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NOTĂ 

 

 

Această ediție electronică bilingvă se adresează tuturor iubitorilor de literatură și celor 

pasionați de India. 

Documentul deține o minimă protecție împotriva editărilor abuzive, astfel că poate fi 

doar citit. 

Rugămintea adresată cititorilor este să descarce acest document numai de pe pagina 

administrată de traducător, și anume www.hedwig27silverhenna.wordpress.com/.   

Lucrările autorului indian au intrat în domeniul public, potrivit legilor în vigoare 

legate de drepturile de autor în România.  

Munca depusă de către traducător este plină de dragoste și efectuată cu simț de 

răspundere, pentru a nu aduce modificări nepotrivite originalului și a nu perverti sensul 

cuvintelor autorului. 

Traducătorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea textului în hindi și nu a 

considerat necesară o editare a acestuia, cunoscătorii limbii descurcându-se indiferent de 

circumstanțe. 

Astfel, traducătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru traducerea în limba 

română și pentru notele și explicațiile aferente. În același timp, reproducerea și folosirea 

prezentei traduceri în limba română fără acordul scris al traducătorului reprezintă infracțiune 

și se pedepsește conform legislației în vigoare. 

Cititorii sunt invitați să semnaleze orice greșeli de scriere sau exprimare, ori chiar să 

sugere corecturi de traducere. Contribuția lor va fi apreciată nespus. 
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ईदगाह 
म ुंशी प्रेमचुंद - मानसरोवर - भाग १ 

 
 
रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद ईद आयी है। ककतना मनोहर, ककतना सुहावना 

प्रभाव है। वकृ्षों पर अजीब हररयाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ 
अजीब लाललमा है। आज का सूयय देखो, ककतना प्यारा, ककतना शीतल है, यानी संसार को ईद 
की बधाई दे रहा है। गााँव में ककतनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयाररयााँ हो रही हैं। ककसी 
के कुरते में बटन नहीं है, पडोस के घर में सुई-धागा लेने दौडा जा रहा है। ककसी के जूते कडे 
हो गए हैं, उनमें तेल डालने के ललए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी-जल्दी बैलों को 
सानी-पानी दे दें। ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जायगी। तीन कोस का पैदल रास्ता, किर 
सैकडों आदलमयों से लमलना-भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असम्भव है। लडके सबसे ज्यादा 
प्रसन्न हैं। ककसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, ककसी ने वह भी नहीं, लेककन 
ईदगाह जाने की खुशी उनके हहस्से की चीज है। रोजे बडे-बूढ़ों के ललए होंगे। इनके ललए तो 
ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गयी। अब जल्दी पडी है कक लोग ईदगाह 
क्यों नहीं चलते। इन्हें गहृस्थी की चचतंाओं से क्या प्रयोजन! सेवैयों के ललए दधू ओर शक्कर 
घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवेयााँ खायेंगे। वह क्या जानें कक अब्बाजान क्यों 
बदहवास चौधरी कायमअली के घर दौडे जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कक चौधरी आाँखें बदल लें, 
तो यह सारी ईद मुहरयम हो जाय। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार-
बार जबे से अपना खजाना ननकालकर चगनते हैं और खुश होकर किर रख लेते हैं। महमूद 
चगनता है, एक-दो, दस,-बारह, उसके पास बारह पैसे हैं। मोहलसन के पास एक, दो, तीन, 
आठ, नौ, पंद्रह पैसे हैं। इन्हीं अनचगनती पैसों में अनचगनती चीजें लायेंगें— खखलौने, लमठाइयााँ, 
बबगुल, गेंद और जाने क्या-क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हालमद। वह चार-पााँच साल का 
गरीब- सूरत, दबुला-पतला लडका, जजसका बाप गत वर्य हैजे की भेंट हो गया और मााँ न 
जाने क्यों पीली होती-होती एक हदन मर गयी। ककसी को पता क्या बीमारी है। कहती तो 
कौन सुनने वाला था? हदल पर जो कुछ बीतती थी, वह हदल में ही सहती थी ओर जब न 
सहा गया तो संसार से ववदा हो गयी। अब हालमद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता 
है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रूपये कमाने गए हैं। बहुत-सी थैललयााँ लेकर 
आयेंगे। अम्मीजान अल्लाह लमयााँ के घर से उसके ललए बडी अच्छी-अच्छी चीजें लाने गयी हैं, 
इसललए हालमद प्रसन्न है। आशा तो बडी चीज है, और किर बच्चों की आशा! उनकी कल्पना 
तो राई का पवयत बना लेती है। हालमद के पााँव में जूते नहीं हैं, लसर पर एक पुरानी-धुरानी 
टोपी है, जजसका गोटा काला पड गया है, किर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान 
थैललयााँ और अम्मीजान ननयामतें लेकर आयेंगी, तो वह हदल से अरमान ननकाल लेगा। तब 
देखेगा, मोहलसन, नूरे और सम्मी कहााँ से उतने पैस े ननकालेंगे। अभाचगन अमीना अपनी 
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कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का हदन, उसके घर में दाना नहीं! आज आबबद होता, तो 
क्या इसी तरह ईद आती ओर चली जाती! इस अंधकार और ननराशा में वह डूबी जा रही है। 
ककसने बुलाया था इस ननगोडी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेककन हालमद! उसे 
ककसी के मरने-जीने स े क्या मतलब? उसके अन्दर प्रकाश है, बाहर आशा। ववपवि अपना 
सारा दल-बल लेकर आये, हालमद की आनंद-भरी चचतवन उसका ववध्वंस कर देगी। 

हालमद भीतर जाकर दादी से कहता है— तुम डरना नहीं अम्मााँ, मैं सबसे पहले 
आऊाँ गा। बबल्कुल न डरना। 

अमीना का हदल कचोट रहा है। गााँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। 
हालमद का बाप अमीना के लसवा और कौन है! उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड-भाड से 
बच्चा कहीं खो जाय तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही-सी जान! तीन 
कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड जायेंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोडी-थोडी दरू पर उसे 
गोद में ले लेती, लेककन यहााँ सेवैयााँ कौन पकायेगा? पैसे होते तो लौटत-ेलौटते सब सामग्री 
जमा करके चटपट बना लेती। यहााँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मााँग ेका ही तो भरोसा 
ठहरा। उस हदन िहीमन के कपडे लसले थे। आठ आने पैसे लमले थे। उस अठन्नी को ईमान 
की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के ललए लेककन कल ग्वालन लसर पर सवार हो गयी 
तो क्या करती? हालमद के ललए कुछ नहीं है, तो दो पैसे का दधू तो चाहहए ही। अब तो कुल 
दो आने पैसे बच रहे हैं। तीन पैसे हालमद की जेब में, पााँच अमीना के बटवे में। यही तो 
बबसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेडा पार लगावे। धोबन और नाइन ओर मेहतरानी 
और चुडडहाररन सभी तो आयेंगी। सभी को सेवयैााँ चाहहए और थोडा ककसी को आाँखों नहीं 
लगता। ककस-ककस सें मुाँह चुरायेगी? और मुाँह क्यों चुराये? साल भर का त्यौहार है। ज ंदगी 
ख़ैररयत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, यें हदन 
भी कट जायाँगे। 

गााँव से मेला चला। और बच्चों के साथ हालमद भी जा रहा था। कभी सबके सब 
दौडकर आगे ननकल जाते। किर ककसी पेड के नीचे खडे होकर साथ वालों का इंत ार करत।े 
यह लोग क्यों इतना धीरे-धीरे चल रहे हैं? हालमद के पैरो में तो जैसे पर लग गए हैं। वह 
कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सडक के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। 
पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेडो में आम और लीचचयााँ लगी हुई हैं। कभी-कभी कोई लडका 
कंकडी उठाकर आम पर ननशान लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ ननकलता है। लडके 
वहााँ से एक िलाांग पर हैं। खूब हाँस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। 

बडी-बडी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कालेज है, यह क्लब- घर है। इतन े
बडे कालेज में ककतन ेलडके पढ़ते होंगे? सब लडके नहीं हैं जी! बडे-बड ेआदमी हैं, सच! उनकी 
बडी-बडी मूाँछे हैं। इतने बडे हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और 
क्या करेंगे इतना पढ़कर! हालमद के मदरसे में दो-तीन बडे-बडे लडके हैं, बबल्कुल तीन कौडी 
के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे ओर 
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क्या। क्लब-घर में जाद ू होता है। सुना है, यहााँ मुदो की खोपडडयााँ दौडती हैं। और बडे-बड े
तमाशे होते हैं, पर ककसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहााँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। 
बडे-बडे आदमी खेलते हैं, मूाँछो दाढ़ी वाले। और मेमें भी खेलती हैं, सच! हमारी अम्मााँ को यह 
दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड ही न सकें । घुमाते ही लुढ़क जायाँ। 

