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La judaj ŝercoj 

kaj anekdotoj de Josi 
 היהודיות של יוסי הבדיחות
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Enkonduko 

 מבוא
 
La ŝercoj kaj anekdotoj de juda humuro, kiujn Josi sendadis ĉiusemajne al 
pli ol ducent sekvantoj ĉirkaŭ la mondo, fariĝis ege popularaj. Antaŭ sia 
operacio Josi skribis, ke estos paŭzo de du monatoj en la ŝercoj ... 
bedaŭrinde tiu paŭzo ankoraŭ daŭradas...  
 
Du tagojn post lia forpaso atingis min tiu mesaĝo de unu el liaj 
"abonantoj":  
 
From: Miroslav Malovec  
Sent: Sunday, April 01, 2012 11:52 PM 
To: amri@huji.ac.il 
Subject: Josef Ŝemer kaj liaj anekdotoj 
Estimata samideano, 
mi apartenas al 240 esperantistoj, kiuj dum  
tri jaroj ricevadis de Josef Ŝemer liajn anekdotojn. 
Mi kolektis ilin kun datoj de dissendo,  
Eble ili estos utilaj por tiuj, kiuj kolektos  
lian verkaron. 
Amike 
Miroslav Malovec 
 
Krom teknika redaktado mi lasis ĝin tiel kiel ĝi estis ricevita (kaj verkita de 
Josi).  
 
Amri 
 
Juda Humuro – kelkjara projekto de Josi  
Dum kelkaj jaroj Josi kolektadis ŝercojn kaj anekdotojn sub la titolo “juda 

humuro”. Li ricevadis tiujn ŝercojn kaj anekdotojn de amikoj en la tuta mondo, 

kaj ankaŭ tradukis multajn el la hebrea, la jida kaj aliaj lingvoj, en Esperanton.  
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La humuraĵojn li kutimis sendi ĉiusemajne (du aŭ tri ŝercojn aŭ anekdotojn 

ĉiusemajne) al amikoj, abonantoj de lia reto de juda humuro. 

 

Josi kaj mi (t.e. Eldad) kutimis legi kelkfoje anekdotojn el tiu kolekto dum klubaj 

vesperoj en Tel-Avivo; mi daŭrigas ĉi tiun tradicion ankaŭ post lia forpaso. 

 

Eldad 

 

 

 

 

6.10.2008 

Ŝmirita pano 

(La leĝo de Murphy) * 

Berl: "Kial oni diras, ke kiam pantranĉo ŝmirita per butero falas teren, ĉiam la 

ŝmirita flanko tuŝos la teron? Ja ĵus falis teren mia pantranĉo, kun la butero  

supren!" 

Herŝl: "Sentaŭgulo, mi bone konas vin: vi certe ŝmiris la malĝustan flankon." 

------------------------------------------- 

*Leĝo de Murphy estas vivsaĝaĵo, kiu esprimas eldiron pri la misiro, respektive 

la erarfonto en kompleksaj sistemoj. La originala formulo fare de la usona 

inĝeniero Murphy jenas: 

Kiam ekzistas du aŭ pli da vojoj kiel ion fari, kaj unu de tiuj povas finiĝi per 

katastrofo, tiam oni elektas por si tiun ĉi vojon.  

(el Vikipedio) 

Aldono: La diraĵo pri la falanta pantranĉo estas la plej konata ekzemplo de la 

Leĝo de Murphy. 

 

9.10.2010 

Apud kiu kuŝi? 

Tri judoj diskutas pri problemoj de vivo kaj morto. 

Post kiam ili interkonsentis pri tio, ke sendepende de nia riĉeco aŭ malriĉeco, ni 

ĉiuj fine mortos, komenciĝas diskuto pri la jena grava temo:  

Apud kiu vi volus kuŝi post la morto? 

Diras Fajbel: "Mi dezirus kuŝi apud la imperiestro Napoleono." 



4 

 

"Kiucele?", demandis la aliaj. 

Fajbel: "Ĉar kiam alvenos vizitantoj, ili diros: `Ĉi tie kuŝas Fajbel kaj apud li kuŝas 

Napoleono`. Do, granda honoro kaj famo postmortaj!"  

Diras Motel: "Mi volus kuŝi apud Rotŝild, ĉar kiam alvenos liaj familianoj kaj miaj 

familianoj, oni povos fari kune interesajn financajn negocojn." 

Venas la vico de la tria, Ŝlejml: "Vi estas stulta, Motel! Kiucele mi klopodus pri 

mono post la morto?  

Motel: "Do, apud kiu vi dezirus kuŝi postmorte?" 

Ŝlejml: "Mi mem volus kuŝi apud VIA edzino."  

Motel: "Nu, nun vi estas vere stulta. Ŝi ja ankoraŭ vivas!"  

"Ankaŭ mi!", respondas Ŝlejml. 

(dankon al Jolanta el Pollando) 

 

13.10.2008 

Plenumanto 

Du disputantaj komercistoj venis al la juĝanta rabeno. 

Akuzanto: "Rabeno, tiu ĉi ulo ricevis de mi varon sed ne pagas por ĝi." 

Akuzito: "Mi ege bedaŭras, sed ĉi-monate mi ne pagos ĉar mi ne havas monon." 

Akuzanto (kolera): "Sed lastan monaton vi diris al mi precize la samon!" 

Akuzito: "Nu, kaj ĉu mi ne plenumis tiam mian vorton?" 

 

16.10.2008 

Enkonduko: 

Multaj piaj judoj tra la tuta mondo vizitas ĉiutage la sinagogon ne nur por preĝi 

komune sed ankaŭ por partopreni la instruadon de la "Taga Paĝo" de la 

Talmudo. (Taga leciono) 

 

Ripeto 

Viro venadis regule al la leciono de la Taga Paĝo, gvidata de la sinagoga rabeno. 

Liaj kunuloj rimarkis, ke li ĉiam dormas dum la tuta leciono. 

Unu fojon oni demandis lin: "Kial vi venas? Vi povas dormi hejme!" 

Respondis la judo: "Hejme mi ripetas la lecionon." 

Por iomete ĝui kaj ankaŭ por iomete judsaĝiĝi, jen fama frazo el la Biblio, 

"kvazaŭ ligita" al nia ŝerco: 
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"Kaj ĉi tiuj vortoj, kiujn mi ordonas al vi hodiaŭ, estu en via koro; kaj ripetadu 

ilin..." (Readmono 6) 

20.10.2008 

 

Mendis unu - ricevis du! 

Tio okazis antaŭ multaj jaroj. Veturanta agento, kiu reprezentas faman 

komercan firmaon, atingis la grandan urbon kaj iris tuj al la loko de unu el siaj 

klientoj.  

"Ĉu alvenis telegramo adresita por mi?", li demandis lin. 

"Jes, ĵus alvenis", respondis la kliento kaj transdonis al li la paperpeceton. 

La agento legis la mesaĝon kaj ekpaliĝis. "Diable", li diris malĝoje, "Mia edzino 

naskis ĝemelojn!" 

Tiam la kliento ŝultrofrapis lin dirante: "Aha! Tre bone! Ekde nun vi scios kiel 

sentas homo, kiu ricevas de sia varliveranto pli ol li deziris!..." 

23.10.2008 

 

Kompreni ion de io 

La judaj saĝuloj de la Talmudo-volumoj, kiuj debatis antaŭ 2,000 jaroj pri 

"preskaŭ ĉiuj temoj de la mondo", uzis interalie la jenan metodon: 

Lerni/kompreni ion de io. Tio iusence similas al la filozofiaj metodoj de dedukto 

kaj indukto, sed ĉefe temas pri la jena afero: Krei logikajn konsekvencojn por iu 

afero. 

Jen la anekdoto: 

Riĉa judo dungis serviston kaj klarigis al li: "Mi ne havas tempon kaj paciencon 

por longaj paroloj. Mi postulas de vi kompreni ion de io kaj ne tro peti de mi 

detalajn klarigojn." 

Respondis la servisto: "Mi faros kaj obeos". * 

La morgaŭan tagon la riĉulo sentis kapdolorojn kaj petis de la servisto voki 

kuraciston. 

Post horo li revenis, sekvata de doktoro, sangoĉerpisto, malsanula flegistino, 4 

enterigistoj kaj tajloro portanta kadavrokovran tolaĵon. 

La riĉulo eksaltis terurigite: "Kial vi kunportis ilin?" 

Respondis la servisto: "Ĉu vi ne instruis min kompreni ion de io?" 

------------------------------------------- 

* "Mi faros kaj obeos":  
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Laŭ tio, kion diris la Israelidoj al Moseo, kiam li transdonis al ili la vortojn de Dio 

pri la akcepto de la dekalogo: "Kaj li prenis la libron de la interligo kaj laŭtlegis 

ĝin al la popolo, kaj ili diris: Ĉion, kion diris la Eternulo, ni faros kaj obeos." (Eliro 

24) 

27.10.2008 

 

Grandanimeco 

Drinkejestro en la apudvarsovia urbeto Kołbiel, kies klientoj estis tre malriĉaj, 

turnis sin al la ĉielo:  

"Dio, helpu min per loterio gajni milionon. Fakte sufiĉas nur 500 mil. La aliajn 50 

procentojn Vi povas mem gardi!" 

(dankon al Roman, Pollando) 

30.10.2008 

 

Ne forgesu min... 

Juda brutkomercisto sendis leteron al lia aliurba kliento: 

"Estimata samgentano, 

Ĉar vi havis grandan sukceson - dank` al Dio - vendinte la tutan varon en la lasta 

foiro, kaj nun vi bezonas denove brutojn - bonvolu ne forgesi min!" 

3.11.2008 

Pardonu min se vi jam ricevis tion hodiau`. Mi havas problemojn kun mia 

komputilo! 

Josi 

 

Kiu trompis kiun? 

Pogranda vendisto de virinaj vestoj diris al sia agento: 

"La somero finiĝis sed restis al mi 30 nevenditajn bluzojn. Kion ni faru por 

elstokigi ilin?" 

Agento: "Kiom da mono vi postulas por ili?" 

Komercisto: "Ĉiu ĉemizo kostis al mi 5 rublojn, sed mi estas preta perdi unu 

rublon se mi scios ke per tio mi sukcesos forvendi ilin." 

Agento: "Mi havas ideon: ni vendu ilin al niaj plej bonaj klientoj en la 

malproksima kamparo. Al ĉiu kliento ni sendu pakaĵon de kvin bluzoj, aldonante 

la jenajn vortojn: ` Bv. ricevi de ni kvar bluzojn plej bonkvalitajn kaj pagsendi al 

ni 5 rublojn por ĉiu bluzo.`  
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Konante niajn judajn gefratojn, mi certas ke ili estos kontentaj, trovante en la 

pakaĵo kvin ĉemizojn anstataŭ kvar. Tiam ĉiu el ili sendos al ni 20 rublojn (4 

ĉemizoj X 5 rubloj), do tiumaniere vi sukcesos vendi ĉiun ĉemizon por 4 rubloj!" 

Komercisto: "Bonege. Ni faru tiel!" 

Pasis kelkaj semajnoj. La agento demandis la komerciston ĉu la pago estas 

ricevita. 

Ĝemis la homo kaj diris: "Karulo, malhonestaj estas niaj kamparaj klientoj! Ĉiu el 

ili resendis al mi kvar ĉemizojn kaj aldonis paperpeceton: `Mi petas vian 

pardonon sed jam forpasis la sezono.` " 

 

6.11.2008 

Di-aferoj 

Dum la 19-a jarcento disvolviĝis pli kaj pli en la piula juda mondo la klerismo kaj 

ankaŭ la sekularismo. Multaj judoj fariĝis "liberpensuloj", nome ĉesis plenumi 

(parte aŭ plene) la ordonojn de la religio kaj adoptis tute modernan-sekularan 

vivmanieron. (la patro de L. L. Zamenhof estis unu el ili...). 

Multaj ŝercoj temis pri tio. Ilin rakontis ĉefe la piaj judoj, kiuj primokis kaj 

samtempe priploris la nekredemajn judojn, kiuj "perfide trarompis la sanktan 

protektantan barilon". 

Jen ŝerco el Kovno (Pollando-Litovio): 

Tri kleraj judoj (ateistoj!) konkuris pri la temo "Kiu sukcesos plej impone 

mensogi?" 

Diris la unua: "La Mesio venos!" 

Diris la dua: "La mortintoj reviviĝos!" 

La tria diris: "Silentu! Dio aŭskultas vin!" 

 

10.11.2008 

Nekoŝera ŝerco 

Ivan kaj Mojŝe sidas vidalvide en la vagonaro iranta de Wolozyn al Minsk. Subite 

la gojo komencas sakri kaj blasfemi la judojn. 

Post kelkaj minutoj da sakrado li rimarkas, ke la judo daŭre aŭskultas lin atente 

kun la buŝo plene malferma. 

Ivan: "Kial vi daŭre tenas la buŝon malfermata? Ĉu vi deziras engluti min?" 

Mojŝe: "Neniel! Nia religio malpermesas al ni manĝi porkon!" 
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13.11.2008 

Kiel vi jam rimarkis, multaj judaj ŝercoj temis pri komercistoj: pri negocoj, 

ŝuldoj, gajno kaj malgajno, bankroto, agentoj de firmaoj, ruzeco de aferistoj ktp. 

Je unu plia: 

Profeto 

Demandis judo sian amikon: 

"Kiam vi pagos al mi vian ŝuldon?" 

Respondis la alia: 

"Ĉu vi konsideras min profeto?"  

 

17.11.2008 

Judo kaj gojo en vagonaro 

Judo kaj gojo sidis en la unuaklasa vagono. Subite la judo bruligis cigaredon. 

Tiam lia najbaro ekprotestis: "Ĉi tie estas malpermesate fumi!" 

Respondis la judo: "Mi scias tion", kaj daŭrigis fumi. 

La gojo tre koleris kaj vokis la konduktoron, kiu diris al la fumanto: "La sinjoro 

pravas! Tiu ĉi kupeo estas por nefumantoj." 

Reagis la judo: "Sed li tute ne rajtas protesti: li aĉetis bileton por la Dua Klaso 

sed sidas en la Unua Klaso." 

Tiam la gojo paliĝis, leviĝis kaj tuj forlasis la kupeon. 

Ĉe la fina stacio trafis ili unu la alian. 

Gojo: "Diable, Kiumaniere vi eksciis, ke mi havas bileton por la Dua Klaso?" 

Judo: "Tute facile! Mi rimarkis, ke via bileto, kiu iom elstaris de via poŝo, havas 

la saman koloron kiel la mia..."  

 

20.11.2008 

Kaloj * 

Konduktoro eniris la vagonon kaj trovis sub la benko embriece sinfaldintan 

judon. 

Koleregis la uniformulo kaj kriis: "Kiu ne havas monon por bileto, iru piede!" 

Respondis la subbenkulo: "Bv. diri al mi kion faru tiuj, kiuj havas kalojn ĉe la 

plando kaj ne kapablas multe piediri?" 

---------------------------------------- 

* Kalo (laŭ NPIV): Loko en la haŭto, precipe ĉe piedoj aŭ manoj, malmoliĝinta 

kaj dikiĝinta pro frotado. 
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24.11.2008 

Anĝelo de la Morto 

Malriĉa Herŝel venis al iu fama riĉulo por peti almozon. 

Riĉulo: "Herŝel, vi estas tre saĝa. Eble vi povas klarigi al mi la jenan misteron: 

multaj malriĉuloj vivtenas sin nur dank` al ni, la riĉuloj, tio estas dank` al niaj 

mondonacoj. Kial ili tamen malamas nin?" 

Herŝel: "Same okazas pri la Anĝelo de la Morto: multaj homoj vivtenas sin dank` 

al li, sed malgraŭ tio ĉiuj malamas lin..." 

 

26.11.2008 

Enterigo de cimo 

Judo tranoktis en gastejo. Matene demandis lin la mastro: 

"Ĉu vi bone dormis?" 

Gasto: "Tre bone. Dank` al Dio. Sed matene mi trovis mortan cimon sur mia 

Mastro: "Nu, morta cimo estas nenio." 

Gasto: "Vi pravas, sed vi ne scias kiom granda estis lia enteriga ceremonio!" 

 

30.11.2008 

Freŝeco 

Kliento en restoracio diris al la kelnero: 

"Mi timas ke la fiŝoj estas ankoraŭ de la pasinta jaro." 

Respondis la kelnero: 

"Mi vere ne scias. Mi eklaboris ĉi tie antaŭ 6 semajnoj."  

 

3.12.2008 

Denaska komercisto... 

Tio okazis en la 19-a jarcento. 

La pola grafo Wilczynski venis el sia bieno al la urbo kaj petis voki "sian judon". 

(= la judon, kiu kolektis por li la impostojn de la polaj terkulturistoj) 

Grafo: "Mendel, la sinjorino ordonis, ke vi aĉetu por ŝi belan `Foks`. Ĉu vi povas 

aĉeti ĝin tuj?" * 

Mendel: "Tute simple. Kiom da zlotoj la sinjoro pretas pagi por bela `Foks`?" 

Grafo: "Dudek." 

Mendel: "Tio ne eblas, sinjoro grafo." 
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Grafo: "Diru do kiom da?" 

Mendel: "Almenaŭ tridek zlotoj." 

Grafo: "Nu, bone. Mi konsentas. Iru do aĉeti!" 

(Mendel restas staranta, gratante sian nukon) 

Grafo (kolere): "Kion vi atendas! Mi diris tridek, do iru jam!" 

Mendel (tusetante): "Pardonu min, sinjoro Grafo, sed kio estas `Foks`?" 

------------------------------------------------------------- 

* "Foks" = Fox, speco de hejma hundo. Ekzemple: "Fox Terrier". 

 

7.12.2008 

Letero al la mastro 

Vespere, post la laboro, foriris kune la sekretario kaj la kasisto. 

Sekretario: "jam tedis al mi nia estro. Dum 20 jaroj mi servas lin suferante de lia 

malbonkoreco, sed ĝis nun mi nenion diris al li. Mi ĉiam retenis min. Sed hodiaŭ 

mi perdis la paciencon kaj skribis al li leteron." 

Kasisto: "Kion vi skribis en ĝin?" 

Sekratario: "Mi skribis ĉion! Mi skribis ke li estas terura homo, tirano, 

malbonkonduta. Mi skribis ke ĉiuj laboristoj malamas lin. Mi libere verŝis mian 

koleron je li." 

Kasisto: "Stultulo vi! Kion vi faris? Hodiaŭ vi skribis al li kaj morgaŭ li maldungos 

vin!" 

Sekretario (timigita): "Kial li maldungos min?" 

Kasisto: "Li maldungos vin tuj post kiam li legos tion, kion vi skribis pri li." 

Sekretatio: "Kion signifas `kiam li legos tion, kion vi skribis pri li`?" Kiumaniere 

mia letero atingos lin?" 

Kasisto (mirigite): "Ĉu vi ne diris ke vi skribis al li leteron?" 

Sekretario (kvietiĝinte): "Certe mi skribis, sed ĉu mi diris ke mi sendis?" 

 

10.12.2008 

Bonstata (?) bopatro 

Iom post la geedziĝo kunpromenas la komercisto kaj sia nova bofilo en la strato 

apud la borsejo. 

Subite li diras al la junulo: "Ĉu vi vidas tiun ĉi altan rufharulon? Mi ŝuldas al li 

10,000." 
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Pasas kelkaj minutoj kaj li diras al sia bofilo: "Rigardu tiun ĉi ventrohavan 

etulon. Al li mi ŝuldas 15,000." 

Post momento, denove: "Tiu ĉi maljuna malbonulo, kiu staras ĉe la ombro - mi 

havas 20,000 kiujn li pruntis al mi." 

Miregis la bofilo kaj demandis: "Paĉjo, eble anstataŭ ol rakonti al mi pri tio, kion 

vi ŝuldas, vi rakontu al mi pri tio, kion vi posedas?" 

Respondis la bopatro: "Tutegale, mia filo. Ĉio, kion mi ŝuldas, estas tio, kion mi 

havas." 

 

14.12.2008 

Beigel 

La judoj en orienta Eŭropo kutimis manĝi beigel, kiu estas ringoforma panspeco 

farita el tritika faruno. Mi ne trovis la vorton en Esperanto, sed angle oni diras 

bagel, en Aŭstrujo Beugel kaj ruse bublik. 

Judoj kutimis ŝerce demandi: Ĉu beigel estas pana ringo, kiu havas grandan 

truon en sia mezo, aŭ eble ĝi estas granda truo, kiu havas panaĵon ĉirkaŭ ĝi...? 

Ŝerco 

Iu vilaĝano aĉetis ĉiumatene beigelojn ĉe la bakisto. Li rimarkis ke dum la tempo 

la beigeloj fariĝas pli kaj pli malgrandaj.  

(en la hebrea originalo aperas: "Li rimarkis ke la grandeco de la beigeloj iom 

post iom malpliiĝas") 

Unu tagon li diris al la bakisto: "Avrum, mi miras pri vi. Mi povus kompreni, ke 

malgrandigante panon, vi havus pli grandan profiton. Sed kiun gajnon vi havas 

kiam vi malgrandigas la truon de la beigelo?" 

 

17.12.2008 

Ĉio estas relativa... 

Diras la vidvino de la rabeno al sia servistino: 

"Oni rakontas en la vilaĝo ke vi planas forlasi min. Ĉu vere?" 

Servistino: "Jes, mi trovis fianĉon." 

Mastrino: "Mazal Tov! Kiu estas li?" * 

Servistino: "Ĥajim la akvoportisto." 

Mastrino (primoke): "Li? Kian edzon vi elektis?" 

Servistino: "Ŝajnas al mi, ke pli bona estas vivanta akvoportisto ol morta 

rabeno!" 
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------------------------------------------------- 

* Mazal Tov (jide: Mazel Tov): Juda gratulo dirata okaze de geedziĝo, nasko, 

datreveno de naskiĝo ktp. 

 

 

21.12.2008 

Antaŭparolo 

Pro mia dusemajna ferio en Esperantujo, okazos paŭzo pri la dissendo de miaj 

ŝercoj.  

Mi deziras al vi agrablajn jarŝanĝajn festojn! 

Josi 

Enkonduko al la juda ŝerco 

La virinoj en la tiamaj judaj komunumoj ne estis instruitaj pri la juda religio: 

malsame al la viroj, ili ne studis Talmudon kaj hebrean lingvon. Ili ankaŭ ne estis 

devigitaj iri al la sinagogo ĉiutage por publike preĝi, krom dum la plej gravaj 

festotagoj. 

 

Tikla korekto 

En iu urbeto vivis virino, kiu estis escepte instruita pri la religiaj skribaĵoj, kaj kiu 

frekventis la sinagogon dum ĉiuj sabatoj kaj festotagoj por aŭskulti la regulan 

publikan voĉlegadon de la Torao ( = la kvin unuaj libroj de la Biblio). 

Ŝi ĉiam sidadis tie en la aparta loko destinata por virinoj, kiu situis en la pli supra 

nivelo de la sinagogo.  

Ĉar ŝi estis tiel kompetenta pri la teksto de la sanktaj libroj kaj ankaŭ tre severa, 

ŝi kutimis korekti tre laŭte ĉiun prononc-eraron faritan de la voĉleganto de la 

Biblia teksto. 

Unu sabaton decidis la tiutaga voĉleganto "venĝeti" ŝin. Kiam li dum la 

voĉlegado atingis la tekston pri Jozefo kaj la edzino de Potifar (libro Genezo, 39) 

* li intence eraris ĉe unu vorto: 

Anstataŭ ol laŭtlegi "la edzino de lia sinjoro ĵetis siajn rigardojn sur Jozefon kaj 

diris: Kuŝiĝu kun mi " li voĉlegis: "la edzino de lia sinjoro ĵetis siajn rigardojn sur 

Jozefon kaj diris: Kuŝiĝu kun ŝi". 

Tiam aŭdiĝis de supre la laŭtega rezoluta voĉo de la virino: "kun mi, kun mi!" 

----------------------------------------------------------- 

* Jozefo kaj la edzino de Potifar 
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La hebreo Jozefo (hebrelingve: Josef), filo de Jakob, estis vendita de siaj fratoj 

kaj fine aĉetita de Potifar, nobelulo de la Faraona Egiptujo. La edzino de Potifar 

enamiĝis je la bela hebreo kaj seksallogis lin. Sed Jozef rifuzis kuŝi kun ŝi kaj tiam 

ŝi rakontis kalumnie, ke li perfortis ŝin. Tiam oni enmetis lin en malliberejon, kie 

li poste signifoklarigis la sonĝojn de kelkaj gravuloj, kaj poste ankaŭ tiujn de 

Faraono. Tiam li fariĝis grava ŝtatisto ktp. 

En 1926 aperis la originale verkita libro de la fama nederlanda Esperanto-

verkisto Hindrik Jan Bulthuis (1865-1945): Jozefo kaj la edzino de Potifar. 

Bulthuis estis honorata per salon-omaĝo dum la ĵus okazinta Roterdama UK oni 

nomis laŭ li unu de la kongresaj salonoj). 

 

5.1.2009 

Ĉevalo ĉe valo 

Judo, kiu deziris veturi al la vilaĝo Kigyos, venis al ĉevalvendisto por aĉeti 

ĉevalon. 

La vendisto montris al li ĉevalon kaj diris: "Mi rekomendas ĝin al vi. Ĝi marŝas 10 

mejlojn sen halti." 

Respondis la kliento: "Mi neniel povas aĉeti ĉi tiun ĉevalon ĉar la distanco ĝis 

Kigyos estas nur 7 mejloj." 

 
8.1.2009 

Enkonduko al la ŝerco: 

En la orienteŭropa juda mondo dum jarcentoj estis kutimo, ke malriĉaj judoj 

manĝis kaj eĉ tranoktis ĉe judaj riĉuloj. 

Ekzemple, mia patrino (1922-2004), kiu kreskis en juda riĉa familio en la regiono 

Transkarpatio (aliaj nomoj: Rutenio, Subkarpatio, Karpato-Rus, Ukraina, 

Podkarpatska Rus, Zakarpatia, Ruténföld ktp), rakontis al mi, ke ili regule havis 

malriĉajn manĝgastojn je certaj tagoj de la semajno. 

Ŝerco: 

Amanta edzo 

Malriĉulo gastis dum kelkaj tagoj ĉe riĉa malproksima parenco. Tiam tro tedis la 

afero al la riĉula edzino kaj ŝi diris al la gasto:  

"Mi ege miras pro tio, ke vi ne sopiras je via edzino, kiu restis sola hejme." 

Ekbrilis la okuloj de la malriĉa gasto kaj li respondis: 

"Vi bele parolis. Mi tuj sendos al ŝi telegramon kaj invitos ankaŭ ŝin." 
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11.1.2009 

Elektu la gambon 

Du malsanuloj kuŝas samĉambre en la kirurgia fako de la hospitalo. Ambaŭ 

suferas de doloroj pro malsano ĉe la gambo. 

Matene alvenis la kuracisto. Li iris al David, prenis lian gambon, palpis kaj 

premis ĝin forte, batetis ĝin per iu instrumento kaj igis la pacienton forte kriegi 

pro doloroj. 

Poste li iris al Zusja, prenis lian gambon kaj faris la samon. Sed Zusja ne nur ne 

kriis sed eĉ ne aŭdigis voĉon. 

Post la foriro de la kuracisto diris David al Zusja: 

"Mi ege envias vin pro tio ke vi sukcesas toleri la dolorojn kaŭzitajn de la 

doktoro." 

Zusja: "Temas nur pri saĝo!". 

David: "Pri kio vi parolas?" 

Zusja: "Ĉu mi estas tiel stulta ke mi donu al li la dolorantan gambon?" 
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14.1.2009 

Biero 

Kliento eniris drinkejon kaj mendis bieron. Li vidis ke la glaso entenas nur du 

trionojn da biero; la cetera triono estis nur ŝaŭmo. 

Gasto (al la posedanto): "Kiom da biero vi vendas dum semajno?" 

Drinkejestro: "Unu barelon plimalpli." 

Gasto: "Ĉu vi volas ke mi instruu vin kiel vendi plian trionon?" 

Drinkejestro: "Kompreneble!" 

Gasto: "Tre simple: sufiĉas ke vi plenigu ĉiam la glason de la kliento." 

 

 

18.1.2009 

Dekalogo 

Oni demandis al saĝulo: 

Kiu estas pli grava en la okuloj de la Eternulo: kuracisto aŭ bankisto? 

Respondis li:  

Kuracisto estas pli grava. Jen la pruvo: en la dekalogo * (Dek ordonoj de Moseo) 

la Eternulo aperigis "Ne mortigu" antaŭ "Ne ŝtelu!" 

------------------------------------------- 

* Dekalogo (Malnova Testamento, libro Eliro, ĉapitro 20) 

"Kaj Dio diris ĉiujn sekvantajn vortojn:  

Mi estas la Eternulo, via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta, el la domo de 

sklaveco. Ne ekzistu ĉe vi aliaj dioj antaŭ Mi.  

Ne faru al vi idolon, nek bildon de io, kio estas en la ĉielo supre aŭ sur la tero 

malsupre aŭ en la akvo sub la tero; ne kliniĝu antaŭ ili kaj ne servu ilin; ĉar Mi, la 

Eternulo, via Dio, estas Dio severa, kiu la malbonagon de la patroj punas sur la 

idoj en la tria kaj kvara generacioj ĉe Miaj malamantoj, kaj kiu faras 

favorkoraĵon por miloj al Miaj amantoj kaj al la plenumantoj de Miaj ordonoj.  

Ne malbonuzu la nomon de la Eternulo, via Dio; ĉar la Eternulo ne lasos 

senpuna tiun, kiu malbonuzas Lian nomon. 

Memoru pri la tago sabata, ke vi tenu ĝin sankta. Dum ses tagoj laboru kaj faru 

ĉiujn viajn aferojn; sed la sepa tago estas sabato de la Eternulo, via Dio; faru 

nenian laboron, nek vi, nek via filo, nek via filino, nek via sklavo, nek via 

sklavino, nek via bruto, nek via fremdulo, kiu estas inter viaj pordegoj; ĉar dum 

ses tagoj la Eternulo kreis la ĉielon kaj la teron, la maron, kaj ĉion, kio estas en 



16 

 

ili, sed en la sepa tago Li ripozis. Tial la Eternulo benis la tagon sabatan kaj 

sanktigis ĝin.  

Respektu vian patron kaj vian patrinon, por ke longe daŭru via vivo sur la tero, 

kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi.  

Ne mortigu.  

Ne adultu.  

Ne ŝtelu. 

Ne parolu kontraŭ via proksimulo malveran ateston.  

Ne deziru la domon de via proksimulo; Ne deziru la edzinon de via proksimulo, 

nek lian sklavon, nek lian sklavinon, nek lian bovon, nek lian azenon, nek ion, kio 

apartenas al via proksimulo."  

 

21.1.2009 

Kiel fiŝo ekster akvo 

Kliento eniras gastejon kaj mendas fiŝon. Post la unua gustumo li kuntiras la 

nazon kaj diras al la mastrino: 

"Terura gusto!" 

Gastejestrino (ofendita): "Hodiaŭ vi parolas tiele, sed antaŭ du semajnoj vi 

manĝis kaj laŭdis la fiŝojn!" 

Gasto: "Certe, ĉar la fiŝoj de antaŭ du semajnoj estis bongustaj." 

Gastejestrino: "Stranga judo! Ja de la samaj fiŝoj mi donis al vi hodiaŭ..." 

 

 

25.1.2009 

Pago al kuracisto 

Peter Goldberg sentis doloron ĉe la koro kaj vizitis la kuraciston. 

Kuracisto: "Kion vi drinkas?" 

Peter: "Du botelojn da Oporto-vino dumtage kaj ankaŭ unu botelon da biero." 

Kuracisto: "Fumas?" 

Peter: "Jes, mi fumas cigaredojn dum la tuta tago kaj ne malofte ankaŭ dum la 

nokto." 

Kuracisto: "Sinjoro Peter, vi devas ĉesi drinki kaj fumi. Tio estas mia sola 

konsilo." 

Peter: "Dankon al vi kaj saluton, doktoro." 

(Peter deziras forlasi la ĉambron) 
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Kuracisto: "Bonvolu pagi al mi 5 zlotojn por la vizito." 

Peter: "Vi eraras, sinjoro doktoro. Mi tute ne intencas akcepti vian konsilon." 

 

28.1.2009 

Juda glavisto 

La reĝo de Gojlando decidis dungi personan gardiston, kiu estu la plej bona glav-

uzanto en la mondo. 

Liaj konsilistoj serĉis kandidatojn tra la tuta mondo, kaj fine trovis tri bravulojn, 

kiuj devis pruvi sian glavo-regan kapablon antaŭ la reĝo: Du japanaj samurajoj 

kaj unu judo. 

En la fiksitaj tago kaj horo stariĝis la glavista triopo antaŭ la reĝo. 

La japano Saki estis la unua. Li elskatoligis muŝon, kaj kiam la insekto estis 

fluganta aere, Saki fulmrapide batis ĝin per sia glavo kaj tranĉis ĝin en du 

pecetojn. 

La reĝo estis ege impresita. 

La dua japana kandidato estis Jaki. Ankaŭ li liberigis muŝon de skatolo, levis sian 

glavon aeren kaj ektranĉis la besteton en 4 pecetojn. 

Nun la reĝo estis eĉ pli impresita! 

Tiam venis la vico de Mojŝe. Li malfermis tolan saketon kaj tiam el ĝi flugis 

vespeto. Levis la judo sian glavon, batis la vespon sed tiam la besteto flugis plu, 

tute viva. 

Reĝo: "Kiel vi sukcesis trafi la vespeton per via glavo kaj tamen restigi ĝin viva?" 

Mojŝe: "Nu, tre simple: Cirkumcidado neniam mortigas!"  

 

1.2.2009 

Edzino de rabeno 

Rabeno Moŝkovitz revenas hejmen pli frue ol kutime, malfermas la pordon kaj 

jen... li vidas sian plej bonan amikon Mojŝele kuŝantan en la lito apud lia (la 

rabena) edzino. Dum momentaj silento kaj surprizo la rabeno rigardas la paron 

per malfermita buŝo. Poste li balbutas: “Sed…. Mojŝele…. por mi tio estas 

precepto *(hebree: MICVA)…. sed por vi?...” 

(dankon al Mauro el Italujo) 

---------------------------------------------------------- 

* Precepto (hebree: MICVA): Obeenda religia ordono aŭ regulo. 
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5.2.2009 

Estas agrable rememori... 

Berl: "Ĉu vi forgesis pri la mil rubloj kiujn mi pruntedonis al vi?" 

Ŝmerl: "Tute ne! Tio apartenas al miaj plej agrablaj memoroj." 

(dankon al Teddy el Israelo) 

 

8.2.2009 

Malĉasta juda ŝerco 

Max (Maks) Goldberg estas ege malfeliĉa. Li trovis sian edzinon en la lito kun 

Jozef Blum. Hazarde li renkontas Joshua'n Silverstein. 

- Kio okazis al vi, Max? Kial vi aspektas tiel ĉagrenita? 

