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Banii sunt måsura succesului teluric.
Banii î¡i oferå cele mai mari bucurii pe care le po¡i gåsi pe
påmânt.
Banii devin o achizi¡ie u¿oarå pentru cei care în¡eleg legile atât
de simple care îi guverneazå.
Banii sunt guverna¡i aståzi de acelea¿i legi care îi guvernau ¿i
atunci când oameni prosperi forfoteau pe stråzile Babilonului – cu
¿ase mii de ani în urmå.

Omul care dorea aurul

B

ansir, me¿terul de care din Babilon, era cuprins de
o deznådejde fårå margini. Stând pe zidul scund care îi
înconjura proprietatea, î¿i privea cu triste¡e casa ¿i atelierul
în care se vedea un car neterminat.
So¡ia lui apårea des în pragul casei. Privirile pe care i le
arunca pe furi¿ îi aminteau cå „vistieria“ casei era aproape
goalå, iar el ar fi trebuit så fie în atelier, încercând så termine
carul la care lucra, så-l retu¿eze, så-l vopseascå, så-l lustruiascå
¿i så întindå pielea peste ro¡i astfel încât så poatå fi livrat la
timp clientului bogat.
Cu toate acestea, el continua så-¿i odihneascå trupul
musculos sprijinindu-se de zid. Gândurile sale se luptau cu o
problemå cåreia nu-i gåseau nici un råspuns. Razele fierbin¡i
ale soarelui tropical, obi¿nuit acestei våi a Eufratului, îl ardeau
fårå milå. Pe frunte îi apåruserå broboane de sudoare ce se
pierdeau neobservate în pårul des acoperindu-i pieptul.
Dincolo de casa lui, tronau seme¡e zidurile înalte,
terasate, care înconjurau palatul regelui. Alåturi, despicând
parcå în douå cerul senin, se înål¡a turnul Templului din Bel.
Umbritå de atâta grandoare, î¿i fåcea apoi apari¡ia cåsu¡a lui,
înghesuitå printre multe alte cåsu¡e mai pu¡in îngrijite ¿i curate. Cåci asta era Babilonul – o îmbinare de grandoare ¿i
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mizerie, de bogå¡ie ame¡itoare ¿i såråcie deplorabilå, toate
tråind sub zidurile de apårare ale ora¿ului.
În spatele lui, dacå s-ar fi întors så priveascå, ar fi våzut
carele celor boga¡i ciocnindu-se de negustori încål¡a¡i în
sandale, dar ¿i de cer¿etori descul¡i. Chiar ¿i oamenii avu¡i
erau nevoi¡i så på¿eascå prin noroi pentru a face loc ¿irului
nesfâr¿it de sclavi, ce cårau – fiecare în parte – câte un burduf
din piele de caprå plin cu apå pentru grådinile suspendate
ale regelui.
Bansir era înså prea cufundat în gândurile lui ca så mai
audå sau så mai observe aceastå zarvå de nedescris, nelipsitå
dintr-un ora¿ peste måsurå de aglomerat. Sunetele
binecunoscute ale corzilor unei lire îl trezirå brusc din reverie. Se întoarse pentru a fi întâmpinat de chipul zâmbitor
al celui mai bun prieten al såu – Kobbi, muzicianul.
– Fie ca zeii så se arate genero¿i cu tine, bunul meu
prieten! î¿i începu Kobbi salutul såu complicat. Dar se pare cå
ei au fost deja genero¿i cu tine de vreme ce nu mai trebuie så
munce¿ti. Må bucur pentru norocul tåu. Mai mult, mi-ar plåcea
chiar så-l împart cu tine. ºi-a¿ fi îndatorat dacå din punga ta
doldora de bani – cåci cu siguran¡å a¿a stau lucrurile de vreme
ce nu te afli în atelier – mi-ai putea împrumuta doar doi umili
shekeli pânå dupå petrecerea nobililor de astå-searå. Nu le
vei sim¡i lipsa pânå când ¡i-i voi înapoia.
– De a¿ avea doi shekeli, råspunse Bansir cu triste¡e,
nimånui nu i-a¿ împrumuta – nici måcar ¡ie, cel mai bun prieten
al meu; cåci ei ar fi averea mea – singura mea avere. ªi nimeni
nu-¿i împrumutå toatå averea, nici måcar celui mai bun prieten.
– Ce spui? întrebå Kobbi surprins peste måsurå. Nu ai
nici un shekel în buzunar, dar stai ca o statuie, rezemat de
zid? De ce nu termini carul la care lucrezi? Cum î¡i po¡i câ¿tiga
altfel existen¡a nobilå? Asta nu-¡i stå în fire, prietene. Unde
este energia ta fårå margini? Ce te tulburå? Zeii au abåtut
asupra ta necazuri?
