evreilor ,i trllam cu frica'n sin... Dar dac.l
vrea Dumntztu, el face o minune II III

,tii

,i

,i

Joc de riu Iesi ceva bun:

Anume?

Ni

8'a trimis dela gubernie un pole .) de s"'dati ti .'a flcut Uni,le. de-II ţra mal mare
dragul. ŞI 1n acelafi tim p din caUz:l polct)

Po\c, ruseşle:

reglm~n t.

S7

ului s'a mai inviorat

şi

tot

orlş ~l ul, căc i

ce poate fi mai bine pet1tru evrei

pak, cu plutonieri, cu

nare, cu ofileri

-

,i

dccat un

şefi

d.! aproviziocu com an h n ţi ?

.. Mal incape vorbl l"

- "Cum sa fii profet c:i ilta c!i1torului
are sit se incurce cu un ofiler şi sa spun ă
ca vrea să se boteze şi sa se m ări t !! cu

ofiterul ? O g"ozlhiE', ce
orilşelul

5' l

petrecut ill

nostru! Dar nu-Ii Ue fri că, ca fala

nu s'a botezat

şi

nici nu s'a mlritat cu

ofiterul, caci cum s'au

potolit rl1sc,>alele

,rirlofşti aş a

a şi plecat pole-ul, iar ofiterul, pesemne de grabit ce er~ . a uitat
u-,i iea r:imas bun dela fa ta cantorului ...
In schimb, inSă, f .il cautorulul nu l'a uitat
pe ofiter, vai d'! plrintii ei. slrmanii ! Pat'.
tă ştii ce au suferit ei din pricina asta?
fierbea târguI J P(etutindel1ea, unde te intorceaf, nil se vorbea dec!t d'! fata cantorului numai de fata cantorului... G 1riie rele au av!!t ce spune : că s' oi tri mis
so'iei canloruluf u't mam ()ş ... ca S' J intre·

,i

bat pe cantor

după

cine sa se dea nume-

le copilului, cu toate ca se putea fOlrte
bine ca lnatl istopla asta sa fi fllst o mleciunll Par'ca: d-ta nu ştii ce Suot in stare si na:scocească asemenea golri 11• •
- • V",i, vai, vai 1"

- "Iii era mai mare mila de arnândoi,
de cantor ,1 de nevastA-sa, ca ti se rupea

inima! CJci Intr'adevăr, ce erau ei de
vini, sănnanli 1 Cu tOite acestea I·am mterzls copilei mele, odatl p~ntru totdeauna,

-şi gata prietenia cu fata canla-uluf! ŞI
la mine vorba-I varb~! Inh'adevlr o sin-

gurI capUl, dar pe un

ta~

Ireb 'l e

să ştii

88

sI-1 respeclL De

unde.~ ştiu

eu

~

lala

mea se va tnltlm cu ea, se tnlelege pe
furi" ca si nu afle nimEni ? Şi dnd am

aflat aceasta ? Tocmai la sfArlit, dupA toate
nenorocirile Jntamplate ,Deodată aud tn sp.itele mEU o tusă

oi

oftaltJl unui (m care doarme, iar evreul
care povesteşte istoria asta, tace, aşteaptl
plIlmtel fi incepe apoi a povesti mai de-

parte, dar cu un seml-ton mai jos ca mai
inainte.
- " Aita ela in prima noaple de SUhd' *). Ţin minte, pal'c'ar fi azi 1 Cantorul

noalru fIo'a Inchinat in noaptea ceea de~tI
era mai mare mila s~·J asculti. Rug~ciunele
~ale ar fi putet lnd u ioş a ,1 pietrele. Nimeni,
nimeni, n'a simlit inima Si, ca mine... Copii din ziua de azi-yai

şi

amar de bietii

p~l i nl j !

Sfâr şin d rv g~ ciun clE' . am venit aca! ~. am
îmbucat CEva, am luat cheile, m'am dus In
pi ată d deschid dughiana şi aşterot s.1vle
pric~ zclc-u l. Aş tept o jumatate de orI. aş
tept o ora, pricnoic-ul nu-;. Dar dnd mli
uit deodatl.- iall-I c ă vine.
- Bercule, de ce ala de tIrziu ?
Şi t:1 lmi rlspunde :
- Aj fost la cantor ?
- Dar de ce tocmai nitam·nisam la
cantor? 11 fntrtb eu.

Dar el imi

rălpunde:

- Cum ? Nu ştii ce s'a inttmplat cu
lata cantolulul ?
- Ce So'a fnlamplat. il intreb eu, cu fata
cantorului?
~ Stihl!, ebraic: noptile de rugldulle cu Clre
IlIcep sArbatorile evree şt i de toamnA.

8'J

elim ? Nu ştiu? S'a otrlvU J

Cum am auzit aceasta, am 11 alergat
acasl. Cel 1nUn gind al meu a fost : "Ce
o si spuDI Elel ?- (Etca era fiica mea). Vin .
băbuta mea li o intreb :
- Unde-I Etca ?

acasa la

-:- Etca doarme I Dar ce este ?
-

Cum, nu

ştii ?

zic eu. fata cantl>

rulul s'a otrăvltJ
Cum am rosUt cuvintele acestea, nevas tă-mea s'a apucat cu m.llneJe de cap :

- «Vai de mine! Val de zilele mele I Vai

şi amar de mine ! Cum ? Cine? C1nd ?

el doarll Etca a umblat cu fala cantorului chiar asearl, mal bine poate de
~ easuri

două

?I

- Cll.m? Etca a umblat cu fata canto-ruJul ? Ce vorbe,U? Cum se poate una

ca asta?

- OI, zice ea, nu mi mai In!reba! ADI
fost nevoit ă sa·j fac pe plac. M'a rugat.
zice ea, ca tu d nu ştii ci se tnUlnepe
cu ea in fie·ce zi! S'o fi int1mplat vre·Q

nenorocire !",

aşa

imi spune nevasta

şi

se

repede In odae la Elca ,i cade la pJlRlDt.
Şi eu după ea. MI reped la patul ei :
"Elca I Elea!tI Unde- I Elca? Care Eta ?
Ţipl cat poli, păn ă mAine, el Etca nu-i
nklleei I
_ "Nidieri?tI
- "E moartă! SIa intfnsl tn pat, moartă ! Pe ma~ ă o sticlull li alăturea o serisorică SClisă de mana ei, in evreeşte, clci
ştia fi scrie evreeşle, de-ti era mai mare
dragul al-i cete,ti slova. "Dragii mei plriait, scriea ea 10 ICrisoricl,- iertati-m.i c.I
v'am pricinuit asemenea durere ti ruline.

s.
De o sută de ori lertati-m.li, sCTiea ea.
Ne-am dat amlndoult cuvintul, eu şi h.ta
cantorulul, ca să murim ImpreunA. scriea
ea, in aceiaşi zi, In acei aş i oră şi de aceia,i moarte, fii nd-eli nu puteam trli una
fărl altii ... Ştiu , scriea ea, că sa vârş e sc fltă
de voi, !cumpli mei

păr inti,

o mare

c rimă.

M'a m chinuit multi vreme cu aceast! idee, dar e un lucru destinat şi altfel nu
se putea! O singură d >rintll am s.!l vă
be, scumpii mei: ca soli mă i ngropall la
un loc cu Hala, mormant lângă monnânt.
Şi fiii sănlltoşi- aşa sflrşeşte scrlsorica şi uitati, ulta~i ci ali avut vreodată o fiicl

Etca ,Ai auzit? SI uitllm
o fiica Etea II<

ca am aVllt vreo jau'

In d()sul meu se aude o miş :are, o frl mlntare, un aliat şi in urmll un glas ră 
guşit şi 1Dlbuşlt

-

de femee:
Avram I Avram!

- A'1 Ce-I Ohltla ? Ai dormit bine?
Vrei sa bej ceai? Iată ajungem lndat! la

o statieI U"de -f ceainicuJ ? Unde-I ceaiul
,1 zahnul ?

MINUNEA DIN ZIUA CEEI

MINUNEA DIN ZIUA CEEA....

,i

ştiţi cu ce puteţi face clliitoria cea mai
buni, cea mai pllcut. cea mai liniştitl ?
Cu .,tclelew".
Aşa au poreclit evreii din Buhopol trenal cel togust care strAbate UD şir intre,
de târguşoare : Buhopol, Heisio, Teplic,
Nemirov. Hacevate şi alte asemenea lacalitlţi pe unde n'a clJcat niciodatA picior de om strcin.
Evreii din Buhopol, cari sunt vestiţi ca
oameni glumeţi, povestesc tot soiul de
..iouni despre acest «tdeleul>. Mai tntli,
zic dinşii , n'aveţi nici o teamă ci veţi
intirzia. Orişicând doriti. il puteţ i prinde.
Ş'apoi cAt nu face. zic ei, ci DU aveţi nevoe s. vI bateţi pentr'un loc ? Poţi cl1ltari toatl linia, zic ei, siogur-singurel, si
te intinzi ca UD boer şi si domli cAt pofteşti!
Şi aşa şi

cste tntr'adevlr. latl sUDt trei
slptimAni de cAnd cllltoreic cu "teIelcul- lata, ia colţul acesta şi .tau locului
dc par'cl-l lucru vrAjit !... Dar ti ...

..
c redeţi ci m~ plAng , dimpo trivl, sunt foarte mul ţumit fiindcA am prilejul s. vid lucruri atât de frumoase ş i si aud atâtea
p oveşti ş i bazac onii că DU mai ştiu cAnd
le voi putea ins crie in cartea am inti,ilor

mele.
Mai in tI i pO\"estea cum s'a construit'a-

ceastl linie fera t ă-c~ ci fac e sl fie desIcrid .
Când a venit ştire a din Petersburg el
se va COn6 trui o cale fcratl prin aceste
tinu turi,- era sub guvernul lui Witte-e\'feii ş i-au spus :
- " E o minciun3. Ce nevoe are Teplic
sau G olte, sau Heisin, de hen ? Par'el
fArl tren DU pot ?»
A şa, şi-au

spus evreii de prin acele ti.

nuturi

şi mai cu seamli evreii din Buhaac eş tia fAceau fel de f el de glume,
Ii·i şi felul, bătându- ş i joc, arAtând

pol ;
cum
palma şi sp ~nâ n d : " când O c reşte plllui ai-

cca

!... "

Mai târziu insA, când a so ~ i t inginerul
şJ a început s ă mlso are şi sA chibzuiasd,
~reil au tAc ut, iar glumeţii din Buhopol
J,i-au ascuns m!inele cAci a ş a e () bic ţiuJ
lor, când DU nimeresc nu'şi prea fac ioilfIA rea : "elUindarul, zic ei, cât îi el de
d liodar, gre ş eşte şi el câteodatA !" iar luIRta de prin acele locuri s'a indreptat spre
iagjaer cu recoman daţii ş i protecţii, cu
ac:risori şi biletele, ca să li se dea şi lor
ceva de lucru . De, :I.lnnanii evrei, umbli
$i ei dupA ceva câ ştig. Oospodarii din
T eplic, Berşed, Heisin şi Buhopol au au:zit povestindu-se el atuneea când se CODI1rueşte o reţea fera tl te po ţ i 1mboglţi,
-dovadl Poliacov .. ,

~ eg u Sltori e.vrei, şi nu numai dintre
aceia cari fac negustorie de lemne sau
4e piatră , ci şi dintre aceia cari se ocupă
numai cu grâne şi cu secarl,-s'au repe-zit şi ei in spre calea feratl. Toti evreii
au devenit concesienali, an1repreoori ş i constructori de cale feratA - "Poliacovii noştri "
aşa li ~' a u spus la Buhopol- şi au ş i Început socotelHe cam cât ar putea c âşti ga .
In sfâlşit prin locurile acelea a inceput
o mare fie rbue, UD fel de fri guri... ferate de care n'a scăpat nimeni. Ispita banu·
lui e destul de mare şi la ulma wmei
cioe D'n vrea sA devic un POliacov, aşa,
dintr'odaHi ?
l a grlmădea l a şi c ODcurellţa caDCl siona-

rilor

şi

a ant re penorilor de cale

fuată

au

dtvenit atât de mari c ă , dupA cum 6e spune, a fo st' nevoe ca lucrl rile si se impartă plin tragere la SOIt. Cel care a fost
.ai oorocos la Dumnezeu şi vlzut cu
och i buni de i"giner, acela a dpătat de
lUCI U, iar cel care n'a putut o bţine nimic
se mulţum ia s! capete o plrticicl cât de
miel dela cel d i n t ă i şi ceva tot trebuia
si i se cedezf', c ăc i almintrtlea dAdea a
in ţelege el şi ti ş tie unde si nimeriascl
şi unde se afLI ,,1''1C1 v l t1lfa 1) ..... Ş i oamtnii işi amanetau pulele Iltvestelor şi
hainele de drbltaare şi s'au pUI si. con·
struiascl o cale ftn. tJ. şi care cum avta
vre-un ban 11 pUllea la bltae, numai ~n
sl fie L..
Cu toate acestea UlII cu alta n'are a
face ... Au slrlcit ei, bieţii evrei. dar illJ) Pral'lellif'. rusrşt e : direcţiunet .
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caltea, zic ei, a fost pe-a lor

şi

.u obp-

aut un tren care cu toate c'a fost poreclit dupl

CIlDJ ştim

de cAtre evreii bube·

poUeui cu porecla «teleJeub, cu toate a-

ccstea ei DU ştiu cum aI·1 mai Iiucle
,i povestesc despre dAnsul numai miowU.
Aşa de pildl ei se laudll el de ciad
.,teldeul l ( e tren şi umbl. teleleLi DU sta
intimplat nici o nenorocire cum se IntimplA de obicei cu celelalte trenuri. Cum
se explici aata ? Se ex plică, zic ti, foarlt
simplu, clei ae ştie ci " cine umb lă tacet
DU cade". Şi "teleleuJ" umblă destul de
incet, poate chiar prea Încet.
Deştepţ ii di a Buhopol, clrora li place
al fad' din t ânţar harmlsar. istorisesc o

istorie ce s'a intâmplat chiar cu unul dimtre gospodarii din BuhopoJ. Un go . po-

dar din Buhopol, zic ei, a plecat din Bu..
hopol cu deleleul» la UD cuseru al ali ..
la Hacevate la UD briB 1) şi a ajuns taman cAud copiluJ a implinit varsta de

ba.·m/lv.2).
Şi mai povestesc: ei o
pre o fatll din 8erşed şi

altă

poveste desdin Ne-

UD tână r

mirov care şi-au dat Întâlnire la O s taţie
mijlocie tntre ambele l ocalităţi şi pADI
,'au intâlnit, tAallrul a tnc:llrunţit de tot
ca UD porumbel s ur, iar fata nu mai avea
aici ua diate in g urA, şi din cauza asta

partida nu s'a mai

Dar

ştiţi

făcut

I

ce-o al vA spun ? Mie nu- mi

1) Bfis, ebraic : botezul unui copilaş, de su
masculin.
2) Bar-Miţve, ebraic : clad blealul Imp lloeşte
'Arlla de 13 ani şi e con,ider.! mltllr pentN
obiceiuri religioate.
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şi nici iDvealor! Eu câod descriu ceva e numai
ceea-ce aud de la oameni serioşi, de la
negustori. De pildl eu am auzit despre
un negustor din Heisin că DU de mult,
cu câti-va ani în urm~, intr'o zi de
Ho,al1a-Rabel) s'a intâmplat la ci, cu
"teleleulll o mare nenorocire, se poate
~ pune o catastrofli, care a produs o paoidi pe toată linia ş i a em oţionat toată
lumea. Cataslrofa s'a produs dia cauza
unui evreu şi a unui popll:. V'o istorisesc
aici iail'n poveste aparte şi Intocmai aşa
cum am auzit-o de la Ilegustorul din Heisin. Mie nu-mi place să născocesc 8DOJ.ve
din capul meu, mie imi place si povesIese cce:t-Cc aud dela altul ş i daca veţ i
cit i, veţi vedea sillguri di povestea e o
poveste adcvliratl. Un negustor din Hei:jiD DU născoceşte !.. ,
" Minunea dia ziua de Ho,ana-Rab ~"
aşa ii b'a zis la nui catJsoufei de tren ce
s'a întâmplat tocmai in ziua de BOIaMRabe, du pli "chitanţli" 2) Şi vi puteti Închipui cli istoria asta ,,'a p~tre cut chiar
la noi in li eisin. Adicli nu chiar to Heisin, ci cu ..:âteva staţii Înaiote de Heiain,
În aşa zisa staţ ic Sobolivcal ' .

plac glumele buhopolienilor

..ţIilc

: a şaptea zi din sltbltorile
evreii bigoti cred el dupa ziua
reconcillerii Domn ul din Ceruri semneul o ehilan" penlru soarta lle-căruia, In cursul aoului.
2) In aceasta li de sârbAtoare, traditia splUle
el le semneaza soarta fie-căr.. i evreu, pe o hirtie, care se cheatnJ. . chitanta-.
1)

Hoşana-Rabe

Cuşlilor, tand

N.T.7
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Aşa a inceput .'mi istorisi un negus·
tor din Heisin, dupa cat se pare un om

cum le cade, spuntndu-mi ce catastrofa

s'a int.l mplat la ei cu trerlul cel ingust
caruia i i se zice "Ieleleul " ~ i pe care vi
1'.m dncris la inceput , ill introducere.
Şi negustorul din
H eisim,-deşi mi-a
po~ est i t povestea asia pe cAnd voiajam
chiar cu ,,!eleleul" care nici odata nu-i
prea grabil, iar in vagon cu dansu l eram
cu totii doi pasageri,- s'a infierbAntat şi
s'a intns ca la tată- sAu acasă , şi vorbia
vorbe numarate, par'cl le cioplia,in timp
ce - şi

netez a bUlIicica, zambia

şi

se ve-

dea ca povestea li face mare placere.

-

«SlavA Domnului. v.ad cl-i a doua

sllplllmAnli de cand voia jez cu ..telellt ul"

nostru şi cred cl-Î ştii obiceiul? Obiceiui
lui e c~ atunci când ajunge intr'.> statie
şi se opre~te . el uiU1 :-1 pornias c~ mai
departe. Asta adiel inseamna, c! dupa
r08pi801l~e 1) el nu trebue si slee dedt
atlu cât e scris. De pildA in stlillia Zatchevici e socotit Ci trebue sit stele eXilc1
Ln ceas
cincizeci
opt de minunte.
sau in staUa Sobolivica-ce 9ă~'1 mai
spun ? .. acolo nu trebue sa stee decât un
ceas şi treizeci ,i dau! de minute şi nici
o secundA mal mult, dar atâfea bube sa
aibA el cit Sia mal mult de doua ore ti
uneori mai mult decit trei, fie la Zat·
chevici, fie la Sobollvca, Depinde de c4tl
vreme ti trebue ca ~ .manevreze-'.. ŞI
ceeace se cblam,l "manevrl- pentru ~te
leleul" nostru nu trebue si-II mai spun!...

,i

1)

ruseşte :

,i

rospi$Qni~

..mersul trenului-,
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Se deslea gă locomotiva de garniturl, Iar
conductorul ,i maşini stul şi fr.1 narul se aşa z l in stalie l aola ltă cu nac itJlII ~cul 1)
felegrafislul şi iandarmul şi se p'ln to,i pe
bere,

sticlă

dupa

s ti c lă.

Ce face lumea de pilda, a dic ă pasa gerii, in timpul manevrei? Ai văzut doar!
ce se face : le plictiseşti de vine nebuneala ... Care cască , care mai ali pe şte Intr' un col t şi- i trage un pui de somn, şi
care se preumbll pc peron, cu manele la
spate şi togAn! incet un cânlec ...
Ş i i ată ca intr 'un rând se Întampla o
istorie In Sobolivca ... iri timpul manevră·
f ii, intr'o d im ineaţă de R o~ane· Rabe , pe
când se deslega maşin a, sta un om cu
mâinele la spate-nu era un pasager ci
ala li n evreu oarecare, un gospodar din
Sobolivca. SI ă ş i prive şte . Ce a Uă trubl
po. te face un gos;lOdar din Sobolivca ']
~i mi c 1 Gespodarul din Sobolivca şi.a lIcrJ t la sinagogA ru gllciunea de HOla,..Ra be şi s'a dus a..::asl de a mâncat. In
iIIiml el simlia doi zi de d rbătoare ...
"Chilanla- or i şicu m i-a lod iscalita, iar
acasl nu prea avea de lucru, de aceea
fiind ,i ajunul ultimelor două zile mari de
s:lrbll.torile Cuştilor. ,I-a luat balul ,1 a
Yet1lt in st. t(e ca să mai privialcl lumea

'i

cand trece trenul ...
Trebue 81 ,tII cll pe la noi e obiceiul
ci atuncea cAnd trece lrtnul, vii In sta·
tie. poate zlre,U pe cineva. Ce zlrettt ?
Pe cine Il zare,U? Pe un evreu din TepUc:? Po o evrelcl. din Obodiovca?
l) Nuda/Ilie, r\l~te : Şeful

Ilrei.

Pe
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UD popi din GoJovooievsca ? Mare lucru!
Dar ce are a face! Totuşi vii tn staliemai ales ci pe vremea aceea trenul era
ceva nou. "Teleleu'" abia fusese pus In
circulatie şi era I..:cru mare să- I vezi .. .Dar
cum s'a int.lmplat istoria asta, aşa ori alt-

mintrelea, cum

vă

spun. in diminea,a ceea

de B o~ane-Ra be , după semnarea

IIchi-

liniei" statea un gespodar din SObolivC3,
cu bătuI in mână, şi privia cum se desleagă locomotiva de tren .
Ei

şi? Şi dacă stă

un evreu gospodar

din Sobolivca şi priveşte cum se desprinde maşina de tren, ce-i cu asta ?
Lasă-! să stee sănătos 1 Ba nu I Trebue
s ă St: mai intample ala ceva, ca printre
pasageri să fie şi un popii, şi inchlpuie-II

un popă din GoJovonievsca, un targulor
tn apropiere de Heisin. Neavând ce face,
popa se preumblă şi el pe peron, tot cu
miinile Ia spate, şi se opreşte drept in
fata lacomotivei.
Şi zice popa dUre evreu:
- l an'asc ultă luda.\ce te ui l ia~a , ce ai
vbut?
Şi- i răsp u nde evreul :
- Nu mI cheamă Iuda, m~ cheamă
Berel! !
Jar popa ii spune din tiau:
- Fie Bereu I Da ce te uiti a ş a , mii
Bereule ?
Şi-i răspunde eVI eul :
- Slau li privesc minunea lui Dumnezeu, cum cu un fleac, invartiad un simplu ,urub incoace şi un alt şurub ÎDcolo,
""",ogea ma şloi incepe sa umble I
Iar popa li spune din nou:
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,i

- De unde ştii tu d etad. Inv lrteşti
un şurub Incolo
un altul Incoace, ma,ina Incepe si umble ?
Şi-i

raspunde evreul :

- Daci n' al i şti, n'aşi spune I
Iar popa i i zice :
ŞIli si mlntnci chfU llell), asta
ştii !

Treaba asia îl

s u părl

pe evreu, clei

evreii din Sobolivca sunt ambi tiaş! de felul lor, l i el îi spune popei:·
- Ascultă , parin tele, daca vrei să le

urei putin cu mine pe Jocomolivl, te voi
face si pricepi când porne, te şi când se
opreşte maşina

I
Asta i'a cam gadllit serios pe

popă

d rept

la in im ă . Cum aşa? O vrelaşul asta sa-i
arate lui ,1 s ă-I faca să in leleagă cum se
porne şte şi cum se op re şte o loco moli vă? !
Şi el ii răspunde:
- Ur~l-te tu, mii Herşc ul e , pe locomolivlli I

Dat evreu! ii spune iar :

- Nu mă chearm Heşcu, m ă chea ml
Bereu !
SI-I spune popa:
- Fie Bercu! Urcă -te Iv, mai Bercule !
Zice evreul :
- Cum asta să mi urc? De ce s~ m ~
urc eu ? Urcă·te mai intii aflnlia ta, pă
rimele !
Şi popa il spune acum cu suplra re:
- Apoi tu doa ră vrei s:i ma lnveti pe
mine, nu eu pe tine. de aceea Irebu~ SI
te urei lu mai Intll '
1) Chighel,

evreeac : budinc.l.

J02

In sta rşit din vorb" in vorbli, III inchipui câ s'au urcat amândoi pe locomotivl
şi evreul din Sobolivca s'a pus sa·l tnve- .
te pe popă ma ş i n aria , invArtiod J ncetişor
un şurub In:oace, un altul incolo şi inainte de a putea rosti
vorba, au V:'lut
amandoi, cu groazl, cli locomotiva s'a ur·
nit din loc şi ... paşol!"

°

•••

Acum e timpul cel mai nimerii, paremi-se, să - I laSim pe evreu şi pe popa pe
maşina pornita sa plece sanatoşi , ca siI

,i

ne mai ocupăm
sl·1 cunoaştem mai deaproape pe evreul soboli vcan care a avui
atata curaj ş i a indrbnit s~ se urce cu
un popă pe o locomotiva.
"Betcu Otetaru'-, aşa îi se zice evreu·
lui din SoboJivca despre care vi povestesc. D e ce ii zice .,otelarul"? Fiin dcă se
ocup! cu oletul, face oţet , otetul cel mai
bun din tinutul nostru. Meseria asta a
mo,teoit'o dela lala-sAu. Dar el a nU.:.oc it-aşa lice Insuşi Bercu-un fcl de
maşină cu care fabr ică cea mai buol e!enla. Dac'a r a vea timp-aş a spune elar putea indestula cu olet tr~i gubernii.
Dar la ce nevoie ? Cl doa ră nu umbll
dupl cine ş tie ce bogatie...
lata un astfel de om e oletarul nostru.
N'a involi,at rumle, dar se pricepe la orice
mettelug ş i la toate m,lşin ăriJle. Cum de
!e pricepe aşa la toate ? Treb ue sa ştii
ca. a face olel, zice el, cam aduce cu fabricarea rachiuJui li pentru fabricarea ra-

chiulul e nevoe de un savod 1)
J) ZUI·od.

ru se şte :

velnill.

şi ZlVO-
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dul are aproape aceia,1 maşinlrie ca şi
un tren. Zavodul, zice el, fluera li ma,ina fluer ~, ..;
Lucrul principal-a,a :zice B ~rcu d1nd
din mani- Iucrul principal e puterea ce o
da focul care arde, zice el. D a :ă se in·
c.ll zeşte cazanul-zice el - şi apa incepe
fi ar b~ , ea împing~ toa tă ma şin 3 ria şi

sa

rotile incep a se invirti i,n care parte
vrei : vrei să mearg.1 la dreapta invtrli

regulatoru l la dreapta, vrei să mearga la
stânga, zice el, invAr,i regulatorul la 5tlnga, e a ş t de simpl u cum nu se poate mai
simplu I

•
Acum

după

••

ce v'am flcul51- 1 cunoa ş 

teli pe evreul din Sobolivca ş i v'am dat,
cred eu, toate 14muririle, ne putem re Intoarce la caustro lă.
SHi mai istorisesc ce panlc.1 ş i ce zar·
vl s'au p ~odu s printre pasageri In atalia
Sobohvca canI.! S'oi v ăz u l locomotiva alergând singura. de capul ei, nu se şUe cu
ce putere ? Socot ca asta li-o inchipui
singur Ură mine. O'apoi groaza de care
a fost cuprinsa brigada 1) care conduce
trenul? La inceput, închipuie-ti, brigada,
s'a repezit in urma locomotive!, ca s'o
pri ndă pesemne dinapoi, dar s'a vawt indata c~ tbatli munca asta e Z ildamicJ ... .
Par' că Îfltr'ad lns m a şina s'a iUlit de asta
dată ş i alerga at!t d e ne oune şte cl de
când circula "teleleul" prin !ocUlite a1)

BdglJl!(/,

ruseşte:

persol1l lul trenului.

'04
ce!te~ Inci nu s'a latamplat ca să alerge
adI de repede.
Şi b1'Qatfo, sarmana, a fost nevoiti

s.l se intoard cu m3inele goale impreuni cu naclalnicul şi cu jandarmul şi s'a
lncheia un ",.otocol 1) iar pe urma: s'au
trimis dtpe,i tuturor statiilor de pe linie :
«O lo com ofivă o disparut singu1d, lual~
md8url, 7 t ltgro lio ţi ,. .
Ce raniel ., produs a ceast~ depeşl pe
taatl linia, e lesne de Inteles! Mal tntli
nu f/P priceput d epeŞ41 . Ce inseamnl . 0
locomotiva a dispAru t singurll 1" Cum
poate ci rcula o locomotid si ngu ră? Şi al

doilea ce lOIlf'amnl cuvintele ttluati mi suri 1, Ce alte mlfUri se pot lua, afarA

de depe,i?
Ş'au

inc eput

să

2boaJe

dtpeş il e

pute

toatl:! IlniOl, lelef,!r aful lucra ( U draci I Toale
stalhle S'ilU inttlt5 inlrt ele ~i grozava

veste s'a i mp r ~şliat lt pede in toate tltgurile şi in toa te I bguJOarele - şi ce slHi
mai spun 1-a fost o larvă nemai po.
menHj.
Aşa bll ,,~ · oa r a la noi la Heisin se ş i
povesjea cAti oameni au fost omor ili, căci
a şa Ii· a fost dat sl1 ml.arl de o moarte
atAt de grozav' şi de crudl, tocmai in
ziua de Bo, ana·Ra blJ. dupa I1chilantl1"I ...
Se vede ~ a, a li-a fost scris 1....
Aşa se vOl bla la noi la Helsm şi in
toate t1rgurile din jurul HeisinuluJ $i nu
se pot dearrie r.upâ r~ rile si nJcazurUe pe
cari le-am indurat cu totii. Dar toate a·
cesfea DU Inseamld nimic pe IAngli ami·
r~ci uneJe şi supâd rile slrmanilor pasageri
1) Protocol, ru seşte : proces verbal.
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,ăma,1 In stalia SoboUvc.a, in mljle>cui drumului, flra locomotivli, ca o hUm ă fl,l plslor, Ce erau si faci? CI
doar era In zi de BOlana- Rabe. ajun de
~rb:Uoare ,1 unde si se ducă? Doar.
sti-şi facă s ărblt or ile ,in ta rgu şar f Fru-

moasl petrecere de
Şi

pasagerlJ,

sărb.ltort,

sărmanlJ,

halal 1....

s'au slrAns cu

totii gra madă intr'un eollitar ,i au inceput a se sfătui Intre ei ce· i de facut cu
. fu garnicu.- clici a,a au poreclit ei locomotiva displruta care li- a făcu t buclucuJ.
~ ci

nu-Î

pgă

ca o cogemile

maşi ni s ă

zboare a şa deodatA şi singu ră peste toată
linia ! Cine , tie ce se poate inUmpla cu
acest nenorocit fugar!
Este cu neputin,a ca IJfugarnicul" sl nu

se Îol.llniascl1 undeva cu .. tcleleul" care·i
ies" In cale venind din Helsin şi Itecand
prin Zalchevici la Sobolivca. Ce-o r sa
se fa că pasagerii ce ilalti, sllirmanli ? Şi puterea lor de imaginare j-a fAcut să- II 10chipuie o ciocnire, o catastrofl1 Ingrozitoare, cu toate urmările unei catastrofe de
treo. Ei vedeau dinaintea lor toa tă nenorocirea I Vagoane răstu rna te, r011 ch ute,
ca pete o meneşti, picioare zdrobite, m3ni
rupte ,1 geamandane strivite şi stropite cu
sânge ....
De odatA o depeşă! O de pe şă sositi din
Zatchevicil Ce scrie în de peşa ? In depe ş) scrie :
.,In clipa oslo a Irecul cu o iuţeală uimi/oare

prin Zatchevici o locomotivd cu doi pasagt ri.
Unul pare sl1 f ie evreu, al doilea popd. Amdndoi d/1dtQu din mnJti, nu se ,tit de ct. Locomotiva a displirut spre Heisill'.

1U1
ŞI

acum' abia a Inceput adt\r ~rata
Cum a,a ? Un evreu şi un popa
au ditplrut cu locomotiva ? Incotro au fugit ? ŞI de ce ? Şi cine o fi oare evreul ?
Una-alta, tura-yura -, şi in cele din
lUmI s'a aliat că evreul e un sobolivcaa.
eare ? Cum, nu-I cunoa şteţ l'~ Care altut
dedt Bercu oietarul din Sobolivca :Dar cum s'a aflat el-f el ? latl aşa s'a aflat! Evreii din Sobolivca juri că
zarvă:

10au zarii
cAnd s'a

de departe stând cu un popa
deslegat malina şi dând d in
mAnl. Ce-o fi fost:' Ce caută un evreu,
UD oletar, cu un popă , când se desle aga
masiaa, li de ce a dat din mAni ? .
Ş i atAt de mult s'a vorbit , i s'a fac ut
atata scandal pAnil-ce povestea a ajuns

In

tArguşor,

adica in Soboli vca, Oi cu lOate

ci targufOTul nu-i aşa de departe de statle, dar pAna ce povestea a trecut din gur ~
in gurI şi a ajuns la Sobolivca. ea a luat
la fie-ce clipă o altă formă. fiecare in
parte a mai ad ilo~at ceva dela dhsul şi
pAn~ a solii acasă la Bercu , povestea c u
popa a capatat o form~ allt de stranie
lecAt nevasta lui Betcu a leşinat. sarmana,
de zece ori Oi a trebuit si se cheme dof·
lotul... Iar In statie au dat n:iva!1 evreii
dld SObalivca, câte :stele's p:= cer, ş i s'a
fltut un tarAboi aUt de mare inett nacealnicul a fost nevoit sa dea o '7'a8poJe"te 1 ) jandarmului ca ~ curete statia de
evreii soD()livcani, .. Ş i dad-i vorba ala,
ce mai cAutAm noi aici ? Poate el ar fi
1)

Raspoj~nit, Tll3eşte;

un ordin .
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mai nimerit sol mergem
mal fa ce evreul nostru

ş i s~ vedem ce
şi popa, stand

pe "fugarn ic " -ad ică pe ma şi na displrutl.

Dar e fGarte

•

uşor

•

sll. spui din

gură,

si

vedem ce se mai petrece pe locomotiva
dlsplruUl J Cine poate şti ce s'a petrecut
acolo? T rebue s:l-i dAm crezare o1etarLllui din Sobolivca. El i sto ~ i~eşte atatea minuni, eli daci ar fi numai, sli zicem, pe

jumltate adevăra t, lnc.ll. ar fi prea destuJ .
ŞI pe cat ,tiu eu otetarul din Sobolivca
nu-! omul cA{Uia îi place sa.

facă

din _

pntar harmlsar !
In primul moment cand a

d is părut

lo-

Bercu o,elarul
mai aduce aminte ce s'a In-

com otiv a-a şa p ovesteşte

- el

nu'şi

ttmplat cu dAnsul . Şi asta nu alt i din
cauza s perieturei, cât dIn catul că n'a
pulut pricepe, zice el, de ce locomohv a

nu voia sl-I asculte

şi

care totuli dupl

judecata sa, zice el, trebuia sa se oprească
1n loc, la a d oua invârtiturl a regulatorulu'. C1nd colo a inceput si alerge
ti mal repede ca la inceput. caşicum zeci
de mii de draci ar fi impills'o dinapoi. Ea
a alerg.ai. zice Bercu, atât de repede indt slăl oii lelegraful ui ii treceau pe dina·
intea ochilor ca ni,te muşt e, capul i-a amelil şi picloarele i s'au tAiat. 111 urmi
clod ,I-a mal revenil In fire, zice el, ,1•.1
adus aminte că locomotiva are un to,maal)
adică UD opritor, cu care o
opri ciad
vrei. Este a,a un fel de mâner cu care

po,'

1) TormrN,

ru seşte :

frâna de oprire.

""
o aprelti ded vrei. Existi , explicll Bercu
oţetarul

dAnd

dm

mAnA ,1 un opritar

mlDi, un opritar de

aenan,

un fel de roata

pe care dacI o invârte, tI bine, ea apasl
m a şinlria şi fOliie loc omotivei nu se mal
lnvartesc, ci stau locului. Dar, zice el,
mal a duce aminte cum de i~a lelit

nu' şl

din minte treaba asta ?!

Şi

deodatil el se

repede la mAner. zice el, l i vrea ! ll-I in·
vârteasd, dar cin eva il apucA de mAnă
, i-i shigA :
.

-

Stop I

Cine era ? Inchipuie-li eli nu era altul

decât popa, mort de spaimA, galben ca
ceara, cu Rlasul stins :
- Ce vtei sll faci" il intrea bll popa

tremurInd.

- Nimic ! Vreau să opresc m aşina 1...
li rASpune Bercu.
- Sl1 te ferească Dumnezeu, ii spune
po pa, să indrlllDeşti sA te mai apropii de m aşină 1 CAci dacll nu ma ascull'
te apuc de guler ş i te arunc jos, ata ca
vei uila că te mai cheam.1i Moscu !
- Pe mine nu mA cheama Moscu, mă
chea m ă Bercu ! ii răsp unde Bercu li vru
!a:~ 1 facă ~ inte l eagă care-j rostul m.1lne-

ru lui cu care se opre ş te m aşinii , dar el
ii taie vOlba,-amarnic popa :
- Nu mai inv.llti alal a, ii !trigll popa,
că ai inv.1lrtit def:tuJ, invArlHi-ai capul,
m.liI blestematule I Mai bine ti-ai fi rupt
p icioarele Inainte de a- mi fi ie,i! ln "C3 le
ca si ma pieI zI.

Iar Bercu 11 spune :
- Poate crezi, păr inţele,

că

viata mea

109

nu mi-I tot aUt de scumpl cum
IlCUmpli viata d -tale?
- Viata la? li rAspunde popa

ţi- i

mlu-

riat. Cât valore ază o viata de elioe?
Şaga asta il sup liră , pe Bereu deabinelea şi, zice el, il trage popii o porUe Cii
să·1 pomeneascli :
- MIU iatai, il zice Bercu, trebue să -I i
fie milă şi de un câine. D upă legea noa! tră, ii zice Bereu, nu trebue să cni oueşti
nici pe un caine, c.li-i un biet animal ne-

vinovat. AI doilea-il întreabă Bereu-de
ce e 'viata sfîntlei tale mai buna in fata lui
Dumnezeu decât viala altuia? Nu ne tra gem cu totii din acelaş neam, dela AŞ i nu ne intoarcem cu toţii intr'aloc, adică În pamânt? Şi înca ceva
- li mai spune Bereu-ia vezi părint ele,

dam?
celaş

deosebirea dintre mine Oi sfintia ta:

Eu fac tot ce pot ca să opresc maşi
inseamnă d am grijă de amândoi, pe când sfiojia ta te-ai infu riat
aşa de tare, că ieşti ia state sli mi arunci de pe lo comotivă şi să omori, ad ică,
un Om !
ŞI i-a mai spus el popii alte vorbe fru moase in felul acesta ş i i-a dat tot soiul
de pilde, incat popa nu mai putea răbda .
Şi tot vorbind amândoi, au zl1rit, zice
Bercu, dinaintea lor s tatia Zatchevici, cu
nadalnlcul staliei ş i jandarm ,i am.odai
au inceput sJ le faci semne, el şi cu.
popa, dar se vede treaba c! nimeni nu
i-a priceput ce vor. ŞI au trebuit sI porDiascI inainte, zice el, adiel spre Heis.ia.
Şi dJllorInd lnainle, zice el, popa 5 ',
muiat de tot, dar lot DU l-a Iisat si s.e

na, asta

ilO

.apropie de m aşin lirle, ci l-a spus numai
aşa, popa adica :
- h spune-mi, Leibcule, ce te Intreb ... !
Ş i Bereu il raspunde :
- Nu m ă cJleamll Leibcu, moli cheaml
Bercu !
Iar popa ii zice :
- Pie şi Bereu I 11 spune-mi măi Bercuie, ai fi in stare să sai jos de pe 10comolivll, cu mine, deodaU,?
Şi Bereu la rândul său:
- Adică la ce? Ca si ne omorAm pe
loc ?
Iar popa ii zice:
- In orice caz vom fi omorAti 1
Şi- j r ăspu=-rde BeTeu :
- Da de unde ştii ? Nu se ştie J Daci
o vlea Dumnezeu,- ai, ai, ai I EI poate
face toale minunile J
ŞI-i lice popa:
- De, oai ştii I
[ar BeTeu ii spune ia ră:
- Ş tii ce ti-oi spune, ~rinlele '1 La
noi, evreii, e azi o zi care se c.heama R o,a"e· R'l be. Şi in ziua a~51 a. zice el, se

noteaza sus, in Cer,

S031 ta fiecă r ui

om "

a fiec ă rei vieluitoart de pe lume, dacJ
trebue sI mai trltiasdl sau să moarl. Şi

,1

să moar~ , i se scrie
ce fel de
moarte. De aceea, zice el, dacă Dumnezeu mi-a scris ca si mor, e degeaba! Ce
ml-i dacă val muri dinb'o Blritur. de pe

dacll. e

locomotivl, sau din cauza unui trlsnet?f
Par'eA aşa , -1I spune Beleu mereu-merglod pe drumul drept, nu pai aluneca ti
al mor? Dacă ala vrea Cel de IUS, ce
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pot face? Dar dac ă mi-a fost scris ca al
r~ mAn In via II, atuncf3 de ce si aar "1
Şi ce sa-Ii mai !lpun ap povesteşte

mal departe B ~ JCU olerarul din Sobo1ivca
fi se juri pe toale jur~mintel e, aşa că · ) poli
..:rede , - c ă nu-şi

aduce amInte ce s'a mai
lntamplat, dar cAnd au ajuns amândoi la
Heisin, zice el,
au z!l rit de dep.ute hf)Jnul ZQVOdll l ui, locomotiva, zice el, a inceput deo d ată sI umble mai incet, tol mai

,i

lncet, ca abia se mal

mişca

,i pe

urmă

s'a .. pucat, adică locc.motîva, şi s'a oprit
locului.
. Ce s'a Intamplat '(
Pe se mne el i s'a isprhit focul, şi o

locomotivii, zice Bercu otetarul, când nu
mai are foc, apa nu mai fierbe,

se mai invârtesc

şi

roţil e

nu

gala-intocmai ca ti

cu omul când de pilda, zice el, nu-I dai
m ânca re ...

Se intelege că Indata el a şi SpUI popei ;
- Ei, plirintele, ce li-am tiPUS eu? zice
~1. Daci Dumnezeu nu mi-ar fi scris, colo
sus, că mai am de tr.ll.it pe lumea asta
cine ştie cAtl vreme, n'ar mai fi fost file la
lI1aşi n J. ,1 cine ştie unde am fi ajuns acuma ?!
Aşa ii spune Bercu, iar popa, zice el,
sti cu oc hii plecati li tace. Ce pUlea să-i
mai rJspund.ll , slrmanul ? TArziu de tot,
zice el, la despărţire , popa i-a Jntins mina
II i-a spus:
- P,o,cet1i 1) Itcu I
Iar Bereu li rlspunde :
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Bereu.

Nu mi cheaml 'leu, ml

cheam~

Zice popa :
- Fie Bereu ! Asculti, mii 8ercule, eu
llid D',am ,tiut ca eşti un - ~ Şi

mai mult n'a mal auzit nici o vorbA

din parlea lui, cAci popa II-a ridicat, zIce
el, poalele antereuluf ş i a rupt-o de fu.gl
a casă, inapoi spre Oolovonlevsc. Iar dAnsul, adica Bereu, s'a dus drept ln târg,
la noi la Heisin, şi a tinut sărb A toril e la

noi, multumind Dumnulul

,i

povestind

poate de o mie de ori povestea dela inceput pânll la sfAr,it, la fiece d a tă cu
noui am:t.nunte I

Fiecare in parte il tragea pe otetarul
din Sobolivca la dansul; vrând 51-1 aiba
musafir de sArblUori

şi să

asculte cu u-

rechea sa proprie minunea asta din zi de
B o~ana · R'J.be, iar noi am petrecut de
Simhas-7hora 1)
tnchipui J

cum nici nu v.li puteţi

1) SlmhaJ-Thora, ebraic : Serbarea Thorei, 1"
ultima zi de sArblto., c a C uştUor .

6HITLA PURISCHEVICI
- IN FOAMA DE MONOLOG -

Poveste in care se vede cum o evrelct1, o li!!·
duutl, cureiu ti zicea Ohitlu şi care Jdeea negustorie cu ceai Visoţchi. a lucrat din rtIspuleri Ire i
ani de zile in Duma

rusască

şi

tn uIt din ur-

mII a sc6pat de armaM pe. unicul ei fiu şi Jin
aceasUi tau:" a fost porecliNJ tu Ibrg Ghifla PIIrişchevici.

RedaM CUl'unt cu CllIi(Jnf de ea itu(JşÎ.