- Kiel mi ne estu? Mi iris al la granda urbo por unu semajno. De tie mi telegrafis 

al mia edzino: "Mi alvenos hejmen ĉi-vespere." Kaj vespere, kiam mi alvenis 

hejmen, mi trovis la edzinon en la lito kun Jozef Blum! Ĉu vi povas imagi tian 

senhontaĵon? Mi divorcos! 

- Max, neniel faru ion tian! Eble via edzino havas ekskuzon. 

- Kiun? 

- Eble ŝi ne ricevis la telegramon. 

(dankon al Ionel el Rumanujo-Nederlando) 

 

11.2.2009 

Nova testamento/Testamento * 

La ĉefrabeno estis senespera okaze de la kristaniĝo de lia sola amata filo, lia 

heredanto. 

Li turnis sin al Dio: "Kion mi faru nun?" 

Dio: "Faru ĝuste tion, kion mi faris kiam mia filo iĝis kristano antaŭ dumil jaroj: 

mi verkis Novan Testamenton!"  

-------------------------------------------------------------------- 

* testamento: Deklaro, kutime skriba laŭ leĝe difinita formo, per kiu persono 

esprimas sian lastan volon rilate siajn havaĵojn. 

Testamento: Nomo de ĉiu el la du partoj de la kristanaj kolektoj de sanktaj 

libroj: la Malnova Testamento (hebrea) kaj la Nova Testamento (de la 

kristanoj). 
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15.2.2009 

Kiam do finiĝos ĉio ĉi? 

Tri viroj - unu judo kaj du gojoj - sidis unu apud la alia en trajno. La judo menciis 

al la gojoj ke li iros al la necesejo, kaj proponis ke, per la sama vojo, li povus 

alporti de la restoracio ion por ili. La gojoj dankis pro la afablaĵo kaj petis po 

glaso da teo.  

Post kiam la judo foriris, unu gojo rimarkis, ke li postlasis siajn ŝuojn ĉe la 

sidloko. Li kubutpuŝis sian amikon kaj proponis kraĉi en la ŝuojn. Ili kraĉis.  

Kiam la judo revenis kun la teo, la gojoj abunde dankis, kaj rekomendis al li 

reenŝuiĝi, pro la baldaŭa alveno. La judo surmetis la ŝuojn, sidis 

momenton silente, kaj poste turnis sin al la rid-retenaj gojoj. Li diris 

mallaŭte, malĝoje: "Kiam do finiĝos ĉio ĉi: la malamo, la venĝoj, la murdoj, 

la kraĉado en la ŝuojn, la pisado en la te-glason?" 

(dankon al Iŝtvan el Eŭropo) 

 

18.2.2009 

La jena anekdoto, aŭ io simila, estas konata al preskaŭ ĉiuj judoj de la 

ekskomunismaj landoj. Ĝi spegulas la tiaman politikan kaj socian ordon. 

Kiel elekti ĉefrabenon por Kievo? 

Tio okazis en 1930. La ĉefrabeno de Kievo (Ukrainio) mortis, kaj la loka Centra 

Komitato devis elekti anstataŭanton. 

Kompreneble la kondiĉoj estis tiuj, ke la novelektoto posedos diplomon de 

rabeno, kaj samtempe estos membro de la komunisma partio. 

La oficiala respondeculo pri la elekto devis raporti al la Centra Komitato pri la 

rezultoj. 

Post kelkaj tagoj li skribis raporton: "Ni trovis taŭgan kandidaton, kiu finis 

seminarion de rabenoj. Sed la problemo estas, ke li ne apartenas al la partio. 

Do, ni ne povis akcepti lin." 

Post semajno li sendis alian raporton: "Ni trovis taŭgan kandidaton, kiu 

apartenas al la partio. Sed la problemo estas, ke li ne finis seminarion de 

rabenoj. Do, ni ne povis akcepti lin." 

Post semajno venis plia raporto: "Ni trovis taŭgan kandidaton: li finis seminarion 

de rabenoj kaj apartenas al la partio. Sed la problemo estas, ke li ne estas judo." 
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22.2.2009 

Longa vivo 

Du judoj renkontiĝas. 

Berl: "Mi legis ke en   Eŭropo la virinoj vivas pli longe ol la viroj." 

Ŝepsl: "Ĝuste! Precipe la vidvinoj." 

(Klarigo: Temas pri "talmudista" akra-cerba pensmaniero...) 

 

26.2.2009 

Longdistanca interparolo 

Izako baldaŭ havas rendevuon kun la direktoro, kaj li estas sidanta en la 

atendejo. Subite li aŭdas la direktoron krii. 

Izako (al la sekretariino): "Kial li tiel laŭte krias?" 

Sekretariino: "Ĉar li parolas kun Varsovio." 

Izako: "Kio, ĉu li ne havas telefonon?" 

 

1.3.2009 

("Talmudista" cerbo-akriga ŝerco) 

Stelaro 

Judo A: "Kiu malkovris la stelojn?" 

Judo B: "La astronomoj." 

Judo A: "Sed kiel ili distingas inter ili?" 

Judo B: "Laŭ la nomoj." 

Judo A: "Sed de kie ili scias iliajn nomojn?" 

 

4.3.2009 

Kia la kapo, tia la ĉapo (LLZ) 

Du amikoj kunpromenas. 

Lejbel: "Stultulo, vi portas la ĉapon kun la viziero dorsdirekten!" 

Zejdel: "Ne gravas. Ni ĉiukaze baldaŭ direktiĝos (turnos nin) hejmen."  

---------------------------------------------------------------------- 

* Viziero: Antaŭrandaĵo de kapvesto, servanta por ŝirmi la okulojn kontraŭ la 

sunlumo. 
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9.3.2009 

Bona novaĵo 

Ŝlomo renkontas konaton surstrate. 

Ŝlomo: "Mi aŭdis ke via edzino mortis kaj tial mi kondolencas vin." 

Betzalel: "Ne mia edzino mortis sed mia bopatrino." 

Ŝlomo: "Ankaŭ bone!" 

 

11.3.2009 

Sin-aranĝado 

Du samurbaj judoj elmigris Israelon. Post 2 jaroj ili renkontiĝas surstrate. 

Meirson: "Nu, ĉu vi bone vin aranĝis?" 

Davidzon: "Ne, mi ankoraŭ laboras." 

 

15.3.2009 

Komisio 

La infano estas tre tre malsana, fakte mortanta, kaj ĉirkau lia lito staras liaj 

familianoj kaj kelkaj najbaroj. 

Patrino: Avrejml, kiam vi estos ĉe Dio, petu de li, ke via fratino trovu bonan kaj 

riĉan edzon, ke via patro ĉiam havu prosperon, kaj ke viaj 3 fratoj trovu bonan 

laboron. 

Najbarino: Sara, se oni havas tiom da aferoj por diri al Dio, oni ne sendas la 

infanon, sed oni mem iras! 

(dankon al Jolanta el Polujo) 

 

18.3.2009 

Enkonduko: LEVI (LEVY) 

La familia nomo Levi (Levy) estas la dua plej ofta nomo ĉe judoj (la unua estas 

Cohen/Kohen). Tiuj, kiuj portas la nomon Levi, konsideras sin prafiloj de Levi, la 

tria filo de la hebrea prapatro Jakobo. 

La idoj de la biblia Levi, kiuj apartenis al la tribo Levi ("Levidoj"), plenumis 

diversajn taskojn en la jerusalema Templo. Ĝis nun ili havas kelkajn 

"privilegiojn" kaj devojn, ĉefe en la sinagogo. 

Levidoj estas la tria libro de la Malnova Testamento.  
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Kompreneble ekzistas dekoj da variaĵoj de la nomo Levi. Ekzemploj: Levin, 

Levinson, Levinzon, Levinberg, Lehman, Levenŝtein, Levizon, Levinger, Halevi, 

Levias, Levajev... 

 

Sinjorino Levi 

S-ro Levi venis al la rabeno kaj plendis pri sia edzino:  

"Mi deziras eksedziĝi, ĉar ŝi kondutas tre malvarme al mi, kaj tute ne amas 

min." 

La rabeno tiam petis sian helpanton tuj voki s-inon Levi. Kiam ŝi alvenis la 

rabeno diris al ŝi: 

"S-ino Levi, bv. kisi s-ron Levi." 

Tiam la virino eksaltis sur la viron kaj tre pasie kaj arde kisis lin. 

Rabeno: "Kiel vi aŭdacas tiom trompi min, s-ro Levi? Ĉu vi ne vidis, kiom 

amoplena ŝi estas?" 

S-ro Levi: "Jes, certe. Sed ŝi estas la edzino de Natan Levi. Mi estas Izidor Levi!" 

(dankon al Christiane el Germanujo) 

 

 

22.3.2009 Moderna knabo 

Enkonduko pri "amen" 

Ĝenerale, la Bibli-hebrea vorto amen signifas "konfirmon, konsenton, deziron". 

Oni povas traduki ĝin kiel: vere; vero; kredo; ke tiel estu!; ke tio plenumiĝu! Ĝi 

estas uzata por plifortigi esperon aŭ deziron, sed precipe por konfirmi benon, 

malbenon aŭ preĝon ĵus aŭditan. 

En la juda religio ekzistas striktaj reguloj pri amen. Religi-praktikanta judo devas 

scii, post kiu beno aŭ preĝo, kiuj estas voĉlegataj en la sinagogo, li devas laŭte 

respondi amen. Li devas ankaŭ scii, kiam estas malpermesate diri amen 

(ekzemple- post beno far gojo...).  

La Kristanoj kaj Islamanoj adoptis tiun ĉi vorton. Ankaŭ ĉe ili ĝi estas ofte uzata, 

kiel lasta vorto de preĝoj. 

Tradukante la Biblion, Zamenhof akceptis la hebrean originan vorton amen. Li 

ankaŭ uzis la esprimon "Diri amen al io" (= aprobi ĝin), kiu estas uzata en ĉiuj (?)  

eŭropaj lingvoj. 

Tre plaĉas al mi lia jena diraĵo (mi trovis ĝin en NPIV): Se ne ekzistus "se" kaj 

"tamen", mi al ĉio dirus amen. 
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Ŝerco: Moderna knabo 

6-jara sekulara israela knabeto vizitis sinagogon unuafoje en sia vivo. Survoje 

hejmen post la preĝo demandis la komputilmania filo sian patron: "Paĉjo, ĉu la 

ofte ripetita vorto amen signifas `ENTER`?"  

(dankon al Xavier el Hispanujo) 

("Stranga Josi! Por tiel mallonga ŝerco li kreis tiel longan enkondukan 

tekston!") 

 

25.3.2009 

"Talmudista" anekdoto: 

Pri ĉevaloj kaj bovoj 

Diris judo el Konotop (Ukrainio) al sia amiko:  

"Ĝenas min la jena afero: Bovojn oni buĉas kaj manĝas, dum ĉevalojn oni ne 

buĉas kaj ne manĝas. Pro tio, laŭ la logiko, devas ekzisti multe pli da ĉevaloj ol 

bovoj. Sed ni scias, ke tamen pli multas bovoj ol ĉevaloj!" 

Respondis la amiko: 

"Vi estas malsaĝa! Estas pli da bovoj ĉar ĉevalojn oni forŝtelas dum bovojn oni 

ne forŝtelas." 

Redemandis la unua judo: "Sed se tiel estas, kial do malmultas la ĉevaloj eĉ en 

tiuj lokoj, kien oni ŝtelportas ilin?" 

Respondis la amiko: "Stultulo! Ankaŭ de tie oni forŝtelas ilin..." 

 

30.3.2009 

Bona vino al la fino 

Zalman fartis tre malbone, kaj iris al la kuracisto, kiu avertis lin: "Ĉesu drinki 

alkoholaĵojn, se vi ne volas endanĝerigi vian vivon!" 

Zalman kapjesis kaj foriris. Survoje li renkontis amikon, kaj rakontis al li pri la 

averto de la doktoro. Dum ili promene parolis, ili eniris drinkejon, kaj Zalman 

mendis plenan glason da vino. 

Amiko: "Ĉu vi decidis memmortigi?" 

Zalman: "Tute ne! Ni simple kondutu, kvazaŭ mi iris al la kuracisto morgaŭ kaj 

ne hodiaŭ." 
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1.4.2009 

Kaŝita panoramo 

La pola judino Dwejra feriis kun sia edzo ĉe la montaro.  

Post la reveno demandis ŝin la amikinaro: "Ĉu la pejzaĝo tie estis bela?" 

Respondis ŝi: "Eble bela, sed oni ne vidas la pejzaĝon, ĉar la montoj kaŝas ĝin." 

 

5.4.2009 

Ĉu revoj realiĝas? 

Herŝele (fama figuro ĉe popolaj judaj anekdotoj kaj rakontoj) diris: 

"Mi kredas pri tio, ke revoj realiĝas." 

Amikoj: "Ĉu vi havas pruvon?" 

Herŝele: "Jes. Mi revis, ke mi troviĝas kun ĉiuj aliaj viroj en sinagoga kunveno, 

dum la rabeno predikas antaŭ ni. Subite iu tuŝis mian kubuton, kaj mi vekiĝis kaj 

rimarkis, ke mi vere troviĝas en tiu kunveno. Konkludo: La revo realiĝis!" 

 

9.4.2009 

Cirkumcido 

La urba konsilio aĉetis por la urbestro novan aŭtomobilon, tre luksan kaj 

impreso-faran. Oni decidis prezenti ĝin al la publiko per granda solenaĵo, dum 

kiu la ĉefoj de la tri grandaj religioj benos la novan aŭton. Estis invititaj tiucele la 

katolika pastro, la protestanta pastoro kaj la juda rabeno. 

Kiam venis ilia vico oni vokis unue la katolikan pastron. Tiam li surmetis la 

kultajn vestaĵojn, ĉirkaŭiris la aŭton kaj aspergis sur ĝin sanktigitan akvon, tri 

fojojn. Poste li laŭtlegis la religian benon. 

La dua estis la protestanta pastoro. Li malfermis la dikan Biblion, kiun li 

subbrake alportis. Li elektis fragmenton de la profeto Jeĥezkel, kiun li voĉlegis 

per konvinka tono. 

Nun venis la vico de la rabeno. Je la surprizo de ĉiuj ĉeestantoj li eltekigis 

mezgrandan segilon kaj kuŝiĝis kun ĝi sub la malantaŭa parto de la veturilo. Oni 

aŭdis bruon de segado. Post minuto li restariĝis kaj fiere montris al ĉiuj la 

ekstremaĵon de la ellastubo.... 

(dankon al Marcelo el Francujo) 
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11.4.2009 

Soifo 

Oni demandis al la kristaniĝinta juda verkisto Alexander Moszkowski 

(Aleksander Moŝkovski: 1851-1934):  

"Ĉar vi estas kaj gojo kaj judo, eble vi povos klarigi al ni kio estas la diferenco 

inter judo kaj gojo?" 

Respondis li: "Tre simple: kiam gojo sentas soifon, li trinkas tri glasojn, unu post 

la alia. Kiam judo soifas, li tuj iras al la kuracisto por kontroli ĉu li ne havas 

diabeton."  

 

15.4.2009 

Ruĝaĵoj 

Medicina flegisto venis al la hejmo de la malsana vilaĝano Ŝulem. Kiam la 

malsanulo etendis sian manon por la kontrolo de la pulso, ekkriis la flegisto: "Ho 

ve, morbilo!" * 

Ŝulem: "Kiu morbilo? Mi estas 60-jara! Kie vi trovis morbilon ĉe plenaĝuloj?" 

Flegistio: "Jen, vidu tiujn ĉi ruĝajn makulojn!" 

Ŝulem: "La ruĝaj makuloj? Ili estas pro mia laboro. Mi estas farbisto!" 

Flegisto (trankviliĝinte): " Vi estas tre bonŝanca pro tio, ke vi estas farbisto, ĉar 

alie ĝi estus morbilo." 

------------------------------------------------------ 

* Morbilo: Infekta febro, karakterizata de haŭtaj ruĝaĵoj kaj atakanta precipe 

infanojn. 

 

19.4.2009 

Duoblaĵo 

Mojŝe (Moseo) renkontas sian konatulon Joel. 

Joel: "Mi aŭdis, ke vi tro drinkas, Mojŝe!" 

Mojŝe: "Nu, kiam mi komencas drinki, mi sentas min tute alia homo, sed 

bedaŭrinde tiu alia ankaŭ ŝatas drinki." 

(dankon al Jolanta el Pollando)  
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22.4.2009 

Salita ŝerco 

Herŝele atingis iun vilaĝon en Blankarusio, kaj estis invitata al ŝabata manĝo ĉe 

la maljuna loka rabeno.  

Dum la manĝo li estis surprizita vidi, ke la rabeno ŝutas multege da salo sur la 

dolĉetan farĉitan fiŝaĵon (jide: "Gefilte Fiŝ"). 

Li demandis sian apudnajbaron: "Kial la rabeno tiom salas la fiŝaĵon?" 

Respondis la judo: "Li estas abstinulo *, nome, li ne deziras ĝui la delikataĵon, 

kaj tial li tro salumas ĝin." 

Post kelkaj minutoj envenas belega juna virino kaj komencas servi pliajn 

manĝaĵojn. 

Herŝele (al la najbaro): "Kiu estas ŝi?" 

Najbaro: "La nova edzino de la rabeno. Li antaŭ jaro perdis sian unuan edzinon." 

Herŝele: "Kiom da salo li uzas por salumi ŝin?" 

_______________________________________ 

* abstini: Sin detenadi, pro principo, de la uzado de io plezuriga (ekzemple 

alkoholo, viando, fumado, seksaj rilatoj, partopreno en Esperanto-kunvenoj ktp) 

 

26.4.2009 

Pola judo en Japanujo 

Sidis kune kelkaj polaj judoj kaj diskutis pri ĉio, kio okazas en la mondo. 

Rakontis Josef: 

Judo de la vilaĝo Zalecie estis sendita de sia firmao al Osaka. Li venis al la loka 

stacidomo kaj diris al la kasisto: "Mi deziras aĉeti bileton por Osaka." 

Kasisto: "Mi ne scias kie troviĝas tiu ĉi loko. Veturu al Varsovio kaj demandu 

tie!" 

Kiam la judo atingis Varsovion li tuj iris al la kaso kaj petis bileton por Osaka. 

Kasisto: "Mi ne scias kie ĝi troviĝas. Veturu al Moskvo kaj demandu tie!" 

En Moskvo iris nia judo al la kaso kaj diris: "Bileton por Osaka, mi petas." 

Kasisto: "Osaka? Mi ne konas tiun ĉi lokon, sed mi konsilas al vi preni la trajnon 

al Vladivostoko kaj demandi tie" 

En Vladivostoko nia Zalecieano alkasiĝis kaj diris al la kasistino: "Bileton por 

Osaka, mi petas." 

Kasistino: "Mi ne scias kie ĝi situas, sed prenu la vagonaron al Tokio kaj 

demandu tie!" 
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Kion faris nia judo en la stacidomo de Tokio? Aĉetis bileton por Osaka! 

Kiam li finis sian mision en Osaka, li venis al la tiea stacidomo dezirante reveni 

hejmen. 

Judo: "Mi petas bileton por Zalecie." 

Kasisto: "Ĉu al Supra Zalecie aŭ al Malsupra Zalecie?" 

Aŭdinte tion, ĉiuj aŭskultantoj ekridegis. Nur unu el ili restis seriozmiena kaj 

diris: "Tio ne povas okazi!". 

"Kial?" oni demandis lin. 

Respondis la homo: "Ĉar japanoj ne scipovas la jidan lingvon!" 

 

29.4.2009 

La pastro kiu ne scias 

Jen juda anekdoto, kiu aperis en 1947 (Novjorko) en la jidlingva libro "Royte 

Pomerantsen", redaktita de la fama esperantisto Immanuel Olsvanger (1888-

1961). Li estis ankaŭ etnologo.  

La historieto okazis foje en  Eŭropo (eble en la 16-a aŭ 17-a jarcento?). En 

vilaĝo, kie loĝis judoj kaj gojoj (nejudoj), venis pastro al la terposedanta 

nobelulo kaj fanfaronis pri tio, ke li regas la hebrean lingvon pli bone ol ĉiu ajn 

judo. La nobelulo tuj ordonis okazigi publikan ekzamenon, en kiu konkuros la 

pastro kun unu sola reprezentanto de la loka juda komunumo. La nobelulo 

ordonis, ke tiu el la du, kiu ne scios respondi al la demando de la alia, iros tuj al 

malliberejo. Krome li dekretis, ke se la judoj ne nomumos tuj reprezentanton, ili 

ĉiuj estos forpelataj de la lando. 

La terurigitaj judoj tuj kunvenis en la sinagogon kaj diskutis pri la ebla 

kandidato. Sed eĉ la plej bonaj regantoj de la "sankta lingvo" ne kuraĝis akcepti 

la proponon reprezenti la judojn, timante ke eble la saĝa pastro ruze 

"enkaptiligos" ilin. 

La etoso estis morna kaj senespera, sed subite leviĝis iu junulo nomata Ŝolem, 

kiu estis tute needukita, preskaŭ analfabeta, kaj diris: "Mi estas preta stari 

kontraŭ la pastro". Ĉiuj treege miris, sed ĉar neniu alia estis preta stari kontraŭ 

la pastro, ili vole nevole sciigis la reprezentanton de la nobelulo pri la elektita 

junulo.  

La morgaŭan tagon kunvenis la tuta vilaĝo en la kortego de la nobelulo. Sur la 

podio, vidalvide la nobelulon, sidis la pastro kaj la juda junulo. La nobelulo 

decidis, ke Ŝolem estos la unua kiu prezentos la demandon.  
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Diris Ŝolem al la pastro: "Kion signifas ANI LO JODEA?" (en la hebrea lingvo: "Mi 

ne scias"). 

Respondis la pastro, kun rideto: "Mi ne scias." 

Aŭdinte tion ĉi ekkriis la nobelulo: "Enkarcerigu lin!" 

Ĉiuj judoj ekkriis pro ĝojo kaj iris festi. Kunveninte en la sinagogo, post la 

kantado kaj la tradicia preĝo al Dio "Benata estu tiu, kiu denove savis nin", 

demandis al Ŝolem la komunumestro: "Bonvolu rakonti al ni, kiu konsilis al vi 

demandi ĝuste tiun ĉi demandon". 

Respondis Ŝolem: "Mi konfesas, ke tiel okazis al mi mem, kiam mi estis knabo 

kaj iris al la klaso. Mi demandis tiam al mia rabeno-instruisto: `Kion signifas en la 

hebrea lingvo la frazo ANI LO JODEA?` Kaj li respondis: `Mi ne scias`. Do, se mia 

rabeno ne sciis, mi opiniis ke ankaŭ la pastro ne scios!" 

 

3.5.2009 

Sinjoro Tadeo 

En pollanda urbeto la filo de la judo Ajzik lernas en ŝtata lernejo. 

Dum renkontiĝo kun Ajzik la instruisto plende diras al li: 

"Mi prezentis al via filo dum la leciono la jenan demandon: `Kiu skribis Pan 

Tadeusz?` Tiam li respondis: `Ne mi.` Mi tiam ege koleris je li." * 

Ajzik: "Nu, tio estas ĝusta. Mi bone konas mian filon: Se li diris, ke li ne skribis 

ĝin, tio signifas ke vere li ne skribis ĝin!" 

Irante eksteren Ajzik rakontas tion al du polaj patroj. 

Diras la unua: "Se judo diras, ke tio ne okazis, supozeble tio jes okazis. Kial? Ĉar 

judoj ofte mensogas." 

Diras la dua: "Eble li tamen skribis ĝin, do pli bone ke li konfesu tion." 

------------------------------------------- 

* Pan Tadeusz (en Esperanto: Sinjoro Tadeo) 

Pola nacia eposo de Adam Mickiewicz skribita en la jaroj 1832-1834. Ĝi estas 

nobelara historio de la jaroj 1811 kaj 1812, kiu konsistas el 12 libroj.  

Antoni Grabowski tradukis ĝin al Esperanto en 1918. 

 
  

http://eo.wikipedia.org/wiki/Popolaj_eposoj
http://eo.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz
http://eo.wikipedia.org/wiki/1832
http://eo.wikipedia.org/wiki/1834
http://eo.wikipedia.org/wiki/Antoni_Grabowski
http://eo.wikipedia.org/wiki/1918
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6.5.2009 

Fumado dum Ŝabato * 

Judo vizitis sian amikon Zelig sabate posttagmeze kaj trovis lin fumanta 

cigaredon. 

Gasto: "Kiel okazas, ke judo fumas dum ŝabato?" ** 

Zelig: "Mi ĵuras al vi ke mi forgesis!" 

Gasto: "Kion vi forgesis? Vi forgesis ke hodiaŭ estas ŝabato?" 

Zelig (ofendita): "Kiel povas judo forgesi la ŝabaton?" 

Gasto: "Kion do vi forgesis? Ĉu vi forgesis, ke estas malpermesate fumi sabate?" 

Zelig: "Ĉu vi konsideras min infano, kiu forgesus tiom simplan aferon?" 

Gasto (kolere): "Kion do vi forgesis?" 

Zelig: "Mi forgesis ke mi estas judo..." 

----------------------------------------- 

* Ŝabato: La "juda sabato", kiu daŭras ekde vendredo fruvespere ĝis sabato 

vesperiĝe. Tiam estas (laŭ la juda religio) la sankta tago, dum kiu oni ne rajtas 

labori, oni diservas ktp. 

** La juda religio malpermesas bruligon de fajro dum Ŝabato kaj ankaŭ 

fumadon.  

 

10.5.2009 

Saĝa juda knabo 

Diras la juda patrino al sia filo: 

"Baldaŭ vi estos 6-jara kaj iros al la lernejo." 

Diras la filo: 

"Kion mi faros tie? Mi ne scias legi kaj skribi..." 

 

13.5.2009 

Fenestra transigo 

En la sinagogo de Ĥelem, la urbo de la malsaĝuloj, rompiĝis fenestro. 

Kunvenis la Ĥelmanoj por trovi kion fari. 

Sugestis unu el ili: "Ĉar estas multaj fenestroj en la sinagogo, ni prenu fenestron 

de alia loko kaj instalu ĝin anstataŭ la rompita fenestro." 
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17.5.2009 

La fidela pedelo 

Judo venis al la rabeno por peti konsilon. Elirinte de la rabena ĉambro li 

demandis la pedelon: "Kial la rabeno senĉese klakigas la fingron?" 

Tuj respondis la saĝa pedelo: "Tio protektas la judojn kontraŭ sovaĝaj 

rabobestoj." 

Judo: "Mi ne aŭdis lastatempe pri judo, kiu estis trafita de sovaĝa besto?" 

Pedelo: "Nu, ĉu vi vidas? Tio funkcias!" 

 

20.5.2009 

Enkonduko: 

Herŝele estas fama figuro en la orient eŭropa juda folkloro. Li baziĝas sur vera 

amuzanta judo, kiu vivis en la dua duono de la 18-a jarcento en la urbo Ostropol, 

Galicio (Osterpolye. Nun en Ukrainio). 

 

Klistero * 

Mortanta judo kuŝis sur la lito. La familianoj vokis Herŝele: "Eble vi sukcesos savi 

lin? La kuracistoj ne sukcesas helpi!" 

Edzino: "Eble uzi kupon?" ** 

Herŝele: "Tio ne helpos." 

Filo: "Eble ordinara sango-eligo?" 

Herŝele: "Ne helpos." 

Filino: "Eble hirudojn?" *** 

Herŝele: "Ankaŭ tio ne helpos." 

Najbaro: "Eble fari al li klisteron?" 

Herŝele: "Ne indas." 

Edzino: "Eble tamen faru klisteron?" 

Herŝele: "Nu, bone. Se vi tiom volas, mi faros al li klisteron. Sed sciu, ke kiam li 

ekkuros al la necesejo, li jam estos en la "Venonta Mondo." (transmondo, 

postmorto, laŭ la juda kredo). 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

* Klistero: injekto de likvo (precipe akvo) per kanulo (tubeto kun ŝprucigilo) en la 

kojlon (la loko ĉe la rektumo) de malsanulo, jen por fek-incitado, jen nutrcele. 

** Kupo: Malgranda "glaso", kiun oni almetas sur la korpon por levi la haŭton 

kaj altiri tien la sangon. (estis uzata en medicino) 
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*** Hirudo: Speco de vermo, kiu suĉas sangon kaj estis medicine uzata. 

 

24.5.2009 

Antisemita ŝerco 

Enkonduko: 

Antisemitoj ofte primokis kaj ŝercis pri "juda nazo". En tiama norda  Eŭropo tre 

ofte la judoj, kiuj geedziĝadis nur inter si, aspektis alie ol la lokanoj. En Ruslando 

kaj Pollando, ekzemple, oni multfoje distingis facile la judojn, pro ilia malhela 

hararo kaj ankaŭ pro... la konturoj de la nazo. 

La israela verkistino-sciencistino Ilana Gomel, kiu naskiĝis en Kievo, rakontis en 

2007 dum intervjuo:  

"Mia patrino estas juda sed mia patro ne. Mi heredis de li la aspekton kaj tial mi 

tute ne aspektis juda. Mi estis blonda kaj tute ne havis "judan nazon". Pro tio 

estis facile al mi kreski en Kievo. Kun mia avino, kiu aspektis juda, mi kiel 

knabino neniam renkontiĝis apud la lernejo, ĉar ŝi ne volis proksimiĝi al ĝi: `Por 

ke oni ne vidu, ke vi havas judan avinon`, ŝi diris." 

 

Juda papago 

Tio okazis en tiama Pollando.  

Judo volis aĉeti birdon por sia edzino. La vendisto prezentis al li papagon, sed la 

prezo estis tre alta. 

Judo: "Tiel multekosta?" 

Vendisto: "Nu, li parolas multajn lingvojn! Jen mi montros al vi." 

Li turnis sin al la papago: "Parlez-vous Francais?" 

Papago: "Oui, Monsieur!" 

Vendisto: "Do you speak English?" 

Papago: "Yes, Mister." 

Vendisto: "Sprechen Sie Deutsch?" 

Papago: "Ja, mein Herr." 

Vendisto: "Czy pan mówi po polsku?"  

Papago: "Tak, proszę pana." 

(La vendisto deziras daŭrigi sed la judo ĉesigas lin)  

Judo: "Sed la jidan lingvon li certe ne konas." 

Tiam respondis la papago jidlingve: "Ke mi ne scipovu la jidan? Kun tia nazo?" 

(jide: "Az iĥ zol niŝt kenen jidiŝ? Mit aza noz?") 
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27.5.2009 

Enkonduko:  

Alta edukado (prefere universitata) de sia fil(in)o estis ĉiam la alta deziro de ĉiu 

juda liberpensulo en  Eŭropo dum la lastaj 1-2 jarcentoj. Malgraŭ la leĝaj kvoto-

limigoj, kiuj ekzistis en kelkaj landoj rilate akcepton de judoj al universitatoj 

("Numerus Clausus"), troviĝis en ili multaj judaj studentoj. 

Ŝerco: Restu tajloro ĉe via laboro (LLZ) 

Juda tajloro havis lernokapablan filon kaj tial li permesis al li plustudi post la 

gimnazio. 

Unue la filo studis juron en fama universitato. Poste li deziris plustudi kaj elektis 

kursojn pri ekonomiko en alia fama universitato. Sed tio ne sufiĉis por la filo, kiu 

petis de la patro ebligi al li studi psikologion. La patro ĉiam konsentis kaj pagis la 

studkotizojn, malgraŭ ke li tute ne estis riĉa.  

Post 9 jaroj revenis la filo al sia patro portante 3 diplomojn kaj diris: "Paĉjo, 

sufiĉas por mi studi!" 

Respondis la patro: "Bone, filo mia. Nu, kion vi decidas nun? Ĉu tajloro por 

virinoj aŭ por viroj?" 

(dankon al Francine el Belgujo) 

 

31.5.2009 

Ne sufiĉas esti prava 

Malriĉa judo iras al rabeno: 

"Mi havas plendon. Kun ŝarĝita ĉaro mi iris sur landvojo. Venis renkonte grafo 

en sia kvarĉevala kaleŝo. 

`Donu vojon, judo!` li kriis jam en malproksimo. 

`Deturniĝu Vi, Grafa Moŝto! Vi ja vidas: mia ĉaro estas kun ŝarĝo.` 

Li deturniĝis. Sed kiam li pasis preter mi, li subite klakigis sian vipon sur mian 

vizaĝon. Ĉu mi pravis, kiam mi petis lin deturniĝi?" 

Rabeno: "Vi pravis, sed por judo ne sufiĉas esti prava, li devas esti ankaŭ saĝa." 

[ El la libro de Tivadar Soros (Teodoro S. Ŝvarc) "Maskerado ĉirkaŭ la morto"] 
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3.6.2009 

Li estas judo, sed li pravas 

Judo estas antaŭ juĝistaro. La juĝisto demandas: 

"Ĉu vi volas diri ion kiel lastan vorton?" 

Judo: "Jes, mi petas malnovmanieran juĝon." 

Juĝisto: "Mi ne komprenas. Kion signifas `malnovmaniera juĝo`?" 

Judo: "Mi klarigos al vi. Antaŭe, kiam la juĝistoj interkonsiliĝis, ili diris: `Li estas 

judo, sed li pravas.` Nuntempe ili diras: `Li pravas, sed li estas judo.` Mi petas do 

la malnovmanieran juĝon." 

[ El la libro de Tivadar Soros (Teodoro S. Ŝvarc) "Maskerado ĉirkaŭ la morto"  

 

7.6.2009 

Konkurenco 

En la ĉefa strato de iu juda urbeto malfermiĝis en la sama domo tri tajloraj 

metiejoj. 

La unua tajloro instalis ŝildon anoncantan jene: "Ĉi tie estas la plej bona tajloro 

en la tuta urbo." 

La dua tajloro starigis la jenan ŝildon: "Ĉi tie estas la plej bona tajloro en la tuta 

lando." 

Tiam venis la tria tajloro kaj skribis okulfrape: "Ĉi tie estas la plej bona tajloro en 

la strato." 

Kara leganto,  

Ĉu dezirante elekti tajloron el inter tiuj tri, vi trovus diferencon inter la 

reklamoj? 

Mi tute ne... 

 

10.6.2009 

Konkurenco (2) 

Ĉu vi memoras la ŝercon de la lasta fojo?  

Temis pri tri najbaraj judaj tajloroj, kiuj instalis afiŝojn: "La plej bona tajloro en la 

urbo", "La plej bona tajloro en la lando" kaj "La plej bona tajloro en la strato." 

Tiu ĉi ŝerco naskigis alian version, kiu fariĝis konata ne nur ĉe judoj. Jen ĝi estas: 

En la ĉefa strato de la urbo malfermiĝis en la sama domo tri nutraĵvendejoj. 

La posedanto de la dekstra vendejo instalis ŝildon anoncantan jene: "Ĉi tie oni 

vendas la plej malmultekostajn manĝaĵojn." 
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La posedanto de la maldekstra vendejo starigis la jenan ŝildon: "Ĉi tie oni 

vendas la plej freŝajn manĝaĵojn." 

Tiam venis la posedanto de la meza vendejo kaj skribis okulfrape: "Enirejo de ĉi 

tie." 