– Un chin trimis de zei, cu siguran¡å asta este, încuviin¡å
Bansir. Totul a început cu un vis, un vis fårå sens, în care
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eram un om cu stare. De cingåtoarea mea atârna o pungå
doldora de bani. Aveam shekeli pe care îi aruncam cu
generozitate cer¿etorilor; aveam monede de argint cu care
cumpåram podoabe scumpe pentru so¡ia mea ¿i îmi satisfåceam
toate poftele inimii; aveam monede de aur ce-mi asigurau
viitorul ¿i îmi spuneau så nu-mi fie teamå så cheltuiesc argintul.
Eram cople¿it de un sentiment extraordinar de împlinire. Nu
mai eram prietenul pe care îl ¿tii, coco¿at de muncå. ªi nici
so¡ia mea nu mai era împovåratå de griji ¿i nesomn, iar chipul
ei tråda o fericire fårå margini. Era din nou fecioara cu ochii
numai zâmbet pe care o ¿tiam în zorii cåsniciei noastre.
– Un vis frumos, într-adevår, spuse Kobbi. Dar de ce un
sentiment atât de plåcut, cum este cel pe care ¡i l-a stârnit
fårå-ndoialå visul, te-a preschimbat într-o statuie posomorâtå?
– De ce, într-adevår? Pentru cå – atunci când m-am trezit
¿i mi-am amintit cât de goalå îmi este punga – am fost cuprins
de un sentiment de revoltå. Hai så vorbim despre asta
împreunå, cåci – a¿a cum spun marinarii – ne aflåm amândoi
pe aceea¿i barcå! Când eram copii, am mers împreunå la
preo¡i ca så le deprindem în¡elepciunea. Când eram
båie¡andri, împårtå¿eam plåcerile vie¡ii. Când am devenit
adul¡i, am fost mereu prieteni de nedespår¡it. Eram mul¡umi¡i
de via¡a pe care o duceam. Eram ferici¡i så muncim mult ¿i så
ne cheltuim agoniseala pe nimicuri. Am câ¿tigat destul de
mult în anii care au trecut, dar bucuriile pe care le aduce
averea adevåratå – ei bine, la ele nu putem decât visa! Suntem
oare noi ni¿te oi proaste? Tråim în cel mai bogat ora¿ din
lume. Cålåtorii spun cå nici un alt ora¿ nu-l ajunge în bel¿ug ¿i
frumuse¡e. În jurul nostru vedem multå bogå¡ie, dar noi nu
avem nimic. Dupå o via¡å de muncå, tu, prietene, ai o pungå
goalå ¿i vii la mine ca så-mi spui: „Mi-ai putea împrumuta
doar doi umili shekeli pânå dupå petrecerea nobililor de aståsearå?“ ªi eu ce-¡i råspund? Î¡i spun oare „Iatå punga mea!
Serve¿te-te cât ai nevoie!“? Nicidecum. Recunosc în schimb
cå punga mea este la fel de goalå ca ¿i a ta. Ce se întâmplå?
De ce nu reu¿im så agonisim aur ¿i argint ca så ne putem
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cumpåra dupå voia inimii merinde ¿i haine? ªi mai gânde¿te-te
la copiii no¿tri! continuå Bansir. Oare nu vor urma ¿i ei pa¿ii
pårin¡ilor? Oare ¿i ei, ¿i familiile lor, ¿i copiii copiilor lor vor
tråi înconjura¡i de mun¡i de aur, dar – ca ¿i noi – se vor mul¡umi
så bea lapte de caprå ¿i så månânce terci de ovåz?
– Niciodatå, de când te ¿tiu, n-ai mai spus vorbe ca
acestea, Bansir, spuse Kobbi uimit.
– Pentru cå niciodatå n-am gândit ca acum. Din zori pânå
seara târziu, am lucrat din greu ca så construiesc cele mai
frumoase care din lume, sperând în sinea mea cå zeii îmi vor
recunoa¿te într-o bunå zi meritele ¿i vor pogorî asupra mea
bunåstarea visatå. Dar n-au fåcut niciodatå asta. ªi-mi dau
seama acum cå nici nu o vor face vreodatå. De aceea, inima-mi
plânge. Cåci eu vreau så fiu un om cu stare. Vreau så am
påmânturi ¿i cirezi de vite, haine scumpe ¿i o pungå doldora
de bani. Sunt dornic så muncesc din greu pentru toate aceste
lucruri, punându-mi la treabå mâinile, spatele ¿i mintea, dar
vreau ca munca mea så fie recunoscutå. Ce se întâmplå cu noi
– te întreb eu încå o datå? De ce nu ne putem bucura ¿i noi de
plåcerile vie¡ii din care se înfruptå cei boga¡i?