N. 1 . 8

•

Ghitla

Purlşcheviei

- " lan' uifati-d cum s'au adunat aicea, parc'ar fi la panoramA! Topiţi-vi ,
domnilor, cum se topeşt e sarea in apli,
el aieea n'o sI vi se arăte nici o comedie şi nici n'o si vi se spu nă cine ştie
ce poveşti din sfrimoş i cu cine ştie ce
minunltii ce reş ti!
Mi s'a spus ci aieea se gJseşte un oarecare Şuldm Alecht m care scrie .•. Nu-i
ti chiar dota acel Şulam Alechem care
scrie ? Apoi ţine- te bine sl nu te doarA
mâna scriind ... SI descrii tot târgui, dela
un caplt la aUu1... Nu face nimic, clei
aşa li se cuvine tuturo r-şi mai cu saml
bogătaş ilor, favoriţii Domnului, cari şi-au
Închipuit cI toatl lumea a fost flcutli
numai pentr u ei ... Noi trebuie sl muncim

din greu

şi să

tragem pe dracu de coa-

dl, iar ei, cu ajutorul bani lor, scapll de
toate buclucurile ş i de toate nJ cazurile,
şi in cele din urm ă işi mai bat joc de o
fe meie vJ duvJ:, d e O e\' reic~, care tr.ll ieş -
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te din

CeH.Ct câştig.

dia ceaiul V~80' C It"

Eu desfac ceaiuJ .. Vi soţchi" pe: la toate
casele gospodJlreşti şi-I vând In ratt. şi
cu asta lmi cişti g bucata de piine peotnJ
mine

şi

pentru co pilul meu, unicul meu

fiu pe care, din p.llcatele altora, au vrut
II mi-I iea la oaste.

P u teţi

asculta

şi

d-slrn

ce se poate tnUmpla În lume ! ..
Mie mi se pare d. de când lumea-i lume DU s'a mai Întâmplat ca sli se recruteze pe un unic fiu la o maml v.ll.duva,
bltrânA şi sru-adl, care datoriU mai tntâi
lui Dumnezeu şi al d oilea lui Vi80tchi se
poate lAuda că tr.ll.eşte pe lume.

Vorba vine di. trăieşte! A DU muri Îosam n~ şi asta a teli, clei ce poţi avea de
la un pacheţel de ceai, Doamne iartlt-m.ll. !
mai ales cu

con c urenţa

de astAzi, clici UD-

de te intorci dai de un evreu s!rac, care
umblI din cad. in casA vânzând ceai. Şi
atunci nu mai ai Încotro şi trebuie să
scazi preţul : daci acela reduce pretul cu
zece, trebuie s!I.-) reduci şi tu cu cincisprezece, şi dacll acela îl reduce cu cincisprezece, trebuie d -) reduci şi tu cu doubeci.
Dar pânl1 când si tot reduc? Cl& d oară
DU sunt V isoţchi! MI rog, ţi se amldşt e
viata de ţj -i lehamite de ea, zlu aşa !
T oatll n.ldejdea mi-i In fiul meu Moitl.

singurul meu sprijin la bltrânetl. Am şi eu
DUmai UD copil m o şteni re de la blirbatumeu. nu-i fie de deoch i, ce·i drept UD
bliat loarte bUt n'am ce zice. 5Inlt06.
frumos, curlţel, cu toate tnluşirile , d.r
carte D'. vrut si 'ovete ! Şi cum crede;.î
ci n'. vrut ? 51-1 tai buclţl, 11-1 omori
.. bltaie, degeaba! ..

11 7

- .. Care o să·ţi fie rostul În via ţă?
ii zic eu lui Moisl-dacl DU vrei să ' av e ţi

a cdi

şi

rug~ci uDile ?

scrie

şi

nici

sA-ţi

faci

Ce ai si te faci? Ai

măcar

să

tai
frunze la câini?"
Dar el tace ca 2Îdul! Atuneea m'am
apucat şi l'am dat la un croitor şi am pus
ra cale cu croitorul ca să- I inveţe croitaria . Dar precum d·la n'ai pus aţA În ac,
tot aş a n'a PUS-Q nid el, fiindcA zi şi
noapte purta copchilul În braţe sau o 3,juta pe nevasta ceoitorului d.-i cureţe cartofi, ori dira IUurile, sau aprindea maş ina
de cllcat-, şi atuncI asta efa lucru mare!
De aceea l'am luat dela croitor şi ram
dat la un cismar, dar am dat de un ho-

taman care nici una: nici dou~, era in stare
511-ţi dee cu ciocanul in cap şi s1(·ţi spargi
capul.

Aşa fiind m'am dus şi l'am luat deJa
cismar şi l'am dat la un nenorocit de leflUor care nu câştiga nimica, fiinddi n'avea de lucru. L-am luat dari ş i dela le·
gitor ş i l'am dat la un ccasornica r, un şi
mai mare nenorocit, care Îa loc si drea·
gl strica şi mai ră u ceasornicelc, - aşa
spuneau toti dia târg! Atunci la ce bun?
Ca si facă din fiu l meu un cârpaciu ?
l 'am scos dară dela ceasornicar ş i l'am
"dat la un c('aprazlr ca sl-I inve te a Învărt i la roatl , adicA m eşteşugu l ceprazlriei, şi am fAcut În scris cu dâosuJ, cu
ceaprlzarul, pe doi aoi, adJdi doi ani sA-i
iDvâr1cascl roata f.!l.rl nici o simbrie, iar
iD anul al treilea, clDd va şti s'o invlrIeuel bine, sl-i plAteaiici ceva. Şi mi-a
ajutat Dumnezeu şi am dat de ,un m eşte-
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,ugar de treabli, elruialU cam'plAcea blu-

tur_, dar care cu toate acestea l'a Învl ti t pe fiu-meu să ştie a Învârli mult qeai
de grab. de cum ti-am spus. Meteria asta
j-a plăcut lu i Moisl care dupA o juml 1ate de an a devenit un adevârat eeapea·
zar. Da ce folos eli; trebuia sloi mai Invârteascl roata pe degeaba iad! vre'o doi
ani ? Dar dac ă am fA cut a~ În s cri s, s"a
isprAvit !
Şi

Domnul m'a ajutat f i cei doi ani;au
şi ei, şi inchip ui li- v.1 el·i u şor d e
apus numai a,a că au trecut I Oaca an;
putul ri bda câle ~'au petrecut lrt răsti m
pul acesta , sunt de fier, zău a şa! Şi dac.l
5'a Implinit termenul credeti c~ ::,'a sfar? Trebuia mai Inta i să - i caut un loc
sau sI-i caut lucru de ceprih:irie. Dar
un de:'glseşti de lucru ? lea de unde nu-i ~
ŞI eu nu-s decât un om, singură- si nguric' ,
umbland cu pachetele de ceai pe la ca·
sele oamenilor, iar conc urenla e mare ~
trecut

,il

am avut

şi

un fali ment :

Un evreu gospodar luase dela mine trei
hmturi şi j um~tat..: de ceai ca sll.-ml pllteascl\ ia rale, şi iotr'o noapte s'a fAc ut
aevAzut, fu gind la America, dal'ar holera
tOtl'105ul J Cîne s'ar fi a,teplat la aşa
ceva? Am slmllt atuncea c ă toata lumea
a cazut peste mine, ce crezi d-ta , d-i
pgă ? Trei funturi şi ju rn:uatt! a cAte
dou.li. ruble şi doulzeci 1 Ş i asta trebue
. '0 mai lli în tine, caci dad alli Visolehi ca am o allfd de paguba, e Instare
aa-mi mai tae creditul.
Dar ce face Domnul ? EI zice : ltIGhltb , .
, tii una? Atteapta, ci abia de·acuma o
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Il ai de ce Iă te boce şti , d ci 111 vine o
recrutare...I '
Ce recrutare? Care recrutare? Un lingur fiu la o maml văduvl, care multumită mai inUi lui Dumnezeu
apoi lui
Vi501chJ ...? Unde s'a mai pornealt una ca
asta tn toat:i lumea ? Unde·j Dumnez.eu?
Unde· j sovest 1)
Ce era sa mă fac ? Daca li-i dat să

,i

tragi necazuri, se

lntâmplă că

Mois1t al

meu trebuia să se prezinte la recrutare
in acela, an cu ceÎ trei Dep :>ti ai bog.ll:Qşul ui nostru, baetii celor trei Hee ale sate,
blltu-Î-ar cate trei bube negre pe fiecare
in parte şi într'un astfel de loc lnc!t il
poa t ă
şedea I

nu

sta, nici umbla, nici culca, nici

Nu degeaba mi s'a spus: .,Ghitla, cată
d-tale s,lI, nu cadă In

să vezi ca Moisa al
capcană din pricina

celor trei nePOti ai
nostru 1.....
Ei, cum asta ? AI meu e un unic fiu la

b ogăta1ului

ma mă

vlduvl, care multumiti mai lotli
lui Dumnezeu ,i apoi Iw Visolchi.... iar acela e un om avut, un b ogăta ,. un milionar.... Doară că nu mai ex is tă Rici un
Dumnezeu pe lume !
Dar puterea baaului e mare. RInd pe
rlud au fost chemati la recrutare, UDul
dupa altul, nepotii boglla,uluf. Mai IntAi
uoul : nNB g adiţ" .1 04 , apoi celAlalt : "Ne
gad/I a 2)". Iii poli Inchipui In ce bal eram ! Clici. Doamne fere,te. dacă i se
apune şi celui de al treilea .NB flod1lG .''',
1» "SO'iur' ruatle: CO~tiiDţI.
2) .,Ne godlţa" ruseşte : .. DU-! bun".
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atuncea e val şi amar tie Mald al meu !
ŞI par'clI: lucru facut intr'adins, spre
marea mea nenorocire Mois:t al meu e,
nu·i tie de deochiu, un bietan voinic,
fMI nici un cusur, un vl.lljgan şi jum.ătate.
Asta adicl, insamnli, eli nepolii boglltaşu
lui nu sunt nici ei bolnavi ca sl! nu facli
armata, dar doftorul are cu dân,il altJ

socotealll. .. Cum

zăreşte

pe vre-un fecior

de bogAta,; Indall "N. godi/al"

şi c ală

de-i fi ceva, daca poţi I
Ce era să fac? SI tac? Repede am
alergat la p7edsedatel 1)
aşa

şi

Î-am spus

:

- "Doamne, boerule I Pe cei doi nepoli ai

mata

şi

bogataşului

i-a

şi

sculit de ar-

daca o merge treaba tot

aşa ,

o

si vie rAndul lui Mois.1 al meu şi Moid
e- zic eu-unicul meu fiu ;i sprijin pen-

tru b:ttraneta 1"

Dar el se tnfurie grozav şi da poruncă
să mă dee afarA de la prisutatvie 2). Ş i
pana să-I cbtme pe cel de-al treilea nepot al boglla~ului. doftorul i-a şi spus
liNe godtfa II' şi mi Pau şi strigat pc.

Moi~a; ,i mi !Jau recrutat, iar el a şi depus jur.ll.m.lntul şI i s'a spus: .Na levo,
na pravo !" 3) şi Pau trimis in gubernia

Harcov.

Ce era Să fac. SI tac? Repede am a ·
lergat la p7edBedatel şi i·am tras o "bun,l
dimioea 'ă"j

cum

ştiu

eu :

- "Pe copiii celor bogati ii scutiti, iar
1) Predsedatel : preşedinte.
2) Prisutsfvie: consiliu de recrutare..
3) Nu la'o, nu pTlIwr .I,..a stinga. Ia dreapta",
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un sinrur fiu la mamJ . vlduvl care
mul11mitlll mai inW lui Dumnnzeu şi lD
UnDa lui Visotchi 1 ••, Unde·J 80VUt ? Un-

pe

de·1 Dumnezeu ?"
Se intelege de la sine c.I el a dat p&runcI ca .jldovca" sa fie fsgonitl1. dar
j Idovca nu se Iasi şi pleacl deadreptul
la gubernie. Ia gubemator, ş i i se arunci

ia picioare:
- .Doamne, conaşule. iată aşa şi ata I
"Tre i nepoti ai bogataşului au fost scutiti.
iar pe Moisl al meu, un singur fi u la
mamll vaduvA. care mul1umitâ inainte de
toate lui D·zeu şi apoi lui ViSOlchi... tu
loc 511 am un spnjin la

b.lilranel11 ..• Un·

de· i O-zeu? Unde-i dreptatea?
Ş I gubematorul mi asculta şi- mi spune
sl-i a ştern totul pe hârtie. Dar eu li dis pund :

- .,Doamne, boetule, ce-li trebuie
hirtie? laUl iti spun eu, cu gura mea,
cum

stă

cerceteze

chestia :
şi

ascul tă

i vedea

,i

trimite

să

se

dl tot ce-li spun e

sfânt ca sfanta Thora 1"
Dar. el Îmi zice iar:
- "Puce totul pe hâ rtie, pe hIrtie !"

eu ii raspund:
Cucoane, eu nu-S o evreica de celea deprlns.1 cu jalbe li nu ma ocup cu
denunturl ! Eu ili spun ce m~ doare. Cei
'bogal' sunt sc ut Iţi, iar pe aceia cari sunt
unici fii la mume v!duve ii recruteazA" ,
Şi

-

Unde-i O-zeu? Unde i dreptatea ?"
Zice el :

- .. Doamne, dar ce vrea evreica asta

de ,Ia mine ?/f
Zic

eu :
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-

ti d

"Vrea ca. adevlrul

să

laa1 la ivtaLl

i se dea tnapoi pe tiul ei care o 10-

treime. Alta nu vrea nimic I Cerul ti plminiu! au juruit ca adevitrul sa iasă li.
lumină precum Iesit piciturile de untde-

lemn deasupra apei 1" ...
ŞI mi se inlurie gubematorul ,i dă porunca. ca jidauca s1:l. fie dat.l a(ar~. Da:
jidauca nu se Iasă, vlode tol ce avea ia
casI
pleac. sA caute dreptatea tocmai
la Petersburg. la Pe!ersburg este UD
.oent2ch dati) ,i un vnutrenlch lUl 2)
.. UD sinod. ŞI chiar de-ar fi lost nevoe
sJ m ă duc la Tar, n'a li fi nimerit ? Cu
dreptatea POli merge ş i Înaintea lui Dum-

,i

Dezeu I
Cum am ajuns la Pl!tersburg a inceput
buclucul cu 1)"ra/)oj,te~tvo 3) şi cu izgoDirile, şi de isgonire mie nu mi-i teaml.

Tea mă am numai de Dumnezeu şi de Tar,
dar de nimeni allu l, Itindcl eu umblu, zic
eu, dupA dreptate. Dar panli una -alta, trebue să mlnAnei ceva, c:ic i altfel mori de

foa me. Ce-l de fa cut? Cu cer ş (f!.t l n' am
fost niclodat. obişn!litlL. MI·a dat prin
minte allceva: Pdersburgul nu-i sat, ,i
slavă Domnului, evrei se gasesc berechet,
Iar ceaiul lui Visolchi e loi a lat de cu-

Doscut şi la P~teTsb u rg. To'i cillov1I1c1i 4)
beau ceaiul lui Visolchi. Şi eu aveam de
a face numai cu p ri8td8tVtt5)

şi

cu cinov-

1) VlH!ruJth dtl, ministerul de rhboi
Vnulrtni€h dtl, ministerul de interne.
3) Pr(lW)jUtlstvo, autoriz'1i. de. IOQJi Îa aOlIl·
mUe orqe nlatşli.
-

2J

4) Clnuvnic, funcţionar.
!I) prlsuJnlt : coasililll de recnat&rc.

123

nici li am Inceput să li duc pe acasJ ceai
de-ai lui VJSOCchi, dându-I cu plata In raie
li multumiti mal !nlll lui Dumnezeu II la
unnă

lui Visotchi mi-am

,i

ctştiga t

din greu

DU numai cele trebuitoare. ca am putul
saei trimit ceva bani lui Moisi al meu I~
pole J). cite odall o Tubll ,. altoli dati
dou ă .

Numai. un singur lucru era rău de tot :
.' Dacă a, fi avut o p71J.
lJCjitellllvo la Petersburg. a ş fi lo!\t o Jmplrlleasă ... Dar in loc dt: 'TQ VOjl ~ l Bt!1G
am avui amlr.liciuni. Şi luptam cu moartea, c ăci mai -mai era sa fiu isgonitl din
Petersburg, ,i du s ă cu 6tap-ul 2) a,a
cum a (lrinduit Dumnezeu.
".a vo1t I~ L8tvo

Dar Domnul s'a indurat

,i

mi-a

SCOl

10 cale pe o doamnă care s crie la gazete
-Dumnezeu saei dea sAnatale ! - şi ea
m'a scApat de toate mizeriile, caci efa UD
adevlu t inger, zău aş a ! Ea ' m'a f.1cut
u-I cunosc pe Pe,goment 3), de sigur
ci ai auzit de da.nsul ? EI era in Duma:

dintre aceia care v orbeşte, un om de
dee Domnul vial ă lndehmga ll.
Ce n'a f.lc ut el pentru mine ? Mi-a dat
Inca o scrisoare, către Dllte
o scrÎsoare
oameni pentru care trebuie si ai un noroc deosebit ca sa. te apropii de ei-Iar ei
m'j,u ascultat şi m'au trimis unul la altul
ti apoi la un al treilea, la liece dati tot

UDul

zah~ r. să- i

,1

mai sus, tot mai sus,
1)

.....~

şi

am lnC,epUI si

Pole, regimenl.
Etap, eteortt.
Pugamtnt, membru matcant al Dumei , . -

,u
vin in

D um ă

neori de

aproape In fiecare zi

două

şi uori pe 'li : am ascultat tot

ce se vorbia In

D umă -ş i

acolo de vor·

b it vorbesc tOli! Dat mai frumos decit

tOli vorbia

PCTgam ~nt.

EI, c"nd incepea

sa vorbeasca, fii spun drept, era in stare
să dar:!me pAretii şi să faca 8::1 plângă
până şi pietrele. Ai d·ta idee cine era

P ti'Tgamf.nt ;. .'

Oi" aceasta cauză el avea du$mani ib.
n umi, ce s:Hi sp.m? Duş mani cari ta,-

ctau fel de fel de scandaluri şi cari se
repeziau asupra lu i ca ni şte c:llOl, ca a·
bia mă puteam feţine colo sus-c.1ci lo-

cui meu in Dumli era intotdeauna la
in.!UUme ",

CAnd imi aduc aminte de acest Per.

gament mi se umplu ochii de lacrimI.
N'ai idee ce om de treabl era, un di.1.·

mant, un brîlfant. un inger, nu alta I El
fşi lăsa

, .

toate afacerile

şi

pe toti musa-

fIrii şi ma aS:ulta pe rn;ne, inlrebându-ml
ce-mi scrie Mois:.!. Ce să-mi s.:rie ? Moisl
i mi scrie d. slavă DomnuluI, nu-i merge
rIu cu slujba. Reghlmentul e fOi-tte mulţu mit de aansul, dar teldvebel-ul 1) ti
face mizerii, il chinueşte mereu ca să· j dee
bani. Ş i se jura bietul Molsa. ca. n'arebllu ·l' ar lingoarea şi toate bolile pe ap.
un fel dvebsl. Du el rAd ea, adiel P~ T·
gGmsnt, clici ÎI pla.cea si rada ş i sa IU.guiaaci...
. Intr' un rind vin la dAnsul, m:& pofteşt e
sa ted şi cum era obiceiul slu, mA int rebi cum o mai duc prin Petersb urg. Ş i
1) Ft ldvtb/!{, plutunier. '

'ZI
eu fi rlspund ci ap !io duci toti aceia
cari se boteazJ pentru a doua oarl. cum
o duc eu. Dar el izbucneşte tDb 'un hDhot
de rAs, clc pe ce sa cadă de pe scaun.

el

-

şi

-

.. Se vede, zice el,

că

d ta

DU

,tH

eu sunt un botezat ?" Aşa botezati ca d·ta. zic eu, si

dee O-zeu să fie cAt mai mulU pe lume.
n dau dracului pe toti botezalli, cl ei cu
totii laolalta nu fac cat pre,ule,te unghia
d-tale dela degetul cel mJc ~ ... "
EI tnsa rade şi mai tare ... Cum dracu
efa 5ă·mi vie in minte că tocmai un ase menea om o să moară aşa. deodaU ? !
Ce să~t i mai spun, domnule dragă, di-Î
pacat să rosteşti cu gura, dar nid la moar-

tea bărbatului meu, O-zeu să - I ierte, n'am
plAns atat cat am plâns in ziua aceea
când mi s'a spus c'a murit Pe7gament.
după Un
Iă-ti pară: atât

Nici

tată

adevllrat> nu trebuia

de rIu. Iii pot spune el
de când a murit Pergament mi s'a flcut
lehamite de Petersburg şi de Duml şi de
toată lumea. Ei, dac'ar trai Pergameld ar
fi cu lot ul altfeL ..
Niselovici şi Friedman, ce sl spun ?
sun. şi ei oameni cumsecade, dar NiselOYici ş i Friedman nu sunt Pergamşnt.
Via plângând la Niselovici sau la Friedman li ei imi spun c, nu mă pot ajuta
cu. nimic, c~ci nu pot merge impotriva
Za'01I-u1u1. 1)
Dar eu li spun :
- .Cum • cu pulilllJi un astfel de zacon? Vezi UD om avut, UD bogllat, Im
') Z=>n.

Ieg~
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milionar, ti cei trei bastarzi ai săi, sca~
unul du~ altul, ea pentru el d facă ar ·
mal ă un smgur fiu la mamă vllduvă fi
slracl lipiti plmlntulul, care mullumlta.
mai intal lui Dumnezeu şi in urml lui
Visotchl.,.? lan 8lI vad, li spun eu, arltali·mi mie o asemenea lege !... O Duma,
zic eu, 9~ nu fie de deoelll, cu atal,a oa-meni, caii vorbesc to ţ i, strigă ş i se fnjurl,
zic eu, şi să nu sară m ă car unul In ajutorul unei \'Mane, care mullumita. mai InUli lui Dumnezeu şi apoi lui Visolchi - --?
Aşa - i , '.ati amutit ? Vou ă va Irebuie,
tic eu, un PIATi,thtvics 1) al nmtru, un
Pu, iş chiV it i evreu-numai el v'ar da de
hac ! lata se Implinesc acu,i trei ani, zk

,i

eu, de d nd sunt la Petersburg ş i m ă lnvlrtesc ln D umă şi nu s'a glSlt unul mă 
car, zic eu, care să deschidA gura impo-

triva unei esemenea t!călcş il, ca să se iea
dela o mamă v a duvă şi să racă-care multumitA mai intII lui Dumnezeu şi apoi lui
Visotehi- singurul ei sprijin la biUrAne1elIn ce lc din urm!i s'a intAmplat, o singură d at ă in tot timpul, ca unul, un basarabean, a

adu~

vOf ba despre voe7l sky

Auzind "voensky pc.winost"
am Ireeârit de bucurie. A, m'am gândit eu,
bine eli s'a ajuns in sfa rşlt la adevArata
chestiune. De~tul de când vorbesc atitea
fleacuri, de-ti vIne diu ! Asta oe sigur se
datof( şte-m ~ gândesc eu in g!ndul meu
-larăboiu lui ş i mterventiilor mele pe 1..
toate ministerele : la l'ot'll ât lt del şi la
pGII' i7lost 2).

1}

Pu rişche~ici. : unoscul u!
rusească.

agltator antisemit

di n Duma

2) Voel/sky powinosf . sen'iciu militar.
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l'tlkl7tnith del dar cind colo ceJa veti?
Absolut nimica! Trebuie s:6 se faca pentru evrei un gheşeft cu .voenaky powi-

PI051", adlclt aa 5Cape cu bani, al tnleles? Evreii sa aibl dreptul, zicea el, si
se ,Ascumpere din 'IOnat. cu bani! Daca
nu vrei 5 ~ faci armata , plăieşii! Cu alte
cuvinte un nou chilipir pentru cei bogaJj
-dal'ar bolera intr'inşii I Iar cei slrael SI
Iad. armatl chiar dadl sunt unici fii la
mume v ~ duve'! Unde-i Dumnezeu? Un-

•

de-i dreptatea?

Dar la loat!!: urma, Domnul a făcu t o
minune, şi In Duma a isbucnit un scan·
dai şi un t.llrliboi de-Ii venÎa sa crezi e'au

Inebunit cu lolii, Mai mult decât toti a
lucrat ca de obicei PurifChevici. Tic.lUasuJ
acesta, ~ nu mai :ijunga, a vrut sA ara·
te cu dove zi ş i cu martori ca. evreii nu
fac slujbă in ar mata, dar de loc r... Nu

exista un singur evreu, zicea el, care si
facă

servic iul militar 1...
AUa n'am mai putUI'O răbda , simliam
că mă arde la inimA şf am sAm deodat~ :
Cum aşa? Singurul meu sustinlUor serve şte mai bln: de trei ani, ba are şi o
ntlg,add 1) şi râsare cocoşUl asia de Purişhe v ici şi ro steşte asemenea vorbe in
fa ta lumii intregi, în fa la tutu ror m iniş·
fruor? Şi cu sa lac?
ŞI de SU'. din g21erie ad ic~, am striga t tare de tot, ca să a ud.1l toată Duma;
- Dar Moi să 21 meu ce fac e 1'1

.

. . . .

. . . .. .

Vrei să $tii ce s'a ln l!plat? Nimic !
Am fost invitata. să ies din Duma de unde
1) Nagmda,

sol d~ .
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te"",

m'au dus la
1) -ca sli fiu dusA
eu escorta, ap. cum a orlnduJt Dumne~
Rul

.

Dar eu liaam SAua verde ci de asta'nu
mJ..i feamJ. Mie mÎ-j teama numai de
Ţar. Incolo de rumeni al·
tuJ, fiindcă eu umblu după adevar şi am
ti eu dreptul la o IHIrte din Duma, zic ~
ca li voi f Voi discuta" despre votnlskl
JIOlOtno8t mumal cu gura, iar fiul meu,
zic eu, slujelte intr'adevli.r Tarului, cu
lo.1te ci e un siogur fiu la mam ă vaduvă...

Dumnezeu ti de

~

In

sfârşit,

Ii·am tras cAt am putut I No-

rocul lor că n'am stat la Petersburg pAol
dupa paşti. clnd a inceput sa clocoteascâ
In Dumă povestea cu sângele pe care
d -cl1-1 int rebuiolează evreii de paşti t
U-a şi fi aralat eu cine vaTali sIngele:
noi sau el ? Dar spre norocul lor cel spura.t m'am .dus de paşH acasă, Iiind că mi
s'a fAcut cunoscut la vuen12 h .d8l el polr:tU mi l'a trimis acasă pe Moisll ş i că e
vorba ca .predsedatel, doctorul şi toaUl.
,n8utstivta al dee de dracu I Cu tolii
au fost pod 8ud 2) fiindcl! s'a Ucu! orevizie ,1 ,'a constatai el el au avut o
adevlratl folbrică de bilete albe... Evrei
au cre,tIni, cine a crezut 1ntr'un Dumatz.eu ,1 a avut ceva ruble la cbimir, pentru acela era .. 1&tI godîla ,l" Iar bielii să
rad, unkJ fectori la mume văduve, au fost
recrutal!...
Dar acum a'a atlrpt, s'a isprbit cu ei t
Nu mal exisll chilipirui acesta de a sclipa
l) Tcum, la aectIe.
2) Pod sud, " dati judedtil".
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de

armat~

cu o Dlm lca toatl.

D~-acuma

toti suntem egali la noi!.. Toli!
Şi de asta te intreb. clcl doar e,ti un
om care scrii, spune şi d·ta, mi se Cltvine sll fiu lu ată in ras ,i In batjocuri
fUndcl unde sunt doi hop fi eu a Ireia?
Ma rog, dacl1 vor sI râ dl, lad -i s:l: rAdA
pinl or plesni de ras, dar de ce m'au
mal poreclit şi PilriJchevici- lua-l'ar dracu
sl-I ia I Clici cu tolii nu-mi zic altlel deelt "Oh1tla Purişch evlci". Cum se potriveşte asta?
Afeea e un targ plin d ~ caragh lo,inişte dobitoci şi oameni de nimica. Nu
face sl1-i descni l ao laltă , dela mic plna
la mare şi din ca p plnl' o picioare?
Descrie-i plin 20) şula m Alechem, descrie-i a,a fel ca toatA lumea sll-I cun oască
Descrie-i aşa ca să nu r'mlie nici unul
nedescris !.. ,

'W) Pali, domnule.

N.T.9

Ifltre oameni sl lbated

Titlul tii Ql iEinal: • TâJJăra pereche "

A
Noaptea na grozav.

Asta era intr'una din acele nopţi intuaecate şi glodoase din preaj ma serbltarilor
de paşti. Totul era Învi11uit În Întunerec.
totul dormia. Lini şte şi pace domoia peste tot, ploi şi peştel e stltea chitic in·
apl şi avea teama sil. seoat" capul afarl.
În lumea lui Dumnezeu, din pricina acestei nopti Intunccate, tl eute şi lin i ştite. Intr'o astfel de noapte Atotputernicul are
mult de lucru. EI nu face economii de
culoare, împrllştie cu mâna piini tot soiul
de fantezii nemaipomenite ş i face numai
minuni.
. Visurile pe cari eroul acestei povestiri
le-a vlzut ia noaptea ceea efau nişte visuri ciudate şi s3lbatece! ToatA noaptea
ii ,'. pln:t că vede p.ll:slri, gliDi, g!şti
şi raţe. Un cucoş roş , tiO:r Încă dar foarte illdrlmeţ şi obraznic, ii sare drept ia
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ochi, râde ,i-i
lul acesta :

cân tă

un cântec cam in fe-

Cu-cu-ri-gu,lnas nlsos
Te vor prinde, zeu, v ă rt08

Te vor bate, le-or lega
Ş i In car te-or arunca,

Grozav te vor chinui
Ş'apoi gAiu-Ii vor suci !
Ş i cuco ş u l Îşi sfârşest e cântecul cu un
cu.. cu-ri-gu, iar eroului nostru ii se pare
ci plsirile, gâştile şi fi tile cari se in·
vârtesc in jurul seu, cotcodăcesc, gl gle,
mlcăe şi râd in chip atât de straniu şi
atât de puternic, că·J scot din $Irite şi
se repede furios la acest îndrlzoet neruşinat-şi de furios ce-i , el se treze,te
speriat, cu inima svâcnindll, şi aude un
sgomot. o gA Iăgie, un tlid,boi. un tropăit
de picioare) şi tipete şi rllcnete 8ăl bate 
ce: «Nu aista! Celă l alt! Aşa - ,da, da!
Pune mâna pe dânsul! Prinde-I ! Leagă-"
la sarna, nu-i strânge picioarele s1i nu ii
e rupi ! A şa! Oata? Ei mişc~-te, c~ noap(ea nu stJ in loc! Marş la clituţl!» şi
simte cl -} ţin oişte mâoi zdravene, ca
n i şte cleş te de fer, cari il l eagă, ii sucesc
picioarele, îl ridic~ pe sus şi-I arunc:i intr'un car mare şi Înalt. In car se mai afli o f.lptud, caşi dinsul, pare-se o nevestici care tremurl toaU"Doi oameni se invArtesc ÎD jurul lor. Unul, o matahali de om,
fArI plUric şi celllalt, tot zdravl Il, cu o
o clciull ta cap. Cel cu capul gol stAjos,
examinea ză carul, roţile, caii, iar cel cu
cleiula s'a urcat în car, tocmai la picioarele lor şi cu atâta furi e el mai si maarl amindoi de frlclL .
.

lJ5

- la seama bine, si au se deslege, d.
nu hlDece, sau si nu sari din Cat, - ai auzit sau ba ?
Aşa spune cel cu capul g ol dtre cel
cu clciula În cap, iar acesta nu·j rllspunde. EI dl biciu cailor şi carul porneş te.

B
Prizonierii fac

cuno,tinţil

In Tnchisoa re

Cum au petrecut noaptea ceea cli n'au
murit de spaimă În COIr, e o adevlratl minune cereascll. Unde sunt ? Incotro ii duce?
Şi de ce ? Pentru ce ?
Djn pricina Întunecimei nici nu s'au putut vedea bine unul pe aJtul, şi numai
când a inceput a se lumina de ziw, au
început a se privi reciproc l i si
schimbe câte o vorbi, pe tăcutelea.
- Buni dimineaţa, doamn1 !
- Buni dimineaţa !
- Aşi putea sa jur ci sunteţi de ai
noştri, indieni.
- Picat să juri, ieşti crezut ş i flrde
jur1mânt...
- V'am recunoscut indatl, dup1 port.
- Asta dovedeşte că ai un ochiu bun.
T rec câteva clipe. Dupli aceea el se
adreseazli iar către ea :
- Doamnli, cum vlfi simţiţi?
- Aşa să se simtli duşmanii mei !
EI mai tace o clipi, apoi ii şopteş te
un te:aet la ureche:
- Doamnli, aşi dori si vi i ntreb ceva.
- Intreabl !
- Pentru care motiv sunteţi acuzată ?
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- Pentru acelaş lucru, ca şi d-ta!
- Vreau s.lI intreb, adic~. cu ce v'aţi
flcut vinovati ?
- Sunt tot atât de vinovati ca ş i d·ta!
- Mi se pare ci su n teţi cam supArati ?
- Suplratl ? Cum sI nu fiu dacA mi
te-ai aşuat drept pe picioare cl'mi plesDesC ochii din cap! Şi d-ta ml! mai intreb i
dad,'s aupllratl ?
- Ce spuneti, doamn ă ! Eu stau pe
picioartle d·tti ?
- Dar care altul ?
- Ă.ta·j el, blestematul cela cu cleiul.
io cap, lovi·l'ar dambJaua !
- Aşa va il zid ? Şi cu am crezut el
d-ta mi strivcşti ! Nu te supara , te rog,
poate te-am ofeDsat !

Asta-i tot ce 'ş i-au putut spune unul
altui. , fiiodel nlltăril ul cu căci ula a tresA·
rit ca din somn ş i bi ciui eşt e caii DU glumi! Carul sare ln hopuri , cei doi indieni
asculti şi aud cum li se sbat roatele ÎntJin şii . DeodatA carul se opreşte in loc
şi ei vid în faţa lor Cf:ea·ce n'au V~ 2Ut
Încl nidoda11 În toatl viaţa lor.

c
Dln" 'o Tnthlsoare Tnb'alta

pf:nlru intlia oară in viaţ ă li-a fost
dat si vadI Într'un singur loc atitia cai ,
vite, viţf:i, porci şi oamf:Di,-oamf:ni flrl
s flrşit! Fel df: fel de care, clruţe ş i şa
rabue indrcate cu tot soiul de mArfuri,
paue tUJpturi vii: gllini , gâşte şi rate
tixite unele peste altele. Colo,lDb 'o parte.
IÎllgur intr'uu car, sti un gânsac incruntat
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ş i prottsteazl , ţipă cu n işte ţipde atit
de straDii, ci poţi alurz i. Dar cine il asculUl. ? Toţi aleargl, toţi vorbesc, toti SIlDt
aferali- ca la iarmaroc...
Şi Într'acoace i-l adus individul cela
cu c!l.ciula , care s'a d. t jos dIn car, iueeplnd a umbla pe Unga prizonieri. Iar
prizoniuii s'au trezit. cu b ă tăi de inimă:
" Ce vrea ! ll fac!! năIă r llul ăsta cu dAnşli ?

Poate el-i desle_gaj Ş -1 pune 1n Uberfale IlJsându- j sA plece Incotro ii vor

duce ochii ?"
Dar vai, 7ad arn id. fu bucu,ia loreăci el nu le-a Ucul nimic alta decât
el i-a ridicat putin mai in sus, pesemne ca 5111 poa tă. fi mai bine v:lzu(i.
Aşa ruş ine

I

Aşa ruş in e

I Sau poate, dadii

vre i să judeci alt mintrelea, e mai bine cl-Î
vede toata lumea I Da, la&' sl· i v a dă lumea, poate s'o glsi vre-un suflel bun
care sI se apropie şi li va lua aplrarea
şi va intreba pe nâta râul cela cu dciul.a :
pentru ce ? de ce ?
A ş a se g indeau cei doi prizonie ri
ne·
norocili, sa rmanii, şi par'c'au ~ i ghicit :
caci S'a g'sit inlr' adevar un suflet bun,
a femee grasa, cu un şa l turcesc. Ea se
apropie, pune mana in car şl - I Intreb ă pe

cel cu caciula :
- Tu ai adus perechea asta il
-

Ce·. treaba d-tale ?

-

Sunt indieni?

-

D'apoi ce -s ? T urci il

-

Şi

-

Dar ai dota aUtia bani ?

in

cat vrei pe

d â nşil?

Daca n'a ş i avea, la ce aş mai intra
cu un prostanac ca tine?

vo rb ă
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Ata

v\lrbeşle

,alul turcesc cu

căciula şi

intre ei incepe o tocmeala lunga de tot.

Omul cu dciula e cece ca gh iata, iar ş a 
lui turcesc se tnfierblntl, la fie-::e d ată

porne,te, dar se intoarce lodaU Inapoi
şi incepe Iar o tocmeală lunga până~ce
cadula se infurie şi incepe a sudw. In
timpul acesta tanira pereche mai schimbi
cIteva cuvinte :

-

DoamnA, ati auzit sau nu?
Aud , cum să n'aud!

- Precum se vede e vorba si fim rlis·
cumparati din klchisoare ?
- Aşa se pare 1
- Atuneea de ce se tocme şte ea attla

peatru noi,

caşicum

ar tocmi

nişte

ga,te 1-

- Vai de noi!
- La~ ·i sâ -şi bată capul cal vor pofti .
numai ca sl. fim liberi.

- Amin, Doamne I
Slavă Domnului că 1alul turcesc a pus
mana in buzunar

şi

scoate bani.

Va să zică mai putin nu ?
Mai pul!n nu J
- Ăsta- j ultimul pret?

-

Ultimul pret I

-Poate ca ... Taci, taci-al dracului om !
Na, line banii, lla I
Şi t1nllra pereche trece dela omul cu
căciuJ a la femeia cea grasli cu şa1 ul turcesc, cu alte cuvinte dlotr'o inchisoare
într'alla, precum vom vedea mai departe.
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o
Printre Dameni sIIbiiteci

De in dată ce au fost adu şi in localul
cel nou, au fost indatl deslegaU li cu
bucurie au simtit plmântul sub picioarele
lor. Ei au început a-şi mai Intinde oasele

ti a se lovarti din loc in loc, ca sa

Încerce dacă mal pot umbla şi de bucu ·
rie mare nici n'au observat ca se află Încă destul de departe de adevArata Iiber !ate; abia după câteva minute au Inlefes eli ae afla intr'o Inchisoare. Caci au

fost

introduşi

undeva într'un colt intune-

cos, într'o parte lâng ă un cuptor cald. in
altă parte Iangă un perete rece, jar fo fatli.

desparUtl CU o scar~ inloars~, ~i li s'a aJezat intr'un loc mâncare şi blutur.!l, llisandu-j singuri singurei, sau elim se spune

In paia Domnului.
Eumina.ndu',i Doua l oc uintă , ei s'au
pus unul in fata altuia, amandoi bosumflati, ca nişte streini, privindu-se amandoi,-privindu-se şi intorcandu-se unul cAtre altul, pardon de expresie, cu
dosul, el într'un coll. ea În alt colt. fiecare adâncit in gAndurile sale_
Dar n'au fost Ilsati 5.1 se gindeasc~
mult. Clici uşa temnitei lor s'a deschis li
au intrat dintru'ntlU şalul turcesc şi dupl
ea un card de femei, una dupl alta. Pe
fieca re in parte ~alul turcesc o lua de
mana, o ducea pană la cei doi prizonieri,
arlt!nd cu degetul ş i spun!nd cu fala ei
!trâludtoare :
- Ili place perechea asta ?
- Cât a_i dat pe ea?
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- la gh ici I
Fie-care a pretuit şi nlci una n'a ghidt, iar cInd şatullu fcesc le-a spus costul
toate femeile au blUul din palme :

şi

Adedrat?
A,a sa avem cu totii

voios I

la figur ile femeilor

~e

UD paşte cu ş a r

vedea stralucind

bucuria, obraj ii li se aprinser.li, ia r În 0chII lor ardea un focuşor. Ş i in d a tă au l i

Inceput u rările:
- Să-j intrebuintezi sa n :Uoa~ .
- SI va. fie de bine.
- S' ajungi la anul cu sln ă tate !
- sa. trAeşli tn bucurie, CU baJbatu1
fi copiii I

- Amin I Asemer ea
nea

şi

şi

d-ta

J

Ase me'

d·ta!

Toate femeile plead.

Du pă

câteva clipe

şalul

turcesc se lntoarce ~i larAie in urma ei pe un barbat, un individ slilbatec,
cu parul ,rai voi şi roJ. Ea il apropie cu
aceiaşi lat.li stră lucitoa r e de bucurie:
- lan ~ te văd, ca tu doară le pricepi! Ce zici de perec hea asta?
Individul cu ~ r ul vllivai se uita cu o·
chii sai salba teci :
- Eu mi pricep '( De unde ştii că ml

pricep '(
- Tu ieştl doa ră UD evreu CU cru te ti
unde-l carte acolo-i ş i deştep llciune . Ce
zici tu? Aşa-I ci Domnul ne poate bj.
rizi un paşte fericil, c.li.· i o pereche, o mi-

nune '(

Omul cu ~rut dlval Î şi neteze şte
burta , ridică ocbli in sus, ti face o m.tnl
ev l avfoa ~

:
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5:i dea Domnul tuturor evreilor un
pa~ te

fericit I

Ş al tii turces: şi anul cu p~rul salba·
tec pJeac~ ,
perechea rlmane Iar singură . Stau muti amandoi, suplrali unul

,1

pe altul, caşi mai inainte. Ea scoate din
gâtlej un Ion ciudat, un fel de tusâ ,imestecat.1 cu un tlpiU, iar el intoarce ca-

pul spre ea:
- Doamnll, ce-i cu dota ?
-

bine
de

Nimic I Mi a venit un dor de acasă.
Prostii , Trebue sa uităm totul. Mai
să

vedem unde ne afllim ti ce avem

făcut.

- Unde suntem? La dracu suntem.
,j·i vai de z!lele noastre I
- Atuncea ce·i de fileut ?

- Mai intrebi? Nu vezi că ne·au vin·
dut oamenilor sălbateci, cum se dud
nişte găini, nJ~te gaşte sau nişte răii?
- Şi ce or să ne faca '/
- G rozăvii or să ne fac.1i, căci pe
ctnd eram miculă de tot am auzit poves·
tiod u -~e lucruri grozave despre oamenii

s!lbateci pe m~na cărora incap UDii dintre ai D oşl ri ...
- Ei, poveş li!.. Nu mai crede in tOAte
pove,tile b.abeşti !
- Nu-s poveşti b~b eşti I Le-am auzit
eu singur! dela soră- mea .... S o ră-mea povesteşte coli sunt mai rei decit fiarele săl
batice. O fiară salbate:ă dacă pune m ~na
pe vre-unul dintre-ai noştri 11 sfaş ic ,i-I
mAnand. ş i atata tot, şi daci " ..
- Nu mai sjlune, doamnli. Mi se pare
eli d-ta prive şti lumea prea peslmistli ...

- Cum

O

privesc ?
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- Prea pesimista !
- Ce insamnâ pesimisU ?
- Asta Jnsamna că priveşti totul prin
ochelarii negri.
- Unde vezi d·ta ochelari?
- Ha·ha·ha !
- Ce rideti?
- A, doamnâ, sunteti cam ....
- Ce sînt?
EI a vrut sa-j spml ce este, dar deod a t.ă se deschide uşa-şi , cetiti mai depa rte.

E
"Mi m i,l Chlml,1 Chilipir I

Se deschide uja ji deafară in tră Ci
o furtunl1, ca un întreg pole 1) de soldatl.
o c eată de băe taşl , copII cu obrâjeil roşi
şi cu ochii negrii. Cu lotii se reped deo-d at ă subt cuptor.
- Ei, unde- s? Unde-!? lată-1 colea,
iata-i J Ei lancule, B ~rcu l e, LupuJe, Ilie,
GheteJ, venili mai repede f Mai repede f
Şi abia acum inctpc pentru perechea
noastr.!i adevărat ul infern : un şir Intreg
de n ~caz uri. cIDmui, torturi ş i batjOCUri
fărA slarşi!. Ceata de copii s'a năpustit
asupra lor ca nişte adevArati silbat~i şi
au Inceput a sări şi a juca in jurul lor.
privindu-,i din toate partile şi b ătâ ndu-şi
joc de ei ln toate felurile:
- Mii' lo ş cu, iar.'le uiti ce nas I Maha-ha ,
- E un [lăsai, mâi Bercu, da ce nboi !
1) POIe,

twseşte ;

regiment.
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Lupule, ia tr;ge-J de nas!
Ba de plisc. mâi Ilie, uite a,a !
Mai tare, Ghtlel, fl-I sl inceapl
.a striga I

- Sunteti toli oilte

proşti!

