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Nota traducătorului

Când evocă Sfânta Scriptură, Kazantzakis nu respectă fidel
textul biblic, autorul fie citând din memorie, fie, mai probabil,
para fra zând şi adaptând textul la situaţiile din roman. Ţinând
seama de acest fapt, am simţit nevoia ca în unele cazuri să cităm
textul original din limba greacă, oferind eventual şi traducerea
acestuia. Nu ne-am îndepărtat de textul scriitorului, considerând
că abaterea într-un roman, o operă de ficţiune, nu aduce nici o
atin gere textului biblic.

Considerând opţiunile ortografice ale scriitorului subordonate
unei intenţii expresive, am respectat scrierea cu majusculă sau
minusculă folosită de Kazantzakis pentru cuvintele: Theós (Dum -
nezeu), theós (zeu, dumnezeu); Mathetés (Ucenici), mathetés (uce-
nici); Grammateís (Cărturari); Pharisaíoi (Farisei); Ánghellos
(Înger), ánghellos (înger); Katára (Blestem), katára (blestem); Mána
(Mamă), mána (mamă); Oikouméne (Lume), dar kósmos (lume)
etc. De asemenea, Kazantzakis foloseşte termenul „învăţător“
(dáskalos) şi l-am păstrat cu această grafie, considerând că, îna -
inte să se adeverească dumnezeirea Lui, Hristos, din punctul de
vedere al celor care-L urmau, era un învăţător şi profet dintre cei
mulţi care existau atunci, respectaţi şi, unii, consideraţi sfinţi.

Am transcris conform versiunii româneşti a Sfintei Scripturi
numele proprii biblice. Prin urmare, Betania, nu Bethania, Marta,
nu Martha, Golgota, nu Golgotha, Cirene şi cireneanul, nu Cyrene
şi cyreneanul etc., aşa cum sunt cunoscute de cititorii români.



Se dedică scriitoarei Maria Bonaparte,
Principesa lui George al Greciei
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Prolog

Ipostaza dualistă1 a lui Hristos a fost pentru mine, tot dea una,
o taină adâncă, de nepătruns2; dorinţa arzătoare, cea atât de ome -
nească, cea atât de supraomenească, ca omul să ajungă până la
Dumnezeu – sau, mai corect: ca omul să se întoarcă la Dum nezeu
şi să se identifice cu El, nostalgia aceasta, cea atât de tai nică şi,
în acelaşi timp, atât de reală, deschidea înlăuntrul meu răni şi
izvoare mari.

Din tinereţe, neliniştea mea primordială, din care izvo rau toate
bucuriile mele şi toate amărăciunile mele, a fost aceasta: lupta ne -
în cetată, nemiloasă dintre duh şi trup.

Înăuntrul meu erau străvechi forţe omeneşti şi pre ome  neşti,
întunecate, ale celui Viclean; înăuntrul meu erau stră   vechi forţe
omeneşti şi preomeneşti, luminoase, ale lui Dum nezeu; iar sufle -
 tul meu era câmpul de luptă unde aceste două armate se loveau
şi se uneau.

Luptă mare; îmi iubeam trupul şi nu voiam să piară; îmi iu -
beam sufletul şi nu voiam să decadă; mă căzneam să îm pac aceste
două forţe cosmogonice potrivnice, să simtă că nu sunt duş mani,

1 Adică Hristos, Dumnezeu şi om; Dumnezeu întrupat în Per soana lui
Hristos, prin care ni s-a făcut perceptibil nouă în scopul mântuirii noastre
şi a unirii noastre cu El.

2 În orig. anexerev'nito mystírio – taină neexplorabilă, adică im po sibil
de cercetat şi de înţeles de către mintea omenească. Această taină poate fi
cunoscută şi înţeleasă numai duhovniceşte. La această cunoaştere adâncă,
nefiresc de subtilă, ajung numai cei îndumne zeiţi – theoúmenoi; numai
aceştia ajung la vederea lui Dumnezeu în duh – theoría tov- Theov~ en pneúmati
şi la trăirea cu Dumnezeu în lumi na cea neapropiată, inacce sibilă – en phōtí tō
aprosítō. Printre monahi au fost şi sunt îndumnezeiţi.



sunt colaboratori, şi să se bucure, să mă bucur şi eu îm preună cu
ei, de armonie.