(dankon al Francine el Belgujo) 

 

14.6.2009 

Rabena grumblo 

La rabeno de la urbeto estis senespera pro la konduto de la membroj de la 

komunumo kaj decidis forlasi la urbon. Kiam li anoncis tion al ili, ĉiuj estis tre 

ĉagrenitaj. "Kion ni faru nun?" - demandis la homoj. "Kie ni trovos tiel bonan 

rabenon?" 

Tiam kunvenis la judoj kaj decidis, ke la tri plej riĉaj membroj de la komunumo 

iru al la rabeno kaj klopodu konvinki lin resti en la ofico. Eble ilia riĉeco influos 

lin... 

Menciindas, ke la tri elektitaj riĉuloj estis tre malhonestaj kaj koruptitaj homoj. 

Venis la riĉula triopo al la hejmo de la rabeno kaj petis lin pluresti. Aŭskultinte 

iliajn argumentojn, diris la rabeno: 

"Kion mi povas diri al vi? Se en la urbeto estus nur kvin homoj kiel vi, tiam mi 

certe restus." 

La riĉuloj fariĝis tre kontentaj kaj fieraj, kaj tiam unu el ili diris al la rabeno: "Ni 

dankas vin pro la laŭdo. Sed tute ne estos malfacile trovi en nia urbo pliajn kvin 

homojn, kiuj similas al ni." 

Tiam respondis la rabeno: "Vi ne komprenis min. Ĝuste tio estas la problemo: se 

estus nur kvin homoj kiel vi, mi povus elteni tion. Sed la problemo estas, ke en 

tiu ĉi urbeto troviĝas ĉirkaŭ cent uloj kiel vi!" 

 

17.6.2009 

En la komenco de majo mi dissendis ŝercon nomatan "Fumado dum Ŝabato". Ĝi 

temis pri judo, kiu estis "kaptita" de amiko fumante cigardeon dum Ŝabato, la 

sankta tago de la semajno. 

(por tiuj, kiuj volas relegi ĝin por rememori, mi aldonas ĝin plej sube) 

Jen alia versio, same tre plaĉa kaj tre "juda": 

Fumado dum Ŝabato (dua versio) 
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La tre fama hebrelingva poeto Ĥajim Naĥman Bjalik (1873-1934) studis junaĝe 

en la tre fama Jeŝivao (juda lernejo por religiaj studoj) de la urbeto Voloĵin 

(Blankrusio, Belorusio). Tiam li fariĝadis liberpensulo kaj eĉ komencis 

malplenumi parton de la religiaj devoj. 

Unu sabaton li troviĝis kun du amikoj en sia loĝĉambro fumante cigaredon 

(granda peko!). Hazarde pasis ekstere la rabeno kaj vidis la fumon tra la 

fenestro. Li tuj eniris la ĉambron terurigite kaj riproĉis ilin: "Kiel vi kuraĝas fumi 

dum Ŝabato?" 

Respondis la unua lernanto: "Mi forgesis, ke hodiaŭ estas Ŝabato." 

Diris la dua: "Mi forgesis, ke estas malpermesate fumi dum Ŝabato." 

Diris Bjalik, tute seke: "Mi forgesis fermi la fenestron..." 

(dankon al Teddy el Israelo) 

------------------------------------------- 

La ŝerco sendita la 6-an de majo: 

Fumado dum Ŝabato (unua versio) * 

Judo vizitis sian amikon Zelig sabate posttagmeze kaj trovis lin fumanta 

cigaredon. 

Gasto: "Kiel okazas, ke judo fumas dum ŝabato?" ** 

Zelig: "Mi ĵuras al vi, ke mi forgesis!" 

Gasto: "Kion vi forgesis? Vi forgesis, ke hodiaŭ estas ŝabato?" 

Zelig (ofendita): "Kiel povas judo forgesi la ŝabaton?" 

Gasto: "Kion do vi forgesis? Ĉu vi forgesis, ke estas malpermesate fumi sabate?" 

Zelig: "Ĉu vi konsideras min infano, kiu forgesus tiom simplan aferon?" 

Gasto (kolere): "Kion do vi forgesis?" 

Zelig: "Mi forgesis, ke mi estas judo..." 

----------------------------------------- 

* Ŝabato: La "juda sabato", kiu daŭras ekde vendredo fruvespere ĝis sabato 

vesperiĝe. Tiam estas (laŭ la juda religio) la sankta tago, dum kiu oni ne rajtas 

labori, oni Diservas ktp. 

** La juda religio malpermesas bruligon de fajro dum Ŝabato kaj ankaŭ 

fumadon.  
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22.6.2009 

Karaj 210 "abonantoj", 

Hodiaŭ mi sendas al vi kun fiero la 400-an ŝercon. 

Estas kaŭzo por tosteti, ĉu ne? 

Ĉi-okaze mi deziras esprimi elkoran dankon al la kara gojo Ronaldo el 

Nederlando, al kiu mi sendas anticipe ĉiujn judajn ŝercojn por lingva 

provlegado.  

Do, se vi trovas eraron, kulpigu nur lin... (ruza judo mi estas, ĉu ne?...) 

Ĝis 120! * 

Tsvi-Herŝ estis hipokondriulo. 

Dum unu el siaj oftaj vizitoj ĉe la kuracisto diris al li la doktoro: 

"La ekzameno montras, ke vi povos ĝisvivi la aĝon 100!" 

Tsvi-Herŝ: "Doktoro, ĉu mia stato tiom malboniĝis? Lastan fojon vi diris al mi, ke 

mi povos vivi ĝis 120!" 

__________________________ 

* "Ĝis 120!" - Gratulo tre ofta ĉe judoj, precipe dum ies datreveno de 

naskiĝtago. La signifo estas, ke oni deziras al la gratulato longan vivon. 

Kial oni elektis ĝuste la numeron 120? Eble ĉar Moseo mortis en tiu ĉi aĝo. Aŭ 

eble, ĉar en la unua libro de la Biblio, Genezo, estas skribita: "Kaj la Eternulo 

diris: Ne regos Mia spirito inter la homoj eterne... ilia vivo estu cent dudek 

jaroj." 

Se vi scipovas la anglan, vi povas legi pri tiu ĉi diraĵo en la jena loko: 

http://www.forward.com/articles/1778/ 

Kaj ankaŭ tie: http://www.jewlicious.com/2008/02/until-120-on-two-fronts/ 

 

25.6.2009 

Graco * 

Herŝele prelegis antaŭ la judoj de la vilaĝo kaj klarigis pri (Dia) graco, 

prezentante personan ekzemplon: 

"Unu tagon mi paŝis sur rivera ponto kaj subite ĉirkaŭis min sovaĝaj bestoj. 

Sube la akvo estis tre ŝtorma kaj mi sentis, ke mi troviĝas en vera vivdanĝero. 

Mi do kriis: `Dio, faru al mi gracon kaj savu min!` 

Tiam Dio igis min tuj vekiĝi kaj malkovri, ke ĉio estis nur sonĝo. Benata estu Dio 

la Eternulo, kiu faris al mi gracon!" 

* Graco: Spirita helpo, senmerite donata de Dio al homo por saviĝo.  

http://www.forward.com/articles/1778/
http://www.jewlicious.com/2008/02/until-120-on-two-fronts/
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28.6.2009 

Tri kristaniĝintoj 

Tri sinkonvertitoj (kristaniĝintoj) interparolis apud la katedralo de Kovno 

(nuntempa Kaŭnas). 

Diris la unua: "Kial kaŝi miajn intencojn? Mi kristaniĝis, ĉar mi deziris plibonigi 

mian socian staton." 

La dua diris: "Kaj mi konvertis min al katolikismo, ĉar mi amis kristanan 

junulinon." 

Parolis la tria "eksjudo": "Male al vi, mi plene kredas, ke kristanismo estas la 

sola vera kredo!" 

Reagis tuj la du aliaj: "Ion tian vi rakontu al la kristanoj, ne al ni!" 

 

1.7.2009 

Enkonduko 

Ekde la 18-a jarcento plifortiĝis la sekulariĝo kaj eĉ la asimiliĝo (parta aŭ plena) 

ĉe la judoj: unue en okcidenta  Eŭropo (ĉefe Germanujo) kaj poste en aliaj 

mondpartoj. 

Unu el la karakterizaĵoj de la komenco de tiuj procedoj estas adopto de valoroj, 

kutimoj kaj normoj - kulturaj, religiaj kaj aliaj - kiuj apartenas al la nejudaj 

najbaroj. 

 

Kristnaska abio 

Tio okazis je Kristnasko ĉe parte asimiliĝinta juda familio en Munkeno.  

La familio feste vespermanĝis kaj en la ĉambro staris lumigita kristnaska abio. 

La eta filo Hans-Abrahamo rigardas la belan abion kaj demandas la patron: 

"Paĉjo, ĉu ankaŭ la kristanoj lumigas ĉi-vespere la abion, same kiel ni faras?" 

 

5.7.2009 

Enkonduko: 

Ni scias ke kontraŭ stereotipoj kaj prajuĝoj ne eblas batali... 

Unu el la konataj stereotipoj rilate judojn estis la opinio de la nejudaj 

popolamasoj, ke ĉiuj judoj naskiĝis "komercistoj", ke ili ĉiam elturniĝas facile 

rilate monon ktp. 

Jen tiutipa ŝerco, tutcerte verkita de nejudo... 
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Elturniĝemaj judoj ... 

Nejuda domposedanto, loĝanta ter-etaĝe, luigis la supran etaĝon al juda 

familio, kiu havis multajn infanojn. 

Post iom da tempo tre ĝenis lin la bruo de la infanoj marŝantaj super lia kapo. 

Li menciis tion al sia luanto, kiu respondis, ke se troviĝus en la ĉambro tapiŝo, 

tiu-ĉi absorbus la paŝan bruon. "Sed mi bedaŭrinde ne estas sufiĉe riĉa por aĉeti 

tapiŝon", li aldonis.  

Tiam la posedanto donacis al la judo la bezonatan monon por aĉeti tapiŝon. Iom 

da tempo poste la bruo malaperis. 

Iun tagon, kiam la gojo eniris la loĝejon de sia juda luanto, li rimarkas ke... tute 

ne estis tie tapiŝo. 

Li demandis pri tio la luanton, kiu respondis, ke multe pli urĝis aĉeti novan 

vestaĵon por la edzino. 

Tiam ĉiuj familianoj ricevis pecon da dika ŝtofo, prenitan el la malnova patrina 

robo kaj algluitan sub iliaj hejmaj ŝuoj. Kaj de tiam ne plu estis bruo... 

(dankon al Daniel el Svisio) 

 

8.7.2009 

Kadre de la ŝercoj pri judaj komercistoj, negocado kaj marĉandado: 

Marĉandema paciento 

Juda komercisto vizitis faman kuraciston.  

Post la konsulto li elpoŝigis kaj surtabligis 3 rublojn. 

Kuracisto: "Sinjoro Kremer, por konsultado mi ricevas 10 rublojn!" 

Kremer: "Kaj mi aŭdis de homoj, ke vi postulas pagon de 5 rubloj..." 

 

12.7.2009 

Filo de komercisto 

En la klaso demandas la instruistino al la juda knabo: 

"Se via patro pruntedonos al alia komercisto 150 rublojn je 12% jare, kiom da 

rubloj li gajnos dum unu jaro?" 

Mojŝe: "Almenaŭ 50 rublojn." 

Instruistino: "Vi ne kapablas kalkuli!" 

Mojŝe: "Mi kapablas kalkuli tre bone, sed mi vidas, ke vi tute ne konas mian 

patron!..." 
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15.7.2009 

Peza kesto en vagonaro 

Tio okazis en la trajno iranta de Tiraspol al Kiŝinevo. 

Ruso eniris vagonon kaj vidis, ke sur la sola libera sidloko kuŝas granda kesto, tuj 

apud juda pasaĝero. 

Ruso: "S-ro judo, deprenu la keston de la benko, ĉar mi ne havas sidlokon!" 

Judo: "Lasu min. Mi ne deprenos la keston de la benko!" 

Ruso: "Skandalo! Se vi ne deprenos la keston, mi vokos la konduktoron!" 

Judo: "Lasu min trankvila!" 

Ruso: "Mi tuj vokos la konduktoron kaj ni jam vidos kiu pravas!" 

(li foriras kaj revenas kun la konduktoro) 

Konduktoro (al la judo): "Prenu la keston kaj metu ĝin sub la benkon!" 

Judo: "Mi ne scias kial vi punas min. Ĉu mi pekis? Ĉu mi estas portisto aŭ sklavo? 

Kial vi ordonas al mi porti tiun ĉi pezan keston? Ĝi ne estas mia kesto!..." 

 

19.7.2009 

Karaj legantoj, 

Bv. akcepti la lastan ŝercon antaŭ la kelksemajna somera libertempo. 

Mi esperas renkonti kelkajn el vi dum la Universala Kongreso de Esperanto 

okazonta baldaŭ en Bjalistoko, la urbo en kiu oni rakontadis multe da judaj 

ŝercoj antaŭ pli ol 70 jaroj. 

Ĝis la 23-a de aŭgusto! 

Josi  

 

(Mal)amo al judoj 

Tio okazis en Francujo inter la du mondmilitoj. Maljuna judo, portanta du 

grandajn tekojn, eniras stacidomon en Tuluzo. Li aliras lokan viron kaj 

demandas lin: "Kion vi opinias pri la judoj?" 

Tiam respondas la franco: "Oh, mi alte taksas la judojn. Ili havas belan 

kulturon!" 

La judo trovas alian francon kaj prezentas al li la saman demandon. La viro 

respondas: "Mi tre amas la judojn. Ili estas talentaj kaj diligentaj!" 

La judo serĉas alian viron kaj demandas lin: "Kion vi opinias pri la judoj?" 
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Respondas la franco: "Mi malamegas ilin, ĉiujn ilin!". 

Tiam la judo diras al li: "Tre bone, sinjoro. Mi vidas ke vi estas honesta homo. 

Bv. do fari al mi komplezon kaj gardi miajn tekojn dum mi iros al la necesejo." 

 

22.8.2009 

Kara legant(in)o, 

Mi esperas ke vi ne enuis dum la lastaj 34 tagoj... 

Josi  

Riparinda preĝtuko 

Rabeno Ŝmarjahu rimarkis en la sinagogo, ke la preĝtuko de Simĥa, la tajloro, 

estas ŝirita. 

Rabeno: "Simĥa, ĉu vi ne hontas preĝi en tiom malbelaspekta preĝtuko? Vi 

estas ja tajloro, do kial vi ne mem flikas la ŝiraĵojn?" 

Simĥa: "Mi estas tiom okupata per mia pagata laboro, ke mi ne havas tempon 

kudri mian propran preĝtukon".  

Rabeno: "Se tiel estas, riparu ĝin je mia kosto. Mi pagos al vi unu rublon se vi 

faros tiun ĉi laboron!". 

Pasis kelkaj tagoj kaj la rabeno rimarkis, ke nenio ŝanĝiĝis. 

Rabeno: "Simĥa, mi vidas ke vi ne volas perlabori unu rublon!" 

Simĥa: "Mi ĵuras al vi, rabeno Ŝmarjahu, ke tiom ŝiritan preĝtukon mi ne povas 

ripari kontraŭ malpli ol 2 rubloj!" 

 

26.8.2009 

La kartludanta bofilo 

Grumblis Abrahamo al sia rabeno: 

"Mi eraris kiam mi edzinigis mian filinon kun nehonesta junviro. Mi nun volas ke 

ŝi divorcu de li." 

Rabeno: "Kio okazas kun li?" 

Abrahamo: "Li ne scias ludi kartojn." * 

Rabeno: "Ĉu vi konsideras tion kiel mankon? Mi tre ĝojus se neniu Israelido 

scius kartludi!" 

Abrahamo: "Vi pravas, rabeno, sed la problemo estas, ke mia bofilo ludas!" 

______________________________________________________________ 

* En la parola lingvo (en la jida lingvo kaj ankaŭ en kelkaj aliaj  eŭropaj lingvoj) la 

frazo "Li ne scias ludi" ofte signifas ankaŭ: "Li malbone ludas". 
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("tiu futbalisto ne scias ludi"; "tiu kuiristo ne scias kuiri"; "tiu kantisto ne scias 

kanti") 

 

30.8.2009 

Konfidenca edzo 

Ŝolem, judo el Bjalistoko, fanfaronis al sia amiko: 

"Dum la lastaj 20 jaroj mi ne estis kun virino." 

Ekmiris la amiko: "Kaj kion diras pri tio via edzino Bluma?" 

Ŝolem: "Ĉu mi devas ĉion rakonti al mia edzino?" 

 

1.9.2009 

Sofa partnero 

Mendel la komercisto rakontas al sia amiko: 

"Hieraŭ mi revenis hejmen frue kaj trovis mian edzinon kun mia komerco-

partnero sur la salona sofo." 

Amiko: "Nekredeble! Vi devas divorci!" 

Mendel: "Estas facile diri tion, sed kio okazos kun la infanoj?" 

Amiko: "Do almenaŭ sendu vian partneron al la Diablo." 

Mendel: "Mi ne povas, ĉar li estas tiu, kiu alportis la monon al nia komuna 

firmao." 

Amiko: "Do, ĉu vi intencas fari nenion?" 

Mendel: "Certe mi faros: hodiaŭ mi vendos la sofon..."  

 

Karaj legantoj, 

Kiel vi eble rimarkis, inter la judaj humuraĵoj malmultaj estas la "malĉastaj" 

ŝercoj. 

Aldone al la lastafoja ŝerco pri la "sofa partnero", mi sendas nun plian 

"neprudan" ŝercon. 

 

Ĉu mankas viroj en la urbeto? 

Lastatempe oni rimarkis, ke la ventro de fraŭlino Bejle dikiĝadas. Tiam oni 

demandis ŝin: "Ĉu vi gravediĝis? De kiu?" 

Respondis ŝi: "De la rabeno." 

Kiam la rabeno aŭdis tion, li tuj vokis ŝin. 

Rabeno: "Mia filino, mi aŭdis ke vi estas graveda." 
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Bejle: "Jes." 

Rabeno: "De kiu?" 

Bejle: "De vi, Rabeno." 

Rabeno: "De mi? Sed mi neniam renkontis vin ĝis nun!" 

Bejle (plorante): "Rabeno, antaŭ kelka tempo venis al vi mia onklino, kiu petis 

helpon pro tio, ke ŝi ne sukcesas gravediĝi. Tiam vi donis al ŝi sanktan akvon por 

trinki. Unu tagon ankaŭ mi ŝteltrinkis de tiu ĉi botelo." 

Rabeno (ridante): "Filino mia, tiu ĉi sankta akvo utilas nur kiam estas ankaŭ 

viro..." 

Bejle: "Nu, rabeno, ĉu mankas viroj en nia urbeto?" 

 

9.9.2009 

Sekureco per serureco 

Abrahamo, loĝanto de malproksima urbeto, estis sendita de sia komunumo al la 

granda urbo. 

Li atingis la urbon, enhoteliĝis kaj decidis tuj viziti la ĉefstraton. Antaŭ ol foriri li 

ŝlosis la valizon per pendseruro. 

Reveninte poste al sia ĉambro li vidis, ke sur la valizo pendas du seruroj. 

Li tuj vokis la hotelestron kaj plende diris: 

"Mi ligis unu seruron, por ke oni ne prenu ion ajn el mia valizo. Sed kion signifas 

tiu ĉi dua seruro?" 

Hotelisto: "Ĝin mi metis: por ke oni ne metu ion ajn en vian valizon." 

 

13.9.2009 

Savo de vivo estas pli grava ol religiaj ordonoj 

Enkonduko: 

La juda religio permesas malplenumon de la religiaj ordonoj nur en la jena kazo: 

kiam homo troviĝas en vivdanĝero kaj oni povas savi lin. 

Ekzemple, se judo severe malsaniĝis dum Ŝabato, oni rajtas veturigi lin al 

hospitalo (malgraŭ ke estas malpermesate veturi per aŭtomobilo dum tiu ĉi 

sankta tago). 

Alia ekzemplo: se kuracisto decidas, ke malsanulo nepre devas manĝi/trinki 

dum la tre sankta fastotago Jom Kipur, tio religie ebligas al la malsanulo ne fasti. 

La homa vivo ja superas ĉion ajn!  
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Anekdoto  

Tio okazis en Pollando antaŭ kelkaj jarcentoj, kiam judoj servis kiel imposto-

kolektantoj por la polaj nobeloj (terposedantoj). 

Tia judo vizitis "sian" grafon kaj trovis lin manĝanta ŝinkon kaj trinkanta vinon. 

Grafo: "Bonvolu sidiĝi kaj manĝi kun mi." 

Judo: "Mi ne rajtas manĝi porkaĵon." 

La grafo finis manĝi la ŝinkon kaj plenigis du glasojn da vino: unu por li kaj unu 

por la judo. 

Judo: "Ankaŭ vian vinon mia religio ne permesas al mi trinki." (ĉar trinkado de 

"fremda vino" estas malpermesata) 

Grafo: "Strangaĵo! Kaj se vi troviĝus en la vojo kaj restus sen iuj ajn manĝaĵoj kaj 

trinkaĵoj, ĉu ankaŭ tiam vi rifuzus preni ilin de mi?" 

Judo: "Ne, tiukaze mi ne rifuzus, ĉar savo de homa vivo estas pli grava ol 

plenumo de la religiaj ordonoj." 

Tiam la koleriĝinta grafo eksaltis, prenis sian revolveron, celis la koron de la judo 

kaj diris: "Se vi ne trinkos nun la vinon, mi pafmortigos vin!" 

La judo ektimis kaj tuj eltrinkis la tutan glason. 

Grafo: "Ne koleru je mi. Mi nur ŝercis kun vi." 

Judo (balbutanta): "Koleri? Tute ne. Sed estas domaĝe, ke vi ne ŝercis kun mi 

iom pli frue: kiam vi manĝis la ŝinkon..." 

 

16.9.2009 

Nur per forto 

Du "talmudistaj" judoj veturis per ĉaro kaj atingis iun lokon, kie la vojo estis 

barita per ŝtonegoj. Tiam ili, laŭ la talmudista maniero, komencis diskuti, kion ili 

devos fari por povi daŭrigi la veturon. 

Post kelkaj minutoj alvenis de la alia direkto ĉaro kun du gojoj. Vidinte la 

ŝtonegojn ili tuj elĉariĝis kaj komencis translokigi la ŝtonojn kaj per tio liberigi la 

pasejon. 

Diris unu judo al sia amiko: "Berl, vidu tiujn gojojn: ili faras ĉion nur per forto!" 

 

20.9.2009 

Ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu (LLZ) 

Tre malriĉa juda vilaĝano veturis al la granda urbo. Tie li venis al la hejmo de sia 

tre riĉa parenco kaj petis de li monhelpon. 
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La parenco donacis al li grandan monsumon, sed tuj diris al li: "Mi petas vin 

reveni NUR kiam okazos ĉe mi granda ĝojfesteno!" 

La judo foriris, sed post kelkaj horoj revenis. 

Riĉulo: "Sed mi petis de vi reveni, nur kiam okazos ĉe mi ĝojfesteno!" 

Malriĉulo: "Jes, sed dumvoje mi ekpensis, ke nun vi kaj via edzino certe 

ĝojfestas pro tio, ke mi foriris kaj ne restis ĉe vi por la nokto, do mi decidis 

reveni..." 

Al ĉiuj judaj legantoj mi deziras Feliĉan Novan Jaron! (hebree: ŜANA TOVA) 

Josi 

 

23.9.2009 

Danĝera ponto 

Dum multaj jaroj suferegis Gecel de sia malbonkora edzino, kiu senĉese 

blasfemis kaj insultis lin. 

Finfine ŝi malsaniĝis kaj mortis.  

Dum la enteriga ceremonio, kiam la akompanantoj transiris ponton, la portilo 

("lito") de la mortinto falis teren. Pro la forta bato la "morta" virino tuj vekiĝis 

kaj reviviĝis. 

Ŝi revenis hejmen kaj daŭrigis ĉikani la edzon kaj detrui lian vivon. 

Post unu jaro ŝi mortis. Kiam la portistoj de la lito atingis la ponton, diris al ili la 

edzo: "Ĉi tie atentu bone. Tio estas danĝera loko!..." 

 

23.9.2009 

Kara samidean(in)o, 

Kiel vi eble rimarkis, Google ofte metas  ĉe sian hejmpa ĝon iun specialan 

desegnaĵon por noti datrevenojn de historiaj okazintaĵoj, naski ĝoj de famaj 

personoj k.s.  

{ Vi povas vidi ekzemplon  ĉe 

http://www.scpr.org/programs/airtalk/2009/09/21/google-doodles-cool-

controversial/ } 

Ekzistas bona ebleco, ke, almenaŭ en selektitaj landoj (ekz-e Pollando), oni 

rekonos la 150-an datrevenon de Zamenhof, la 15-an de decembro -- se 

esperantistoj tion proponus.  

Bonvolu proponi tion prefere en simpla anglalingva mesaĝo  ĉe 

proposals@google.com, kaj konvinki aliajn samon fari.  

http://www.scpr.org/programs/airtalk/2009/09/21/google-doodles-cool-controversial/
http://www.scpr.org/programs/airtalk/2009/09/21/google-doodles-cool-controversial/
mailto:proposals@google.com
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27.9.2009 

"Kiu tro ripozas, baldaŭ almozas." (LLZ) 

Almozulo 

Riĉulo admonas ĝenantan almozulon sojle de la pordo: 

"Vi denove venis? Hieraŭ vi diris, ke vi estas bankrotinta komercisto. Kial do 

hodiaŭ vi diras, ke vi estas bankrotinta muzikisto?" 

Almozulo: "Ĉio-ĉi estas vero. Nuntempe, dum malfacilaj tempoj, ne eblas travivi 

per nur unu profesio." 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

30.9.2009 

Juda bonkoreco 

S-ro Kohn invitas al sia hejmo s-ron Kovacs, la estron de la juda komunumo en 

Hódmezővásárhely. 

Kohn: "Lastatempe mi fartas tre malbone kaj mi sentas, ke mi baldaŭ mortos. 

Tial mi volas skribi testamenton kaj heredigi 500,000 forintojn al nia 

komunumo, por helpi al malriĉuloj, orfoj kaj malsanuloj." 

Kovacs: "Sed, pardonu, s-ro Kohn. Ĉu vi entute havas tiom da mono?" 

Kohn: "Ne, mi ne havas eĉ unu groŝon." 

Kovacs: "Do kial vi testamentas?" 

Kohn: "Por ke ĉiuj vidu, ke mi havas bonan judan koron!" 

(dankon al Gabi el Israelo) 

 

4.10.2009 

Pli bona deklaro ol ŝtelaro 

"Mia kara", diras Sara al sia edzo, la aferisto. "Tiu ĉi kasisto via, pri kiu vi opiniis, 

ke li estas honesta homo..."  

Edzo (ekkriante): "Aj, mia koro! Kio okazis?" 

Sara: "Li hodiaŭ faris al mi am-deklaron..." 

Edzo: "Ho, dank' al Dio!... Kaj mi jam pensis, ke li forkuris kun mia mono..." 

(dankon al Nina el Pollando) 
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7.10.2009 

Kokinoj kaj konsiloj 

Tio okazis en la urbeto Dąbrowa Białostocka. Juda kokinaro-posedanto venis al 

la rabeno: 

"En la lastaj tagoj mi trovas ĉiumatene mortan kokinon. Kion mi faru?" 

Rabeno: "Jen mia konsilo: prenu ajlo-bulbon, envolvu ĝin en tolaĵon kaj metu 

ĝin ĉe la pordo de la kokinejo. Espereble tio helpos!" 

Post kelkaj tagoj revenas la judo al la rabeno: 

"Tio ne helpis. Daŭre mortas kokino ĉiutage." 

Rabeno: "Jen nova konsilo: farbu la kokinejan barilon per verda koloro." 

Post kelkaj tagoj reaperas la judo: "Ankaŭ la farbado ne helpis. La kokinoj daŭre 

mortas." 

Rabeno: "Do, aldonu pli da paneroj al la nutraĵo de la kokinoj." 

Pasis semajno. La judo denove aperas ĉe la rabeno kun la sama grumblo. 

Rabeno: "Diru al mi, ĉu restis al vi ankoraŭ multaj kokinoj, ĉar konsilojn mi havas 

ankoraŭ multajn."  

 

11.10.2009 

Salitaj terpomoj 

Malriĉulo gastis dum kelkaj tagoj ĉe malproksima parenco. Li manĝis kaj trinkis 

kaj aspektis tre kontenta, tute ne montrante emon forlasi. 

Tiam tro tedis la afero al la dommastrino kaj ŝi demandis lin: "Kiun manĝaĵon vi 

tute ne amas?" 

Respondis li: "Terpomojn." 

Tiam la virino komencis kuiri al la gasto nur terpomojn, tri fojojn tage. Sed je ŝia 

granda miro li manĝis tion kun granda apetito. 

Virino: "Kiel povas esti, ke vi diris al mi, ke vi ne amas terpomojn?" 

Gasto: "Ĝuste tiel estas. Sed terpomoj kun salo? Ilin mi amegas!"  

 

14.10.2009 

Juda limonado 

Internacia firmao deziris reklami en Israelo sian limonadon. Ili preparis belan 

grandegan ŝildo-reklamon, kiu konsistis el la jenaj tri "kronologiaj" bildoj, kiuj 

aperas unu apud la alia: 
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Unua bildo: Viro kuŝas en suna tago sur la plaĝo de Tel-Avivo, senforta kaj 

duonsvenanta. 

Dua bildo: La sama viro trinkas tiun limonadon. 

Tria bildo: La sama viro, plene refreŝiĝinta kaj energiplena. 

Post kelkaj tagoj telefonas la brita ĉefdirektoro de la firmao al lia reprezentanto 

en Tel-Avivo, ankaŭ brito: "Nu, kiaj estas la rezultoj de nia reklamado?" 

Respondis la brito: "Mi bedaŭras, sed ni fuŝis: ni forgesis, ke la judoj legas de la 

dekstra flanko maldekstren..." 

(dankon al Barry el Usono) 

 

18.10.2009 

Fiŝo en bazaro 

Vendrede en la bazaro. Gitel (= virina nomo) vendas fiŝojn. Ĉirkaŭ ŝi estas multe 

da klientoj. Apud la bankuvo de la fiŝoj cirkulas judo en kitelo (kitelo: vasta 

manikhava vesto, kiu estis - kaj plu estas - uzata de la judaj piuloj). Li ofte 

kliniĝas, rigardas la fiŝojn kaj demandas pri la prezoj. Li ne scias, ke Gitel tre 

atente rigardas lin. 

Subite li malrapide foriras de la loko. 

Gitel kuras post li, kaptas lian manikon kaj diras: "Ho ve! Aŭ vestu pli longan 

kitelon aŭ ŝtelu pli mallongan fiŝon!..." 

(dankon al Nina el Pollando) 

Aldono: 

Mi konfesas, ke tiu ĉi ŝerco ne estas aparte ridiga, sed tamen ĝi havas kelkajn 

trajtojn de la juda humuro: 

1. Vivo de la "simplaj" judoj en la bazaro, kiam oni faras la nutraĵ-aĉetojn por 

sabato. 

2. Vivsaĝeco kaj ruzeco de la judaj vendistinoj. 

3. Kaŝita kritiko de la pia judo, kiu malgraŭ lia pieco pekas ŝtelante fiŝon. 

 

21.10.2009 

"Ĥucpe"  

Multaj el vi konas la jidan vorton ĤUCPE (hebree: ĤUCPA), kiu signifas 

senhontan impertinentecon. 

Ĝi estas uzata nuntempe en la usonangla kaj kelkfoje ankaŭ en aliaj lingvoj. 
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( angle: http://en.wikipedia.org/wiki/Chutzpah ; Germane: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chuzpe; Ruse: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0 ) 

Jen anekdoto pri "Ĥucpe", rakontita antaŭ multaj jaroj en Novjorko: 

Maljuna judino staris ĉiutage (escepte de sabato kaj dimanĉo) en la stratangulo 

kaj vendis kukojn kontraŭ 25 cendoj. Ĉiutage tagmeze pasis juna viro, kiu laboris 

en apuda oficejdomego kaj iris tiam tagmanĝi. Li ĉiutage donis al la virino 25 

cendojn, sed neniam prenis kukon. Tiel okazis dum tri jaroj. La vendistino kaj la 

"kliento" neniam parolis unu kun la alia. 

Unu tagon, kiam la viro donis al ŝi la monerojn, ŝi diris al li: "Sinjoro, dankon al 

vi. Vi estas bona kliento. Sed mi devas diri al vi, ke ekde hodiaŭ la prezo de la 

kuko plialtiĝis al 30 cendoj." 

(Ĥucpego, ĉu ne?...) 

(dankon al d-ro Jicĥak el Israelo) 
 

25.10.2009 

Amu vian proksimulon kiel vin mem (Levidoj 19) 

Juda komercisto havis kelkfoje "bonajn jarojn" kaj kelkfoje "malbonajn jarojn".  

Kiam li sukcesis multon gajni, li petis de sia edzino bruligi vendredvespere 

malgrandajn ŝabatajn kandelojn. Sed kiam li havis komercajn malsukcesojn, li 

petis de ŝi bruligi grandajn ŝabatajn kandelojn. 

Demandis lin lia filo: "Paĉjo, kial vi petas tion de panjo?" 

Respondis la komercisto: "En la Biblio estas skribata "Amu vian proksimulon kiel 

vin mem", do ĝuste tiel mi agas: Kiam miaj negocoj prosperas kaj mi ĝojas, mi 

bruligas etajn kaj mizerajn kandelojn, por ke niaj najbaroj kredu, ke mi perdis 

monon kaj tiam ankaŭ ili ĝojos. Sed kiam mi perdas monon kaj estas malĝoja, 

mi bruligas grandajn kandelojn, por ke niaj najbaroj pensu, ke mi havis grandajn 

profitojn kaj tiam ankaŭ ili malĝojos. 

 

28.10-2009 

Kiu filo estas mia? 

Diras Izak al sia edzino:  

"Sara, tiu ĉi nia kvara filo aspektas tute alie ol la tri antaŭaj. Konfesu, Sara, ke li 

ne estas mia!" 

Sara:"Ne freneziĝu, Izak. Ĝuste tiu-ĉi estas la via!" 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chutzpah
http://de.wikipedia.org/wiki/Chuzpe
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хуцпа
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1.11.2009 

Ne gravas sed jes gravedas 

- "Izak, nia Sara estas graveda." 

- "Ne eblas! Ŝi ĉiam sidas hejme, neniun viron ŝi vidas." 

- "Kaj la juna ĝardenisto, kiu unu monaton loĝis en ŝia ĉambro?" 

- "Ne eblas. Inter ili estis ekrano." 

- "Kaj se li ŝovis ĝin flanken?" 

- "Do eble tiel." 

Klarigo: Tiu ĉi anekdoto (anekdoto, ne ŝerco) estas tipe juda, ĉar ĝi konsistas el 

demandoj kaj respondoj kaj el asertoj kaj esprimado de duboj. Tio karakterizas 

la manieron de la (religia) studado de la Talmudo ĉe la judoj: diskuto inter du aŭ 

pli da lernantoj, kiuj klopodas konvinki unu la alian, prezentas "cerbo-akrigajn" 

demandojn kaj kontraŭopiniojn, serĉas logikaĵojn ktp.  