महमूद ने कहा— हमारी अम्मीजान का तो हाथ कााँपने लगे, अल्ला कसम। 
मोहलसन बोला— चलो, मनों आटा पीस डालती हैं।  रा-सा बैट पकड लेंगी, तो हाथ 

कााँपने लगेंगे! सैकडों घड ेपानी रोज ननकालती हैं। पााँच घडे तो तेरी भैंस पी जाती है। ककसी 
मेम को एक घडा पानी भरना पडे, तो आाँखों तले अाँधेरा आ जाय। 

महमूद— लेककन दौडती तो नहीं, उछल-कूद तो नहीं सकतीं। 
मोहलसन— हााँ, उछल-कूद तो नहीं सकतीं; लेककन उस हदन मेरी गाय खुल गयी थी 

और चौधरी के खेत में जा पडी थी, अम्मााँ इतना तेज दौडीं कक मैं उन्हें न पा सका, सच। 
आगे चले। हलवाइयों की दकुानें शुरू हुईं। आज खूब सजी हुई थीं। इतनी लमठाइयााँ 

कौन खाता है? देखो न, एक-एक दकूान पर मनों होंगी। सुना है, रात को जजन्नात आकर 
खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कक आधी रात को एक आदमी हर दकुान पर जाता है और 
जजतना माल बचा होता है, वह तुलवा लेता है और सचमुच के रूपये देता है, बबल्कुल ऐसे ही 
रूपये। 

हालमद को यकीन न आया— ऐसे रूपये जजन्नात को कहााँ से लमल जायेंगे? 
मोहलसन ने कहा— जजन्नात को रूपये की क्या कमी? जजस खजाने में चाहैं चले जायाँ। 

लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब, आप हैं ककस िेर में! हीरे-जवाहरात तक 
उनके पास रहते हैं। जजससे खुश हो गये, उसे टोकरों जवाहरात दे हदये। अभी यहीं बैठे हैं, 
पााँच लमनट में कलकिा पहुाँच जायाँ। 

हालमद ने किर पूछा— जजन्नात बहुत बड-ेबडे होते हैं? 
मोहलसन— एक-एक लसर आसमान के बराबर होता है जी! जमीन पर खडा हो जाय तो 

उसका लसर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाय। 
हालमद— लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंतर बता दे तो एक जजन्न 

को खुश कर लूाँ। 
मोहलसन— अब यह तो मै नहीं जानता, लेककन चौधरी साहब के काबू में बहुत-स े

जजन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाय चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे ओर चोर का नाम बता 
देंगे। जुमराती का बछवा उस हदन खो गया था। तीन हदन हैरान हुए, कहीं न लमला तब झख 
मारकर चौधरी के पास गये। चौधरी ने तुरन्त बता हदया, मवेशीखाने में है और वहीं लमला। 
जजन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। 

अब उसकी समझ में आ गया कक चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका 
इतना सम्मान है। 
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आगे चले। यह पुललस लाइन है। यहीं सब काननसहटबबल कवायद करते हैं। रैटन! िाय 
िो! रात को बेचारे घूम-घूमकर पहरा देते हैं, नहीं चोररयााँ हो जायाँ। मोहलसन ने प्रनतवाद 
ककया—यह काननसहटबबल पहरा देते हैं? तभी तमु बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी 
करते हैं। शहर के जजतन ेचोर-डाकू हैं, सब इनसे लमले रहते हैं।रात को ये लोग चोरों से तो 
कहते हैं, चोरी करो और आप दसूरे मुहल्ले में जाकर ‘जागते रहो! जागते रहो!’ पुकारते हैं। 
तभी इन लोगों के पास इतने रूपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में काननसहटबबल हैं। बीस 
रूपया महीना पाते हैं, लेककन पचास रूपये घर भेजते हैं। अल्ला कसम! मैंने एक बार पूछा था 
कक माम,ू आप इतने रूपये कहााँ से पाते हैं? हाँसकर कहने लगे— बेटा, अल्लाह देता है। किर 
आप ही बोले—हम लोग चाहें तो एक हदन में लाखों मार लायें। हम तो इतना ही लेते हैं, 
जजसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाय। 

हालमद ने पूछा— यह लोग चोरी करवाते हैं, तो कोई इन्हें पकडता नही?ं 
मोहलसन उसकी नादानी पर दया हदखाकर बोला- अरे, पागल! इन्हें कौन पकडेगा! 

पकडने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेककन अल्लाह, इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल 
हराम में जाता है। थोड ेही हदन हुए, मामू के घर में आग लग गयी। सारी लेई-पूाँजी जल 
गयी। एक बरतन तक न बचा। कई हदन पेड के नीचे सोये, अल्ला कसम, पेड के नीचे! किर 
न जाने कहााँ से एक सौ कजय लाये तो बरतन-भाडं ेआये। 

हालमद—एक सौ तो पचास से ज्यादा होते हैं? 
‘कहााँ पचास, कहााँ एक सौ। पचास एक थैली-भर होता है। सौ तो दो थैललयों में भी न 

आऍ?ं 
अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जानेवालों की टोललयााँ नजर आने लगी। एक से 

एक भडकीले वस्र पहने हुए। कोई इक्के-तााँग ेपर सवार, कोई मोटर पर, सभी इर में बसे, 
सभी के हदलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा-सा दल अपनी ववपन्नता से बेखबर, सन्तोर् 
ओर धैयय में मगन चला जा रहा था। बच्चों के ललए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। जजस 
चीज की ओर ताकत,े ताकते ही रह जात ेऔर पीछे से बार-बार हानय की आवाज होने पर भी 
न चतेते। हालमद तो मोटर के नीचे जाते-जाते बचा। 

सहसा ईदगाह नजर आयी। ऊपर इमली के घने वकृ्षों की छाया है। नीचे पक्का िशय है, 
जजस पर जाजम बबछा हुआ है। और रोजेदारों की पंजक्तयााँ एक के पीछे एक न जाने कहााँ 
तक चली गयी हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहााँ जाजम भी नहीं है। नये आने वाले आकर 
पीछे की कतार में खडे हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहााँ कोई धन और पद नहीं देखता। 
इस्लाम की ननगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू ककया ओर वपछली पंजक्त में 
खडे हो गये। ककतना सुन्दर संचालन है, ककतनी सुन्दर व्यवस्था! लाखों लसर एक साथ लसजदे 
में झुक जाते हैं, किर सबके सब एक साथ खडे हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, और एक 
साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही किया होती है, जैसे बबजली की लाखों बवियााँ 
एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जायाँ, और यही िम चलता रहा। ककतना अपूवय दृश्य 
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था, जजसकी सामूहहक कियाएाँ, ववस्तार और अनतंता हृदय को श्रद्धा, गवय और आत्मानंद स े
भर देती थीं, मानों भ्राततृ्व का एक सूर इन समस्त आत्माओं को एक लडी में वपरोये हुए है। 
 
2 
 

नमाज खत्म हो गयी है। लोग आपस में गले लमल रहे हैं। तब लमठाई और खखलौने 
की दकूान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस ववर्य में बालकों से कम उत्साही नहीं 
है। यह देखो, हहडंोला है एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगें, 
कभी जमीन पर चगरते हुए। यह चखी है, लकडी के हाथी, घोडे, ऊाँ ट, छडों में लटके हुए हैं। 
एक पैसा देकर बैठ जाओ और पच्चीस चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहलसन ओर नूरे 
ओर सम्मी इन घोडों ओर ऊाँ टों पर बैठते हैं। हालमद दरू खडा है। तीन ही पैसे तो उसके पास 
हैं। अपने कोर् का एक नतहाई जरा-सा चक्कर खाने के ललए नहीं दे सकता। 

सब चखखययों से उतरते हैं। अब खखलौने लेंगे। इधर दकूानों की कतार लगी हुई है। 
तरह-तरह के खखलौने हैं—लसपाही और गुजररया, राजा और वकील, लभश्ती और धोबबन और 
साधु। वाह! ककतने सुन्दर खखलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद लसपाही लेता है, खाकी 
वदी और लाल पगडीवाला, कंधे पर बंदकू रखे हुए, मालूम होता है, अभी कवायद ककये चला 
आ रहा है। मोहलसन को लभश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। 
मशक का मुाँह एक हाथ से पकडे हुए है। ककतना प्रसन्न है! शायद कोई गीत गा रहा है। बस, 
मशक से पानी उडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी ववद्वमता है उसके मुख 
पर! काला चोगा, नीचे सिेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घडी, सुनहरी जंजीर, एक 
हाथ में कानून का पोथा ललये हुए। मालूम होता है, अभी ककसी अदालत से जजरह या बहस 
ककये चले आ रहे हैं। यह सब दो-दो पैसे के खखलौने हैं। हालमद के पास कुल तीन पैसे हैं, 
इतने महाँगे खखलौने वह कैसे ले? खखलौना कहीं हाथ से छूट पडे तो चूर-चूर हो जाय। जरा 
पानी पडे तो सारा रंग घलु जाय। ऐसे खखलौने लेकर वह क्या करेगा; ककस काम के! 