Fiecare om este teantropic, trup şi duh; iată pentru ce taina lui
Hristos nu este numai taina unei anumite reli gii; este uni ver sal
umană; în fiecare dintre noi izbucnesc lupta lui Dum nezeu cu
omul şi totodată dorinţa arzătoare a îm  pă cării. De cele mai multe
ori lupta aceasta nu este îndâr jită, durează puţin, un suflet slab nu
în  dură să se îm po tri vească mult timp trupului; se îngreunează,
devi ne şi el trup, şi lupta ia sfârşit. Dar în oamenii responsa bili,
care au zi şi noapte ochii pironiţi în Datoria cea mai înaltă, lupta
dintre trup şi duh izbucneşte fără milă şi poate să dureze până la
moarte.

Cu cât sunt mai puternice sufletul şi trupul, cu atât şi lupta
este mai rodnică, iar armonia finală mai bogată. Dum nezeu nu
iubeşte sufletele slabe şi trupurile molâi. Duhul vrea să aibă a se
lupta cu un trup puternic, plin de rezistenţă; este o pasăre car -
ni voră, care flămânzeşte neîncetat, roade carne şi-o face să dis -
pară asimilând-o. 

Lupta dintre trup şi duh, răzvrătire şi rezistenţă, împăcare şi
supu nere, şi, în sfârşit, scopul suprem al luptei, unirea cu Dum -
 nezeu – iată urcuşul pe care l-a luat Hristos şi ne chea mă să-l
luăm şi noi, păşind pe urmele Lui însângerate.

Cum să pornim şi noi spre acest foarte înalt vârf unde a ajuns
Hristos, întâi-născutul fiu al mântuirii – iată cea mai înaltă Da -
torie a omului care luptă.

Aşadar e nevoie, ca să putem să-L urmăm, să cunoaştem adânc
lupta Lui, să trăim zbuciumul Lui, cum a învins vicle şugurile în -
florite ale pământului, cum a jertfit marile şi mi cile bucurii ale
omului şi a urcat din jertfă în jertfă, din caznă în caznă, pe pis -
cul încercării, pe Cruce.

Niciodată nu am urmat cu atâta groază călătoria lui însân -
 gerată spre Golgota, niciodată nu am trăit cu atâta încordare, cu
atâta înţelegere şi dragoste Viaţa şi Patimile lui Hristos, ca în zilele
şi nopţile în care scriam Ultima ispi tă. Scriind măr turi sirea aceasta
a luptei şi marii speranţe a omului eram atât de emo ţionat, încât
ochii îmi lăcri mau; nu simţisem niciodată cu atâta dulceaţă, cu
atâta durere cum picură sân gele lui Hristos în ini ma mea.
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Pentru că Hristos, ca să urce pe piscul jertfei, pe Cruce, pe
piscul imaterialităţii, la Dumnezeu, a trecut prin toate stadiile
omu lui care luptă. Toate, şi de aceea şi durerea Lui ne este atât
de bine cunoscută şi ne este milă de El, iar victoria Lui finală ne
pare atât de mult şi victoria noastră viitoare. Ceea ce a avut adânc
omenesc Hristos ne ajută să-L înţelegem şi să-L iubim şi să urmă -
 rim Patimile Lui ca şi cum ar fi fost propriile noastre patimi.
Dacă nu ar avea în El caldul element omenesc, nu ar putea
niciodată să se apropie cu atâta siguranţă şi tandreţe de inima
noastră; şi nu ar putea să devină model al vieţii noastre. Lup tăm
şi noi, îl vedem şi pe El că luptă şi prindem curaj; vedem, nu
suntem singuri-singurei în lume, luptă şi El îm preună cu noi.