 

4-11-2009 

Ne demandu tro! 

Kia demando, tia respondo (LLZ) 

Enkonduko: 

"Demandoj kaj respondoj" estas grava elemento ĉe la juda religio. Temas pri 

demandoj rilate la religian leĝaron, kiuj tuŝas ĉiujn aspektojn de la vivo kaj kiuj 

estis prezentitaj al la prasaĝuloj kaj al la rabenoj laŭlonge de la lastaj 2,000 jaroj.  

Granda parto de la Talmudo inkludas debatojn kaj respondojn sekve de 

demandoj faritaj de la saĝuloj mem aŭ eĉ de simplaj homoj. Ĉar la leĝoj de la 

juda religio estas tre komplikaj kaj tuŝas ĉion ajn, disvastiĝis en la Diasporo tuta 

ampleksa "ĝenro" de demandoj (far la "simplaj" homoj) kaj respondoj (far la 

rabenoj) kaj aperis centoj da libroj kun demandoj kaj respondoj. 

Jen tri tute hazardaj ekzemploj por demandoj:  

- Ĉu invitito rajtas iri al geedziĝa festo, se ĝi okazas ĝuste en la datreveno de la 

morto de lia patrino?  

- Ĉu estas permesate veturi per lifto dum Ŝabato eĉ se ĝi funkcias aŭtomate 

("Ŝabata lifto")?  

- Ĉu oni rajtas ne manĝi kaj ne trinki vinon dum sabato ĉar la postan tagon oni 

havas medicinan ekzamenon, kiu postulas fastadon dum 24 horoj? 

Kelkfoje oni duonŝerce diras inter judoj, ke pli bone estas ne demandi, ĉar se 

oni faras iun agon tute naive, sen antaŭdemandi, oni ne estas pekanto... 
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La jena moderna ŝerco tute ne estas ligita al religio, sed ĝi aludas je tiu diraĵo. 

Ĉu oni rajtas fumi en aŭtobuso?  

Pasaĝero: "S-ro ŝoforo, ĉu oni rajtas fumi en la buso?" 

Ŝoforo: "Nepre ne!" 

Pasaĝero: "Sed mi vidas, ke sur la planko de la buso kuŝas multaj cigaredaj 

restaĵoj. Kiel do tio povas esti?" 

Ŝoforo: "Tio apartenas al pasaĝeroj, kiuj ne faras demandojn." 

(nu, tio okazis antaŭ 30 jaroj...) 

 

8.11.2009 

Plenumi unu deziron 

Renkontiĝis germano, ruso kaj judo. Malsupreniris al ili la anĝelo de Dio kaj diris: 

- Mi povas plenumi po unu vian deziron. 

- Mi deziras, ke ne estu komunistoj, diras la germano.  

- Mi deziras, ke ne estu faŝistoj, diras la ruso. 

- Nu, kion diri? - diras la judo. Se Vi plenumos iliajn dezirojn, do mi petas por mi 

taseton da kafo. 

(dankon al Boris el Usono) 

 

11.11.2009 

Hundo bojanta sed ne leganta 

Tio okazis en la ĉirkaŭaĵo de Krynica, fama kurac- kaj ripozloko en Pollando. Laŭ 

kampa vojeto iris rabeno kun pedelo de sinagogo. Subite de apuda vilaĝana 

korto forkuris hundego kaj komencis boji laŭte. 

Tiam la rabeno komencis forkuri en la direkton de la kuracloko. 

Pedelo: "Rabbi, kial vi forkuras? Ja la Talmudo (la juda leĝaro) diras, ke hundo 

ne tuŝos per dentoj instruitulon."  

Rabeno (plukurante): "Ĉi-tio estas vero, sed ĉu hundoj legas Talmudon?" 

(dankon al Nina el Pollando) 
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15.11.2009 

Ne mensogu! 

Unu sabaton en la sinagogo la rabeno anoncis, ke la venontan sabaton li 

predikos pri la peko de mensogado. Li diris: "Mi petas vin legi hejme ĝis tiam 

ĉapitron 28 el la libro Levidoj (la tria libro de la Malnova Testamento)." 

Venis sabato. Post la matena preĝo, tuj antaŭ la prediko, diras la rabeno al la 

vira publiko: "Kiu el vi legis hejme ĉapitron 28 el Levidoj?" 

Tiam ĉiuj manoj estis supren levitaj. 

Ridetis la rabeno kaj diris: "Levidoj havas nur 27 ĉapitrojn. Nun mi komencos 

paroli pri la peko de mensogado!" 

 

18.11.2009 

Kompleta divido 

Du maljunuloj venis al restoracio kaj mendis unusolan pladon de kokinaĵo, 

terpomoj kaj salato. Ricevinte la pladon, la edzo tranĉdividis la kokinaĵon en du 

egalajn partojn kaj metis la duonon en la edzinan teleron. Poste li prenis 

duonon de la terpomoj kaj duonon de la salato kaj metis ilin en ŝian teleron. 

La rigardanta kelnero ne povis plu elteni (nu, ankaŭ li estis judo...) kaj demandis 

la edzon: "Sinjoro, kial vi ne mendis du pladojn?" 

Respondis la edzo: "Mia edzino kaj mi ĉiam dividas ĉion!" 

Tiam la edzo komencis manĝi dum la edzino estis sidanta trankvile kaj ankoraŭ 

ne manĝis. 

Denove la kelnero ne povis elteni kaj demandis ŝin: "Sinjorino, kial vi ne 

manĝas?" 

Respondis ŝi: "Mi atendas la dentojn". 

 

22.11.2009 

Saĝa juda edzino 

Tio okazis en malgranda israela urbo. La urbestro kaj lia edzino preterpasis 

konstruatan domon, ĉe kiu staris grupo da masonistoj.  

Unu el ili kriis al la edzino de la urbestro: "Hej, Sara, kiel vi fartas?" 

Respondis ŝi: "Tre bone, Avi. Mi ĝojas vidi vin denove." Kaj ŝi prezentis la viron 

al sia edzo. 

Kiam ili daŭrigis marŝi, demandis la edzo: "De kie vi konas lin?" 

Edzino: "Ni lernis en la sama klaso. Tiam mi eĉ deziris edziniĝi kun li." 
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Edzo (ridetanta): "Nu, ĉu vi vidas kiom bonŝanca vi estas? Se mi ne estus 

aperinta tiam, vi estus hodiaŭ edzino de masonisto!" 

Edzino (senhezite): "Ne vere: Se mi edziniĝus kun li, li nuntempe estus 

urbestro!" 

 

25.11.2009 

Lasta peto 

Teroristoj invadis sinagogon dum juda festotago kaj prenis garantiulojn 

(ostaĝojn). Sed ĉar la aŭtoritatoj rifuzis plenumi iliajn postulojn, ili prenis el la 

kaptitoj tri judajn postenulojn kaj deklaris, ke ili baldaŭ murdos tiujn. Temis pri 

la loka rabeno, la sinagoga administranto (hebree: Gabaj) kaj la sinagoga pedelo 

(hebree: Ŝamaŝ). 

Diris la ĉefteroristo al la triopo: "Antaŭ ol esti mortigataj, vi rajtas fari vian 

lastan peton." 

Unue parolis la maljuna rabeno: "Dum la tuta vivo mi revis, ke mi predikas dum 

tiu ĉi grava festotago, kaj mi decidis plenumi tiun revon ĉi-jare. Do, dum la lasta 

jaro mi preparis min tre multe kaj la teksto estas jam preta. Permesu al mi do 

fari hodiaŭ la predikon." 

Poste parolis la administranto: "Mi la tutan vivon enviis la belvoĉan sinagogan 

kantoron (hebree: Ĥazan). Nun estas mia unua kaj lasta okazo kanti de sur la 

podio la ĉefan preĝon de tiu ĉi tago. Bv. permesi tion al mi." 

Nun venis la vico de la pedelo, kiu diris: "Mia deziro estas, ke oni mortigu min 

unua." 

 

29.11.2009 

Kirlenda teo * 

(tipa talmudista anekdoto) 

La lernanto Mordĥe demandas la saĝan instruiston-rabenon:  

"Pro kio estas la teo dolĉa: ĉu pro la sukero aŭ pro la kirlado?" 

Rabeno: "Pro la kirlado, kompreneble." 

Mordĥe: "Do, tiukaze, pro kio ni metas en ĝi sukeron?" 

Rabeno: "Por ke ni sciu ĝis kiam ni devas kirli." 

(dankon al Gabi el Israelo) 

------------------------------------------- 

* Kirli: Komuniki al likvo rapidan turniĝan movon. 
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2.12.2009 

Judo neniam mortas pro malsato 

La servisto rakontis al la rabeno en la juda "Ŝtetlo" * Radzilow, ke iu loka judo 

mortis pro malsato.  

Rabeno (kolere): "Ne estas eble, ke judo mortu pro malsato! Kial li ne venis al la 

komunumo por peti monhelpon?" 

Servisto: "Ĉar li hontis." 

Rabeno: "Nu, ĉu mi ne diris al vi, ke judo neniam mortas pro malsato?! Li ja 

mortis ne pro malsato, sed pro fiereco!" 

(dankon al Gabi el Israelo) 

------------------------------------------- 

* "Ŝtetlo": 

En la jida lingvo oni prononcas Ŝtetl aŭ Ŝtetel aŭ Ŝtjetl. Signifo: (juda) urbeto. 

La vorto estas paralela al la germana Städtle (malgranda Stadt, do eta urbo). 

Dum la generacioj oni komencis nomi tiumaniere ĉiun malgrandan loĝlokon 

(urbeton, vilaĝon), en kiu la plimulto de la loĝantoj estis judoj. 

Temas pri la tipa loĝloko de la judoj en orienta  Eŭropo (ĝis la dua mondmilito, 

kompreneble), ĉefe en teritorioj de la historia Pollando, antaŭ ĝia disdivido. Tiuj 

teritorioj apertenas nuntempe al la jenaj ŝtatoj: Pollando, Ukrainujo, Belaruso, 

Litovujo kaj Latvujo kaj parte ankaŭ al Rumanujo kaj Hungarujo. 

En la Ŝtetlo oni parolis jide, oni travivis (religian, kulturan, socian, edukan ktp) 

judan vivon en komunumo kaj oni ankaŭ... rakontis ŝercojn pri judoj kaj gojoj... 

 

6.12.2009 

Soldato en la Armeo de Dio 

En Jom Kipur, la plej sankta tago por judoj, renkontas la rabeno en la sinagogo 

s-ron Frum, kiu vizitas la sinagogon nur unu fojon dum la jaro. 

Rabeno: "Mi ĝoje bonvenigas vin, Blum. Mi invitas vin aliĝi al la Armeo de Dio 

kaj viziti nin pli ofte." * 

Frum: "Mi jam apartenas al la Armeo de Dio." 

Rabeno: "Kiel tio povas esti? Vi ja alvenas nur unu fojon jare." 

Frum (flustre): "Mi apartenas al la Sekreta Servo!" 

(dankon al Merle el Kanado) 

------------------------------------------- 
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* Armeo de Dio: "virtuala" nomo de tiuj, kiuj adoras kaj servas Dion: tiuj, kiuj 

preĝvenas al la sinagogo ĉiutage ktp. 

Ah, pardonon. Eraro mia. Temas pri la sama homo. Blum alvenis ERARE el alia 

ŝerco... 

Mi esperas ke la aliaj legantoj ne atentu tiun ĉi kontraŭdiron... 

Amike salutas, 

Josi 

 

9.12.2009 

Estu/Ne estu sana 

Froim (Efraim) Goldberg intencas veturi al Varsovio. Dum lia foresto en la 

vendejo lin anstataŭos lia bopatro. Antaŭ ol foriri li diras al sia bopatro: "Estu 

sana, paĉjo, kaj prizorgu bone la aferojn!" 

Post duonhoro li revenas al la vendejo, tre nervoza, kaj ĉe la sojlo laŭte diras: 

"Paĉjo, ne estu sana! Mi maltrafis la trajnon!" 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

13.12.2009 

Tipa juda respondo 

Joske demandas sian amikon: 

"Diru, Mojŝe. Kiom da mono vi bezonas en unu monato por kovri ĉiujn viajn 

elspezojn?"  

Mojŝe: "Mi ne scias precize: mi neniam havis tiom multe...." 

(dankon al Gabi el Israelo) 

 

16.12.2009 

Iri, veturi kaj sidi 

Oni akuzis Herŝel pri ŝtelado, juĝis lin kaj tiam li ricevis la jenan punon: sidi en 

malliberejo en la proksima urbo. Oni instrukciis lin mem veturi tien per la trajno. 

Kiam li atingis la stacidomon, li renkontis amikon. 

Amiko: "Kien vi iras, Herŝele?" 

Herŝel: "Mi iras veturi por sidi". 

 

20.12.2009 
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Enkonduko 

Iom antaŭ la festo SUKOT ("Festo de la Laŭboj") ĉiu juda familio devas konstrui 

laŭbon * por tie almenaŭ manĝi dum tiu ĉi 7-taga festo. Temas pri ordono kiu 

aperas en la Biblio: En laŭboj loĝu dum sep tagoj. Tio okazas por memorigi la 

eliron de la hebreoj el Egiptujo, ĉar ili loĝis en laŭboj en la dezerto. 

Juda laŭbo 

Pia judo, kiu loĝas en tre riĉa kvartalo en Novjorko, konstruis laŭbon (hebree: 

SUKA) sur sia balkono por la festo Sukot. Li konstruis ĝin jam kelkajn tagojn 

antaŭ la festo. 

Lia najbaro plendis, dirante ke tio malbeligas la aspekton de la domo. Sed la 

judo rifuzis malmunti la laŭbon, dirante ke lia religio devigas lin fari tion ĉiujare 

dum 7 tagoj. 

Tiam la najbaro procesis kontraŭ la judo ĉe "rapida juĝejo". 

La kunsido okazis unu tagon antaŭ la komenciĝo de la festo. Juĝisto Ginsburg 

(ankaŭ judo...) aŭskultis ambaŭ flankojn kaj tiam diris riproĉe al la judo: “Ĉu vi 

ne komprenas, ke vi loĝas en luksa najbarejo? Vi respektu tion! Vi ne rajtas 

munti malbelan kabanaĉon sur tia bela strato! Mi ordonas, ke vi devas 

malkonstrui la laŭbon plej malfrue post naŭ tagoj! 

------------------------------------------- 

* Laŭbo: Artefarita konstruaĵo el folioj aŭ arbetoj en ĝardeno. 

 

23.12.2009 

Ŝvito 

"Kiu ŝvitas, tiu profitas." (Zamenhof) 

Natan estis tre riĉa judo el Ĥerson (Херсон) sed li estis ankaŭ tre tre avara. Foje 

li severe malsaniĝis. Tiam s-ro Felĉer, kiu vartis lin ĉelite, ripetadis konstante, ke 

nur forta ŝvitado povas savi la riĉulon de la glavo de la Anĝelo de la Morto. 

Sed bedaŭrinde la frunto de la malsanulo estis ĉiam seka kiel pergameno, kaj la 

piedoj kaj manoj restis malvarmaj kiel glacio. 

Tiam Natan decidis verki testamenton, kaj por ricevi difavoron, li decidis dediĉi 

parteton de siaj posedaĵoj por filantropia agado. Li alvokis la sekretarion de la 

juda komunumo kaj suspirante peze diktis al li: "Skribu! Mi donacas por domo 

de maljunaj..." 

"Por domo de maljunaj...", ripetis la sekretario. 
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Tiam la malsanulo svingas la manojn kaj diris: "Oj, ne skribu plu! Mi jam 

ŝvitas!..." 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

27.12.2009 

Dieto al ĉevalo 

Enkonduko: 

En Israelo tiu ĉi juda anekdoto estas tre konata, sed tamen oni konas ĝin ankaŭ 

ĉe kelkaj aliaj popoloj. 

Avara judo havis laborĉevalon. Unu tagon li pensis: mi povos ŝpari monon se mi 

donos al la ĉevalo iom malpli da nutraĵo. Kaj li decidis malaltigi la kvanton je 100 

gramoj. 

La postan tagon li rimarkis, ke nenio okazis al la ĉevalo kaj ke li daŭrigas labori 

kiel antaŭe. 

Tiam li pensis: Eble mi malpliigos la kvanton de la nutraĵo je pliaj 100 gramoj, kaj 

per tio mi ŝparos pli da mono. 

Kaj tiel li faris. Kaj li rimarkis poste, ke tio ne influis la laborkapablon de la 

ĉevalo. 

Tiam li denove pensis: Eble mi malpliigos la kvanton de la nutraĵo je pliaj 100 

gramoj.  

Kaj tiel li faris. Kaj li rimarkis poste ke tio ne influis la laborkapablon de la ĉevalo. 

Kaj same okazis ankaŭ en la postaj tagoj kaj semajnoj. Kaj ĉiam la mizera ĉevalo 

daŭre bone laboris. 

Tiel pasis multaj tagoj, ĝis kiam venis tiu tago, en kiu la tre maldika ĉevalo de la 

avarulo mortis pro malsato. 

Klarigo: kompreneble ne temas pri ŝerco, sed pri anekdoto kun moralo. 
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30.12.2009 

Pneŭmonio 

Tio okazis antaŭ pli ol 100 jaroj. Du lernantoj de JEŜIVO (juda ortodoksa lernejo 

en kiu oni studas la religiajn skribaĵojn: Torao kaj Talmudo) interdiskutas pri 

diversaj temoj. 

Jankel: "Estas pli bone esti malsanulo je pneŭmonio ol milionulo." 

Berl: ???? 

Jankel: "Ĉar en la fino ĉiuj milionuloj mortas, dum de pneŭmonio mortas nur 

37%!" 

Al ĉiuj legantoj, kiuj festas la novjariĝon je la 1/1/2010, mi deziras Feliĉan 

Novan Jaron! 

Josi 

 

3.1.2010 

Kaŝkaŝ`... 

Ĉe riĉaj judaj familioj estis kutimo dungi privatan instruiston por la eta infano 

anstataŭ ol sendi lin al la baza lernejo. 

Pri tio oni ŝercrakontis jene: 

Kiam la privata instruisto alvenas, la infano kaŝas sin; Kiam oni devas pagi al la 

instruisto, tiam la patro kaŝas sin; Kaj kiam la patro deziras vidi kion la infano 

lernis kaj konas, tiam la instruisto kaŝas sin.  

 

6.1.2010 

Monavida fraŭlo 

Fraŭlo venis al svatisto (edzperanto). * 

Svatisto: "Mi havas por vi belan riĉan fraŭlinon." 

Fraŭlo: "Kiom da centoj da rubloj ŝi havas? 

Svatisto: "Egale al la nobro de ŝiaj jaroj." 

Fraŭlo: "Kiom da jaroj ŝi havas?" 

Svatisto: "Dudek." 

Fraŭlo: "Do, ŝi estas tro juna por mi." 

------------------------------------------- 

* Svatado: 

Ruse: Сватовство. 

Angle: Matchmaking 
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Germane: Heiratsvermittlung 

Svede: Äktenskapsförmedling 

Hebree: Ŝiduĥ  

 

10.1.2010 

Balbutanta kandidato 

Svatisto vizitas la gepatrojn de iu fraŭlino kaj proponas al ili junan viron, kiu 

havas multajn bonajn kvalitojn. "Li havas nur unu mankon", diras la svatisto. "Li 

balbutas." 

Demandas la patrino: "Ĉu ĉiam?" 

Respondas la svatisto: "Ne, nur kiam li parolas." 

 

13.1.2010 

Kiam kato promenas, la musoj festenas (LLZ) 

Dum vojaĝo tra okcidenta Galicio (en Pollando) Jakobo, la komercisto, atingis iun 

urbeton kaj venis al la sola hotelo de tiu ĉi loko. 

Jakobo (al la posedanto): "Ĉu vi havas ĉambron por du noktoj?" 

Hotelisto: "Jes. Ni havas ĉambrojn por 10 zlotoj kaj ĉambrojn por 15 zlotoj." 

Jakobo: "Kio estas la diferenco inter tiuj kaj la aliaj?" 

Hotelisto: "En la 15-zlotaj ĉambroj troviĝas ankaŭ muskaptilo." 

 

17.1.2010 

Denove pri svatisto 

Svatisto (al la patro de juna fraŭlo): "Mi havas por via filo eksterordinaran 

junulinon-fraŭlinon. Ŝi estas belega!" 

Patro (suspektema): "Sed ŝi certe ne havas monon, ĉu ne?" 

Svatisto: "Male! Ŝiaj gepatroj estas riĉegaj kaj ŝi ricevos altsuman doton." 

Patro: "Do eble ŝi estas malsaĝa?" 

Svatisto: "Ŝi estas la plej inteligenta virino, kiun mi renkontis en mia vivo." 

Patro: "Do eble ŝi estas malsana?"  

Svatisto: "Ŝi havas `sanon el fero`!" 

Patro: "Sed tiu ĉi riĉa, bela, inteligenta kaj sana fraŭlino certe havas ankaŭ iun 

malbonaĵon." 

Svatisto: "Nu, jes. Ŝi estas nur iomete graveda."  
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20.1.2010 

Kisado 

Katolika pastro, protestanta pastoro kaj rabeno estas invitataj al aŭdienco ĉe la 

ĉefepiskopo de iu katolika lando. 

Diras la ĉefepiskopo al la katoliko: "Vi kiel membro de nia eklezio rajtas kisi mian 

manon." 

Poste li turnas sin al la protestanta pastoro: "Malgraŭ ĉio vi estas kristano. Mi 

permesas al vi kisi mian piedon." 

Nun la ĉefepiskopo turnas sin al la rabeno. Sed antaŭ ol li sukcesas diri ion ajn, la 

rabeno eliras dirante: "Mi jam konas vian respondon. Mi foriras." 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

24.1.2010 

Kie la judoj ploras 

Usona judo planas viziti Israelon. Lia amiko konsilas al li viziti en Jerusalemo la 

Okcidentan Muron (Muro de Plorego), "kie la judoj ploras." 

Alveninte en Jerusalemo la turisto forgesis la nomon de la loko. Li haltigas 

taksion kaj diras al la ŝoforo: "Bonvolu veturigi min tien, kie la judoj ploras”. 

Ili veturas. Antaŭ la imposto-oficejo la ŝoforo haltas. 

(Dankon al Claus el Germanujo)  

 

27.1.2010 

Eltombiĝo 

Oni demandis al rabeno, ĉu hodiaŭ judoj permesus, ke Jesuo estu entombigita 

en juda tombejo. 

Respondis li: "Ni certe povus indulgi kaj elteni tion, ĉar li ja restus tie nur dum tri 

tagoj." * 

------------------------------------------- 

* Laŭ la kristana kredo Jesuo Kristo leviĝis el la mortintoj 3 tagojn post lia 

krucumado. 

 
31.1.2010 

Perfekta helpanto de svatisto 

En orient eŭropaj ŝtetloj (judaj urbetoj) svatisto (edzperanto) foje dungis 

helpanton, por ke liaj laŭdoj aspektu pli verŝajnaj. Tial iu svatisto dungis la 
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junulon Jankele, por ke tiu konfirmu kaj eĉ pligrandigu la kvalitojn de la onta 

fianĉino, pri kiuj la svatisto rakontas. 

Jen tio, kio okazis dum renkontiĝo kun fraŭlo: 

Svatisto (al juna fraŭlo): "Mi trovis eksterordinare belan fianĉinon por vi. Ŝi 

havas mirindajn okulojn." 

Jankele (entuziasme): "Vere, kiaj okuloj! Ili estas pli brilaj ol la steloj en la ĉielo!" 

Svatisto: "Kaj vere admirindajn harojn." 

Jankele: "Vere, kiaj haroj! Ili estas pli delikataj ol silko!" 

Svatisto: "Nu, se diri la veron, ŝi ankaŭ havas tre malgrandan difekton… hm… nu, 

ja…. ŝi havas ĝibon." 

Jankele: "Vere, kia ĝibo! Ĝi estas pli granda ol monto!" 

(dankon al Mauro el Italujo) 

 

3.2.2010 

Kia edzino! 

Enkonduko: 

Oni diris, ke la juda familio estas unu el plej nerompeblaj familioj kaj ke ĉe judoj 

preskaŭ ne okazis eksedziĝoj. Pri tio zorgas antaŭ ĉio la juda edzino, la plej 

tolerema en la mondo. 

(kompreneble temas pri la tradicia juda familio el la pasinteco. Nuntempe ĉio 

ŝanĝiĝis...) 

Du judaj geedzoj promenas en la strato. Ili vidas tri junajn, tre belajn virinojn.  

Diras la edzino: "Kiaj agrablaj estas la virinoj." 

Edzo: "Ha, mi konas ilin. La dekstra estas amorantino de mia ĉefo. La maldekstra 

estas amorantino de la vicĉefo." 

Edzino: "Kaj kiu estas la meza?" 

Edzo: "Nu, vi nenion malbonan pensu, pardonu min. La meza estas mia 

amorantino." 

Edzino: "Jes, nia amorantino estas la plej bela!" 

 (dankon al Eugeno el Uzbekio) 

 

7.2.2010 

Malsaĝulo kaj pluvo 

Rimarko: la sekva enkonduko jam aperis en unu el miaj pli fruaj sendaĵoj! 
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Enkonduko: 

Estis (kaj plu estas...) urbeto en orienta Pollando nomata Ĥelem (pole: Chelm; 

germane: Cholm). Multaj judoj loĝis tie dum jarcentoj. 

Laŭ la juda folkloro ili estis "tute nesaĝaj" kaj tial multaj rakontoj aperis pri ili, 

parole kaj skribe. 

Riĉulo invitis junan malriĉan Ĥelemanon al vespermanĝo. Fine de la manĝo 

komenciĝis tre forta pluvado. 

Diris la riĉulo al la gasto: "Pro la pluvego vi povas resti tranokti ĉi tie." 

Tuj poste malaperis la Ĥelemano, sed revenis post unu horo. 

Riĉulo: "Kie vi estis?" 

Ĥelemano: "Mi iris hejmen por diri al mia patrino, ke ĉi-nokte mi restos ĉe vi." 

 

10.2.2010 

Li ridos nur hejme 

Kelkaj judoj sidis en gastejo, rakontis ŝercojn kaj multe ridis. 

Kiam Berl rakontis sian ŝercon, ĉiuj ĉeestantoj ridis, escepte de Pinje. 

Oni demandis al li: "Kial vi ne ridas?" 

Respondis Pinje: "Mi estas en kverelo kun Berl kaj tial mi ridos hejme." 

 

14.2.2010 

Karaj ridemuloj, 

Se vi ankoraŭ memoras, la lasta ŝerco temis pri judo, kiu ne ridis de rakontita 

ŝerco, ĉar li estis en kverelo kun la rakontinto. "Mi ridos hejme", li diris. 

Jen simila ŝerco:  

Senvorta letero 

Icik, juda soldato en la rumana armeo, ricevas leteron de la gepatroj kaj 

malfermas ĝin en la dormejo, ĉirkaŭite de kolegoj. La papero estas komplete 

blanka. La kolegoj komencas priridi lin. Al tio li respondas: 

"Nu, mi estas en kverelo kun la gepatroj, kaj ni ne interparolas." 

(dankon al Ionel el Nederlando) 

 

17.2.2010 

Peza ŝerco ("talmudista") 

- "Sara, kiom vi pezas?"  

- "Kun okulvitroj - centdudek kilogramojn."  
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- "Kaj sen okulvitroj?"  

- "Sen okulvitroj mi ne povas vidi la ciferojn."  

 

21.2.2010 

Dank` al Dio 

Rabeno demandas sesjaran knabon: 

"Ĉu via patrino diras la dankpreĝon al Dio ĉiunokte antaŭ la enlitiĝo?" 

Knabo: "Kompreneble! Ŝi ĉiuvespere diras tion-ĉi: `Dank` al Dio ke li estas jam 

en la lito.` " 

(dankon al Stanka el Nederlando) 

 

24.2.2010 

Urson al mielo oni ne tiras per orelo (LLZ) 

Enkonduko: 

La juda religio nepre ne estas misiisma, malsame al kristanismo. Tamen en la 

sekva ŝerco ni renkontas misiistan rabenon. Sed ja temas nur pri ŝerco... 

Katolika kaj protestanta pastroj kaj rabeno parolas pri misiado. Rakontinte siajn 

misiad-aventurojn, ili decidas interkonkursi, kaj tiu, kiu sukcesos konverti urson 

al sia propra religio, estos la gajninto. 

Post unu semajno la katolika pastro alvokas siajn kunkonkursantojn kaj montras 

al ili urson en la preĝeja korto. 

- Mi eniris la arbaron kaj haltis, nur kiam mi renkontis urson. Tiu ĉi aliris min 

grumblante, sed kiam mi recitis el la Biblio, ĝi mildiĝis; poste mi verŝis sur ĝin 

sanktan akvon kaj venigis ĝin hejmen, por ke la paroĥanoj vidu ĝin. 

Post tri pliaj tagoj la protestanta pastro alvokas la aliajn du al la preĝdomo por 

vidi ursegon, kiu sidas sur benko kaj aŭskultas la preĝojn. 

- Ankaŭ mi serĉis la urson en la arbaro; ankaŭ la mia estis timiga en la komenco, 

sed mi rigardis al la ĉielo kaj komencis kanti psalmon, je kio la urso eksidis ĉe 

miaj piedoj. Poste ĝi akompanis min al la preĝejo kaj ekde tiam li estas ĉi tie kaj 

preĝas. Post unu semajno la du pastroj estas alvokitaj al la hospitalo por viziti la 

rabenon. Ili eniras la hospitalon kaj trovas lin en la lito, kun la brakoj rompitaj, 

komplete bandaĝitan, apenaŭ spirantan. Tre malrapide li rigardas al siaj kunuloj 

kaj balbutas: 

- Ja, ĉio iris tre glate ĝis… ĝis la cirkumcido. 

(dankon al Ionel el Nederlando) 
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28.2.2010 

Malfidela edzo 

Sara venis al la rabeno kaj diris: 

- Rabbi (= mia rabeno), mi volas eksedziĝi de Jankele. 

- Kial? 

- Li estas ege malfidela, kaj lastampe pli kaj pli ofte forestas dumnokte. 

- Kaj kio pri viaj infanoj? 

- Nu, li ĉiam estas tiom malfidela, ke mi eĉ ne certas, ĉu la infanoj estas liaj. 

 (dankon al Ionel el Nederlando) 

 

3.3.2010 

Kiu parolas pri pago? 

Rosenblum staras en la strato kaj vidas la edzinon de sia amiko ĉe la fenestro de 

ŝia ĉambro. 

– “Sara, ĉu via edzo estas hejme?” 

– "Ne". 

– "Ĉu mi povas do suprenveni por esti kun vi dum momento?” 

– "Ĉu vi konsideras min "fivirino"?” 

– “Kiu parolis pri pago?” 

(Dankon al Claus el Germanujo)  

 
7.3.2010 

Kolegaro 

Kohen devas skribi oficialan leteron, sed li neniel kapablas komenci ĝin. Lia 

amiko Levy deziras helpi al li kaj diras: 

"Komencu simple per la vortoj `Tre estimata sinjoro...`." 

Kohen: "Tre estimata sinjoro? Sed tiu homo estas unu el la plej friponaj 

sentaŭguloj!" 

Levy: "Do tiukaze komencu simple tiel: `Kara kolego`."  

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

10.3.2010 

Respektu vian patron 

Du judaj knaboj enuas dum la lecionoj kaj kaŝe forlasas la klason.  

Joel: "Kiam niaj patroj ekscios tion, ili certe batos nin." 
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David: "Ha, tiam ni rebatu ilin!" 

Joel: "Sed vi konas la ordonon el la dekalogo de Moseo: `Respektu vian patron 

kaj vian patrinon.` " 

David: "Do, eble vi batu mian patron kaj mi batu la vian." 

(Juda kapo, ĉu ne?...) 

 

14.3.2010 

Longedaŭra suferado 

Enkonduko: 

Siatempe tre piaj judoj apenaŭ konis la gregorian kalendaron. Dezirante mencii 

daton, ili uzis ofte datojn de religiaj festoj. Ekzemple: "Ni translokiĝis ĉi tien 3 

tagojn post la lasta tago de Pasko". 

Suferanta Bluma petis konsilon ĉe la fama juda kuracisto d-ro Kischkefresser. 

Post medicina esploro la kuracisto demandas ŝin: 

"Ĉu vi havas dolorojn?" 

Bluma: "Oj, jes..." 

Doktoro: "En kiu parto de via korpo?" 

Bluma: "En la tuta dekstra parto." 

Doktoro: "De kiam?" 

Bluma: "De TIŜEA BEAV." (= ĉiujare memorigata religia datreveno de la detruo 

de la jerusalema Dua Templo far la Romianoj)  

Doktoro: "Mi ne komprenas." 

Bluma: ""Kion vi ne komprenas, doktoro? Mi havas dolorojn ekde TIŜEA BEAV." 

D-ro Kischkefresser ne konis bone la kalendaron de la judaj festoj, do li tuj 

telefonis al sia iama kunlaboranto, d-ro Hertz, kiu estis pia judo. 

D-ro Kischkefresser: "D-ro Hertz, bonvolu diri al mi kio estas TIŜEA BEAV." 

D-ro Hertz: "La dato, kiam oni detruis la Duan Templon en Jerusalemo." 

D-ro Kischkefresser demetis la aŭskultilon kaj kun rideto diris al la pacientino: 

"Do, mi ne povas helpi al vi! Tio ĉi estas longedaŭra malsano..." 

Klarigo: Unu de la celoj de la verkintoj de tiu ĉi ŝerco estis primoki tiujn judojn, 

kiuj malproksimiĝis de la tradicio kaj tial ne multe scias pri la judaj religio kaj 

kutimoj. 

 

17.3-2010 

Kompoto 
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Sabaton matene en la sinagogo Ŝmerl konatiĝis kun fremdulo, veninta el alia 

urbo. Laŭ la kutimo de la judoj en la tiama tempo, li invitis lin al sia hejmo por la 

sabata tagmanĝo. 

La gasto alvenis ĝustahore kaj sidiĝis apud ĉiuj familianoj. Tiam venis Fruma, la 

edzino de Ŝmerl (la dommastrino) kaj diris al la gasto: "Mi tuj servos haringon 

kun panetoj kaj marinitaj kukumoj." 

Gasto: "Dankon al vi, sed mi ne estas malsata. Mi jam sufiĉe multe manĝis." 

Fruma: "Nu, estu afabla kaj gustumu la haringon." 

La gasto konsentis kaj manĝis kun granda apetito. 

Post kelka tempo venis Fruma kun alia plado: "Estimata gasto, bv. manĝi nun 

miajn farĉitajn fiŝojn." 

Gasto: "Mi petas vian pardonon, sed mi estas sata kaj ne plu povas manĝi." 

Fruma: "Prenu, mi petas. La fiŝoj estas tre bongustaj, kune kun kreno kaj kuirita 

karoto." 