– O, de-a¿ ¿ti råspunsul!… spuse Kobbi. Nici eu nu sunt
mai mul¡umit decât tine. Câ¿tigul pe care lira mi l-a asigurat
cândva s-a dus de mult. Trebuie adesea så caut solu¡ii ca
familia mea så nu moarå de foame. Iar inima-mi tânje¿te de
multå vreme dupå o lirå mai mare ce m-ar putea ajuta så dau
via¡å cântecelor ce sufletul mi-l tulburå. Cu un instrument ca
acela, degetele mele ar na¿te o muzicå vråjitå, cum nici måcar
regele n-a auzit vreodatå.
– O lirå ca aceea tu ar trebui så ai. Nici un om din Babilon
nu ar putea s-o facå så vibreze mai bine ca tine. Nu ai tulbura
numai sufletul regelui, ci ¿i pe al zeilor în¿i¿i. Dar cum ai putea
så faci rost de ea dacå amândoi suntem la fel de såraci precum
sclavii regelui? Iatå semnalul! Uite cå vin!
El aråtå apoi coloana lungå de oameni pe jumåtate
dezbråca¡i, ce înaintau cu greu pe stråzile înguste ale ora¿ului,
cople¿i¡i de greutatea burdufurilor cu apå.
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– Un om însemnat pare så fie cel care îi conduce, spuse
Kobbi, aråtându-l pe cel care mergea în fa¡a lor. Un om de
vazå în ¡ara lui – e u¿or så vezi asta.
– Dar sunt multe figuri interesante ¿i printre sclavi, spuse
Bansir, oameni la fel de interesan¡i ca noi – bårba¡i înal¡i, cu
pårul blond, din nord sau negri venind din sud sau omule¡i
cu pielea cafenie din ¡årile învecinate – cu to¡ii merg împreunå
la râu ¿i apoi la grådini, parcurgând acest drum de
nenumårate ori în fiecare zi, an dupå an. Nu a¿teaptå nimic
bun de la via¡å. Dorm în a¿ternuturi de paie ¿i månâncå terci
de gråun¡e. Sårmanii nenoroci¡i, Kobbi!
– ªi eu le deplâng soarta. Dar m-ai fåcut så våd cå soarta
noastrå nu este cu nimic mai bunå decât a lor, cu toate cå –
spre deosebire de ei – noi suntem liberi.
– E adevårat, Kobbi, de¿i este un lucru extrem de
neplåcut. Ne-am såturat så ne ducem existen¡a ca ni¿te sclavi.
Så muncim, så muncim, så muncim! Fårå så ajungem nicåieri!
– N-am putea oare så aflåm cum au reu¿it al¡ii så-¿i umple
pungile cu aur ¿i så facem ¿i noi ca ei? întrebå Kobbi.
– Poate cå existå un secret pe care trebuie så-l aflåm de
la cei care îl cunosc, råspunse Bansir gânditor.
– Chiar aståzi, spuse Kobbi, m-am întâlnit cu vechiul
nostru prieten, Arkad, ce cålåtorea în carul såu de aur. El nu
m-a ignorat, a¿a cum ar considera de cuviin¡å cei de-un rang
cu el. Mi-a fåcut în schimb cu mâna, ca to¡i trecåtorii så vadå
cå dåruie¿te salutåri ¿i zâmbete unui vechi prieten – Kobbi,
muzicianul.
– Se pare cå este cel mai bogat om din Babilon, rosti
Bansir.
– Este atât de bogat încât se spune cå însu¿i regele
apeleazå la vistieria sa când este vorba de afacerile de stat,
spuse Kobbi.
– Este atât de bogat, îl întrerupse Bansir, încât mi-e teamå
cå – dacå l-a¿ întâlni pe stradå la miezul nop¡ii – a¿ fi tentat så
pun mâna pe punga sa doldora de bani.
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– Prostii, îl mustrå Kobbi. Averea unui om nu constå în
punga pe care o poartå cu el la cingåtoare. O pungå groaså se
gole¿te repede dacå nu existå un izvor de aur de unde så o
adapi mereu. Arkad are acest izvor care îi påstreazå mereu
punga groaså, indiferent cât de mult cheltuie¿te.
– Izvorul de aur, aceasta este cheia! exclamå Bansir. Îmi
doresc un izvor ca acesta care så-mi umple mereu punga, fie
cå stau sprijinit de un zid, fie cå stråbat måri ¿i ¡åri spre
tårâmuri îndepårtate. Arkad ¿tie cu siguran¡å cum po¡i så
creezi un izvor de aur numai pentru tine. Crezi cå – dacå mi-ar
deslu¿i secretul acestui izvor – mintea mea înceatå ar în¡elege
învå¡åturile lui?
– Mi se pare cå a împårtå¿it aceste învå¡åturi ¿i fiului
såu, Nomasir, råspunse Kobbi. Nu a plecat el apoi la Ninive
¿i – dupå cum ¿opte¿te gura lumii – a devenit unul dintre cei
mai boga¡i oameni din ora¿ – fårå ajutorul tatålui såu?