De strigat

ei atrig~ numai atuneea când ii flueri!
Nu li place ca să fie fluit!rati. Ca do-vadă

iata incep sA fluier: ffiu I

Tana,a perec he incepe sli se bosumfle,
roşeşte , lasa nasurile in jos şi pornesc a
!triga amândoi deodatA:
- MI mir- m ă mir-mă mir!
Jar baielii ţin cu totii iaanul, pr~pldin
du·se de rls:

- Chimir I Chimir I Chimlr 1
Tanl Ta pererhe se infurie ş i mai mult
şi

.triga

şi

mai tare :

- Mă mir, moll: mir, mă mir 1
Asta place şi mai mult bandei de şal·
tiei ca,1 abia se mai tin de ras şi strigă
şi mai tare :
Şi

Chlliplr I Chilipir! Chilipir!
vrând să se intreacă in lipete unii

pe alt,j, camera se umple de
strigăte şi

de o astfel de

aşa fel
galăgie, c ă

de
p-

Iui turcesc vine in fuga mare-Dumnezeu
să- i dee slnătate J-a pucă unul dupA altui pe şol ti ci de guler şi- I isbe şte afara,
dupâ - c~ mal trige fiecJruia clliva pumm
şi- i conduce cu un bles tem indelung:
- Balll ..\'.lI Dumnezeu Bă vă b at~ ! Arz~-vJar focul, b ă tu-v 'a r holera Să vă bată
rând pe r.lnd, O-zeule Doamne, ca să
nu mai râmlle pIna in paşti nici unnl de
voi. Dumnezeule mare Atotputernic !
Sc ăpAnd de acest infern, perechea noastră nu , -a putut veni in fire mult:! vrtme.

,i
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Ţipetele

mieulilor

grozave, f1uierlturil e . ti rasetele
sălb ateci

li-au mai rlsunat multă

vreme In urech i. In urma el a Incepul a
privi in jur , i v.u:ând

c~

nu-j bine si

atee ca ~ jeleascli şi sll nu mlloânce nimic. s'a apropiat ineeUş ar de mancarea
ce li s'a preglltit. adresându-se către ea:
-

Doam nă ! PAna
In gând urată ?

când vreti si!.

stati

E timp sl1 mancaU
ceva! Lumea-j lume, ce sl·i faci, zău ala,
ti nu-ti poti stupi sufletul. Nu uitati ci

ala de

n'am mAncat nimic.
-

Mănâ n că d-le

sln.litos, eu nu mlinanc.

- Hm, .. de ce ? Aveti
post?

astăz i

zi de

- N'am nici un post, dar nu m an~ n c .
uite aşa!
- Credeti că aş a o sloi indlal! minte ?
Cu greva foJamei? Vl chinuiti degeaba l i
atâta tot J

-

Nu , tiu cum se poate manca, nu-Ii

intră pe gAt!
- 81 i nt ră, zeu aşa, intra,
Imbucăt url e ca un sfredel.

clei prima

- Ce?
- Un sfredel!
- Curioase expresii 1
- Ha·ha·ha-ha!
- Iarlişi ha-ha-ha·ha ? Ce g~'SeJti de rb
aicea?
- Mi-am adus aminte de ovallile b~ielUo r J
- E, şi asta-j de r.2s ?
- Dar ce vreti? SI plang ?
- De Ce n'ai ra,. domnule, atunci
cAnd au fluerat ?
- Dar ce credeti c'am făcut?
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- Mi se pare ca ai protestat şi ai stri.
gat din r~5pltteri I
- Eu am strigat '( Eu?
- Dar cine a strlg.it? Eu ?
- O-trl aiI incepu( a striga mai intăi :
mă mir, mă mir. mi mir!
- Nu re suplra domnule, dar d-ta ai

Început a strtga mai tntll: ma mi(,
mir,

mă

mă

mir!

- Ei şi? Ce mare fUline e dad eu am
fost Intiiul care am strigat: ma mir, mă
mir,

mă

mir ?

- Şi ce mare rUIine dacă şi eu te-am
ajutat strig!nd impreună cu d-Ia: mi mir,
m~

mir, mă mir?

- Dac2 nu-i nici o rutine, atuncea de
ce ali '.!isaf nasul in jos, doamna?
- Eu am lăsat nasuJ in jos?

- Dar cine a lasat nasul In jos?
- Ah, clt e de
tuia !
Păcat că

uşor să

vezi naaul al-

aceastA interesantă conversalie

n'a putut continua mal departe. Au fost
intrerup,i tocmai la mijloc. Era ,alul 101'-

cesc care domnia In temnita lor,-:um

se descrie In cele ce urmeazl.
F
Execuţtil

lemellor

Şalul turcesc n'a fost singura care a
domnit peste ei, In InchiiOare. Li·a fost
dat să mai faca li cunoştinta unei alle
făpturi salbatice, o fată uscătivl cu; bro·
boadl rOlie in cap. Amlndoul au Intrat
cu mAlnele pline de mincare: o strachini cu
orez amestecat cu mazere ş i cu fasole, o

N. T. l0

"6

farfurie cu cartofi fierU cu oul tocate

Cu peatelca piinI cu bucJU de mere

şi

şi

a-

June salbateee.
Intraud cu m.tncarea fata ceea cu broboada rOfle a ar.!tat perechea, zicind şa 
lulu!

roş

:

-

Vai de mine, ian' te uiUl , cucoanJ,
că nici nu ~' au alins de mIncare!
- AUI griji s.li. nu mai am panll!n paşti .
las'el-! hr ănim noi indată . Eu am
iau
. to brate şi am d-! tio, iar tu ai sa li
bagi m.lncarea in guri cu deasila. Ei,

sI-'

fata

h~j.

ce stai? Ce

acrl,neşli

din

dinţi?

Dar ce naiba au llrlt pe mine ci
nu II mai tace gura şi strigi mereu : M ă
mir, mi mir, ml mir '/
- Arzl-te-ar focul să te a rd ă, toanll
ce eşti I Scoale· II broboada de pe cap, ci
ei nu POt suferi culoarea ro,ie.
- SI le fie de cap I
- Ba lie, de capuJ t ă u, că tu ieşli mai
de preferat. latl aşa ! EI? De ce nu-i
ba gi in g ură orez ,i fasole '1
. - De ce nu-i ba g În gură? Despre
mine, I'aşi tndopa pAn.2i mAine, dar ve zi
fi d-fa ca DU ae IaSă . Da din cap şi line
gura fnch'd.
- Dar cine il a sc ultă? la strl.nge-l
pulin de gAt şi o si deschid" Indata gura.
lala ata I Bagl-I In gurI mIncarea! Indoapâ-J J
- Vai de mine. sUpârui, lea vezi şi d· ta,
~ prea holbeaz ă ochii î SI nu cumva II
se lnece 1
- Ba lneael-fe tu, ca de line putin
imi pa~. Cum sAse Tnece? Da ce, asia-i
pentru intlia oarl la mine ? Bagl-I mAo-
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aşa J Eu sunt gospodinâ de
UDU de ani, cu ajutorul lui

carea pe gat.
doulzeci

ŞI

Dumnezeu. Acum bagll-j tn guri O bucati de mlr

,i

un miez de nuc.ll. Mai

dll-I, mai dll-i, nu fi sgArcitl f I
- Da nU-I sgârdtll! De ce sA fiu agArciti? Parci-i al meu? At!ta numai ci
mi-i milll de biata filolă !
- EI, asta-i! Cum vă place fala mea?
O biată flinlă ! Dar ce, ti facem vre-uD

riu, ferească O-zeu? Facem totul tn
cinstea sfintelor sărbltori de pa,ti, a,.
să·mi ajute O-zeu! CI doar ă nu i-am
hrlnit o singUJ ă pereche de palti ! lea mai

adol ol,te alune şi gatal Pentru dAnsul ajunge acuma, ca. el e sltul. Acum sl o
luăm pe t.a ,i si incepem treaba dela în-

ceput, adiel mai int.'!l orezul cu fasole.

- Să-mi fii dnlltoasl şi sl-mi trae,ti,
sli,plnA. Dar pe Cl: cunoşti care-i "el" şi
care-i "ea oll ?
- Bat.l-te focul să le battil Eu ii
spun să facI lreabl şi uit~-Ie la ce se
gJndeşte ea I Maril:l~le mal int.li, proasto,
I~~te şi tu gospodin~. ii vei intreba a·
:uncea. Deocamdata cat~-Ij de treaba şi
f.f ce II se pOIunceşte. Ala-mai dl-i,
mai dl-j I Nu econemisl, caci asta o facem
de afinte~e sArbatori ale pa ,te lui, de

pa,1I I

SfAriind executia, cele douA femei s'au
clTat, iar u,rmanli şi chlnuiţii noştri prizo.nieri au rAmas singuri. Ei a'au aduat a·
mAndol intr 'un coIr. It-au pus capetele
Ingindurate unul IAngl altul ,1 ,'au ad!ncit In g.nd~ui triste, cari se ivesc foarte

1<8

rar, doară cu
moriii.

O

jumatate de adl inaintea

6
Viermel. cind. In hrean .:reda ci nu existi c.". mal dulce.

Nimic nu te apropie şi te imprietene,te

ca necazurile. Cea mai bună dovadă o avem cu cei doi nenoroci'! eroi ai povestirii noastre. In scurtul timp pe care l'au
petrecut 10 inchisoare, ei s'au potrivit
cu caracterele, au inceput a se pricepe
\Ului pe altul dintr'o privite, au 'ncetat a
se rUlloa uDul de altul şi atata s'..au imprietenit că au Inceput a se tutui şi a se
drJgasU. EI li spunea ei : .,sufletelule !" şi
ea lui .. dr3gutu1e 1Il, iar şalul turcesc li
broboada cea roşie, intrAnd, nu se ma i
.atutau privinduoi.
- Ce zici de perechea noastră ?
- Trlesc ca nişte hulubaşi !

Ei, vezi cum s'au ingdişat b.
mine ?
- Să nu fie de deochiu 1
- lea pune mAna pe ei, ce zici? Vezi
cum au prins grăsime pe ei ? Ai? Aşa
d'mi ajute mie Dumnezeu, cum j·am hrl·
nit eu Lui de pa ş ti 1"
Femeile cele salbatice îti fac mendrele
li se deplrtează , iar f~nlra pereche ră·
mAne pe gânduri căutAnj sa patrundă
Intelesul cuvintelor rostite de ,alul tur·
cesc : "i-am hrănit Lui de pa,ti" $i de
ce trebue să-i ajute Dumnezeu? Şi amAndoi tşi bat capul şi discută intre ei:
- Ce insamnă asta, drlgutule, paşti ?
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-

Pa,tile, sufJeteJule, esle la

s.llb~toare.

'1IiI.

dlnşii

un fel de sArbatoare a

-

Ce inseamnA asta a libertAtii?

-

Am s.lI. te fac

sA pricepI. La

o

liberdAnşii

inseamnA o mare pomana când prind pe
vre-unul de al no,tri ,1-1 fndoap. cu
mincare p!nll vine sArbAtoarea care se

cheama

paşti .

Şi

când vine s.llrhltoa-

Tea care se cheama palti fi dau drumul...
Acum al inteles ?
- Mai este mult pAnl la sollrb.1Uoarea
care se cheamJ pa,ti ?

- Pe cat am Inteles eu Qin spusele
,alului turcesc, se pare c~ nu mai SUDt
decât vre-o trei zile.
- Trei zile?
- De ce le-ai speriat aşa, prostulo ?
Cele hei zile vor trece
ele ca un vis,
şi va sosi frumoasa s.jrb.:itoare a pa,telor

,i

şi

ni se vOr

deschide ulile

,i

ni se va

spune: "Haide, copii, ducell-vA acolo ' de
unde ati venit fU şi noi o vom rupe de
fugii
- .Ah. drlgulule, ce dulce vorbe,ti
tu! Numai de ar fi aşa cum spui! Dar

mie mi- i teaml de un alt lucru... .
- Jnimloara mea, lie Ii-j Întotdeauna
fricl J

-

Dragul meu, tu nu cuno,ti

oame~

nii sllbateci I

- Dar tu de unde·j cunoşti, inimioala mea?
- Dragul meu, eu inel. de acasl am
auzit povestindu-se lucruri grozave despre eli Sorl.arnea mi-a povestit cI ea singuri a vlzut - - -

15"

- Iar Incepi cu pove,tile surioare!?
Sufletul meu, IasA basmele I
- Drllgutule I A,i vrea sa le uit, dar
nu pot. Ele imi fr.lmântl capul zile tntregi
şi nu mll Iasă .ptea si dorm.

,i

- Dar ce fel de poveşli sunt ele, cI'Ii
fr:lmanta clpuJorul zile intregi
nu te
Ia~

noaptea

să

dormi?

- Drllglltule, dar n'ai sl rAli d~
mine?
- Da de ce si rAd, surletul meu?
- Ala e obietiul tllu, ca daci 11' po~
vestesc ceva, ma razi li spui ci sunt o

proast.li, o fricoas.ll, o cureA plouatl

şi

al ·

leie la fel I
- Iti UgMuesc că nu voi rade, numai povestejte-mi ce ai aflat de la surioa ra ta 1
- Soră-mea povesteşte cli oamenii
pe cari li vedem sunt mal dU ca fiarele.
O fiarl sllbalecă când prinde pe ,inevi
dintre ai noştri, il sUlie, 11 mln&ncă şi
s'a isprăvit. Oamenii ind nu fac aşa.
Când unul dintre ai nothi cade In mIi·
nile oamenilor, e 'lnut Inchis, ti se <il
mAncare şi bAutu ră din belşug pană se
fngraşă bine de tot - - - Ei şi ?
- ŞI cAnd ' se ingra,ă bine de tot, U
ucid, îi scot pielea, il taie In buclll. ti
dreazl şi-l pun In apJ.1<
- Ei, şi mal departe?
- Pe urm:i aprind o focăraie mare, II frig
in propria lui grlsime şl41 mlnADcl cu
oase cu tot I
- Poveşli b:ibe$li! Pllve,ti din O mie
una de nopti! Na ti-o bună că ti-am

,i

4

'"
dres-o J Şi lu, prostulo, crezi IOite?
Ha-ha-ha-ha !
- Ei, nu ti·am spus eu din capul locului

ca

ai

să

razi de mine?

- Da ce vrei

să fac, caod vă J ci nu
intelegi de ici pană colo? Mi Re pare că
ai auzit de o sută de ori din partea ,a·
lului turcesc că ne hrăne,te numai de dra·
gul lui O-zeu I
- Ei, viata me.a, ce rezultă de aici?»
- De aici reesă , sufletelule, că DU
ie,U decât o curcă prostutl!
- A~a e obiceiul d-tră 1ntotdeauna.

ca

să

o(ensati pe altul! Pliu I

- Care d·tră?
- O-lră, toti barbalu I
- Toti barbatii? Aşi vrea să ştiu pe
,ati barball cun oşti?
- Cunosc pe unul şi mi-i indeajuns'lI
- Nu a~ I Ai spus .barbatli· , Asta
Însamnă

ca

afară

de mine, ai mal cunos-

cut pe cineva J

- Ce ai

Si

mai

i sco d eşti

acuma"

- Gata J Ai şi lasat nasul In jos !.. .
Vino Incoace că vreau slH i spun ceva ... "
Aceasta scenl de dragoste e deodat~
intrerupta de ceata de mItitei cari stau la
fereastr/t Nefiind lasati să intre, ei vin
in fie-ce zi la ferea5tra şi- ş i v.\ra nasuriie, fac fel de fel de nebunii, s:ot limba,
rad, fluerl şi la fie-ce dată incep u
strige: "Ma mir' M~ mir J MI mir 1" Se
intelege că la strigătul acesta IWra pereche respunde in graiul ei, dar nu cu
ataia furie ca inainte, ci numai aşa, caşi
cum ar respunde la un "buna dimineata"

152

"bunl- sau la "poftim la mal!ă" "mânanc' slnătos 1"
Oci nu e xistă nimic In lume, m'auzip,
cu care ori-ce creatură a lui Dumnezeu
sa nu se obid:udasd. Perechea noastr~
lnhu alAt s'a obicinuit cu n~cazurile. că li
s'a p~rut ci a,a trebue ' să fie, caşl vie'rmele care odatl intrat 1n hrean crede că
nu existi aU ceva mai dulce.

H
o 'ntllnl,e displ6cutl cu un vechlu
cunoscut

Era inh 'vn zor de ziuă . Afarl era o
cea ţA deaelt. In casl era lncă TnluneTic.
Tină ra perec he mai dormea inel dus. Ei
visau visul lor de aIU.datlf, o libertate
mare fi depJin~, un cer albastru, o iarbl
verde, un iaz argintiu, o moară care se
invArle, bal e ,1 stropeşte cu apt. GA,1i
şi rale se scaldă la mal, glinile se Indoap ă de pe jos. cucoşii cintlf, ple ă rile
zboar ă . Ah, c ~ lume frumoael şi-a creat
Dumneuu pentru dinsul.,. pentru d.lnsul,.,
C~ci penlru cine sunt copacii cei loal(i,
cu crengile lor mari sub cari te poli preumbla liber li voios? Sau pentru cine e
moara pe lân gă cari se hrănesc toti cu
lot neamul lor şi nu Iasă pe nimeni să~se
apropie de ea? Pentru tine e globul cel
mare de foc, de pe cer, care in fiecare
searl coboarA lnlr'o parte a iazului şi In
fie-ce dimineata se ive,te de cealaltl
parte a iazuJui ? Ce n'ar da ei acum ca
si mai pllveasd o &ingura dati, măca r
cu un ochiu, la soarele cel frumos li

I~

cald

'jl Să

,i

mai liml.ll. odatl aerul senin

IvmiDa zilei
vadi moara

toată

şi

,i

libertatea? SA mai
tot ce e in jurul ei?

Şi tocmai in
plăcute şi aurite

mijlocul acestor visuri
au fost treziti şi sco,i afara. Aerul proaspat şi rece al dimlnelii

.plină

de

ceall l-a izbit drept 1n fali

şi

Î-a incercuit din toate păr,ile. Li s'a p.l!.rut că li-au crescut aripi, Ca-5 gata să
lboare in lume, peste caae, peste grldlDi
peSle

păduri ,

departe,

departe,

la ei a·

C3S.ll. •.• Acolo se VOt 1ntAlni cu ai lor:

-

A, musafiri I De unde veniti?

-

De la oamenii cei 1!.lI.Ibatect J

-

Ne-au hranit de

-

Ce Inlamn.ll.

-

E un

Şi

ce v'au facut?
paşti

I

paşti jI

fel de

slrh.lltoare a lor .. . O

sărb:ltoare bun ă şi plăcută,

o

sarbătoare

a liberlJlii, a eliberării 1...
Aşa viseazl tol drumul tAolra pereche
legatli bine, p4n.ll este adusi unde-va ln-

hJo hudili ingustă şi intunecoasl şi sunt
dali jo" in mijlocul glodaraei.... Acolo ei
z~lesc un perele stropit cu singe
o
mullime de p.lsllri legate, tflntite pe jos,
c:'te doua şi trei laolallll .... Intr'o parte
sfau femei şi fele vorbind Intre ele, ri·
,lnd şi glumind.

,i

Tinara pereche priveşte in jur, in toale
pbli1e: La ce au mal fost aduşi Incoace?
Ce cauli aici plldrile legate 1 De ce rid

femeile şi fetele? Ce Insamnl peretele
cela stropit cu singe 1.... Asta·j serbătoa
rea cea pllcull a paştelui 1 Unde-i libertatea ? Unde- j eliberarea?
Aşa se gandeşte tânlra pereche privind

'"
legate care stau tlcute

pl~ri)e

şi

lini,tite

nu cer nici O llJ:murir'e, caşicum ala ar
trebui al fie •... Numai una singuri, o gliRi lCandaiagloaicJ, nu se asUmplr:l. Ea
şi

se zbate din tOate puterile ei, bate cu aripile 1n glod

şi

strig' ca o nebunA:

.Lasa'i-ml! L asati-mă I Nu vreau
al slau' Vreau sa alerg I Lasati-mii! La!iii-ma 1"
- eCucuricu» I smgâ un coca' roş
care sia legat cu doua. gaini laolalta şi
bate din aripi: "Ei ce spuneli de defteptlciunea asta? Ci-el nu vrea sll slee-,
,vrea sa se duca, vrea si alerge I Ha-ha-ha !
Eroul nostru ridkll acum capul, se uita
cu ochi mari 10 spre cucoşul cel roş, obraznicul,
simte ci singele ingheata
intrtnsul. Ar putea si jure că individul
acesta ii este cunoscut, că l'a mai vazut
-

,i

unde-va,

că

J'a mai auzit unde-va. Dar

unde anume? Asta nu poate d II-o a·
mintiască de fel. Şi doarit ii pare alât d ~
cuooiCut, atât de cunoscut f li cunoaşte
şi glasul I Doamne, unde s'a mIi Jnt! lnit
Cu dansul ( •..•
Şi el se mai Inallă pulintel, , 1-1 zăreşte
cucoşul cel ro, care incep;: cu glasul sau
IOpran:
CllcuriclI, mui !lăsai,
Te-au Indopat cu pup'şoi
Şi cu alte buntftăţi,
Ca sti te lae In buc(jţ;,
La cuptor să te g dtlasc6,
In ttll/Q s6 te priijască,
La dejun să te servia scă !....

Dar nu i-a fost dat cfnlarelului nost ru
cel roş ca sI;i termine cintecu l.." Că ~i
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mim cuiva l'a apucat cu alala putere

ata, pe nea,teplatelea.,

ca glasul

,ii

i-a pierit

deodatl ....

I
Ultimul act al tragediei

_ Acesta era o flpluTă ciuddlt şi sălba-·
teci, inalt. cu fala adormită, usdjlv, cu
nişte perciuni lungi, In ciorapi şi papuci,
cu poalele caflanulul prinse, cu mAnlciie
suOea;te, cu un cu'it negru li strAludtor 10 mana. Fără a sta mult pe ginduri, el iea cucoşul cel roş, ii ridica in
sua capul, se uită in ochi, ti smulge trei
pene , şi trage cu cutitul peste gatlej şi
mari 1, 11 aruncă drept In noroi. Bietul·

,i

cucoş

rlmlne in loc o clipll, ca ame'it,.

,i deodatl tresare şi cu gAtul tllat aleargă ş i dl din cap, caşicum ar cauta pe
cineva, caşlcum ar fi perdut ceva .
Eroul nostru se uiti bine la cucoşul cel
tAiat ,i recunoa,te pe vechiul său cunoscut pe care l'a văzut dndva in vis, işi

aduce aminte de cAntecul pe care acesta
şi nu poate adresa
o vorbI iubitei sale' care sta strins lipita
de el şi tremură toata... Iar fAptura cea
salbatecă, cu cuţitul cel stralucitor i,i continuă isprlvile sale, foarte calm, ca un a·
devarat cll.\u. Una după aUa el executi

li l'a cAntat atuncea,

pasarile, le gAdiie cu cu~lul la git II le
aruncl in noroi. Unele se Intind, le abat

slngerAod fi dau diD picioare ; altele dau
din cap II bat cu ariptle In glod. La fiece clipi se ivesc alte vIctime cu gAturlle
tăiate. femeile li fetele cari stau intr'o.
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parte privesc ,i atAta llot J... Ba unele din·
tre ele se reped asupra

pasărilor

laiate

dar vii lnclJ, ,1 le smulg sau le rup penele, iar inlre timp mai vorbesc, ,uguiesc
rid , ca,icum ar curge apl, DU sIngele
unor fâpturi vii.... . Unde li sunt ochii '1
Unde II sunt inimile ? Unde-i mUa lor?

şi

,Unde-j Dumnezeul lor 1...
Ap se gAodesc bielli

,i nenorocitii

no,lrli indiem, cari lot mai stau legali şi
privesc aceastâ tragedie tnfricOflloare,
aceaată crima nemai auzill ce se inflptue,le In ziua mare. Se vede bine acuma
d au fost aduşi incoace 1n acela, scop.
caii celelalte pUari, gâşti şi rale I Se vede
ei, elitl care are au origina tn
bine ca
ladia, vor avea acela, tragic !lf!r,i! ca şi
lumea cea proasta!
Ata dari nu-Î o simpli iscodiTe ceea·ce
se p ove s teşte despre oamenii cei salba-

,i

reci ?

Şi prQfeliile cucoşului ro, 1...
am1jndoi incep să priceapă acum a·
devlhul rece gol, şi t,i dau bine searnl
despre tot ce au auzit ,i de tot ce au
vazut p.tn'acum. Dar un singur lucru Dtt-I
pot pricepe : de ce ,alul turcesc !i'a 11udat mereu ca [)..zeu ~-i ajute pentru că
i-a hranit o astfel de pereche de 8.11rbăto
·rile pa,telui? Ata doreşte O-zeu? Aşa ti
place Lui 1 Ah, ce O-zeu rau trebue să
41iba oamenii aceştia sllbateci !
Şi

,i

Dupl cAteVl minute mindrii

-dieni .),

tAnăra

pereche

") Indieni : curcani.

instltea

noştrii

amoroasă,
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pe jos ca

nişte simpli curcanl

tăiali. Ei

ti-au aşe zat unul peste altul gAturlle lor"
Wate dar calde Inca,
plreau, de de-

,1

parte, el dorm li viseaz! visuri dulci li
aurire. Se putea spune despre
sună şi

ei, cum

versetul :
In iubirea lor devotald,
J..u moarte ca si r'l viaţiI
:VII

s'au despă'rţil nfcfodafli ,...

.

L

I•

•

CU CLISA TREIA

CU CLASA TREIA
Asta, la drept vorbind, nu mai e o pa-

yeate, ci Dumai aşa, o simpl ~ dis c uţie, câteva cuvinte tnaillte de despletire şi o
povat. din p1l'teâ unui bun prieten.
Inainte de a ne desplrţi, prieteni ce...
titori, şi ca o recunoştinţA din parte'mi
ci mi-aţi ascultat atâtea poveşti, vreau sl
vi fiu cu ceva de folos şi si vi Spun
câte-va cuvinte bine simţite, din partea
UDui comis-voiajor, din partea unui om cu
experienţifi.

Daci voiajaţi cu trenul, bine Înţeles pe
o distantl mai mare, şi vreti si simţiţi
ci voiajată, adiel al aveţi pllcere de clIltoria d-trl, 81 DU cumva 81 voiajati Dici
cu clasa Întlia, nici cu claIa doua.
De clasa lotlia nici vorbl, si vii ferialel Dumnezeu. Şi nU vorbesc de voiaj
clei voiajul cu clasa intlla e destul de
pllcut, comod şi luxos. Nu vorbesc de
voiaj, ci de oameni, de pasageri. Ce rost
are, viii intreb eu, ca un evreu Il cllltoN. T. II
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fia sc. siJlgur-singurel şi si nu seoaU o
vorbi ? Clilltoriod aşa se poate Întâmpla,
feriisel Dumnezeu, s!Ii vi desvlltaţi a vorbi! Şi chiar dacA glsiti când-va acolo
vre-un pasager, odatl pe ao, ori dati
de un boer gras, cu fălcile umflate, Întocmai ca un trombooist cafe cântl din trombon, sau o cucoană umflată şi fofuriatl
ca o seaerIl,

sau vre-un strein mut cu
pantaloni in careuri care s'a lipit de fereasul şi nu-I poti urni din lac, chiar de
s'ar .prinde tot vagoDul- , voiajând cu aae·
menea pasageri vI nl1 pldesc tot sOÎul de gînduri triste şi fAră VTcre vli aduceti aminte
de moarte. La ce \'1 trebuie toate acelte?
Şi credeţi eli În clasa doua e mai bine?
Sfaţi intr' uDul şi acelaş vagon cu tot so-iul de indivizi, oameni ca ş i d-tdi, cu aceiaşi ispiti, caii \'or sli. mai spunli. ctte
o vorbi, ca sI afle Încotro vi duceţi , cine
sunteţi
ş i ce sunt eţi , dar siau muţi cu
toţii priviodu-se unul pe altul, caşicum
li·ar fi gura plinl de apli.-şi tac!
Tocmai în faţa d·trli. stli. unul cu o uoghie mare şi cu n işte mu stli. ţi frumoa se
şi aţi pute. jura că vI este cunoscut, ci.
l'a1i văzut undeva, dar ou ştiţi unde ; ba
vi se parc ci e UD om nu tocmai slrlio adiel
uoul dintre ai noşir i... dar cum sl-i dai
de rost daci nu vorbeşte! ? Şi-a rlsueit
mustlţile În IUS , priveşte pc fereasirl şi
fluerl ...
Şi daca cumva
vreţi sI-Î daţi de hac
şi .... -1 Ingropaţi de viu ca sli. DU mai apuce invitrea morţilo r, d. vi adresati lui
10 ori-ce limbli. doriţi , chiar daca allturea
mai stau nişte cre ştini ş i mai ales ni ş te

16.
doamne. Ma i bine e sol·1 fntrebaţi în ru·
se şte:

-

. Iesli ia Ilie

uşibaies

ia

;miel idovolsfit

IIstrietitsa s'vami v'Berdicevit?In limba Doa s tră asta aduce cam aşa. :
« Dacă nu mi în şel , am avut plAcerea si
mA mai Întâlnesc ' cu d-ta la Berdicev !?»
Ş i asta e de o mie de ori mai rllu decAt \'ai
injura de maml !
Sau dac.ll. v! Întâl niţi cu un asemenea
individ undeva in Podolia sau În VolhiDia, puteţi incepe a vorbi cu dAnsul pal oneşte :
- j.Pşep raşam pana ! lezştU t ien nil' milea
zg al es ui/fa pal/a

2'

l armelin ra eturi bil

CQh i iasnoll'clmujllt go

POloţkegu

11"

105-

?-

In limba noastel, asta losamoA : ,,vI.
rog d mI scuzati. daci nu miii Înşel l'am
cunoscut pe taUU d·tr.l din larmelinet. e·
TI foarte bine vbut de contele Potoţki! 1f
Ce-i drept asfa nu-i prta mare ofensi,
dar d armelinel» şi eera biD e vlzut de
COD tele Poto1ki» asta miroasA a «evreu»...
Dar SSSlt ! Mai bille o II vll povestesc
o istorie la care am participat eu singur.
Asta era În vreme de rl,boi. Nefiind
clasa treia, am luat clasa doua. In faţa
mea aveam UD individ care pe jumAtate
plrea a fi creştin, pe jumltate plrea a fi
evreu. Dar pare-ml·se mai mult evreu de
cât creştin . Sau poate im'ers ? Cine po a·
te şti ! Era un bletan frumos, ras, imbrlcat ca un sporlsman , cu o dungi neagrA pe paDfalonii albi, UD cavaler...
De ce spun UD cavaler ? fiindcl tot tim-
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pul se invârtia in jurul unei. «bari,nie 1)>>
frumoasl, o domnişoarl elegaDt imbrlcaOi

şi cu un pince-nez pe nlsuşorul ei sculptat De cunoscut s'au cunoscut chiar aici,
to vagon, şi repede s'a legat o prietenie.
Ea l'a tratat cu clocolatl, iar el a tntrellDut-o mal iotai cu anecdote armene,U, apoi cu anecdote ev reeşti, ,i amIndoi se

prlpldiau de ras... Mai cu

seam~

rIdeau

de anecdotele evree,ti pe care Individul

le povestia cu ap pofta cum se poves-

teJte de obicei Intre cre,tini ,i nu se sinchisfau c1tuti de pulin de mine, ci poate-s evreu
ma simt jenat. ..

,i

In sfarpt romanul lor mergea ca pe
unt. EI sUitea acuma I.lngll dlnsa - la
inceput statuse In fala ei-,i-) privia drept
In ochi, far ea se juca acum cu lanlul
ceasomfcului seu care era 3;ezat fn pantalonii aei Ilbl cu dunga neagrll. Oeodatl,
nu ,tiu In care statie, clei j·am uitat nu·
mele, intri UD evreu şchiop, galben la fala, asudat, cu UD cortel alb, intinde mina
sportsmanului meu cu dunga neagr.l pe
pantalonii albi li ii se adresează c.
rat tn limba noastrl evreiascl :
- " Şalom Alechem 1)1 Te-am recu·
cunoscut indata dela fereastrl. Pot si-li
predau complimente de la unchiul d-tale
Zalmao din Maneatrlcih)
Se intelege de la sine că chiar In aceiaşi statie sportsmanul ·meu s'a flcut
nevhut iar "bari,oia/' a r.lmas singură ..
ruseşte ; fatA
Şalom Alecbem, ebraicA.Pace
obişnuit Intre evrei.

1) Barl1nit ,

2)

vouA !- salutul

'05
Dar cu asta inel nu se sfArşe,te poVe8~
tea . "Barilnia- mea,-de sigur o crel
linl, clici de n'ar fi fost creştini, la ce
w

nevoe a trebuit

~

dispar.

sporlsmanul

meu ?-a inceput sll-,i fac' bagajele Intre cIteva sfatU, nu mi-a adresat o vor·
ba. şi nici n'a aruncat mlcar o privire
inspre ungherul meu, caşlcum nici n'a,i
exi6ta pe lume. In stalia in care s'a dat
jos au

aşteptat--o

mos, cu o

barbă

,i

un evreu bilhAn

,i

,i

fru-

albI, un patTialh care

seamănă cu profetu! Avram,
O evreidli
cu o peruc ă
cu oişte diamante mari la
urechi.
- "Rlvcniu I Fata mea !1I au strigat cei

doi bltrAni

şi

au cuprins

cu lacrimi 10 ochi.
Socot ci nu trebue
altă lămurire
numai
vă

sa.

sa

fata de gAt,

vi mal dau o

la acea.tl istorie. Am tinut
fac si eunoa1teli persoanele

pe care le intIlniti in clasa doua şi SI
vi dovedesc ci nl.l trebue si cJUUoriti cu
clasa doua, fiind.od In clasa doua sunleii sb'ein, slreln intre ai vo,tril...
Dar daci voiJjaţi cu clasa treia sunteli ca la d·tr. acad... ŞI unde·i vorba
c1nd in vagon nu se se mai afli altii a·
far~ de evrei- vi simtiti şi mai bine ca
acasă. Ce-i drept tn clasa treJa nu-j ap
de comod,
hebuie să ocupall un loc
cu multi greutate; clei e o glUlgte, un haos,
un tărăboi Intreg, inca.t nu mal ,titi unde
v.ll aflati ti cu cioe vi aflati ... In schimb
insJ faceli repede cuno,tinlJ unul cu altul ; toll ,tiu cine sunteti, incotro voi
duceli
care e afacerea d-trl, iar d-trl
ştiU de asemenea cine sunt ei, incotro se

,i

,i
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duc

şi

care e afacerea lor. Noaptea nu

trebue 511 dormiti, tinde! aveti cu cine
discuta; iar daca d~tra nu discutati, dlscula ei fi nu vă lasi sa dormiti ... Şi a·
poi ce rosi are să dormi tn vagon, a,a
deodall ? Cred că e mult mai placut cind

paU vorbi cu un em, c.lcl din discutie
iesi afaceri! Atitia ani buni sl am eu de
cAte ori se inttmpUI ca dinti/o asemenea

discutie In vagon, cu oameni sueini, se
incheie afaceri, se face o partida, sau ci
afli a,a, un lucru care ili prinde bln!
la timp.
De pildă sa vorbeşti despre doctori, boli
de stomac, dureri de mhele, nervi, Karls-

bad

şi

alte asemenea chestiuni, mi se

pare că· i vorba zădarnic., nu-i ala? Cu
trn.te acestea mi s'a intimplat char mie

o istorie.lolr'uD rand am plecat cu o socie·
tate Intreag! de evrei; se vorbia de doctQril
şi de retete.
Pe aluncea suleream grozav de stornah
UDul, U.l evreu din Camcnilz, mi-a dat
reteta sa, un fel de praf. Acesi praf, mi-a
spus evreul ·cameoilz·ian, nil I·a luat de
la UD dOclor 1n medicini, ci dela un doctor de dinti, deja un denlist, dar UD pral
minunat, zice el, un praf galblin. Adlcli
spunea el, praful e alb ca toate prafuriie, dar e pus intr'o hârtie gablinlt Şi
mi &'a jurat evreul din Cameailz pe sana·
latea sa
pe nevolsta li copii sai, c.
datoritl numai acestui praf gaJbln a sclIpat, căci de nu ar fi a.vut praful galblin,
zicea el, e-hel, cine ,Ue unde ar fi acum J Multe prafuci nici nu trebue, zice el.
Dou.ll.·tref praturi, zice el,
te faci sli-

,i

,i

,i
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nlto!! S'a

starşit

cu stomahul, zice

el ~

s'a :'lfAr,it Cli doctorii, s'a sfArşit cu mâncătorii de bani, Cli aceste IIpitari, fnghi-

ti-i-ar pamintul! Dacă vrei, zice el, POti
sl' li dau vre-o doua-trei prafuri din prafurile cele galbene. Ai si-m i fii reCUMS·
dtar toata viata 1, ..
Şi aşa a
fost, c.\lci venind acasa am
luat un praf, al doilea, al treilea li pe
la miezul noptii mi s'a filcut aş a de r.1.u
incat credeam el-mi dau sufletul şi c.ll am·
IfAriU CUt viala f Mi s'a adus UD doctor,

,i

dar ce doctor, şi cu chiu cu vai am sca·
pat de moarte .•. De atuncea ştiu din ex-

perienla ca dacă un evreu camenitz-an
ca lea'c un praf galbln. atunci si

vă dă

nu mai .aj ungl şi sll-I ia naiba. Practica
vietii cos1.1, dar te invaţ1 minte!

Daca. voiajali eli clasa treia

şi

v. a-

pucă

dimineata, vremei ruglciunei, si nu
aveti gr iji de ta lă ! ş i corn 1) cad daci
nu le-ali luat cu d -voastrl , le gAsiti; DU·
mai să dorili, şi le capltaţi IndatAI In
schimb tnsl daca a ţi terminat ruglclunea
fiU bun vi rog I I deschldeti·v.1 geamandanul li intlndeti tot ce aveti : de-i rachiu
fie richiu, de·i covrig, fie covrig, ouJ,
pulpl, petfe, sau poate se glse,te la d-trl
un molir, O portocall, o bucală de ,trudllt)-scoateti vă rog şi tntindeti, nu vlt
fie ruşine I Vor man ;a lotl cu d-trll, nimeni nu vă va refuza. la drum, mananci
pard mai cu gust tn tovă r.!l şia aUora...
1) Stiharul ~i cornul cu cari evreii lş ! fac
gAciunele_
1) Şt rudAI : un fd de turtă cu fr .1cte.

,1.1 -
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Unde, mai pui când purtati cu d-lrJ ,i un
plhărel de rachiu, glsiti o mul'ime de a·
matori, iar pentru un pahar de vin nenumlrall cunosdtori. Fiecare va boteza viIlul cu alt nume ,1--1 va prelul altfel: Unui li va zice "mu,rat basarabean". iar
altul 11 va zice "vin str.in, Akermao". Se

va ridica apoi un al treilea care va
'pune cu furie : .Ce mUJCiI? Ce Akerman? E un bordo Cover,an 1" Se
va

ridica atunci

UD

altul, dintr'un

UD-

gher, cu zimbetul unui adedrattcunoscltor

şi

va lua paharul de la d-tdi,

ar 'puae: "Nu 'II mai cedali
pro,ti !

eu
şi

r-

,1

caşicum
CI. oişte

UsaU-rnă pe mine si vi spun
după-ce va sorbi de c1te-va ori

obrajii ii se vor aprinde, va spune ca

la un chef;

- "Şlili, oameni buni, ce Iei de vin e?
Nu, nu ştili I Alala- i, saracul, un vin simplu, curat, gospodăresc şi cu,ăr, un veritabil ViD de stratide din BerdJcew !I<
Şi toti recunosc că are dreptate, el e
un veritabil vin de straflde din Berdicew
gust1nd din acel vin de strafide, se
mal dnleagl limba." ŞI atund fiecare incepe a povesti tot ce se petrece la el li
a cerceta tot ce se petrece la altul... Toţi
vorbesc, fop laolaltli, el-s toti evrei! ŞI unul
dela alUul maJ afla tot ce nu ştia, tot ce
se petrece cu el li in jwul Bău. toate
picatele şi toate nenorocirile din lumee o adevlrafl pllcere !
CAnd vi duceti cu clasa treia unde- va
iob'UD ora, li nu ştili unde să trageti. atuncea Dumai Il intrebati la care hotel
113 vă ducell. Şi caţi evrei vor fi cu d-trl

,i
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in vagon, alJtea hanuri şi hoteluri veti a~
avea. Unul vi di o adresă : "Hotel Frank·
furt ..

şi

vi-I

laudă pană

in

ziuă :

«Hotel

FraDkfurt, zice el, e luminos, e luxos, şi
călduros, şi ieftin, pe degeaba !U Şi i~
dată se gllaeşle UD al doullea care vi
,pune: "Holel Frankfurt ? Sa. te feriascl

Dumne zeu ! Acolo e intuneree, murdar.
frig şi O scumpete nemai pomenitii Dacl
vrei să stai pllcut, zice el, si tragi la
Hotel New-York J. Se ridică atunci un
al treilea: "Ce sa cauli la Hotel NewYOIk ? Ţi s'a fleul dor de ploşnite? Nu
te pohivi la ce
se spune, Frankfurt.

'i

Ne.w-YOIk I Ascultă-mă pe mineo, ia adi

bagajul d·lale ,1 vom trage am.lndoi la
gazda. mea, la Hotel Rusia- acolo suntem
numai evrei .. ,.
Se intelege el Irebuie sa fiti foarte a·
lent la geamandanul d-trJ, ca nu cumva
si i:lispară aşa deodatJ, intre da li nu!_
Dar mi rog d· tdl , 1n 2iua de azi unde
nu se furii prin bine-cuvlntatele noastre
linuturi? A fi furat, ' dacii vreti să şUfi,
nu-i decit un lucru desttnat. Dacii ' vl-i
dat sli fiU prldat, puieti fj prlidat ziua lD
ameaza mare, cat ali clipi din ochi, şi n'o
si vI. ajute nici polilia, nici jandannil ti

.,.

nici un

Doamne ajuti ! sa multumiti

Domnului c ă ati sdpat cu viatJ ..•
In sfarşit să DU căllltoriCi dedt cu elasa treia. Acesta e testamentul unui bun
,prieten, fi al unui om cu experienţl
un comis-voiajor.

Adio I

,

Mosu Pini Si Mllusa Relza
o poveste care

se

n'a fost

tipăriM nicăieri şi'fI

care

araM CU/Il //Ioşll-meu Pin; s'a rt'izboU C/I mt'ifl/şd
mea Reua, (lIe(J! erau cât pe ce sd dfvor/eze, dar ta
c!!le din Urnlll s'all impacat.

•

..,tTockIc..,.
Aicea vreau sI vi poveatesc o poveste
despre moşu-meu şi mătuşa mea. Adicl
la dreptul vorbind numai mltuşs mi-i mItu,1 adevlrat.i, nu şi moşu-dar daci mltuşa mi-i mltuş', ae 'ntelege ,ci şi moşu
mi·i moş.
Prin povestea asta tintesc un smiur lu·
cru: ca si vi luaţi pildA cât e de riu
ca.nd oamcnii 8e rlzboiesc, cAt e de r~u
când blrbatul işi bate nevasta, sau nevaata blrbatuJ. Şi acelaş lucru invers; cât
e de bine, de frumos şi de uman clnd
,oamenii trlesc In pace fi În cinste, aşa
cum a orânduit Dumnezeu.
IATA POVESTEA:

Inalti, voinic., cu obrajii plini. cu nişte·
mini cogemite, cu uaghiile negre, elo voce de blrbat. UD stârv tntreg, DU atit de
rea pe cAt de bosumflatl cu toatl lumea
ti foarte mlrgioitJ-asta era mltuşa Raza.

17.
Şi mai avea un cusur: ţinea foarte mult
la mAncare şi-i pllcea, si mi iertati şi
cred e'o si rlmânl Între Doi .•.• V'aşi spu-

ne-o de-.dreptul, dar DU şade frumos
pentr'o femee .... In sflrşit ce mai vorbI,
fi pllcea tare mult să beie şi Înc ă foarte
des şi cu staClnu !.. ••
Unii spuneau

că

e un viciu al ei, o pa-

timi, alţii el a moştenit betia dela rlsbunici-sa, care a fost o femee tare cum
se cade, dar o mare beţivand. ! In schimb
insi, mltuşa Reiza era foarte evlavioasl
ş i cu mare tcaml de Dumnezeu ; credea
În farmece , In draci şi In vârcolaci, tn

zâne şi'n visuri, stupi. câte rde uei ori
la fiecare dscat, se trJgea de urechea
stângA la fiece strlnut, se ţinea numai de
iemei credincioase, purta pe gât lucruri
,sfinte,-o adev1frafii sfânt.ll!