La gasto prenis la pladon kaj manĝegis la tuton. 

Tiam Fruma revenis kun granda supujo kaj turnis sin al la gasto: "Jen mi havas 

por vi la plej bonan supon, faritan el kokinaĵoj kaj enhavantan knedaĵbulojn." 

Gasto: "Ne, nepre ne. Mi ne plu povas manĝi. Koran dankon al vi, sed mia 

stomako estas `plenŝtopita.` " 

Fruma: "Tamen manĝu la bonan supon, petas mi de vi." 

La gasto ne plu rifuzis kaj enbuŝigis la tutan supon." 

Post kelkaj minutoj revenis la virino kun giganta pleto: "Jen la ĉefplado ŝabata, 

Ĉolnt *. Ĉar vi estas nia gasto, vi estos la unua." 

Gasto: "Mi estas tre danka, sed mi sincere ne deziras manĝi. Mi estas jam ege 

ege sata." 

Fruma: "Nu, la ĉefan pladon vi nepre manĝu!" 

La gasto ne plu diskutis. Li plenigis sian teleron kaj manĝis ĝis la fino. 

Proksimiĝis la fino de la familia manĝo. Nun venis Fruma kun vitra ujego, aliris la 

gaston kaj diris: "Sinjoro, ĉu vi dezirus manĝi kompoton?" 

Gasto: "Jes, tion ĉi mi povas manĝi." 

------------------------------------------- 

* Ĉolnt (jide) - Juda manĝaĵo (en diversaj variaĵoj), kiun oni kuiris longatempe 

 sur malgranda fajro. Oni surfajrigis la kuirpoton en vendredo vespere kaj tie ĝi 

restis ĝis sabato vespere. 

Ingrediencoj: viando, ovoj, farĉitaj intestoj, terpomoj, fazeoloj ktp.  
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Hebree: ĥamin; germane: tscholent; ruse: ĉont; pole: czulent; france kaj 

portugale: tcholent; angle: cholnt; hispane: cholent. 

Deveno de la vorto: el la antikva franca: chault-lent (malrapide varmiĝanta). 

 

21.3.2010 

Volas/povas 

Abrahamo: "Kalman, ĉu vi volas pruntedoni al mi 20 florenojn?" 

Kalman: "Jes, mi volas, sed ne povas." 

Abrahamo: "Do eble vi povas prunti al mi 10?" 

Kalman: "Tio estas alia afero. Tion-ĉi mi povas fari, sed ne volas." 

 

24.3.2010 

Granda nazo - malbonkazo 

Leon, junulo el tre riĉa familio, deziris edziĝi. La svatisto rekomendis al li 

junulinon el najbara urbeto. Tiam Leon deklaris, ke li ne intencas "aĉeti katinon 

en sako" kaj volas unue vidi la kandidatinon sen vestoj.  

La gepatroj de la junulino estas konsternitaj, sed ne volante lasi forfuĝi la bonan 

okazon ili fine konsentas, ke ilia filino senvestiĝu antaŭ la estonta bofilo. 

Post detala priesplorado Leon deklaras: 

"Mi ne volas tiun ĉi fraŭlinon. Ŝia nazo estas tro granda!" 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

28.3.2010 

Pacienco 

Juda riĉulo fariĝis 80-jara kaj estis ankoraŭ mirinde tre sana. 

"Kiel okazas ke vi havas tiom bonan sanon?", demandis lin unu el liaj amikoj. 

Riĉulo: "Nu, mi havas paciencajn heredontojn..." 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

31.3.2010 

Milionulo kaj grafo 

La riĉega juda bankisto Rothschild (Rotŝild) sidis en sia oficejo. Li estis tre 

okupata per la surtablaj paperoj.  

Eniris vizitanto. Rothschild, sen levi la kapon, diris: "Prenu seĝon!" 

Post kelkaj minutoj la senpacienca vizitanto diris: "Sed s-ro Rothschild, mi estas 
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la Grafo Von Westphalen." 

Rothschild: "Do prenu du seĝojn!" 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

4.4.2010 

Memoraĵoj 

Rabinovic renkontas sian amikon Goldberg en la strato. 

- Ni ne vidis unu la alian jam delonge. Kiel vi fartas? 

- Bone. En ĉi tiu momento mi skribas miajn vivmemoraĵojn. 

- Estas grandioze! Ĉu vi jam atingis la momenton, kiam mi pruntedonis al vi 500 

rublojn? 

(dankon al Claus el Germanio) 

 

7.4.2010 

Helpo de Dio 

Josef estis tre malriĉa judo. Unu tagon li decidis turni sin rekte al Dio. 

Josef: "Dio?" 

Dio: "Jes, Josef." 

Josef: "Ĉu mi rajtas prezenti demandon?" 

Dio: "Kompreneble!" 

Josef: "Dio la Eternulo, kio estas por vi miliono da jaroj?" 

Dio: "Unu sekundo." 

Josef: "Kaj miliono da dolaroj?" 

Dio: "Unu cendon." 

Josef: "Dio, ĉu vi povas doni al mi unu cendon?" 

Dio: "Jes. Nur atendu dum sekundo." 

(dankon al Clair el Francujo) 

 

11.4.2011 

Tio estas alia afero! 

Interparolo inter du judoj en tramo de Odeso: * 

- Ĉu vi eltramiĝos en la sekvonta haltejo? 

- Tio estas mia afero. 

- Sed mi eltramiĝos. 

- Tio estas via afero. 
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- Jes, sed vi baras la elirejon! 

- Ah, tio estas alia afero. 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

14.4.2010 

Enkonduko: 

Antaŭ kelkaj semajnoj mi sendis al vi la ŝercon "Eltombiĝo", kiu temis pri la 

eltombiĝo de Jesuo tri tagojn post lia enterigo. 

Iom poste mi ricevis de unu el vi samteman ŝercon: 

Morti en la Sankta Lando 

Paro el  Eŭropo vizitis Israelon sed dum la vizito en Jerusalemo la edzo subite 

mortis. La edzino iris al la enteriga kompanio kaj ricevis de la direktoro la jenajn 

du ofertojn: 

1. Entombigi la edzon en Jerusalemo. Prezo: 500 EUR. 

2. Entombigi lin en ilia loĝlando. Prezo: 5,000 EUR. 

La vidvino tuj elektis la duan eblecon. 

"Kial?", demandis la direktoro. 

Respondis ŝi: "Ĉar antaŭ 2,000 jaroj iu mortis ĉi tie kaj revenis post 3 tagoj. Tion-

ĉi mi timas!" 

Konkludo: Paco ne havas prezon. 

(dankon al Sylviane el Francio) 

 

18.4.2010 

Duboj 

Maljuna judo sidis en sia ĝardeno kaj rigardis sian nepon, kiu estis ludanta en la 

korto: 

"Ho, nia knabeto Moĉjo estas mirinda! Se mi nur certus, ke li estas mia nepo!" 

La patro de la knabeto aŭdis tion kaj diris: 

"Paĉjo, kiel mi komprenu vin? Ĉu vi ion scias pri mia edzino?" 

Trankvilige respondis la maljunulo: "Ne,ne! Ne pri la via..." 

(dankon al Grigorij el Moskvo) 

 

21.4.2010 

Kiu estas pli ruza? 
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Enkonduko: 

Skribis al mi kataluna samideano: 

En Hispanio la etna-kultura kolizio inter katalunoj kaj hispanoj estas ofte tre 

vigla. La hispanoj diras, ke la katalunoj similas al judoj: ruzaj, avaraj ktp. 

Sendube vera antisemita opinio.  

En la sekva ŝerco rakontata de katalunoj, ili ŝercas pri tiu ĉi malagrabla opinio. 

 

Judo diras al sia kataluna amiko: 

"Mi scias manieron por manĝi senpage." 

"Vi, judoj", reagas la Kataluno, "Kiel vi faras tion?" 

Judo: "Mi iras al la restoracio en malfrua horo, mendas salaton, ĉefan pladon, 

fromaĝojn, deserton, kafon kaj konjakon. Fine mi fumas bonan havanan cigaron 

kaj atendas ke ili fermu la restoracion.  

Ĉar mi ne moviĝas eĉ kiam la servistoj aranĝas tablojn kaj metas seĝojn sur ili, la 

kelnero venas al mi por demandi ĉu mi povas pagi, ĉar ili estas jam pretaj foriri. 

Tiam mi respondas: "Sed mi ja pagis al la kelnero, kiu jam iris for." 

Kataluno: "Ho, brila kaj grandioza strategio! Ĉu ni kune provu ĝin morgaŭ?" 

Judo: "Bone!" 

Je la sekvonta vespero ambaŭ amikoj iras al la restoracio kaj mendas salaton, 

supon, fromaĝojn, deserton, vinon kaj konjakon. 

Post la manĝo, kiam la kelnero petas de ili pagi, diras la judo: "Sed ni jam pagis 

al via kolego kiu estas jam foririnta." 

Kaj la Kataluno aldonas: "Bonvolu, ni atendas ke iu el vi redonu al ni la monan 

diferencon..." 

(dankon al Xavier el Hispanio) 

 

25.4.2010 

Senpaga manĝo 

Malriĉulo eniras restoracion kaj demandas la kelneron kiom kostas rostita 

hepato. 

Kelnero: "150 zlotojn." 

Malriĉulo: "Kaj kiom kostas pano kaj saŭco?" 

Kelnero: "Tio estas senpaga." 

Malriĉulo: "Do donu al mi nur panon kaj saŭcon!" 
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28.4.2010 

Eksministro 

Du judoj transiris la ŝoseon en malpermesata loko. Tiam policano aliris ilin kaj 

komencis skribi monpunan raporton. 

Demandis lin la unua judo: "Ĉu ankaŭ eksa ministro devas pagi punmonon?" 

"Ne, pardonon", diris la policano, disŝiris la dokumenton kaj foriris. 

Tiam la dua judo demandis la unuan: "Ĉu vi vere estis ministro?" 

Respondis li: "Tute ne, sed ĉu oni ne rajtas demandi?" 

 

2.5.2010 

Dia koncentriĝo 

Du judoj preĝas laŭte ĉe la Muro de Plorego en Jerusalemo. 

La unua: "Dio, helpu min per miliono da dolaroj por saviĝi de mia bankroto, por 

rekonstrui mian negocon!" 

La dua: "Dio, helpu min per 10 dolaroj por povi nutri miajn infanojn! Dio, faru 

ion por mi!" 

Tiam la unua aliras la duan: "Jen 10 dolaroj. Foriru kaj lasu Dion koncentriĝi." 

(dankon al Ionel el Nederlando) 

 

5.5.2010 

Kredo 

Sinjoro demandis judon: "Ĉu vi kredas je Dio?" 

Judo: "Ne, mi ne kredas sed mi ŝajnigas ke jes." 

Sinjoro: "Kial?" 

Judo:  

"Ĉar se Dio ne ekzistas, tiam `Dank` al Dio!`  

Sed se li hazarde ekzistas, tiam `Gardu min Dio`!" 

 

9.5.2010 

Stomakaĵoj 

Virino venis al la rabeno kaj diris: "Mia filo havas lakson (diareon) dum la lastaj 

tri tagoj." 

Rabeno: "Legu hejme Psalmaron." 

La virino obeis kaj post 2 tagoj la filo resaniĝis. 
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Pasis monato kaj ŝi denove venis al la rabeno: "Mia filo havas konstipon." 

Rabeno: "Legu Psalmaron." 

Virino: "Sed legadon de Psalmaro kaŭzas konstipon!" 

 

12.5.2010 

Naĝado senintenca 

Enkonduko 

Oni ofte diras, ke judoj kaj italoj parolas "kun la manoj", nome ili dumparole 

faras gestojn kun la manoj. Ĉefe dum diskutado... 

Ŝipo dronis en la maro kaj du pasaĝeroj, judaj, sukcesis sin savi kaj atingi iun 

bordon.  

Tiam la surprizitaj lokanoj diris al ili: "Kian mirindan naĝo-kapablon vi havas!" 

Respondis unu de la judoj: "Ni tute ne scias naĝi. La tutan tempon ni nur 

interkverelis." 

 

16.5.2010 

Rendevuo kun knabino 

Enkonduko: 

Jom Kipur estas la plej sankta tago por judoj. Dum ĝi oni fastas, oni multe preĝas 

en sinagogo kaj oni ne rajtas amuzi sin kaj okupiĝi pri sekularaj agoj. Certe ne pri 

seksumado kaj simile. 

La rabeno eliras de la sinagogo dum Jom Kipur kaj vidas ekstere unu el la judaj 

junuloj parolante kun pola (nejuda) knabino. 

Rabeno (al la junulo): "Kiel vi aŭdacas amindumi gojinon dum nia sankta tago?" 

Junulo: "Nenio malbona. Ĉu vi pensas ke mi interkonsentis kun ŝi pri rendevuo 

por hodiaŭ? Ni interkonsentis por la venonta semajno." 

Rimarko: ĉe religiaj judoj la amrilatoj de juda viro(in)o kun nejuda vir(in)o estas 

konsiderataj kiel malbona ago. 

 

19.5.2010 

Mirinda memoro 

En la sinagogo oni honorinvitis la riĉulon de la urbeto laŭtlegi el la libro la 

ĉapitron de la Torao dum iu grava festotago. 

Post kiam li finis li demandis la rabenon: "Ĉu mi bone voĉlegis?" 

Respondis la rabeno: "Mi alte aprezas vian mirindan memoron." 
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La judo ege ekĝojis, sed subite la rabeno aldonis: "Vi faris precize la samajn 

erarojn kiel antaŭ jaro."  

 

23.5.2010 

Sama kredo 

Patro al filo: "Edziĝu nur al juda virino, kiu havas la samajn kredojn kiel nia 

familio." 

Filo: "Paĉjo, kial mi prenu edzinon, kiu kredas ke mi estas idioto?!" 

(dankon al d-ro Jicĥak el Israelo) 

 

26.5.2010 

Ruĝa edzino 

Jakobo: "Abrahamo, ĉu vi scias, kiu estas Karlo Markso?" 

Abrahamo: "Ne." 

Jakobo: "Aŭskultu, se vi iros kun mi al la komunista klubo ĉiun merkredon kaj 

vendredon, vi ekscios kiu li estas." 

Abrahamo: "Kaj vi? Ĉu vi scias, kiu estas Mojŝe Fajnberg?" 

Jakobo: "Ne." 

Abrahamo: "Se vi ne irus al via komunista klubo, vi scius kiu venas al via edzino 

ĉiun merkredon kaj vendredon." 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

30.5.2010 

Enkonduko: 

Ĉar judoj ofte primokis sin mem per rakontado de ŝercoj, ili interalie primokis la 

judan edzinon, kiu laŭdire regas la edzon ktp... 

(temo konata ankaŭ ĉe aliaj popoloj, ĉu ne?...) 

 

Ĉu edzoj ĉiam eraras? 

Demando: 

Kiam edzo promenas sola en la parko kaj laŭte esprimas opinion dum neniu alia 

aŭdas lin -- ĉu ankaŭ tiam li eraras? 

(dankon al d-ro Jicĥak el Israelo) 

 

2.6.2010 
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Denove pri juda edzino 

Juda edzino pardonos (ŝian edzon) kaj forgesos. Sed ŝi neniam forgesos pri kio ŝi 

pardonis... 

 

6.6.2010 

"Ĉarmeco estas trompa kaj beleco estas vantaĵo." (Sentencoj de Salomono 31) 

* 

Konsilo donata al judaj fraŭloj:  

Ne edziĝu al bela virino ĉar ŝi poste forlasos vin. Edziĝu al malbela virino. Ankaŭ 

ŝi forlasos vin, sed en tiu kazo al kiu gravas?... 

Rimarko al la leganto: Vi povas libere anstataŭigi "virinon" per "viro" ("ne 

edziniĝu al bela viro ĉar li..."). 

(dankon al d-ro Jicĥak el Israelo) 

------------------------------------------- 

* Sentencoj de Salomono: Proverbaro Biblia. 

Vi povas konatiĝi kun ĝi ĉi tie: http://www.site-berea.com/c/sb/ 

9.6.2010 

La kavo de la malsaĝuloj 

Jen anekdoto pri la malsaĝuloj de Ĥelem: * 

En la ĉefa enirejo al Ĥelem estis granda kavo meze de la vojo. Kiam la ĉaristoj kaj 

kaleŝistoj veturis tie nokte, la veturilo ĉiam eksaltis kaj tiam la pasaĝeroj ege 

suferis. Kelkfoje ili vundiĝis pro la batoj kaj tiam oni devis transporti ilin al 

malsanulejo. Kelkaj homoj eĉ mortis rezulte de tiu ĉi kavo. 

Iun tagon la urbestro kunvenigis la urban Konsilion de Saĝuloj por trovi solvon al 

tiu ĉi obstaklo. 

Tiam diris la direktoro de la malsanulejo: 

"Mi proponas starigi postenon de kuracisto ĉe la kavo por ŝpari la tempon de la 

veturigo al la malsanulejo kaj per tio savi vivon de multaj vundotoj." 

Respondis la urbestro: "La ideo estas bona sed ne sufiĉe bona." 

Diris la urba defend-oficiro: 

"Mi proponas starigi ĉe la kavo, dum 24 horoj, ĉaron kun la plej rapida ĉevalo, 

por ke ĝi rapide transportu la vunditojn al la malsanulejo kaj per tio savos ilian 

vivon." 

Respondis la urbestro: "La ideo estas bona sed ne sufiĉe bona." 

Diris la urba inĝeniero: 

http://www.site-berea.com/c/sb/
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"Mi proponas konstrui novan malsanulejon apud la kavo. Tiel ni savos vivon de 

multaj homoj." 

Respondis la urbestro: "La ideo estas bona sed ne sufiĉe bona. Mi havas pli 

bonan ideon: Plenŝtopi tiun ĉi kavon kaj fosi novan kavon proksime de la urba 

malsanulejo." 

(dankon al Uri el Israelo) 

------------------------------------- 

* Ĥelem: 

Estis (kaj plu estas...) urbeto en orienta Pollando nomata Ĥelem (pole: Chelm; 

germane: Cholm). Multaj judoj loĝis tie dum jarcentoj. Laŭ la juda folkloro ili 

estis "tute nesaĝaj" kaj tial multaj rakontoj aperis pri ili, parole kaj skribe. 

Paralelaj urboj/vilaĝoj en aliaj lingvoj:  

Gotham- angle; Kocourkov- ĉeĥe; Molbo- dane; Schilda- germane; Abdera- 

malnovgreke; Holmola- finne; Kampen - nederlande.  

 

 

13.6.2010 

Minimumo  

Du judoj renkontiĝas. 

Moris: "Kiel vi fartas?" 

Boris: "Bone. Kaj vi?" 

Moris: "Mi konstruigas domon." 

Boris: "Bonege. Kiom da ĉambroj?" 

Moris: "Unu." 

Boris: "Vi pravas. Malpli da ĉambroj ne havas sencon." 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

16.6.2010 

Ŝupolurado 

Juda soldato en la rusa armeo devis ĉiumatene purigi kaj poluri la ŝuojn de la 

oficiro. Li kompreneble tute ne ŝatis tion... 

Unu matenon demandis lin la oficiro: "Ĉu vi ankoraŭ ne poluris miajn ŝuojn?" 

Abrahamo: "Ĝuste nun mi poluras la duan ŝuon." 

Ivan: "Do, intertempe donu al mi la unuan." 

Abrahamo: "Mi ĉiam poluras la unuan ŝuon en la fino." 
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20.6.2010 

Enkonduko 

Dum parto de la 19-a jarcento en la Cara Ruslando oni devigis la judojn 

militservi. La judoj ne ŝatis la armean servon en la antisemita subpremanta 

reĝimo kaj klopodis forliberiĝi de ĝi per diversaj manieroj. 

Parenteze, en la okcidenta  Eŭropo okazis la malo: tie la militservon multaj judoj 

rigardis kiel "enirbileton" al la germana, aŭstrohungara aŭ franca socioj. 

Juda vidkapablo 

Judo estis vokita al komisiono kiu ekzamenas la kandidatojn por servo en la rusa 

armeo. 

Tie li pretendis, ke li apenaŭ vidas. "Mi estas preskaŭ blinda", li diris al la 

membroj. 

Doktoro (membro de la komisiono): "Ĉu vi vere nenion vidas?" 

Judo: "Jes! Ekzemple, ĉu vi vidas tie la hokon, kiu pendas de la plafono? Do, mi 

tute ne vidas lin." 

 

23.6.2010 

Almozpetantoj kaj piano 

Du judaj almozpetantoj renkontiĝis en Kieva strato. 

Pesaĥ: "Mi ĵus venas el la palaco de Lev Brodsky." 

Fajbel: "Kiom da mono vi ricevis de li?" 

Pesaĥ: "Unu rublo." 

Fajbel: "Kial tiom malmulte?" 

Pesaĥ: "Mi ne volis tro premi ĉar mi vidis ke lia ekonomia stato malboniĝis." 

Fajbel: "????" 

Pesaĥ: "Mi rigardis la salonon kaj vidis, ke liaj du filinoj ludas kune unu pianon." 

 

27.6.2010 

Ĉio estas afero de kredo 

Diris pastro al Ĥasido (membro de judreligiula grupo, kiu estas arda adepto kaj 

granda admiranto de lia rabeno): 

"Vi, judoj, vi estas tre strangaj. Vi ne kredas je la reviviĝo de Jesuo Kristo, sed vi 

kredas je la diraĵo, ke via rabeno transiris la riveron sur la toltuko." 

Ĥasido: "Jes, sed tio estas ĝusta!" 
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30.6.2010 

Eraro kiu kostas 

Tio okazis en Usono. 

Moris venis al la rabeno por peti konsilon. 

Moris: "Rabeno, ĉu tio estas honesta kiam homo profitas de eraro farita de alia 

homo?" 

Rabeno: "Ne. Homo nepre ne havu profiton pro eraro de alia!" 

Moris: "Ĉu vi certas, Rabeno?" 

Rabeno: "Tutcerte!" 

Moris: "Do, se vi estas tiom certa, kial vi ne redonu al mi la 100 dolarojn, kiujn 

mi pagis al vi por edzigi min?"  

 
4.7.2010 

Karaj amantoj de judaj ŝercoj, 

Morgaŭ mi flugos al Ameriko, kie atendos min la Universala Kongreso kaj pliaj 

esperantistaj eventoj. Tial ni havu longan ripozon de la ŝercoj. La venontan 

ŝercon vi ricevos la 8-an de aŭgusto. 

Agrablan someron! (en la suda hemisfero: agrablan vintron!) 

Hipokondrio 

Mi ne scias ĉu tio estas vera, sed multaj homoj opinias, ke judoj estas 

hipokondria popolo. Eble pro tio, ke ili ĉiam timas, ke io malbona okazu... 

Jen koncerna ŝerco: 

Italo, franco, ruso, germano, meksikano kaj judo vagadas en la dezerto. 

Diras la italo: "Mi estas laca kaj soifa. Mi nepre bezonas vinon." 

Diras la franco: "Mi estas laca kaj soifa. Mi nepre bezonas konjakon." 

Diras la ruso: "Mi.... Mi nepre bezonas vodkon." 

Diras la germano: "Mi.... Mi nepre bezonas bieron." 

Diras la meksikano: Mi.... Mi nepre bezonas tekilon."  

Diras la judo: "Mi estas laca kaj soifa. Mi verŝajne havas diabeton." 

 

8.8.2010 

Karaj amantoj de judaj ŝercoj, 

Hodiaŭ mi sendas la 500-an (kvincentan!) judan ŝercon. Nekredeble, ĉu ne? 
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Mi komencis dissendi la ŝercojn antaŭ proksimume 3 jaroj. En la komenco la 

listo de ricevantoj konsistis el 10-20 personoj. Iom post iom ĝi kreskis, ĉar kelkaj 

ricevantoj volis punsuferigi siajn malamikojn, kaj tial petis de mi aldoni ilin al 

mia listo. Nun troviĝas en la listo ĉirkaŭ 220 homoj, plejparte el  Eŭropo, Israelo 

kaj Norda Ameriko. Inter ili troviĝas ankaŭ esperantistoj mondfamaj, fifamaj, 

funkciuloj de la tutmonda movado, verkistoj ktp. 

Mi opinias ke ne ĉiu el vi legas ĉiujn ŝercojn, sed mi esperas ke vi legas almenaŭ 

parton... 

Tiuj, kiuj legas la tuton, estu benataj! 

Amike kaj tostante salutas, 

Josi 

------------------------------------------- 
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Marĉando 

Judo venas al vendejo de ŝuoj, mezuras paron da ŝuoj kaj demandas kiom ĝi 

kostas. 

Vendisto: "19.50." 

Kliento: "Tro multe. Mi estas preta pagi 15." 

Vendisto: "Mi ne malaltigas la prezon. Temas pri tre bonkvalitaj ŝuoj." 

Kliento: "Mi donos al vi 17." 

Vendisto: "Mi ne povas malaltigi eĉ unu groŝon. La varo venas el eksterlando." 

Kliento: "Prenu do 19.50. Sed ĉu vi ne povis diri tuj en la komenco ke tio kostas 

25?" 

 

11.8.2010 

Leki mielon 

Tio okazis en la urbeto Ostrowiec Świętokrzyski, Pollando. Judo edziĝis kun 

belega judino. Ĉar ŝi estis escepte bela, multaj viroj deziris amindumi ŝin, kaj tiel 

okazis ke ŝi ofte perfidis sian edzon. 

La kolera edzo ne plu povis elteni tion kaj decidis eksedziĝi. Post kelka tempo li 

prenis tre malbelan fraŭlinon kiel edzinon. "Tiel mi almenaŭ certigos, ke ŝi ne 

perfidos min, ĉar neniu viro deziros ŝin", li diris. 

Post kelkaj jaroj renkontis lin malnova amiko. 

Amiko: "Nu, kiel nun? Ĉu via nuna geedza vivo estas pli bona?" 

Edzo (malĝoje): "Kion diri al vi? Estas pli bone leki mielon kun la aliaj ol manĝi 

sekan panon sola." 

 

15.8.2010 

Ne zorgu, ili trovos nin! 

(Tipa juda ŝerco el Usono) 

Abrahamo kaj Ester estas juda paro el Brooklyn, Novjorko. Ili faras vojaĝon al 

Aŭstralio por festi sian 40-an datrevenon de geedziĝo. 

Dum la flugo super la oceano okazas paneo ĉe la motoro de ilia aeroplano. Tiam 

la piloto sukcese alterigas la aviadilon sur iu malproksima insulo. 

La pasaĝeroj estas ŝokitaj kaj tre embarasitaj. Post unu horo diras Abrahamo al 

sia edzino: "Ester, ĉu ni pagis al la sinagoga funkciulo por la menditaj sidlokoj?" 

Ester: "Ne, mi ne havis la tempon por fari tion." 

Abrahamo: "Kaj la mondonacon al la juda helpa fonduso?" 
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Ester (honteme): "Oh, Dio! Mi simple forgesis aranĝi la pagon." 

Abrahamo: "Kaj la mondonacon al la juda religia seminaro, ĉu vi sendis?" 

Sara: "Mi preparis la koverton sed ankoraŭ ne enpoŝtigis ĝin." 

Abrahamo (ĝojplene kaj krie): "Oh, mi ĝojegas! Ni estas savitaj! Ili trovos nin! Ne 

zorgu, ili serĉos nin kaj fine trovos nin!" 

 

18.8.2010 

Juda muziko 

Malriĉa judo venis al la hejmo de riĉulo por almozpeti. 

Almozulo: "Mi petas vin helpi min. Mi havas nur malbonŝancon en mia vivo. Mi 

ludis en muzikista bando sed ĝi malfondiĝis, kaj tiam mi restis en fremda urbo 

tute sen mono." 

Riĉulo (suspektema): "Kiun instrumenton vi ludis?" 

Almozulo (post iom da pensado): "hobojo". * 

Riĉulo (iras al la apuda ĉambro kaj revenas kun hobojo): "Jen. Prenu ĝin kaj ludu 

iomete!" 

Almozulo: "Ĉu vi vidas kiom malbonŝanca mi estas? El ĉiuj instrumentoj vi havis 

en via hejmo ĝuste hobojon!..." 

----------------------------------------------- 

* hobojo: http://eo.wikipedia.org/wiki/Hobojo 

 

22.8.2010 

Paroli al la Muro 

Judo el Jerusalemo rakontas al amiko: 

"Hieraŭ mi preĝis ĉe la Muro de Plorego * kaj petis de Dio sanon por mia 

edzino, multe da mono por mi kaj multajn infanojn por miaj gefiloj." 

Amiko: "Kio estis la respondo?" 

Judo: "Ĉu la muro respondas?" 

(dankon al Giorgio el Italujo) 

----------------------------------------------- 

* Muro de Plorego ("Okcidenta Muro") en Jerusalemo 

Hebree: Kakotel Hamaaravi; arabe: Ĥaat il mabka; france: Mur occidental, mur 

des Lamentations; germane: Klagemauer; angle: The Wailing Wall; ruse: Стена 

Плача, Западная Стена; pole: Ściana Płaczu; hispane: Muro de las 

Lamentaciones; katalune: Mur de les Lamentacions; itale: Muro occidentale; 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Hobojo
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nederlande: westmuur, klaagmuur; hungare: Siratófal; ĉeĥe: Zeď nářků, 

Západní zeď; svede: Västra muren; dane: Grædemuren; litove: Raudų siena; 

portugale: Muro das Lamentações, Muro Ocidental; kroate: Zid plača; serbe: 

Зид плача; finne: Itkumuuri; euxske: Aieneen Harresia.  

 

25.8.2010 

Bonkorulo 

Judo nervoza sidis sur benko en la parko senĉese sakrante kaj blasfemante.  

Demandis lin preterpasanto: "Kio okazis, sinjoro?" 

Respondis la judo: "Sidiĝu kaj mi rakontos al vi." 

La homo tuj sidiĝis kaj tiam la judo rakontis: "Vidu kiom da stultuloj estas en la 

mondo: Iu frenezulo ĵus farbis tiun ĉi benkon sen meti averto-ŝildon pri FREŜA 

FARBO!" 

 

29.8.2010 

Sekretoj de la firmao 

Ŝepsl, posedanto de galanteriejo, maldungis sian vendiston Josel. 

 

Amiko: "Kial vi maldungis Josel? Li estas tre laborema knabo." 

Ŝepsl: "Tiu ĉi aĉulo rakontis hieraŭ pri mi, ke mi estas idioto!" 

Amiko: "Ha, mi komprenas. Se li malkaŝis sekretojn de la firmao, vi ne povis agi 

alie." 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

1.9.2010 

Ŝafaro 

Abrahamo plendas al sia konatulo Izako:  

"Mi malbone dormas." 

Izako: "Bone, vi devus enlite nombri ŝafojn por ekdormi." 

Abrahamo: "Kio? Ĉu nombri ŝafojn?" 

Izako: "Jes, vi nombras la ŝafojn saltantajn trans barilon, kaj post certa numero vi 

povos ekkdormi!"  

Unu semajnon poste Abrahamo renkontas Izakon denove: 

"Sciu, ke mi nombris la ŝafojn kiel vi diris, sed tio ne funkcias." 

Izako: "Ĉu? Sed kial?" 
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Abrahamo: "Ĉar kiam mi atingis la 5000-an ŝafon, mi decidis ke mi havas bonan 

okazon gajni monon. Do, mi eltondis la tutan lanon de la ŝafoj kaj faris el ĝi 

mantelojn. Kaj nun mi rompas al mi la kapon kie trovi malmultekostan 

subŝtofon." * 

(dankon al Claus el Germanujo) 

------------------------------------------- 

* Subŝtofo: La ŝtofo, ordinare malpeza, supla kaj glata, kiun oni kudras sur la 

interna flanko de vesto. 

 

5.9.2010 

Judo kaj rabisto 

Juda komercisto iras ekster la urbo. Subite aperas antaŭ li armita rabisto. 

Rabisto: "Donu al mi vian monon aŭ mi pafmortigos vin!" 

Judo: "Mi donos al vi mian tutan monon, sed mi havas hejme suspekteman 

edzinon, kiu opinios, ke mi malgajnis la monon ĉe kartludado. Do, por ke ŝi 

kredu al mi ke kaptis min rabisto, mi petas vin unue pafi tra mia mantelo. La 

paftruo estos mia pruvo al ŝi." 

Rabisto: "Bone. Mi pafas tra la mantel-rando."  

(li pafas) 

Judo: "Nun mi petas vin pafi denove tra mia mantelo, por plia certeco." 

Rabisto: "Jen!  

(li pafas) 

Judo: "Denove, mi petas, nun tra la rando de mia ĉapelo."  

(la rabisto pafas) 

Judo: "Kaj nun plian fojon, ĉar mia edzino estas tre suspektema."  

(la rabisto pafas) 

Judo: "Plian pafon, mi petas." 

Rabisto: "Sed mi ne plu havas kuglojn." 

Judo: "Se vi ne plu havas kuglojn, kial do mi donu al vi la monon?..." 
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8.9.2010 

Feliĉan Novan Jaron al ĉiuj judaj legantoj! 

 

Kial frizistojn? 

Ĝi okazis antaŭ pli ol 100 jaroj en Dvinsk * . La juna judo Izaak iris al sia 

dunganto – nejuda fabrikestro – kaj diris: 

"S-ro direktoro, mi ne plu povas labori por vi. Ĉiuj viaj nejudaj laborantoj estas 

antisemitoj." 

Estro: "Kio? Kion vi rakontas? Se estas unu aŭ du, tio eblas, sed certe ne ĉiuj." 

Izaak: "Mi diras al vi, ke ĉiuj estas antisemitoj. Cetere, mi faris teston: Mi 

prezentis al ili la saman demandon kaj ĉiuj respondis same. Ĉiuj estas 

antisemitoj!" 

Estro: "Sed kio estis via demando?"  

Izaak: "Mi demandis al ili, kion ili opinius se oni ekstermus ĉiujn judojn kaj ĉiujn 

frizistojn?" 

Estro: "Ĉu frizistojn? Sed kial frizistojn?" 

Izaak: "Nu, vi vidas: ankaŭ vi!" 

Dankon al Claus (Germanujo) 

* Dvinsk (Двинcк, Dźwińsk): urbo en Latvio, kiu nuntempe nomiĝas Daugavpils.  

En 1897 ĝi apartenis al Ruslando kaj loĝis tie 79,000 homoj, el kiuj 32,000 estis 

judoj.  

 

12.9.2010 

"Iceberg" (glacimonto) 

Grava rimarko:  

La origino de la ŝerco estas anglalingva. La anglalingva vorto "Iceberg" ludas 

gravan rolon en la fino de la ŝerco kaj mi estis devigita lasi ĝin sen esperantigo. 

Cetere en pliaj  eŭropaj lingvoj "glacimonto" estas "iceberg", aŭ alia tre simila 

vorto (en la franca, portugala, hispana, itala kaj kataluna: iceberg; en la 

germana: eisberg; en la dana: isbjerg; en la nederlanda: ijsberg; en la latva: 

aisbergs; en la rumana: aisberg; en la sveda: isberg; en la rusa: AJSBERG) 
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Ŝerco 

La piloto Grinberg (Greenberg, Grunberg) estas usona judo. La subpiloto Yang 

estas ĉindevena usonano. Ili flugas kune por la unua fojo. En la komenco ili tute 

ne interparolas kaj ŝajnas, ke ne regas granda harmonio inter la du pilotoj. 