Fiecare clipă a lui Hristos este luptă şi victorie. A învins far -
mecul invincibil al simplei bucurii omeneşti, a învins ispi  tele,
transubstanţiind mereu trupul în duh şi urcând; ajuns în vârful
Golgotei, a urcat pe Cruce.

Dar nici acolo lupta Lui nu s-a sfârşit; pe Cruce Îl aş tepta
Ispita, Ultima Ispită; într-un fulger năvalnic duhul celui Viclean
a întins dinaintea ochilor celui Răstignit pri veliştea înşelătoare a
unei vieţi liniştite, fericite: luase, se zice, aşa i-a părut, lesni cio -
 sul drum obişnuit al omului, se căsă torise, făcuse copii, oamenii
Îl iubeau şi Îl cinsteau; iar acum, deja bătrân, şedea în pragul
casei Lui, îşi amintea de dorin  ţele arzătoare ale tine reţii Lui şi
zâm bea mulţumit; ce bine, ce înţelept a procedat că a luat drumul
omului, şi ce nebu nie a fost aceea de-a fi dorit, chipu rile, să
mân   tuiască lumea! Ce bucurie că a scăpat de chinuri, de martiriu
şi de Cruce!

Iată care a fost ultima ispită care a venit, într-un fulger, să
tulbure ultimele clipe ale Mântuitorului.

Dar deodată Hristos îşi scutură capul, deschise ochii, văzu;
nu, nu, nu a trădat, slavă Ţie, Dumnezeule, nu a dezer tat, şi-a dus
până la capăt apostolia pe care I-a încredinţat-o Dumnezeu, nu
s-a căsătorit, nu a trăit fericit, a ajuns în piscul jertfei, se află piro -
 nit pe Cruce.

Închise ochii fericit; şi atunci se auzi triumfător stri gă tul:
„S-a sfârşit!“1
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Adică mi-am isprăvit datoria, am fost răstignit, nu am căzut
în ispită.

Ca să dau un model foarte înalt omului care luptă, ca să arăt
că nu trebuie să se teamă de durere, de ispită şi de moarte, pen -
tru că toate acestea e posibil să fie învinse, au fost învinse deja,
a fost scrisă această carte. Hristos a suferit, şi de atunci suferinţa
a sfinţit; Ispita a luptat până în ultima clipă să-L rătă cească, şi
Ispita a fost învinsă; Hristos s-a răs tignit, şi de atunci moartea a
fost învinsă.

Fiecare piedică în călătoria Lui devenea pricină şi piatră de
hotar a vic toriei; de-acum avem un model înaintea noastră, care
ne des chide drumul şi ne dă curaj.

Cartea aceasta nu e o biografie, este o mărturisire a omu lui
care luptă. Publicând-o, mi-am făcut datoria; datoria unui om
care a luptat mult, s-a amărât mult în viaţa lui şi a sperat mult.
Sunt sigur că orice om liber care va citi această carte, plină de
dragoste, Îl va iubi mai mult ca niciodată, mai bine ca nici odată,
pe Hristos.



I

O uşoară, răcoroasă adiere a lui Dumnezeu suflă şi îl vrăji. 
Deasupra lui se încâlceau potolite stelele, cerul părea în flo rit,

iar jos, pe pământ, pietrele scoteau aburi, încinse încă de vipia
zilei; tăcere adâncă, a pământului şi a cerului, făcută din eternele
glasuri ale nopţii, mai tăcute chiar decât tăcerea. Liniş te, încân -
tare; Dumnezeu îşi acoperise ochii, soarele, luna, şi adormise. Întu -
 neric, va fi fost miezul nopţii; şi pe când cugeta, fermecat, ce Rai
este acesta, ce pustietate!, brusc vântul se schim bă, se îngreună;
nu mai era adierea lui Dumnezeu, ci o duhoare grasă, apăsătoare,
ca şi când ar fi suflat din greu şi s-ar fi căznit să doar mă, şi iată nu
poate, jos pe pământ în locuri necuvi incioase, sau în grădini umede,
jilave, o fiară sau un sat; aerul devenise greoi, nelinişti tor, se ridi -
cau răsuflări călduţe de ani male, de oameni şi du huri păroase; şi
un miros înţepător de pâine abia scoasă din cuptor, şi de sudoare
acră de om, şi de ulei de dafin cu care femei le îşi ung părul.