T oemai deandoasele era
Micuţ

moşu

Pini.

de stat, negricios la hţJ, simpatic, vioi şi gr.libit. cu nişte ochişori mici
şi şireţi, cu nişte picioruţe mici şi grl.oţe,-un diavol neastâmp.lirat şi rlutllcios ...
Şi moşnc-guţul acesta avea un cap de
fier, nişte mâni de aur şi o guri de foc!
Şi 'nchipuiţi-v,li cA moşne guţul acesta
deştept şi sprinten avea teaml de mltuşa cea prost.lnac.li şi greoaie, care-i amlria zilele şi in faţa c.lireia nu deschidea
gur" de friel si DU scape vre· o vorbi
de prisos.
Oare de ce se temea atât de mult de
dânsa ? FiindcA o respecta poate prc.a
mult ? Sau poate fiiDdcl a tocas.t cindva
-dela ea nişte palme zdraveae, aşa pc tI-cutele? aoe poate si ştie ceeace se pe-

"5
trece Între blrbat ş i femee, când nu-i
vede" nimeni !
Vorba e ci el se temea arozav de dâa·
sa şi era destul sl-i arunce o clutlturl
rea, ca si amuţească ! pe loc •. . Poate
flindcl ea i-a adus o zestre atAt de bogatl? Sau poate numai aşa, fiindcl cra
mai voinici decât dânsul?
De pe vremea logodnei Jar s'a vbut
că perechea asta nu-j tocmai potrivitl.
iar in ziua cununiei toatl lumea l-a jelit
şi l'a compltimit pe dânlul :
- Uitaţi - vi la dânsul, nenorocitul, e
mal mare doar cu un cap deei.t un câine
şi se Încurcă e'o aSf:menea matahal.ll care
numai o mânli d: ridice ş i-I face praf !
- Pincule! ii spunea ea cu vocea ei
groasl de bărbat, bitându-i totodatl1 djn
picior, aşa că el îngheţa de fricl.
In schimb chd DU era acasl, el devenia fonte limbut, siria din Joc in loc ca
UD mânz şi se lluda, lucru mare, taind
la piroaoe! Avea şi el un mare cUlur, era foarte IlpdJros ş i grozav de minciuDOS.

E drtpt el mllo şa Reiza fo privinţa
asta ou eri cioe ştie ce sfâtUI, dar dro-olebirea era el ea iţi tuma minciuoa cu
toptanul, pe cADd miDciuoa lui era sşa fel
ticluiti el aducea cu adtvlrul. Şi pe dt
era dAosul mai atras eltre o.mem şi ştia
Cum d se poarte 10 lume, pe atAta dinsa era de desordonatl: se pwta mojiceşte Cu toatl IUDIta, frigea servitoarele de
pir, le b.1ltea, şi n'avea pic de miII fatl
de oimenea: om, câine, mltl, tot una erau pentru dânsa.
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Mo,u Pini nu era neplsător li nu le
putea rlbda toate acestea, dar trebuia Il
tacă, n'avea incotro. Clei trebue sa ,tiU
ci atuncea dnd ai prins Iricl din cauza
cuiva, e mare lucru, mal cu seamll, ciind e
vorba de o femeie cum era mltuşa Retza.
Toate In lume au insă un sUr,it. Şi
le-a venit şi lor vremea, lui moş Pini
mltuJei Relza.
Moşu PIni avea un prieten vechiu li
bun pe care-I chema lenchel-Duvld. Şi
acest lencheJ.Duvid era un mare negustor, un boglta, parvenit, un pehUvan şi
un bletan foarte priceput, l' fie-mi cu lertldune, un mare lndrltznel, UD berechet
dai dracului.
Intr'o bun! zi Se tollmpll o istorie el
lenchel-Duvid se tnttlneşte cu moşu Pini
ti IncepInd a vorbi amIndoi despre una,
despre alta, eI ti intreabă.. cum il mal merg
treburile, cum o duce cu slolUatea şi cum
se impaca cu mătuşa ReiziI.
- Of, of, of I li răspunde moşu Pini.
- Cuuum 71-11 fntreabă lenchel-Duvld.
Ce vorbl-i asta; of, of, of !?
Şi mo,u Pini, oarecum ruflnat. a inceput. a privi In toale pliirlUe.
- Ce te lnv.lr1i ca un titirez de Hanuca?') It Intreabl l ..chel-D.v1d.
- Sut! II răspunde mDlu Pin! ,1
privi cercetător In jurul alu.
- Ce tot sAsAi ata? n Intreabă larăli
leoehel·Duvld. SpuDe drept, P-I teamă de
.nevastl-ta '1
- Sasi I Vorbet1e mai Incet! Il apune

,1

. ., HanllCl : serbarea Macabeilor, când copOi
joac.I tiHrezul.
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moşu

Pini racând O mutră de-Ii era mai

-

A dracului vit ~ eşti! ii spune Ienchel-

mare mila.

Duvid, dacă li-I frică de o asemenea mu·
ere, apoi merili d te calce in picioare.
- S55t ! Ce tot vorb eşll 11 lan'te uita
ce mataha l ă e, ce mâini are, ce picioroang e, ce glas J
- Nătll rlule , mare dobitoc eşti' Blrbat eşti tu sau ce ? Arată- Ii puterea, mii
prostule şi te asigur c ă da că vei incepe
să- ! tragi palme, muierea se va muia
ca aluatul şi se va tndulci ca mierea!
-

SI-i trag palme?

Şi moşu

ca varga.
-

Pini a

Palme,

mă

şi

inceput

să

tremure

dobltocule, palme cu

ghiotura... Peste obraji ş i in fiecuc zi!
Palme in toată puterea cuvânluluil
In sfăr,it ispita asta de lenchel-DuYid

i-a vorbit iatr/atata pană-ce mo,u Pini
şi-a deschis toată inima II a incepu t a
se boci :

- lenchel-Duvid, dragul meu, m'auzi
tu ? E rau, rău de tot, nu mai pot răbda
câte imi face muerea asta I
- Palme, dobitocule, palme I
-

Palme? I

.

- P,alme cât lume;ll...
;, .,

•

O caiaf.1 preflcută e mal a dracului
decât una născută.
Deodată , pe neaşteptate, era 10tr'o
searJ -e1 a crescut parcI deodatA, S'a
fleul mai Inalt, a prins curaj, s'a tnfuriat
şi s'a năpustit asupra ei Il a Inceput s'o
N. T.12
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ia

la

I liv~ leaJ ă ,

lovind-o

şi IrJnlindu-Î

la

pumni li la palme in toate plrtiJe.
La

inceput ea

DU şi-a

dat seama ce se

peheee ş i a cre zut că mOfu a Jnebunit.
- Pincule f Domnul cu fine I Ce le-ai
apucat să faci?
- Nu vezi ce fac? Trag palme!
-

Tu ?

Mă

baii tu pe mine?

- Da, eu le bal pe tine!
IncasAnd cele dintă i palme gustoase
mlUuşa Reiza a rimas amelitl, ca dupil
\ln fu m, ,i a umblat aşa câteva zile filrl
a crede ci ata ~'a u petrecut lucrurile Intr'adevăr.

Apoi s'a dus la neamurile ei, s'a sfătuit

cu prietenele ei

şi

s'a intors acasl luân·

duo) la refee:

- la 5pune-mi, mă! prichindelule, fi· ,
re-ai aşa li pe dincolo I Cum al lndr.liznit să ridici maoa asupra mea li de ce ?
Spune-mi ci singură vOlbă: de ce?
Au zind vocea ei de bărbat , mOIu Pini
s'a muiat de tot Ş'il 1nceput s ă

tremure

ca p eştele in apă. .. Noroc di in clipa
asta a r.llsarit leochel Duvid şi m.litup
Reiza a inceput sa i se pl4og.li lui, şi
sa~l 2ug rheaacă pe moşu Pinl arâl! ndu-Î cum a batjocurit o femee flk ând-o
toa t ă vanătăi.

- La!~ , a spus ea, domnu lenchel-Duvid e lln (l m al casei şi poate sa ,tie 10lui, da tofuL, De dhsul nu mi--I ru,ine!
Au zi dota ? Mi--a sfâşiat o bucata de carne

mi-a li flrAmat osul, iail aici, da !
Şi rn ătuşa Reiza ,I-a suflecat manea
şi'ş i-a arlt.t mâna llmflat.li ca o peml
şi toalii invfnelftj.
şi

17Y
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lenchel-Duvid a dat, chipurile, din cap,
a compatimire, a strAmbal din buze
in acela, timp a şoptit incet, sub nas:

- Bravo Pini. bravo I
- Un eingur lucru il Intreb eU,-ziee
biata mâtu,a Reiza plângand
vlrdod
lacrimi amare-un singur lucru 11 intreb
eu, ca sl -mi spună : cum de a avut indrbneala sa ridice mana lmpoh iva mea
şi pentru ce ? Da ! SI-mi raspund.: penIru ce, pentru ce , pentru ce?
ŞI tot shigân d din ce În ce mai tare
"pentru ce? pentru ce 1" ea s'a apropiat
tot mai mult de dansul şi a ridicat mana
ca sa·i tragA câteva, dupa merit, dar In
clipa aceia s'a Intamplat o minune: mOlu
Plnl j·a sllrit drept in fala, ca o m:l~. Ii
a inceput să-i tragi la palme, de par'că
bâlea cu pietre... Un potop de palme
pUl1mi câdea peste mâtuşa Relza de-Ii
era mai mare jalea si stai ,i sa priveştf.
- Acuma ,tii pentru ce ?
Aşa j·a dl.8puns mofU Pini, fo..rte grav
1i cu un zAmbet In collul gurii, iar diavolul cela de lenchel-Duvld se pret'cea
chipurile d-i milă, dând adic' din cap,
stramband din buze li şoptind incd , sub
nas:
- Bravo Pini, bravo I
De astă·datA mituşa Reiza ,i-a e,it din
fire şi a,ezAndu·se in mijlocul odlii, cu
fata aprinsl şi piini de vanlt,ai, a izbucnit aalfel:
- lan'ascuUJ, rn.'Ii bastardule I CAtI
vreme m'ai batjocurit ,1 nimeni n'a vâzut,
It- am t.llcut; dar acuma clnd lucrurile

,i

,i

sunt ,tiute de oameni strlini, vreau si

l Nl

eu eum ai sl m1 baii! lan'incearte vid!
a spus mătuşa Reiza apropiindu-se
de el tot mai mult, tot mai aproape, sunecandu-şi mAneeele şi începand a ln cas.. din partea lui, in toate p.1r1ile,
pumni şi palme, de rllsunau li geamurile".
Mătuşa Rell a, 5tA lcil~ in b ată!, se repezia mereu spre dAnsul şi-i striga lntr'una :
- Acum să te vedem I Poftim, eearea
de ma bate I lan' să te văd I
Iar dAnsul ii tr~ gea mereu, una peste
alta, flidi să cODteneascll, in timp ce diavolul de lenchel- Duvid flcea pe nedumerHul,
dadea dia cap, stramba din buze şi fO Ptia lncetişor, sub nas:
- (al'aşa, Plncule, bravo 1
Desigur că ,i d-hă cunoa,teti vechiul
cântec popular:
vad

şi
~, să
A şa

iUa -balu
Po/tocala,
Cdnd fafa pe mama luş/urd
Copfii St duc la joacti !

Ce ~'a ales apoi de casa lor, să te·
reas::l Dumnezeu!
Fiecare a făcut aşa cum a vrut. MOlu
Pini singur a pus la cale pe capUl cei
mai mari ca să n'o mai as,;ulte pe mama,
iar pe cei mici i-a invătat d oi dea cu
tilla... Servltorli intre ei se certau Cii matele Oi furau tot ce puteau, fară teamă .
- Da duca-se totul la naiba t
Aşa a spus m ltuşa Reiza luind sticla
cu vodcl1.
In sflrşll a fost urat de tot, atlt de
wlt, că lucrurile au ajuns la divort, cJci
alrruatrelea a'ar fi ales praf de ei. Dar a .

ISI

intervenit iar prietenul cel bun al lui
moJU PIni, lenchel·Duvid, ca să faci
pace între ei.
-~ Acum a venit vremea cea b u n~-a zil
el-ca să vă Impăcal i, copii, şi s2 incepel! o vial1 noul! .
M.u l tă vreme a muncit
trecand dela unul la allul

lenc hel-Duvid
şi

vorbind fiein parte:
- PanA când o să vi mai certati?
Destul cu MtiliHe, ajilnge, clei v'.ti flkut
destul de ras şi vă puteţ i ruina cu totul.
pe voi şi pe copiii voştri !
Dar vorba lui era z a darnică: neamurile
n'~u l ăsat-o d se impace şi nu era descă ruia

tui

c ă m ătuşa

sangerată

Reiza era ucisA in

Il învinetil.l,

bă lai,

cu fata um-

flaU! şi cu vineţ ele sub ochi, dar pe lângl
toate acestea ea mai era şi în căpăţâ n a t ă .
- Care o să fie rezultatul? o intrebau
toli. Pana când o sa vl mai bateti? Vreţi
să vă omorali unui pc .Uul ?
- Las' e'o s~ vedem care pe care,
las' e'o s ă vedem, r ăspundea ea.
- D espat ta.~te de el şi gata socoteala 1 .

- Să divortez? Bube negre o d·j
dau, holerl 1i lingoare I O să mă bati
atAt de mult pană o s ă j fie It hamite !
Lasi, las 1 O să vedem noi!
ŞI m~tu şa RelZ3 n'a mai incetat a se
sfltui cu prietenii şi cu rudele, iar rudele
au povăluit·o 8a nu se lase, să n'asculte
pe nimeni şi să dea cu lifla În toală lu~
mea. Lir dansa a ascultat povetele nea·
murilor, nu !,Ja potrivit nimănui, a dat cu
Iitla la loli şi n'a conlenit a Încasa la
palme şi la ghionturi in toate plrti1e.
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In sUrpl oamenii nu mai puteau rAbdl:
aceasla nenorocire ,i au inceput s ll intervinl lulndu-i pe amIndoi la judedtor
unde s'a redactat o hirtie pe care au iscIlft-o am1ndoi precum că:
1) Nici el, nici ea, nu mai au voe sI
se bata..
2) Nici II se certe şi să ou',i mai spună
unul altuia vre-o vorbi de ocară.
3) Ea ou mal are dreptul sa bea vodcă
decit in zile de 51mbltl ,1 de slrblUoare.
4) Ea trebue SI poarte cum se poartI
toate femeile : să umble curat imbrlcat:i ...
si nu vorbească tare... , si nu se amestece la copUi... , sI nu bată servitorii sI
DU chioulascll mIte le.

,1

,) EI e dalor sa se poarte cinsUt.

,i

6) S1 nu Injure, sa nu dojeneaSCI,
al fie blând cu ea.
7) Ea si fac ă ala fel ca să mai Invete
teva carte... sa. se inchine, si mai ci_o
teasc.l din ca.nd În d.nd câte o carte
afAnll
In cele din uonă si fie mai cuvHncioasă li să ,tie cum să se poarte cu

,i

oamenii.
8) Atuncea o VOr cinsti ,i copiii, iar
serviloril ii vor pu rta respect.
Isc ă llod hirtia, ea a foSI incredJn&atJ
judecAtorului, iar cel doi soli s'au Inlors
acas.l( În pace şi 10 pace au trăit. zice-se,
ca aipe porumbei, ca doi m~luşel, ca
nl,te tJQeri abia cUltoriti In cinste ,i bogl li,_

Toiul e bine clnd se

slârşe,te

cu bine.
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SI dea Dumnezeu ca totdeauna toate
sâ sfArşească cu bine, astJzi şi Intotdeauna, cu noi, fi cu foIi oamenii din lumea

tntreagll., amin I

1) In aceastA sati ră autorul şa.rjad rlizboiul
Ruso- Japonez. Mosu Plni e Japonia, mltuşa
Reiuz e Rusia, iar ' lenkel-Duvid (dela lankuDoodl) e America. (N. Tr.).

PLAcEREA TA TEI
MONOL06

Ţitlul

ia o'.!..gina/ : . P/uCl'rt de la copii4

•

PlAcerea tatel
.'lJ.orlolog
Bogataş nu sunt,-mJ ascultati?-dar placere deJa copii am,slava Domnu~
lui, mal multa dec1t cel mai mare bogA.
ta, din Casrillvca I La mine. - m'ascultati ?-dacll vine vre-o serb:ltoare
se
adună toti copiiJ, nu fie de deochl, blletJ
ti fete, nurori şi gineri şi tol! nepoteii,

,i

cine se mai poate egala cu mine?
Să

luam de pilda banchetul de Purim.
Ce rost are, vll intreb eu, un baochet cind

atai singur cu nevasta la mas:l

şi

nAncl ?
la lnchipuiti-vlIi că am

peştele,

mADcat

mă

It lupa cu tocmagi, mAllc'rica. una, alta
-ei ,i? Praf şi noroi I Un cal mlnlnci
ti el ! Dar omul DU-Î cal. Şi mal cu seami noi evreii,
mai cu seaml In z:i deserbătoare,
rIIa! cu seamA 141 o astfel
de serbllfoare, cum e banchetul de Pu-

,i ,i

rim J

11<8

InUj

şi

inUi copiîi, nu fie de deochi I

Opt am, sa-mi fie slnlto,i,

Şi

toti cl-

511:l001i. Am avut doisprezece. dar patru

au murit, fie-li viata l un g ~ la cei rl ma şi.
Jumatate bălet i, jum,Uate fete. Patru gIneri

şi

patru nurori. Va

de dCClChi, fa c laolalta

fa ud ,

nu fie

ş a is prez ece.

O'apoi nepotii, sa-mi trlliasca ? I
Să

nu

fetele

şi

pl! cătu iesc cu gura, dar toate
toate nurorile mele nasc, slavi

Domnului, In fie-ce an. Care arc unsprezece copii, carc noua, care şapte. Nici
una nu-i st earpă, a dic ă nici una nu există
la mine care să nu fadl copii!
Numai cu un blHat al meu, cu cel mijlociu, am cam avui de f u rcă : Nora-mea
n'a filcut copii o bucaU. de vreme. Oad
nu-i, nu-i şi pace ! Şi a . început o serie

de doctori, rabini, dracu, lacu, dege. ba!
In cele din ur mă a răma s ca să deie divort·
M~ rog daca-i divort, divort- dar cand
a venit la ad ică, la divorf,-care? ce?
Ea nu vrea f Dar cum de nu vrea '?
Fl indcă · 1 iubeşte tare mult. "Măi prostule,
îi spun eu lui fecioru-meu, ce te Dolrive şti
ei ca-Ii spune c ă te iubeş le ?" Şi el Imi
rllspunde: "Dar o iubesc şi eu 'Of Ei, ce
!pu neU la

deştep lul

asta? Eu ii spun :

"Copii 1" şi el imi spune : "Iube şte l" Ce
spuneti de un aş a năt ă rllu ?
Scurt" vorbI, ei nu ~'au mai despă ri il
şi a dat Dumnezeu că de vre- o Ş ase aDi
ea a inceput să facă copii şi face din an

io an, turnându-mi la nepotei I
Să-mi vedeti nepoteii-toli de

ispravă,

unul mai frumos decât allul, dl. nu vi

1""
pu ieţi uita la dâ.1Şii, aşa- s de frumoşi !
Şi cum invată cu totii! Poate vreti o

e o pagini din

pagina: din .Gllemara"

"Ghemara" şi toata: pe de rost. De "Hi.·
mi ş " .. Raşe · şi "Tanah" *) şi de toate
celelalte

cărţi

sfinte nici

Oli

mai vorbesc.

lnvlitlltura lor, şi scriere a lor ebra i că
rusascl1, şi germ ană, ş i frantuzas~
şi - --

şi
şi ,

Cind trebue sli celesc vre-o scrlsoricl,

sa scriu vre-o adresă sau alte cele, se
naşte o adevărată luptă: "Btmicule, sli-ti
cetesc eu 1 Bunicule sa-li scriu eu 1" .
Că mă veti intreba de câştig? De!
Existl un mare Dumnezeu şi el clrmueşte I
Cate-odatl aşa, câte-odata a1a ! Câte-o·
dată mai bine, aWi-dală mai reu-te ehlnueşU şi strabati prin mersul anilor, DU mai Sănătate să fie! Cum spuneti şi
d-tTa - ca de

grijă

nu duc

lipsă

I

Lui fecioru meu cel mai mare nu i-a
mers reu. A slat Într'un sat la Zlodievca
şi- fi câştiga txistenta foarle frumos ; dar
cand s'a dat ucazul din 3 Mai •• ) a fost
poflil să plece din sat; se intelege că el
nu s'a lăsat şi a vrut s~ faca dovada ca
nu-i un .. poseliveş e işia ....). şi a ac;lus
acte ca stă acolo de dnd e lumea. ajungând păn~ la Senat. Dar degeaba. nu
i-a folosit nici un "Doamne aju tă" . dei
a fost isgonit. a,a că p~oă'n ziua de azi
nu' şi poate veni 1n fire ...
Celui de al doilea blliat al meu, slirma -) Cele patru

• ')

c ărţi

religioase mai Însemnate .

Poa eliveşeisill, r us eşte :

un venit de aiurea.

,,.,

,i

r~u de tot. Ce face
de
ce se apuca, la toate par'el-! afurisit I
Când C1ImplrJ grane, cade pretul, ctnd
cump.fl bol, îl pier. Daci se apud. de

nul, ii merge

pldure, e o iaml caldă. E un ghinionist f
"Poate ai face negustorie cu vestminte
pentru morii ti zic eu, l i n'o sll mai
moara nimeni lAt treilea bă iat o duce calea-valea, dar

focUl cel mare a dat
tot,

,i

ci a scJpat

şi

peste el

a şa

,i l-a arS

cum Pa rtlscut
pe urml a mal avut ,i o pa-

m.ll·sa
coste, cu un denunt. cU o ancheta, cu
nlcazUfÎ-nu
bine L.

mai

intreba1i,

ca·i

tare

Numai feciorul meu cel mic o duce
binişor.

VOlba

vine

binişor.

Oci bani

n'are, dar are un socru bogat, adicl nu-l
il.U de bogat pe cal de bine ii merg a-

facerile, are mulle afaceri
şurubar,

şi

e un mare

cum nu s'a mai pomenit un allul l EI invArle atat de mult panA se tncurei şi el In invarteala sa. Dar ce·J la
mijloc? Ştie să se ~Î descurcel Nu odatl
a pierdut li banii 5~i şI banii copiilor J
Şi-i spun eu Intr'un rind: "Dar ce al avut cu banii bliatului meu jI" Zice el :
«Dar d ta ai pus mult unt 7» Zic eu: "Dar
deocamdatl feciorul meu e copilul meu ,"
Z ice el : "Dar fata mea nu-l copila mea ( fi
Zic eu : . Ei asta!" Zice el: ,.Basta t"
Zic eu: ,.Prin urmare?" Zice el: «In sfAr,it!» La fie-ce vorb~, o vorbi, ce să vi
mai spun? Tare plăcut nu-II...
Vedeli, cu glDeril n'am nici un fel de
Doroc, dar de loc! Asta insamnă că DU
ie pol face nici o mustrare ~i, ferialcl
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D-zeu, nici DU mi-Î ruşin'c cu ei, c ăci am.
vI rog ~ m ă credeti. nilte gineri pe cart
nu-i arc nici cel mai mire bagltat_ SIJeţj cum se cade. oameni bine vbuti. oameni cu cap!
Am un ginere care e de neam ale s, un

copil alintat, un copil de matad. tare cum
şi

foarte inţin la
mine de cAhd s'a iDsurat, căci dad. I'ati
cunoaşte ati spune şi d-tră ca e picat
ca un <asemenea ginere si fie lasat in
lume, - c.lki ce se poate alege dlntr1osul ?
AI douilea ginere nu mai e ala de neam
ales, dar e o adevJratl antică ; Ce vreti?
Scrie, celeşte, socote şte, dotl, joacJ, li
cAle li eAte! Apoi ştie d joace ,i pb,
nu glumi! Cu toale acestea . daci nu-i
se cade. cu toate insu,irile

vatat.

Stă şi

cetelte toatl ziulica. II

dat, vorba impăratuJui Soi< mOD care spu-

ne

că

loIi

ştiulorii

umbla descul,11 l'am

incercat ln toate felurile: a lost posesor,
orâGdar, cereaU!t, lelal, procurist, casier,
belfer, pe1itor - ş i nu merge In ruptul

capului!
Mai am un ginere care nu·i ata de iov.ll.Cat dar care nu-i orl,icine. Cap bun,
mana frum o asă, cunoaşte .,Ghemara- Jl-f

bun de gur:!, - cand vorbe,te ti curg
din gură, e O pllcere sl· 1
auzi ! Dar un singur CUBur - e prea de·
licat, adiel e slab. prJpădit fi nu-i prea
dnlta!. c and vi uitali la dinsul se pare
ci n'are nimic - dar ce-i? Asudl prea

m :lr g~rita re

tare, sudoarea ii curge şiroaie. ŞI pe 120şi tuşe,te 1 De un timp in-

gl asta mai
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coace l'a prins o tus.1 urAtl, ca UD fel de
lipă t, cit abia mai poate răsufla. O<>ctorii
ti spun d bea lapte şi si plece undeva
la aer curat, la Bolberic, unde pl eacă toii
bolnavii. Acolo ci-că este Ull fel de plidure care tămă dueşte tusa . Şi nădiij duesc,

dacl Dumnezeu imi va mai dlrui via ta,
ca la anu, in timpul verii, ~ plec cu dânsul la Boiberik . Dar până s'o face eamtos, şi el, şi nevasta şi copiii stau ca de
obicei In spinarea mea 1..
Ş'apoi mai am un ginere care e un om
simplu de tot, dar UD bllat muncitor, adiel nu-i un lu crăto r. nici croitor, oicl
cisrnar, dar nici nu-i

băiat

pescar, face negustorie cu

de carte. E un
peşte.

Tati-seu

face negustorie cu peşte, bunicu-seu a fă
cut negustorie cu peşte , toate rudele sale
, tiu alta decât pe,te şi numai
Asta iO!lamnil cli sunt evrei foarte

DU

· peşte .

cinstiţ i,

dar sunt oameni foarte simpli şi cum se
cade.
Dar mă veli Întreba cum de am luat
tocmai eu un astfel de ginere ? De sigur
că la mijloc e o istorie, sau cum zice proverbul : Intr'o baltă sunt fel de fel de
pe,ti. Pesemne că aşa a fost norocul fiicei
mele. ca sli aibli un astfel de b.1rbat. .
La dreptul vorbind n'.am nimic cu el.
Fiică-mea trăeşte destul de bine [a dă n
sul. căci din fire e un om bun, un diamant,-m'ascultati ? -şi e cu totul legat
de noi. Cat câştigă li d ă nevestii şi ajutl
pe ceilalti gineri l i pe fli mei pe cit
poate, şi de ce si-mi fie ruline S' G
spun? EI muncelte pentru noi tot' şi De
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poartl respect tuturor, fiindcă ,tie prea
bine si simU, mă'nteJegeli, dne-Î el şi
cine suntem noi, c.lci el e el, ,1 noi SUDtem noi f A,ta nu se poate lua cu ma-

rn.'ascullati 11
Clei daci se intlmpll ci teodată că
ne adun1l.m intre oameni şi copii mei In-

Da,

cep a vorbi despre clrli li a ceH «Ohemara» sau in celelalte elirti sfinte Uparite
cu litere mici, el, 5ă rm imuJ, trebue si. slee

mut, fiind.cI pentru dAnsul asta e o taina I
Se Intelege clI. poate fi mindru ca are
asemetlea cumnati şi poate mund pentru

ei I D ·lrA ce spuneti? Nu-i aşa? A ?

Acuma dacl Imi cunoalteli familia mai
deaproape. pricepeti ce fel de petrecere
e la mine ti ce bucurie am cind vine
vre-o slIrbătoare, P urim de pildl,la ban -

,i

chet, toli copiii ş i toli nepoteii, nu li fie
de deochi, se aşau In jurul mesei li
facem ruga pentru marele, frumosul

,1

sur.1.zltorul coiliei·) de Purim, lmpodobU
cu etrafidc de jur imprejur, li pentru piparatul şi lnduldtul peşte cu hrean, pentru supa cea galbenă cu toc magi , 1 mal
le) apoi cAte un rachiu, şi daci dl Dumnezeu l' o sticll de vin de stralide tau un
pahar de vişinatJ, numai sili fie,-iar la
nevoe e bun ,i un pah ilr de drojdie,-cl
lncepe apoi c4ntecul religios de Purim li
IOlticiJ cel mici Un isonul !.,. Atuneea cine se poate egala cu mine" Ce Brotschi?
Ce Rotschild? Un Imparat, aşa precum
oi) CoIlki, jargon : un fel de COZODIC,

N, T. 13

'9'
mi vede'i cI sunt "evr,eu! M' simt ca un

Imparat I
BegA"11, cum mi vedeti nu·s, dar bucurie de la copii am, sJavJ Domnului, mal
mulll dedt cel mai mare boglla, din Cas·

rDlvca ••••

t.
-

zIUa IERTARII....
TIPURI CARI DISPAR -

Pril/lre diferitele tipuri din viata

unele pe cale sâ

dispară, să

evreiască

moara.

sunt

A zugrllvi oameni vii e o plt}crTe, a descrie
tipuri cari dispar l' o da torie pioasa. Efe p aretI
ni se raaf/li: "zugră'Jiţl.ne, descrieţi-ne, ca 511 nu

fim u ilaţl cu toiul de generaţiile viitoare.. ,"
Un mdmmchw de asemenea tipuri 1112 dau In
ce/e ce ttrml'azll, (1 primii serie; altele cu alt
prUej.

In ziua IertarII pacatelor
-

Tipuri cilrl dlspar1
Noeh·Yolf tasepul

Daci ajunul lui lom·Kippu1 ·) ar ti de
trei ori atit de lung cAt este, Incă ar fi

SCurt pentru Noeh-Volf casapul ca
5f!r,iascl lucrul.

să-ti

ŞI
căci

de lucru are Noch-Wolf berechettrebue sa se impace cu un 11rg tutreg de evrei, 51 eear. iertare dela loII
mu, terlii sei cari cumparl carDe la dAnsul, şi dela toli vecinii sei cu cari locueşte In aceiaşi stradă, cari işi au dugheDile una tAngl alta şi cu cari se închini
la sinagoga casapitor, stand unul tlagJ
altul.

Nu existi om In tArg . cu care NoehVolf casapul !Il nu fl avut vre-o pricini .
•) Zlaa recond lierii.

1"
Şi asta DU fiindcă Noeh-Volf ar ti, feriasc:1 Domnul, UD om aiAt de riu, dar
ata-i el, aşa e felul seu, cum spune şi d ,
ca si se certe cu lumea.
Când vii că CWDperi carne la d4nsbi.,

e In slare s~Hi dee e'o clldare de apt
iD cap. şi singur nu ,tie de ce.
Vine o gospodina: :
- "Domn' Noeh-Volf, ai carne proaspăU:

'(u

Noeb-Volf ii rbpuode :
.Da de unde să am eu carne proa&pătJ.? D.acll· li trebue ame lmputitl , o
POti gUI numai la mine!"
Sau :
- "Domo' Noeh-Volf, ia dl-mi o bu cllidi bunii"
- "Am să- ti dau numai buc.ltica pe
Şi

-

care o

meri~!"

Sau :
- "Ia mi rog, aş vrea ~ ,tiu de ce
imi dai o asemenea putreziciune 1'1.
- "Dar cum se poate ca o putreze-

ciune să se priceap.lfi la o putrezeciune ?·
latl ata de mojiceşte se poartă NoehVolf cu mu,terli ~i, gospodJuele. Cu
aervitoareJe nici vorb.11 O servitoare efod
trebuie să vie să cumpere carne de la

dAnsul, tii blestemi zilele ... Ea ,Ue dinainte d n'o si scăpe aşa de lesne dţ:
Noeh-VolI : tiau c.l·j va trage cu o limbA
peste obraz de sus in jos. sau ci-i va
pune coşnita pe cap, sau că o va Ilgom:
- .Mai, car:t· te sAnătoasl la UD altul ,
ci sunt destui cal3pi li ~ de mine I '~
Cu toate acestea una cu alta D'are a
face. Noeh-Volf casapul e tntr'adevlr un
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hlrtagos, un nebun. dar la un altul DU. se
duce nlmen~ , fiindca Noeh-Volf casaaul
e cel mai cinstit dintre toti casapii. Toti
,tiu ci intr'adevllr ct ntarul seu e etntar

ti cuvântul seu e cuvânt. Când vI va'spune

ci tlerea e de ieri, nu trebue 511-1 mai
Intrebati a doua oara . Când v'o flgldui

pentru SAmbltl un ficat,
picior, puteti dormi
fie

fure

Diciodat~ inteles
Ş1 nici nu face

UD mai, sau un
li ni ştit. Ş i a poi n'o sâ
cu 5ervitoarele ca să

vorba cu cas apii, li

de aceea servitoarele il sapă cum pot mai
al dracului, iar casapii ar vrea 5a-1 fnece
Intr'o ling ur~ cu apa . Pentru ca NoehVoit e ca un os In gIt, clei e un evreu
indărătnic şi

odată

apucat toh'a parte

nu-I chip să -I urneşti din loc, ca pe UD bou
inainte de tllere.
ŞI chiar şi seamănă cu un bou, cu un
arumal : inalt, spătas,
fata ro şie şi voi '
nic. cand Jocepe să tae carnea, o face
cu ataia fwi e caşicum boul sau vita ar fi
greşit cu ceva şi ar fi foSI odndite ca să

,U

fie spiotecate
şi

şi

taiate de mAioele sale.

"Fwios evreu 1" i se zice in tlrg

toat" lumea se teme de el.

Şi precum tot anul ,i-i lehamete
Noeh~Volf casapul, din cauza felulU I

de a fi, dnd vin zilele pentru
păcatelor,

zilele de post

şi

de

seu
iertarea

rugAciune, nu·1

mai recuno şti, căci din prima zi de cRo,Ho,ana »'), par'că -i un alt om. E evlavios, cu tea.m. de Dumnezeu, de un pJ~
cat, de un vis reu, nu se mai ecartl cu
')

două

Roş-Haşanll.

zile.

: Anul nou evreesc, care line

caupli, se

poartă bine cu gospodinele cu
care e moale ca untul, iar cu servttoarele
e bun, d ·1 pui la ranl'-ptr'cI-i un alt
Noeh-Volf. Pln~ şi carnea o tae firi
manie, ca deobicei, -ci fnceUşor, cu mUA,
par'cll·J un alt Noeh-Volf. ..
la ajun de lom-Kippur e gata din timp.
inchide ghereta, se duce la vecernie ctl
dintllt ca aI·,t fac ă ru g~ ciu n ea, ti' Jmbrad apoi caftanul de se rbători ,1 trece
din casl In casa sl·j impace pe lotl ti
sll ctarll iertare :
- .Cu bine drbillorile! Poate v'am
gre,lt cu vre·un cuvânt, am venit si vă
impac s ă va urez un an bun şi fericit 1"
la aceasta j se respunde : «Asemenea
ş i d·tale , Domnul să te ierte 1,. şi e poftit Să pdl ca s ă fie cln!tit cu tUf ~ dulce.

,i

B
Astfe l p escarul

De când e Iwnea nu s'a mai vlbut o
atAt de rea ca Asriel pesc arul.
Un evreu reu, cu ochi rei, cu aprin·
cene atufoa!e, cu nilte musU ti cart 10-ţeapă, cu o barbă de parcl -I lipiti şi cu
o flanell vătuită pe care o poarta şJi ama
şi vara ,i eate m iroasă a pe şte cale de o
fiinlă

pottl.
Nu-I vezi toatl siptămâ na . Dar in ajDII
de 51mbltll şi in ajunul săr b.ltorilor el
vine tn piaţă cu un car inalt, plin cu
pqte. In car stă o fa tă ciu pită de vlrsat
cu fata nea gră, ,i pbe,le pe,teJe. Iar neYa!tl ·sa. Meita pesclrita. o femee um-
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'fIaU, sti lIngi car li phette li ea

tele.
- "Pelle ... Pe,te !

pe,-

GOIpodlnelor, pe!Ie
proaspat pentru 51mbaU!"
Aşa strigi Asriel pescarul cu o melodie ciudali care rAsuna. In toata pia1a li
nu scapi din ochi nici una din femeile
cari au n!vIUit In jurul carului din toate
plrlile ,1 pri1d pe ştii de cap cttlnd.....
la ureche
tmpinglnd degetele In ochi"
in pantee-ceea-ce nu·i place lui Asriel
pescarul care le isgooe,te de l1ngl car :
- .Lasal' la dracu I Nu mai pipli1i

,i

atAta ,Acestea spuse incet

şi

repede,

Asriel

pescarul Incepe si strige din nou cu glasul sau rlsunltor:
•

- "Peşt e ... Peşte gospodinelor,
Peşte proasp~t pentru S a mbltă I
Fie-care nevasta,

gospodi nă

pe,te I

sau servi-

toare, este aş.ifel socotita la ASiie l pescarul
ca nu :rebue sc:lpaUi. din vedere. Asta insimn!l cli nu le b.lin u eşte cl-s tă lh.llirlte.
-ferit·a Dumnezeu, dar aşa se cere la
peşte... Asriel pescarul .ştie cJ gospodina
cea mai bogat ~ ~i cea mal ev lavioasă se
poate lacomi, intre da şi nu, şI sa , teargl
un p eştişor, ca nimeni s~ nu vada.,.
- "PetteJe e o ispită , zice el, careia
go!'pOdina ii rezisU. cu greu f" •..
Şi intotdeauna se in tamplă cate UD
scandal : o femee se alege din partea luf
b~luH'i cu o şliutl peste guri. ŞI se a·
dună lumea, li se face o glilgie, oame.
nli iau aplrarea femeei
o povăţuiesc
ca să facă reclamatie la mirovoi") sau

,1

. ) Mirorvoi,

ruseşte:

judeclloral de pace.
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cheme la rabio, dar

fiindcă ruşinea

e

mai mare decAt durerea, lotul se sfa.rşeşte

cu nimica ...
Multe femei 1/ CUDOS: pe Asriel. Ele
că DU trebue să te atingi singură depeştii săI, cum nu trebue să te atingi
bună-oară de aur, sau de nişte pietre

,tiu

scum.;>e.
- "Cum vinzi astizl un funt de briliante?" 11 Intreabă o nevăstulcl stAnd cu.
COfuleJuI din depărtare ,i ad.tJnd cu degelui cel mic In car.
- .. Eu dod peşte. nu briliante !/I îi
r.1lispunde Asriel, farl a-i d'rui mlcar o
privire din ochii săi cei riU şi inchee dotlnd : .Pc şte... Peşte I Gospodinelor, peşte
proaspAt IlO

- "Afllrisit evreu II< zic nevestele. Ele
ar dori sl·1 dea dracului. dar Du-i alt
pescar tn tirg, afară de Asriel pescarul,
chiar de te·ai intinde mort, căci altmintrelea rlmai fără peşte tocmai de 51mbată ,_
şi asta-i mai riu decât a muri, filndc ~
omul daca a murit ,tie că e mort şi s'a
sfAr,it ; dar o nevastă cind vine acasă
Il,! pe,!e de sfAnta SambAfl, o si
aibi din partea b ăr b atului o s lptăm1nă,
fire-ar de capul du,maoilor !
- "De n'ar mai ajunge s'ajungli ..
Doamne iartă - mă tU
Aşa spun femeile vorbind despre el in
ajun de lom-Kippur şi alearg~ cu COIllil3
In piap. de teaml ca nu cumva sI nu
IntArzie; fUndei ln ajun de lom-Kippur ..
Asriel se scoall cu n)aptea in cap, c1nd
ti Dumnezeu mai doarme tnca, Iar c10d
evreii Se todreapll spre sinagogi Asriel e

p el g,uit de

~Ibltoare. Vesta de fianea a
deabr.1cat-o şi şi-a pus UD caftan gros şi
elastic pe care-I poarta num ai 51mbita ti
tn ule de slrbAtori dar care miroase şi el
a pe şte crud.
Cel dintii e Asriel pescarul care se
pune la cale ca sA tie postul ; cel dinti.
el e acela care vine la sinagogă şi carţ
se pune cu fata spre perete, stand toatl
vremea În picioare, f.li ră a se aşeza
m ăcar o clip:!.
Şi se Înc hină Incet
flră ca cineva sa·! audll, rostind un singur cuv3nt, şi plange mult de tot tiri ca

cineva

să-i

zlh iasd o

singură

lacrim:1.

Dar toate acestea in seara sf.tnttt a ajuDului de Iom-Kipur. Cllci toatll ziua aj unului
trebue sa se duel pe la muşterii şi rnuş·
teroaîcele sale ca să-i 1mpace ş\ s~ li
ceară iertare:
- "Cu bine sarblltorile f Poale v'am atins Cu vre-o vOfbll rea, vll rog să mll
Iertati şi vă doresc un an bun şi fe ricit ,Şi 1 se rlspunde: "Asemenea li d· tale t
Domnul sll te ierte '" şi e poftit sa ,a dă
ca sll fie cinstit cu turtă dulce.

c
Gunte dascllul
De zis ii zice Zimel, dar de spus ii se.
spune "Gunte"
G~nte *) ii ~e spune

,i

numa i fiindca e !.In hartagos, un hote-

mao.

Ce- i drept Zimel e UD dascal vestit, W1
om cu carte şi un ad ev ă rat ebraist ; du
.} Gunlr-. Icsamnl in jargon un

bltluş.

nimul nu- li bate atât de grozav Jnvl'l~
ceH cum II ucide tn batai ZLmeJ-Ounle.
Da ce b~lt~i ? f Zimei te anope,te, te 0moara şi le face numai vln,Ua.I. CInd Iii
trage ZimeJ, e vai de lume, numai Dumnezeu si se lndure f Şi Zime l e un om
bltr"n, care a Iinut in · bratele sale
c_leva gfneraiii, iar in targ aproape nu
nlstl unul care si se poala.lluda că n'a
fost ba.tLLt de Zimel-Ounte... Clei a şa -I
obiceiul s ău , el nu face nici o deosebire
şi nu pune pre~ pe nimic: Vinovat sau
nevinovat, fiind !ilrac sau fecior de bani
gata-"plJne-fe jos sa.-ti trag cateva ca si
mă pomene,ti 1':<.
A trage va rtO!, asta-i pentru el o Jli..
mica toata.. Au fost vremuri cand Gunte
era mal tânăr şi aluneea frArigea oasele
şi-i stakea pe bielii copilaşi. C ă doar!
era Gunte-un evreu voinic, inalt şi uscltiv, care nu fu ma, nu trligea tabac, nu bea
rachiu, nu purta ochelari şi avea cum are"
acum toţi din1ii in gurA. Purta o blirbull
rarll, cIteva fire numai, albe ca argintul;
pielea uscală , lucÎ!oare ş i găl buie, obrajH
Qsoşi, frunt ~a grozav de increUtll, nişte
vine groase pe mAoi şi un glas de te in·
spălm!ala ... Nici o Upturli omeneascA nu
era In atare să zl1riască vre-un zâmbet pe
aceaslA fată infrico,Uoare. Nici nevastă·
sa, nici copiii sei, n'au auzit vreodatl1 vre-o
vorbă din parle·i... Şi nu exista ceva mai
grozav cu care s ă poţi speria copii de
cat : .Iatil, te trimit acum la Icoall, la
Zlmel· Ounle!"
-

.Guole

in tt rg.

hoţomanul

!", ata ii se zice

Dar exisl ă o lingu ră zi In ao când
Gunte se moae ca ceara. Şi aluncea zbardlurlle de pe frunte sunt mai puţin grozave, fata posomorât ă, galblln.li ,1 str.liludt~re ii se Inro,e,te putin, iar pe buzele
sale vecinic ameninl.litoare se arati un fel
de zAmbet trist, ca al unul copilaş ' cInd..
e gata

să pl ingă.
Şi ac e astă zi e

Klppur I
Venind dela bae,
f:lnl ndu-li In toate

ziua aj unului de lomspăl at şi cur:llat, pieppăr lil e cele clleva fire

păr. î mbrăcat cu caftanul de
m ătase tăiat dina poi ş i cu păJ.liria de pluş
garnisită cu bl an1i de jur imprejur, el se

argintii de

tlrle in papuci din casă to eul, la toli
gospodarii cari au fost pe vremuri Jnv.Jllceii
săI, ca s.li-i 1mpace şi ~ă II ceară iertă
cjune.
- "Cu bine sărbătorile! Poate v'am
atins cu vre-o vorbă rea, vă rog să mă
erlal' şi vă doresc un an bun ,i fericitIŞI ii se dl.spunde : .,Asemenea ,i d-talel
Domnul f1i te ierfe 1" şi e poftit s ă Iad ă
ca s1i fie cinstit cu turlă dulce.