Post duonminuta malagrabla flugo en aerpoŝo murmuras Grinberg 

(anglalingve):  

"La ĉinoj igas min malsana". 

Yang: "Kial la ĉinoj?" 

Grinberg: "Ĉar ili bombardis Pearl Harbour." * 

Yang: "Ne, ne la ĉinoj faris tion sed la japanoj." 

Grinberg (kolerete): "Ĉinoj, japanoj, ĉu tio gravas? Vi ĉiuj estas la samaj!" 

(Ekregas silento. Neniu el ili parolas dum kelkaj minutoj) 

Yang: "Mi..., mi ne amas judojn." 

Grinberg: "Kial?" 

Yang: "Ĉar la judoj dronigis la ŝipon Titanic." ** 

Grinberg: "Sed ne la judoj faris tion. Faris tion ICEBERG." 

Yang: "Iceberg, Goldberg, Rosenberg, Steinberg... Vi ĉiuj estas la samaj!" 

------------------------------------------- 

* Pearl Harbour: http://eo.wikipedia.org/wiki/Pearl_Harbor 

** Titanic: http://eo.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic 

 

15.9.2010 

En kazo de malfido 

Natan estis tre malriĉa judo. 

Unu tagon dum la matena preĝo li subite ekkriis, rigardante la ĉielon: 

"Dio la Eternulo, mi petegas vin sendi al mi 1,000 frankojn. Mi promesas 

transdoni duonon de tio al aliaj mizeruloj. Sed se vi hazarde ne fidas min, tiam 

sendu al mi nur 500 frankojn!" 

 

19.9.2010 

Serĉante edzon por sia filino 

Max (Maks) estis riĉa komercisto. Serĉante edzon por sia filino li iris al svatisto 

(edzperanto) kaj diris al li: 

"Mi serĉas junan viron por mia filino. Ne necesas ke li estu riĉa ĉar mia filino 

havas sufiĉe da mono. Li ankaŭ ne devas esti bela ĉar mia filino estas sufiĉe 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Pearl_Harbor
http://eo.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
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bela. Ne necesas ke li scipovu danci ĉar mia filino estas bonega dancistino. Li 

ankaŭ ne devas esti alta ĉar mia filino estas sufiĉe alta. La sola kondiĉo estas, ke 

li estu inteligenta." 

 

22.9.2010 

Bonaj ecoj de estonta edzino 

David estis "bona junulo de bona juda familio".  

Li venis al la svatisto kaj diris: "Mi volas konatiĝi kun la plej bonkvalita knabino 

de la urbo." 

Svatisto: "Oh, mi havas por vi la plej bonan junulinon. Ŝi pentras modele, dancas 

perfekte, pianludas majstre, kantas belegvoĉe kaj rajdas ĉevalojn lertege." 

David: "Nu, sufiĉas paroli pri ŝiaj malbonaj kvalitoj. Ĉu vi povas nun prezenti 

ŝiajn bonajn ecojn?" 

 

26.9.2010 

Li timas generaliĝi 

En Francujo, en la komenco de la dua mondmilito iris soldatoj de domo al domo 

por serĉi virojn, kiuj ne armeaniĝis.  

Salomon, 70-jara judo, aŭdis ke soldatoj batas forte lian pordon kaj rapide kaŝis 

sin sub la lito. 

Edzino: "Ŝlojme, kion vi timas? En via aĝo?" 

Salomono: "Oni neniam scias. Eble ili prenas ankaŭ miajn samaĝulojn por fari 

ilin generaloj?" 

 

29.9.2010 

Almozula impertinenteco 

Dum jaroj la malriĉa Jankel (Jakobo) kutimis veni ĉiun monaton al la hejmo de la 

riĉa ŝtofvendisto Lejb por ricevi mondonacon. 

Unu fojon la servistino de Lejb diris al li, ke li ne plu ricevos monon ĉar ŝia 

mastro estas elspezonta multege da mono por la geedziĝfesto de sia filino kaj 

por ŝia doto. * 

Malkontenta Jankel: "Bone, sed bonvolu diri al li, ke li estus povinta doni al sia 

filino SIAN monon kaj ne MIAN." 

------------------------------------------------------ 

* doto: donaco okaze de geedziĝo, kiun la gepatroj de la edzino donas al ŝia 
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nova edzo, aŭ la gepatroj de la edzo donas al lia nova edzino. 

Hispane, itale kaj portugale: dote. Angle: dowry, trousseau, tocher. France: dot. 

Germane: Mitgift. Nederlande: bruidsschat. Kroate: dota, miraz. Finne: 

myötäjäiset. Svede: hemgift. Litove: kraitis. Pole: posag. Ruse: Приданое. 

Hebree: Nedunja. 

 

3.10.2010 

Disrakonti 

Judo iras al katolika preĝejo por... konfesi siajn pekojn. 

Li diras al la pastro, kiu sidas en la konfesejo: "Patro, mi estas 80-jara. Mi havas 4 

infanojn kaj 11 genepojn. Lastan nokton mi amoris kun bela 20-jarulino kaj 

poste kun belega 30-jara virino." 

Pastro: "Nu, mia filo, kiam estis la lasta fojo ke vi konfesumis?" 

Judo: "Neniam. Mi estas judo." 

Pastro: "Kial do vi rakontas al mi viajn lastnoktajn farojn?" 

Judo: "Ĉar mi rakontas tion al ĉiuj." 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

6.10.2010 

Akracerba judo 

David studis Talmudon dum multaj jaroj kaj tiel li akiris tre "akran cerbon" 

(talmudistan"). 

Unu tagon li renkontis surstrate policiston, kiu foje multe ĉikanis lin. 

David: "Sinjoro policisto, ĉu oni povas nomi policanon `bovaĉo`?" 

Policisto: "Nepre ne." 

David: "Sed ĉu oni povas nomi bovaĉon `sinjoro policisto`? 

Policisto: "Tio estas permesata." 

David: "Nu, ĝis la revido, sinjoro policisto!" 

(Dankon al Claus el Germanujo) 

 

10.10.2010 

De azeno ĝis Mercedeso  

Du judoj, Kohn kaj Stein, vizitas Vatikanon.  

Ili rimarkas kiel de tie elveturas vico da luksaj aŭtomobiloj - Mercedesoj kaj aliaj 

altprezaj aŭtoj - kun kardinaloj, prelatoj kaj aliaj eklezianoj.  
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"Mi vidas, ke temas pri sukcesa firmao", diras Kohn. 

"Jes", respondas Stein, "kaj mi aŭdis, ke ili komencis kun pruntita azeno". * 

------------------------------------------------------ 

* Pruntita azeno: En la Nova Testameto estas skribita, ke Jesuo Kristo veturis sur 

pruntita azeno: "Kaj Jesuo, trovinte junan azenon, sidis sur ĝi." (Johano 12) 

(dankon al pastro Max el Ĉeĥujo) 

 

13.10.2010 

Asekuro anstataŭ sekuro 

Juda agento de asekur-kompanio vizitas la hejmon de pastro, dirante, ke li 

interesiĝas pri kristaniĝo. 

Post horo li eliras, ege ŝvitanta sed ridetanta. 

Najbaro: "Ĉu li baptis vin?" 

Judo: "Tute ne. Sed mi vendis al li asekur-polison." 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

17.10.2010 

Malbonodoraĉa 

Berlino en 1934. Adolf Hitler estas en la povo, aplikanta siajn raso-teoriojn. 

Germana civitano eniras ŝtatan civitan-registrejon kaj diras al la oficisto: 

"Estas necese, ke mi ŝanĝu mian propran nomon." 

Oficisto: "Kio estas via nuna nomo?" 

Germano: "Adolf Stinkfuss" (Malbonodora piedo). 

Oficisto: "Jes, mi komprenas. Kiel vi volas nomiĝi?" 

Germano: "Abraham-Mose Stinkfuss." 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

20.10.2010 

Enkonduko 

Laŭlonge de la historio la judoj - senlige al sia loĝloko - nomis la landon Israelo 

"Haarec" (hebree: La Lando). Ĝis hodiaŭ la tradiciemaj judoj vivantaj ekster 

Israelo nomas Israelon "La Lando". 

Temas pri la ideologio de la juda popolo, laŭ kiu la loĝado ekster Israelo estas 

portempa kaj tial judo, kiu vivas tie, troviĝas en "eksterlando". 

Kuriozaĵo (unu el multaj...): Kiam judo en Parizo, Teherano aŭ Karakaso preĝas tri 
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fojojn tage por ke venu pluvo, li celas pluvadon en Israellando, ne en sia 

loĝlando. 

Eksterlande 

En komunisma Pollando judo estas pridemandita de la sekureca servo: 

"Ĉu vi havas parencojn en eksterlando?" 

Judo: "Ne." 

Enketisto: "Kiu estas Ĥaja Goldbaum el Tel-Avivo?" 

Judo: "Mia fratino." 

Enketisto: "Ĉu vi havas parencojn eksterlande?" 

Judo: "Ne." 

Enketisto (kolere): "Kion signifas ne? Kiu estas David Kohen el Jerusalemo?" 

Judo: "Mia frato." 

Enketisto: "Diable, nun mi redemandas vin: ĉu vi havas parencojn en 

eksterlando?" 

Judo: "Ne, certe ne. De la tuta familio mi estas la sola, kiu loĝas en eksterlando. 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

24.10.2010 

Paradizoj 

En litvagono noktis (noktis = tranoktis) rabeno kaj katolika pastro. 

Matene rakontas la pastro: "Mi sonĝis, ke mi estas en la juda paradizo. Ĉie regis 

fiodoro, malordo, malpureco, bruo kaj ĥaoso kaj estis multege da homoj." 

"Tio estas interesa", respondis la rabeno. "Mi havis similan sonĝon, sed mi 

sonĝis ke mi estas en la katolika paradizo. Ĉie estas belaj floroj, koloraj birdoj, 

agrablaj odoroj kaj serena etoso. Sed neniuj homoj."  

(dankon al Max el Ĉeĥujo) 

 

27.10.2010 

Enkonduko:  

Mi jam dissendis kelkajn ŝercojn kiuj temis pri la juda patrino. Mi deziras 

memorigi, ke temas pri tiu stereotipa patrino, kiu (malgraŭ la pasia amo al la 

infanoj) multfoje estis terura kaj plendema, pro trozorgemo al la infanoj, pro 

troigita deziro ke ili sukcesu en la vivo (fenomeno konata ĉe minoritatoj...) ktp. 

Oj! 

Tri maljunaj judinoj en Usono renkontiĝas en restoracio. 
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La unua virino profunde enspiras kaj diras laŭte: "Oj!". * 

Post momento la dua virino enspiras forte kaj ĝemdiras: "Oj!". 

Tiam la tria virino diras: "Amikinoj miaj, ĉu ni ne interkonsentis, ke ĉi-foje ni ne 

parolu pri la infanoj?" 

(dankon al d-ro Jicĥak el Israelo) 

 

__________________________________ 

* Oj: Interjekcio, esprimanta doloron aŭ amaran bedaŭron.  

 

31.10.2010 

Ili neniel profitu de mi! 

Sinjorino Rosenzweig ricevis telegramon de sia edzo: 

“Alveno je la sepa, centra stacio, kunportas sonserpenton.” 

La edzino estis ĝustatempe en la stacio, vidis lian valizon kaj demandis: "Sed kie 

estas la sonserpento?" 

Edzo: "Ah, lasu. Temas pri stultaĵoj. Simple sur la telegrama folio restis loko por 

du pliaj vortoj, do mi skribis ilin. Mi ne volis ke la poŝto profitu de mi. Neniel!" 

(dankon al Claus el Germanujo) 

Aldono: 

Tiu ĉi ŝerco iel similas al alia, kiun mi dissendis antaŭ du jaroj. Jen ĝi: 

Icĥak (Isaak) kaj Ŝlomo (Salomono) estis bonaj amikoj. 

Ŝlomo mortis. 

Icĥak iras al la redakciejo de la loka gazeto por aperigi nekrologon. 

Li skribas sur la mendilo: "Ŝlomo mortis." 

Tiam la oficistino informas lin: "La minimuma prezo estas por kvin vortoj." 

Post iom da pensado Icĥak skribas: "Ŝlomo mortis. Mi vendas aŭton". 

 

31.10.2010 

Vidvinigi virinon 

Du judoj babilas en la vagonaro/trajno: 

Judo 1: "Ĉi vi aŭdis? Rosenstein, la tajloro de str. Potockij, edziĝis al vidvino." 

Judo 2: "Mi ne volus esti dua edzo de vidvino." 

Judo 1: "Kial? Ĉu vi preferus esti la unua?" 

(Dankon al Gabi el Israelo) 
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7.11.2010 

Mizera komercisto 

Furioza kiento enkuris vendejon kriante al la vendisto: 

"Kian ŝtofon vi vendis al mi? Mia tajloro diris, ke ĝi estas la plej malbona varo!" 

Vendisto: "Kion vi diras? Bonvolu trankviliĝi. Vi estas feliĉulo. Vi havas nur 3 

metrojn de tiu ĉi ŝtofo, dum mi havas plenan magazenon..." 

(Dankon al Nina el Pollando) 

 

10.11.2010 

Donaco de ĉiesulino 

En la urbeto Gura Humorului (Bukovino, Rumanujo) okazis monkolekta 

kampanjo por financi la rekonstruadon de la sinagogo. Venis la loka 

prostituitino kaj ofertis mondonacon. La monkolektantoj ne sciis ĉu ili rajtas 

ricevi la monon de la pekulino kaj tial ili turnis sin al la rabeno. 

Monkolektanto: "Rabeno, ĉu tio ne estas peko ricevi de ŝi la monon?" 

Rabeno: "Kial peko? Estas ja mono de niaj komunumanoj".  

 

14.11.2010 

Tipe juda ŝerco el Usono 

Tri judaj patrinoj renkontiĝas en iu feriloko en Florido. Ili kune sidas kaj 

fanfaronas pri siaj filoj. 

Becky: "Mia filo estas la plej bona advokato en Novjorko." 

Sadie: "Mia filo estas eĉ pli sukcesa. Li estas la plej bona kuracisto en Novjorko." 

Hannah: "La mia ne tre sukcesis pri kariero. Li laboras kiel oficisto en banko kaj li 

estas gejo (samseksemulo). Sed li havas du koramikojn: la unua estas la plej 

bona advokato en Novjorko kaj la dua estas la plej bona kuracisto en Novjorko." 

 

17.11.2010 

Enkonduko 

Ekzistas ankaŭ nigraj judoj, ekzemple en Usono: nigruloj, kiuj konvertis sin al 

judismo. 

Kaj nigra kaj juda 

Okazis en la tempo, kiam en Usono regis certagrada antisemitismo kaj granda 

kontraŭnigrula rasismo. 
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En sudusona sinagogo staras nigrulo kaj preĝas. Subite aŭdiĝas voĉo malantaŭ 

li: 

"Nu, ĉu ne sufiĉis al vi esti nigrulo?" 

 

21.11.2010 

Farto de judo 

Du judoj renkontiĝas en la strato. 

Judo 1: "Kiel vi fartas? Vi ne aspektas bone." 

Judo 2: "Se vi nur scius kio trafis min!" 

Judo 1: "Kio?" 

Judo 2: "Mi havas dolorojn ĉe la renoj, inflamon de la gorĝo, problemojn kun la 

stomako, malhelpaĵojn ĉe la spirado, ŝveliĝon de la gamboj. Kaj mi mem, mi ne 

fartas tre bone."  

 

24.11.2010 

Kiu iras al paradizo kaj kiu al infero 

Maljuna juda virino sidas en restoracio kaj aŭskultas la interparolon de tri 

monaĥinoj, kiuj sidas ĉe najbara tablo. 

Diras unu monaĥino al la supera monaĥino: "Eble ni pilgrimu al Jerusalemo?" 

Respondis la supera monaĥino: "Ne, tie estas multaj judoj." 

Tiam diras la alia monaĥino al la supera monaĥino: "Do eble ni vizitu 

Novjorkon?" 

Respondis la superulino: "Ne, ankaŭ tie estas multaj judoj." 

Tiam la judino ne plu povis elteni la parolojn de la monaĥinoj kaj diris al ili: "Do 

kial vi ne iru al la infero? Tie tute ne estas judoj!" 

 

27.11.2010 

Enkonduko: 

Laŭ la juda religio, por preĝi publike (grupe) estas bezonataj minimume 10 viroj, 

kiuj aĝas almenaŭ 13 jarojn. Tiu virdeko nomiĝas hebree MINJAN. Multfoje 

okazas, ke en la sinagogo aŭ aliloke oni ne komencas la komunan preĝadon, sed 

oni atendas alvenon de pliaj viroj, por ke estu almenaŭ MINJAN. 

Ĉu troviĝas ĉi tie judoj? 

Komence da la dudekaj jaroj de la 20-a jarcento regis en Hungarujo dekstrema 

reakcia kaj kontraŭjuda registaro. Huliganoj atakadis judojn surstrate kaj en 
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publikaj veturiloj, ĉefe trajnoj, por elĵeti ilin.  

Iam veturis en trajno la mondfama juda skermisto (skermo: unu el la 

batalsportoj *) Attila Petschauer (1904-1943). Subite eniris tiun vagonon junulo 

kaj laŭte demandis: "Ĉu troviĝas ĉi tie judoj?" 

Tiam Petschauer, fidante sian forton, senhezite ekstaris, aliris lin kaj deklaris 

atakeme: "Jes, mi estas judo! Kion vi deziras?" 

"En la apuda vagono ni estas naŭ judaj viroj kaj mankas deka por ke ni povu 

preĝi en "MINJAN", venis la surpriza respondo. 

(dankon al Teddy el Israelo) 

__________________________________ 

* Skermo: http://eo.wikipedia.org/wiki/Skermo 

 

1.12.2010 

Ruĝa pantalono 

Juna judo aĉetis matene ruĝan pantalonon. 

Posttagmeze li redonis ĝin al la vendejo. "Ĝi ne plaĉas al mia amikino", li diris al 

la vendistino. 

Post semajno li revenis denove kaj petis la saman ruĝan pantalonon. 

"Ĉu via amikino ŝanĝis sian opinion?" demandis la vendistino. 

"Ne", respondis la junulo, "mi ŝanĝis la amikinon."  

(Dankon al Max el Ĉeĥujo) 

 

5.12.2010 

La plej malbona tago de mia vivo 

Ŝmuel sidis vespere en la drinkejo longe rigardante sian plenan bierglason. Tiam 

pasis grandega bubviro, kiu subite prenis la glason de Ŝmuel, eltrinkis ĝin kaj 

komencis ridegi. 

Ŝmuel komencis plori laŭte. "Kio okazas al vi, ulo", demandis la grandegulo, "mi 

nur iom ŝercis." 

Ŝmuel: "Vi eĉ ne povas imagi al vi kiom teruran tagon mi havis. Matene mia 

estro sciigis min, ke li maldungas min. Mi kuris hejmen kaj trovis tie mian 

edzinon kun mia plej bona amiko. Mi eliris kaj trovis ke oni ŝtelis mian veturilon 

kun la monujo kaj kun ĉiuj miaj dokumentoj. Hodiaŭ estis la plej terura tago en 

mia vivo. Mi decidis memmortigi, aĉetis venenon, venis ĉi tien, metis la venenon 

en la bieron kaj intencis baldaŭ trinki ĝin, sed tiam vi venis kaj trinkis ĝin. Nu, 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Skermo
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sufiĉe pri mi. Rakontu vi kiel pasis via tago." 

(dankon al Merle el Kanado) 

 

8.12.2010 

Enkonduko 

Ĉe la ekstremaj ultra-ortodoksaj (tre piaj) judoj la ordonoj pri la ĉiutaga vivo de 

la viroj devigas ilin teni distancon de virinoj (krom de sia propra edzino). Tiuj 

viroj ne rajtas tuŝi fremdan virinon, eĉ ne por manpreme saluti; ne rajtas 

aŭskulti kantistinojn; ne rajtas spekti televidon, ĉar tie aperas virinoj; ne rajtas 

sidi apud virino en publika transportilo aŭ en iu atendejo; kaj... ne rajtas rigardi 

la vizaĝon de fremda virino, por ke pensoj pri "pekado" ne venu en la kapon de 

la viro. 

Pri tiu ĉi lasta malpermeso parolas la sekva mallonga ŝerco. 

Rigardu min kaj ne la plankon 

Juna viro, lernanto de JEŜIVAO (lernejo de religiaj studoj/seminario por 

rabenoj), estis invitita al tagmanĝo en la hejmo de riĉa judo. La juna (kaj bela...) 

servistino alportis la pladon al la tablo kaj tiam ŝi rimarkis, ke la gasto ekrigardas 

la plankon (por ne rigardi ŝin). Tiam ŝi diris al li: "Pli bone, ke vi rigardu min kaj 

pensu pri la planko, ol ke vi rigardu la plankon kaj pekpensu pri mi." 

 

12.12.2010 

Telefonaĵo 

- Halo! Ĉu estas vi, Jakobo? 

- Jes, mi estas Jakobo. 

- Sed via voĉo ne sonas kiel tiu de Jakobo. 

- Nu, sed mi estas Jakobo. 

- Ĉu vi vere estas Jakobo? 

- Certege! 

- Aŭdu, Jakobo, mi estas David. Ĉu vi povas pruntedoni al mi kvindek 

   dolarojn? 

- Jakobo ĵus eliris. Mi diros al li, ke vi vokis. 

(dankon al Claus el Germanujo) 
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15.12.2010 

Mankas mono 

Salomono promenis en la ĉefa strato de Spišská Sobota * kaj subite trovis 

monujon. Li malfermis ĝin, kalkulis la monon kaj diris al si mem: "Ĉi tie iom 

mankas." 

(dankon al Max el Ĉeĥujo) 

__________________________________ 

* Spišská Sobota (hungare Szepesszombat, germane Georgenburg) estas 

eksurbo, nun urboparto de Poprad (urbo) en Regiono Prešov, en Distrikto 

Poprad, Slovakujo. 

La fama esperantisto Tibor Sekelj (1912-1988) naskiĝis tie. Laŭdire li estis judo. 

Jen pri li: http://en.wikipedia.org/wiki/Tibor_Sekelj 

 

19.12.2010 

Ŝparkurado 

La knabo Motel revenis hejmen de la lernejo kaj rakontis fiere al sia patro: 

"Paĉjo, mi ŝparis hodiaŭ tri kopekojn!" 

Patro: "Kiumaniere?" 

Motel: "Mi ne eniris la tramon sed postkuris ĝin." 

Patro: "Moĉjo, vi estas stulta. Se vi postkurus taksion, vi ŝparus multege pli!"  

(dankon al Max el Ĉeĥujo kaj Claus el Germanujo) 

__________________________________ 

La hodiaŭa ŝerco memorigas alian, kiun mi dissendis antaŭ du jaroj: 

Ŝparo * 

Juda eksterurbano portanta pakaĵojn kaj sakojn eliras de la stacidomo en tiama 

pola urbo. Li trafas kaleŝiston kaj demandas lin: 

"Kiom da mono por iri al strato Zilbernikova?" 

Respondas la ĉaristo: "25 kopekoj". 

"Bonege!", diras la judo kaj komencas marŝi piede. "Nun mi scias, kiom da mono 

mi ŝparas irante tien piede." 

________________________________________ 

* "Ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone." (LLZ) 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tibor_Sekelj
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22.12.2010 

Tri temoj 

Zelig estis tre timida (timema, hontema) juna fraŭlo. Ĉar li deziris edziĝi, li venis 

al la svatisto (edzperanto), s-ro Ŝadĥanovski. 

La fakulo donis al li la jenan konsilon: "Kiam vi renkontos la kandidatinon, parolu 

kun ŝi pri la jenaj tri temoj: amo, familio kaj filozofio." 

Venis la tago kiam Zelig renkontis la unuan fraŭlinon, Bejle. Li sidiĝis apud ŝi kaj 

memoris la tri temojn. 

Zelig (pensante pri la temo "amo"): "Ĉu vi amas fromaĝon?" 

Bejle: "Ne." 

Zelig (pensante pri la temo "familio"): "Ĉu vi havas fraton?" 

Bejle: "Mi ne havas." 

Zelig (pensante pri la temo "filozofio"): "Se vi havus fraton, ĉu li amus 

fromaĝon?" 

Kaj tiel elĉerpiĝis ĉiuj temoj... 

(dankon al Teddy el Israelo) 

 

25.12.2010 

Karaj gelegantoj, 

La venontan ŝercon mi sendos nur post mia reveno el al Internacia Festivalo de 

Esperanto (IF, en Germanujo), do la 5/1/2011. 

Feliĉan Novan Jaron! 

Reĝa ŝerco 

Abrahamo fariĝis mensmalsana. Li kredas ke li estas la reĝo Ludoviko* la 14-a. 

Oni lin sendas al mensmalsanulejo. 

Kiam la rabeno ricevis la novaĵon, li diris al la familianoj de Abrahamo: "Mi 

kuracos lin!". 

La rabeno iris al la malsanulo kaj pasigis longan tempon kun Abrahamo en lia 

ĉambro. Post tri horoj alvenis la familianoj kaj demandis Abrahamon: "Kiu vi 

estas?" 

Abrahamo: "Mi estas Ludoviko la 13-a." 

Rabeno (kun ĝojo): "Ĉu vi vidas? Li jam progresas. Lasu min viziti lin ĉiun tagon 

kaj post kelka tempo li resaniĝos plene!" 

________________________________________ 

* Ludoviko  
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 Lajos, Ludvig – hungare  

 Luis - hispane  

 Lluís – katalune  

 Lodewijk – nederlande  

 Louis – angle, france, estone  

 Ludovic – angle, france  

 Ludovicus – latine  

 Ľudovít – slovake  

 Ludwig – germane  

 Ludwik – pole  

 Luigi – itale  

 Luís – portugale  

 Ludvik - ĉeĥe  

 Ludvig - svede, norvege, finne  

 Ludovicus - latine  

 Luj - kroate  

 

5.1.2011 

Trompi judon? 

Katoliko iras al sia preĝejo por konfesi siajn pekojn. 

Li diras al la pastro: "Patro, mi pekis. Mi trompis judon." 

Pastro (post iom da silentado): "Tio ne estas peko. Tio estas miraklo." 

(dankon al Max el Ĉeĥujo)  

 

9.1.2011 

Elefantoj kaj judoj 

Profesoro de zoologio havis tri asistantojn: germano, franco kaj israelano. 

Li donis al ili taskon: verki raporton pri la heredeco de la elefantoj. 

Post tri monatoj la franco liveris al li 50-paĝan raporton kun la titolo "La sekseco 

ĉe elefantoj". 

Post kvar monatoj la germano transdonis al la profesoro raporton de 500 paĝoj: 

"La organizado ĉe la elefantoj." 

Post ses monatoj alvenis la israelano kun raporto de 2,000 paĝoj, kies titolo 

estas: "La elefantoj kaj la juda-palestina problemo." 

(dankon al Claus el Germanujo) 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Hungara_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Kataluna_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Nederlanda_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Angla_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Franca_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Angla_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Franca_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Latino
http://eo.wikipedia.org/wiki/Slovaka_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Germana_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Pola_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Itala_lingvo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Portugala_lingvo
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12.1.2011 

Serĉas edzinon 

Anonco en usona juda gazeto: 

Mi estas 34-jara fraŭlo: sukcesanta, diligenta, vigla kaj memstara. Mi serĉas 

junulinon, kies patro dungos min. 

(dankon al Barry el Usono) 

 

16.1.2011 

Ĉu vi dormas? 

- Jakobo, ĉu vi dormas?  

- Ne, mi ne dormas.  

- Bonvolu prunti al mi mil zlotojn.  

- Mi profunde dormas. 

(dankon al Teddy el Israelo) 

 

19.1.2011 

Li dormas rapide 

Oni rakontis, ke la tre fama rabeno, Gaono Eliahu el Vilno (1720-1797), dormis 

tre malmulte dum la nokto (du horojn, kvar horojn ktp - ekzistas diversaj 

versioj...). 

Foje unu el liaj konatoj demandis lin: "Rabeno, kial vi dormas tiom malmulte?" 

Respondis la Gaono: "Nu, ekzistas homoj, kiuj legas rapide, kaj mi apartenas al 

tiuj, kiuj dormas rapide." 

 

23.1.2011 

Denove pri dormo de rabeno 

Rabeno: "Mi dormas 6 horojn tage." 

Lernanto: "Kaj nokte?" 

 

26.1.2011 

Mesaĝo al Dio 

Dum la soveta tempo ruso, litovo kaj judo volis aniĝi al la Komunista partio.  

De ili estis postulata plenumo de nur unu tasko: direkti al la ĉielo pugnon kun 
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elŝovita polekso (signo de moko, malrespekto). Tio por montri, ke ili ne kredas je 

ekzisto de Dio. 

La tri kandidatoj venis antaŭ la komisiono. La ruso kaj la litovo tuj montris 

pugnojn ĉieldirekten, kaj sekve ili tuj estis membrigitaj al la Komunista partio.  

Sed la judo rifuzis tion fari kaj diris: "Ho, kial mi devas montri tien la pugnon, se 

tie estas nenio?“ 

(dankon al Max el Ĉeĥujo)  

 

30.1.2011 

Filinojn aŭ monon 

Du lernantoj de rabena lernejo interdiskutas: 

Diras Reuven (Ruben): "Diru al mi Jona, kion vi ŝatus havi: 7 filinojn aŭ 7 

milionojn da dolaroj? 

Jona: "Kia stulta demando! Kompreneble 7 milionojn!" 

Reuven: "Malbone, ĉar se vi havus 7 milionojn da dolaroj, vi certe dezirus havi 

pli multe. Sed se vi havus 7 filinojn, tiam vi certe ne dezirus havi pli..." 

(Dankon al Nina el Pollando) 

 

2.2.2011 

Ĉu vi denove komencas? 

Du malamikaj judoj renkontiĝas en sinagogo. Tiam la rabeno diras: 

"Baldaŭ estos la sankta tago Jom Kipur, antaŭ kiu oni devas pardonpeti kaj fari 

pacon." 

La du judoj premas la manon unu al la alia kaj tiam unu el ili diras al la alia: 

"Moŝe, mi deziras al vi ĉion, kion vi deziras al mi." 

Respondas Moŝe: "Ha, ĉu vi denove komencas?" 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

6.2.2011 

"Atentu: Li vidas vin" 

Jeĥezkel (Ezekielo) la kaleŝisto veturigis rabenon al urbeto. La ĉefa vojo 

serpertumis laŭlonge 

de grenkampoj kaj florriĉaj herbejoj. Sur la herbejoj staris ĵus falĉitaj fojnostakoj. 

La veturigisto sen longa pripenso haltigis la ĉevalon kaj post momento revenis 

kun granda fojnofasko. 
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"Jeĥezkel, Li vidas vin!", vokas la rabeno. 

La kaleŝisto tuj ĵetis teren la faskon kaj ĉirkaŭrigardis tre terurigita. Sed kiam li 

rimarkis neniun, li metis la fojnon en la kaleŝon, vipis la ĉevalon kaj daŭrigis la 

veturadon. Kiam ili troviĝis for de tiu loko Jeĥezkel demandis la rabenon: 

"Rabeno, kiu vidis min tie, sur la herbejo "?  

Rabeno: "Kiu vidis vin? Dio la Eternulo, kiu vidas ĉion "! 

Jeĥezkel: "Tfu ! Prenu vin pesto !.... Kaj mi jam pensis, ke la proprietulo". 

(dankon al Henryk el Pollando) 

 

9.2.2011 

Ĉinaj judoj aŭ Ĉina suko 

(Juda ŝerco por anglalingvanoj) 

Izak kaj Moŝe manĝas en ĉina restoracio en Londono. 

Izak demandas Moŝe: “Ĉu estas judoj en Ĉinujo?” 

Moŝe: “Mi ne scias, sed kial ni ne demandu la ĉinan kelneron? Mi mirus, se ne 

estus judoj en Ĉinujo. Nia popolo estas disa en ĉiuj landoj.” 

Kiam la kelnero pasas, Moŝe demandas lin: “Ĉu estas Chinese Jews?” (angle: 

ĉinaj judoj. prononco: “dĝus”, same kiel “juice”, suko)  

La kelnero foriras kaj revenas post kelkaj minutoj: “Ne, sinjoro, ne Chinese juice 

(= ĉina suko). Pruna juice, tomata juice sed neniu iam aŭdis pri ĉina juice”. 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

13.2.2011 

Enkonduko: 

Multaj judoj kredas, ke la hebreoj ("Israelidoj"), kiuj vivis en Egiptujo kiel sklavoj, 

konstruis la piramidojn. 

La Biblio rakontas, en la libro Eliro: "Kaj oni metis super ilin laborestrojn, por 

premi ilin per malfacilaj laboroj. Kaj ili konstruis por Faraono provizejajn urbojn."  

Sed tute ne ekzistas scienca pruvo pri tio, ke la hebreoj konstruis ĝuste la 

piramidojn. Tamen la juda tradicio ŝatas mencii tion… 

Juda averto (aktuala ŝerco, almenaŭ ĝis la lastaj tagoj…) 

Jen urĝa mesaĝo sendita de la prezidanto de Israelo al la ĉefplaco de Kairo: 

"Karaj egiptaj manifestaciantoj!  

Bonvolu ne damaĝi la piramidojn! Ilin ni ne rekonstruos.  

Amike, 
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La judoj" 

(Dankon al Betty el Danujo) 

 

16.2.2011 

Esti singarda 

Judo venas al konata kartdivenistino (aŭguristino). 

Divenistino: "Kio estas via nomo?" 

Judo: "Jan Kowalski." 

Divenistino (post dismeto de kartoj): 

"Oh ve, sinjoro Kowalski! Malbonon mi vidas! Via edzino seksumas kun najbaro 

kaj baldaŭ naskos al vi filon, kiu certe ne estas via. La najbarino, kun kiu vi 

amindumas, havigos al vi hontindan malsanon. Financaj aferoj iĝos fatalaj. 

Amikoj forlasos vin. Mortos vi neatendite kun teruraj turmentoj."  

Minuto da silento. Fine la kliento viŝas gutojn da ŝvito de sia frunto kaj diras:  

"Dank' al Dio! Kiom bone esti singarda! Mia nomo ja tute ne estas Jan Kowalski, 

sed Avraham Kohen." 

(Dankon al Olena el Ukrainio) 

 

20.2.2011 

Enkonduko 

Esploristoj de juda humuro diras, ke la judaj ŝercoj penetris la politikan sovetan 

humuron (ŝercoj rakontataj pri la reĝimo ktp) kaj fakte multaj ŝercoj rakontitaj 

dum la soveta tempo en Ruslando ktp, fontas de judaj ŝercoj. La influo de la juda 

humuro en la komenco de la 20-a jarcento estis granda en tiuj landoj. 

Jen ekzemplo de konata juda ŝerco, kiu estis rakontata ankaŭ kiel soveta. 

Ĝuu ilin! 