– Kobbi, mi-ai dat o idee extraordinarå, spuse Bansir,
ochii trådându-i o bucurie nemårginitå. Nu må costå nimic
dacå cer sfatul în¡elept al unui vechi prieten cum este Arkad.
Nu are nici o importan¡å cå punga noastrå este la fel de goalå
cum a fost cuibul vulturilor anul trecut. Så nu ne låsåm
intimida¡i de asta! Ne-am såturat så tråim înconjura¡i de aur
fårå ca noi så ne putem bucura de plåcerile lui. Ne dorim din
tot sufletul så devenim oameni înståri¡i. Så mergem, a¿adar,
la Arkad ¿i så-l întrebåm cum putem så creåm un izvor de
aur pentru noi în¿ine!
– Vorbe¿ti cu mare în¡elepciune, Bansir. Må faci så våd
lucrurile complet diferit. Îmi dezvålui motivul pentru care
nu am descoperit niciodatå izvorul de aur – noi nu l-am cåutat
niciodatå. Tu ai muncit din greu så construie¿ti cele mai
trainice care din Babilon. ºi-ai dåruit întreaga existen¡å acestei
meniri. ªi aici – ai reu¿it! Eu, la rândul meu, am luptat ca så
învå¡ så cânt la lirå cu multå iscusin¡å. ªi aici – am reu¿it! În
aceste îndeletniciri, întru care ne-am dåruit întreaga existen¡å,
am reu¿it! Zeii s-au mul¡umit înså så ne lase så ne continuåm
via¡a ca pânå acum. Dar aståzi întrezårim o razå de luminå, o
14
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razå ce ne îndeamnå så învå¡åm mai mult ca så prosperåm
mai mult. Dacå vom în¡elege mai bine mersul lucrurilor, vom
descoperi mai multe cåi prin care ne vom putea realiza
dorin¡ele.
– Så mergem de îndatå la Arkad! spuse Bansir. ªi poate
cå ar fi bine så-i invitåm ¿i pe al¡i prieteni de-ai no¿tri, a cåror
soartå nu este mai bunå decât a noastrå, pentru a se bucura ¿i
ei de în¡elepciunea lui.
– Nu ¡i-ai uitat niciodatå prietenii, Bansir. De aceea ai
atât de mul¡i. Så facem precum ai spus! Så mergem de îndatå
la Arkad ¿i så-i luåm ¿i pe ei cu noi!
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Cel mai bogat om
din Babilon

Î

n vechiul Babilon, tråia cândva un om foarte bogat,
pe care îl chema Arkad. Era cunoscut în lumea întreagå pentru
averea sa nemåsuratå. Dar era cunoscut ¿i pentru generozitatea sa nemårginitå. Era renumit pentru mårinimia sa.
Era generos cu familia sa, dar ¿i cu el însu¿i, cheltuind atât
cât îi poftea inima. Dar averea sa cre¿tea în fiecare an mai
repede decât o cheltuia el.
ªi, într-o bunå zi, mai mul¡i prieteni din tinere¡e venirå
la el ¿i îi spuserå:
– Tu, Arkad, e¿ti cel mai norocos dintre noi to¡i. Ai
devenit cel mai bogat om din Babilon, în timp ce noi abia ne
ducem zilele. Por¡i cele mai scumpe ¿i mai rafinate ve¿minte
¿i te înfrup¡i din cele mai rare mâncåruri, în timp ce noi trebuie
så fim ferici¡i dacå reu¿im så ne îmbråcåm ¿i så ne hrånim
familia cât mai bine cu putin¡å. Cândva, noi am fost cu to¡ii
egali. Am primit acelea¿i învå¡åturi. Am jucat acelea¿i jocuri.
ªi nu ne-ai întrecut nici la învå¡åturå ¿i nici la jocuri. Iar în
anii care au urmat, am fåcut cu to¡ii cinste ora¿ului în care
tråim. Nu ai muncit nici mai mult ¿i nici mai asiduu decât noi.
ªi atunci, de ce soarta nestatornicå ¡i-a håråzit ¡ie så te bucuri
de toate bunåtå¡ile vie¡ii ¿i ne-a låsat pe noi deoparte, de¿i le
meritam ¿i noi la fel de mult ca tine?
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Arkad îi dojeni înså pe loc, spunându-le:
– Dacå în to¡i ace¿ti ani nu a¡i reu¿it så duce¡i decât o
via¡å de mizerie, acest lucru se datoreazå faptului cå nu a¡i
învå¡at legile care guverneazå crearea unei averi uria¿e sau
nu le-a¡i acordat importan¡a cuvenitå. Soarta Nestatornicå
este o zei¡å rea, care nu aruncå cu aur în stânga ¿i-n dreapta.