D
Molşe-Veh"l

blrjerul

Cel care crede el biriarul e un om'
nimeni nu e dator slt-I rabde
toate neajunsurile. acela greltlte.
juplnui Moi,e-Velvel birjarul nu-! la fel
cu ceilalti blrjarf. Chiar numele .. jupl-

cărui a

nul Mo!şe-Velvel" spuoe destul. ŞI cu toate
acestea el e un evreu gospodar care seinchID •• un evreu care ,tie a ci« In clr-
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lJle cele lip.b ite cu Ittera miel

,i

pricepe ce scrie in .Himi,u. in
In alte
CJnd

cărli

se

ş i c~re
.Raşe-,

sfinte.

abate pe la

pe la vre-o el.lşml
de rug.liciune, el t şi

vce~UD

han

sau

,i nimereşte la vreme
leagă

mall'aua cu o

b asma roşie, se . aşaz a cu fala la perete
şi-şi face rugăciuc e a cu glasul !lău dlgu-

, it, Inlundat şi cam pe sub nas, dar se
inchina dupA tipicul unui adevăra t ha.zAn -.)
De felul sliu juplnul Moi,e-Vetvel birjarul e vesel şi Mtru bun de glume, iar
la o pttrecere oarecare e poznaş, lucru
mare I Fata sa par'c!i-i de metal, nici 3-

ram!i, nici tinichea, dar roşietic:! şi stră
lucito ue; nasul e turtit, din care p ricină
şi yorbe,te sub nas. Poartl bal bti şi perciuni ca un adevArat evreu bigot, o manta
lu ngă pAnă

in

la pamant,

veşnic

cu biciul

mana, cismele bine uese. cum il

şi

.şad e

bine unw birjar şi e de o indrllzneall
cat troeizeci de birjati laolalta.
la si In dr4znească cineva şi să ·i spu~
.Moişe-Vel vel" ş i DU «Jupane M oişe- Vel
veI» ci nu mai e sigur cu viata I Sau ia
lncercaţi de va ducell la garl, de pild~, cu
un alt birjar ş i sa vă vadă jupânul Moile-Vei veI care umblă după mu şterii , cJ:
e val şi amar atuncea 1Î de d-tr ă ş i de
celălalt birjar pe care I'ati luat
de caii
sll, taci vă face cu ou şi cu olet ti o Il
vi juraU ci atuncea clod veti SOSi cu
trenul, II vii. uitati bine dacI nu cumva se

,i

.) Hadn, ebraic: canloral care oficiazA rugile.
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.află

undeva juplnul

Moişe- Velvel

cu caii

tai...
Sau ia incerca'i a vă servi de dânsul
cum vA servili de oricare birjar şi s1 nu-i
spune1i: .Fii bun jup.tne MOişe·Velvell"
sau "Nu te supăra, juplne Moife-Velvell"
iar daci v'ati urcat in trăsura lui nu trebue s ă uitali că nu stati In trl'jura orişicui.
ci in tr ~ sura lui jupIn M oişe- Velvel, li
daci juplnul Moi,e-Velvel v ă va spune
s:t vă urcali, trebue să vă urcati, dac.
v~ va spune sa v.li aşezali pe sdunelul
din fal1, trebue să vă aşez al i, iar dacă
vă va spune ca să urcali dealul pe jos
trebue s:l- l urcali. Şi n'ave li nici un drept
ca să· j spuneli pe cine sa mai ia saD.
nu În trăsură, iar d acă li veli spune. nu
va va folosi la nimic, căc i o si vă alegeli cu o batjocura din cap pană'n p....
d oare şi veli II multumiti ca să nu d
dee jos din trăsură taman in mijlocul drumului,
Şi vina nu-i atat a lui jupân Moi şe Vei·
vei cat e a târguiul, cACI a şa cum 11 obicinueşli pe om, aşa se poarll, Târgui
l-a aliniat aş a, I ă udandu-i ltiinta de carte,
hibotnicia şi evreismul slu l i de aceia a
devenit indf ~znet , sare in capul tuturor,
baljocureşte pe fiecare in pa.te ş i-I face
de rAsul rhuJul.
- .. Ăsta-i bleatematulblestemaliJar ,- ii se
spune in targ
loala lumea se fereşte
de el ea de foc, ca nu cum-va 81 scape
un cuvânt de prisos, eloi foc! ..

,i

Dar existi o singuri zi tn an,

,i aceia e

ajunul de lom-Kippur, dnd puieti fi siguri
ci n'o d. se lege de val. Ba dlmpotrid,

d-tră gltit ca de slrblloare.
intr'o manta nouă şi lustrultJ, cu o ,apă
noul In cap, cu o camaşa aibă, cu un
guler lat, cu două colluri lodalle de fiecare parte a gatului. Pe figura sa de araml ,1 tinkhea par'c.I.j inUparit cuvânlul
.,serb.ltoare"
astfd el viziteazA toată lumea cu un deosebit şi fastuos .cu
bine 8erbătoriie 1" cerand erlare tuturor :
- "Cu bine serblltorile '" Poate v'am
atlna cu vre-un cudot riu, vă rog el mi
ertatl ,1 v.ll doresc un an fericit!"
ŞI ti se răspunde: "Asemenea ,1 d-tale!
DumneZeu si te ierte f· şi e poftit ai
pd! ca 81 fie cinstit cu iurU dulce .

d vine la

,i

E
Tof targul e In mIna mea, dela
la altul! Cum e lutul 10 mina
olarului. Cum e calul inhamat la clru,1ă.
II dau dracului pe tot! gospodaril J Dacl
vor a~, II repare buloiu, iar de nu ali
bee otravi şi 82 nu aibll nici o pretenUe
la Sane aparul : "Domnul Sane. apl !
Domnul Sane, apă ,,,
A,a I,i zice Sane aparul vorbind cu el
insu,I, stAnd deasupra saca1ei deşarte, bicfulnd călulUl şi strlmb2nd pe gospodinele
cari stau In pragul CiSt:l tdlglndu-I necare In parte: "Domnu Sane, apă J Domnu
Sane, a~ ,,,
Sane nu r2apunde o vorbi mlcar'
aci Sane e \Dl evreu tlcul El 'forbe,te
numai cu cJlulul alu, ori cu el fDauJI.
-

It

UD ca~t

Stand deasupra sacalei el spune TilJm
capitol dupl capilol, iar cand vine lotre
oameni tace ch iUc. Puteli să·1 batjocurili, puteti să -ll i nguşili, penlru el e tot una. Dacă
are apă in saca vă umple putina pUoj,
dacă n'are li puieti vorbi phl1 in zori de
ziuă I Ca să trem ure şi să alerge de II",·
t.lrul d · lră , şi el ş i d lutu!,- asta n'J·1 dator s'o f acă '
Dar când soseşte sfânta Vinerel, Irt bue să-i pl ătit' ce ii se cuvine ca să albi colliei *). De' nu, e In stare sl stee
toat ă ziua la uşa d -tră ş i să nu Be urni ască din loc pană a doua zi, aş a ca
fot târgui sa ştie că n'aveti cu ce plăti
pe apar pentru ap.L .
Ciudat om e Sane aparul l De felul
alu e scurt şi inde!at, aşa c ă saml1nă cu
sacaua sa. EI poartă un cojac rusesc şi
o p ălărie bl ănit ă . Clsmele ti sunt totde auna pIIne de glod şi legate În sus cu
şfoa f ă . Iarna poartă nişte mănuşi mari şi
greoae, rupte la deget. Mustatile ti sunt
&curte, paf'c'ar fi numai urme de mustAti,
ochii mici de parc'ar fi ehi!)r aşa c ă nu
vede, di n care pricină apa din saca ii se
iroseşte pe jos aproape pe jumltate.
Dar asla'l nU'nal dIn cauză că ulitele
nu sunt pietruite şi sacaua j >aeă can.i
tntr'o parte, dnd în alta; ŞI Undei ro·
,Ue nu sunt nleiodau' unse, s~ au d ~ de
o po ş t ă că Sane aparul umb lă cu Sicaua.
Şi de aeeea gospadinele ştiu d ·1 Intampne la tanc, fiecare in parte cu alt' pretentie :
-) Cozonac.
N. T.14
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-

Dar mie nu mi-ai dat decAt o jude putini cu ap:ll
Dar mie caad imi aduci apă ? 1I

m ~Uate

-

Sane le

priveşte

cu ochi ,om sel strica,i.

,1 nu rllspunde o vorM ca,icum n'ar fi
el pricina.
- "Ce n,lUllrău! " i se spune in t!rg
,1 toată tumr a ii rabdă toate apucătu
rile.

Dar o singurii dată in an nu trebue
i le yorbiasc:' lui Sane aparu! de 3p.ll. Asta-i ziua ajunului de lom-Kippur.
Din zori de zi până la amead, el umple
să

tmte putinele cu .apă şi Sane leapldl de
pe el cojocul rusesc şi pal îSria blllnilă, t,i
pune cafbnul

sălb ăloresc

şapca

cea nou.li. Spalat

pare

UD

la a doua

de camgar

şi

şi piepUinat, el
văduvoi bătrln care e dus
insurlUoare. ŞI umblă din cad

in cad la gospodarii sei, ca sa ceară
erfare :
- "Cu bine serbltorile! Poate v'am
atins cu vre-o vOlbă rea, vi rog ~ mi
ertali li vii doresc un an fericit 1"
ŞI i se rupunde: "Asemenea ti d-tale! O zeu si te Ierte 1" şi e poftit să flda ca !ă fie cinetit cu turUl dulce.

F.
RAfu.1 TngrllHorul
Răfuel e UD lngrijitor care ingrijeşle.
Ce Ingrlj"te? To.at, c,I.! EI plzq!e
fCoala Talmud-Thora, ca nu c.umva copiii si umble goi li desculti; păze ..

211

te spitalul ca săracii sl nu moarl de
foame; apoi pohe,te pe invl'lceii m ai
mari cari stau la sinagoga şi tavalI, ca
si aib3 ce manca şi si nu umble cu
cismele rupte, şi plzeşte totodată pe to'i
calieil din targ ca să aibl cele trebuitoare de Samblta şi de serb3lori.
EI singur umblI din casă În casă şi a·
dună copeicl, strange bani pentru nunti,
botezuri, aniversări sau alte petreceri religioase, nu lasl pe nimeni, ia dela morii
,i dela vII ş i se afădeşte, batj ocorqte şi
se bate pentru "calicii sei",
Toatl slipU.mana umblă cu b~'ul. In
ajunul sambetei sau 1n .iljunul sărbători'
lor po a rtă un sac in spate, In sa~ul acesta ii aruncati ce puteti: o bucat:l de
pane-, o pulpă de pasăre, o cartala fript., un castravete, un usturoi, O ceapl, un
os-toate cele au valoare pentru el. Ia
~ 'Il vid elt incercati si nu aruncaU nimic in sacul lui RăfueJ, ci va alegeti c'e
mare baljocur'. iar dacă ve1i indrăs nl :să
d apar.ill', il mai puteti infuria ,i atunci e
in stare sa vI dee cu bJtul.
Rlfuel e un om care ,i-a tlcul milita·
ria, e un nlcolaevsc-an *) şi pJ,elte drept,
milităreşte, ca un adevărat soldat. Dacă
vrell puteti glsi sub mantaua sa, p~ vesta
de 11nl, o decoralie de-a lui Nicolae. Ba
două decoratii: una de argint şi alia de
bronz l' e in stare sI povestJascl despre
Nicolae tot soiul de pove,U, dar cum II
povestiascl cand n'are thnp ,1 are atata
")

UD soldlt care a

Nicolae.

servit pe timpul larului

2"
treab ~ ?

o.

doarl nu·j lucru

UfOT s ~ ~fii

un ingrijltor I

Cine l'a

f~c u t

nimeni I Cine il

ingrijltor-asta n'o

ştie

pl â teş te şi

cu cAt e pll tit
pentru' munca sa, nu ,tie nimeni I Nimeni

,i

nimeni nu-! cere vre·o sacoteala, caci e un om de incredere
se
ftie c~ lui Ră fuel li se cuvine pentru munca sa-atAta ave r ~ !Ia aibll du şm an i i! cit
ti trebuie lui singur.
Şi el umbla dupa pomeni, cu convinge-

DU ştie

rea

ca

,1

nici d · trll n u

C~ci

va

trebue

nimic...

e In stare sa vii spuna d eadreptul
de ce cheltuiti banii, dracu şti e pe ce, pe
cind IIrgul e plin de caliei ? I Toata lumea e facut!, după el, numai . pentru draci !

D.1d:

vă dreşte

intr'o halnl1 nouli, o

pipae şi vii î n1reabă : " CU cost!? " ş i incep~ a vă inş!ra cati saraci s'ar fi pu-

Iul imbraca cu acest pret, Daci vine la
vre-o nuntă, la vre·un botez, sau 11 V ( e-Q
alU. petrecere, cel intăI lucIU ii vine in
minie: "Caii oameni saraci s'ar putea hrl ni e'o asemenea masă 1mbellugaUi. ?f< fi
aşteaptA ca lumea sA plece spre a putea
strange resturile pentru calicli sei...
Ce varatA are?, asta n'o şlle nimeni.
l i nici el singur! E pulln cam surd. C1tld
11 vorbiti l i n'aude incepe să strige de vă
asu rze şte, a şa eli trebuie să -i vorbiti mai
tare. Chiar şi vederea j·a cam slăb it tn
vremea din urmA. cand umb lă, porne,te
drept inainte şi ceardl cu b ătuI. Dar DI~ere şt~ acolo unde vrea, Iar d a că ii se dl
ceva vede destul de bine, şi cand DU li
se dă, se tofurie ş i bate cu bitul :
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-"AJ mincai şi 4ili băui de ai crJpat,
IlavJ Domnului, şi acum ili fumezi ligara ! O-tale 111 merge foarte bine, !!ă nu fie
de deochl! Dar ştii d-ta el !!aracii mei
n'au mincat de eri, iad10 va" to,ch~ ?!")
Aceasla e injurAtura lui, cu care cinatelle pe miile ş i mic I DacA li răspundel' e
mai reu, căci incepe sA blesteme 11 mai
Iare...
- "Vii place pacostea asta ?I'I aş4iI se
zice despre el in tirg
lumea se ascunde ca doarA va sclipa de dinsul!
Copii n';re, dici i-a supravieluit pe loii,
dar are numai nepali cari ii rabdll toale
neajunsurile II loate n"cazurile li asta li
dli pulinla ca si se poat" ocupa in totul
numai de callcii sei li si umble zi ş.i
noapte prin tIrg sli ceara, sli adune, al
cerlasc! şi sli neci1 jească pe loii, li ,1
batjocoriasci1 şi sl injure pe toli in limba

,i

ruaasd...

Dar există o singur" zi In an cAnd ingrljitorul no!tru I asă lumea In pace şi asia
e fn ziua ajunului de lom-Kippur.
De ieri el a ingrijit pe 1011 calicii, s'a
sfădit cu toală lumea aratand că ,i silracil trebue să păstreze sfintele lradi'iI
de sărbAtori, că li slracii trebuie să am"
cu ce sA !!uparte postul, căci'vine o zi atAt
de sfAnta, ~a dTo vaIi CaleM !
Şi acum iala-I păşind in marş prin
tIrg, cu picioarele sale de soldat bllrAn,
dar fară sac ş i fl rJ btll, imbrăcat in hainele sale să rbătoreştl , cu cele două meda!!!je-ale lui Nicolae pe piept, li f i indcă
. ) ladro

\'a ş j coşchi

: o

î n jură t ură r usa scă.
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,i-a

I~sat

bJlul acasJ, el pa,e,te drept
casă In casa, spre a
implca lumea ,i a cere er1are:
- .Cu biae slrbatorile f Poate v'am
atins cu vre- vorba rea, vlt rog sI mi
iertati
vI urez un an fericit 1"
Ş I ii se rlspunde : "Asemenea ,1 d-taJel
D·zeu si te lelre lU
e poftit In casă
spre a li clnstil cu turii dulce.

pe IAngl ziduri, din

,i

,i

6
Ghetel" gubernatorul
Gh e~el gubematorul-acesta e
dela sinagoga cea veche.

ceauşul

Pretulindenei, in toate sinagogile din

lumea intreagli, exista poate ceauli peste
ceauI}i. Ghete! ceau,ul dela vechea noasIra sinagogă e mai mult gospodar decit
ceauI. Dar ce spun eu? E un gospodar
peste toti gospodarii !
Ghetel nl.l te Iasă să te porti cum vrei
ta slnagog~ . EI zice că sioagoga e o cad
sfAntf. Daca avel i de vorbit despre afaceri, s4 va ducell in piatl. Vrei! sll discutati politici, pentru asta exista o bae ! Cu
nici un chip nu veli reuşi ca să vi lase
li vorbiti de afaceri sau de politica, la
sinagogă , nici SAmbă t.
nici m ăcar tn
pauzele din timpul ruglciunilor. Ghetel e
un evreu care nu ,tie de frica nimănui,
puieti sta la sinagogl in locul cel mai de
frunte, '.1ngă altar, şi sa purtali talls-ul .)
tesut numai in fire de argint, el el DU se

,i

.) TalAs, ebraic : stihar.
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sinchiseşte ... Pilteli fi cel mai mare bog1taf
din t4rg,-cum ati deschis gura, Indată
auziU o lovitură in masa din fala altarului li un strigăt: "Sssst !--că d ameleşte.

,i

Sau incercali de luati o

Thoră

din al-

tar ul sacru al sinagogei
să 0'0 puneti
la loc la timp, cI vă alegeti cu o mare
batjocuri din partea lui Ghetel. Sau la 11turghia de

dati o ofrandă

pentru

Sambătă să
săraci şi să n'o

achitati -indată

vI face falit sau unul care vrea s'o ştear
gă la America L.. Sau ia sl Indrlzneascl

cineva ca sl-I trimeat.2

o

treabă

care nu se

pe Oh~tel

potriveşte

sI facă
cu un slu-

jitor al sinagogei :

,i -

"Dar dota n'ai plcioire ? la fii bun

du-te singur !"

Aşa

fel de om e Gh etel

ceauş ul.

Singurii cari i ndrAznesc sti·j răspundă

tinerii. FlăcăIi
şolUcii ta rgullli-aceşl ia

şcoaJă,

obraznic, sunt

de

copiii,

ii dau de

hac ! Ei li fac ceea-ce nu se face nici

unui evreu: ti rAstoarnl pupitrele din simlgog.\, cand nu-i vede nimeni. Ei dau
drumul apei din tinicheaua aşezatl la intrarea In sinagogi pentru s pă l at ul pe mani, li innoad~ şte rgarul , ii picură ceară
pe cărlile de r ug~elune. Ii rup foi din
cllrlile rugă ciunil or de toate zilele, ata
că ori-ce carte ai lua din sjnJgog~ lip·
Iese din ele anumite pasaj li.
Şollicii ace,lia i i fac zile 'amare. Şi el
li p1nde,te mereu, că doară va prinde pe
vre-unul, iar dacă - 1 prinde intr'adedr apoi actsta se tnt!ldeşte cu to'l Dl.Imne~eti
şi scapi din mIinile sale e'o umflituri,
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e'o van.taie sub oetii, sau f.lr. de o ure·

che,-adica numai c.ll. nu·i t ăiată! Lui
Ghetel nu·i plac procese lungi, cu martori
şi

cu cncetari. Fie

,i Ghetet

vn simplu Offan
s'a isprăvit ~
o

labă

băiat

de

ştie fă bată.

bogăta,

sau

blUae

zdravănl

Când îli

lrânleşte

!ărac,-o

apoi il poli vedea pe bunicul de

pe ceea lume. E un evreu voinic, din
neam de vololci, cu toate c ă după .aparenlă nu dai o para chioara pentru el.
Slab, uscat, piele şi oase, numai doi perciuni
groşi, negri şi el singur e negru ca un t ătar,
cu nişte ochi negri şi răi COIli.nu pot privi
drept in fată, ci numai in jos. Obrajii
scofAkili, nasul turtit, muslă lile negre a-

plecate in jes

fac

şi

impresia ( li

toate acestea

vrea !ă

Ia-olalt ă

străr1ute

iti

,1 nu

poale, sau că are a vă spune cev.a dar
nu vrea, sau numii a,a că e un hartA~

gOL

- . AI d,acului om, de ,ău ce e!" se
zice despre el in târg. ŢI-i sila de dansul, un em pidosDic, l n ticnit, n'are cine
sa-l alUmpere şi face ce vrea; dacAvrea
Ea deschid a sinagoga o deschide, dac"
vrea s'o inc hIda, o înch ide. Iarna Irebue
soli le intinzi şi sl·1 ~ogi ca s~UndUzeasca
sinagoga, şi cateodatâ, caod îl apucA, 'i·o
tncâlze,le de par'că-i o bae.
la sa Incerce un biet nevoia, şi s ă·l
roage ca !.lI-l lase E ă slee peste n~pte
in sinagogă.
- .0 sinagogă nu· j un iad tOI îi zice
el şi-l alungA afarA, Ură pic de milA.
Când ... in flh blHor ile Ghetel se afla in
treabl. Daci a prins pică impotriva cuiva,
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oricine O Il el, apoi cu nici un chip na
vei ob'ine ca fiul sau ginerele d-trl al
ocupe tn sinagogi locul pe care-l vreti
d-trl şi fitI siguri ci va sta acolo unde vrea
el, şi dacl-I reclamatlla tpitrop,vi se va ru...
punde:
- "Du-te ia guberDitorull"
Şi atuDcea trebuie să ştill c.lli e vorba de
Ghetel ceau,ul căruia dnd e de fată ii se
spune .. tu" iar in lipsI ii se zice "gubernatorff •
Tot ala e de slrbltorile CU11ilor
cu rugaciunele pentru Earog *). O-ta
vrei ca si li-I aduci In cuşc~ cit
mai de vreme II numai fiinddl vrei d-ta,
nu vrea el, iar dind ficl gurI, face el şi .
mai mare :

- "Puteti

aştepta.

Eu v'am a,teptat

mult lAal mult 1-.
ŞI atunci vII la sinagogi
le plingi
epitropului, iar epitropul Iti r.llispunde:
- "Ce poli lace cu un gubemator ,,/1'
Şi ap e la toate slrbltorile tu ziua
de H(J ,ana-Rabe **) cu ramura de salcie.
şi ala e de Hanuca, cu lumanlrelele, de
Haman cu mori,ca, de palU cu pasca,
de RuaaJii cu verdeaţa-pretutindeni e
Ghetel, t(Jtul e tn mana lui Ghetel. Ghetel.
ceaulul poartă lot largul, stlpaneşte tot

,1

targul !
ŞI largul indură t(Jate oeajunlurile din
parte-l. Targul ra bdJ, cu toate c.ll nu vrea
si rabde. Clcl omul are şi fiere tntrin.) Esrog; ebraic: un chitru, fruct de binl'lCUY)nt.are.
' *) O se rbătoare eyreeasc ă,;Cu anumite lradilu.

218

sul. and vine SAmblta, sau vre-o alti
serb.llitoare, lumea se aduni la sinagogJ
ti mal vorbe,te de una, de alta, fi nu se
teme de ceau" ca vorbesc in toată liber-

tatea... Dar fndatl se aduce vorba des-

pre Ghelel ,t unul pe altul se totfeabl :
"Ei şi? PInă cAnd o d mai r.llibdlm a·
ceut.lli pacoste?" li adia tot. ci tot ala remlne inainte. Ce să -1 faci '/ Dacă-1 dat
sa fie un gubemator reu, ce să-Î faci?!
Dar este o siagur.ll zi ÎD an cAnd Ohelel
nu e reu,
nu o zi, ci numai jumAtate
de zi, cateva ceasuri numaJ. Asta-Î in
ziua ajunului de lom-Kippur, indatl dupl

,i

ruglciunea de dimineat ă, inainte ca lumea
· Iă

vie la

sinagogă

pentru

rugăc iunea

de

vecernie. Atuncea Ghelel tnceteazl de a

mai fi ceau ş, 1ncetead de a fi gubernatOr. E imbracat in haină de serb.llto.are
şi

aJeargl dIn

casă

in cad, cu perclunii

in vAnt, ca să impace gospodarll ş i sll
ceară iertare:
- "Cu bine serbltorile! Poate v'am
atins eu vre-o vorbi rea, vi rog
mI
iertali ,i vA urez un an fericit!"
ŞI il se respunde e'o jumltate de gură :
.Asemenea d-tale, Dumnezeu si te ierte'"
li e poftit să şad ~ , ea să fie cinstit cu'
turti dulce.

l'

H.
Zisu e un holtei bltrln, palid ia fali,
o blrbull aurit EI sti. Ia sinagogă cu
toti tinerii cari invatl, el tnsă nu tnvatl
~
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nimic, ci

stă

numai

aşa,

aeruat in sina-

gogi, singur pe lume, un dedlzut.
Nu el, ci loial seu a fost un prlipadlt,
un om decăzut•. de neam bun,-numai bogăfafi, mari bogAtaşi,
llau dechutul are li in ziua de astăzi
rude bogate. Aproape cei mai bine dIu1i gospodari din tIrg sunt rubedenii de
ale lui.
Ci-că
bogltaşul Oişie·HerleJ e o rudă
a sa, văr de al treilea ; numai III vrea
Oişie ·He r,eJ şi Zisu i~ar arita cat de a-

,i

proape sunt inrudiF.
Mai inUl din partea tatii, bunelul lui
Zisu, adiel tatăl tatălu i seu, Avram-Mordhe
bunica lui Oiş ie-Herşel, adiei mama
mamei sale, Feiga·Etel, erau inruditi.
Dar ce să-i faci daca nu e lăs at ca si

,i

vorbiasc!? li se da de pom ană ,i-i se
spune să se duel, ducă-s'ar naibii toate
rudele sale bogate J N'ar mai ajunge li

d-i lovind toate relele ca să decad.1 In
halul lui, Doamne Dumnezeu le!
Aşa işi binecuvântead Zisu rudele sale
bogate cari nu-l aj ută cu nimica şi care
nu vor să~1 vad ă in ochi de urAt ce li
este. Un om sarac e urat,-asta-i de cand
lumea I
De aceea s'a aciuat la sinagog.l şi ia.
de poma nă şi b lestemă cu toate blestemele
EI se j u r~ că s'ar, duce sll muncească,
Iă tae lemne, să' care apă,-dar unde?
Mai intai de toate e un decazut,
un om de neam, toli bogătaşi, şi chiar şi
domnu Oişie-Herşel e inrudit cu dânsul,
vlr de al doilea .. .
Şi apoi e un olog, cu un picior rupt şi
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dnd umblă aruncI piciorul de pare cl1 e
infuriat şi vrea ,ii·ti Iragă un picior drept
in mllsele ...
Şi la drept vorbind Zisu e Înlotdeatuu
infuriat, ca obiceiul seu e ~ fie furi os,
mAnios pe toată lumea-şi poate că are

,i

şi dreptate. SI nu fie de deochi, atAtea rubedenii, toll avuli, toti boga ţ i, şi nu suni

in sfare

,i

să

Ili nu-I Iese

ajute o
să

d nu-I Iese

biat ă

rudă,

fă

se

un olog,

casă in
chinuiască pe

umble din

duri, la siniilgogll, ca oameni

casl,
scAn-

slreini sA

fie nevoili sa-; strângă une -ori pentru o
.hainll, alte ori pentru o pereche de papuci, dar'· ar holera şi
se induplecă ca sa·!

inh'inşii! Cădpină
strangă de un alt

cafraD,

rămâne cu' cel vcehiu numai carpe.
p~nl ii se strânge materie pentru o
cămaşă , caci de cusut şi-o coas:li el sin-

Sau

gur-coasa-Jj-!.'ar albituri mortuare *) tuturor e.vreilor din târg! aci e un targ
numai de rai, o adevarata Sodom ă, ba ş i
mai reu.
Un alt târg ar şti că existi un M ltei
b~tr.1n. un dedizut-pan~ când o sl1 stee
aşa? Daci ar fi oameni cum ae cade, cu
ceva inimă Intr .1nşil, i·ar purta d ~ grijă li
l-ar insura pe Zisu ...
Neamurile n'au decât sI. dee zeatre,
dare· ar Dumnezeu ~ li dee lingoare, clici
miread s'ar g~ si ea ... PA r ' că nu sunt al lij
mai prlplldili ca dansul , şch iopi , mult,
-orbi, şi cu toate acestea nu i·au insurat ?
S'ar g!lsi pentru dansul, pentru Zisu,
t) La evrei . ,ortul
4lbiluri.i

1J1ouă,

e indii! numai in veitminle
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zed de mirese, nu una , dar când asia?

Oad: cineva

i~ar

purta de grijii

şi

s'ar

o~

cupa de el !

lat! bun ă - oa rit c1t ceaulul Ghelel are o
fat., li zice Asne, care vine cAteodată de
m.1Uură

sinagoga,

şi

spaUI. bAncile,

e o

fat ă

voinicii, negrlctoasll., lua·o·ar dracu
s'o j·a J
Şi Ghetel I'ar lua pe Z(su cu amll.ndoul
mAinele. C ăc i cinei~ i Gh etel ceau,ul ,1
dne-I Zisu decllzuhd? E o mare deosebire intre ei, lua-I·ar dracu pe cea uşl..
Dar Zisu n'o să se duca la ceauş ca
sA se se roage, asta n'l) face el, asta n'o
s'o mai ajungă târgui s-o vadă, arz1·,'ar
focul sl·1 arda. de tirg. Dumnezele Doamne,
ca să-i văd morti pe tOli, dela un capă t la
altul!
AJa işi bll;'!steml Zisu decbutul toate
neamurile şi târgui care-I intreline.
- "Ăsta-j nlcazul ta rgului!" se spune
despre el in târg şi nu-i lasat s~ pia r ă,
e poftit in fIece Sâmbătă ,i in zilele de
Ilrbatori la unul şi la altul din gospodari
cari totuşi il ajută, c~ de, e un decăz u t,
s~ rmarnul.
Şi dacl

un

pr~pădit

I

cU,mva Z ISU e dat uitl1rei,

luneea se aWi in târg Rlfuel

a-

îngrij itorul

care'ii aduce aminte de el şi nu-I uiU.
Iar deellzulul e furios. li se pare că
nici rudele sale, nici tinerii din sinagoglt,
Dtcl R~ruel tngrijltorul, nimeoi, nimeni nu
se poartă bine cu dansul şj -i înju ră ,1
blestemă pe toli cu toate blestemele ,
Dar intr'o singu ră zi pe an Zisu nu ln-

asta-I in ziua ; junului de lom-Kippur.
In ajun de lom-Klppur Zisu tşi pune

jur~ şi

dmata cea nouli pe care şi-a dat·o singur la cusut, şi caftanul ce: nOţl pe car~
ii l'au flicut liDerii, ,i nllte ghete bune,
aproape noul pe cari le-a cer,it undeva
Rlfuel îngrjjitorul anume pentru dAnsul,
şi el pome,te din casa. in cad, la rude
la streini, arundndu- şl piciorul bolnav
ca sli impace lumea. Toti evreii umbla si
se impace, de ce sa. fie el mai reu declt
toll?
Fata ii eate palidă ca intotdeanna, dutltura furioasă , ca intotdeauna ,1 rostepe
"cu bine serbătorile- intr 'un astrel de Ion
ca,icum ar injura de mamă.
- -"Cu bine serbltorile 1 Poate v'am
atins cu ,re-a vorbl rea, vă rog sl mă
iertati ,1 s:t ajungeti cu bine la anul !fl
2111u tuşeşte
se uită drept In palma
flecJruia, el poate ii se dă. ceva.
ŞI 11 se respunde cu tllc: "Ase m~
,i d-tale, O-zeu si le Ierte '" ii se dă
ile pomanl ,i-I cinstit cu turtI dulce.

,i

,i
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RIVIERA.N
Ce lucru mare e "Riviera" să DU mI.
precum n'am ştiat niciodatl
nimic despre ea, aşa .1 DU ştiţi nici d-trl.
Dar daci vreti al ştiţi ce·i aia "Riviera"
vi pot spune la trei cuvinte :
- «Jid, davGi Arosi 1» *)
Riviera, e un fel de localitate În Italia
pe care au invcotat-o doctorii ca si stoarel lumea de bani. Cerul e acolo totdeauna senin. Ac elaş cer caşi la Doi. Soarele
e acelaş, du marea te sâcâie grozav! Se
lotrt:baţi. Aş.

zbate, vueşte, te ameţeşte, iar d·ta nll teşti neconteait. Pentru ce pllteşti? Pentru nimic! Numai peutrucl eşti UD dobitoc şi te-ai Ibat al ti sc bage ill cap

"Riviera", pllteşte! Şi pllteşti I Fiindcă
ia'o si te vid si DU pllteşti! Poate crezi
el se ceartA cu d·ta ? Te tajurl ? Te face
de ris şi de batjocuri ? O. de uade!
.)

~usqte:

,,]idane, add parale ,.

N. T. 15

Dimpotrivl-cu bunAtate! Te p;,:pA şi-ti
ia sufleful!
Un siDgur lucru bun are "Riviera u asta.
-ce·i drept e drept-ci acolo·j cald. Şi
dacl·i cald, zice·se, tuşeşti mai putin. Şi
cald e acolo într'uDa, tot anul, fie varl,
fie iam •. Şi care·i socoteala ? Foarte sim·
pll : soarele Îndlzfşte $i de aceu e cald.
Adicl ce ? Dacll faei foc acas., da ştii,
un foc bun, ou·i cald? Dar atuocea ei
fti spuo : "aerul!"
Ce·i drept, aerul acolo ou-i un ur
riu, nu mir081e diu, dar DU miroase aerul,
ci portocalii miroasl. Clei acolo cresc
portocali. Acum nu ştiu dacI trebue si
mergi iotI'acolo din cauza asta. Aer, pare·mi·se, e pretutindeni, iar portocale se
pot cumplra şi la noi. Doctorii spun tn81
el aer cu aer nu se potriveşte. Aeru],
spun ei, care miroasl a mirodenii, tim1$.dueşte ! A ş a spun ei, adiel. doctorii! Dar
ce are a face ci aşa spun doctorii ?! De
ce spun el marea de la "Riviera" scoate
toate bolile ?
Eu DU 'laşi putea spune, poate dl. Întl'adevlr ii scoate cuiva toate bolile. Mie
ştiu ci mi·a scos ultimul pitac marea
asta! Ş i nu atât marea, cât doctorii. Mie
mi·a hlrlbit O-zeu la "Riviera" UD doctor-ce si vA spun ?-m~H, mii! la drept
vorbind adid, e un om foarte drli.guţ, şi
inel!. un evreu, şi Îocă ce fel de evreu!
Vorbeşte evreeşte cum vorbesc eu cu d-ir.,
dulce, Bdemf oitor, ci ţi·j mai mare dragul.
Dar bani ştie si stoarcA - halal sl·i fie!
Acum vi inchi r uiţi daci eu sunt omul
care 51 mllh s.ll. fiu stors. A şi .cimerit·o !

2Z1
Ştiţi ce am făcut ? Eu m'am Iisat s.l mi
poarte de nas plnl'n clipa din ueml. Am
vJzut Icdatll. cu cine am a face. Dar
m'am f.llcut cI nU pIicep. Vrei sA storci ?
Stoarce!
Dintru'ntli mi asculti , mll eercele.d,
mI examÎneazll cu nişte ciodnaşe, ,i 10-.
r;lI.ţele, cu rişte tuburi şi alte instrumente
ş i'mi spune ca s1 viu mAinc. Şi- ) intreb
eu:
- « Să nu vA suplira ţi, domnule doctor,
dei DU CunOsc obiceiurile de pe aieea,
cAt vi se cuvine penlru vizita de azi ?»
Dar el se uitA la mÎor, peste ocheLari,
sti cu mâinele in buzunar ş i'mi spune:
- «Asta mai târziu 1»
Ş i' m i zic eu În' gândul meu: «Admis !
Vrei mai târziu, fie mai târzju !» .. . Viu a
d o ua zi , acelaş lucru : mi aseuU A, mi in-

tct:$ hll , ml!: piplHe, mI ciocllne ş te - şi
Îmi spune s1l. viu poimâoe. ca sA'mi fael
i njec ţ ie. Şi-I Întreb eu :
- ( Nu vă supăraţi, domnule doctor,
cât vi se cuvine ?»
Zice el :
- lI: Mai târziu !»
D acă- j mai târziu, fie mai târziu. Ş i viu
poimâne, el îmi face o i n jecţ ie şi· mi spune
d viu mâne ca d-mi facl!. masaj. Viu a
doua zi ca sA· mi fad masaj, şi el imi
face masaj, adicA Îmi fri c ţioneazl injecţia de
ieri, pe cât mA pricep eu, şi-mi spune slI.
viu mâne ca sA-mi facA iar injecţie. Dar
eu-I Întreb :
- «Cât vi se cuvine?»
Şi el răsp unde:
- «Mai târziu !»

Olcl-i mai Urziu, fie mai târziu! La
fie-ce datl aceiaşi deşteptlciuoe, o zi p~te
aUa: o zi injecţi e , a doua zi fricţiunea pe
locul injectat. Şi indată nu mi-a plicut aceastl şmecherie_ Clci UDa din doul :
daci vrei si mll baţi cu doul bice, batemi! Dar de ce mI mai storci şi de bani?
Unde ati scris el pentru injecţie trebile
o zi specialI şi pentru masajul acestei injecţii o altl zi ? Eu cred că mult mai nimerit ar fi ca sl se facl amândoul deodatl, cld socoteala e foarte simpli: iatl
ti-am făcut injecţia,. iaU, iţi fac şi milSajul. Ce ? E nevoe de paradA pentru asta?
De aceia trebue si Întelegem dela sine
el el vrea si pompeze bani. Vrei să pompezi ? Pompeaz!! Dar daci n'ai ce pompa,

fiindc" nu-i de unde? ' MI

cunoşti?

Ml

cine',? Ai umblat prin buzunarul meu?
Mi-ai Dumlrat baoii?
Şi cum ,'a intâmplat, dupl-ce a trecut
o luni, el imi trimite .prin poşt.l UD
compt! Mi s'a flcut negru dinaintea ochilor! Pentru fie-ce injecţie Îmi cere sl-i
plitesc zece franci-acolo se pompeazl
banii În franci! - şi pentru fie-ce masaj, cinci frdnci. Frumoasl socoteall ! CU
UD asemenea tratament te poţi purta Dumai
In aur !
Şi atunci m'am frlhnântat: ce-i de Ucut? Sl ml pun la tocmeall cu dâ.nsul?
Asta voi avea timp s'o fac mai târziu.
Clei de cerut nu cere, deşteptul, atuncea
la ce si ml grăbesc? Şi am continuat
a·1 vizita o zi peste alta, aşa cum mi-a
orinduit. Eu viu, el m! injecteaz~, eu viu
el mi injecteazl, şi aşa a trecut toatl
ştii
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iarna. Şi nici nu prinzi bine de veste,
latl e'a şi sosit Purim-ul! Cred c'a sosit
deci şi vremea d mi ' ntorc acasl . Mai cu
seaml d şi În privinta dn l tllţii, ml simt.
slavl Domnului, binişor, ba chiar destul
de binişor, aşi putea zi ce- de ce si miot?
- să DU fie mai r~u de-acu m Inainte, clici
în ce prive ş te binele, el n'are margini.

Va sa zic:i trebue t!l1'ml Iau ramas bun
dela deşfeptu l de doctor şi si plec acad.
ŞI moli duc deadreptul la doctor:
- Uite a ş a şi a şa, domnule doctor,
mi Intorc acas).

Zice el:
- Pleacă sll năt os t
Zic eu :
- EI? ŞI . ocoleala ? Că doară Irebue 511 va pl!tesc. Nu-i aşa?
Dar el se u it ă la mine pe deasupra o ..
chelarilor, ţin e mânele In buzunar ,i'ml
spune :

-

EI?

Caşicum

ar spune : de cioe depinde
deci asta ? Dar eu de colo :
- Nu va suparati domnule doctor,
inainte de a m ă socoti cu d-tr~ aş vrea
s' d povestesc o istorie, daci aveti
timp...
Dar el imi rlspunde:
- Timp nu prea am, dar da că nu-i
lunglt, pov este şte I
Mă alez şi incep sl-i istorisesc p0-

vestea:
- A ş a cum m' vedeti, zic eu, sunt un
evreu, ~lad Domnului, cu rocoteall. eo..
pii, slava Domnului, am, cinci, să-mi tră
i asc ă . Cinci b!etani. Patru d intrln şil sunt
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tare buni, numai unul nu·i de soi. N'a
vrut .l Invete nici In ruptul capului. Riu

copiii Cat l'am bAlut, cat l'am schingiuit
ca d scot dintrAnsul IndArlltnicia, degeaba. Nici cu binele, nici cu răul. Afurisit
copil J
Ce·1 de fleut? Şi nevastl-me.a imi
spune: "Pire·ar pe capul duşmanilor mei I
Dica ai Il·) omori in bătăi are si fie mal
bine?" locala, incoace-vad ca are dreptate. Atunci mă apuc şi~1 dau lao mese·
rie, la cel mai bun croitor, şi m.1 tocmes:
cu el pentru trei ani trei sutare:
- IaU, li-I dau pe berechetul meu şi
fi-mi dintrtnsul un meşter!
Şi

am f.1cuf In seri! cu acest croitor

am slabilit
facă meşter

şi

că

dupa trei ani trebue să·(
croitor. şi eu trebue doi plli-

tese pentru aceasta trei sutare.

A trecut anul

inrăi,

croitorul meu a ve-

nit sll-şl Incaseze intiiul sutar, 11 a iscă·
!it de primire. Foarte frumos. A trecut al
doilea ao,-croitorul meu a v~nit sa- ~ i ia

al doilea sutar, ş'a

iscălit

de primire. Foarte

bine. A trecut al treilea ao croitorul meu
Du·i J Ce !l'a întâmplat? Aştept o s:lptă
mană, a,tept dau •• nu-i! Ce s'a Intâm·

plat .oare? Acum mă duc eu la croitor:
- Domnu Haim, zic eu, de ce n'ai venit dupl al treilea sutaT?
Şi el imi răspunde:
- fiindcă DU mi se cuvine!
- Care·j rezonul ?
- Rezonul e un rezon toalle simplu .
Croitoria noastră, zice el, constă In trei
puncte. l ntdiul, meseria, al do~!6(J tre·
bue si şti a lodosi o bLlcata de materie ,

231

c!nd rolimâne de prisos. Dacă vrei si o
nume,tI t!lhlrie, zice el, zi-! cum vrei•• ,
Şi al t.,eUea, zice el, un croitor trebue al
,tie al bea. adică sJ-1 tragă o dUJd de
rachiu tn ajun de slrbltoare. In ce prtvette doua din acesle trei puncte fiul

d-tale e un
lnseamnl,

meşter

că

compleei. asta adiel

se pricepe foarte

bine la

tllMrie, l' in ce prfve,te rachiul, zice el
se poate pune la intrecere cu toll belivii.
Dar meşter crailor, zice el, nu va fi toatl
viata lui. Atunci de ce mi le mai cuvine
sutarul ?
AscuUand povestea doctorul Imi Spu-

ne:
-

ŞI

la ce mi-ai istorisit loale acestea.?

mă întreabă

el.

- Apropos de ceeace meseria d-tră se
chiamll medicină şi care constl şi ea In
trei puncte, ca orice meserie : Trebue s ă
fii lnt:ii un doctor bun. AI doilea trebue
sa fii un om de bun siml . Şi al treilea. zic
eu, un doctor trebue sll ,tie ~ fael bani.
Care punct din cele două dela tnceput
dntlrelte mai greu la d·trl-asta ou , tiu.
Dar ce fel de doctor sunteti In ce pri·
ve,te a face socoteli-aşa să am eu un
an bun I ŞI acum, zic eu, marfa d-trll, banii mei,-si ne tocmim J
Se tn,elege de la sine şi altlea bube
să aib! d uş manii noştrii cAt (-am rupt din
socoteilll mai mult deca.t două treimi. Dar
crediU-mll cA nu fiice nici atlta, fiindcJ de
a-,i sta acasll tJ o'aşi face nimic, şi dacI
mi-a fj sortit, m'aşi insănlto,i
aşa,
atunci ce·mi mai trebue "Riviera- 1

,i

,i

,

CETITORII
Acest dialog, In realitate un aulo-interview,
precedeazd volumul pe care celebrul satiric {-a
consacrat literaţilor In idiş, volumullnlifufaf.Scriilori Evrei- ln care autorul porlrtleazt! pe serii-

ta/ii Mendole, Levlnschl, V.rpvschl. 1. L.
PerI" Frltman. Blellc. " • •

Scrisd tn aMI 1902

[etltorll
BUDa vreme!

Vreme bUDă!
- De unde vii?
- Din Varşovia.
- Care-i profesiunea d-taJe ?
- Sunt o gazetll evreiasci.
- Şi cum te cheamă?
- «Gazda Populari». Dar d ta? De
unde eşll d·ta ?
- Din l e hupeţ.
- Şi care-i meseria d·tale ?
- Care si fie? Sunt un scriitor evreu.
- Şi cum te c h eamă ?
- Şalam Alechem.
- Ş alam Alechem ? Va s~ zici ţi se
cuvine un şalom-alechem ? 1)
- Alechem-şalom!
- Ce mai faci JJan 2) Şalam Alechem?
- Ce si fac ? Scriu!
1) Şalom alechem, ebraic; pace vouA.
2) pan, po!onei1le: domnule.

- Ce lerii?