Sablo (unua versio) 

Homo laboris en granda fabriko (uzino). Ĉiun tagon, fine de la labortago, li eliris 

tra la pordego kun plena kovrita ĉarumo. La gardisto ĉiam kontrolis la enhavon 

kaj ĉiam trovis tie nur sablon. Do, li permesis al la laboristo pluiri. 

Post kelka tempo demandis kolego la laboriston: "Kion vi faras? Kial vi portas 

ĉiam senvaloran sablon?"  

Respondis li: "Mi kontrabandas ĉarumojn." 

Sablo (dua versio) 

Foje judo kun sako preterpasis bicikle ŝtatliman doganiston, kiu demandis lin:  
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"Kio estas en la sako?" 

"Sablo", respondis la judo.  

Ekzamenante la sakon, la doganisto vidis, ke vere estis sablo. 

Ĉiun tagon okazis la sama, kaj la oficisto estis delonge ĉesinta kontroli lin.  

Unu tagon li renkontis la bicikliston en baro kaj demandis lin:  

"Kion diable vi kontrabandis? Ni estas solaj kaj mi rakontos nenion al aliuloj." 

"Biciklojn”, estis la respondo de la judo. 

 

23.2.2011 

Molkorulo 

Rosenbaum havas la koron molan, kiel vakso. Li estas tre, fakte tro sentema. 

Neniu povas tiom kompati la proksimulon kiom faras li. 

Foje li veturis per tramo kaj komencis interparolon kun la biletkontrolisto: 

"Oj, malfacilaj tempoj, ĉu ne?" 

Kontrolisto: "Jes, terure! La salajro apenaŭ sufiĉas, la homo dronas en ŝuldoj kaj 

dum la tuta tago sin turmentas en tiu ĉi tramo. Forto mankas kaj hejme malsana 

edzino kaj kvar infanetoj!" 

La koro de Rosenbaum krevas pro kompato kaj li diras al la mizerulo: "Dio mia! 

Kion vi diras? Vendu al mi kroman bileton." 

(dankon al Olena el Ukrainio) 

 

27.2.2011 

Enkonduko: 

La plej grava afero por judaj gepatroj estis ĉiam la zorgo pri tio, ke iliaj filoj kaj 

filinoj edzi(ni)ĝu al jud(in)o. Fakte tiuj ĉi tradicio kaj religia devo, konservita ĉe la 

judoj dum 2,000 jaroj de Diasporo, certigis la kontinuecon kaj pluekzistadon de 

la judoj kiel popolo. 

Ekde la 18-a jarcento komenciĝis ĉe la judoj la asimiliĝo, nome miksitaj geedziĝoj 

kun nejudoj (unue en okcidenta  Eŭropo kaj poste en aliaj lokoj), kaj nuntempe 

la fenomeno estas tre vasta ĉe granda parto de la judaro. En Usono, ekzemple, 

pli ol duono de la judaj gejunuloj edzi(ni)ĝas al nejudoj.  

Pri tiu ĉi temo kreiĝis en Usono multaj ŝercoj. La sekva ŝerco estas unu el ili. 

Ĝojo de juda patrino 

Linda estis bona juda patrino el Brooklyn. Ŝi ĉiam timis, ke sia 20-jara filo Marc, 

enamiĝu al ŝikse (jidlingve, subestime: juna nejudino). Ŝi senĉese spionis la filon 
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provante ekscii kun kiu li pasigas siajn vesperojn, kaj ŝi malbone dormis nokte 

pro tio. 

Unu tagon ŝi (kiel kutime) serĉis en la poŝoj de la pantalono de Marc kaj trovis 

tie lipŝminkilon (ruĝigilon). Ŝi prenis ĝin enmane kaj subite vidis sur ĝi skribaĵon: 

Helena Rubinstein (tipe juda familinomo).* 

"Ho, kia feliĉo!", ŝi kriis ĝojplene. "Li havas judan amikinon!" 

(dankon al Triksini el Germanujo) 

------------------------------------------------------ 

* Helena (Ĥaja) Rubinstein (1870-1965) – Poldevena judino, kiu vivis en 

Aŭstralio, Londono, Parizo kaj Usono. Ŝi fondis la gigantan imperion de 

kosmetikaĵoj "Helena Rubinstein". Ŝi famiĝis kiel tre talenta aferistino kaj estis 

unu el la plej riĉaj virinoj en la mondo. 

 

2.3.2011 

Kristo aŭ Panjo? 

Kio estas preferinda: juda filino aŭ kristana filino? 

Respondo: juda! 

Kial? 

Ĉar kiam en tiama Pollando kristana filino estis atakita de fremda viro, ŝi laŭte 

kriis "Jezus Chrystus!" (Jesuo Kristo), kaj tiam neniu venis por savi ŝin. Sed kiam 

judan filinon atakis fremda viro, ŝi kriis laŭte "Panjo!", kaj tiam ŝia patrino 

ekaperis kaj savis ŝin. 

(dankon al Triksini el Germanujo) 

 

6.3.2011 

La hundo mortis 

En la epoko de la Tria Regno en Germanujo grupo da amikoj sidis en kafejo. Iuj 

rigardis tra la vitra fenestrego kaj ekvidis, ke la tre konata hundo de la apude 

loĝanta urbestro estis mortigita de pasinta aŭtomobilo.  

"Ho!", ekkriis unu el la amikoj. "Oni devas sciigi la urbestron pri la morto de lia 

tre amata hundo." 

Diris alia: "Mi estas preta iri al lia hejmo kaj sciigi lin pri la tre malagrabla 

okazaĵo." 

Post 10 minutoj li revenis kun granda rideto, tenante multekostan cigaron en sia 

buŝo kaj skatolon da ĉokolado mane. 
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"Kiel li reagis?" demandis la scivolaj amikoj. 

Respondis la kuraĝulo: "Mi diris al li: `Heil Hitler! La hundo mortis.` Aŭdinte tion 

li fervore brakumis min, kisis min kaj donacis al mi cigarojn kaj dolĉaĵojn." 

(dankon al Christiane el Germanujo kaj Teddy el Israelo) 

 

9.3.2011 

Kion farus Rotŝild se… 

Du "talmudistaj" (akracerbaj, diskutemaj, spertaj pri studado de Talmudo) judoj 

sidas en sinagogo kaj revas. 

- Aŭskultu Icek: Kion vi farus, se vi estus tiel riĉa kiel Rotŝild (Rotschild)? 

- Kiom stulta demando! Vi pripensu pli bone, kion farus Rotŝild, se li estus tiom 

malriĉa kiom mi! 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

13.3.2011 

Denove pri rapida dormo 

{ El la rakontoj de Chełm (Ĥeŭm, Ĥelm), la duonjuda pollanda "Urbo de la 

malsaĝuloj" } * 

Gasto venis al Chełm en malfrua horo de la vespero kaj ekloĝis en la plej 

altkvalita gastejo de la urbo.  

Unue li vespermanĝis. Post kelkaj minutoj venis al lia tablo la estro de la gastejo 

kaj tre afable petis lin laŭeble fini rapide la manĝon. "Kio okazis?", demandis la 

gasto. Respondis la estro: "Mi bezonas vian tablotukon por alia gasto." 

Kiam poste la tre laca gasto iris al la ĉambro, li ekdormis rapide. Sed noktomeze 

vekis lin la estro . 

Estro: "Mi ŝatus peti vin dormi pli rapide. Mi bezonas vian kusenon por alia 

gasto." 

(dankon al Nina el Pollando) 

------------------------------------------------------------- 

* Chełm: http://eo.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82m 
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16.3.2011 

Pri la eliro de la Israelidoj el Egiptujo 

Enkonduko: 

Laŭ la Biblio (Malnova Testamento) Moseo liberigis la Israelidojn (hebreojn) el 

Egiptujo, kie ili estis sklavoj, kaj kondukis ilin tra la dezero al Israellando. 

En israela lernejo instruisto diras al lernanto: 

"Rakontu pri Moseo." 

Lernanto: "Li estis nesaĝa homo." 

Instruisto: "Kiel? Ĉu vi ne hontas paroli tiele pri Moseo, nia granda prapatro?" 

Lernanto: "Ne, li estis granda fuŝanto, ĉar post la trairo de la Ruĝa Maro li turnis 

sin maldekstren. Se li estus sin turninta dekstren, estus ni – judoj-Israelanoj – 

kiuj havus nun la tutan nafton." 

(dankon al Claus el Germanujo) 

 

24.3.2011 

Karaj 240 gelegantoj, 

Pro persona kaŭzo (sano, sano…) mi ne sendis la judan ŝercon en la lasta 

dimanĉo. Verŝajne ankaŭ dum la venontaj monatoj vi ne ĉiam ricevos regule la 

ŝercojn. Do, ripozu tiam kaj pacienciĝu! 

Amike salutas, 

Josi 

 

Granda apetito 

Josel vetis je unu rublo, ke li enirus la bakejon de Chełm kaj manĝus tie 25 

pastobulojn kun prunoj. 

Bedaŭrinde li supertaksis siajn eblecojn. Li sukcesis manĝi 20 bulojn kaj tiam 

devis ĉesi . 

Rigardante melankolie la 5 restantajn bulojn li konstatis malĝoje: 

"Se mi scius ke tiel okazus, mi estus manĝinta tiujn-ĉi unue!" 

(dankon al Henryk el Pollando) 
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27.3.2011 

Konfeso 

La pastoro (protestanta pastro) de la vilaĝo estis tre embarasita ĉiam, kiam 

kredantaj pekantoj konfesis antaŭ li siajn tre intimajn farojn. 

Tial li petis de la komunumanoj la jenon: "Kiam vi deziras konfesi tiujn ĉi temojn, 

diru simple la kodvortojn "mi falis", kaj tiam mi komprenos. 

Foje la pastoro devis forveturi kaj tiam li petis la lokan rabenon anstataŭi lin 

dum kelkaj tagoj en la konfesejo. 

Kiam la pastro revenis, li demandis la rabenon kiel pasis la afero. 

Rabeno: "Kiam vi forestis, mi parolis kun via edzino en la konfesejo. Vi devas 

urĝe ripari la ŝtuparon en via hejmo." 

 

30.3.2011 

Forta vira deziro 

Moŝe kaj Josef iras sabate al la sinagogo en Novjorko. 

Moŝe: "Ĉu vi scias? Hodiaŭ mi havas denove deziron pasigi la vesperon kun 

Natalie Portman 

Josef (surprizita): "Kiel vi havas denove deziron pasigi vesperon kun Natalie 

Portman? Kiel, denove?" 

Moŝe (ridetanta): "Komprenu, hieraŭ mi ja forte havis tiun deziron…" 

(dankon al Xavier el Hispanujo) 

* Natalie Portman: Juda-usona filmaktorino, kiu ĵus ricevis Oscar-premion. 

Ŝi povas aliĝi al la jena listo de la plej famaj judaj (aŭ duonjudaj) aktoroj: 

Groucho Marx, Leslie Howard, Elisabeth Bergner, Kirk Douglas, Shelley Winters, 

Simone Signoret, Peter Sellers, Paul Newman, Jerry Seinfeld, Barbara Streisand, 

Tonny Curtis, Bette Midler, Dustin Hoffman, Sarah Bernhardt, Woody Allen, Judy 

Holliday, Laurence Harvey, Lauren Bacall, Dyan Cannon, Richard Dreyfuss, Elliott 

Gould. 

 

3.4.2011 

Skeptika edzino 

Malsana Rabinoviĉ kuŝas en sia lito kaj ĉiuj atendas lian morton.  

Li vokas sian edzinon: "Sara, antaŭ mia morto mi petas vin rakonti al mi sincere, 

ĉu vi foje trompis min." 

Sara: "Vi volas ke mi rakontu al vi la veron, sed kio okazos, se fine vi ne mortos?" 
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6.4.2011 

Postulema judo 

Tipa soveta/rusia juda ŝerco: 

Maljuna Rabinoviĉ vokas telefone la ĉefstabon de Pamjat (Память. ekstreme 

naciisma, rasisma kaj antisemita organizaĵo en Ruslando). Li parolas kun forta 

jida akĉento: 

"Diru al mi: ĉu veras, ke la judoj vendis Ruslandon?" 

Pamjatano: "Jes, kompreneble tio estas vera, judnazulo." 

Rabinoviĉ: "Oh, tre bone. Ĉu vi povas diri al mi, kie mi povas ricevi mian parton 

de la sumo?"  

 

10.4.2011 

Einstein iros al Ameriko 

Du judoj renkontiĝas en Odeso. 

Jozef: "Ĉu vi aŭdis ke "nia" Einstein estas ironta al Ameriko?" 

Emil: "Oh, kiucele?" 

Jozef: "Ĉar li kreis tiun Teorion de Relativeco." 

Emil: "Kion tio signifas?" 

Jozef: "Nu, vi scias: 5 haroj sur via kapo ne estas multaj dum tiom da haroj en via 

supo estas relative multaj." 

Emil: " Kaj pro tio li iras al Ameriko?" 

 

13.4.2011 

Karaj gelegantoj, 

Antaŭ tri tagoj vi ricevis la ŝercon "Einstein iros al Ameriko". 

Tuj poste mi ricevis de Anna el Italujo leteron, kiu prezentas alian ĉarman 

version de la sama ŝerco (dankon al vi, Anna). 

Jen ŝiaj letero kaj serĉo:  

Mia patro foje rakontis version de tiu ŝerco, inter junulo kaj ties patro. Li rakontis 

ĝin tre bele, kun orient eŭropa prononco por la maljuna judo kaj usona 

prononco por la moderna junulo. 

Patro: Moris, kiu estas ĉi tiu Ejnstejn, pri kiu oni tiom parolas? 

Moris: Li estas fama judo, kiu inventis la teorion de relativeco. 

Patro: Kaj pri kio temas? 
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Moris: Nu, vidu, paĉjo, estas ĉi tiel. Se vi sidus kun bela junulino sur via genuo, 

unu horo ŝajnus kiel kvin minutoj. Sed se vi sidus sur varmega fero, kvin minutoj 

ŝajnus kiel unu horo. 

Patro: Kaj ĉu vi volas diri, ke oni pagas al li pro tio? 

 

17.4.2011 

La fonto sekiĝis 

Bronka sidas antaŭtagmeze en tel-aviva kafejo. Pasas ŝia ekskolegino Henja, kiu 

vidas, ke ŝi estas tre malgaja. 

Henja: "Kio okazis, karulino?" 

Bronka: "Nu, se vi jam demandas, mi rakontos al vi. Antaŭ 3 monatoj mia 

patrino mortis kaj postlasis al mi 50,000 siklojn. 

Henja: "Ho, mi bedaŭras aŭdi. Mi kondolencas vin." 

Bronka: "Kaj antaŭ 2 monatoj mia patro mortis, postlasante al mi 30,000 siklojn. 

Henja: "Ho, terure. Akceptu miajn kondolencojn." 

Bronka: "Kaj antaŭ unu monato mia onklino mortis kaj postlasis al mi 20,000 

siklojn. 

Henja: "Kion vi rakontas?! Tri kazoj de morto dum 3 monatoj. Terure!" 

Bronka (preskaŭ ploranta): "Jes. Kaj ĉi-monate nenio!" 

(dankon al d-ro Jicĥak el Israelo) 

Ĝojan pasko-feston! 

 

20.4.2011 

Juda najbaro 

Usona judo aĉetis terenon tuj apud tre luksa vilaego de iu fama nejuda 

miliardulo, kiu estis konata kiel antisemito. 

La judo konstruigis tie vilaon, kiu tre similis al tiu de la miliardulo. Krome li 

konstruigis ĝardenon, naĝbasenon, tenisejon kaj golfludejon, kiuj ege similis al 

tiuj de lia najbaro.  

Unu tagon la miliardulo renkontis sian novan najbaron kaj diris al li: 

"S-ro Cohen, nun, kiam vi havas ĉion kion mi havas, ĉu vi sentas vin kiel mi?" 

Cohen: "Mi sentas min multe pli bone." 

Miliardulo: "Kiel tio povas esti?" 

Cohen: "Mi ne havas judan najbaron!" 
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24.4.2011 

Nia popolo vivos eterne! 

Joseph Goebbels, la nazia ministro pri propagando, vizitas lernejojn tra 

Germanio. En unu el ili li petas la  

lernantojn volontule diri patriotismajn sloganojn. 

"Heil Hitler", krias knabo. 

"Tre Bone", respondas Goebbels. 

"Deutschland über alles", deklamas alia. 

"Bonega", reagas la ministro. "Nun io pli profunda, pli forta, pli… potenca!", li 

defias. 

Tiam eta knabo levas sian manon. Goebbels petas lin paroli . 

Diras la knabo: "Nia popolo vivos eterne!" 

"Mirinda", ekkrias Goebbels. "Kiel nomiĝas la knabeto  ?"  

Instruistino: "Israel Goldberg." 

(dankon al Xavier el Hispanio) 

 
27.4.2011 

Ludi kun judo 

Malgranda Jean de la Rosefoucart revenis hejmen de la lernejo kaj rakontis al sia 

patrino pri la meritoj de sia nova samklasa amiko, kun kiu li ludas dum la paŭzoj. 

"Kio estas lia nomo?", demandis Panjo. 

Jean: "Isaac." 

Panjo: "Do li devas esti judo. Ni malpermesas al vi ludi kun li!" 

La morgaŭan matenon dum la paŭzo diras Jean al Isaac: "Miaj gepatroj ne volas 

ke mi ludu kun vi, ĉar vi estas juda." 

Isaac: "Ah, mi komprenas. Klarigu al ŝi, ke ni ne ludas por mono!" 

 

1.5.2011 

Ne eblas venki judon… 

Okazis en Francujo antaŭ multaj jaroj. Antisemito eniras drinkejon kaj vidas tie 

iun, kiu aspektas juda. Li tuj mendas multekostan vinon por ĉiuj ĉeestantoj, 

escepte de la judo. Ĉiuj klientoj drinkas kun ĝojo, sed la senglasa judo aspektas 

same ĝoja kaj eĉ multe ridetas. 

La antisemito koleriĝas kaj remendas vinon por ĉiuj ĉeestantoj, escepte de la 

judo. Sed la sama afero ripetiĝas: la judo multe ridetas kaj aspektas tre 
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kontenta. 

La antisemito ege miras kaj demandas la verŝiston: "Kiu estas tiu ĉi judaĉo?" 

Respondas la homo: "La posedsanto de la drinkejo." 

(dankon al Elona el Israelo) 

 

4.5.2011 

Svatisto 

Svatisto proponas al la junulo David doto-havan fraŭlinon. 

David obstinas: "Ŝi ja estas duonblinda !"  

Svatisto: "Ĉu tio estas difekto? Pripensu pri tio, ke vi devos nenion kaŝi antaŭ ŝiaj 

okuloj ."  

David: "Sed ŝi estas ankaŭ preskaŭ surda !"  

Svatisto: "Pripensu pri tio, ke ŝi ne aŭdos viajn malbenojn." 

David: "Sed ŝi lamas je unu piedo  !"  

Svatisto: "Nur pripensu pri tio, ke ŝi neniam sekvos vin paŝo post paŝo." 

David: "Nu, ŝi estas ankaŭ ĝiba!" 

Svatisto: "Ho, juna homo. Estu logika! Ŝi ja povas havi unusolan difekton  !"  

(Dankon al Henryk el Pollando) 

 

7.5.2011 

Enkonduko: 

Laŭ la Biblio (Malnova Testamento) kaj laŭ la kredo de la judoj Moseo ricevis de 

Dio la tabelojn kun la Dek Ordonojn (Dekalogon) sur la monto Sinai, sed kiam li 

malsupreniris por renkonti la popolon (la Israelidojn), li vidis, ke ili kultas oran 

bovidon, kiun ili estis konstruintaj. Tiam li koleriĝis kaj rompis la ŝtontabelojn, 

sur kiuj aperis la dekalogo. 

En la libro Eliro, ĉapitro 32, ni legas: "Kiam li alproksimiĝis al la tendaro kaj 

ekvidis la bovidon kaj la dancadon, tiam ekflamis la kolero de Moseo, kaj li 

forĵetis el siaj manoj la tabelojn kaj disrompis ilin sub la monto." 

Jen: http://eo.wikipedia.org/wiki/La_Dekalogo 

 

Kiu disrompis la tabelojn kun la Dekalogo? 

Venas inspektoro en la lernejan klason dum leciono pri religio kaj demandas la 

gelernantojn: "Kiu disrompis la dekalogajn tabelojn?" 

Neniu respondas, do li demandas Ŝmuel: "Diru al mi, kiu disrompis la dekalogajn 

http://eo.wikipedia.org/wiki/La_Dekalogo
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tabelojn?"  

Ŝmuel: "Kredu min, ke tion mi ne faris!"  

Inspektoro (al la lernantino Raĥel): "Kiu disrompis la dekalogajn tabulojn?"  

Raĥel (preskaŭ ploranta): "Mi ĵuras al vi, ke mi rompis nenion!"  

Inspektoro (al la instruisto): "Kial neniu en ĉi tiu klaso scias, kiu disrompis la 

dekalogajn tabelojn?" 

Instruisto: "Mi vere ne scias, sed eble faris tion iu el alia klaso?..." 

(dankon al Zwicki el Aŭstrujo) 

 

11.5.2011 

En la lasta fojo (dimanĉon) mi sendis al vi ŝercon pri Moseo, kiu rompis la 

tabelojn kun la Dekalogo. 

Nun mi sendas alian version de la sama ŝerco. 

Kiu disrompis la tabelojn kun la Dekalogo? (Dua versio) 

Venas inspektoro en la lernejan klason dum leciono pri religio kaj demandas la 

gelernantojn: "Kiu disrompis la dekalogajn tabelojn?" 

Neniu respondas, do li demandas Moŝe: "Kiu disrompis la dekalogajn tabelojn?"  

Moŝe: "Mi ĵuras ke ne estis mi!" 

Inspektoro (al la instruisto): "Kion vi diras pri tio, ke la knabo ne scias, kiu rompis 

la tabelojn de la Dekalogo?" 

Instruisto: "Mi konas Moŝe tre bone. Se li diras ke ne estas li, mi kredas lin."  

La senesperiĝinta inspektoro iris al la lerneja direktoro: 

"S-ro direktoro, kion vi diras pri tio, ke neniu en la klaso scias, kiu disrompis la 

tabelojn de la Dekalogo?" 

Direktoro: "Mi proponas ne fari de tio grandan aferon. Kiom ili kostis? Mi estas 

preta pagi por la damaĝo."  

 

15.5.2011 

{ Antisemitoj kutimis diri, ke judoj ne amas labori (tute malvera aserto…). La 

sekva antisemita ŝerco aludas je tio } 

Laboro 

Du judoj sidas en publika necesejo.  

Rabinoviĉ: "Kion vi pensas: ĉu tio, kion ni faras nun, estas fizika laboro aŭ 

intelekta?" 

Bronŝtein: "Certe intelekta, ĉar se ĝi estus fizika, ni jam delonge dungus homojn 
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por tio." 

(dankon al Lena el Ukrainio) 

 

18.5.2011 

Ne estu tiom pesimisma! 

Sara telefonas al sia patrino: 

- Mi estas tre zorga. Mia Moŝe neniam tiom malfruis. Mi timas ke li trovis alian 

virinon. 

- Nu, kial vi ĉiam pensas pri katastrofoj? Eble akcidente mortigis lin aŭtomobilo? 

(dankon al Ionel el Nederlando) 

 
22.5.2011 

Pli bone ne scipovi skribi… 

Amiko demandis judan miliardulon: "Kiel povas esti, ke vi ne scipovas skribi en la 

angla lingvo kaj tamen fariĝis miliardulo?" 

Respondis la miliardulo: 

"Kiam mi antaŭ 40 jaroj venis al Usono el Pollando, mi iris al kelkaj sinagogoj kaj 

petis laboron kiel pedelo (tiu, kiu zorgas pri malgravaj materiaj taskoj en 

sinagogo kaj aliaj lokoj). Sed oni nenie akceptis min, ĉar mi ne scipovis skribi 

anglalingve. Do, mi komencis okupiĝi pri aĉeto kaj vendo de vrakoj kaj tiel – dum 

la jaroj – mi fariĝis granda komercisto kaj poste milionulo kaj miliardulo. Do, 

imagu al vi, kio estus okazinta se mi estus reginta la skribadon de la angla? Mi 

ankoraŭ estus pedelo en sinagogo…" 

Rimarko: Tiu ĉi ŝerco ekzistas en similaj formoj ĉe kelkaj popoloj. Ekzemple, pri 

pedelo en kristana preĝejo, kiu fariĝis poste milionulo. 

 

25.5.2011 

Judoj kaj violonoj 

Enkonduko 

1. En Ruslando kaj la najbaraj landoj multaj judaj familioj lernigis siajn infanojn 

ludi violonon aŭ pianon. 

2. Inter la plej famaj violonistoj estis/estas multaj judoj. Ekzemple: Jascha 

Heifetz, Yehudi Menuhin, Mischa Elman, Isaac Stern, Yitzhak Perlman, Joseph 

Szigeti, Gil Shaham, Leonid Kogan, Nathan Millstein, David Oistrakh, Maxim 

Vengerov, Josef Joachim, Joshua Bell, Shlomo Mintz, Pinhas Zukerman. 
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En Rusio okazis la unua etapo de la violonista konkurso. Venis 10 judoj kaj 90 

rusoj. 

El tiu cento oni devas elekti dekon, kiu reprezentu Rusion en la duaetapa 

konkurso en Parizo. 

Por fari la elekton estas formita speciala komisiono. Jen parolas ĝiaj membroj: 

Demokrato: En Parizon veturu 5 judoj kaj 5 rusoj. 

Patrioto: Ni loĝas en Rusio. En Parizon veturu 10 rusoj. 

Komunisto: Ni estu justaj kaj elektu proporcie, do 1 judon kaj 9 rusojn. 

Prezidanto de la komisiono (humile): Eble ni dekomence aŭskultu ilian 

violonadon ?...  

(dankon al Mikaelo el Ruslando) 

 

29.5.2011 

Scivolemo 

Okazis antaŭ multaj jaroj. En Moskvo Rabinoviĉ eniras manĝaĵ-vendejon kaj 

demandas: 

"Kiom kostas la ŝinko (porkaĵo)?" 

Poste li eliras kaj tuj ekas fulmotondro. Forta fulmo batas arbon apud Rabinoviĉ. 

Li levas la kapon al la ĉielo kaj paceme diras: 

"Nu, ĉu mi eĉ interesiĝi ne rajtas?" 

(dankon al Mikaelo el Ruslando) 

 

1.6.2011 

Laboro por la tuta vivo 

Enkonduko 

Male al la kredo de la kristanoj, laŭ la juda kredo ankoraŭ ne venis la Mesio, kiu 

savos la mondon. Dum du mil jaroj la judoj preĝis – kaj ankoraŭ preĝas – por la 

alveno de la Mesio.  

La gvidantoj ("saĝuloj") de Chełm (Ĥeŭm, Ĥelm), la "Urbeto de la malsaĝuloj", 

kunvenis kaj decidis nomumi homon, kiu sidu ĉe la urba pordego kaj tuj sciigu la 

loĝantojn, kiam li vidos la Mesion alproksimiĝi. Kial? Por ke ili havu sufiĉe da 

tempo por paki siajn havaĵojn, antaŭ ol iri kun la Mesio al Israellando. 

Ili aperigis do anoncon pri la nova posteno kaj tiam venis kandidato. Sed kiam li 

eksciis pri la salajro li diris: "Ĝi estas tro malalta." Respondis la ĉefsaĝulo: "Vi 

pravas, sed aliflanke vi havos laboron por la tuta vivo…" 
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Rimarko: Eble la plej bona titolo por nia ŝerco estas "pesimismo"?... 

 

5.6.2011 

Du antisemitoj kaj unu judo 

En 1933 en Germanujo sidis en la vagonaro du germanoj. Inter ili sidis judo. 

Subite diris unu el la germanoj al la judo: "Diru al mi, ĉu vi estas bandito aŭ 

malsaĝulo?" 

Respondis la saĝa judo: "Mi estas io inter tiuj du". 

 

12.6.2011 

Konkurantino de la edzino 

"Izako, se mi mortos, ĉu vi denove edziĝos?", demandas la tre malsana Rebeka. 

– "Jes, kara." 

– "Oh... Kaj ĉu via nova edzino loĝos en mia domo?" 

– "Jes, kara." 

– "Oh... Kaj ĉu ŝi dormos en mia lito?" 

– "Jes, kara. En via lito." 

– "Oh... Kaj ĉu ŝi vestos sin per mia bela ruĝa mantelo?"  

– "Ne, ne. Ŝi estas multe pli svelta (maldika) ol vi." 

(dankon al Max el Ĉeĥio) 

 

15.6.2011 

Anekdoto el Ruslando 

En la rusuja militakademio oni prelegas pri la temo "Strategiaj problemoj de la 

Tria mondmilito". Fine la generalo-preleganto petas demandojn. 

Unu oficiro demandas: "Se okazas la Tria Mondmilito, kiu estos nia plej verŝajna 

malamiko?" 

La generalo: "Plej verŝajne tio estos Ĉinujo." 

Ĉiuj aŭskultantoj estas ŝokitaj: "Kion do ni faru? Ĉinujo havas 1,500 milionojn da 

loĝantoj, sed Rusujo nur 140!" 

La generalo: "En la milito gravas ne kvanto, sed kvalito. Vidu jen: 5 milionoj da 

judoj sukcese kontraŭstaras 50 milionojn da araboj." 

La oficiro, post iom da medito, demandas: "Tamen, ĉu ni havas sufiĉan kvanton 

da judoj?" 

(dankon al Mikaelo el Ruslando) 
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19.6.2011 

Kasinfano 

Rebeka kaj Izako festis la dudekkvinan jubileon de sia geedziĝo. 

Rebeka: "Izako, hodiaŭ mi malkovros al vi mian grandan sekreton. Josefo ne 

estas via filo." 

Izako: "Kial?" 

Rebeka: "Vi scias, ke dum multaj jaroj ni ne sukcesis ekhavi infanon. Tial mi havis 

rilatojn kun alia viro kaj tiel naskiĝis Josefo." 

Izako: "Kiu, konkrete, estis la viro?" 

Rebeka: "Via eksamiko, Laube." 

Izako: "Ĉu tio estis senpaga, aŭ ĉu vi pagis al Laube?" 

Rebeka: "Mi pagis. Treege, treege multe da mono." 

Izako: "Sed de kie vi havis la monon?" 

Rebeka: "Mi prenis ĝin el la via kaso." 

Izako: "El mia kaso?... Do Josefo estas ankaŭ mia filo!"  

(dankon al Max el Ĉeĥujo) 

 

22.6.2011 

Kvindekprocenta kredo 

Stein: "S-ro Laube, ĉu vi kredas al kartaŭguristoj?" 

Laube: "Jes, sed nur je kvindek procentoj." 

Stein: "Kial nur la duonon?" 

Laube: "Ĉar antaŭ unu jaro mia edzino vizitis kartaŭguristinon, kaj ŝi diris, ke nia 

filino dum jaro edziniĝus kaj naskus infanon.  

Nu, la infanon ni jam havas."  

(dankon al Max el Ĉeĥujo) 

 

25.6.2011 

Ĉu ili ludis kartojn? 

Enkonduko: En la komunista Rumanujo pokero estis malpermesita kaj homoj 

kaptitaj dum ludado estis punitaj. 

Rabeno ludas pokeron kun tri kristanaj pastroj: ortodoksa, katolika kaj 

protestanta. Ilin kaptas policano, kiu alparolas unue la ortodoksan popon: "Vi 

estis ludanta pokeron, ĉu ne?" 
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Popo: "Tute ne, Dio mia. Mi neniam farus ion tian." 

Tiam li turnas sin al la katolika pastro: "Ĉu vi estis ludanta pokeron?" 

Pastro: "Mia Dio ne pardonus al mi tian pekon." 

Poste li demandas la protestantan pastron: "Vi estis ludanta pokeron, ĉu?" 

Pastoro: "Sinjoro, ĉu vi ne scias, ke nia religio ne permesas hazardludojn?" 

Fine la policano turnas sin al la rabeno: "Nu, certe vi ludis pokeron!" 

Rabeno: "Kun kiu povis mi ludi pokeron?" 

(dankon al Ionel el Nederlando) 

 

29.6.2011 

Vendi brandon 

Berel, konata en Stanisławów * kiel drinkemulo kaj vagabondo, ofte demandis 

tiel: 

"Ĉu vi scias kiuj judoj estas la plej malsaĝaj "?  

- Judoj el CHEŁM. 

- Ne. 

- Do kiuj? 

- Drinkejestroj. 

- Pro kio? 

- Nur imagu: ili havas brandon kaj vendas ĝin al aliaj... 

(dankon al Nina el Pollando) 

------------------------------------------------------ 

* Stanisławów: Stanislawuw, iama Polujo. Nuntempe Ivano-Frankivsk, en 

Ukrainio.  

En la komenco de la 20-a jarcento ĉirkaŭ duono de la enloĝantoj de la urbo 

estis judoj. 

 

3.7.2011 

Ĉu la filo freneziĝis? 

Judo enkuras la ĉambron de la rabeno kun krioj kaj plorado: 

 "Rabbi, helpon! Mia filo freneziĝis !"  

Rabeno: "Trankviliĝu. Pro kio li freneziĝis "?  

Judo: "Imagu Rabbi, mi eniris lian loĝejon kaj tie... Ho, ve, la ŝinko sur la telero 

kaj gojino en la lito" 

Rabeno (ridete): "Kaj vi opinias, ke li freneziĝis? Se la ŝinko kuŝus en la lito kaj la 
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knabino sur la telero, mi dirus, ke vi pravas. Do, estu trankvila. Via filo estas 

normala ..."  

(dankon al Nina el Pollando) 

 

6.7.2011 

Sendube 

Dum la unua mondmilito eniris rusa policano al juda studejo kaj trovis tie 

kelkajn virojn, kiuj estis diskutantaj pri la tiamaj mondaj okazaĵoj. Subite unu el 

ili laŭte kriis: "Granda stultulo!" 

La policano ekkoleris, kaptis la judon forte per la mano kaj ekkriis: "Judo, vi 

ankoraŭ pagos multe pro tio, ke vi insultis la caron!" 

Judo: "Ne, mi ne celis la caron sed la germanan imperiestron." 

Policano: "Judo! Min vi ne trompos. Se vi diris `granda stultulo` vi sendube celis 

la caron."  

 

10.7.2011 

Karaj geamikoj, 

Kiel ni faras ĉiun jaron en julio, ankaŭ ĉi-jare okazos paŭzo pri la dissendado de 

la judaj ŝercoj. 

Espereble ni denove renkontiĝos surekrane dum aŭgusto, sed tio dependas 

ankaŭ de mia sanstato. 

Agrablajn feriojn! Sukcesajn kongresojn kaj aliajn juli-aŭgustajn E-eventojn! 

Amike salutas, 

Josi (kiu restas ĉi-jare hejme…)  

 

Amo al la patrujo 

Enkonduko: 

Kiel ni jam diris, multaj sovetiaj ŝercoj identas aŭ similas al judaj ŝercoj. 

Esploristoj diras, ke la juda humuro influis multe la komunistan kaj 

kontraŭkomunisman humuron. 