Dimpotrivå, ea îi duce la pierzanie pe to¡i cei care câ¿tigå aur
fårå sudoarea frun¡ii. Îi transformå în risipitori fårå måsurå,
în oameni care cheltuiesc fårå rost tot ceea ce primesc, cople¿i¡i
fiind de pofte ¿i dorin¡e pe care nu ¿tiu cum så ¿i le înfrâneze.
Dar sunt ¿i oameni cu care ea este darnicå, oameni care înså
devin zgârci¡i ¿i î¿i påstreazå cu grijå averea, tråind mereu cu
teama cå o vor cheltui ¿i nu vor mai ¿ti cum s-o înlocuiascå.
Via¡a le este adesea tulburatå de teama cå vor fi jefui¡i, motiv
pentru care preferå så tråiascå în såråcie ¿i mizerie,
ascunzându-¿i cu grijå averea. Sunt ¿i oameni care ¿tiu cum
så se bucure de aurul dåruit de Soarta Nestatornicå, dar sunt
atât de pu¡ini încât eu nu-i cunosc decât din auzite. Gândi¡i-vå
la cei care au mo¿tenit dintr-o datå o avere imenså ¿i spune¡i-mi
dacå am sau nu dreptate!
Prietenii såi recunoscurå cå vorbele îi erau pline de
în¡elepciune, a¿a cå îl rugarå så le spunå cum reu¿ise så adune
o avere atât de mare.
– Când eram tânår – continå el – m-am gândit care sunt
lucrurile care conferå vie¡ii fericire ¿i împlinire. ªi am în¡eles cå
numai o avere imenså ¡i le poate dårui. Averea înseamnå putere.
Multe lucruri devin posibile dacå e¿ti bogat. Î¡i po¡i împodobi
casa cu cele mai frumoase ¿i mai rafinate piese de mobilier. Po¡i
cålåtori peste måri ¿i ¡åri. Te po¡i înfrupta din cele mai alese
bucate ale lumii. Po¡i cumpåra cele mai frumoase bijuterii din
aur ¿i pietre pre¡ioase. Po¡i chiar construi temple måre¡e închinate
zeilor. Po¡i face toate aceste lucruri, dar ¿i multe altele, în care
po¡i gåsi frumuse¡e ¿i împlinire sufleteascå. În momentul în care
mi-am dat seama de acest lucru, m-am hotårât så cer vie¡ii partea
mea din toate aceste bunåtå¡i. Nu aveam de gând så stau
deoparte ¿i så-i privesc cu invidie pe to¡i cei care se bucurå de
17
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ele. Nu aveam de gând så må mul¡umesc cu straie ieftine sau cu
statutul de om sårac. Dimpotrivå, aveam de gând så må înfrupt
din tot sufletul din aceste bunåtå¡i ale vie¡ii. Fiind, dupå cum
bine ¿ti¡i, fiul unui negustor umil ¿i fåcând parte dintr-o familie
numeroaså, fårå speran¡a de a primi într-o bunå zi vreo mo¿tenire ¿i pentru cå nu eram înzestrat – a¿a cum bine a¡i spus – cu
un talent deosebit sau cu o inteligen¡å ie¿itå din comun, am
priceput cå pentru a-mi împlini dorin¡a aveam nevoie de timp
¿i studiu îndelungat. Cât prive¿te timpul, noi îl avem cu to¡ii
din bel¿ug. Voi l-a¡i irosit înså fårå rost. Nu ave¡i nimic cu care
så vå mândri¡i – cu excep¡ia familiilor voastre. Cât prive¿te
studiul, oare nu ne-a spus învå¡åtorul nostru în¡elept cå
învå¡åturile sunt de douå feluri? Unul presupune cuno¿tin¡ele
pe care le avem deja, pe care le-am învå¡at ¿i pe care le ¿tim, iar
celålalt presupune cuno¿tin¡ele pe care nu le avem, dar pe care
trebuie så le posedåm. M-am hotårât astfel så descopår cum så
må îmbogå¡esc, iar când am descoperit, mi-am fåcut din asta
un ¡el în via¡å. Cåci nu este oare un lucru în¡elept så te bucuri
de plåcerile vie¡ii în acest loc luminat de soare, ¡inând seama de
faptul cå durerea va pogorî oricum asupra noastrå când ne vom
începe cålåtoria prin lumea spiritelor? Mi-am gåsit apoi de lucru
ca scrib, scrijelind zi de zi, såptåmânå dupå såptåmânå, lunå
dupå lunå, tåbli¡ele de argilå, notând cu grijå fiecare însemnare
în parte. Cu toate acestea, punga mea era mereu goalå. Toatå
agoniseala mea se ducea pe merinde, straie ¿i ofrande pentru
zei. Dar hotårârea mea de a reu¿i în via¡å nu m-a påråsit nici o
clipå. ªi, într-o bunå zi, Algamish, cåmåtarul, veni la casa
învå¡åtorului unde lucram ¿i îmi ordonå så fac o copie dupå
Legea a noua, spunându-mi:
– Trebuie så fie gata peste douå zile, iar dacå î¡i faci
treaba cum trebuie, î¡i voi da douå monede de aramå.