- Ce să scriu? Ceea-ce vid, asta
scriu!
- Şi CU ce te alegi de pe urma scrisului?
.
'
- Cu ce să ml aleg? Ca necazuri, du·
reri, emoţii, enerv~ ri. silI, neplAceri ...
- Atâta tot?
- Da ce, Du·i de ajuns?
- Cn:deam el ...
- Cinste? Câtl vrei! Nici UD scriitor
de pe lume n'are atâta cinste câtl are un
scriitor evreu! Ce, crezi cl-l şagl sl fii
un scriitor evreu ?
- O trezi seriol?
- Da ce, in şagl? Ia te uiti să vezi
ce se petrece la jubileurile Doastre : felicitări din toate plrţile, dela habotnici şi
dela simpli cititori devotati, din toate plrfile lumii: din Curilivca. din Tuneiadevca
din Tetrevet. din Ga1aganişoc şi din Strişt
şi de unde vrei! D'apoi corespondenţele
pe cari cel sJrbătorit le intretine prin ziare?
D'apoi mesele, banchetele şi toasturile
cari nu se mai sfârşesc ? O'apoi stipeodiile şi donatiunile ce se distribuie cu a·
cest prilej in Palestina, in scopuri de bine
facere ? Iii dai d·ta seama ce inseamol
a cinsti pe un seriilor evreu?
- Da DU cred asta, credeam el...
- Cât câ $tigă? Cât vrei! Numai sl
aibl timp ca pe lângl meseria de scriitor
al mai poatl fi belfer, precupeţ, misit,
peţi tor sau aşa. un simplu evreu, care poate
umbla din casl in casă sl faci o colecti
pentru cartea 88 .... Te joci cu un scriitor
evreu ? Un autor evreu e un om asigurat!...

:m
- Ce Îoseamnl el-i uo om asigurat?
- E asigurat În ambele lumi: pe lumea asta şi pe lumea cealaltl ... E asigurat cu pâinea cea de toate zilele, cu siDltatea, cu prietenii, cu nevasta şi copii
,i cu toate celea ...
- Pare-mi-se, pan Şalom Alechem, el
prea exagerezi şi că prea ai luat-o repede ••
Nu-i bine aşa,ou-i frumos pentru UD scriitor evreu care acrie pentru popor ca al,i bată astfel joc de evrei... Un evreu trebue să rabde totul şi si spunl de trei ori
pe zi •...
- Slavi Domnului!
- Se inţelege ci "Slavl Domo.ului!1<
Clei ce ar fi daci n'ai avea nici asta?
Ce rost am mai avea fatl de celelalte popoare dacll ne-am lepăda şi de haina asta?
Parei avem o alU. hainl afarl de litera·
tura noastrl cu care să apărem in lume?
- Se poate să ai dreptate !
- Cum? Adică, te mai lodoeşti de asta?
Se intelege că am... Dar ia aă vorbim de
ceva mai vesel!
- Vrei si ,tii câod am parast.a ?
- Nu asta! Am peotru d-Ia o mică ....
- O mică rugăminte ? De sii'W' ca să-I
dau pe cineva În tarbacl la gazetă ?
- Ferit-a Dumnezeu! Am pentru dota
o midi afacere.
- Poate vre-o partidă?
- Nu! Adică poate ci da, o partidA ...
- Cine-i mirele? De uode-j mireasa?
- Mirele-i dio lehupeţ, mireasa din
Varşovia.

-

Cam

mare diataotl intre amâodoi
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ca si le po.UIi face partida. Şi cum ti
chcaml?
- Pe mircad o chea mi "Gazeta Populari" şi pe mire Şalom Altchem. lţi
place pluul meu?
- Imi place, numai siL o
- Numai s. ce ?
- Numai si ... nimic!
- Mie Du-mi plac jumlilti de cuvinte.
Spune-mi verde, ce te supui?
- Cinc ţi-a spus ci mi sup:lrl ceva?
Nu mi ,uplcA nimic. In sfârşit, spune ce
doreşti?

- Eu fiind gazeil şi dota scriitor, dota
Il scrii şi eu te voi fipllri.
- Ce si scriu?
- Foiletoanc ca ... sll rid! lumea.
- Sili ridl-iar mie imi vine a pliDge!
- O-ta n'ai dedt să plângi, numai pu·
blicul si râdll, m'ai tntele. ori ba '1
- Inteleg, de ce sli. nU toţeleg? D-ta
vrei s ă mi prefac inir'ue mlscl!irici, iDtr'UD comedi8llt, inir'o paiaţll, Într'uD caraghio s, Dumai ca si inveselesc publicul •..
- Ei, ce ţi-i şi cu scriitorii a ceşfia!
Cine ti-a spus ca să te prefaci tlltr'UD
măsclrici, intr'un comedisDt, intr'o paiati.
!ntrun caraghios? Eu am vrut numai ca
si scrii aşa ceva cu rskepsis şi cu haz,
frumos şi intepat, Într'un cuvânt aşa ceva
ca sA-i placa publicului ...
- SIi-i platii a şa fel Încât s.I spun':
"AI d racului Şalom Alechem Ista, bati·1
mama focului! Are o mânA, numai sl-i
cadi şi o limbI, numai sI şi-o muşte
.toatl1
- Deasemenea mai doresc ca sl mai

'fi

stai puţintel de vorbl cu evreii noştri, şi
in limba lor din ghetto si le spui el
sUDt aşa şi aşa şi el dimpotrivl ar trebui sl fie aşa şi aşa... Cu alte cuvinte
sI-1 batjocoreşti, dar ştii colea, În mod
nobil şi fin. M'ai inteles ori ba ?
- Am Inteles. cum sI nu tnţeltg ? D-ta
vrei ca si mi joc cu cetitorii jocul cela
care se chiamll cde-a mAta şi şoarecele ».
Ml rog, se poate, de ce nu! Numalsl....
Numai al ce?
- Nimica!
- Eu ti-am mai spus ci Du'mi plac
jum."'ţi de cuvinte. Spune-mi verde, ce
te suplrl ?
- Cine ţi-a spus ci mi supArA ? Da
nu mi suplrl deloc! In sfârşit altceva ce
mai doreşti ?
- Doresc ca si le dai ceva tablouri. "
- Ca si ca şte?
- SI le spui poveşti ...
- Ca si poatl adormi mai repede ?
- SI scrii un roman lung, un roman
despre un amor cu scene duioase ca abia sil- ţ i mai poţi ţine sufletul ceiindu-I,
intruD cuvânt si fie un roman ...
- In şasl pl:lrti, cu un prolog şi un
epilog, a la Şum.ll r 1) ? ! Cu scene teribile, grozave, nrl pic de realitate, ca de
pildi : Un ÎnvlţUor din Nesviş sl1 fad
amor romantic cu o slujnicl pe care s'o
cheme Rebeca; el si-j scrie scrisori rnfllc:tlate şi ea si-i cânte cântece melodi08se. In urmA el si plece la Paris şi du·
pA Doul luni sl se Intoarcl UD baron mi1). Şumlir: un scriitor evreu, autor de romane

senzationale.
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şi sl-şi gheascl iubita ln buclttlrie, J. zaraful Efraim, un tâlhar, un bandit-şi acolo si aibl loc Utl duel lotre ei.
Efraim, zaraful, vrea să·I tac In două, iar
baronul aleacgl reped! la guvernator, II
trezeşte din aomn şi-I aduce la faţa locului, urmat de trei jandumi 0'0 Vlzlad pozna asta, zaraful ia un cuţit şi ac injuo·
ghic, iar Rebeca, servitoare., cade leşinatl şi

Iiaa.,

tncepe a cAata un datee trist, pe nemţeşte,

ÎncAt

şi

pietrele locep "pllngl ...

-

Oata? Ai terminat ? Nu· ' nevoe ca
invă ţltorii din Nesvi, sa plece la Paris,
guvern.torii ali fie treziţi din somn, zarafii al se injunghie şi slujnicele si cinte
pe nemţeşte cAntece triste prin bu clltlrii ...
Eu cer dela dota sa scrii UD roman. dar
un roman pur cvreesc, cu o drallost~. dar
o dragoste pur evreiascA, mi tntelegI sau
nu ?
- Inteleg, cum ,A nu inteleg ? O-ta
vrei ca si-ţi Icriu ceva din viaţ.1, despre
adevArata viaţli evreiasd; vrei ca sl-ţi
scriu ceva cu nerv, cu s!nge, dio adAneul inimii, ceva care costl. slo"tate, ceva
care te fmbltrâneşte inainte de vreme, care
te sb!rcelJte şi te tnlibeşte.... Aşa ceva
vrei d-ta ? Mi rog, de ce DU! Numai si ...
- Numai si ce ?
- Nimic!
- Iar jumlUiţi de cuvinte ? Mai bine
spune-mi ce te lupleA?
- Cine ţi-a IpUS el mi suplrl? Da
nu mi luplrl de loc !.... 10 Ifârşit ce mai
vrei?
- Aş vrea ca mlcar odatl pe luai Il

241

te osteneşti şi s. cetqti toate clrţUe ce
apar ..•
- Ca si stric hlrtie deguba ?
- Tlpografii tiplcesc ...
- Daci UDgi roata muge, dacl pJI.
teşti zeţaril tipIrC8C ....
-

Librarii cumpul .•.•
Şi comandA clrti peste
Şi publicul cctcşte !

c~;

- Parci poate altfel ? Daci nu dai
vitei tlrAţe, mlnâncl paie....
- SI te ostene şti şi si ceteşti toate
cIr1i1e acestea şi d. le recenzczi pe toate
ca cetitorii 8. priccapl care suot bUDe şi
care trebuesc date dracului....
- Picat de atAta trudi I
- Iotr'ull cuvânt si scrii critice....
- Halal! Va el zici suot şi eu o viii
care pier In cireadă ? !
- Dar un lucru te rog, Il fie totul In
tAcere .•..

- Par'el·j nevoe al strig ?
- Şi firi foc!
- Chiar şi Ur.li apl!
- Şi fui furie!
- firi!
- Critica d-tale al fie vie ti folosi·
toare. severi li iroDicl,-ml Intelegi sau
DU ?

- Inţeleg, de ce .. nu tnte1eg ? O-ta
vrei: ca din toate fleacurile ce apar ro piaţa ooutr.l literar.l si fac lucru marc. Sl
r1lcolelc o ladl cu gttt1oi, ci doarl voi

,lai clDdva vre-UD mlrglriLtr.... Uşoarl
treabl, zlu aşa, numai sI·ti dai suflctull
Dc cc nu, mi rog... Sunt gata 1& ori-cc
num.i si ....
N. T.16

>12

Numai si ce ?
Nimic!
Ei. paD Şalom Alecbcm ! Ţi-am mal
'PUI de atitea eri ci mie Du-mi plac ju-

mltl1i de cuvinte. Cu mine si

vorbeşti

şle.u ...•f

SpuDc-mi verde. ce tOleamol
acest )l~umai al- al d·tale ? Bani ?
pc

-

\..ilIe-ţi vorbeşte

-

AtuDcea ce? Cinste ?

de bani ?

- Cioc vorbeşte de cinste ?
- Dar ce ? SlDl tate ?
- Cine-ţi vorbeşte de slnltate ?
- AtUDci ce tot spui la fiecare dati
«numai sl» ....?
- NamG~ •• " cittuc' I

Profetul Elle
o

istorioară

fanta5/ieli şi o ghid/oare de
scrÎsd anume pentru copii.

&risă

paşti,

In anul 1903.

Profetui Elle
A
Nu-i bine: si fii UD Ilaaur copil la pariali, ca !ata ,1 mama si .Ib. lIUIIIai grija
ta. Aici-nu ata. Iatr' .. colo-nu te du.
Atta-ou minca. Aia-nu bea. lnvelcşte-ţi
capul. Le.glate 1. git. Alcuade-ti mtinele. Suf LI-ţi nilul. Ah, Du-i bine al fii UD
UDic copil la plrioti. zlu Du-i binc. Şi
mai cu aamI copilul unui bogltat. Clei
tam meu e UD bogAta,. E UD zaraf. Um·
bll cu slculteţul pria prlvllll ,i
argint pc pitaci şi pitici pe argiu1. De.
aceea degetele ti suat totdeauna negre ,1
unghiile crlpatc. De muncit DlUDce,te

.,blmbl

foarte Ereu. Zilnic cAnd vine acul e
rupt d. oboseall.

-

"Nu mai am picioare-ac pllnge ci

clltrl mama-DU mai am. urml de picioare !"
Nu·, picioare-sc prea poate. Du In
Ichimb «c4,tigl, slavi Domnului !l), Aşa

ti toţi ne invidiazl ci avem
bune. Mama e mulţumitl. Eu
dealCmeaea.
- .AvCDI uul acesta ua paşti, aşa al
fie la toti copiii evreilor DOştri, Dumnezeule!
Aşa IpUDe mama şi mulţumeşte lui
DulllDezeu ci avem un astfel de pa,ti .
Tot afA şi eu. Dar de ar vaii odatl pa,tele 1. ..
'PUD

toţi

câştiguri

B
Abia am ajual paştele, ICumpul şi iubitul paşti . Am fost imbrlcat ca ua fiu
de print, aşa cum ac curioe unui copil
de boeltaş. Dar ce folol? Daci n'am
vot II mi prcumblu pe afarl-ca si au
rlcetC! Daci n'am voe si alerg cu toţi
copUi cei draci-fiiadc.l-I copil de boalta, ! Aşa strae frumoale şi al DU te
poţi fiii! Un buzuur plia cu ouci şi II a'ai voe de a te juca !
Nu-i bine II fii UD lingur copil la
plriaţi ,i mai cu laml copilul unui bolii'" !

[

Tata şi-a pUI caftaaul cel mai bUD şi
,'a dus al le Inchine 1. sinagogi. Iar
mama tmi spune:
- Ştii ce? CulcI·t. pupa li t'og..i
UD loma bUD. ca si poti sta disearA la

247

cetirea Hagadei şi vei p une fatei cd e
patru Îlltreblri !
- «Dar ce ? Am Înebuoit si mi culc,
toaiate de serbarea Seidert)-ului ?
- «Apoi ia uma, nu se cade Il dorm
de paşti ta timpul Seider-ului. Clei daci.
fereasca O-zeu. adormi la Seider. apoi
viDe Profetul Elie U) cu taCill tn .pioare ...
la noaptea de paşti, Profetlll Elie umbli
şi pâ odeşte pe cel care adoarm.e la Sei-

du ca sI-1 ia ia sac!»
- "Ha-ha ! Eu al adorm la Seider ?
Eu ? Şi chiar dac.l s' ar sta o noapte 10trealll ? Şi chiar pânl io zori de zi ? Dar
nul trecut. maml, cum a fGst ?"
- «ADUI trecut ai adormit Îadail, la
tnceputul rugl ciunei şi la primul toast !.. »
- «Apoi de ce DU m'a luat .tuQcctlo

sac Profetul Elie ?
- « Fiind că atuneea erai prea mititel.
dar astlzi le-ai IAcut mare. AatlzÎ trebuie
el pui tatei · ) cele patru latreblri şi d
spui cu tata toate rugl ciunile. Şi apoi
trebuie si mlobti cu Doi peştele şi supa
cu glUuşte-s s t, iatA el viDe şi tata dela
sinagogi !»
- Cu bine slrbAtorile !
- Cu bine slrbAtorile!
e) Stldtr, ebraic: Ceremonia şi oflciarea lecturei . Hagada-, isloricul pa,lţJui evteesc.
-It) Legenda spune el In primele dou! nop1i
de paşti Profetul Elle umbl! din cad In cui ...
") In primele douA seri de paşti copilul IntreabA pe pArintele slu ce Inamn! pa, tele .puDAndu-j- palru Inlreblri.

D
Slavi DolDDuJui ci tata • flcut ruga
toastuJuI afiat. Şi eu deaeemeoea: Tata
• bAut primul pahar. Eu la fel. Şi taci UD
pohar pllD pAnl'. virf.
- IaD te uiU, ci 1'. dqerlat pAol la
fund ! zice mama dtrc tata, şi apoi ci·
tre mine: «Ai bAut un pahar plin? Ai si
adormi !...»
- Haha! Eu am ,1 adorm ? Eu?
Chiar daci s'ar st. o noapte inŞi chiar plol'n zori de z.i? 1. In·
trebatl-I pe tata cum am pUI ccle patru
lDtrtblri? Cum edeac Hagada? Cum citele cartea de paşti ti cum cAnt rupeiuaDe de patti? Şi mama DU ridici oelUi
de pe miae, zimbeşf:c şi'mi 'pune: cAi
si adonnl!. Ei, maml! Mi ac: pare: ci
dacl ..1 fi cu optsprezece capete, tot
aşi adormi numai din cauza a.ta! la si
vi sc aşeze unul lâDgl d-trl şi ai vi date
mcrt:u la ureche : «Ai ti adormi! AI si
adormi!.
Se Intelege c'.m adormit!

trei,.?

E
Adormiad. visez ci tata se apropie de
pasajul care saluti pc Profctul Elie. M~
ma ,', şi ridicat dela maai, le .propie
81 detehidl uşa ca al-I tntimpine pe Profetul Etic. Frumos o si fie daci Profetul
Etic chiar o si vini intr'adevlr cu sacul
ta apioare, cum zice mama, ,1 eI·mi apuni: _Vino, mii blete:a Şi care altul o
al fie vmovatul, dac' DU OlIma cu al ci
_Nu dormi! Nu dormi !»?
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Şi aşa

cum mi gândesc altfel, aha!,
şi tata le Icoall
exclami : "Bioc ai veait!"
MI uit spre uşi, da, cI el ViDe, se a~

aud UD Iclr1iit de utl
şi

propie mcd. ci abia '1 auzi. frum08 evreu e Profetul Elie! Un bltrla. UD UD·
chil, cu o barbi albi plDl 'o genunchi.
fa!" bAu"I, galbui, ,blrciU-dar 1nImOI ,i blind cum DU le mai poate. Şi
ochii, ah oi ş te ochi! Buni, duioşi, prietcoo,i, credincioşi. Incovoiat şi sprijinit
de UD toiag mare, mare de tot, cu UD
lAC to spinare, liniştit şi tlcut,-ust, dea·
dreptul spre mine.

F
- «Ei, mii bliete, haide viri-te tn
lac la mioe, şi vino!. aşa Imi spune UDchiaşul, dar cu bJâodeţl, cu duioşie, CU
dulceajl.
Şi eu il tntreb : . «meotro?» şi el relpunde : "L..'cI-1 vedea pe urml !..," Dar
eu DU vreau, şi' e1 imi spune din DOD. Şi
atunci mi rog de el ~ «Cum pot II
merg cu tine, când IUDt bllat de bogi·
ta, ?» Şi el tmi 'pune : « Şi daci ieşti
bliat de bogAta" ce-i cu asta ?~ Zic eu:
.Sunt UD unic copil la tata ,i la mama II
Zice el: "La mine nu ieştt uDic!" Zic eu:
eSuat unul singur 1. p.rinti. CAnd vor
vedea, zic eu, el nu-., DU vor putea dbda. Vor muri-mai cu umil mama...»
Dar mo,nuguJ le uiti la mine cu blbdctl şi 'mi 8pune duio8 şi dulce ca mai
taainte: "Dacl nu mergi cu mine, atuncei
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dormi aloitOl, dar ,1 adormi pe vecie.
pentru totdeauna ..••
Şi eu tncep a plâDge: .Va al zici al

mor ? Dar ei DU vor putea suporta asta,
mai cu sam mama. ..»
- "Daci DU vrei ,.1 mori, atuoeea vino

cu mioc .. . Ia-ţi rlmas bUD deJa tata şi de
la DUlma şi vînD ... ti
- "Du DU pot ... merg clod Sunt UD

unic fiu la p'rioţi?"
De asUdată el Îmi spune mai rlatit:
- «Pentru ultima daU, M.etele, alege
UDa din douA: Iau ia-ti rlmas bun deja
tata şi mama pe vecie şi vii cu mioe, I&U
rJmAi aici ca si adormi pe vede, pe vecie.. ,»

6
Zicând acette cuvinte el face UD pas
lad.rlt şi vrea si se indrepte apre u.... Ce-Î de flcut acum ? SI merg cu
UDchiaşul, Dumnezeu ştie Încotro, şi al
mi pierd, -tata şi mama or al moar•...
Un UDic fiu la piriop! SI remân aici
şi 8! adorm pe veci, asta 1nsamol ca

u

mor eu...

Şi

Împreunez mlioe:le ridicâa·

du·1i cu implorare şi cu lacrimi tn ochi :
- «Profetule EJie! Buoule, drlguţuJe
şi inimosule Etie! lasi-mi o clipi al mi
gâodesc! »
EI totCSarce spre mine faţa sa bltrânl,
galbuI
sblrcitJ, cu barba SI aJbl pâal la genunchi, se uiti la mine cu ochii
Ici frumoşi, buni, drlgoatoşi ,1 credincioşi şi Imi spune Îatr'un zimbet :
- «Iţi las o clipi si te gAudeşti, co-

,i

2...

pilul meu, dar
guri clipi • .

DU

mai mult decit

O

aia-

Şi anc:hiaşul le aprljiol de toiagul leu
...re de tot fi _,teaptl. . . . . . .

.

..

.

.

.. . . . .

.

.

Şi acum sc pune Intrebarea: La ce trebuie si mi gindesc In clipa aata ca al
DU fiu nevoit aici si merg cu mOfDcap.
nici II adonn pe vecie ?
1. Il vid, cine ghiceşte ?

·

LA BAII
Tablouri, tipuri, sune, n6CQlurl

şi

pltlcerl

Scm4 In Rusia

LI BII
A.
o tem.. cu "nervi". Dam• .din Bolberlk.
Facem dulc••ţll

«DecAt sl-U iei o nevasUl , e mai bine
tlI-li rupi un pjclof», ata a spus un fOolof oare· clret-teaml mi-I daci nu ' cumva Socrat. Jar eu spun : decit o nevastl
cu "oeni" mai bine si nu te mai Da,ti
pe lume.
Aceitea nu vi le spune un filosof ,1

mei un scrUtor care ata la masa de scris
ti lacode,te

poveşt!

din capul seu; aces-

tea vi le spune ·un om simplu. un evreu
gospodar pe care l-a milu!t O-zeu de a
ca,tigat o sumA frumu,lci cu care a Isgonit callcla din casa II a plecat cu familia
In .illgiaturl la Bolberlk, flc8nd cunOf·

tfnlJ

CU

doctori, cu relete, cu farmacll, hi-

droterapie, masaj. cu tot soiul de nlcazwi

,1

greutăll.,.tral DU glumă

I

Cea mai mare nenorocire dintre toate

nenorocirile din lume e doctorul, fi nu 1cabinetul doclotuluf unde
trebue si stai" II aauzi, rlafofad gazetele anume pregătite pe masă sa prfve,ti fel de lel de chipuri necunoscute
cum te fixeazl
pe cari ti fixe zi d·ta,
şi neavloc1 ce face tllcepl a intra In
vorbă : , De mult faceti cura? Ce boall
aveli d-tră? locolro vi gAndl~ slI pleca~
pentru curA 1» " ap mal departe.
Nevasta-mea, Hala-Etel, aă'mj fie !.Iol.toad, e un om clrUla nu· i place să stee
ti să tael; ea a intrat tn vorbll cu o
doamnl lituanel, mi se pare dia Boiberfk,
ti a'a tipit de ea. Ce a zI"'t ea la aceasta
doamnA din Boiberlk nu ftiu, dar ,tiu el
l'au tmprietenit Indatl, la ataram •• Nevastl-mea mi-a spus el ele suferI amindoul de aceia" boalA. In ce consta boaia
lor? In olmlc I Tot ce aud de la aliii II
.. pare II lor ca sufera ti ele la fel. DacI-1 Injunghie pe cineva Inlt'o coastll, le
Injunghie ,1 pe ele. Daci e un dJnte,-e
dinte ; o ureche,-e ureche ; un pic!orpicior; mă rog dacl-! vorba de tot ce lIuferi altul! ŞI doamna asta din Bolberik a
fost prin toatl lumea mare II s'a daU!)riBit tn toate felurile-,l tot degeaba!
- "Şi ce spune doctorul 1- o intreabJ.
aevastl-mea, Haia-Etel, pe doamoa din
Bolberik, ~I II se rupe Inima.
- "Ce să spoie 1 Habar n'are I EI
zjce c:.I-s nervi ti-mi spune si plec
In stralnltate, la bll calde".
De atuncea nevastll-mea Haia-Etel, a
clIpitat .nerv'- dar' ce nervi? Dela Dervi
la nervi e o deosebire I Nopple pe cari

m doctorul cAt

,i

,i

,i

le·am avut IAnga ea, al mi fereas~ D-zeu J
Ce sa vi mal spun ? Lucrurile au ajuas
atAt de departe el mi-era fricl 111 fac UD
pas, SI ma mi,c, SilU SI tufe8C ; cea mai
mică prostie, un cuvInt daci scoteam,
Indat.ll : . ce ai cu nervii mei 11"
In 8f.lrşlt a rimas Coli pleclm In strlInătatc pentru o cura. Incotro 'il Aceasta
o să ne-a spună plOfesorul de la Viena
sau din Berlin, iar eu m'am PUI de mi-am
făcut paşaportul, fi nevastă-mea, HalaEtel, ft·a pregătII deocamdata ceva ro-chli II pllllril de drum, cumll'rlod gea·
mandane. coşuri fi coşulele fi făcAnd dulceală . Iar In glndul meu ma glndeam ce
se potrivefte cu mine, barbat. foehlJ,
pllarU, coşuri Il geaman dane ?
- . Ba da, se potriveşte, zice ea. Tu
pleci la drum cafl mine, trebue si te ostenefti şi tu! Cuvintele .sa te osteneltl li tu" au fost
rostite c'o ala fel de intonalle că e greu
5' 0 redAm pe h!rtle-fl daci aveti o nevasti "cu nervi" trebue sa va fie cunoscut
fi gestul şi intonatia.
ŞI a Inceput un taraboi Intreg cu rochli,
magazii, pravalii, croitorese, modlste, jurnale de modl, aşa că daca am trill aceste trei Sapll mtru pare-mi-se el voi tril
mult fi bine ! Nevastl-mea .'a hotlr!t al
rlaeoliască Viena li Berlinul ca al dee de
ruşine Marienbad-ul, Franzenbad-ul, Badeobad-ul fi toate celelalte bad-url-)_Am
stat ti am Impachetat lăzi, am achitat
comp!urile RlIgaziDelor
mi lOtOtIam cu

,t

') Sad, german : bAI.

N. T.17
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modllte1e: voalete, nasluri, periule, eioc",plupla, steclarH, panglici,
daniele, catifea, JtlJlasl, bolduri, manşete,
-Doroc ci am telefon li cineva m'a sunat, Dumnezeu să-I dee almlate.
- "Cine suna?"

cana,e. gaz,

- "Inteftd4ntscotB rwtJvlMde·

Ata si Irăelt! tu daci·! ..intendantscoie
pravleoie" ma gAndesc eu,. dar nu plec
delllngi telefon; lin receptorul cu o m.t~
Iar cu cealaltl achit modista şi-mi pare
bine dI am acJpat de ea şi de socotelIle ei.
- .Ce fel de dulceaţă să fac pentru
drum?1< zice ea.

-

.,Ce fel dore,ti?"

- "Cum ce fel doresc ? Dar tu unde
ie,U?
- .. Eu ma pot lipsi de dulceaţl'· respund eu.

- .Ei, cum vă place? Cf·c.ll se poate
lipsi de dulceată J Asia va s.I zică,
ci toate celea-s numai pentru mine I ca
eu, adică, SlInt cea maD~cioasă, cea pofticioală .. ,"
- «O.t pentru O-zeu, taci odatli, Haie·

EttU FA dulcealA de trandafirl $1 lasl-ml!»
- "Ca sa se z~ Mrisasc ll şi 5'0 arunc
apoi afarl'''.
-

-

«EI, atuncea fi de vişinl! "
"Iaca, nu mai am ce face, decat

să

apuc aA scot sâmburi III
- .. Stii una? FA de mure!
- "Ca Il se sfArame, deşteplule 1'"

mă

-

"Fă

de coarne 1"

.) Inteodanlscoie prulenie,
IDtenden1il.

ruseşte :

Blropl

2>9

...... "Ca

~

m'apuce sudorile" Sau vrel

pesemne ca si bale!(: 1"
- "Atunce~ fI de persiei I Fă de prune! De mere! De talpa I De sUfeele I De
glumere! De cue! Fă ce pol telti !It
Ceeace s'a pelrecut pe ulmi dup' scena
cu dulcea,a, Inchlpuilj·vJ, cum vll pricepe1l. c~ci eu nu sunt obligat să vi poves-

tesc toate.

B
Ce Tnsamnl chinurile Infernului

Filosofii "altri descriu !orlura din infern In culorile cele mal negre. Iar Infernul şi mal grozav. Se vede că n'au avut

neveste .cu nervi-

şi că

n'au voiajat nici

odaie prin stdinătate la b.lll, n'au purtai
cu el doullsprezece puduri b.gaj, alatl
de geamandanf', cOlur-i, diferite boccele şi
n'au luat cu ei dulceall. Mie daca mi-i
dat al fiu chinuit in iad apoi am Indurat
destul in gară la Boibedk, la plecare In
strainl tate şi iadul mi s'a deschis stAnd
cu nevasta mea in vagon.
D-tr! vi·i u,or !!li staU sJ priviti cind
se face larmă şi vine exprellul care nu ! t!
declt cinci minute şi trebue sa. scoti biletele la repezealJ, să deschizi tot bagajul pentru revizie, să te SălUti cu toli copiii, nu fie de deochl!, şi să dai buzna In vagaD cu toale pachetele, geamandantle
cOlurile ca să ocupi loc, Iar loc 211 nu
fie.
Eu mi bucuram el am găsit un loc
pentru nevastl-mea
(lod colo ea tncă

,i

,1

,i

nu·1 mullumil.li. flindel locul ei e d.epţ ln
fata unul popi gros la care dacli te uili
te-apucJl nAdu,.IU. tHI vin, II! l.floI;
nu·1 mullumitl din cauzA ci eu n'am unde d mi aşez trebue să slau cu pachetele tn mAnl şi na-i mullumill filndel am
uitat si spun copiilor şi servitorului o
seaml de lucruri Importante.
Mullumesc preotului care s'; Indurat
de' mine II s'a dat pulin in I.nurl făcAn·
du:mi Joc ca II: mi pot aleza măcar pe
un coli de banci ca si privesc tn jurul
meu şi si dd unde mă aflu pe lume. De
mult ce am muncit, de multă ~a,leplare ,1
zard. mi se InvArte capul ,1 simt că am
uitat parci ceva. dar ce anume nu ,tiu ti
de aceea pesemne sunt ap de lnglndurat II nu mal aud ce mi se spune.
- la vezi daci ai ascuns bine reclpfsa.U
Imi spune nevasta.

,i

eare reciplsl?
De la bagaj.
Ei, bravo I
- Dar ce·i cu tine? A,a e,U de dis ·
hal ci nu mat ştii ce " se vorbelte?
Abia acuma Imi aduc aminte ci am
uHal si iau recipisa bagajulul de la ar·
-

tel,lc *) fi Ura a-mi da seama de ceeace
fac, mă reped farl si ,tiu unde. Nervii
Devestel mele nu mal rabdă aceaata"
lat-o ci pleacă capul Intr'o parte ca si
IqlDe. In vagon se face tJrlbol, p.1lageril se strAllg cerc In jurul nostru, afli povestea cu reclplsa ,1 mi se dau fel de fel
de pavete : ce si fac, cum li unde si te") Arlcl,ic,

ruseşlc :

fuac.liooarul dc1l bagaje.
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legrafiez, cum al mi port la granitA

şi

cl-

Iitoria ml-! otrAvitA cu olrava morlU de cum

am pornit, că - mi pare rIu de tol praeetul c.llatorlel, clcl sânltatea ce o cheltuelC de sigur că n'o s~ mi se mal Intoarca In cele frellun i de curl, Iar sIngele
ce perd n'o sl-I mai cAştig In cele trei
luni de bă'. şi-mi blestem ciolanele şi slrllDalalea, li băile termale şi toti dodorli
-de li s'ar realiza măcar pe jumatate.
Dar pentru care s uferinl' nu-i obeut
omul? Trenul n'\) sl se intoarca Inapoi
de dragul bagajului meu li nimeni nu-i
obligat d. Imparti cu mine toate amAclunele. Eram mul1umit că nevasta-mea
,I-a gasit cel putin două doamne 10 vagon cu care s'a Imprietenit deabinelea a·
fiind că şi ele pleacl In strlinAtate, la
bll, şi Iualtele s'au bucurat atAt caşicum
ar fi cA,Ugat lotul cel mare ,1 stau gata
al-I imparta lotre ele.
Cele doua. doamne erau: una din Uman, o doamnl c'o păllrie ~i cu multi
pudrA pe obraz li fUndei merge a doua
oarl 10 strlinltate vorbeşte mai tare, jumătate pe nemteşte, ,i ea cunoa,te-aşa
spune ea-toate locurile ; ~I cealaltl , o femee tAnări din lehupăt, care pleacA pentru lntăia oarA in str.1inătate l' de aceea
se line de doamna din Uman ca uo copi~
laş abia nlscut şi n'o laal o clipi.
- Cine e,1I d-ta din Iehupll ,1 cine
e sotul d-tale? lntrebă ea pe doamna cea
tinericll.
- Nu ,tiu dacl-I vei cunoa,te pe barbatul meu, zice ea, ti cheamă Brod.
lI<hl.
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Aullnd numele Brodschl *) din lehupi',
am slrit in sus calicum aici, sub banca,
ar li fost dinamitA, iar tan:tra femee a

crescut In ochii mei cu nOiJlzeci II Doul

sută mal mult.
- Cum sa nu-I ştiu pe Brodschi?zic eu. Cine nu-I ,tie pe Brodschl? Dar
care Brodschi anume ie,ti d-ta? A lui
Lazăr sau a lui Liov?
- Nici il lui Lazăr, nici a lui Uov,
imi dispunde ea, noi suntem nişte Brod-

la

schi, dar nu dintre acelUa ; barbatu-meu
e misit de case.
Femeiulca mea a pierdut la mine, din-

,i

,i

tr'odal", cele noua zeci nouă de procente
n'.am mai vrut sA ascult ce spune.
Dar nu tot aşa a fost cu nevastă-mea :
ea s'a bucurat grozav de mult cu toatll

compania; mai IuliU il cercetat-o pe doamna din U.n in cum e In străinltate, ceea
ce era pentru noi amandoi bine-venit li
aJ doilea a aflat de nişte boli noui de

cari panA acum lIici n'am auzit pomenin·
du-se.
Inchipulli-vll că nevestuica pe care o
chiamă Brodschi şi al căr ui barbar e un
bar f~ ni c de case, a avut o boală ciudati;
a visat el a inghi'it o Iad! intreagă cu
din'i falşl şi de atunci simte ci dintii ii
umblă 1n burta
nimeni n'o poate convinge ca· j nu mal o lnchlpulre, fiindcă ea
simte foarte bine, mai bine decât toli

,i

doctorii, d. dinti! ii stau tnlluntru, In pAntece. De aceea pleaci acum la Viena ,i
de-acolo unde ti va. spune profesorul.
.) Brodschi, un mare fJbricanl din Rusia.
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Se Inlelege sa nevalll-mea ,l-a amintit
,1 ea todatA că inh'UD r.lod, noaptea, i·a
cbut un dinte

şi

nu

ştie

unde a'a rl-

tlcit, mai mult ca sigur ca. i'a Inghiţit ; chiar
,1 simte, spune ea, deseori un fel de In·
teplturl ciudate lnlluntru ,1 nu ,lIe de
UDde.

- Noroc ci DU se afli nimeni aicea
care pleacl cu nasul muşcat, zic eu.
Dar de intelepciunea asta a mea nimeni
nu vrea să zlmbească mIcal ; ba dupA
cum d d cele trei lemei sunt toate ba sumflale impotriva mea; ele au convenit
luSltele cum să se poarte cu mine, ca si
nu vorbiascl cu mine ,i nici m.llcar sI'mi
res pund ă , Dar m'am rlsbunat ,i eu re·
pede Impotriva lot. Do.amna din Uman,

cu pllllria, a'a ridicat d eodată intr'un su flet şi cu o aşa gaUigie ca şi cu m s'ar fi
aprins hainele de pe ea. Tot vagonul cu
pasageri $'a adunat strigAnd :
- Ce este ? Ce este II Ce s'a tntamplai?
Şi s'a tnlamplat o nimica toată : un gavanos cu d ulceaţ a , pe care nevasll -mea
l'a luai cu ea ta strainltate, a'a slricat tn
co~ul a,ezat pi! polila vagonului
a Inceput să curgă de sus, 'Printre găurelele
de pae, drept pe păllria, pe bluza de maIasă şi pe hainele doamnei din Uman,
care s'au lipit pe banci ...
Despre ceeace am avut cu ace.as t~ pier·
dere, nici nu mai vorbesc; vorbesc DUmai de rutinea fată de lumea str.ainl dln
vagon, că c i fiecare din el f.lcea o alti
glumă , una mai proastă decât aIIa. Unul,
un t.tol r cu ochelari alba,tri, cu un cap

,i
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de vilei şt cu buzele groaae, care tleea
pe cueana,ul tl-,I lnvlrtea mereu musta·
Iile ultlodu-se tntr'o oglingioarJ. a spus
el d-na In chestflme trebue s.ll fie acuma
dulce ca o bucala de tort cu miere ,1 a
rts singur de aeeesta glumă de,teapt.ll.

Altul, un evreu batraior. gras. cu un lant

mare de aur pe burt.ll, cu o ligara groasl
li aromată Intre dioP. s'a pronuntat ,1
mal grosolan decI t cel tAnăt ,i tot vagonul a Isbucnit tn ,asele. Numai femeile
n'au ris din Ciuzit ci prietenia lor a'a
spart deodata, ca o suflare, şi s'a tmpra,Uat ca fumul, dispărAnd ca un
vfo.

Doamna din Uman, sArmana, care se
aprlDstlt grozav de furloasJ ,1 trebuia d se
mai felle de ru,ine, n'a putul cu nici un
chip si lnleleag!: cum se poate ca cineva
sa. Ia CU dinsul dulceaţa tn sltăinltate?
La aceasta nevastl -mea. care era tot atit de tnfuriatl ca II dansa, I·a rAspuns
foarte bine. ~ fiecare I,i are gustul du:
unul poartă cu dAnsul dulceala, altul
crid~ •..

Cred că doamna din l Uman a inteles
aluzia neVHtel":mele, caci la cea dintII
sfalie ,1 ea nevestulca din lehupll li-au
strAns lucrurile ,1 fărl a·,1 lua "bun rl ·
mn" a'au schimbat Inb'un alt vagon eliberlndu-oe astfel douA locuri.
- Şi cllIe·j vinovat, dacA nu tu ?
Rlm4ne ca cetitorul si ghlceascl1 el
singur eul apartine această Intrebare : mie
sau nevestei rylele ?

,i
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c
P'.doslovle. Ce II Marienbadul. O doamnl
.dIn Ecaterlnoslav. Sta,'a Volotclst. Un chilipir de care am scipat.
Nevastă-mea e"slavl
căreia nu-I place s3 slee

Domnului, o IIInti

singura. cum zice

,1 ea "cu patru pereti". EI ii place s'as_
culte cum se vorbeşte 11 mal ales li place
ei Il vorbiasc.l. Daci e linişte In casl
par'ci-i tbarnie in urechi ,1 "nervii- ei du
pot suporta aceasta. Dad se tntAmplă cll

,i

rămAne

singuri cu mine

şi

nu mai are ce

vOlbi-cacl ce vorbă poate fi Tntre sotie
li sol ?-aluocea mi intreabll de ce

tac" de ce nu vorbesc '/
- Ce să vorbesc cu tine '1 o Intreb eu.
Sunt douăzeci li patru de aDi de cAnd
vorbim amindoi•.• Nu mal am subiecte.,.
-

Dar de ce gltse,tl sublede cu

strainl? Inchlpuitl cl şi eu sunt o

,i

inI !

una
stră

Catl acum
te scuză d acă poUI
Aceasta e o predoslovie SiiU un fel de
)JJmurire, Cii si nu vi fie apoI cu mirare
că de ce plecând cu nevastA-mea la bti,
in strainltate, am fost mullumit că D·zeu
l-a dat cu cine să poata vorbi. Ba eu
singur j·am cAulat societate ,i i-am g.llisit
In al douiJea vagon o doamnA corpolentă
din Ecaterinoslav cu o fiicA a el, o mireaai, adiel una care poate ti mireasa ,i
vrea sA fie mireasă-,i tocmai din cauza
asta chiar
pleacă la Martenbad.
Auzind cuvIntul .Marienbad" nevastA·
mea nu mal putea de bucurie, fiindcă 10tr'una o Ir.ll.gea inima la Marienbad I De

,1

ce tocmai la Marienbad? Filosofia asia n'opoate ~ealt'ga .nimenl, tocmai p,ecum e greu
II ,Iii de ce unuia II place alb, iar altuia
Degru. Depinde tJe gust, ca.ei e o ches·
de de gust: unuia 11 pI.ce asta, aliula a·
ceea. Daci toti oamenii ar pleca tnh'un·
singur loc, celelalte statiuni ar rlm!nea
toale pustii 1. ••
- .Va 81 zica. ,i d·ta pleci la Marien·
bad 1'" a zis nevastă-mea cu bucurie,
măsurând cu privirea pe doamna corpa·
lenta din EcaterinosJav şi mirAndu·se ce
catl o atare persoană la Marlenbad ? A·
dicll de ce bmttll suferi?
Doamna din EcaterinosJa'l se pare c'a
ln,eh:s ce Inseamna aceasta privire
a

,i

răspuns:

.. In fie·ce vară plec la Marlenbad.
pentru CUtll., feread D·zeu, clei slavă
Donmului sunt Slnă toasa
volnlcă peste
tol-(se şi vede I)-numai de n'ar fi mai
riu! (amm 1) Dar ce caut la Marlenbad ?
Ma duc 101r'3ool0 ca si .slabesc·; daca.
stau tasă dpt ă mlni In ,ir la Marienbad
las acolo vre·o trcÎzeci ceva de pfunzi
(oho 1). Ptnlru aceasta Matienbad·ul e cel
mal bun leac. SIngurul cusur e ci dacă.
mA interc la Ecateriooslav mi Ingra, iar
cu douA-ze!!i şi ceva de pluozi-(să nu
tie de deochl !) fiindca. pofta de mancare
pe care o ca~t pe urmă mi omoarJ, DU
alta ''''.
- "AtuDcea ar fi mai bine sll nu mai
pleci la Marienbad ,II. zic eu.
- "Cum a,a ? zice ea. Dar trebuie si
pJec ca SI mai slabesc cu treizeci de
-

,i

DU

,f

plunzl f

2"
.Dar

pe

urm.ll, zic eu. te mal alegf

din nou cu treizeci pfuoz1" cu cele douazeci pfunzi, asia Insamn~ la fie ce doi
ani cate UD pud 1"
-

n'am ştiut ci eşti a,a de
tn socoteli I-iml zice ea Intepl-

"NIci

meşter

tor, iar

nevastă-mea

se uit.'! la mine ca
amestec, a,a el
imi mUfe limba. Sb:u ,1 mi uit la doamna
din Ecaterinoslav " mi gIndesc ce se
va alege diotrlnsa daca mal tlleşte cum-

la

UD

hot, ci de ce

va vre'o

mă

şi pleacl In
I~ sand acolo peste
trei-zeci pfun zl pe cari 11 prim e Şle Inapoi
cu dobaoda; aceasta înseamnă de 20X20.
două-zeci

de ani

fie-ce an la Marienbad

ata cl avem tn total 400 prunzi ,1 400
plunzi fac, pare-mt-s~. zece puduri...
- "Statia Volotcilca 1" ne da de veste
conductorul
ne ia biletele, iar toli c ă
Iitorii se reped la bagajele lor şi se aude

,i

o veselie

generală :

-

"Granita 1 Granlta!Pc!nlru cine o fi bucurie, pentru mine,
DU, caci O-zeu ştie daca mi se va restitui bagajul, fiindcl am uitat si scot reeipisa dela a,tal"ic şi a trebuit sa bat
din aceasta cauză depeşa la Bolberik.
- "Ce-o sa De ficem daca cumva nu
ni se eliberează bagajul? mllntreabl ne-

vasti-mea.
- "Dar d'! ce s~ spui ca nu? Poate
cii d. ?"
.
Şi ajungind In stalie a Inceput alergatura dela unul Ia. altul. Cel tlaar ne-a ·trimis
la cel bllrh şi cel bltrAd la unul şi mai
blUrAa; unul spune d nu-i nici o depe,l,
altul el este depetl; unul ell este o de-
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petl ca d se elibereze, ceiilalt el este
o depetl ca al DU se elibereze; tn sflr,it
am foat nevoill sa dam de aleea o nouă
depeş.l, far noi am ramas in aşteptare.
Dar nevastJ-mea.. . cum? Chiar volti
s~ ttill cu tot dinadinsul ce am indural
din partea el? Dacă va va ajut.a O-zeu
,'o sa plecati la băi Impreuna cu nevasta,
ap caii mine, şi veti uita reclpisa bagajului, ca,i mine, veti şli atuneea cu ce te
poti alege dela o nevasta ... Noroc ci d-na
din Ecaterfnos1av cu fUcl-lIa, mireasa.
au ramas ,i ele ln aşteptare pana la al
douilea tren, dar din alt.ll: prfclnl: trebuia
doi sosiasd. o soră deja Odesa. care

pleac! şi ea la Marlenbad ,1 a scApat
trenul, a,a că trebue sa. vina cu al daul·

lea tren.