मोहलसन कहता है— मेरा लभश्ती रोज पानी दे जायगा सााँझ-सबेरे। 
महमूद— और मेरा लसपाही घर का पहरा देगा कोई चोर आयेगा, तो िौरन बंदकू से 

िैर कर देगा। 
नूरे— और मेरा वकील खूब मुकदमा लडेगा। 
सम्मी- और मेरी धोबबन रोज कपडे धोयेगी। 
हालमद खखलौनों की ननदंा करता है— लमट्टी ही के तो हैं, चगरें तो चकनाचूर हो जायाँ, 

लेककन ललचाई हुई आाँखों से खखलौनों को देख रहा है और चाहता है कक जरा देर के ललए 
उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेककन लडके इतने त्यागी नही ं
होते हैं, ववशेर्कर जब अभी नया शौक है। हालमद ललचाता रह जाता है। 
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खखलौने के बाद लमठाइयााँ आती हैं। ककसी ने रेवडडयााँ ली हैं, ककसी ने गुलाबजामुन 
ककसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हालमद बबरादरी से पथृक है। अभागे के पास तीन 
पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचायी आाँखों से सबकी ओर देखता है। 

मोहलसन कहता है— हालमद रेवडी ले जा, ककतनी खुशबूदार है! 
हालमद को संदेह हुआ, ये केवल िूर ववनोद है, मोहलसन इतना उदार नहीं है, लेककन 

यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहलसन दोने से एक रेवडी ननकालकर हालमद की 
ओर बढ़ाता है। हालमद हाथ िैलाता है। मोहलसन रेवडी अपने मुाँह में रख लेता है। महमूद, नूरे 
और सम्मी खूब ताललयााँ बजा-बजाकर हाँसते हैं। हालमद खखलसया जाता है। 

मोहलसन— अच्छा, अबकी जरूर देंगे हालमद, अल्लाह कसम, ले जाव। 
हालमद— रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? 
सम्मी— तीन ही पैसे तो हैं। तीन पैसे में क्या-क्या लोगे? 
महमूद— हमसे गुलाबजामुन ले जाव हालमद। मोहलमन बदमाश है। 
हालमद— लमठाई कौन बडी नेमत है। ककताब में इसकी ककतनी बुराइयााँ ललखी हैं। 
मोहलसन— लेककन हदल में कह रहे होंगे कक लमले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नही ं

ननकालते? 
महमूद— हम समझते हैं, इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खचय हो जायेंगे, तो हमें 

ललचा-ललचाकर खायगा। 
लमठाइयों के बाद कुछ दकूानें लोहे की चीजों की, कुछ चगलट और कुछ नकली गहनों 

की। लडकों के ललए यहााँ कोई आकर्यण न था। वे सब आग ेबढ़ जात ेहैं, हालमद लोहे की 
दकुान पर रूक जाता है। कई चचमटे रखे हुए थे। उसे खयाल आया, दादी के पास चचमटा नहीं 
है। तवे स ेरोहटयााँ उतारती हैं, तो हाथ जल जाता है। अगर वह चचमटा ले जाकर दादी को दे 
दे तो वह ककतना प्रसन्न होंगी! किर उनकी उंगललयााँ कभी न जलेंगी। घर में एक काम की 
चीज हो जायगी। खखलौने से क्या िायदा? व्यथय में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी 
होती है। किर तो खखलौने को कोई आाँख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुाँचते-पहुाँचते टूट-
िूट बराबर हो जायेंगे या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आये हैं जजद कर के ले लेंगे और तोड 
डालेंगे। चचमटा ककतने काम की चीज है। रोहटयााँ तवे से उतार लो, चूल्हें में सेंक लो। कोई 
आग मााँगने आये तो चटपट चूल्हे से आग ननकालकर उसे दे दो। अम्मााँ बेचारी को कहााँ 
िुरसत है कक बाजार आयें और इतने पैसे ही कहााँ लमलते हैं? रोज हाथ जला लेती हैं। 

हालमद के साथी आगे बढ़ गये हैं। सबील पर सब-के-सब शबयत पी रहे हैं। देखो, सब 
ककतने लालची हैं। इतनी लमठाइयााँ लीं, मुझे ककसी ने एक भी न दी। उस पर कहते है, मरेे 
साथ खेलो। मेरा यह काम करो। अब अगर ककसी ने कोई काम करने को कहा, तो पूछूाँगा। 
खायें लमठाइयााँ, आप मुाँह सडेगा, िोडे-िुजन्सयााँ ननकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जायगी। 
तब घर से पैसे चुरायेंगे और मार खायेंगे। ककताब में झूठी बातें थोडे ही ललखी हैं। मेरी जबान 
क्यों खराब होगी? अम्मााँ चचमटा देखते ही दौडकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी—मेरा 
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बच्चा अम्मााँ के ललए चचमटा लाया है। ककतना अच्छा लडका है। इन लोगों के खखलौने पर 
कौन इन्हें दआुयें देगा? बडों की दआुयें सीधे अल्लाह के दरबार में पहुाँचती हैं, और तुरंत सुनी 
जाती हैं। मरेे पास पैस ेनहीं हैं।तभी तो मोहलसन और महमूद यों लमजाज हदखाते हैं। मैं भी 
इनसे लमजाज हदखाऊाँ गा। खेलें खखलौने और खायें लमठाइयााँ। मै नहीं खेलता खखलौने, ककसी 
का लमजाज क्यों सहूाँ? मैं गरीब सही, ककसी से कुछ मााँगने तो नहीं जाता। आखखर अब्बाजान 
कभीं न कभी आयेंगे। अम्मा भी आयेंगी ही। किर इन लोगों से पूछूाँगा, ककतने खखलौने लोगे? 
एक-एक को टोकररयों खखलौने दूाँ और हदखा दूाँ कक दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक ककया 
जाता है। यह नहीं कक एक पैसे की रेवडडयााँ लीं, तो चचढ़ा-चचढ़ाकर खाने लगे। सबके सब खूब 
हाँसेंगे कक हालमद ने चचमटा ललया है। हाँसें! मेरी बला से। उसने दकुानदार से पूछा— यह 
चचमटा ककतने का है? 

दकुानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा— तुम्हारे काम 
का नहीं है जी! 

‘बबकाऊ है कक नहीं?’ 
‘बबकाऊ क्यों नहीं है? और यहााँ क्यों लाद लाये हैं?’ 
तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है?’ 
‘छ: पैसे लगेंगे।‘ 
हालमद का हदल बैठ गया। 
‘ठीक-ठीक पााँच पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो।‘ 
हालमद ने कलेजा मजबूत करके कहा- तीन पैसे लोगे? 
यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कक दकुानदार की घुडककयााँ न सुने। लेककन 

दकुानदार ने घुडककयााँ नहीं दी। बुलाकर चचमटा दे हदया। हालमद ने उसे इस तरह कंधे पर 
रखा, मानो बंदकू है और शान से अकडता हुआ संचगयों के पास आया। जरा सुनें, सबके सब 
क्या-क्या आलोचनाएाँ करते हैं! 