Najbaro demandis judon el Rusio: 

"Kio estas via sinteno al Sovetunio?" 

Judo: "Same kiel al mia edzino." 

Najbaro: "Kion ĝi signifas?" 

Judo: "Tre simple. Mi vivas kun ĝi kaj revas pri alia." 
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25.8.2011 

Karaj gelegantoj, 

Mi ĝojas renovigi la dissendadon de la judaj ŝercoj post la ferioj. Tre verŝajne 

post kelkaj semajnoj(?) mi devos ĉesigi tion por longa tempo, sed ni esperu ke 

mi povos estontece daŭrigi tion! 

Amen! (origine hebrea vorto…) 

Amike salutas, 

Josi 

En bona societo 

Kiam oni rakontis al la judo Sigmond Freud en majo 1933, ke oni forbruligis liajn 

librojn en la centro de Berlino kune kun verkoj de aliaj famaj judoj (Heine, 

Schnitzler, Wassermann ktp), komunistoj (Marx…) kaj liberaluloj (Thomas Mann, 

Erich Kastner…), li diris: 

"Fine mi estis bruligita en la plej bona societo…" 

 

28.8.2011 

Juda festo 

Hitler iris al ciganino-divenistino kaj demandis: "Kiam mi mortos?" 

Divenistino: "vi mortos je juda festo." 

Hitler: "En kiu festo?" 

Divenistino: "Ĉiu tago je kiu vi mortos, estos festo por la judoj." 

 

31.8.2011 

Nacia vero 

Kiam oni unuafoje publikigis la Teorion de la Relativeco, komenciĝis internacia 

diskuto inter ĝiaj subtenantoj kaj malsubtenantoj. Einstein mem ne partoprenis 

la diskuton. 

Li diris: "Se mia teorio pruviĝos vera, la germanoj diros, ke mi estas germano, kaj 

la francoj diros, ke mi estas civitano de la tuta mondo. Sed se oni fine pruvos, ke 

temas pri malprava teorio, la francoj diros ke mi estas germano dum la 

germanoj diros ke mi estas judo." 

Pri Einstein en Esperanto: 

http://eo.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Einstein&stable=0 
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4.9.2011 

La sesa tago * 

Juna judo demandis rabenon, ĉu estas vere, ke viro, kiu geedziĝos vendrede, 

estos malfeliĉa. 

"Jes", respondis la rabeno, "vendredo estas same, kiel en ĉiu alia tago".  

(dankon al Max el Ĉeĥujo) 

------------------------------------------------------ 

* La juda semajno komenciĝas en dimanĉo. Do, dimanĉo estas la "Unua tago", 

lundo estas la "Dua tago" kaj vendredo – la "Sesa tago". 

Por tiuj, kiuj ne scias: la laborsemajno en Israelo komenciĝas en dimanĉo. La 

israela "semajnofino" estas vendredo-sabato. 

 

7.9.2011 

Judoj liverendaj 

En 1934 organizis Julius Streicher (unu el la gvidantoj de nazia Germanujo kaj 

unu el la plej ekstremaj antisemitoj) tutlandan devigan bojkoton je vendejoj de 

judoj. 

Post du tagoj atingis lin telegramo sendita el urbeto en la norda parto de la 

lando: "Sendu tuj judojn, ĉar alie ne estos bojkoto". 

 

11.9.2011 

Ne uzu gazeton! 

Interparolas juda patrino kun filino antaŭ ŝia edziniĝo: 

- Mi scias, filineto, ke ĝi estas ĝena afero... Proksimiĝas via edziniĝo kaj mi devas 

vin instrui... 

- Sed panjo, mi ĉi tion ne bezonas. 

- Sara, silentu, ne kontraŭu. Vi junulinoj pensas, ke vi ĉion jam scias... Jen, dum 

ordigado de via hejmo vi neniam kovru ŝrankajn bretojn per gazetoj. Ĉar tiam 

ĉiuj scios, kiam vi lastfoje ordigis vian hejmon! 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

14.9.2011 

Kuntostu! 

Vi ĵus ricevis la 600-an judan ŝercon, kiun mi dissendis ĝis nun. 

Josi 
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Ruzaj tajloroj 

Judo aĉetis pecon da ŝtofo (finaĵo de ŝtof-rulo). Kun ĝi li venis al tajloro kaj petis 

lin kudri por li kostumon. 

La tajloro kelkfoje tramezuris la ŝtofon kaj fine decidis, ke ĝi ne sufiĉos nur por 

kompleta kostumo. 

La judo decidis iri al alia tajloro, kiu ankaŭ kelkfoje tramezuris la ŝtofon kaj fine 

decidis… kudri la kostumon. 

Dum la festa novjara tago la judo venis al la sinagogo vestita per la nova 

kostumo. Subite li rimarkis, ke la fileto de la dua tajloro havas kostumeton de la 

sama ŝtofo. 

"Kiel tio ĉi eblis?", li demandis la unuan tajloron. "Vi diris, ke ne sufiĉos por 

kostumo al mi. Kaj vidu, li faris la kostumon por mi kaj sufiĉis ankaŭ por 

kostumeto al lia fileto !?"  

Tajloro: "Nu, jes, sed mi havas... ĝemelojn." 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

18.9.2011 

Eniro malpermesata 

Berlino. 1938. 

Nazia policano en parko: "Judaĉo! Ĉu vi ne vidis la ŝildon `Eniro malpermesata 

por judoj kaj hundoj?` " 

Judo: "Jes, sed mi eniris, ĉar mi vidis ke vi tamen eniris." 

 

21.9.2011 

Plibonigi sian staton (nigra humuro) 

Okazis en Vieno dum la dua mondmilito. 

Jacobson: "Ĉu vi aŭdis? Cohen sin mortigis." 

Rabinovic: "Nu, se homo povas plibonigi sian staton, kial do ne?"  

 

25.9.2011 

Aparato 

Sufiĉe aĝa viro vizitis rabenon kaj diris: "Rabeno, vi estas saĝa kaj mi bezonas 

vian konsilon. Mi konatiĝis en la gimnastikejo kun junulino kaj mi volas impresi 

ŝin. Kiu aparato en tiu ejo estos por mi la plej bona?" 

Respondas la rabeno: "Neniu aparato en la gimnastikejo. Nur la mona aŭtomato 
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de la banko."  

(dankon al Max el Ĉeĥio) 

 

28.9.2011 

Paroli al la… tombo 

Ŝlomo staras ĉe tombo de sia edzino kaj diras: "Ho, mia plej amata Gitla! Pro kio 

vi foriris de mi?! Mi ŝatus vidi vin eĉ unu fojon!" 

Ĝuste en tiu momento talpo movas grundon, kiu kuŝas sur la tombo. 

Ekvidinte ĉi tion krias la vidvo: "Gitla, ĉu vi ne komprenas ŝercojn ..."?  

(dankon al Nina el Pollando) 

 

3.10.2011 

"Egoisto" 

Samuelo revenas hejmen kaj anoncas sian edzinon: "Mi faris vivasekuron por la 

kazo de mia morto." 

Edzino (tre kolera): "Nature. vi ĉiam estis egoisto! Vin vi asekuris kaj min ne! Vi 

ĉiam pensas nur pri vi! 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

6.10.2011 

La judoj kulpas 

En lernejo en nazia Germanujo la instruisto demandas judan lernanton: 

"Moritz! Kiu kulpas pri la malvenko de Germanujo en la unua mondmilito?" 

Moritz: "La judoj." 

Instruisto: "Tre bele, sed kiuj judoj?" 

Moritz: "La judaj generaloj." 

Instruisto: " Moritz! Kiel vi kuraĝas paroli? Ĉu en la germana armeo estis judaj 

generaloj?" 

Moritz: "Ne, s-ro instruisto, sed ĉe la malamika flanko estis." 

Rimarko: La vero estas, ke ĉirkaŭ 100,000 judoj servis en la germana armeo dum 

la unua mondmilito. Sed la nazioj kaŝis tion, kompreneble. 

 

9.10.2011 

Panjo, paĉjo kaj la amikino de la filo  

Abram grumblis al sia amiko: "Ĉiam, kiam mi alvenas hejmen kun nova knabino, 
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ŝi ne plaĉas al mia patrino. Panjo tuj komencas diri pri ŝi malbonaĵojn. Mi ne 

sukcesas trafi ŝian guston ."  

La amiko konsilis al li: "Trovu knabinon, kiu similas al via patrino. Tiam ŝi ne 

kritikos." 

Post 3 monatoj ili denove renkontiĝis. 

 "Mi agis laŭ via konsilo", diris Abram. "Mi trovis knabinon, kiu similas al mia 

patrino. Ŝi same aspektas, same parolas kaj havas la karakteron de mia patrino ."  

- Nu, vidu... kaj kio? 

- Mia patro ne toleras ŝin! 

(dankon al Nina el Pollando) 

 

12.10.2011 

Forgesita letero 

Klaus renkontis matene sian najbaron Stein: 

"Pri kio via edzino hieraŭ vespere tiel kverelis?" 

Stein: "Pro letero." 

Klaus: "Ĉu vi forgesis forsendi ĝin?" 

Stein: "Ne, mi forgesis detrui ĝin!" 

(Dankon al Max el Ĉeĥujo) 

 

16.10.2011 

Kliniĝemo 

La fama juda komponisto Henoch Kon (1890-1970) de tempo al tempo estis 

gasto en salonoj de lodzaj riĉuloj (Lodzo: granda urbo en Pollando ).  

La juda poeto Moŝe Broderzon pro tio ĉi riproĉis lin: 

"Kiel oni povas humiligi sin antaŭ tiuj primitivuloj ?"  

"Ĉu vi ne scias?", respondis la muzikisto. "Por melki bovinon oni devas al ŝi 

kliniĝi ..."  

(dankon al Nina el Pollando) 

 

19.10.2011 

Ĉiu havu sian taskon 

Bluma: "Izidor, memoru: post mia morto vi denove edziĝu ."!  

Edzo: "Ne ĉagreniĝu, kara! Vi faru vian taskon kaj mi zorgos pri ĉio alia !"  
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24.10.2011 

Li moviĝis 

Rakontas judo al sia kolego: 

"Vi nur imagu al vi! Mi revenis hieraŭ hejmen kaj trovis mian edzinon kun Arje 

Zbytkover en nia lito ."  

Kolego: "Kaj kion vi faris "?  

Judo: "Mi tuj prenis fotilon kaj fotis ilin por havi pruvon ."  

Kolego: "Nu, kaj..." 

Judo: "Ŝi aspektas bone, sed li moviĝis ..."  

 

26.10.2011 

Juda miliardulo 

Enkonduko: Kiel ni bone scias, ĉiuj judoj en la tuta mondo estis riĉegaj (ankaŭ 

mi!...) - almenaŭ laŭ la diraĵoj de iliaj malamantoj… Jen tipa tiutema ŝerco, 

modernigita: 

Kvar usonaj riĉuloj – tri nejudoj kaj unu judo, Cohen (Kohen) – vespermanĝis 

kune kaj diskutis pri financaj temoj. 

Braun: "Mi havas multe da mono. Mi planas aĉeti Citibank." 

Chong: "Mi havas abundon da mono. Mi deziras aĉeti General Motors." 

Rodriguez: "Mi estas tre riĉa. Mi intencas aĉeti Microsoft." 

Venis la vico de Cohen. Ĉiuj rigardas lin atende. Li iom tusetas, trinketas de sia 

teo kaj tiam trankvile diras: "Mi ankoraŭ ne decidis, ĉu mi vendos ilin." 

(dankon al d-ro Jicĥak el Israelo) 

 

30.10.2011 

Tosto 

Rakontas judo al sia kolego: 

Hieraŭ mi diris al mia edzino: "Tio sufiĉas por mi! Mi nun iras for! Mi pretos 

eksedziĝi!" 

Kiam mi eliris el la hejmo, mi aŭdis bruegon de pafo... "Ŝi verŝajne mortpafis 

sin", mi pensis. 

Mi tuj revenis hejmen, kuris en la loĝoĉambron kaj vidis, ke... ŝi estis 

malferminta botelon da ĉampano!  

(dankon al Max el Ĉeĥujo) 
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2.11.2011 

Filantropio 

Turisto vizitis en israela urbo la novan aŭditorion je la nomo de Moskoviĉ. 

Tre plaĉis al li la arkitekturo kaj la akustiko kaj li demandis la ĉiĉeronon: "Ĉu tiu ĉi 

mirinda ejo nomiĝas post la fama kaj grava rabeno Ĥajim Moskoviĉ?" 

Ĉiĉerono: "Ne, post Sam Moskoviĉ la verkisto." 

Turisto: "Mi neniam aŭdis pri li. Kion li skribis?" 

Ĉiĉerono: "La ĉekon". 

 

9.11.2011 

Ĉu nigra kaj blanka estas koloroj? 

Du disputantaj judoj venas al la rabeno. 

Judo: "Rabeno, ĉu nigra estas koloro?" 

Rabeno: "Vidu miajn vestaĵojn. Ĉu ili ne estas nigraj? Do, nigra estas koloro." 

La du foriras kaj daŭre disputadas… Sed la morgaŭan tagon ili revenas. 

Judo: "Rabeno, ĉu blanka estas koloro?" 

Rabeno: "Vidu mian ĉemizon. Ĉu ĝi ne estas blanka? Do, blanka estas koloro." 

La du foriras kaj tiam unu diras al la alia: "Ĉu vi vidas nun, ke mi vere vendis al vi 

koloran televidilon?!" 

(dankon al Christiane el Germanujo) 

 

13.11.2011 

Grasa edzino 

Enkonduko: 

Ŝajnas ke estis iu mito en Rumanio, ke la judaj virinoj estas [tro] grasaj. 

En vortaroj de la rumana lingvo aperas pluraj vortoj pri judaj virinoj/edzinoj, kiuj 

havas ankaŭ la figursencon "dikulino". * 

Schwarzman (Ŝvarcman) revenas hejmen post vizito ĉe la kuracisto. La edzino 

tre scivolas pri la rezulto. 

- Nu, kion diris la kuracisto? 

- Ekde hodiaŭ ni ne plu havos "intimajn rilatojn". 

- Kial, do? 

- La kuracisto malpermesas al mi tuŝi grasaĵojn. 

(dankon al Ionel el Nederlando) 

------------------------------------------------------ 
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* En 1930 vivis en Rumanio 757,000 judoj. 

 

16.11.2011 

Fama 

Direktoro de kompanio intervjuas libroteniston, kiu kandidatiĝis kiel dungito.  

Direktoro: "Kio estas via nomo?" 

Kandidato: "Albert Einstein." 

Direktoro: "Sed, diru al mi, vi havas faman nomon!" 

Kandidato (modeste): "Vi scias, sinjoro direktoro, mi jam dum 21 jaroj laboras 

sur tiu ĉi kampo." 

 

20.11.2011 

Veturi sen bileto 

Malriĉa Avrom entrajniĝis en Krakovo, sed bileton li ne havis. Vojmeze aliras lin 

konduktoro. Kiam tiu ĉi komprenas, ke Avrom ne havas bileton kaj ankaŭ ne 

havas monon, li piedbatas lin en la postaĵo kaj forpelas lin en la proksima 

stacidomo. 

Post kelkaj minutoj Avrom suriras alian trajnon, ĉiam sen bileto. Post kelka 

tempo venas al li la sama konduktoro, kiu ankaŭ ŝanĝis trajnon. La konduktoro 

denove piedbatas lin forte en la postaĵo, forpelas lin de la trajno kaj transdonas 

lin en la manojn de la inspektoro. 

Tiu ĉi piedbatas la judon en la postaĵo kaj diras: "Diru al mi, ulo. Ĉu tio daŭros 

ankoraŭ longe?" 

Avrom: "Ĝis Varsovio, sinjoro inspektoro, kondiĉe ke mia postaĵo eltenos tion." 

 

23.11.2011 

Veneno 

Bluma Goldstern plendas ĉe la rabeno: "Mia edzo volas venenigi min." 

La rabeno promesas paroli kun la edzo. 

Post kelkaj tagoj la rabeno telefonas al Bluma: "Mi vidis vian edzon kaj parolis 

kun li. Prenu la venenon!" 

Rimarko: Eblas ŝanĝi la rolojn tiel ke la edzo plendu pri sia edzino kaj fine la 

rabeno diru al li: "Mi vidis vian edzinon. Prenu la venenon!". 

(dankon al Peter el Danujo) 
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27.11.2011 

Ploristino 

En unu pollanda vilaĝo la judoj konservis tre malnovan kutimon, laŭ kiu dum 

enterigoj deĵoris profesiaj ploristinoj. 

Unu el tiuj virinoj estis Raĥel, kiu ĉiam emociis la ĉeestantojn per sia korŝira 

funebra lamentado. 

Iam mortis iu gravulo kaj oni sendis la helpanton de la rabeno por venigi Raĥel al 

la enteriga ceremonio. 

Post duonhoro li revenas kaj diras: "Raĥel ege bedaŭras, sed ŝi ne povas veni 

hodiaŭ por plori, ĉar ŝia edzo mortis hieraŭ." 

 

1.12.2011 

Nia Dio kaj via Dio 

Dum la mezepoko okazis en  Eŭropo multaj religiaj diskutoj (diskursoj) inter 

kristanaj kaj judaj saĝuloj (rabenoj, episkopoj ktp). 

Jen unu el ili: 

Episkopo: "Vidu la diferencon inter ni kaj vi: La domo de nia Dio (preĝejo) estas 

pura kaj luksa, dum tiu de via Dio estas simpla kaj malpura. Krome, ni preĝas 

silente, dum vi preĝas tre laŭte kaj kriege. Trie, niaj enterigoj estas belaj kaj la 

ceremonio estas luksa kaj digna, dum la viaj estas tre simplaj." 

Rabeno: "Mi respondos al vi laŭvice. 

Via Dio havas virinon* kaj tial Lia domo estas pura kaj bonorda, dum nia Dio ne 

havas virinon. 

Due, via Dio estas juna kaj kapablas aŭdi, kiam ni preĝas flustre, dum nia Dio 

estas tre maljuna kaj tial ni devas laŭte krii preĝante. 

Trie, rilate enterigojn: Mi konfesu, ke ankaŭ mi pli ĝuas viajn enterigojn…" 

--------------------------------------------------- 

* Sankta Maria, la Dipatrino 

 

4.12.2011 

Svisa fromaĝo 

Juna "talmudista" judo demandis la rabenon: "Rabeno, kiu diferenco estas inter 

optimismo, pesimismo kaj realismo  "?  

Rabeno: "Ĉu vi jam vidis svisan fromaĝon  "?  

Junulo: "Jes, tio estas la grandega fromaĝo kun la grandaj truoj, ĉu ne  "?  
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Rabeno: "Jes. Homo, kiu vidas nur la fromaĝon sed ne la truojn, estas optimisto. 

Homo, kiu vidas nur la truojn sed ne la fromaĝon, estas pesimisto. Sed homo, 

kiu vidas la fromaĝon kaj la truojn, estas realisto ."  

(dankon al Max el Ĉeĥujo) 

 

 

 

7.12.2011 

Schwartz, Schwartz, Schwartz kaj Schwartz 

Kliento telefonvokas oficejon de advokatoj en Brooklyn (Novjorko). 

Respondas viro: "Oficejo de advokatoj Ŝvarc, Ŝvarc, Ŝvarc kaj Ŝvarc. Bonan 

matenon." 

Kliento: "Mi deziras paroli kun s-ro Ŝvarc." 

Viro: "Li ferias." 

Kliento: "Do mi petas paroli kun s-ro Ŝvarc." 

Viro: "Mi bedaŭras, sed li golfludas hodiaŭ." 

Kliento: "Bv. do igi min paroli kun s-ro Ŝvarc." 

Viro: "Li estas nun en juĝejo." 

Kliento: "Do mi deziras paroli kun s-ro Ŝvarc." 

Viro: "Parolas!" 

 

11.12.2011 

Klezmeraj kantoj 

En iu maljunulejo interparolas du 80-jaraj virinoj - judino kaj italino. 

Ĥaje: "Ĉiusabate min vizitas mia amiko, Jankel. Ni iom manĝas, trinkas ruĝan 

vinon, poste enlitiĝas kaj kantas klezmerajn kantoj." 

(http://eo.wikipedia.org/wiki/Klezmero) 

Allegra: "Ankaŭ min ĉiusabate vizitas amiko mia, Giovanni. Do ankaŭ ni manĝas 

iomete, trinkas ruĝan vinon, poste enlitiĝas kaj amoras." 

(http://eo.wikipedia.org/wiki/Amoro) 

Ĥaje: "Ĉu amoras?" 

Allegra: "Nu jes, ni ja ne konas la klezmerajn kantojn." 

(dankon al Mikaelo el Rusio) 
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14.12.2011 

Impertinenteco (Ĥucpe) 

Multaj el vi konas la jidan vorton ĤUCPE (hebree: ĤUCPA), kiu signifas 

senhontan impertinentecon, fiaŭdacon, eĉ arogantecon. 

Ĝi estas uzata nuntempe en la usonangla kaj kelkfoje ankaŭ en aliaj lingvoj 

{germana, pola, nederlanda (gotspe) k.a.}. 

La klasika ekzemplo por Ĥucpe estas pri la murdisto, kiu petas de la juĝisto 

kompati lin pro tio, ke li estas orfo. 

Jen anekdoto pri "Ĥucpe": 

Judo enbusiĝis kaj trovis, ke ĉiuj sidlokoj estas okupataj. Li turnis sin al sidanta 

sinjorino kaj diris: "Sinjorino, se vi havus kion mi havas, vi lasus min sidi anstataŭ 

vi." 

La virino estis embarasita, sed fine ekstaris kaj lasis al li sidiĝi. 

Post kelka tempo turnis sin "nia" judo al viro, kiu posedis poŝtelefonon: "Sinjoro, 

se vi havus kion mi havas, vi lasus min uzi vian telefonon por kelkaj minutoj". 

La viro ŝajnis esti konfuzita, sed fine transdonis la aparaton al la judo. 

Post kvaronhoro paŝas la judo al la ŝoforo kaj diras: "S-ro ŝoforo, se vi havus kion 

mi havas, vi ebligus min elbusiĝi ĉi tie." 

La ŝoforo estis tre surprizita sed fine ekhaltis en tiu mezvoja loko kaj malfermis 

la pordon. Antaŭ ol la judo finforlasis, demandis lin la ŝoforo: "Sinjoro, eble vi 

malkaŝu al mi kion vi havas?" 

Respondis la judo: "Ĥucpe!", kaj foriris. 

 

18.12.2011 

Korekto de la lasta mesaĝo 

En mia lasta mesaĝo ("Impertinenteco, Ĥucpe") mi menciis la klasikan 

ekzemplon de "Ĥucpe", sed la frazo ne estis kompleta. Jen ĝi denove: 

La klasika ekzemplo por Ĥucpe estas pri la akuzito, kiu murdis sian propran 

patron kaj petas de la juĝisto kompati lin pro tio, ke li estas orfo. 

(dankon al Zvik el Vieno pro la korekto) 

 

Kriantaj edzinoj 

Franco, italo kaj judo interparolis pri siaj edzinoj. 

Diris la franco: "Mi ŝmiris buteron sur la vizaĝo de mia edzino kaj tiam ŝi kriis 

dum 20 minutoj." 
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Diris la italo: "Mi verŝis saŭcon de spagetoj sur mian edzinon kaj tiam ŝi kriegis 

dum unu horo." 

Venis la vico de la judo: "Mi frotis mian edzinon per oleo kaj ŝi kriegis dum tri 

horoj." 

Ekmiris la du aliaj kaj demandis: "Tri horojn? Kial tiel longe?" 

Judo: "Ĉar mi poste viŝis miajn manojn per la kurteno." 

 

21.12.2011 

Maljunulino kun bastono 

Al la atendejo ĉe la kliniko de d-ro Bloom (Blum), konata specialisto pri artrito, 

eniris maljunulino. Ŝi apogis sin per irbastono kaj estis tre tre kurbiĝinta. Ŝi tiom 

kliniĝis, ke ŝajnis ke ŝia kapo baldaŭ tuŝos ŝiajn genuojn. 

Kiam ŝi eliris de la kuracista ĉambro, la atendantoj surprizitaj vidis, ke ŝi fariĝis 

malkurba kaj pli bone marŝas, kun la kapo supre.  

Demandis ŝin unu el la pacientinoj: "Kiun miraklon faris al vi la doktoro?" 

Respondis la maljunulino: "Miraklo-Ŝmiraklo. Li donis al mi pli longan bastonon." 

(Dankon al Merle el Kanado) 

 

25.12.2011 

Perfido 

La komercisto Samuel (hebree, do origine: Ŝmuel) forestis de sia hejmo dum 

semajno. Reveninte li aŭdis, ke lia edzino tiutempe ne estis fidela al li. 

Kolere li turnis sin al ŝi: "Kun kiu vi kokris min? Ĉu kun tiu sentaŭgulo 

Goldstein?" 

Edzino: "Ne kun Goldstein." 

Edzo: "Ĉu kun la muknazulo Morris Cohen?" 

Edzino: "Ankaŭ ne kun Morris Cohen." 

Edzo: "Ĉu kun la maljuna idioto Feldman?" 

Edzino: "Ne estis Feldman." 

Edzo (kolerkriante): "Ĉu neniu el miaj amikoj estas sufiĉe bona por vi?" 

(Dankon al Merle el Kanado) 

 

28.12.2011 

Matematiko kaj poŝoj 

En ĥedero (tradicia juda studo-"ĉambro") okazas leciono pri matematiko. La 
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etulo Ĥaim ne kapablas ellerni adicion. 

"Do ni provu ankoraŭfoje", diras la instruisto. "Tri plus kvin – kiom tio estas?" 

Ĥaim: "Mi ne scias..." 

Instruisto: "Ĥaim, imagu ke vi trovis en la maldekstra poŝo de via pantalono tri 

kopekojn, sed en la dekstra – kvin kopekojn. Tio signifas, ke..." 

Ĥaim: "Tio signifas, ke mi vestis min ne per mia pantalono." 

(Dankon al Mikaelo el Rusio) 

 

1.1.2012 

Kiel judoj festas Kristnaskon? 

En usona lernejo oni petis la klasanojn rakonti, kiel ili festas Kristnaskon. 

John: "Ni komencas en la preĝejo, kie ni legas kaj kantas psalmojn kaj aŭskultas 

la noktomezan meson. Poste ni revenas hejmen, manĝas bone, enlitiĝas kaj 

atendas la matenon, esperante trovi tiam sub la abio multege da donacoj kaj 

ludiloj." 

Mary: "Ĉiuj familianoj iras al la preĝejo kaj kantas kantojn. Poste ni revenas 

hejmen kaj manĝas kukojn kun ĉokolado. Ni klopodas resti vekaj dum la tuta 

nokto atendante la Kristnaskan Viron *, kiu venos kun sako plena da donacoj kaj 

ludiloj." 

Isaac (juda knabo): "Ĉe ni Kristnasko estas tre granda festeno." (la instruistino 

preskaŭ svenas tiam pro miro…) 

"Ni restas vespere hejme atendante paĉjon. Kiam li revenas de la oficejo ni ĉiuj 

eniras la aŭtomobilon Rolls-Royce kaj kantas kantojn de Kristnasko survoje al nia 

fabriko de ludiloj. Kiam ni alvenas tien kaj vidas la malplenajn magazenojn ni tre 

ĝojas. Ni ekkantas "Kristo estas nia amiko" kaj veturas rekte al la apuda 

flughaveneto, kie atendas nin nia privata aviadilo. Kaj ni flugas al familia ferio en 

la Karibioj!" 

(dankon al d-ro Jicĥak el Israelo) 

----------------------------------------------------- 

 *Kristnaska Viro: Avo Frosto, Patro Kristnasko, Sankta Nikolao, Святой Николас, 

Santa Claus, Weihnachtsmann, Père Noël, Kerstman, Jultomten, Babbo Natale, 

Mikulás, Papá Noel, Moș Crăciun, Kalėdų Senelis, Pater Natalis, Pater Natalis, 

Święty Mikołaj ... 
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Feliĉan Novan Jaron! 
 

4.1.2012 

Kuketoj 

Ŝmulik el Ĥelem (la urbo de la malsaĝuloj) vizitis alian urbon. Lokano prezentis al 

li demandon: "Kiom da kuketoj vi povas manĝi kun malplena stomako?" 

Ŝmulik: "Kvin." 

Lokano: "Vi eraras. Nur unu kuketon, ĉar post tio via stomako ne plu estas 

malplena..." 

Post la reveno al Ĥelem Ŝmulik renkontis amikon kaj demandis lin: "Kiom da 

kuketoj vi povas manĝi kun malplena stomako?" 

Amiko: "Du." 

Ŝmulik: "Estas domaĝe, ke vi ne diris `kvin`, ĉar tiam mi havus tre bonan ŝercon 

por vi." 

 

8.1.2012 

Tio dependas 

Eta David sidas en la klaso kaj lernas kalkuli.  

Demandas lin la instruistino: "Kiom estas 5 oble 2?" 

David: "Tio dependas de tio, ĉu mi aĉetas aŭ vendas." 

(dankon al Peter el Danujo) 

 

15.1.2012 

Suferiga manĝaĵo 

Kuracisto prelegis antaŭ publiko de judaj emeritoj feriantaj en Florido (Usono). 

Li parolis pri diversaj maĝaĵoj kaj pri variaj materioj uzataj en la kuirado, 

substrekante iliajn malbonajn konsekvencojn. 

Ekzemple, li diris ke ĉinaj manĝaĵoj entenas multe da damaĝa MSG, ke ruĝa 

viando estas tre danĝera, ke lakto estas terura ktp.  

Dum longa tempo li prezentis diversajn "danĝerajn" manĝaĵojn kaj fine li diris: 

"Sed ekzistas unu manĝaĵo, kiu estas la plej danĝera el ĉiuj, kaj kiu kaŭzas 

suferadon eĉ post multaj jaroj. Kiu divenas pri kio temas?" 

Post kelkaj sekundoj levis la manon maljuna viro kaj diris: "Geedziĝfesta kuko". 

(Hochzeitstorte; bryllupskage; wedding cake; tarta nupcial; bruidstaart; 

Свадебный торт; bröllopstårta ;עוגת חתונה ;結婚蛋糕; Gâteau de mariage; ウエ
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ディングケーキ; 웨딩케이크 ) 

 

18.1.2012 

Karaj gelegantoj, 

En la venontaj semajnoj (eble eĉ monatoj) mi ne povos dissendi la judajn 

ŝercojn. Espereble la paŭzo ne estos tre longa. 

Ĉi-sube mi sendas la ŝercon por hodiaŭ. 

Amike salutas, 

Ĝis la relego estontece! 

Josi 

 

Rabo en Bruklino 

Judo revenas hejmen malfruhore kaj subite haltigas lin junulo. 

Junulo: "Mi pardonpetas sinjoro, ĉu vi vidis ie ĉi tie policanon "?  

Judo: "Kion? Policiston? Je la unua nokte, en la juda kvartalo Brooklyn "?  

Junulo: "Nu, do bonvolu levi la manojn !"  

(dankon al Nina el Pollando) 
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 Redakti la memorlibron de Josi Ŝemer ne estis facile. Unue ĉar  Josi 
estis mia amiko kaj kunlaboranto dum kvar jardekoj, kaj ĉiu memoraĵo 
aspektis grava kaj ne cedebla. Due, ĉar Josi estis tre amata kaj aprezata de 
la israelaj esperantistoj kaj de pluraj geamikoj en la mondo. Multaj el ili 
verkis kaj provizis kortuŝajn memoraĵojn kaj postulis, ke ĉiuj iliaj 
kontribuoj estu enmetitaj precize tiel kiel ili volis. Aliaj insistis, ke la libro 
ne estu tro granda, ke ne eniru tiuj aŭ aliaj materialoj por ne deflankiĝi de 
la ĉefa celo: memoraĵo por Josi. La reagoj kaj intervenoj foje fariĝis tre 
emociaj kaj disputaj. Kiel redaktoro, mi provis iel navigi inter ĉies deziroj, 
sed ĝenerale mia korinklino estis inkludi pli kaj ne malpli, sciante, ke tio 
kio ne enestos, eble perdiĝos kaj forgesiĝos.  

 

 Tiu ĉi libro prezentas, tra la vivo kaj verkaro de Josi, epokon en la 
historio de la Israela Esperanto-
movado, kaj montras la variecon 
de lia personeco kaj talento. Li 
estis gvidanto, kunordiganto, 
revanto, amiko, patro kaj antaŭ 
ĉio - esperantisto. Ĝisosta, 
finvenkisma, sed samtempe 
realisma kaj pragmatika. Kiel 
persono, li estis tre respondeca, 
akurata, foje eĉ zorgema, por ke 
ĉio estu enorde farata, sed 
aliflanke ĉiam amikema kaj 
humurema.  

 Same, Josi montriĝas kiel 
verkisto, kiel videblas el kvindeko 
de liaj artikoloj kolektitaj en la 

Epilogo 
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dua parto de tiu ĉi libro: raportema kiel ĵurnalisto, sed ankaŭ ofte verkis 
humure.  

 La pinto de la humura verkado de Josi estas la kolekto de judaj 
ŝercoj, kiu aperas en la tria parto, kaj pro kiu li estas verŝajne plej konata 
en Esperantujo. Kiam mi redaktis la memorlibron, min atingis plaĉa juda 
ŝerco, kiu miaopinie tre plaĉus al Josi, kaj cetere rilatas al mia fako. Mi 
tradukis en Esperanton kaj afiŝis ĝin en la Facebook-paĝo "Ŝerco" 
(24.05.2016), kiel mia persona komplezo memore al Josi. Eble ĝi taŭgas, 
kiel fina noto por la tria parto kaj ankaŭ de la tuta libro, por ke ni memoru 
Josi per tio, kion li plej ŝatis fari: distri esperantistojn. 

 Du astronaŭtoj esploras Marson kaj eksperimentas, ĉu ĝi havas 
oksigenon. Unu elprenas alumetskatolon kaj diras: "ni provu lumigi 
alumeton. Se ĝi brulos, estas pruvo ke troviĝas oksigeno".  

Antaŭ ol li sukcesas lumigi la alumeton, aperas eta verda marsano, furioze 
svingante siajn ses manojn kaj kriante: "ne faru tion!" La alumeto forfalas. 
La astronaŭtoj estas konfuzitaj.  

"Eble troviĝas sur Marso nekonata eksplodebla gaso?" demandas unu. 
Respondas lia kolego, "Mi neniam aŭdis pri tiaĵo... tutegale, ni estas ĉi tie 
por grava scienca esploro", kaj elprenas duan alumeton.  

Aperas grupo da verdaj marsanoj kriantaj "Ne, ne faru!!". La astronaŭto 
iom hezitas, sed fine elprenas trian alumeton, lumigas ĝin kaj ĝi finbrulas, 
nenio okazas.  

Ili demandas la marsanojn, "kial do vi provis malebligi al ni lumigi 
alumeton?" Respondas la ĉefo de la marsanoj: "hodiaŭ estas sabato". 

 
Amri Wandel, 
Julio 2016. 
 
 
 
 
 

 