- "Tot aşa de - - -f" vream eu să In·
treb ,1 mi opresc la mijloc.
- " Ce ap?/I
- "Aşa de - - - vreau d spun, care

pleacl si mal aI.lI.biasc.ll.

,lI

- "Ba dimpotrivâ, zice ea, sorI-mea
e prea slabI şi ea pleacl sI se mal Ioa
drepte
In fiece an se iogra~ cu ,vre·o
cincisprezece pfllnzi, dar când me Intoarce
acad mal dA de pe ea cel cincisprezece
pfunIi ,1 Inel vre·o zece, clci nu mlnlncI mai nimic şl · i tare slabi.....
- "Asta face, zic eu, cA tn zece ani
pierde 150 pfunzf, ceeace insamnJ vre·o
trei puduri ,i treizeci de pfunzl i atunci
ce mal rlmlne dinb'fnsa 1"
- .Dar cine te pofteşte sI taci s0coteli ?-intervine nevasta-mea-ian' te ui·
tI cum ,'a pus pe socoteli, calculatorul

,i

.
."

meu 1••• Mai bine socote,te-te cAt te cosil bagajul din cauza d;>ăcelU tale. ,1 vei
potrivi-o mai bine..• Du-te şi vezi dac' a
ven!t vre-un respuns la depe,a noastră'"
Se Intelege ci DU-! nici un re.puns II
ci nici nu poate fi aşa de repede. ,1 neavând ce face, les putinlel In ulita ca să

ml mal preumblu.

Orll,elul Volotciac, cu toate cI·1 'situat
la granita, e un orl,eI ca toale orl,elele
locuite de evrei: cu o plat!. cu prăvllUl,
cu evrei cari se lnvArtesc cu butoanele
ia mană ,i n'au ce face, ,1 fiindcă nimeni
nu ma cunoaşte, Imi cumpăr UD pfund de
agri,i Inu'un cornet de hirUe ,1 deodata
zaresc dinaintea ochilor ca: rlsare o flarl
cludall pe care n'am vlzut-o nlclodatlln
viata mea. Un sol de cal tnalt, cu părul
gălblu, pealocurea pleşuv. cu o bud erlpiU., cu dou' gheburl In sploare, ali putea jura o vedenie I Iar un tigan negru
sta pe jos lnvllU tntr'l.In coioc alb prive,te cu nilte ochi. caşlcum l-ar fi le hamUe toatA lumea.
Ma apropii apoi da el ,i·1 privesc mai
tntli pe dAnsul, apoi animalul cu bUl;a
crlpall ,i cu cele doul gheburi.
- "Dar ce-j asta 1 ti tntreb eu.
- ,,0 cl.mili 111 tml respunde el firi
a ridica ochii.
- "cat cosil 1" ti mal Intreb eu ,1
mi apropil mai mult.
Deodatl Ilganul 'meu se ridici, se tntinde elt e de lung, clipe,te dia ochi
drept In fala mea tntreabA:

,i

,i

,i

- "POCUPGU,·)? Cumperi ?"
- "De ce nu ?-II respund eu-clt
vrei l'
- .0 sutl zece ruble,-lmi rAspunde
el,-clt dai jI
- ,,0 hArtie de douăzeci ,1 cinci!" ti
zic eu tn ,agl.
- .. Dava'Î dungh''' )'' lmlziceeJ şi mi
apucă de mAnl foarte voios, aşa ci mi· i
'ricl s'o mal scot din ma.fnele sale. Pri·
vesc tn jurul meu şi mi gAndesc: "Ce
mi fac acum l' Să cump ă r ? Ce'mi trebuie
o cămila l' SI nu cumpar? M~i frica
de bAtae 1" ,i nu ,tiu ce mi·a fost. ca
mi· am calcat pe suflet
am scos o hArtie de douheci ,i ciaci ,i am cumparat

,t

cămila.

Ciudat I Ata cum la Început n'a fost
nimeni, a,a a râsări t deodat ă IAngl mine
un cerc Intreg Oi cu tolii au Inceput a
ma fixa privind chilipirul ce am târguit.
- .,CAt cei, domnule, pe morliciunea
asta ?"

Nu voiam de, At sa mi se dee banii pe
cari i-am dat, şi voiam sa pierd la tnce·
put cinci, apoi zece ruble-da r nu era chipl
Am vrut h'O dau pe degeaba, s'o daruesc, dar mi s'a spus:
- .. Tine-te san!HoS cu ea '"
Ce-i de filcut? S'o las In mi jlocul pie tii ,i a ă m ă duc l' Imi era ruşine, iar pe
dealtl parte Imi era şi Iricl poate se tine
cineva dupa mine pAnă in statle şi aDI
ftevastă-mea ...
• ) Pocu pa ie ş: Cum peri?
..) Davai dienghl, ru seşte : . adl banii !-
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In sfArşit n'o să va plictisesc mult-am
mai plătit citeva ruble li cu chiu cu vai
.am adpat de belea I
Venind acasă am găsit-o pe nevasll-

mea vlrs!nd lacrimI. Ce era? Sosise de
mult depep din 8olbenk, Inel Inainte de
a fj ajuns Incoace , ,i am depe,at degeaba, iar bagajul sose,te dlsear.l.
t "Dar unde ai disparut (-mă Intreabe ea-cum se apuc ă un om
dispare
aş3, o zi lntre~gă şi se lovArte nu ,tiu
unde

,i

,i

nu

ştiu

de ce ?"

- . MuJ'umesc lui Dumneu, mi gAndese eu, ca. nu ,tii nimic, ,1 nici ci vei

,IiPanlceva am

vreodată'-

trecut de la Volateisc ,Ia
Podvolotcisc, mi-a c:lzut o piatrA de pe ini-

mă . La fiece clipA m'am uitat dac ă DU
mi se aduce cumva inapoi chllIpirul ce
cump.llrasun. Supără ciunele pe care le-am
avut la vizarea paşapoartelor, n ă ca zurUe
ce am indurat cu dulceata nevestei ,1
pentru care am fost' amendat, ,' hIrtiile
ce mi s'au refuzat la sc himbarea banilor
cind zarafii mi-au stors noul ruble fntre un
da şi nu.-toate acestea nu erau nimic pe
lInga mArloa ga asta ce nu mi-a Ieşit din
minte tot drumul , pl nl ce mi-a barbU
Dumnezeu o noua nenorocire aproape de
Oacovia, ,1 pe care o descriu aleea, pulin mai la Vi le.

*
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D.
o portle 'de'a nevastl. Evul cu plllrll ti
temei cu perueL Se vorbeşte de bl·
luterll "nevutl-m.. leş1nl.

Cum fi Incotro au dispărut doamna
corpolenta din Ecaterinoslav care se duce
la Marfenbad ca să sUlblaacl cu treizeci

,i

pfuozl, şi Hiel-sa, mireasa sorI-sa sl.lblaoaga pe care o aştepta Il vte de la·
Odesa, nu ,Hu,-parc"u intrat In pămAnt.
Se prea poate c:i s'au urcat Intr'un alt vagon şi voiam să mă duc si le caut, .dar

,i

nevastl-mea nU-a tras o porlie se vede
el avea
dreptate.
- "Cum asta 1, Imi zice ea. Abia am
trecut granUa ,1 vrei alt mă la,i singuri
tn tară strllinll, ca să alergi să cauli femet Btrline 1"
- .Asta pentru binele teu" Incerc eu

,1

s'o dreg, dar o stric şi mai reu: ea
n'are nevoe de binele meu, zice ea, ,i
poate Irll ,1 flră de ele, II al doilea daelI·1 va fi urat de tol, va elIula să·,1 gă·
sească ea singură o
ŞI tntradevăr cum

tovarll .....

ne-am apropiat de

Lemberg vagonul nostru a Inceput si se
umple de evrei fi de femei-dar ce evrei 11 ce femei?/ Ce mai de-a pllărloare,
ce mal de-a callane, ce mai de-a brae
ce mal de-a papuci şi ciorapi I Iar femeile, ni,te sfinte J Toale tmbrobodlte $1
acoperite cu voalete pe cap-oI,te rabi·
noaie I [Yapol Umbajullor I Modul lor de-a

,i

vorbi cu lojil laolaltl ,1 din ada ne'" gltlei"'''', dand din manl ,1 gestleuland I
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-

nUile, _lUa sunt "nemti" 1 Imi face

Devasta semn cu ochiul.

- "Ce zici de asta 1" ti respund eu
la Icest semnal.
-

vasta.

cPalestina b -

Imi respuode ne-

Niclodatl nevaul-mea n'a VQrblt atAt
de bine. Curat Paleslina, precum sunt eu
evreu!

Ne..a,m simtit atat de bine. ca acali ,1
caşicwn

n',am fi venit tn strllnltale, ci la

Berdicev sau la Iarmolinef *) la iarmaroc.
Deosebirea era numai el la Doi In tren,

dnd se aduol o astfel de compilole, te
alegi cu tot soiul de batjocuri din partea
celorlalti pasageri, le face vorb.l des,)re
evrei: d-l glse,tî pretutindeni, ci au ocupat

aproape toaUl. Iara " se aud urmltoarele

cuvinte: «cahal» " j 'd" "exploatatJr' - ,i
alte asemenea dulcf caUflcativ~ cu care
ne-am obicinuit la noi, slavi Domnului J

Se intelege că ne-am Imprietenit cu aceastA companie ,i am Inlrat ln vorbI .
Vldndu·ne că suntem din Rusia. "nem·

tti U ace,tia s'au uitat la noi cu

ti

nişte

ne·au examinat elim examt·
nezi ni,te Cllrio,i I S! g4ndiau: omul nll · j
dec1t om f Ne·au cercetat ia cele mai mici

ochi mari

amlnuntimi, vrlnd sol afle ce se petrece
la noi subt unghie ,1 latrebAndu-ne me·
reu : ce mlnclm? la care rabin ne du·
cem? dac'am lost la Petersburg It dac'am
vlzut Moscova?
U,tlnd.-t. Ia el al pute>. crede ci
"aemtH" acqtia nu fac nlmlc ti le o-) LocalitAti In Rusia.

N. T. 18
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cupl numai cu politica ; dar c.lnd colo,
ascultind mai deaproape ~Iscutille lor

n'am mai auzit altena dec!t

"peşte

prl-

jit", "gAsd umplută" .. friptură de vilei"
,1 aUe asemenea lucruri care vizează stomahul !...

Asta era de partea mea, tntre barbatliar colo la nevastă-mea ; 1Dlre "Demlaalcele" cele evlavioase, converza,.a a decurs cu lotul altfel: femeIle din ambele
tabere au discutat despre "modl", despre
ce se poarUI «Ia \'01 » ,1 s'a terminat ci
de,1 ele efau «nern'oaice» Ia r noi « TU·
aoafce» cu toate acestea moda de azi
are mai

ele...
- si(

«Ca

multă ~utare

dovadă,-le-a

la noi

dec4t la

spus nevastă-mea

lu'm de pildl bljutu iile voastre It

bijutuille noastre. La noi o «doamnb(nevastA-mea a şi inceput a vorbi 1n dia-

lectul lor nemlesc)-Ia nof o "doamnJ"
dacă li-ar atârna la urec hi asemenea
doull boambe, s'ar tinea lumea dupll ea,
pe strad ă-..•
Acesle cuvinte au fost adresate unei
femel din Lembef g cu peruca l i cu doi
cercei de aur ceai atirnau la urechi.
- .Dar ce fel de cercei se poartll la
voi in Rusia ?" a Intrebat o altă femee
cu fala roole ,t cu ochişoril umezi, care pinA
acuma sta,uae singuricl lntr'un coli li ·
flcea.
- «La noi se poartA cercei, halal de
el b -Ii spune nevaaHI-mea li nu-I lene,
deschide "cuflrul" cel mare scoale deacolo geamandana,ul cel mic cu gluvae-

,i

Zl5

fele pe c.ue 11 le·am cumparat 10 tOlianll,
de cAleori am avut bani.
Se vede că bijuteriile au

plicut foarte

mult publicului, căci toate femeile şi chiar
cativa bAI bati , 'au uitat cu multă atentie
la culMe privind frumo,il cercei ai neveslll mele, inelele cele veritabile, perlele
şi

celelalte giuvaericale de care ea n'a vrut

&1 le desparti macar o zi.
- ",La ce'tl trebuesc bljuteriile ,la b~l?·

-i-am spus eu ineă de acad, Inainte de
plecare-ce te faci dacă cumva ti le furi
cineva 1"
- ",Dar eu unde sunt" Mu,clHi limba I,-Imi respunse ea-Intotdeauna cobe,tI a reu 1"
- «Da. I Bljuterille tale, vrerea ta J»

mi gandiam eu.

Dar deocamdată m'am Incurcat cu
"nemtii" mei lnlr'atlta tn de-ale politicei
,i'o alte chestiuni, fncat drept si spun ci
am uitat in toiul ci mai exista undevi o
Hall-Etel pe lume ..• ŞI dInd mi·am adus
aminte de ea ? Tocmai tarzlu de tot. cInd
neam lui cel grOSI conductorul cu ,apca
lui cludall pe cap cu o cheie mare tn
manl a trecut pe IJnga noi ,1 a strigat
tare, In gura mare, InnJo limba CJ,m greu
de tnleles, crontanlnd :
- .Crra-ca-u I Crra-ca-u *)/0' 1
Iar Inecio alAla Il iliu de dansul daca
,tiu ce a mai spus.
- .Aice.1 o si tmbudm ceva III imi
spune nevutll-mea.
Şi mi ia la brat In stii arlsiocralIc ,i

,i

.) Cracovia.
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facem amIndoi o promenadA dealungul

stallel. foarte

dispuşi

- ca mIte tineri

abia tnsurati.

In viata nevestii·mele sunt rare aseme-

nea clipe fericite, asemenea zile frumoue
cu cer senin. Căci deobicei e tntotdea-

una tnnourat, sau ci plou.l, Iau cI.·s geruri mari, sau dl dogore,te soarele fl.rl
pic de mil~ ,i te arde nu alta, orlc5 deodatl se .rupe un nour, ,1 ta urmă se 1·
veşte O clipă ,1 soarele, zlmbelte putin l'
dispare din nou.
Daci la d-Irl se petrec lucrurile altmintrelea, apoi de sigur că lunlell nlscult
cum se zic~ In zodia' porcului; la mine,

cu nevastA-mea, vă spun drept, sunt
foarte rare asemenea ·zile senine şi fericite. Care dintre noi doi e mal norocos

in

această

prlvintl-nu v'a,i putea spune.

Eu de felul meu sunl

de fapt un evreu

cam pldosnlc, iar nevastă-mea e o femee
cu nervi. IndărllDlele ,1 Dervi-e ca focul ,i apa, sau soda cu piatra ladului.
cari, clod se Jollinese, fierb amarnic !...
In schimb, Insa, daca. se revarsl şi peste
noi o zi frumoasa ,1 soarele strlluce,te,
ne folosim cat se poale mal bine de ea
Il sorblm placerea cu gura piini.
- "Hiia-Elel, draga mea! Ce zici de
Iara uta, ce bine e fi cau. libertale e alct!'jIlI
- "Un paradis, suf.elehal meu. N'ai
dori .a ne stabilim definItiv aleea 1- "Cu tine? Ma rog, de ce nu I Cu
cel care li·' drage bine ori unde 11/ zlce~
aşa cum lerie ŞI In romane.
la acea.~ ea tmi respunde cu un zIm-
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bet dulce, unul dlnh'acele

surA.url care
lnvesele,te cerul, plmlntul, toală lumea,

far toli oamenii capatl par'că atuncea o
alti fal~. Plnl şi conductorul care trece
pe Ilogli noi, panl ,i jandarmul:cu chlvlrul seu tnalt, plnă şi neamlul calle care
cu hainele rupte stă şi a,teaptil al i se
dea de pornan,l-tolul, totul, caplU. un
alt aspect ,1 o aUă figurI, totul surâde,
totul etnii, toiul joacl, toiul ne IntAmpoă foarte voios.

-

• Hala-Etel1"

- "Ce vrei, scumpul meu?·
- "Hal să ne dam unul altuia cuvintul
ile cinste ca de astAzi inainte si nu ne
mal cerUI:m, alt tdllm in buni armonie, II
al nu ne mal sfădim nldodatăI"
Deodată trage mAna ce i·o lin, se retrage indarat şi strigă din dtsputerl, par'c.I
n'ar li ~Iasul el :
- « CoşuJetull Co,uletul!»

-

"Pentru O-zeu I Care ca,ulel?"

-

"Co,ulelul cu giuvaericale ,- strigi
ea li cade le şin~t.ll.

. Citi
. . . . . . . . . . . . ..
oameni se aflau In statie, s'au adunat cu totii. Inh'Q clipă

a rlsârit UD
doctor cu o farmacie ,1 nevasta-mea a
fost salvaU, iar dLlpll.::e a fost salvati,
abia atuneea s'a pus deabinelea pe plAns:
- "Vai de mine, vai de mine J Bijuteriile mele, bijuteriile mele !I.
Zadarofce au fost vorbele dulci, mAa·
,Aerile II Ugăduelile cI-! voi cumpara alle
bijuterii-nu vrea s.lI auda In ruptul ca·
puiul: 'Ii frAnge mliaele, plInge, lelin.,
moare l...
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- "Vai · de mine, mi a'au dus bljute·
rUle I Am pdipldH bliuterine !'"

..

.

.

. .

. .

.

.

.

Bijuteriile s'au pierdut, dar In schimb
au fost gaslle dama cea corpolenta cu
fUel-Ia, mireasa.
•
-

1)

Val de mine, ce vi s'a lnIAmplal?"

ne Inheabl dama masivi ,i cand afli despre
paguba noastră I,i frlnge mlinele ,1 lntreibl cum am pus bij JterliJe, Işa in bagaj . ,i Inca deasupra? Şi to'l cel cari
aflI despre paguba ce am suferit t,i frlng
mAleele

,i

se IntreabA cum de am pus

giuvaerkale a,., peste bagaj?
- "Nl1mai el e de vinl, el cu gura
lui 1" zice nevast.l· mea şi d·irl ştiţi pe
cine II crede I

E
.arlfl nervi. Un tip din Odesa. N."asti-m..
,,1 dl aer • • Un leiiC pentru rillnl, Mltup
din U,eles

Pânl am ajuns la Vit!na, nevasta, de
necaz pesemne, s'a imbolnAvit deabinelea
" mi-a stricat tot cheful celei dintAi d·
IAtorii In strAinatate. E greu de spus ce
a avut ; nervii i s'au aprins lnh'at4ta In·
cAt se putea observa totul de pe mulra
mea. Nu rldel' : unui om care are nevastA
cu nervi, 1 se cunoa şte aceasta de pe
fal~. ArAtatl-mJ pe cine polli~l, pentru 1ntlia oarA ,i lasati-mJ să schimb cu el
douA vorbe şi vII voi spune tndatl dacă
nevastA-sa are nervi SIU 0 11. P~ntru asta
trebue sI al şi un ochiu bun ...
P~ntru nervi sunt multe leacuri, dar sI.
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,i

le dai dracului pe loate. Cel mal bun din
asta o
toate leacurile, e 8.1-1 dai pace

" fac. O-Jee mi-ar zice, Du-I r.1spund
o vorba. D,n vorba ei şi tlicerea mea
ied cAleodata foarte urit. Dar aleea, tn
vagon, nu mă tem de asta, fUndel tn fala
noaslrlt au stat dama cea corpalentll care
manca rnlruna li fileI-sa, mlreua, care
se uita mereu in oglinda dacă are cOluri
pe obraz ,1 sorI-sa din Odela, cea slabi

care era galblnl ,1 verzi.. ca o trestie de
toamnl.

Cu cAt nevasll-mea fUJese la inceput
inliml1 cu ele. cu atAtl 5'a lndepărtat a·
poi şi mai ca. DU vorbea cu dansele
Unea ca nici eu sit nu le mal vorbesc i dar

,i

lucru pa"c' Ucul, cele trei femei mi se
adresau la fiecare dati cu o altoi intrebare. sa Uu b~n ,1 alt le scot geamandaDui, si deshc pachetul, 'sl inchid fe-

reastra, să mă reped In stalie ca să le
cumpAr eate ceva şi alte asemenea co·
misloane. Ia cari eJti obligat dad ti-al
luat pe cap un bocluc femeesc ... Mai mult
de cAt toate m'a necăjit "trestia cea ver- .
de" din Odesa. Pe cit era de slabă pe
atlta se f,andosi,a şi se credea o frumusell, ata eli-mi venea la fiecare clipi să
I-o spun drept in fală şi tnca In versuri:
"Madam, tIU uscatl ca un 1Ial..m şi ai un
Das cIt un contr.. bas I"
Nu vi s'a tntlmplat nici odată ca si
fiii persecutati de o idee prosfeascl il să
vii siliti s'o d..,i In vileag numai dec4t?
EIJ din aceast.. prici nă am mAocat tn1t'lJn r10J palme ,i Inca. destul de adravene, pe cari nu vi le doresc d·lra... Ei,

,i

dar am uita' c.l acuma vorbim de vi1igi·
alurl
bll, ,i nu-! voe sI vorbeltJ de
aUe tnl.l.mpllri.
In atar,it femeile se lăsau servite de
mine, iar nevaslă· mfa se bOllumfla
se
Infuria grozav pe ele, pe mine şi pe toatl
lumta I Simteam ca bate UD vant rece ,i
iată· laii Incepe o furtună tnspaimAntatoare, iată·jall t:e sparge un nour peste
mine li se inUmpll, fereasd Dumnezeu, o
nc:noJoeire... Dar Alctputemieul este acela
ca,e tii reline mAnia. t:e fodull de oameni şi tJimile lucul inainle de boall, ,i
EI s'a illdurat de mine trimit.ndu-ml ia
ajutor o allă cucaanl, care acasă' la ea e
o !.implă lerr.ee, dar fiindel pleac.lli la bJi
ii zic ncu(oană'I. TreeJnd prin ",gaDul
nO!hu li drind pe nevastl-mu, s'a repezit la ea şi a euprins·o de gAt li au ioceput a se sllula amAndouă atat de mult
ci toall.lumea se uita la ele şi zlmbla•..
- A, Haia· Etell Tu ieşli?
- Cum de ai ajuns tocmai pe aieea, mltuşicl drag.lli ?
- Incotro te duci, Haia-Efel, scumpa
mea? Nu cumva la băi '1 .
- Sentelege ci la băi 1 Dar dota ml·
tu,idi, tocotro te duci '1
- Tot la b.llii 1 Dar bta nu·i cumva
bal batul tău '1 A dracului pomi I
Şi ala ne-am cunoscut, adicl ne-am
prezentat: firi nume UrI vorbe; ,tam
aflat ci e o matufl de-a nevestei mele, de
undeva dinh'un mic orSşel dhela 11 zicea
cu ciudalul nume de U,ele8. Adidr de
scria se scrie Vulu'tgolovo, dar evreiil ci·
rora nu Il plac denumirile lungi i-au pres--

,1

,i
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curtat numele In Uleles ,i m~tuşei mele
ii se zice m.lUula Nehame din Uleles.
-

ŞllDcolro

le duci. mM.iuficJ, In ce

,loc anume? o Inhabl nevasta-mea.

- Ala II ,tiu de r~le cu tine tmpreunJ,
dac.1 ştiu ,cum ti zice! Adicl am ,tiut eu
-cum 11 zice, dar am uitai cum. ştiu atAia
ci se sfAr,e,le cu un .bad ... •
Poate Marfenbad ?
- Se poate ci Marienbad!
- Sau p()ale cl-i Karlsb:ad ?
- Pentru mlDe poate fi şi ata. fie
.Karlsbad I
- Ori poate FranzeDshad? Sau Badeubad?
- Fie"franzem;bad, bad Incolo, bad incoace, bJI calde, băi reci, numai bae si
fie! OcctoTul mi· a spus si plec la bli
calde,
iatl di plec ,i duc cu mine o
scrisoare de-a lui c ăue prolesor ,1 desigur
că aleea acrle la ce anume bli I
Mltu,ica ncntdl Nthame meriUIi cu

,i

toate acestea

~.I

v'o descriu cum trebue ti

8ă

vi " lac pe scurt biografia ei: In primul rind e o mltuşl adevlratl a nevestii
mele, adic ă o sori dreaptă de-a soacrei
mele, ,1 dad-I .mltu,a nevestii e ,1 mllup mea; şi al doilea e o fiiota. care.
zeu, face si o cunoaşteti mal de a-

proape.

,i

Se vede cI in tinerele trebuia d. fi fost
frumoasl, căci acuma. Incă e vloae, veseli, şi-I place sa Irliasc.ll.! Barbalu·slu
dlnt.' a fost UD om bătrAn pe langl care
nu s'a chinuit mult; ~'a rlmas apoi ,Jduvl tanlra, farli copil dar cu baDi-doul
lucruri cari nu insUtulau Dicl UD cusur ca
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si se mlrlte a doua oară şi si ia un'
bllbat după placul ei
Inceapl un
alt trai... Ce fe l d~ făpturi a fost barba.

aa

tul ei al doilea pe care l' li luai dupl
placul ei, nu v'aşl putea spune; atata ,tiu
cll locueşte la Uleles şi cI a ,trlmis-o la
bli pe vre-o şase slptămlni "ca sa·şl
procure toate dlstraclhle u si DU facă e~
cenomle de bani şi tot ce-Î v.t dori ini-

ma, aceea al

Iacă şi

ce va vedea cu ochU

aceea să-Ii cumpere.
A,a spune mătuşa N~hame din Uleles
şi văd el toate cucoanele dIstinse o invidiază el are atAta libertate şi duce la.
barbatul ei o viată atat de fericită I
ŞI

vai, trebue

să

marturisesc ca

plnă

,i nevasta-mea se uiti şi e. Ia mltu,a ,i
apoi la mine, ,i pricepeli ce inseamnA privirea el: "iată ce inseamul! un bărbat
bun 1011
Iar mltula Nehame din Uleles II trage
mereu; gura nu ii se Închide nici o clipi.
De felul ei e micul~, rotuojoar A, cu un
gAtlej rotund şi alb, cu un nAsu,or cIt
fasola, cu ochii c1prli, şi ·are un glas rlgu,lt, iar dnd vorbeşte par'ca jaacl ti
se lov.rte in toate chipurile, uiti la
fie-ce mlnutJ unde lioe cu vorba, amelteci laolaltA vrute fi nevrute, se IO'le,te
cu palmele pe frunte; «Imi vine să fac o
poznl /. ,i râde apoi a'3 fel el toti trebue să ' râdă cu ea.
- «Mltu,iell, intreb eu, la ce profesor
li-a spus doctorul ca să te duci 1»
- "Habar n'am 1, răspunde mltup din
Uleles. Mi-a scris numele sau pe o bucati
de hIrtie, vestitul nostru doftor din Ute-
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les, dar nu tin minte 10 care ora, anume:
la Viena iaU la Berlin ? Imi vine slaml
fac o poznA !...•
Şi

mllu,1 Nthame catl prin toate bu-

zun.lrUe fi nu poate gAsi hArtluţa ce

1-&

dai-o doftorul cel vestit!
- "Dar cel pulin ştii ce boall al ?4'
o tntreb eu tntr'adins.
- "Iatl, nu mai am ce face ca să mi
apuc sa-ti spun ce boall am ,- Imi zice
mltu,a Nehame fi incepe a rade, iar toate
femeile i6bucnesc ,1 ele tnll'UD ras ca,icum a,i li spus cioe ştie ce prostie. Dar
sunt mullumit ,1-5 recunoscltor mllu,ei
Nehame din Uleles şi n'o SI uit niciodată

binele ce mi-a făcut că m'a sclpat din
timp şi nu odata, de multe, multe nlca-

zUTI, at!t In timpul cl latoriei cat

şi

In

limpul cât am stat la bai. A,I putea spu~
ne el ea a tOti adevaratul leac pentru

DervU nevestei mele. Nimeni n'a fost In

,i

stare s'o calmeze aşa de bine pe nevas8'0 faci
ta·mea ca mltuşa Nehame,
's i vorblască când Iăcea, Ori să rUI
cInd era grozav de 1nglnduratl.
VI doresc, celitori, daci aveli cumva
plecati cu ea
vre·o nevaslă cu nervi
la băi, ca O-zeu si vă trimiti o mltup
Nehame din Uteles l' veti fi feriti II
sdpali, cu ajutorul lui O-zeu, de multe
necazuri şi nenoro::irl pe care le poateavea un om fnsurat.

,1

•

28.

F
o TnUmplar. Ia Viena. Ghlnlan cu n_m·
,.sta. Lipsi de mlnc.r•.
pană

la Viena efam

cu tolii uniti ti

ne·am 1n,eln cu totii Il tragem la a·

cela, holel ,i I~ mergem la acela, profesor, Inu'un cuvint laolaltl pretutindeni;
dar din prima clipll, dupa ce am soBit la
Viena, ne-l cuprins pe toll o zap1cealJ,

o goanl ,t o amelull I Cea

dintăI

De-

noroclre ni s'a tras dela hamalll din garI
cari sau repezit la Doi ca nişte diavoli ~
mlcitori ,i ni-au VOI bit inlr'o limbI ciudatl.
tlrl a ne privi in ochi, luand bagajul
subBuoarll li spunând:

-

G.pa,kJ Gs,ackl')

Ce Oepack, care Gerac k ? Habar n'am!

NevastA-mea vrea sll·i opriascl ,i se uiti
la mine caşicum ar spune: .. Ce taci 114
Dar dlavolU de hamali nu ne aBcuJ~ pe ruei

unul, ne-au luat toate pachetele

,1

ma",'

habar n'am unde-iar noi dupl el.

,i

- "Dar de ce ti laii,· strig.ll. nevastl~
mea
alearg.ll. tmpreunA cu mine dupl
ace,1i indivizi. "De ce nu~11Qtrebi tncaltea
unde ni car! bagajele? Poti vorbi cu ei
nemle,te ,- "Pesemne d le duc tn stalie, zic
eu. de ce 11-1 fric.ll. ?"
- .Aaa ') C.lI. de ce ml~i friel? Asta-I
a doua chestie cu coşulelul cu giuvaericale!" ,i nevastă - mea e gata aol'ml canle
UD ..vivat 1- dupl merit, dar o zlrim pe
mătup Nehlme din Uleles stand tntfnsă
.) O,-pllck, nemteşle: bagaj.

225

,1

.,i

pe~os
acoperind cu mAinele toate pachetele el, ca o mam~ credlncloasl care
ocrofette copUl, sau ca un vultur druia
vor să U se r~piasc ă vultura,U. Unul dintre dlavoUl de trefgheri at.llAngl ea ,1 vrea
al-I care lucrurJle, dar ea nu ·1 lasl ,1
strigi tn gura mare: .
- Sl. nu pui mana, ci fac o pozn! !
Scena aceasta a lost ala de vesell II
de comld, că DU ne-am putut .t~pAni a~
mAndol ,1 ne-am t'!vlUit de ras.
- .. MJtu,ic~, Dumnezeu cu dota '" ti
zice nevaSlI-mea. "Ce ti -i fricl" latl el
oi se car ~ II lucrurile noastre şi n'avem
nici o frica 1"
Şi In InvălmJpla aceasta am pierdut-o
pe doamna din Ecaterhmoslav. cu filcă-sa
" cu so ră - sa
slavă Domnului cli tot am
rămas In trei tinAndu-ne de m!tula Nehame care se linea ,i ea de rochia nevestei, Uri a o "'sa un singur pas, iar nenaslă-mea se tlnea de mioe, ati ci am
dimas tustrel nedespărţi ti.
Salvind cu ch iu cu vai bagajul, udul
dintre diavolil de hamali, un neamt rOI cu
un fel de chelie alb~ , Imi poveste,te o
poveste In limba lor chlnuil.l, că nu pricep O vorbă, c ăci nu vo/belte cu gura.
ei din gAt
a ş a fel că abia se aude ce
spune. Am prins numai cAteva cumle:
"hotel" ncal· , nvagon· ...
- "Ce lot bate capul" Imi vine si-mi
fac o poz.n,l 1" zice rnătup Nt hame citeă
aevastl-mea.
- "lntreabl·1 ce vrea - tml spune nevastă mea. Intreab:l-I pe nemle,te : ce

,1

,i

....,.?"
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-

.lntreabJ, spun eu, cum mergem

10 ora,: cu trlSura sau cu tramvaiul?"
- c Pe aus!» li spune mlluşa Ncha~

me, iar pe mine
pucă

,i

pe

nevastA-mea ne a-

rAsul.

- .Ia nu mai rAde atAia 1,- lmi spune
.nevasta. Spune--i pe nemle,te că avem

nevoe de un

tlf)O'C~C

I .)

- «O blrj! 1» 11 spun eu ,'fluer caficum i-aşi da a Inlelege ci a'ar b!ciul
caii şi tnchlpuili-vl eli. m'a şi Inteles Indatlt.

- "lowohl'" Imi di.spunde el, ,1 peste
doua minute sarim tustrellntr'o cupea minunata, cu ol,te cai cari nici nu se vid
pe la noi. Iar bagajul ni l'a urcat deasu-

pra neamlul cel ga1băn cu splnarea sa
volnlca ; eu li bag in mAnl o monedl frumoad,

şi

el

scoate

repede

şapca

" ae amele,te de cap cu multumirile. Blrjarul cu caii, un nemtol intreg, cu
o lulea, scoate Incet pătura de pe caiclei aicea tOl' caii sunt fnveliii Ca nu
cumva să rllee.8că (-se alaz! pe capră,
Intoarce capul spre noi ,t scoate din gat~
le;, nu din gură, clef ala vorbesc aleea
C1I fOii', nişte vorbe foarte grele la tnlelel.
- .Ce vrea 1U zice mărup Nchame

taul nevastll·mea.

- "lntreabl·1 ce vrea 1" Imi ordonl
nevasta.
- "Ce vrei, neamlule'l Ce vrei '1. i
spun eu dAnd din manl, far mllup Nehame mI ajută:
IEVo~ic. ruseşte : Birjar.
") Jawohl: nemte,te : "Da, bine.

40)-
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.Intrebi la care hotel 'tu
.Lasl-( m.:ltu,icll" li zice nevastă
'mea. Balbatu-meu o sloi spun. pe nem-

je,t..
Cuvintele nevesfii mele Imi dau atAta
curaj. dt Incep a vorbi In douJ limbi deodall, mmlede şi frantuze,te.

,i

-.Grand-Hotel, prima calitate 1· ca II
mi priceapa mai bine pocnesc ,1 cu lim-

ba; neamţul m.lntelege, clei Imi respunde Indată:

_ ,,10, ID wohl jU
nu trece mult, că ne conduce spre o

ŞI

casă

minunall cu ferestre ca oglinda

şi

ni sar tntru tnlhrpinare allil In tracurl ne-

gre ,i ne iau de 8ubsuoarl II ne urcă
SUS, şi ne fntimpinl unul cu ni,te barbetc, a,1 putea jura, UD conle, un magnat i
cind colo e un hotelier. EI 1,1 scoate pă
liria li ne lalllta, foarte frumos.

- "Vlde Z.mmtf' wOn",Ju" Sie·) ?
1ntrrabl el femeile.

-

"Ce vrea? Intre abi

-,1 ridtm amJndoi.

mătuşa

Nehame

-

"IntreabA cAle camere 1" zIc eu.
«Spune-j pe nemtelte doub, tmJ
zIce nevasta ,1 pe nemle,te 11 arăt douA
-degele ,I-i mal adaog Oi pe hanluze,te:
"F'UJfi tt, mot, bUflJ()tj7!"
- ,,1, lo"hl ! ~m ti sun Stock IJ) " imi
-

') Vlele Zimmer wiinschen Sie, nemleşle : 1)0..
rl1i multe camere?
IJ) /awohl! Am lrslen Stoek ! lIemlqle: .Da.
.(Ia, la etajul lnlli.
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respunde el ,i ne Introduce In ol,te camere admirabile.
-

• WIo

ulM' 10 bol .... 4') plna

mine 1" lntreabt mltu,a Nehame ...
ŞI neamtul sti li se uiti la ea ca UD
pllcltos, hab.u n'are ce i se spun: ,1 mi

se adreseazl cu un zimbet dulce ca

ZI-

hand:
-ti

Vul1e4eht wollB1lwj, lub,,1NuUc"

lP,echefi ,u ..)

- cSpune-i pe nemte,te b Imi zice nevasta. far eu ti fac cu mana caşlcum l-a,
zice : "Cat co!!tl,/('

Dar el nu mă pricepe l' clipe,le din
ochi. O nenorocite cu nem1asca asta I Se

vorbe,te ,1 la noi oemte,le, dar nu-i. nemlasea asfa ca la ei I D~ multe ori mI Inlalnelc la noi la l :hup1t cu nemti şi fac
afaceri cu ei. Vorbesc cu ei jumUale e·

vree,te, jumlUate nemle,le II ne Intelegem de minune unul pe altul. Dar aleea,

feriase! O-zeu l...Iti strici toti dIntii cu nem-

lasca lor I
Dar asta e numai la inceput. clei cu
cat frece mal mult cu atSta ne obicinuim
cu limba lor ,1 Incepem a ne iatelege unul
pe altul din privire.
A doua zi nevaaU-mea ,'a du! Billguri
cu mltu,a Nchame pe b prJv.1Ii1, a targuit dlferfle mlrfLni şi au fost inşelate ca
mpe proaste veritabile.
- «Cum Iti place Vie,a, Hale-EteI1.
ti zic eu nevestei şi dL1plce ne-am spa.) Wlt lejer iz bti euch? nem1cşte Jargoahat: ~Clt de scump e la vai 1"
.-) Nemleşte: "Poate ci am vorbi mai dea;rabA lIemltfle 1"
.
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fat

fi

ne·am

SChimbat dupoli voiajul U,-

cul. am luat ceaiul şi am vizitat Viena.
- eArU-I'ar focul sl-I arda' Un oraş
aşa de mare ,1 sl(
nevastă-mea.

n'ai unde mlnca It zi-

ce

De ce asta? Am umblat sa clutlm un
restaurant evreesc IŞi ne-am invirtit prin
tot oraşul vre-o ,ase ceasuri ,[ n'am putut gAsi; pe toll ari (-am Intrebat sau DU
oe-a inteles ori nu i-am tnteles noi.
Unul ne spunea buna · oară: cRacht"
Lmks! VOl1DlI61'U !» *)

şi

c!<ld colo n'am

gbit nimic. Aşa el in prima zi am rabdat de foame, am luat o cafea
ni,te
oul moi cu nişte chifle vieneze care li se
topesc in guri, ca zapada la soare.
AbIa a doua zi am dat de un restaurant "cuşIT", dar ce fel de cuşlT ?1 Clici
dela cuş~r la cu,ăr e o deosebire J Rea-

,1

tauratorul, cu toate cii "vorbe,te

nemţe

,te, poarea tOlu,i un iarmuc pe cap. se
spala c.lnd se apzl la mas... ·), clienţii
trec unul după altul li-i dau «buna ziua '"
şi el 11 Intreabă: "de un Je ?, locotro 1
cum 1 şi ce 1, dac~..f venit pentru o afacere sau pentru doctor 1 li la care doctor 1- tntrlun cuv!nt totul eminamente
evreeşte,

intocmai ca Ia VarJovia.....

•
*) Nem le şte-: La dreapta! La stanga! Inainte I
..) Evreii bigoli se spalA. pe ma.ni Inainte de
a se aşeza 1. masi!!.
L. T. 19
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6
PrIntre evrei nu te pierzi. Povat_ unul bir.... Un comisionar

de sticle de

lampi vl,H.. zl p. nevastl-mea.

«Printre evrei, zice lumea, nu te pelplde,ti»,

fi

SI ştiti că e adevărat; căci ce ne-am
facut, de pilda, daci nu ne-am fi

dus la un restaurant evree5C unde blrta-

,ul e atAt de amabil şi ne dl sfaturi la
care doctor sj De ducem? CAd daca
De-am fi Iasat 10

nădejdea

neamluJui cu

limba lui greoae, ne-am fi lnvlrtlt hIt şi
bine, clcl ceei pasl bun~oarll neamtuJui
de hotelier că ne invlrtim prin Viena?
Dupa dAnsul am putea rJmloea pAnă dupa anul nou, numai d. sUim in hotelul
seu elegant, sl bem ceaiul seu din ca·
zan şi alei plătim fiece inghltitură de a·
pl, şi pentru maşina cu care De urdt
ne coboarl de douazeci de oti pe zi
de care nevastă-mea Du-i de loc mulţu
mlt:l, căci spune că i se invarae capul
de-j vine si letine, iar mMuşa Nehame
din Uleles a inceput sA ţipe atAt de tare,
la lnl:!;la urcare, că am fost mai tare ca
fierul ci n'am plesnit de rAs.
Dar nu tot astfel e printre evrei; stă
pAnul restaurantului evreesc ne-a luat indati la descusut: Cine sAntem? De unde? Incotro ne ducem? Ce boală avem?
Şi de care profesor avem nevoe ?
Auzind că pledm la b~i şi mirosindu-!
a bani, el ne-a pov~luit că mai 1nlAj trebue sa. ne ducem la profelor, clei ne-aDI
putea nenoroci daci ne vom duce la bli
calde firi profesor I Dar mai e o chestie:

,i,1
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care profe sor? Asta ne-o poate spune
numai cumnatul seu ; clei cumnatul seu
e cunoscut cu toli doctorii ,i dacă voim,
d-I a,teptăm pe cumnatu-seu.
Istorfa aceasta nu mi-a prea plăcut.
- «Poate c'ar fi mal bine să ne ducem deadreptul la profesor? Intreb eu.
Că doar ă nu suntem Cine ştie ce grav
boJoavl ; suntem, slavă Domnului, oameni
sltnl ta,i şi am dori numai să ,tim la ce
bai anume sa plecăm t"
- .. Puemte crezi cl1 ie,t! In Rusia f ,
imJ spune bir'a,ul. Vrei !!1Ii te duci deadreptul la prote30T"/ Ou-te d n.lUos, dar
vezi sI nu vă par ă l eu 1"
- .,Vrei să faci vre-un bucluc ?t4 îmi
zice nevasta locet, şi mltuoa Nehame li
lin< iionul,
- .. Ce' li strică dacli o să fim mai Intii la doctor , li
In sfArşit a rămas s.l mergem mai
touu la doctor, adiel al ne ducem acasă
.şi d aitepUm ~ană va veni la noi cumnatul birl3i u1ui ; apoi cumnatul ne va a·
duce doctorul
doctorul ne va conduce
la profesor.
- «v a place cate proteclii trebuie si ai
la Viena ca si poli ajunge la un profesor?»
ŞI am stat o zi fntreagl la hotel allepr2nd pe cumnatul bhtalulul. Soarele
trebuia sa apunl iar noi stateam tustrei
la fereastrl privind in oraşul sgomotos
cu nemloU cel p rotti cari se ' tnvArtesc de
colo· colo, cu jobtnurlle lor". Deodatl auzim ci cineva bate in Ufă : una, două
trei-p Intr.li un neamt Intr'o redlngotl,
cu cilindru, cu baston, cu m~nu,i 11 cu

,1
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toate e'a
prelung :

inserat deabinelea, el saluti

GUU1I 7aaolJg *)
- «Fie pe capul duşmanilor toate vi·
surile rele, lmi vine ail'mi fac o pozn.1!»
-

exclamA mlUu}a N ~hame, şi neputlndu-ne

retine isbucnlm inlr'un râs nebun.
Se vede că treaba asta n'a fost pe
placul .neamtului, fiindcl!. s'a Infuriat reu
pe noi dt radem, a blltut cu bastonul In
maai ,i striga inir'una;
-

U nveJ"8ch::i mt! RUllfli8Ch6 Schwd-

ne ~ . )

Se vede cI asta insamnll porciI..

,i

Păn ll

În cele din urma. m'am ridicat, m'am apropiat de el l'am făcut sll priceapa că
nu râdem de dAnsul, ci de mătu,a Nehame.
- "Ste ist vlll[i ck l
mă tDtreaba
el ,i-mi da .il Intelege pe evree,te ca asta
insamnll "nebunii" dela cuvântul "nebunie" şi de aici pricepem că el e cumnatul
birtaşului şi că ştie si vorbeasca in limba
noa stră şi ne bucurăm cu to'ii; repede se
aduce ceai-se'nlelege că tot din acela,
cazan I- şi trecem deadreptul la chestiUDea
nOilstdL
- "Aşa dar:!. care· j boal; d·tr~ 1" ne
Inlreabl el pe toti.
Ce· I putem rălpunde cand noi singuri
nu ,tim ce·i cu noi 1 Incerc ,i găsesc un
pretext ~ nu-i putem desUinul lui totul.
şi cl( asta trebuie
să 1-0 spunem numai
profesorului; dilr el nu se Iasi sa-I ama-

r*r

.) Gl1ten Tog, nem1eşte ; Buna ziua!
..} Unvcfschlimf ! Russische Schweine : nem-

; Neruşina1i! Ruşi porci !•
•} Sie ist veriickt ? nem1eşle; E nebuni?