मोहलसन ने हाँसकर कहा— यह चचमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? 
हालमद ने चचमटे को जमीन पर पटककर कहा— जरा अपना लभश्ती जमीन पर चगरा 

दो। सारी पसललयााँ चूर-चूर हो जायाँ बच्चू की। 
महमूद बोला—तो यह चचमटा कोई खखलौना है? 
हालमद— खखलौना क्यों नही है! अभी कंधे पर रखा, बंदकू हो गयी। हाथ में ले ललया, 

िकीरों का चचमटा हो गया। चाहूाँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूाँ। एक चचमटा जमा दूाँ, 
तो तुम लोगों के सारे खखलौनों की जान ननकल जाय। तुम्हारे खखलौने ककतना ही जोर लगायें, 
मेरे चचमटे का बाल भी बााँका नही कर सकते। मेरा बहादरु शेर है चचमटा। 

सम्मी ने खाँजरी ली थी। प्रभाववत होकर बोला— मेरी खाँजरी से बदलोगे? दो आने की 
है। 
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हालमद ने खाँजरी की ओर उपेक्षा से देखा- मेरा चचमटा चाहे तो तुम्हारी खाँजरी का पेट 
िाड डाले। बस, एक चमडे की खझल्ली लगा दी, ढब-ढब बोलने लगी। जरा-सा पानी लग जाय 
तो खत्म हो जाय। मेरा बहादरु चचमटा आग में, पानी में, आाँधी में, तिूान में बराबर डटा 
खडा रहेगा। 

चचमटे ने सभी को मोहहत कर ललया, अब पैस ेककसके पास धरे हैं? किर मेले से दरू 
ननकल आये हैं, नौ कब के बज ग्ये, धूप तेज हो रही है। घर पहुाँचने की जल्दी हो रही है। 
बाप से जजद भी करें, तो चचमटा नहीं लमल सकता। हालमद है बडा चालाक। इसीललए बदमाश 
ने अपने पैसे बचा रखे थे। 

अब बालकों के दो दल हो गये हैं। मोहलसन, मह्मूद, सम्मी और नूरे एक तरि हैं, 
हालमद अकेला दसूरी तरि। शास्राथय हो रहा है। सम्मी तो ववधमी हो गया! दसूरे पक्ष से जा 
लमला, लेककन मोहलसन, महमूद और नूरे भी हालमद से एक-एक, दो-दो साल बडे होने पर भी 
हालमद के आघातों से आतंककत हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीनत की शजक्त। 
एक ओर लमट्टी है, दसूरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को िौलाद कह रहा है। वह अजेय 
है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाय तो लमयााँ लभश्ती के छक्के छूट जायाँ, लमयााँ लसपाही 
लमट्टी की बंदकू छोडकर भागें, वकील साहब की नानी मर जाय, चोगे में मुाँह नछपाकर जमीन 
पर लेट जायाँ। मगर यह चचमटा, यह बहादरु, यह रूस्तमे-हहदं लपककर शेर की गरदन पर 
सवार हो जायगा और उसकी आाँखें ननकाल लेगा। 

मोहलसन ने एडी—चोटी का जोर लगाकर कहा— अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? 
हालमद ने चचमटे को सीधा खडा करके कहा— लभश्ती को एक डााँट बतायेगा, तो दौडा 

हुआ पानी लाकर उसके द्वाडर पर नछडकने लगेगा। 
मोहलसन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुाँचाई— अगर बच्चा पकड जायाँ तो 

अदालत में बाँधे-बाँधे किरेंगे। तब तो वकील साहब के पैरों पडेंगे। 
हालमद इस प्रबल तकय  का जवाब न दे सका। उसने पूछा— हमें पकडने कौन आयेगा? 
नूरे ने अकडकर कहा— यह लसपाही बंदकूवाला। 
हालमद ने मुाँह चचढ़ाकर कहा— यह बेचारे हम बहादरु रूस्तमे—हहदं को पकडेंगे! अच्छा 

लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाय। इसकी सूरत देखकर दरू से भागेंगे। पकडेंगे क्या बेचारे! 
मोहलसन को एक नयी चोट सूझ गयी— तुम्हारे चचमटे का मुाँह रोज आग में जलेगा। 
उसने समझा था कक हालमद लाजवाब हो जायगा, लेककन यह बात न हुई। हालमद ने 

तुरंत जवाब हदया— आग में बहादरु ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, लसपाही और 
लभश्ती लौंडडयों की तरह घर में घुस जायेंगे। आग में कूदना वह काम है, जो यह रूस्तमे-हहन्द 
ही कर सकता है। 

महमूद ने एक जोर लगाया— वकील साहब कुरसी-मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चचमटा तो 
बावरचीखाने में जमीन पर पडा रहेगा। 
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इस तकय  न ेसम्मी और नूरे को भी सजीव कर हदया! ककतने हठकाने की बात कही है 
पट्ठे ने! चचमटा बावरचीखाने में पडा रहने के लसवा और क्या कर सकता है? 

हालमद को कोई िडकता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धााँधली शुरू की— मेरा चचमटा 
बावरचीखाने में नही रहेगा। वकील साहब कुसी पर बैठेंगे, तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक 
देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। 

बात कुछ बनी नहीं। खासी गाली-गलौज थी; लेककन कानून को पेट में डालने वाली 
बात छा गयी। ऐसी छा गयी कक तीनों सूरमा मुाँह ताकत ेरह गये मानो कोई धेलचा कनकौआ 
ककसी गंडेवाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुाँह स ेबाहर ननकलन ेवाली चीज है। उसको 
पेट के अंदर डाल हदया जाना बेतुकी-सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हालमद न े
मैदान मार ललया। उसका चचमटा रूस्तमे-हहन्द है। अब इसमें मोहलसन, महमूद नूरे, सम्मी 
ककसी को भी आपवि नहीं हो सकती। 

ववजेता को हारनेवालों से जो सत्कार लमलना स्वाभववक है, वह हालमद को भी लमला। 
औरों ने तीन-तीन, चार-चार आने पैसे खचय ककए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हालमद 
ने तीन पैस ेमें रंग जमा ललया। सच ही तो है, खखलौनों का क्या भरोसा? टूट-िूट जायाँगे। 
हालमद का चचमटा तो बना रहेगा बरसों? 

संचध की शतें तय होने लगीं। मोहलसन ने कहा— जरा अपना चचमटा दो, हम भी देखें। 
तुम हमारा लभश्ती लेकर देखो। 

महमूद और नूरे ने भी अपने-अपने खखलौने पेश ककये। 
हालमद को इन शतों को मानने में कोई आपवि न थी। चचमटा बारी-बारी से सबके हाथ 

में गया, और उनके खखलौने बारी-बारी से हालमद के हाथ में आये। ककतने खूबसूरत खखलौन े
हैं। 

हालमद ने हारने वालों के आाँसू पोंछे— मैं तुम्हे चचढ़ा रहा था, सच! यह चचमटा भला, 
इन खखलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है, अब बोले, अब बोले। 

लेककन मोहलसन की पाटी को इस हदलासे से संतोर् नहीं होता। चचमटे का लसक्का खूब 
बैठ गया है। चचपका हुआ हटकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। 

मोहलसन— लेककन इन खखलौनों के ललए कोई हमें दआु तो न देगा? 
महमूद— दआु को ललये किरते हो। उल्टे मार न पडे। अम्मााँ जरूर कहेंगी कक मेले में 

यही लमट्टी के खखलौने लमले? 
हालमद को स्वीकार करना पडा कक खखलौनों को देखकर ककसी की मााँ इतनी खुश न 

होंगी, जजतनी दादी चचमटे को देखकर होंगी। तीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था ओर 
उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बबल्कुल जरूरत न थी। किर अब तो चचमटा रूस्तमें-
हहन्द है ओर सभी खखलौनों का बादशाह। 
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रास्ते में महमूद को भखू लगी। उसके बाप ने केले खाने को हदये। महमूद ने केवल 
हालमद को साझी बनाया। उसके अन्य लमर मुाँह ताकते रह गये। यह उस चचमटे का प्रसाद 
था। 
 
3 
 

ग्यारह बजे गााँव में हलचल मच गयी। मेलेवाले आ गये। मोहलसन की छोटी बहन ने 
दौडकर लभश्ती उसके हाथ से छीन ललया और मारे खुशी के जा उछली, तो लमयााँ लभश्ती नीचे 
आ रहे और सुरलोक लसधारे। इस पर भाई-बहन में मार-पीट हुई। दानों खुब रोये। उनकी 
अम्मााँ यह शोर सुनकर बबगडीं और दोनों को ऊपर से दो-दो चााँटे और लगाये। 

लमयााँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रनतष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील 
जमीन पर या ताक पर तो नहीं बठै सकता। उसकी मयायदा का ववचार तो करना ही होगा। 
दीवार में खूाँहटयााँ गाडी गयी। उन पर लकडी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का 
कालीन बबछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भााँनत लसहंासन पर ववराजे। नूरे ने उन्हें 
पंखा झलना शुरू ककया। अदालतों में खस की टट्हटयााँ और बबजली के पंखे रहते हैं। क्या यहााँ 
मामूली पंखा भी न हो! कानून की गमी हदमाग पर चढ़ जायगी कक नहीं? बााँस का पंखा 
आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं, पखें की हवा से या पंखे की चोट से वकील 
साहब स्वगयलोक से मतृ्यलुोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में लमल गया! किर 
बडे जोर-शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अजस्थ घूरे पर डाल दी गयी। 

अब रहा महमूद का लसपाही। उसे चटपट गााँव का पहरा देने का चाजय लमल गया, 
लेककन पुललस का लसपाही कोई साधारण व्यजक्त तो नहीं, जो अपने पैरों चलें। वह पालकी पर 
चलेगा। एक टोकरी आयी, उसमें कुछ लाल रंग के िटे-पुराने चचथडे बबछाये गये, जजसमें 
लसपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठायी और अपने द्वार का चक्कर लगान े
लगे। उनके दोनों छोटे भाई लसपाही की तरह ‘छोनेवाले, जागते लहो’ पुकारते चलते हैं। मगर 
रात तो अाँधेरी ही होनी चाहहये। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर 
चगर पडती है और लमयााँ लसपाही अपनी बन्दकू ललये जमीन पर आ जात ेहैं और उनकी एक 
टााँग में ववकार आ जाता है। 

महमूद को आज ज्ञात हुआ कक वह अच्छा डाक्टर है। उसको ऐसा मरहम लमला गया 
है जजससे वह टूटी टााँग को आनन-िानन जोड सकता है। केवल गूलर का दधू चाहहए। गूलर 
का दधू आता है। टााँग जवाब दे देती है। शल्य-किया असिल हुई, तब उसकी दसूरी टााँग भी 
तोड दी जाती है। अब कम-से-कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टााँग से तो न 
चल सकता था, न बैठ सकता था। अब वह लसपाही संन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर 
बैठा-बैठा पहरा देता है। कभी-कभी देवता भी बन जाता है। उसके लसर का झालरदार सािा 
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खुरच हदया गया है। अब उसका जजतना रूपांतर चाहो, कर सकते हो। कभी-कभी तो उससे 
बाट का काम भी ललया जाता है। 

अब लमयााँ हालमद का हाल सुननए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौडी और उसे गोद 
में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चचमटा देखकर वह चौंकी। 

‘यह चचमटा कहााँ था?’ 
‘मैंने मोल ललया है। 
‘कै पैसे में?’ 
‘तीन पैसे हदये।‘ 
अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लडका है कक दोपहर हुआ, कुछ खाया न 

वपया। लाया क्या, चचमटा! ‘सारे मेले में तुझे और कोई चीज न लमली, जो यह लोहे का 
चचमटा उठा लाया। 

हालमद ने अपराधी भाव से कहा—तुम्हारी उाँगललयााँ तवे से जल जाती थीं, इसललए मैने 
इसे ललया। 

बुहढ़या का िोध तुरन्त स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं, जो प्रगल्भ होता 
है और अपनी सारी कसक शब्दों में बबखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और 
स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में ककतना त्याग, ककतना सद् भाव और ककतना वववेक है! दसूरों को 
खखलौने लेते और लमठाई खाते देखकर इसका मन ककतना ललचाया होगा? इतना जब्त इसस े
हुआ कैस?े वहााँ भी इस ेअपनी बुहढ़या दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गद् गद्  हो 
गया। 

और अब एक बडी ववचचर बात हुई। हालमद के इस चचमटे से भी ववचचर। बच्चे हालमद 
ने बूढ़े हालमद का पाटय खेला था। बुहढ़या अमीना बाललका अमीना बन गयी। वह रोने लगी। 
दामन िैलाकर हालमद को दआुएं देती जाती थी और आाँसू की बडी-बडी बूाँदें चगराती जाती थी। 
हालमद इसका रहस्य क्या समझता! 
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LOCUL DE RUGĂCIUNE 
 

Munshi Premchand - Mansarovar (Lacul minții) - volumul I 

 

 

Eid-ul1 a sosit după exact treizeci de zile de la Ramadan2. Ce putere extraordinară și 

plăcută are! Copacii sunt împodobiți de o verdeață deosebită, câmpurile au o strălucire aparte, 

cerul are o roșeață nemaiîntâlnită! Priviți soarele de astăzi, cât de frumos și răcoros este,  

felicitând lumea pentru venirea Eid-ului. Câtă agitație este în sat! Se fac pregătiri pentru 

mersul la rugăciune. Cuiva îi lipsește un nasture de la bluză, se aleargă în vecini pentru ac și 

ață; pantofii altcuiva s-au întărit, se fuge la casa producătorului de ulei pentru a-i înmuia; 

bivolii sunt hrăniți și adăpați repejor. Va fi trecut de prânz când ne vom întoarce de la 

rugăciune. Vreo zece kilometri3 de mers pe jos, apoi întâlnirea și discuțiile cu sute de oameni, 

întoarcerea înaintea prânzului este imposibilă. Băieții sunt cei mai fericiți. Cineva a ținut post 

o zi, și acela până la prânz, altcineva nici atât, dar bucuria de a merge la rugăciune le revine și 

lor. Postitul o fi pentru adulți și vârstnici. Pentru ei, este Eid. Repetau numele sărbătorii zilnic, 

astăzi, în sfârșit, a sosit! Acum se grăbesc, cum de nu merg oamenii la rugăciune odată? Ce-i 

interesează pe ei problemele casnice! Că este sau nu lapte ori zahăr în casă pentru sevaiya4, ce 

le păsa lor, ei vor mânca sevaiya și gata. De unde să știe de ce aleargă tata la casa boierului 

Kayam Ali, înnebunit. N-au ei de știre că, dacă boierul ajunge să îi privească cu alți ochi, 

atunci Eid-ul s-ar transforma în Muharram 5  – sărbătoarea s-ar transforma în priveghi. 

Buzunarele lor erau doldora de bogăția lui Kuber6. Tot scoțând avuția din buzunar, o numără 

și, fericiți, o pun la loc. Mahmud numără unu, doi, zece, doisprezece... El are doisprezece 

bani. Mohsin are unu, doi, trei, opt, nouă, cincisprezece bani. Cu așa mulți bani, va cumpăra 

nenumărate lucruri – dulciuri, trompetă, minge și câte și mai câte.  

Cel mai fericit este Hamid, acel băiat de vreo patru-cinci ani, cu chipul sărman, slăbuț, 

al cărui tată a căzut pradă holerei anul trecut și a cărui mamă, îngălbenindu-se pe zi ce trecea 

din nu se știe ce cauză, într-o zi a murit. Nimeni nu dăduse bolii de capăt. Dacă se plângea, 

cine s-o fi auzit? Ținea în suflet tot prin ceea ce trecea și, când nu a mai putut îndura, și-a luat 

adio de la lume. Acum, Hamid doarme în brațele bunicii7 și e tare fericit. Tatăl său a plecat să 

câștige bani. Va veni cu multe plase. Mama îi va aduce multe lucruri frumoase din casa 

Domnului, de aceea e Hamid atât de bucuros. Mare lucru e speranța, mai cu seamă cea a 

copiilor! Imaginația lor face din țânțar armăsar. Hamid nu are pantofi în picioare, pe cap are o 

scufie ponosită, marginea căreia s-a înnegrit deja, însă totuși e mulțumit. Când tatăl va veni cu 

plasele și mama cu bogăția, atunci își va ostoi toate dorurile. Atunci o să vadă de unde vor 

scoate atâția bani Mohsin, Nure și Sammi. Sărmana Amina, stând în cămăruța ei, plângea. 

Chiar astăzi, de Eid, în casa ei nu e nici fărâmă de mâncare. De-ar trăi Abid, așa ar fi venit și 

trecut Eid-ul? Se scufundă în întuneric și disperare. Cine a mai chemat și nenorocitul ăsta de 

Eid? Nu are nici o treabă în casa asta, dar Hamid! El nu trebuie să fie afectat de moartea sau 

 
1 Mare sărbătoare islamică, ce încheie o perioadă de o lună de post (de la răsărit la apus) în luna lui Ramadan.  
2 Cea de-a noua lună din calendarul islamic, dedicat postului, rugăciunii, comunității și comportamentului moral, 

fără nici un fel de excese. 
3 În original, unitatea de măsură a distanței este kos-ul; un kos este aproximativ două mile, iar o milă, cca. doi 

kilometri. 
4 Un desert pregătit cu fidea și condimentat cu diverse arome, precum cardamom, migdale sau fistic. 
5 Prima lună din calendarul islamic, una dintre lunile sfinte, în care credincioșii comemorează martiriul lui 

Husayn ibn Ali (nepotul profetului Muhammad) și a familiei sale. Ziua martiriului (a zecea zi) poartă denumirea 

de Ashura. 
6 Zeu hindus al bogăției 
7 Bunica paternă 
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existența cuiva, înlăuntrul lui e lumină, afară speranță. Nenorocirea a venit cu tot noroiu-i,  

privirea plină de fericire a lui Hamid o va distruge! 