Am muncit cât am putut de mult, dar legea era lungå,
iar când Algamish a venit s-o ia, eu nu reu¿isem încå s-o termin.
Era furios, iar dacå a¿ fi fost sclavul lui, m-ar fi båtut crunt,
fårå îndoialå. Dar ¿tiind cå învå¡åtorul nu-l va låsa så-mi facå
råu, am prins curaj ¿i i-am spus:
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– Algamish, e¿ti un om foarte bogat. Spune-mi cum pot
så devin ¿i eu bogat ¿i voi scrijeli toatå noaptea pe tåbli¡a de
argilå pentru ca la råsåritul soarelui treaba så fie terminatå.
El îmi zâmbi ¿i îmi råspunse:
– Trebuie så recunosc cå e¿ti obraznic, dar må-nvoiesc.
În noaptea aceea am lucrat din greu, scrijelind pe tåbli¡ele
de argilå, de¿i spatele må durea cumplit, iar mirosul pe care
îl degaja fitilul îmi provoca o durere de cap necru¡åtoare. În
final, abia mai vedeam, dar, când soarele a apårut pe cer,
tåbli¡ele erau gata.
– Acum – i-am spus eu cåmåtarului – spune-mi ce mi-ai
promis!
– ºi-ai îndeplinit partea ta din afacere, fiule – îmi spuse
el cu blânde¡e – acum e rândul meu. Î¡i voi spune tot ceea ce
dore¿ti så ¿tii pentru cå îmbåtrânesc, iar båtrânilor le place så
vorbeascå. Iar când tinerii ajung la vârsta când cer sfaturi, ei
primesc – o datå cu sfaturile – ¿i în¡elepciunea båtrânilor.
Dar tinerii considerå adesea cå båtrânii sunt înzestra¡i cu
în¡elepciunea zilelor de mult apuse ¿i, de aceea, nu urmeazå
sfaturile primite. Dar nu uita, fiule, cå soarele care stråluce¿te
aståzi pe cer este acela¿i cu cel ce strålucea în ziua în care
tatål meu s-a nåscut ¿i cu cel ce va stråluci atunci când ultimul
tåu nepot va på¿i în lumea întunericului! Gândurile tinerilor
– continuå el – seamånå cu stelele cåzåtoare, ce lumineazå
cerul pentru o clipå, dar în¡elepciunea båtrâne¡ii seamånå cu
stelele de pe cer care lumineazå mereu la fel ¿i care îi cålåuzesc
pe marinari în drumurile lor pe måri ¿i oceane. Cu aten¡ie
ascultå cuvintele ce ¡i le voi spune, cåci altfel vei pierde al lor
în¡eles ¿i vei crede cå munca ta de-o noapte a fost în zadar!
Apoi îmi aruncå o privire vicleanå pe sub sprâncenele
sale atât de dese ¿i îmi spuse pe un ton jos, dar puternic:
– Am descoperit drumul spre bogå¡ie atunci când am
luat hotårârea ca o parte din tot ceea ce câ¿tigam så fie a mea
pentru vecie. ªi asta trebuie så faci ¿i tu.
A continuat apoi så må stråpungå cu privirea, dar nu a
mai spus nimic.
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– Asta e tot? am întrebat.
– Este suficient ca så preschimbi sufletul unui påstor în
sufletul unui cåmåtar, îmi råspunse el.
– Dar nu tot ce câ¿tig este al meu? am întrebat iar.
– Nici pe departe, råspunse el. Nu-l plåte¿ti pe cel care
î¡i croie¿te ve¿mintele? Nu-l plåte¿ti pe cel care î¡i face
sandalele? Nu plåte¿ti bucatele pe care le månânci? Po¡i så
tråie¿ti în Babilon fårå så-¡i cheltuie¿ti agoniseala? Care este
câ¿tigul pe care l-ai realizat luna trecutå? Dar cel de anul trecut?
Cât e¿ti de naiv! Îi plåte¿ti pe to¡i, în afarå de tine însu¡i.
Neghiobule, munce¿ti pentru al¡ii! Nu te deosebe¿ti cu nimic
de un sclav care munce¿te pentru resturile de mâncare ¿i
hainele ponosite pe care i le aruncå ståpânul. Dacå ai påstra
måcar o zecime din tot ce câ¿tigi, cât ai avea în zece ani?