Bănuiai, miroseai, totuşi nu vedeai nimic; încet-încet ochii se
obişnuiau, distingeai acum în întuneric curmali ca nişte fân tâni
arteziene, un trunchi drept, aspru, mai negru decât noap tea, un
chiparos, măslini cu frunziş rar, un vânt îi legăna şi stră luceau ca
argintul în beznă. Iar pe o costişă verde a pămân tului, aruncate,
când pâlcuri-pâlcuri, când singuratice, sărăcă cioase case drept -
unghiulare, făcute din noapte, nămol şi chirpici, mânjite cu var
stins; iar pe terase simţeai, după miros şi du hoare, că dorm tru -
puri omeneşti, unele învelite cu cearşafuri albe, altele dezvelite.

Aceasta nu mai era tăcere; fericitul pustiu se umplu în noapte
de nelinişte; mâini şi picioare de oameni care nu-şi gă seau odih -
nă se mişcau uşor, piepturi suspinau, glasuri din nenu mă rate
guri se căzneau să se orânduiască, deznă dăjduite, înver şunate, în
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hao sul mut, călcat de Dumnezeu; doreau cu ardoare să strige
ceva, se chinuiau, dar nu puteau să găsească; se risipeau şi se pier -
 deau într-un delir dezlânat.

Dar, pe neaşteptate, chiar din mijlocul satului, de pe cea mai
înaltă terasă, un strigăt ascuţit, sfâşietor, nişte mărun taie care se
despicau: „Dumnezeu al lui Israel, Dumnezeu al lui Israel, Adonai1,
până când?“ Nu era un om, era un sat întreg care visa şi striga,
întreg pământul lui Israel, cu oasele mor ţilor, cu rădă cinile copa -
cilor. Pământul lui Israel, care era în durerile facerii, nu putea să
nască, şi striga.

Un timp, tăcere; şi deodată iarăşi, dar numai supărare acum,
numai mânie: „Până când? Până când?“ se auzi din nou stri gătul
cum despică, de la pământ la cer, văzduhul. Câinii satului se tre -
ziră şi începură să latre, iar femeile pe terase se îngroziră şi se
vârâră la subsuorile bărbaţilor.

Şi tânărul care dormea şi visa auzi strigătul în somn, se scu tură,
iar visul se sperie şi dădu să fugă; muntele se des făcu, se arătară
măruntaiele lui! Nu mai rămase din piatră decât somnul şi ame -
ţeala; iar ceata, bărbaţii viguroşi care îl urcau şi păşeau voi ni ceşte,
sălbatici, numai mustăţi, şi bărbi, şi sprâncene, şi mâini mari şi
lungi, se răriră şi ei, se lun geau, se lăţeau, se defor mau şi se jumu -
leau scame-scame, ca nişte nori pe care i-a sfâşiat un vânt puter nic;
încă puţin şi ar fi dispărut între cele două tâmple ale celui adormit.

Dar se împiedică, mintea se îngreună, se cufundă din nou în
somn – şi muntele iarăşi se închegă numai piatră, norii se înde -
siră, se făcură carne şi oase, se auziră răsuflări gâfâite, căl cături
sprin tene, iar barbă-roşcată apăru din nou în vârful muntelui, cu
pieptul gol, desculţ, înfuriat, şi în urma lui, încă ascunsă bine
printre stânci, ceata cu multe capete gâfâind. Şi se întinse din
nou ca un acoperiş de asupra, bine clădită, cupola cerului, numai
cu o singură stea acum, agăţată spre răsărit, mare ca o îmbu -
cătură de foc. Se revărsau zorii.