Mergând înăuntru, Hamid îi spune bunicii, „Bunico, nu îți fie teamă, voi ajunge primul 

acasă. Să nu îți fie frică deloc”. Aminei i se strângea inima. Copiii din sat se duc toți cu tații 

lor. Cine altcineva e ca un tată pentru Hamid, dacă nu chiar Amina? Cum să îl lase să meargă 

singur la bâlci? Dacă se pierde cumva copilul în mulțime, atunci ce e de făcut? Nu, nici vorbă 

ca Amina să îl lase să plece astfel. Suflețel mic! Cum să meargă zece kilometri pe jos? Va 

face bășici în talpă. Nici pantofi nu are. Din loc în loc, o să îl ia în brațe, dar cine va găti 

sevaiya dincoace? Dacă ar avea bani, ar cumpăra cele trebuincioase la întoarcere și ar fi gata 

într-o clipă. Așa, o să îi ia ore în șir să strângă ingredientele. Singura speranță era în cerut (de 

la vecini). În acea zi, îi cususe hainele lui Phahiman. Primise opt bănuți. Păstrase acea avere, 

de parcă își apăra onoarea, tocmai pentru acest Eid, dar ieri i s-a urcat în cap lăptăreasa, așa că 

ce putea face? Nu are nimic pentru Hamid, dar îi trebuie lapte de doi bani8. Astfel, îi mai 

rămân doar doi bănuți. Trei bani în buzunarul lui Hamid și cinci în portmoneul Aminei. 

Acesta era tot avutul, și asta într-o zi de sărbătoare ca Eid-ul! Doar Domnul o mai poate ajuta 

să ajungă la mal! Nevestele spălătorului, bărbierului, măturătorului și producătorului de 

brățări, toate vor veni. Toate vor sevaiya și nu se mulțumesc cu puțin. De cine să se tot 

ferească? Și de ce s-ar feri? Sărbătoarea vine o dată pe an. Să meargă viața bine, destinul ei tot 

e legat de-al lui: să îl protejeze Domnul pe copil, că vor trece și zilele astea!  

A pornit un grup mare din sat. Mergea și Hamid alături de copii. Uneori, alergând, o 

luau înainte, apoi așezați sub un copac, îi așteptau pe ceilalți. De ce merg oamenii așa încet? 

Picioarelor lui Hamid parcă le-au crescut aripi. Poate el să obosească? Au ajuns la capătul 

orașului. Pe ambele părți ale străzii sunt grădinile bogaților. E făcut un gard trainic. Pomii 

sunt încărcați cu mango și licii. Câteodată, vreun băiat țintește fructele de mango cu o piatră. 

Grădinarul iese înjurând. Băieții sunt la adăpost, acolo. Râd cu poftă. Ce l-au mai păcălit pe 

grădinar. Au început să apară clădirile impunătoare. Aceasta este judecătoria, acesta colegiul, 

acesta clubul exclusivist. Câți băieți învață, oare, într-un colegiu așa de mare? Nu sunt toți 

băieți, serios. Sunt și oameni în toată firea, pe cuvânt! Au mustăți mari. Au crescut așa mari și 

tot se duc să învețe. Cine știe cât o să mai învețe și ce o să facă cu atâta știință! La școala lui 

Hamid, sunt doi-trei băieți mari, buni de nimic toți; sunt bătuți zilnic pentru că nu-și fac 

temele. Sigur și aici sunt oameni de genul ăsta, cum altfel! La club, se petrece magie. Am 

auzit că aici aleargă craniile morților și au loc spectacole fastuoase, dar nimeni nu e lăsat să 

intre. Și oamenii cu statut joacă seara acolo. Oameni în toată firea joacă, cu mustață și barbă. 

Joacă și doamnele, pe cuvânt!  

„Dacă îi dai mamei asta, cum îi zice, bâta, nu poate să o prindă. Se rostogolește dacă 

încearcă să o învârtă”.  

Mahmud spune, „Mâinile mamei au început să tremure, jur pe Domnul”.  

Mohsin spune, „Fii serios, doar macină făină. Să îi tremure mâna de la o amărâtă de 

bâtă! Scoate zilnic sute de vase cu apă. Doar bivolița ta bea cinci vase cu apă. Dacă vreo 

doamnă ar trebui să umple un vas, s-ar întuneca totul în fața ochilor”.  

Mahmud, „Dar nu aleargă, nici nu poate să sară și să se zbenguie.  

Mohsin, „Da, nu poate să sară și să facă tumbe; dar în aceeași zi, s-a desfăcut sfoara 

vacii și a ajuns în câmpurile boierului, mama a alergat așa de tare că nu am putut să o ajung 

din urmă, adevărat”. 

Au mers mai departe. Au început magazinele de dulciuri. Astăzi erau tare frumos 

împodobite. Cine mănâncă atâtea dulciuri? Privește, să tot fie cu carul în fiecare magazin. 

 
8 A nu se încurca cu expresia românescă „de doi bani”; aici, fără valoare peiorativă. În valoare de doi bani; în 

original, anna și paisa este subdiviziuni ale rupiei, imposibile de traduse în limba română. S-a încercat redarea 

lor prin „bănuț” pentru anna și „ban” pentru paisa. 
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„Am auzit că noaptea vin djinnii9 și le cumpără. Tata spunea că, la miezul nopții, un om 

merge în fiecare magazin și cântărește toată marfa rămasă și plătește cu bani reali, la fel ca 

aceștia”.  

Lui Hamid îi venea greu să creadă. „De unde să aibă djinnii așa de mulți bani?” 

Mohsin a spus, „Crezi că ei duc lipsă de bani? Pot să facă rost de la orice trezorerie. 

Nici ușile de fier nu îi pot opri, domnule. De unde să știi tu? Au până și diamante și bijuterii. 

Le dăruiesc coșuri întregi de podoabe celor de care sunt mulțumiți. Acum stau aici, în cinci 

minute ajung în Calcutta”.  

Hamid a întrebat iarăși, „Djinnii sunt foarte mari?”. 

Mohsin, „Cât cerul de mare e fiecare. Dacă stă pe pământ, capul îi atinge cerul, dar 

dacă dorește, se poate ascunde într-un vas de apă”. 

Hamid, „Cum îi mulțumesc oamenii pe djinni? Să îmi spună și mie cineva o formulă 

magică, să fac și eu un djinn fericit”. 

Mohsin, „Asta nu știu, dar știu că boierul controlează o grămadă de djinni. Dacă se 

fură ceva, boierul află numaidecât și dezvăluie și numele hoțului. Se pierduse vițelul lui 

Jumrati cândva. Nu l-au găsit nicăieri, nici după trei zile de căutări, și atunci s-au dus 

încrezători la boier. Boierul a spus, de îndată, că vițelul este în staul și acolo l-au și găsit. 

Djinnii îi aduc știri din toată lumea”. Acum a priceput de ce are atâta avuție boierul și de ce 

este atât de respectat. 

Au mers mai departe. Aceasta este linia de poliție. Pe aici se perindă toți agenții. 

”Raitan! Phay pho!”10  Săracii, se plimbă noaptea, făcând paza, să nu cumva să se fure. 

Mohsin a obiectat, „Agenții păzesc, zici? Tare multe știți, excelența voastră, ăștia fură de fapt. 

Toți hoții și escrocii orașului, ajungând în cartier, pe ei îi întreabă dacă au cale liberă, cu fraza 

«Trezirea! Trezirea!». De asta sunt ei așa bogați. Unchiul meu matern e agent într-o secție. 

Primește douăzeci de rupii pe lună, dar acasă trimite cincizeci, jur pe Domnul. L-am întrebat 

odată, «Unchiule, de unde ai atâția bani?». A zis râzând, «Fiule, Domnul îmi dă». Apoi a 

continuat, «Dacă vrem, putem pune mâna pe sute de mii în fiecare zi, dar noi luăm atât cât să 

nu ajungem de ocară și să nu ne pierdem slujba»”.  