Ståpâneam destul de bine arta cifrelor ¿i a numerelor,
a¿a cå i-am råspuns:
– Atât cât câ¿tig într-un an.
– Vorbele tale con¡in doar jumåtate de adevår, råspunse
el. Fiecare monedå de aur pe care o påstrezi devine un sclav
care lucreazå pentru tine. Fiecare monedå de aramå este
copilul monedei de aur, ce lucreazå ¿i ea pentru tine. Dacå
vrei så devii bogat, atunci trebuie så pui deoparte fiecare
monedå pe care o câ¿tigi, monede care la un moment dat vor
lucra pentru tine, asigurându-¡i astfel bel¿ugul pe care îl
dore¿ti. Poate crezi cå nu te-am plåtit destul pentru munca
pe care ai depus-o azi-noapte – continuå el –, dar dacå prinzi
în¡elesul vorbelor mele, vei descoperi cå valoarea lor este de
mii de ori mai mare. Trebuie så påstrezi mereu o parte din
tot ce câ¿tigi. Nu trebuie så fie mai pu¡in de o zecime, indiferent
cât de mic este câ¿tigul tåu. Dar poate fi ¿i mai mult, depinde
de cât câ¿tigi. Plåte¿te-te pe tine însu¡i mai întâi! Nu cumpåra
ve¿minte ¿i sandale mai mult decât î¡i permite punga ¿i ai
grijå så-¡i råmânå bani pentru mâncare, fapte de milostenie ¿i
ofrande aduse zeilor! Averea cre¿te – întocmai ca un copac –
dintr-o såmân¡å måruntå. Prima monedå de aramå pe care o
pui deoparte constituie såmân¡a din care se va dezvolta
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copacul averii tale. Cu cât plantezi såmân¡a mai repede, cu
atât mai repede va cre¿te ¿i copacul. ªi cu cât vei avea mai
multå grijå de el, punându-i la rådåcinå cât mai multe monede
de aur ¿i aramå, cu atât te vei înfrupta mai repede din bogå¡iile
pe care ¡i le oferå.
Apoi, î¿i luå tåbli¡ele ¿i dus a fost.
M-am gândit mult la tot ce îmi spusese ¿i cuvintele lui
mi se påreau pline de în¡elepciune. A¿a cå m-am hotårât så-i
urmez sfatul. De fiecare datå când eram plåtit, luam o monedå
de aramå din cele zece pe care le primeam ¿i o ascundeam. ªi
– de¿i poate pårea ciudat – nu eram mai strâmtorat decât
înainte. Nu observam o diferen¡å prea mare între situa¡ia
mea anterioarå ¿i cea prezentå, iar via¡a mea continua så
meargå mai departe fårå moneda necheltuitå. Am fost adesea
ispitit – pe când comoara mea începea så creascå – s-o
cheltuiesc pe diverse mårfuri rafinate pe care negustorii le
vânturau pe sub ochii no¿tri, mårfuri aduse pe coråbii sau pe
cåmile din ¡inuturile îndepårtate ale Feniciei. Dar må opream
întotdeauna la timp.
Un an mai târziu, Algamish î¿i fåcu din nou apari¡ia în
via¡a mea, spunându-mi:
– Fiule, ¡i-ai påstrat numai pentru tine o zecime din tot
ce-ai câ¿tigat anul trecut?
– Da, învå¡åtorule, am råspuns eu mândru.
– Asta este foarte bine – spuse el radiind de bucurie. ªi
ce-ai fåcut cu aceastå micå avere?
– I-am dat-o lui Azmur, cåråmidarul, care mi-a spus cå
stråbate adesea mårile ¿i oceanele, iar când va ajunge în portul
Feniciei, Tyre, îmi va cumpåra cele mai frumoase bijuterii din
¡inutul fenicienilor. Când se va întoarce, noi le vom vinde la
un pre¡ mai mare ¿i vom împår¡i câ¿tigul.
– To¡i pro¿tii trebuie så înve¡e, mormåi el în barbå. De
ce crezi cå un cåråmidar cunoa¿te taina bijuteriilor? Când este
vorba despre tainele stelelor de pe cer, îi cer sfatul pitarului?
Nu, pe cinstea mea, te duci la astrolog, dacå ai ceva minte în
cap. ºi-ai pierdut toatå agoniseala, tinere, ¡i-ai scos copacul
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averii din rådåcinå. Dar nu-i nimic. Planteazå altul! Încearcå
din nou! Iar data viitoare, dacå vrei så descoperi taina
bijuteriilor, du-te la un negustor de bijuterii! Dacå vrei så
cuno¿ti cât mai multe lucruri despre oi, du-te la un påstor!
Nu te costå nimic så ceri sfaturi, dar ai grijå så le urmezi
numai pe cele demne de urmat! Cel care cere sfaturi referitoare
la agoniseala-i unui om care nu are nici o experien¡å în astfel
de probleme, va plåti cu propria-i avu¡ie naivitatea ¿i prostia.