Tânărul, întins pe talaş, respira adânc, grea truda zilei, se odih -
 nea; o clipă pleoapele lui, îndată ce le lovi Luceafărul de dimi -
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neaţă, tresăriră; dar nu se trezi; îl înfăşurase iar cu price pere visul;
visa. Barbă-roşcată se oprise, şiroia nădu şeala de pe fruntea lui
îngustă, crestată adânc, de la sub suori şi de pe picioare. Scotea
aburi de mânie şi de alergă tură; dădu să bles teme, se stăpâni. „Până
când, Adonai, până când?“ murmură numai cu supărare şi îşi
înghiţi blestemul. Dar furia îl stă pânea încă; se întoarse în urma
lui, se des făşură înlăuntrul său, ful gerător, lunga călătorie: munţii
se micşorară, visul se clătină, oamenii dispărură, şi cel ador mit
văzu deasupra capului său, pe tavanul scund, din tres tie împle -
tită, cum se întinde, văz duh brodat, împes triţat, cu multe înflori -
turi, tremurător, pămân tul Canaan. Spre sud se întindea pustiul
Idumeii şi se legăna ca spinarea leopar dului; mai încolo se înă -
buşea şi bea lumina, vâr toasă, otră vită, Marea Moartă; mai departe,
întărit de jur îm  prejur cu poruncile lui Iehova, crudul Ierusalim,
şi pe calda râmurile lui curgea sângele de la jertfele lui Dum ne -
zeu – miei şi profeţi; mai încolo, călcată de idoli, Sa maria pân -
gărită, cu o fântână în mijloc şi o femeie boită care scotea apă; mai
încolo pe vârful din nord, plină de soare şi bucu rie, zâmbi toare,
de un verde-închis, Galileea. Iar de la un capăt al visu lui până la
celălalt, râul Iordan, vâna regească a lui Dum nezeu, care trece şi
adapă, la în tâm plare, nisipurile sterpe şi grăd inile, pe Ioan Boteză -
 torul şi ereticii Samariei, desfrânatele şi pescarii Gheni zaretului.

Tânărul se bucură mult în somnul său că vede sfintele pă -
mân  turi şi ape şi întinse mâna să le atingă; dar deodată jucă tre -
murător, în întunericul pufos, Pământul Făgăduinţei, lumi nat
trandafiriu de auroră, făcut din ră coare şi vânt şi din dor stră -
vechi, omenesc şi se stinse. Şi cum se stinse, se auziră glasuri mugi -
 toare şi blesteme, şi păru că se iveşte iarăşi brusc, printre stâncile
şi smochinii farao nici, cu altă înfăţişare acum, de nerecunoscut,
ceata cu multe capete; cum se zbârciseră, cum se încreţiseră băr -
baţii robuşti, cum se piperniciseră, iar bărbile lor se târau pe
pământ! Omuleţi, piticoţi gâfâind, fără suflu; fiecare din ei ţinea
unelte ciudate de pedepsire – unii curele în sân gerate cu ţinte de
fier, unii bricege şi ţepuşe, alţii piroane groase cu măciulii late,
trei pitici cu fundul scurt o cruce de neri dicat, iar ultimul, cel
mai josnic, saşiul, o coroană de spini.
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Barbă-roşcată se aplecă, îi privi şi scutură cu dispreţ căpă  ţâna
cu oase grosolane: „Ei nu cred, de aceea s-au piper nicit; nu cred,
de aceea mă chinui eu…“ îl auzi cel ador mit că se gândeşte.
Întinse mâna mare, păroasă:

— Priviţi! făcu el şi arătă jos câmpul, înecat în ceaţa dimi neţii.
— Nu vedem nimic, căpitane; e întuneric.
— Nimic! Nu credeţi, aşadar?
— Credem, căpitane, credem. De aceea te urmăm; dar nu

vedem nimic.
— Priviţi iarăşi!
Ca o spadă coborî mâna lui mare, ceaţa se despică şi se ivi

câmpul; un lac liniştit zâmbi şi sclipi, îndepărta ceaţa, se trezea.
În semănături, sub curmali şi peste tot în ocolişurile cloco ti toare
ale lacului, cuibare mari de ouă, sate şi cătune, se înălbeau.