Hamid a întrebat, „Ei înlesnesc furturile, dar pe ei nu îi prinde nimeni?”. 

Lui Mohsin i-a fost milă de naivitatea lui, „Măi, nebunule, cine să îi prindă? Cei care 

prind sunt ei înșiși, dar Domnul îi pedepsește strașnic. Banii necinstiți se duc pe apa sâmbetei. 

După câteva zile, casa unchiului a luat foc. Totul s-a făcut scrum. Nici măcar o oală n-a 

scăpat. Multe zile au dormit sub copac, jur pe Domnul! Sub copac! Apoi, nu știu de unde au 

împrumutat o sută și au cumpărat veselă”.  

Hamid, „O sută e mai mult decât cincizeci?”  

„Unde e cincizeci și unde o sută. Cu cincizeci umpli o plăsucă; cu o sută, umpli mai 

mult de două plăsuțe”. Cartierul a început acum să se aglomereze. Au început să se arate 

grupurile care mergeau la locul de rugăciune. Fiecare îmbrăcat mai deosebit decât celălalt. 

Unii așezați în trăsuri, alții pe motociclete, cu toții parfumați, bucurie în inimile tuturor. Acest 

mic grup al sătenilor înainta pierdut în veselie și răbdare, complet rupt de nenorocirea de 

acasă. Pentru copii, toate lucrurile din oraș erau unice. Spre orice lucru ar fi privit, îi atrăgea 

ca un magnet și nu erau conștienți nici măcar de sunetele claxoanelor din spatele lor. Hamid a 

scăpat să nu fie călcat de motocicletă ca prin urechile acului. Dintr-odată, s-a văzut locul de 

rugăciune. Deasupra lor, e umbra pomilor deși de tamarind. Pe jos, e o podea trainică peste 

care s-au întins cearșafuri. Iar cozile credincioșilor se întind, una după alta, cine știe până 

unde, chiar dincolo de fântână, unde nu mai sunt cearșafuri. Noii ajunși se așază ultimii la 

cozi. În față nu mai e loc. Aici nu se uită nimeni la avuție ori statut. În ochii islamului, cu toții 

sunt egali. Și acești săteni și-au făcut abluțiunile și s-au așezat în ultimul rând. Ce orânduială 

 
9 Spirite din mitologia islamică, capabile de bine sau rău. 
10 Joc de cuvinte, fără un sens anume. 
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frumoasă! Ce organizare reușită! Sute de mii de capete se pleacă la unison, în semn de 

supunere, apoi se ridică toate în același timp, se pleacă deodată, apoi se ridică deodată, se 

ridică deodată, se pleacă deodată și iar se ridică deodată, aceste gesturi au loc de mai multe 

ori, ca și când sute de mii de becuri se aprind și se sting la unison, secvența continuându-se. 

Ce priveliște nemaiîntâlnită era, ale cărei acte colective, întindere și nemărginire umplu inima 

de credință, mândrie și fericire sufletească, de parcă firul fraternității ar fi înșirat toate 

sufletele pe aceeași ață. 

 

2 

 

 S-a încheiat rugăciunea. Oamenii se îmbrățișau. Apoi, magazinele de dulciuri și jucării 

erau asaltate. Acest grup de săteni nu e mai puțin entuziasmat decât copiii, la acest subiect. Ia 

te uită, au leagăn, te urci dând un ban. Uneori, o să ți se pară că zbori către cer, alteori că te 

faci una cu pământul. Acesta e caruselul, elefanți, cai, cămile de lemn sunt agățați de bare de 

fier. Plătești un ban și te bucuri de douăzeci și cinci de ture. Mahmud, Mohsin, Nure și Sammi 

se așază pe acești cai și aceste cămile. Hamid stă deoparte. Are doar trei bani la el. Nu poate 

cheltui o treime din avere pentru niște ture în cerc.  

 Se dau jos cu toții din carusel. Urmează să cumpere jucării. Erau cozi la magazin. Sunt 

jucării felurite, soldați și lăptărese, regi și avocați, sacagii, spălătorese și asceți. Extraordinar! 

Ce jucării frumoase! De parcă ar vorbi într-o clipă. Mahmud ia un soldat cu uniformă kaki și 

turban roșu, o pușcă pe umăr; parcă acum defilează! Lui Mohsin i-a plăcut sacagiul. E adus de 

mijloc, pe spate are o ploscă, gâtul căreia o ține cu o mână. Cât e de fericit! Poate fredonează 

vreun cântec. Vrea doar să verse apa din ploscă. Nure s-a îndrăgostit de avocat. Câtă erudiție i 

se citește pe chip! Roba neagră, dedesubt cămașă albă, în buzunarul de la piept al cămășii un 

ceas, lanț auriu, cu o carte voluminoasă de Drept într-o mână. Părea de parcă acum s-ar 

întoarce de la judecătorie, după un interogatoriu sau o pledoarie. Acestea sunt jucării de doi 

bani fiecare11. Hamid are în total trei bani. Cum să cumpere jucării atât de scumpe? Dacă 

scapă cumva jucăria din mână, se face bucățele. Dacă se udă puțin, i se duce toată culoarea. 

Ce să facă cu astfel de jucării? La ce i-ar folosi? 

Mohsin spune, „Sacagiul meu va aduce apă zilnic, de dimineața până seara”. 

Mahmud, „Și soldatul meu va păzit casa. Dacă vine vreun hoț, îl va împușca de îndată 

cu pușca lui”. 

Nure, „Iar avocatul meu va lupta în instanță”.  

Sammi, „Iar spălătoreasă mea va spăla haine zilnic”.  

Hamid le găsește cusur jucăriilor, „Doar sunt de lut, dacă pică, se fac praf și pulbere”, 

dar privește jucăriile cu ochi jinduitori, ca măcar câtva timp să le poată și el ține în mână. Își 

întinde mâinile ușor, dar băieții nu sunt așa dornici, mai cu seamă când obiectele sunt noi. 

Hamid rămâne cu dorul.  

După jucării, vine rândul dulciurilor. Cineva a luat revadi, altcineva gulab jamun, altul 

sohan halva12. Mănâncă cu poftă. Hamid stă deoparte. Sărmanul, are trei bani. De ce să nu își 

ia ceva de mâncare? Se uită către toți cu ochi doritori. 

Mohsin spune, „Hamid, ia revadi, ce parfumați sunt!”. Hamid se îndoiește, e doar o 

plăcere sadică, căci Mohsin nu e atât de generos, și cu toate acestea, se apropie de el. Mohsin, 

scoțând o revadi din pachet, o întinde către Hamid. Hamid întinde mâna. Mohsin își îndeasă 

dulcele în gură. Mahmud, Nure și Sammi, aplaudând, râd în hohote. Pe Hamid îl cuprinde 

rușinea. 

Mohsin, „Bine, pe asta ți-o dau sigur, Hamid, jur pe Domnul, ia-o”.  

 
11 Care costă doi bani; a nu se înțelege peiorativ. 
12 Tipuri de deserturi: revadi, biluțe sau biscuiței foarte dulci cu semințe de susan; gulab jamun, biluțe prăjite și 

însiropate; sohan halva, halva cu fructe uscate. 
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Hamid, „Ține-ți-o, ce, eu nu am bani?”.  

Sammi, „Nu ai decât trei bani. Ce poți să iei cu trei bani?”. 

Mahmud, „Ia de la mine niște gulab jamun, Hamid. Mohsin e nesuferit”. 

Hamid, „Ce mare avere sunt dulciurile? Sunt așa multe rele scrise despre ele în cărți”.  

Mohsin, „Dar în suflet sigur își spune să le mănânce, dacă le primește. De ce nu îți 

scoți banii?”.  

Mahmud, „Îi înțeleg șiretlicul. Când noi ne vom fi cheltuit toți banii, el va mânca 

făcându-ne în ciudă”.  

 După magazinele de dulciuri, urmau cele cu obiecte din fier, unele cu obiecte placate, 

altele cu gablonțuri. Pe băieți nu îi atrăgea nimic. Pleacă mai departe cu toții. Doar Hamid se 

oprește la magazinul cu obiecte din fier. Erau așezați câțiva clești. Și-a amintit că bunica nu 

are clește. Mereu se arde pe mâini când ia lipiile de pe foc. Dacă i-ar duce bunicii un clește, 

cât de mult s-ar bucura! Nu și-ar mai arde degetele niciodată. Va avea un lucru util în casă. La 

ce folos sunt jucăriile? Se cheltuiesc banii în van. Fericirea lor e de scurtă durată. Apoi nimeni 

nici nu le mai privește. Se pot face țăndări până să ajungi acasă cu ele. Ce lucru folositor e 

cleștele! Ia lipiile din tavă și încălzește-le în cuptor. Dacă vine cineva să ceară foc, scoți 

jăratec din cuptor imediat și i-l dai. De unde să aibă sărmana bunică timp să vină în piață și 

apoi de unde să aibă atâția bani? Se arde pe mâini în fiecare zi. 