Spunând acestea, se îndepårtå.
ªi totul s-a petrecut a¿a cum a spus el. Cåci fenicienii sunt
ni¿te mi¿ei. Ei i-au vândut lui Azmur bijuterii din sticlå, ce imitau
bine pietrele pre¡ioase, dar erau fårå vreo valoare. Dar – a¿a
cum m-a sfåtuit Algamish – am continuat så pun deoparte o
zecime din ce câ¿tigam, pentru cå de-acum acest lucru devenise
o obi¿nuin¡å ¿i nu mai era atât de greu cum fusese la început.
Apoi, dupå alte douåsprezece luni, Algamish veni în
camera scribilor ¿i må întrebå:
– Ce progrese ai mai fåcut de când nu ne-am våzut?
– Am pus mereu deoparte, a¿a cum mi-ai spus – am
råspuns eu –, iar agoniseala mea i-am încredin¡at-o lui Agger,
cel care me¿te¿uge¿te scuturi, ca så cumpere bronz, iar el îmi
plåte¿te la fiecare patru luni o dobândå.
– Foarte bine. ªi ce faci cu dobânda?
– Dau un ospå¡ mare cu merinde rafinate, cu miere, vin
¿i pråjituri cu mirodenii. Mi-am cumpårat ¿i o tunicå stacojie.
Iar într-o zi, o så-mi cumpår ¿i un mågåru¿ care må va purta
în drumurile mele.
– Stomacu-¡i mistuie roadele agoniselii – spuse Algamish
râzând. Cum te mai a¿tep¡i atunci så mai lucreze pentru tine?
ªi cum crezi cå aceste roade ar mai putea da na¿tere altora,
care så roboteascå ¿i ele pentru tine? Mai întâi, trebuie så-¡i
organizezi o armatå de sclavi de aur ¿i apoi te po¡i bucura
fårå regrete de ospe¡e-ndestulate.
ªi dispåru din nou, a¿a cum proceda mereu.
Nu l-am mai våzut timp de doi ani, când î¿i fåcu din nou
apari¡ia în via¡a mea – la fel de nea¿teptat ca-ntotdeauna.
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Chipul îi era bråzdat de urmele adânci ale timpului, iar ochii
såi trådau o obosealå fårå margini, cåci era acum un om foarte
båtrân.
– Arkad – îmi spuse el – ai reu¿it så strângi averea pe
care o visai?
– Nu este nici pe departe cea pe care o visez – am råspuns
eu –, dar am reu¿it så strâng ceva, iar truda mea începe så
dea roade.
– ªi mai urmezi sfaturile cåråmidarilor?
– Sfaturile lor sunt foarte bune când este vorba de
cåråmizi, am råspuns eu.
– Arkad – spuse el – ¡i-ai învå¡at bine lec¡iile. Mai întâi,
ai învå¡at så te mul¡ume¿ti cu mai pu¡in decât câ¿tigi. Apoi, ai
învå¡at så ceri sfaturi numai de la oameni învå¡a¡i, oameni cu
multå experien¡å. ªi, în cele din urmå, ai învå¡at så pui aurul
la treabå, så-l faci så lucreze pentru tine. Ai învå¡at cum så
faci rost de bani, cum så-i påstrezi ¿i cum så-i folose¿ti. De
aceea, te consider omul cel mai potrivit pentru o misiune ce
presupune mai multå responsabilitate. Eu am început så
îmbåtrânesc. Fiii mei nu se gândesc la altceva decât cum så-mi
cheltuiascå averea, nicidecum s-o înmul¡eascå. Interesele mele
sunt mari, dar mi-e teamå cå nu må mai pot ocupa de ele.
Dacå vrei så mergi la Nippur ¿i så ai grijå de påmânturile pe
care le ståpânesc acolo, te voi face partenerul meu ¿i îmi voi
împår¡i averea cu tine.
A¿a am ajuns la Nippur ¿i am preluat controlul asupra
posesiunilor sale de acolo, posesiuni care erau destul de
întinse. ªi pentru cå eram mânat de o ambi¡ie extraordinarå,
dar ¿i pentru cå ståpâneam cele trei legi care î¡i asigurå
strângerea ¿i påstrarea unei averi uria¿e, am reu¿it så sporesc
valoarea proprietå¡ilor sale. ªi a¿a, averea mea începu så
creascå, iar când spiritul lui Algamish î¿i luå zborul spre
tårâmul întunericului, mi-a revenit ¿i mie o parte din bogå¡ia
sa, a¿a cum stabilise prin lege.
A¿a gråi Arkad, iar, dupå ce î¿i încheie povestirea, unul
dintre prietenii såi spuse:
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