— Acolo este! făcu cel din frunte şi arătă un sat mare în mij -
locul pajiştilor verzi.

Trei mori de vânt deasupra lui îşi deschiseseră deja dis-de-di -
mineaţă aripile lor şi se învârteau.

Pe faţa somnoroasă, galben-negricioasă, a tânărului se revărsă
pe neaşteptate o spaimă. Îşi scutură mâna ca să alunge visul care
se aşezase pe pleoapele lui şi le clocea. Îşi puse toată puterea să
se trezească, „este un vis“, se gândi el, „să mă trezesc, să scap“.
Dar piti coţii se învârteau în jurul lui cu încăpăţânare, nu voiau
să plece; iar saşiul cu barbă roşie, furios, îşi scutura acum înfri -
coşător dege  tul spre sa tul mare, din câmp, şi le vorbea:

— Acolo este! Acolo înăuntru trăieşte şi se ascunde, poartă
zdrenţe, umblă desculţ, face pe tâmplarul, se pre face că nu este
el, ca să scape; dar unde ni se va duce? L-a luat ochiul lui Dum -
nezeu, pe el, băieţi!

Îşi ridică talpa piciorului să ia avânt, dar piticoţii se agăţară
de picioarele şi de braţele lui; coborî iarăşi talpa piciorului.

— Mulţi zdrenţăroşi şi desculţi, căpitane, mulţi tâm lari; dă-ne
un semn: cine este, cum este, unde este, să-l cunoaştem; alt fel nu
pornim; s-o ştii, căpitane, nu pornim, am obosit.

— Îl voi apuca în braţele mele să-l sărut; iată semnul. Acum,
înainte, valea; şi în linişte, nu strigaţi; în ceasul acesta doarme,
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aveţi grijă să nu se trezească şi să ne scape; în numele lui Dum -
ne zeu, pe el, băieţi!

— Pe el, căpitane! strigară într-un glas piticoţii şi ridi cară
tălpile late să pornească.

Dar unul subţire, saşiu, cocoşat, cel care ţinea coroana de spini,
se apucă de o drobiţă1 şi se împotrivi:

— Nu merg nicăieri, strigă el, m-am săturat! De câte nopţi
îl vânăm? Câte ţinuturi şi sate am călcat? Număraţi: am luat la
rând mănăstirile esenienilor în pustiul Iudeii, am călcat în Betania,
unde am omorât pe nedrept pe sărmanul Lazăr, am ajuns la
Iordan, dar ne-a alungat Bote zătorul, nu este, adică, el Acela pe
care-l căutăm, să plecăm! Am plecat, am intrat în Ieru salim, am
scotocit în Templu, în palatele lui Anna, ale lui Caiafa, în cămă -
rile de jos ale cărturarilor farisei, nimeni! Toţi ticăloşi, desfrânaţi,
min cinoşi, hoţi, ucigaşi, am plecat. Am tre cut în fugă pe lângă
blestemata Samarie, am ajuns în Galileea, am luat la rând Mag -
dala, Cana, Capernaum, Betsaida. Am scotocit din colibă în colibă,
din barcă în barcă, am găsit pe cel mai virtuos, pe cel mai temă -
tor de Dumnezeu. „Tu eşti“, îi stri gam, „de ce te ascunzi? Ridică-te
să mântuieşti pe Israel!“ Iar el privea uneltele pe care le ţineam,
îl prindea groaza, lovea cu picioarele şi ţipa: „Nu sunt! Nu sunt“
şi se arunca la vin, la cărţile de joc, la femei, se îmbăta, hulea, se
des frâna, ca să vedem noi că este păcătos, că nu era Acela pe care-l
căutam, să scape… Căpitane, să mă ierţi, dar şi aici o să păţim
la fel; degeaba îl vânăm, n-o să-L găsim; încă nu s-a născut.