1eşte

ge,U cu vorba şi spune ci la urmă sunt
atalia profesori cate stele sunt pe cer(nu fie de deochi 1) şi el pentru fiecare
boall existi un profesor anume.
- "Ce-i de Ucut 1, mI gIndesc eu in
mine. Ce boală ~-i inventez 1/1
Şi ml apu.: ,i intorc lucrurile ap fel
cl-i spun adevllrul curat ,i ;:devJrat
eu SUDt s.lInlttls lun şi dI. bolnave sunt numai ele- şi o arăt şi pe nevastl-mea HaiaEtel şi pe m ă tuşa Nehame şi o închei pc
nemlelle:

c'

-

"Bobtn Sfll Ve,,8tana ?" "')

- "Foarte frumos ''', Imi spune el cu
o privire Incru n tată ,i le adrueazJ dtrl
cele do uă doamne: "Vă .rog fiii at At de
bune şi !puneli-mi de ce boaUl suferi ti?"
- .. Vai, spune-i !ă iasă afară, cl'mi
vine !Jă·mi fa c o pozDI '"' zice mItUI.
Nehame cltră nevastl-mea şi mă poftesc
si ies in coridor pentru cateva minute.
iar cAnd mi intorc aflu ci pe profesor il
chema Roitnaghel· ) iar pe doctor il cheamă Silberştein .

- .Dar d·ta ce ieşli ?/I fi intreb eu pe
dinsul.
- .Un comis-voiajor de sticla de lampă
de abajururi" imi respunde el foarle calm.
- «Tot ce am visai .laItă-noapte şi
noaptea asta ,1 In toate noplile anului sa
fie pe capul duşmanilor I Imi vine d

,i

.)

Nemleş te

jargoniz.at : .Ai tnteles 1- dar a-

cum e pronunjat mai sus Insamnâ : ,,Ai
minte 1"
.) E vorba de celebru l profesor vienez Nolhlpi

naghel.

fac o poznl!» zice mltu,a NehalRe "
bale dia palme. far oevastll·mea se face
ro,le ca tocul şi pe mine mll plle,te UD
aii hohot de ras, iar ca domnul comisvoiajor de sticle de lampll ,1 de abaju·
ruti d. DU se .lmlJ. ofensat tscodesc UII
alt pretext: cll mi~am adus aminte de o
istorie ce a'apetrecut la noI la leh\.lpl1 anul
trecut ,1 o Inchei iar pe nem1e,te:
- "Bob"" S~ V818taftd ? '
- "Daci am «Verstand» I3U nu asta·i
fllrll discu1ie, dar dacă d·ta al "VetStand-,
aceasta e o intrebare 1" Imi rAspunde ,1
el tot pe nemte,te şi pleacll. foarte supll.
rat, far Intre noi simt cll. se na,te o mare
duşmllnic.

H
Profesorul RoHhnaghel vrea si ne dlspartl".
eearta noastrl cu Viena. Mltuşa N.ham.
dl arama pe fa,l.

1,.

Mult mal lesne e la noi in Rusia ali. toscrii un bllal la gimnaziu, sau sl·1 acapl
dela recrutare, decât să poli da ochii la
Viena cu profesorul Rolthnaghel.
Mal Intii doctorul SUberşteJn ne·a fă
cut un bine ,1 ne·a dat sfaturi, ne·a pre·
scris retete şi toate acestea numai de ha·
tArul comisionarului de sticle de lampa şi
de abajururf pe care ni l'a recomandat
blrta,ul, şi abia a treia zi am putut ajunge
la profesorul Roitnaghel, care a fost atit
de amabil ,1 ne-a primit pe fiecare In
parte şi ne-a prescris pentru fiecare o alU. ltalfune balnearll.: pe nevastl-tllea a
trimis-o la Franzensbad, pe mătuşa Nehame la Marlenbad şi pe mine la Karlsbad.
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le,ind dela profesorul RoHhnagbel ne--am
oprit tustrei ,1 ne-am priYiI unul pe allul
fărl a scoate o vorba, catJcum am fi
spus: "Ce ne facem acum 1t • ,1 a r.llimas
ca si ne consuJUim cu doctorul Sllberşteln şi a,a cum doctorul SUberşteln nu
prime,te a,a repede, trebue sol recurgem
iar la ..:omlslonarul de sticle de lampI ,1
abajururl,

,i

fiiodcll nu ,tim unde sU. a

rlmas ca să De ducem la birta,.
- .Ei, ce se aude 1" ne tn1reabll el.

- "Ce d se audl1" r.1lspuodem noi,
cumnatul d-tale ne-a omor4t, pur ti simplu ne-a omorat pe toti trei J"
ŞI i-am povestit că profesorul ne-a trimis pe fiecare in parte la aUI bae.

- "Asta-i tot? Ei

şi 1"

zice blrta,ul

foarte calm.

"Dar de,tept mai ieşti d·ta !-tI zice
De asta am venit eu cu
blrbatu·meu tncoace, ca d ne dispartl,
eu să merg hllaa li el ceata 11"
- .. Linf,tili-vll, doamnll.-ii rl spunde
el. Dela Flranzensbad la Carlsbad nu-l
cine ,tie ce deplrtare. Doul-trei ore de
drum, atAta tot I Daci voitl, plecati la sotul d-trJ. sau de vrea el, vine sotul d-trJ
la d·trJ!"
•
- .Foarte multumesc pentru povatJti zice nevastJ-mea, dar de astl-dall tnfuriatl. SI-ti ajute D-zeu Si ajungj a da veşti
mai bune ,1 sfaluri mai Inteligente!"
- ..Colo, In buc!itlrfe, unde se fac
tocmagii f- mai adauga mJtu,a Nehame
Iar blrtalul o ono,eua deabinelea Ii-I
spune ci el DU discuti "cu mahalagjoai-

nevastă-mea.

,i

ce-. Asta o supiri pe nevastl--mea care

,i

li spune ci "aceasta mahalogioaid e chiar
mJtu,a ti
e d e familie mull mai buni
ca il lui. cu lot biciui slu şi chiar cu cumnalul du care umb lă din casă in casă şi
vinde sticle de lampă li abajurud!
- "Haide ! Mai bine si mancă m oul
moi decat să ai a face cu asemenea groblanl care chipurile vorbesc nemtelte li
ne iau roblele noastre ruse," !- imi
.pune neva,ta.
Tot tlmpul cAt 11 batjocuria ne.vastă
mea, el &Ultea Ilep:lsi!ito( j Insoli ultimele
cuvinte "rublele noastre ru:!c şti" l'a tnfuriat
lnlr'allta Incit s'a repezit spre noi ca un
allbatec ci era mai-mai d ne str:tpungll.
Ce să vă mai spun? Abia am putut sc.Ipa
cu via'ă şi am ieşit din restaurant Cu scandal, clei am fost conduşi cu alai pan ă in
stradă
amenint. 'i cu pumnul :

-

,i

.Ru,sische Sc h10iine ! RuliSischs

Sc hWt tn6 !"
O portie mai bună am avut pe urmă
la Horel din partea lui cumnah.:· seu. Comisionarul de sticle de lampă şi de abajur uri ne-a bătut in uş~. a Inlrat cu un
alt neamt cu un cilfJldru, dar liră cedingoli şi Dt-a intrebat :
- Cum v'ati permis d mă insultatl in
Upsa mea ?
Şi in acelaş timp lovia cu baston ul In
mad şi era atAt de roş ca m'am speriat
şi mi-a fost frică de batae..... Mal
,tiu ce e In stare si. facă un neamt In
Viena lui?
Dar nu tot astfel a inteles lucrurile şi
mllup. Nehame din U,eles. Pe"emne el
ea s'a speriat foarte putin de .. CCl>o neamţ
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clei ,'a lepezit ca arsă din locul el, i-a să 
rit drept in 1a11, 'şi-a pus mlnele În şol
duri
l-a tras o rJfufall sadea pe evre·

,i

e,te :
- laD'a8CuU~. neamlule f

MăI

dobito-.

cuIe, sticll de lamp.ll ce e,ti r Imi vine d
fac o poznă 1 Crezi ci ne-am speriat de
antereul tiu şi de hogeagul ce-l POrti pe
cap? Deocamdata ne-ai luat pe degeaba
câliva guldeni ca un adedrat tarJataD.
Crezi c:' nu ştim cine e,ti, mii calicuJe,
măi coate goale ,1 CI acuş mi reped la
tine ,i-ji rup bărbuta, m'ai Inteles? Am
mai pllmuit eu indivizi, mai dihai ca tine,
auzi ? Cum vă place nebunul ista de

neaml? Imi vine al fac o pomi! Haide,
cari-te de aici!
Nu şti u daci el s'a · speriat' de m.Jtu.a
Nehame care parea in clipa ceea ca o
gl ina ciufulitl şi infuriată gata sa-ti scoata ochii, sau dad pur şi simplu n'a vrut
sl aib~ de-atace la Viena cu o femee din
U'ele5- cllci neamtul meu cu redingotă
ş i-a luat jobenul li nervii li picio_ueJe 1n
spinare. şi a şte rS putina. trâotind uşa cu
putere. de partea cealalta a pragului ti
ne-a binecuv1ntat cu ştiuta poreclă nRus!liache Schweine" cu care ne-am deprins
tot atat de bine ca li cu'a "buna ziua 1"
De atunci am inceput .l-I port mare
respect mltutei Nehame din U,eles, In 0-

chii

noştri

,i

ea a crescut cu

nouăzeci

,i

noul I~ autll
a dmas ca tu tot timpul
dllitoriei noastre cI nu ne mai despărţim
(ie ea ...

•

DOCTORI ...
- UN DIALOG -

Scris/}

rn anu.l

1912

Doctori
-

- Nu

şlil,

Un dialog -

dom ,,"le, unde stă pe aleea

doctorul Feinflnchelcraut"
- A? Cum al spus el -I zice"

Flio~

finfaln.,.?

-

Falnflnchelcraut I

-

Fafnfiochelcraut?

Aşa

spune, Faio-

finche1craut I Dupl nume Imi pare cunoscut. Ai absolută nevoe numai de el? Sau
poate I!I'" fie ~i un aU doctor?
La noi, nu fie de deochi, marU de asta

avem destulll Iata chiar aleea peste drum,
stli UD doctor, adicA doi doctori: unul
UD doctor adevlrat, ,i ceiilalt un doctor
de dia,i. Şi nu mai departe dec4t In casa
treia, Iată colea, locueJte lnca UD doctor,

un doctor foarte cum se cade, cu toate

cI-1 un doctor IIDăr, abia ie,lt din fabrici, dar n'are a face, are foarte multI
praeUcI, filndc.'l lume.. mă'ol.legl, ou fie
de deochi, bole,te mereu. Cum ai spus,

,ce
<I-Ie, cI-1 zice doctorului d-lale' Fialaiafin ...,
- Fainfinchelcraul. Am nevoe de el ••
ea doctor pentru mine...
- CI pentru nevasta d-tale, AtuDcea
du-te drept Intr'acolo-,vezl, Acolo stl.UII
doclor de boII femeetU. Adlel un doctor
mamal. Se zice el-I un doctor special
pentru aslfel de boU I Dacl·1 vorba eI·1
speciall.t, nu mal Incape dlscullel Clci In
ziua de azi aşa e moda: ca pentru fie-ce
boall si fie un doctor .pecial : doctor
pentru atomah, doctor pentru ficat, doc-

tor pentru ochi, doctor pentru nervi, doclor pentru copII...
ziua de azi, nu-i

Ş'apoi

tratamentul din
ca ce-I de a1tldatl!
AIu'datJ se ,tia de leacuri, re'ete, piM
Iule, prafud, ierburi amare j azi sint la modJ
aparate, trietiboi, masaj, băi, bll simple,
-şi doctorII singuri s'au flcut In ziua de
a.tlzl bl)ţll , II asUzl ci·cI a.ta e cea mai
buol alac ere•.. Ce fel de .peclallst e doc·
torul pe car.. 1 cauli, Ce·1 eli Evreu?
- E evreu? dar ce vrei si fie, rus?
CI doar auzi el-i zice Fainflnchelcraut?1
- Fafnflnchelcraut ai SpUI? EI da, se

intelege d.-I evreu. Dacă-i Faiofinchelcraul, e evreu. La Doi mai toti doctorii
sunt evrei, cu toate ci evreului ti place

·mal mult ,un dodor cre,Un. Evreului li
place un avocat cre,lin, o prllvlUe crettinl, un prole80r creştin... Evreul se da
In vint dupl creştin. Va si vid CIIIII ai
spus cl-I cheam1 pe doctorul

Falfor?

d·tale?
.

- Nu Faifer, ci F,ainfinchelaraat. AI1l
lleyoe de el pentru allceYa.
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- Aha I Desigur pentru o chestie de
de recrulare. SI-II dee o poval1 ? Am inlelesl Cum? Nu pentru utaI Sau poale-i
vorba de vre-o partidă? Ap-I <'am ghidt? Nu? Atuncea ce? Daci Du~l vorba
nici de boaJlt, nici de femee, nici de recrutare, atuneea de sigur e vorba de o
partidă. Dacă· i aşa,

atunc..

po~

sI-1 dai

dracului pe ... cum îi zice doctorului d-tale.

Eu am si-ti recomand un doctor mult mal
bun. Depinde numai de celllalt: căli
zestre dă? Fiindcă deobicei cu cat mai
multă practicI cu atat mal multi zestre.
Şi clUar dacă ar fj fărI de practica, tot
trebue slt pllteşti. Pentru-ci tn ziua de
de azi, un simplu studentel, numai daci

e la Universitate, nu-l cumperi cu mai pu~ de cinci-pol mii de ruble. D'apoi
dnd e vorba de un doctor compleet,
chiar dacă ar fi o peted! Mie s1'mi.spw
verde, cat crede acela?
- Da de unde. nu-I vorba de asta.
Te In!fli I
- De ce si ml contrazicl? D-ta să
mă asculp pe mine ce-Ii spun eu I Dacă
acela poate plăti, atund partida uta
e foarie buni pentru dansul. Clei e UD
doctor straşnic, UD profesor I E bun la
toate: la boII de stomach, la nervi, la
dlnll, la copii, la opera~I, ti femeile ~
foarte muIa la dAnsul fijndc.li, mă'oţelegi,
e un Ulo.lir dat dracului, ualt şi voinic!
ŞI pe IAng.li. toate acestea e ,i un sionlst,
fi are o guri de aur. M.li rog, UD doctor
extraordinar 1
- Da nu-p spun ci nu-I vorba de asta,
am nevoe de el personaJ •.•
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- A? AI' va ~ zici? Alune.. de
ce-mi spui pove,ti? Vezi colo casa ceea
albi?
- Da.. , Şi acolo sti Fainfinchel·
eraut?
.
- Nu, acolo nu sti Fainfinchelcraut,
acolo sti Maier Tololşinow , un evreu bogăta,. Pe vremwi a fost un calie lipit

pAmintului j acum, flrA paguba sa, să a·
vem noi amAodoi averea lui. EI are o teUşeană uratl foc, dar daci Domnul ajută şi ai cu ce unge faţa, cu vre-o zece-dnsprezece mii de ruble, ti Se aduce
mire pe un doctor tocmai din Kiew. Asta
lnsamm: eli studiile le-a făcut la Kiew,
dar de felul seu e din Umao.
- ŞI apropos de ce mI-o spui mie asta?

-

Apropos de ceea

că-1

cauti numai

pe...
- Pe doctorul Fainfinchelcraut? II caut nu fiindca vreau să fac o partidă cu
un doctor, ci fiindcă doctorul Faioflnchel..
craut este••.

- Apoi de ce nu mi-ai spus-o tndatA? Şi eu am crezut ci e vorba de o
partid ă ' Dacă-i ala, atunci ea apleacl
urechea li ascu ltă-mA.. , Eu am un specialist, lucru mare I Ş i-a deschis nu de mult
cabinetul. A pus mâoa pe o moştenire de
cateva mii de ruble şi a'i apucat de a
bJgat toli banii lntr'q maşin', a plecat

singur În străin.tate de a adu! maşina ...
Deocamdată n'are practlcJ de loc. dar a·
tata grijă să am eu pentTe co,nila ce-mi
trebue de sfAnta Sâmbăta, cum am grijă
de practica lui. Nu te teme, ai să vezi
că va avea cea mai bună practica, fiiad-
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el doctorii, io ce priveşte boal'" ac,.,·
loG, au cea mal bună practlcJll Sunt lip<clalJ,ti adevaratI! Dar de ce te gr.libeştl ap?
Mal stai pv~n. ci n'am terminat. Mai am

câtlva doctori ...

- Dar pentru Dumnezeu I Las!-ml In
pace cu doctorii d-talel Ce-mi tot baii capul "1 N'am nevoe de doclor, n'am nevoe de recrutare, nu-mi trebue partidl,

nu sunt decit un pricucic. Am nevoe
de doctorul Fainfinchelcraut pentru cu
totul altceva: ne datore,te pentru lemnele pe care le-a luat toatll iarna.
- Pentru lemne "1 Da du-te dracului cu
lemne cu tol. Molii, fire-ai al dracului I
Vezi un om de care habar n'ai, nu-I cu-

no,U ,t te apuci

să-I ameleşti

de cap:

FalnHnchelcraut I Poate n'am timp "1 Poa-

te alerg si caş1lg o tub~. ci doar e
ajun de 51mbltl?l Vezi dota, cum te-am
zlrlt am inteles indata ca trebue sa: fii
un evreu de lemn. Aşa sl'mi ajute
Dumnezeu la b.litr!nete. Mii, ce ti-i cu
evreU ace,tia de lemn ,... Ptiu !

N.l. 20

Nu trebuie sa III bun I
-

"Nu

trebue

si tii

bun!" imi

spune un evreu cum Se cade cu o bolfi
pe nas şi'mi cere sI·şl apriodl tigara.
Auziti ce vi spup ? Nu trebue sI fii bun!
Din cauza bunltlltii mele, din cauza ca·
caracterului meu blând, mi-am fleut eu
singur o frcmoasl ispravi: mi·am crescut În caIIl o nenorocire, ba douA DeDOrociri. Puteti aseu1ta!
Dumnezeu a vrut ca si fac o pomanJ
şi mi-a trimis o orfan! şi UD orfan. Cel
de SUB m'a pedepsit el DU mi-a dhuit
copii, şi mi-am luat eu singur ; am luat
copii strAioi, li-am Ucut bine, i·.m crescut
oameni şi acum Imi rlsplitcac cu pietre.
Dintru'oflli trebue sol vi povesteac istoria cu orfana. De unde am luat eu
orfUl. ? Şi povestea e aşa. Nevasta·

mea avea o sorll mai tAulrii ca dA.o8., ii zicea Perla. Şi Perla ada, ce si vi
spun, era o frumuseti de femee. NevastJ,mea e şi ea o femee frumaasl chiar şi ia ziua
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de altbi; pentru

frumuseţa

lor elc ,'au mi.
Aş. va si

ritat repede, firI uici o:zestre.
zid!

Şi când s'a mlritat (umoaUi-mea, se
spunea ci a dat pettc o adevlratl comoael, un noroc ce se intimplA odati
intr'o sutll de ani, un fiu de bogltaş care avea 81 mo,teneascl pe UD bunei bogat, pe UD tati bogat şi pe UD unchiu
bogat-numai Deamuri de oameni bogaţi!
O adevliratl fericire! Aşa va si zici!
Dar un singur cusur. el tânlrul era dracu sI-1 ş tie ce! Adică de altle] era un
tAnlir tare cum se cade, şi nu prost, aici
mitocan şi un om bun, sociabil, vesel,
dar ce ? Un şarlatan! O- zeu al -) ierte.
el-i pe ceea lume, dar ce fcl de şarlatan?
li pllceau cJrţile, dar cum credeţi (I-i
plliceau ? lşi dldea sufletul, DU alta! De
dtaeul clrţiJor era În .tare si meargl o
sutA de , poşte pe jos. La ioceput un " şai
zeci şi şad" apoi o "aci" evreiascA, o
"stuchelchA" un «ieriel-meriel»·) pe care
le juca intre ai seJ, odatA pe luai, ta oopple lungi de iaml... Apoi a inceput tot
mai des, tot mai virtos, cu tineri dati
dracului, cu to ţ i derbedeii şi jucAtorii de
meserie şi trebue 81 'IUti c. acolo ' unde
e patima cArţilor lunt şi toate patimile.
Când eşti cartofor, ce si te mai glodeşti
la rug.duni? la obiceiuri religioase? la
sfânta zi de Sâmbltă ? sau la alte alemeaea lucruri cari aparţin evreilmului? Şi
par'c.lucru flcut !... Perla, cumnatA-mea. era o femee evlavioasi, şi se inţdee-c el

') Diferite jocuri de cârp, obicinuite In Rusia.
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DU putea 81 rabde apucXturiic sale. 'Zi şi
noapte stltea cu faţa ta perne şi-şi plingea anu şi zilele, şi atAI de mult pul
a Început a boli, la inceput mai usor. apoi din ce În ce mai tare, tot mai tare.
Şi ce sJ vA mai spun, bhta Perla a murit. Aşa va să zicA!
Perla a murit şi a Iisat un copil. O fetitA
de vrc-o ,asi-şapte ani. Barbatul ei era
pe undeva la mama dracului, la Odesa; atât
de tare l'a cuprins patima cArtilor incAt a
pierdut tot ce a mo ştenit dela tat'seu şi
dela bunicu-scu şi dela uDchiu-seu, flc.iod
totul praf! Se zice ci În cele din urmi
a stat şi la inchisoare. Apoi a mai haidrit pe unde a putut. s'a alea cu o b oală
ciudati şi a murit În străini fiind ingropat cu taJgerul. Iată ce s'a ales dintrÎD8ul !
Şi aşa a râmas la mine fetita lor, o biatl
orfani, îi zice Reizel... Am luat-o la mine
de mititicuţ.l, fiindcli copii, cum v'am spus,
n'am, clici Domnul m'a pedepsit-hai s.
fie ea copilul meu! Şi ar fi fost tare bine,
dar cusurul e el tot ceea-ce·i prea bine e
r~u! La ua alt unchiu o alemenea orfanii ar
fi stat la buclUlrie, ar fj ajutat În caal, si
punl aamovaruJ, si faci eAte un drum şi
a1tele la fel, dar 1. mine a fost 80COUti
ca UD copil al meu -aceiaşi rochie, ace·
iaşi pantofi, şi aceiaşi mAocare eaşi nevasU-mea . Ce si vi mai spun? La ace·
iaşi mall fmpreuna cu noi. Aşa va si
zici!
Mai târziu dnd aceastl Reizel a inceput si se ndice, am dat'o si inveţe la un
scriitor. Şi ce·i adev~rat e adevlrat, era
o copilli de ispravi, linişti ti, ciutitli,
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bUIII, deşteaptl, şi frumoasll de n'avea
pereche. Am tlldrlgifo deabinelea, ca pe
copilul meu . Copii, cum ştiţi, cresc ca
ciupercile, aici DU te-al tavârtit bioc, a-ha.
şi trebue ,'o şi mlriţi! Şi par'cl lucru
flcut anume, fetişe_aa mea a crescut ca
pe drojdie, ioa1fl, voiaicl şi frumoat1l. ca

un . trandafir.
Nevastl-mea a Inceput slei prcglteascl
trusouf, stofe, clmlşi, feţe de perne şi
de plapome ,i eu din partea mea nici DU
m'am gAodit altfel decât 1111-1 dau zestre
clteva Iute de ruble. Şi a îaceput si i 8e
propunl partid,e. Ce fel de partide ac pro-.
pun unei asemenea orfane? Dacă . plrinti D'are, şi tati-du, O-zeu ,li mi ierte.
DU prea era om cum sc cade şi nici eu Du-i
pot da ca zestre mii de ruble !,.o Trebue
dari: si i se caute UD om de lama ei.
UD thllt care .I-i poatl da plae. Dar
uode·) glise,ti, când n'ai cum face o par·
tidl gospodwscl, şi pe UD meseriaş nu
vreau eu,-cl doarl e ca şi a mea, o·copili de a surorei nevestii mele?
Şi mi·a trimis Dumnezeu un tânlr de
douzlzeci şi câţiva ani, care câştigi foarte
frumos o rubJI, şi strânge o robiA şi are
O robii. In sfârşit am vorbit cu tânlrul acesta-d3, se face treaba, aşa si fiu eu
slnltos! Ea i-a pll!.cut. Am vorbit fi cu
dinsa-care? ce? Par'că-i de fer! De ce?
Nu-I vrea, nu-Î trebue fi pace!
- "Dar cine vrei ca s1I. te ia ?-zic
eu-nepotul Baronului Hirsch ?"
Dar precum nu rllspunde peretele, aşa
nu rlapuode ea. Priveşte in jos şi tace.
A şa va si zicI!. !
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Acum trebue ,l întrerup povestea. Ia
mijloc

şi

Il vi Istoriselc o DOul povelte

care arc legAturi cu povcltea iaceputA,
adiel povestea asta şi povestea ceaJaltl
fac laolaltl o sÎDg,*,,1 poveste.
UD frate mti tlolr, Molşe
s'a Întlmplat cu diaaul o poveste-precum vedeti la mine se intimplA
numai pove,ti. SI ne feriaacl O-zeu pe Doi

Am avut

Herşcu, şi

şi

pc toţi oameoii! ... latr'o Viaeri

el.'..

dus

la bac şi a vrut n-,i toarac o cofiţl cu
api rece; a luat o cofi~ cu apl clo·
cotitl şi şi-a turnat-o pe cap şi s'a
oplrit peste tot

auri a murit
pii,

UD bleţe!

şi

dupA opt zile de chi-

,i
co,_al
ti
trecut o jwnltate de aa

şi

a Iisat nevasta

de vre-Q

aai,

UD

zice

PeiRe. Şi n'a
şi
a inceput Il i sc propuol partizj, şi asta
n'a durat mult aşa că m'am dus la ea,
adiel la cumaatl-mea şi-i SpUD :
- "Daci vrei să te m'fiţi, atuneea
dt-mi mic copilul!"
La loceput ea se coma, chipurile. ci nu
vroia nici si audă, nici să vad'. Dar tncolo. tocoace, 10 cele din urlDl am obtinut dela dinsa şi ea mi-a adus copilul.
iar pe urml a plecat unde-va io Polonia.
s'a mlritat acolo, şi se zice ci au-i merge riu. Aşa va al zici!
Aşa dar, Domnul m'a bine-cuviatat şi
cu UD fiul... Zic "cu un fiu" fiiodcl l'am
şi Infuat ,i blietul e uo bliet de soi,
dar adevlrat de soi. CI doarl e bAietul
fratelui mea şi n'am nevoe al-I laud!
Dar mi puteţi crede pe cinste ci aşa un
Peile nu veti glsi nicAieri-n'o si vi spun
tn toatl lumea, du nici In tlrguJ nostru
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şi nici ta aUe tArguri şi guberuii, dt ali

umbla III clu~a1i DU gAsiti UD al douilca.
Ce vreţi de pildl si vlspuD ';1 lovltlturt,
e invlţJturt, stricre e scriere, locotUIJ c
socotealJ, sau poate voiţi fraaţuzqte.
vorbqte franţuzeşte! Poate dori ti vioar. ,
vi dati din vioară! Ş i apoi, si nu·i fie
de dcochi. e bint: flcut, un cogemite om;
cu o guri şi cu... cu ... cu... daclt·i vorba
el e de ispravi, nu mai am ce vorbi! Şi
pe lup toab~ ti mai dau zestre citeva
mii de rublt, el doarA e copilul fratelui

meu, totiiat de mine, caşi copilul meu adev.trat şi slavi Domnului cartofor ou·i! Prin
urmare DU ii le cade o mireasil alud? Ce
spuneti d-tri ? Se inţelege ci ii se propuneau cele mai mari şi mai frumOAse
partizi din lume şi se tnţdege eli. IUteam
la ales! Da ce? Aşa de uşor dai din
casa UD asemenea bltetan? Aşa va ,1
zici !
In sfârşit mi sc proFuoeau partizi din

toatl lumea: din Camenitz, şi din Elisaveth, şi din Humel. şi din Lubia, şi dia
Moghilev. şi din Lituania, şi din Berdicev. şi din Caminca, şi din Brod. Mi le dă
dea aur, nu glumi: zece mii, şi dou.spre-zece mii, şi ciaci-spre-zece mii, şi
opt-Ipre-zece mii-şi au ştiam iacotr'o sa
mi arunc. Şi'.tunci m'am glodit: la ce .1
mi tirli În slrJidtate, Încotro şi cu cine?
Mai bine, cum zice şi proverbul, un ciamar apropiat decit un rabin iDdeplrtat!
Exiatl Ja Doi ia târg UD evreu bogat care
are o aÎJliUlfl fatl cu o zestre de citeva
miişoare de ruble şi fata singuri c o fată
tare cum se cade şi acela ml vrea-de ce
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d DU fac partida asta? A ? Mai cu seami el avem la Doi, alad Domnului, doi
petltori cari aleargă incolo şi iocoace, del.
mine la dAn8ul şi dela dAnsul 1. mine, şi·i
dau zor, dkt mi iote1egcti, o'au timp,
clci au şi ei fete de mAritat şi tncl destui de mari. Aşa va si zici!
In sfArsit a rlmas si DC intâlnim şi si
stabilim lucrurile "pe cuvânt". Dar vre·
murile de ast.lizi DU sunt .cele de aItU.tl.
AltUatl. se flcu o partidA f'rl ca sI ştie
copila; veniai acasl spuneai maa4t-tov *)
şi atâta tot. Azi insi s'a f.lcut o modă
ci trebue si te totelegi mai intii cu copiii, ca ei să se fnWneasc:l mai ÎaUi şi
si spunl dacI i,i plac reciproc sau nu.
Şi nici DU trebue sili spui-clei se tatâloe,c fillguri ..• şj·i destul de bine!...
Şi·1 iau eu pe biHetanul meu deoparte
şi-I intreb:
- citi place, Peisişor dragI, UDa aşa
şi
?., »
Dar el roşeşte ca fOtu] şi nu-mi rlllpunde o vorbI .
- «A tAcea Însamnl a vorbi 1» mi gâodese eu. "A nu rlspunde e şi acesta un
rlspuna !"
Dar de ce a roşit? Se vede el s'a ruşinat! Şi a r~ma8 În cele din unU, ca
si ne întâlnim cu toţii sear., cum e obiceiul, mai intii la mireasA, apoi la mine
-ei, ce Irebue mai mult ?Şi incepe a se
face turti dulce şi a se pregllti o masl
de Ielra, cum e obiceiul. AJa va Iă zid!

a,.

.) Madl-tov, ebraic: Cu noroc !
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Şi Într'o zj ca azi mă scol dimineaţa şi
mi se aduce o scrisoate. De uode-i scriloarea? A adu.-o Ud harabagiu. Iau scri·
soarea, deschid scrisoarea, incep a ceti
scrisoarea-şi mi se face negru dinaiatea
ochilor! Ce fel de scrisoare era? Veţi
vedea ludail! Imi scria Peisc ca si DU
mli IUpir ci • plecat cu Reizef-vI place?
-si se iusoare cu ea" firi ,tirea noastr., auziţi vorbe ? Şi aici el facere, .. zice
el, ca sl-Î caut, fiindcl IUDt departe, zice
e1, departe de tot,-auziţi vorbe? ŞI dup'
ce sc vor elsltori cu toatl ceremonia
religio... , zice el, se vor tntoarce.. . Ce
ziceţi de o astfel de scrisoricl ? In ce
priveşte

pe nevastl-mea nici DU mai vor-

bele : a leşiolt de trei ori, clei dia pricina ei e tot scandalul. fiindcl ',Reizel e
doari nepoata ei. ou a mea . .
- latl li zic eu, ai hrlţlÎt un ,arpe În
braţele

tale!

tot amarui de pe inimi l'am vinat
alUpta ei, ti ca deobicei i-am tras o portic ca dupl mmt. Aşa va si zici!
Şi bU trebue si vI. mai SPUlI, clci pricepeţi sioguri cAt m'a mâhnit şi m'a durut treaba asta. Cum adi ci, ici un copil
strllin, o biaU orfaol slracl, o hrlnc,ti
,1 vrei s'o faci fericiti-şi ca se apuci
şi facc o asemenea poznl şl-I incurc", pe
blietul lui fratc-meu!? Am strigat, am bl·
tut din picioare, mi-am rupt plrul din
cap, imi venea cAt pe ce si 'nebune.c.
Şi iulşi m'am rlsgândit apoi: ce o d.-mi
ajute mie toatl furia asta ? Ce al mai
bat adicl din picioare? Trebue f.lcut
Şi
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ceva, poate mai apuc ceva,

şi

poate si-mi

fie de folos I
Şi inainte de toate am alergat la "oacialatve" am pus oleacA de unsoare

şi

am

arltat cl la mine sc afla o faU. care m'a
furat şi mi-. ademenit bliatul-clei era
!lDCo-tit la mine ca fiul meu-şi a fugit
cu dâasul DU ştiu unde. Pe urmi am
inceput a da la baui, am bltut depeşi In
toate pArţile, in toate oraşele şi tirguşoarele gubemiei-şi Dumnezeu
mi-. ajutat ci au fOlt prinşi amindoi-unde j·a
prins? Nu departe de Doi, intr'uD tirguşor.

Malâl-ta\\' !...
Când am primit vestea ci au fost
prinşi, am plecat impreunl cu oacialaicul
Îa tArguşarul cela. Ca si vi " mai
povestesc toate dtlltoria asta, nu face.

drept

Eram grozav de speriat. Imi era teamă ca
DU cumva sll. facI acolo nuota şi atuneea
totul e perdut... Ş'a dat O.mnezeu e'am
ajuol-şi ou fAcuserA inci Duota. Dar ce '
era? O aUă nenorocire. Aşa precum am
reclamat că am fost prAdat, pInA unaalta au fost arestaţi amAndoi. Mi-a veait rau, am Ucut scandal ci ea m'a furat, fata adicl, li ca el, fiul meu adiel,
el a'a conaiderat fiul meu şi nu-i vinovat
de fel. Şi eAnd vine la adiel spre a fi pUI
in libertate, Peisl .dic~, el ziee: «Dael-i
vorba cll l'a furat, atuncea zice el, am
furat amindoi !». Auziţi vorbe? Asta i·a
vlrAt-o ea In cap, blestemata, ca si spunl
aşa ! VI place treaba? Ei, vi mai întreb
eu, si mai fii om bun? SI mai ai miii
de o orfani slracl? va intreb eu. face?
Ce si vi mai apun, m'au cOltat destule
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am.r.lciuni şi sâog~ pbl i·am 8COS pe
amindoi, fiiodcl de dragul lui am trebuit ,'0 apll şi pe ea-şi nc-am totor.
acasl. Aşa va sl zici !
Se 'nţelege c.ll DU i-am mai primit in
casă la mint:. Pe dAnsa am dat-o in gazdl la o "rudl de·a ei to sat, ti zice Moişc
Meier, UD evreu simplu , un tulnoi, iar
pe Peisă l'am luat acasl ş i l'am muştru
luit inft'uoa :
- Cum asta, te iau la mioe şi te tofiez ca pe UD copil al. meu, vreau si-ţi
dau zestre d.teva mii de roble şi sl te fac
moştenitorul meu-şi tu te apuci d-mi
faci un astfel de scandal ?
Zice el ;

cu

Ce fel de scandal ? Ea ti-i

ţi-s

nepoată

nepot, suntem amândoi tot de

un grad!

Zic eu:
- Ce te compari tu cu dânsa ? TaUttlu a fost, zic eu, fratele meu adevlrat,
şi un om de treabl, iar tatii eÎ a fost,

Dumnezeu d . ne ertc, zic eu, UD cartofor!
Când ma uit colo, deodal ă o vId pe
nevastll·mea el leşlnll. Se face o zarvll,
o gă1Jgle, ce este? Ea nu poate răbda
ca se vorbeşte rău de bllrbatul surorei
sale. Sunt amandoi, zice ea, pe ceea lume,
trebue lasall in pace. Auziti vorbe?
- "Dar Dumnezeu sa mllierte, zic eu,
câ totu,i a fost un cartofor, un ticllos! "
Ea le,inli din nou-aşa o nenorocire,
aşa o pacoste, al nu poti scoate o
vorbI la tine tn ca! ă I Ap va sa zica!
In .tAr,it l'am luat pe Peise subt supravegherea mea directi ,1 am inceput

,1
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a·J pAadi d nu -mi faci din DOU aceiap
polO'. ŞI Dumnezeu mi-a ajullit ,1 a'a 11aal sl-I conving ca sl se logodiasd DU
cu cine ,tie ce lucru mare. dar totuşi cu
o fata de gospodar cinstit, om cu renume,

cu zestre frumoasa... cu... cu, a,a cum

trebue al fie, de seama mea, şi eram ta
al şaptelea cer. Va al zică e bine, aşa-i?
Dar stali pu'in şi veli asculta o poveste I
Intr'un rind vin acasă dela pr.llvillie,
la dejun, mă spăl, mi aşez la masa, fac
rugăcjuDei de mală, " cAnd mă uit bine
In jurul meu, Peise Du-i I ŞI deodatl Îmi
dă prin minte o Idee: poate a tlcul iar
vre-o ispravl? Şi o Întreb pe nevastJ-

mea: unde-i Peise? Dar ea nu

ştie.

Du-

pâce am mhcat, am alergat prIn lârg din
loc tn loc, dar nimeru nu ,tia. Atunci trimit UD om In sat la ruda mea

Molle-Meir ca

să

afle ce mai face ReiZl?

ŞI

el imi răspunde printr'o scrisoare că
ea a plecat de acasă şi că l-a spus că
pleacă In targ, ca aă se duci la cimitir,
la monnintele plrin'ilor. Se lnlelege cll am
fiert indeajuns
mi-am vlrsaf tot amarui
pe nevasta-mea. ca deobicei, elei la Uf- ,
ma urmei toate nenorocirile sunt ale ei,
clici fata e a ei, Aşa va sa zica I
Alerg la poUlle. bat depe,1 fn toate plr,Ue, trimit oameni. arunc bani,-nu-i niclteri, par'că s'au inecat. Muncesc, strig,
alerg, tmi dau sufletul, degeaba I N'ajuta
la nimIc! Ce sa vă spun,-au trecut vre-o
trei sllptlmloJ,
era cAI pe ce să tnebunesc I DeodatA primele o scrisoare
o felicitare, cu un .Mozll-Tov 1" CI slavi Domnului s'au elsălorit fntr'on ceas

,i

,i

,i
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bun ,1 el althi nu mai au nici o fricl
de

mine,-vă

place ?

Că

ei s'au iubit de

mititei şi sJad Domnului că şi·au realizat
dorin,ele pe cari le-au năzuit. a de un-

de vor lua ca să aibă cu ce tr~l? De asta sJ
n'am grija lor: el lnvatl şi se preglteşte de examen ca sl lntre la Universita-

le sol studieze medicina, 11 ea
si se faca moaşl, - vl place ?

fnvală

ca

Iar deocamdatl dau lectii amândol"
slavi Domnului, ca la vre-o cinci-

ca,tigă,

spreze ruble pe lun ă , din care plătesc psă şi
jumAtate pe!1tru chirie, opt pentru mincare
şi pentru reat e mare Dumnezeu,-vă place?
Ei, imi zic eu In gândul meu, o Il cam
muriti binişor de foame şi o să incepeti
să

vll rugati de mine şi am să vl arlt
eu cine-I mai mare. Şi-i spun nevestii:

«Acum vezi

o soartă a·
un copil de isprava de la un tată ,arlatan şi cartofor?"
,i·1 mai trag şi alte asemene41 In'epAturi,
dar ea nu'ml rAspunde o vorbă I .. Aveai
obiceiul sl leşioi , ii zic eu, c~·ti baljocoriam cumnatul; de ce nu leşlni şi acu·
. ma ?... Dar cum nu r ă spunde pllretele, aşa
nu rtspunde nfcl ea. «Crezi ca nu ştiu.
11 zic eu, că tii cu ei, că eŞli intelead
cu ei, zic eu, şi că totul a pornit dela ti·
ne ?... Dar ea tace, nu'mi rAspunde o vorbă, caCi ce·ml poate raspunde c4nd simte
că am dreptate? Ea ,tie ca mi·1 necaz, De
ce mi le cuvine ca pentru bunltatea mea
si mi se plătlascli astfel ? Aşa va si zici I
Dar poate credeti că s'a terminat?
SIa&!. c'o si auziti ceva
mai frumos!
1n sfa."it a trecut un an, el Imi scriu
.SCrisori, dar nu suf'" o vorba despre bani.
şi

tu ce

lur'! Cum putea

insamnă

să iasă

,i
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Deodatl prlmuc un "MaziU-Tow II. el a
nlscut un bletel şi n~ cheamă la botez.
Atunci Il spun eu nevestei:
- "Să-ti fie cu noroc noul fiu Discul,
halal botul O să-I dau numele dupa numele cumna1uJul tIu cel cinstit ,OI'

Dar ea nu'mi rAspunde, ci se face galbanI ca peretele, se imbrac:! li pleaci

deacasJ. Iar eu mi gandesc: las'o cI se
Intoarce Indata I A,tept o orll, aştept douJ,
a,tept bel,

aştept

Intuneree bezna,

patru, a
şi

şi

tourat, e

ea nu·i! Halal po-

veate! Ce si va mal spun-a plecat şi ea
la el ,1 de.atuDcea, sunt aproape doi ani,

nu s'a mal tntors şi Dia ca se glnde,te
ca si se mal 1ntoarcă acaN. Ati mai auzit aşa ceva? La inceput am alteptat
poate câ-mJ va scrie vre-o scrisorld!.. ŞI
când am vizut că nu scrie. I-am trimis
eu lln rava, tn care l-am scris: .,Asculti-mii E mai mare ru~nea fatl de lume'"
Şi ea tml răspunde el lumea el e acolo,
la copiii ei,-vă place? ŞI ci nepo,elul
care ,'a nlscut- ii zice Her,cuşor dupa
fratele meu HerfCu-ti eate mal scump
decIt toată lumea. E aşa un Her,cu,or,
zice ea, care nu se mai glselte nicJierl,
dela un capăt la altul al lumII, şi 'mi ureaza ca să tmbAtrlnesc in mare bogâ'ie şi
In cinste, dar sfngur, fArA ea,-vă place?
Şi-i scriu inc'odatl
loc'odata 11-1 spun
deatul de rlaut el DU voi trfmlte nici o
para! Iar ea Imi rllpunde el n'are nevoie de banii mei-vi place? II trimit o
alti scrisoare ,i- i fac cunoscui d-i voi
deamollenl pe·toli li voi lAsa toatl averea
pentru siracl. Dar ea DU se ainchiseşte
oi-mi rlspunde d n'are nici o pretentie
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Ia mine-vi place? CI trleil. acolo, Ia
copil, tu mare cinste-si nu fie mal riu
lD viitor I-filodcl Peise a ti intrat la U-

niversitate, iar Re/za devine mamoşll cat de
curand, ,i că amAadai cJştig! la vre-o .
IIpte-zeci de ruble pe tum-vil place '/
Şi

tn ce prive,te

moştenirea,

n'am declt

sa dllruiesc ,1 In uua de azi toatai averea

cui poftesc, fie chiar pentru o mănlslire
vi place "1 ŞI termini scrisoarea spunInd
că lUni UD adevarat nebun. ŞI el toatllu-

mea, zice ea, o admiri pentru ceea-ce a
Uicuf. .Care·f nenorocirea '1 zice ea ... CI

fiuJ fratelui Uu a luat pe fiica surorei
mele? Ce te fuduletti ap, dobllocule 1"
Imi spune ea-v! place? "DacI al fi
aicea, zice ea-şi ai vedea copilul, pe
Herşcuşorul meu, cum arată cu degetul
portretul bunicului
spuae "bulelul 41 ti-ai
trage singur-zicea ea,-trei paJme 1" va
place '/ Ap lmlspuoe ea deacolo I Ata va
si zici I
Ei, nu trebuie s1 Iii mai tare ca ferul?
VI puieti Inchipui de pild.ll cAt m.ll arde
cind viu acasă li m~ simt singur Intre
patru pereti I Incep.a ma socotesc : Ce
rost mai are viata mea pe lume, mi rog?
De ce mi se cuvine un astfel de sfSrşit?
De ce s.ll am o aSlfel de, MlrAnet'? De
ce II pentru ce? Pentru bun:Uatea mea?
Pentru caracterul meu moale II blInd?
VI rog sa nu vi supArati : dnd Incep să
vorbesc despre asta mi doare II ma podidese: lacrimile, şi nu pot, nu mal pot vorbi!..
OI. nu trebue si fii bun, ma auziti?
Nu trebuie si fli bun!
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