— Toma, necredinciosule, făcu barbă-roşcată şi-l apucă de
grumaz şi-l ţinu mult timp atârnat în aer râzând; Toma, necre -
dinciosule, îmi placi!

Se întoarse către tovarăşi:
— Este ţepuşa, noi, boii cei de plug; lăsaţi-l să ne înţepe, să nu

ne liniştim niciodată!
Spânul ţipa, îl durea; barbă-roşcată îl propti jos în pă mânt.

Râse iarăşi, privi pe rând pe tovarăşii lui cu alte înfăţişări:
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1 Arbust cu spini şi flori galbene. Din ramurile lui se obţine o fru -
moasă culoare galbenă folosită la vopsit. Drobiţa are denumirea şi de gro -
zamă sau ghenistră.



— Câţi suntem, spuse el; doisprezece; câte unul din fie care
neam al lui Israel. Draci, îngeri, omuleţi, piticoţi, toate naşte rile
şi avorturile lui Dumnezeu, alegeţi şi luaţi!

Avea chef; ochii lui rotunzi de vultur fulgerau, întinse mâna.
Prindea unul câte unul, de umăr, cu furie, cu tan dreţe, îl cer ceta,
râdea; îl lăsa, prindea altul:

— Sănătate, zgârcitule, limbă otrăvită, gheară răpitoare, ne -
mu ritorule urmaş al lui Avraam. Şi tu, voinice, flecarule şi mân -
căule. Şi tu, temătorule de Dumnezeu şi fricosule; nu furi, nu
preacurveşti, nu ucizi, pentru că te temi; toate virtuţile tale sunt
fiice ale fricii. Şi tu, măgăruş blând, pe care te rup în bătaie toţi
şi rabzi; rabzi la foame, la sete, la frig, la bici; harnic, lipsit de
mândrie, un linge-blide; toate virtuţile tale sunt fiice ale sărăciei.
Şi tu, vulpe preavicleană, care stai în faţa peşterii leului, a lui Iehova,
şi nu intri. Şi tu, oaie blândă, ce urmezi behăind pe Dum  nezeu,
Care o să te mănânce. Şi tu, fiu şarlatan1 al lui Levi, negustor am -
 bulant de Dumnezeu2, care-l vinzi pe Dum nezeu cu dra  mul;
birtaş de Dumnezeu3, care cinsteşti oamenii cu Dum nezeu şi se
îmbată şi-ţi deschid punga lor şi inima lor, înşelător al lui Dum -
nezeu. Şi tu, răule, împătimitule, schimnic încăpă ţânat, care vezi
faţa ta şi-L plăsmuieşti pe Dumnezeu răuvoitor, pătimaş şi căpos,
şi cazi şi I te închini, pentru că îţi seamănă. Şi tu, care ţi-ai des chis
sufletul ca zărăfie, şezi în prag, afunzi mâna în pungă, milu ieşti
pe cel sărac, împrumuţi pe Dumnezeu, ţii catastif şi scrii – atâtea
carboave am dat milos tenie cutăruia, în cutare zi, în ceasul cu -
tare; şi porunceşti să-ţi pună catastiful în coşciug, să-l deschizi
înaintea lui Dumnezeu, să faceţi socoteala, să înca   sezi milioanele
nemuritoare. Şi tu, mincinosule, pala vra giule, povestaşule, care
încalci toate porun cile lui Dumnezeu, furi, preacurveşti, ucizi şi
apoi te pui pe plânsete, te baţi în piept, iei chitara din cui şi faci
un cântec păca tului; ştii, isteţule, că Dum nezeu le iartă pe toate
cântăreţului, pentru că moare după cântec. Şi tu, ţepuşă ascuţită
în şol durile noastre, Toma, şi eu, eu, nebu nul de legat, a cărui
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1 În orig. komboghiannítis – vraci, tămăduitor, dar şi escroc, şarlatan.
2 În orig. theopramatéftis – cel care vinde pe Dumnezeu ca pe marfă.
3 În orig. theotaverniáris – cel care vinde pe Dumnezeu ca pe vin în

cârciumă.