Prietenii lui Hamid au trecut mai departe. Cu toții beau șerbet la un chioșc. „Privește, 

ce lacomi sunt! Au cumpărat atâtea dulciuri, dar nici unul nu mi-a dat și mie o bucată. Pe de-

asupra mai zic și «Joacă-te cu mine. Fă-mi treaba asta». Dacă o să îmi spună careva să îi fac o 

treabă, atunci o să îl întreb. Lasă-i să mănânce dulciuri, să le putrezească gura. O să facă bube 

și limba le va tânji mereu după dulce. Vor ajunge să fure bani din casă și să mănânce bătaie. 

Doar nu se scriu minciuni în cărți! De ce să îmi stric eu limba? La văzul cleștelui, bunica va 

alerga într-un suflet, mi-l va lua din mână și va spune, «Copilul meu, ai adus un clește pentru 

bunica? Ce băiat bun ești!». Cine îi va binecuvânta pe ei pentru jucării? Binecuvântările 

adulților ajung direct la Curtea Domnului și sunt ascultate numaidecât. De ce să le suport 

toanele? Oi fi eu sărac, dar nu mă duc să cer de la nimeni. Tata tot va veni până la urmă, și 

mama la fel, atunci o să îi întreb «Câte jucării vreți?». O să îi dau coșuri întregi fiecăruia și le 

voi arăta că așa sunt tratați prietenii adevărați. Nu așa că iei revadi de un ban și mănânci 

bătându-ți joc de altul. Cu toții vor râde că Hamid a cumpărat un clește. Să râdă! Ce îmi 

pasă!”. Îl întreabă pe vânzător, „Cât e acest clește?”. Vânzătorul s-a uitat la el și nevăzând pe 

altcineva cu el, a spus, „Ție nu îți folosește, dragă”.  

„E de vânzare sau nu?”  

„De ce să nu fie de vânzare? Altfel de ce să îl fi expus?” 

„Atunci de ce nu îmi spui cât costă?” 

„Costă șase bani.” 

Lui Hamid i s-au năruit toate speranțele. I-a picat cerul în cap. I se strânse inima. 

„Spune-mi prețul corect.” 

„Cinci bani. Dacă îl vrei, ia-l, dacă nu, valea.” 

Hamid a spus, luându-și inima în dinți, „Nu îl vinzi cu trei?”. Odată rostite cuvintele, a 

mers mai departe, să nu audă bombănitul vânzătorului. Dar vânzătorul nu a bombănit. 

Chemându-l, i-a dat cleștele. Hamid l-a așezat pe umăr, de parcă ar fi o pușcă și s-a întors cu 

mândrie și un mers trufaș la tovarășii săi. Să ascultăm nițel, cu ce critici vine fiecare! 

Mohsin a spus râzând, „De ce ai adus cleștele ăsta, nebunule? Ce o să faci cu el?”. 

Hamid a spus, lăsând cleștele să cadă la pământ, „Ia scapă-ți pe jos sacagiul. Toate 

coastele o să i se facă țăndări”. 

Mahmud a zis, „Deci cleștele ăsta e vreo jucărie?”. Hamid, „De ce să nu fie o jucărie. 

De mi-l așez pe umăr, devine o pușcă. Dacă-l iau în mână, e un clește asemănător cu cel al 
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fachirilor13. Dacă vreau, pot face treaba unuia care cântă la talgere. Dacă îl strâng, o să stoarcă 

tot sufletul din jucăriile voastre. Oricât s-ar chinui jucăriile voastre, nu se clatină nici un fir de 

păr de-al cleștelui meu. E Leul meu curajos, cleștele!”.  

Sammi cumpărase o mică tamburină. A spus, impresionat, „Faci schimb cu tamburina 

mea? Am dat doi bănuți pe ea”. Hamid a privit cu indiferență către tamburină, „Dacă vrea 

cleștele meu, îi poate sfâșia burta tamburinei tale. Ce mare lucru, i-ai pus o membrană de piele 

și a început să vorbească, bum bum. Dacă o atinge un pic de apă, s-a terminat. Cleștele meu 

curajos va sta la fel de nemișcat, și în foc, și în apă, și în furtună, și în vijelie”. Cleștele i-a 

cucerit pe toți, dar cine să mai aibă bani acum?  

Apoi s-au îndepărtat mult de bâlci, se făcuse nouă demult, căldura devenea din ce în ce 

mai toropitoare. Se grăbeau spre casă. Chiar dacă și-ar fi cicălit tatăl, nu era nici o șansă să 

mai primească un clește. Mare șmecher mai e Hamid. De asta fusese așa chibzuit, vicleanul.  

Acum, băieții s-au împărțit în două tabere. Mohsin, Mahmud, Sammi și Nure pe de-o 

parte, Hamid singur pe de cealaltă parte. Are loc o dezbatere doctrinară. Sammi e un trădător. 

S-a unit cu tabăra adversă, dar Mohsin, Mahmud și Nure, cu toate că erau cu unul sau doi ani 

mai mari decât Hamid, tot se temeau de atacurile sale. De partea lui sunt puterea dreptății și 

forța moralității. Pe de-o parte e lutul, pe de alta fierul, care acum se autoproclamă oțel. „E 

invincibil, e ucigător. Dacă vreun tigru și-ar face apariția, domnul sacagiu s-ar pierde cu firea, 

domnul soldat ar da bir cu fugiții, lăsându-și pușca în urmă, domnul avocat ar fi cuprins de 

spaimă, ascunzându-și chipul în robă și întinzându-se pe jos. Dar acest clește, acest curajos, 

acest erou al Indiei, cu o săritură ar fi călare pe gâtul tigrului și i-ar scoate ochii”. 

Mohsin, străduindu-se, a spus, „Bine, dar apă nu poate aduce...” 

Hamid, ridicând cleștele în poziție de drepți, a spus, „Dacă îl ceartă o dată pe sacagiu, 

să vezi cum aleargă să aducă apă și s-o verse pe pragul casei lui”. 

Mohsin a fost învins, dar Mahmud i-a venit în ajutor, „Dacă va fi prins, atunci va 

umbla cu cătușe prin instanță. Atunci va cădea la picioarele domnului avocat”. 

Hamid n-a putut contrazice un argument așa solid. A întrebat, „Cine va veni să îl 

prindă?”. 

Nure a spus mândru, „Acest soldat înarmat”. Hamid a spus, făcând o mutră, „Amărâtul 

ăsta o să îl prindă pe curajosul erou al Indiei. În regulă, adu-l încoace, ia să lupte corp la corp. 

O să fugă mâncând pământul la văzul lui. Pe cine să mai prindă amărâtul!”.  

Lui Mohsin i-a venit în minte un nou argument cu care să rănească, „Chipul cleștelui 

tău va arde zilnic în foc”.   

A crezut că Hamid va rămâne fără cuvinte, dar nu s-a întâmplat asta. Hamid a răspuns 

imediat, „Domnule, numai cei curajoși se aruncă în flăcări, ai voștri avocați, soldați și sacagii 

se vor furișa în casă ca muierile. Treaba cu focul doar cineva ca eroul Indiei o poate face”. 

Mahmud a mai încercat o dată, „Domnul avocat va sta la masă pe un scaun, cleștele tău ce 

poate face altceva decât să stea în bucătărie, pe jos?”. 

Acest argument i-a îmbărbătat și pe Sammi și pe Nure. Ce lucru deștept a spus flăcăul! 

Ce altceva poate face cleștele în afară de a sta pe jos în bucătărie? 

Când Hamid nu s-a putut gândi la un răspuns pertinent, atunci a recurs la șiretlic, 

„Cleștele meu nu va sta în bucătărie. Cât domnul avocat va sta pe scaun, cleștele va merge 

acolo și îl va trânti la pământ și îi va îndesa legile în burtă”.  

Numai argument nu era. Erau insulte toată ziua, dar treaba cu îndesatul legilor în burtă 

i-a vrăjit pe toți. Într-atât i-a vrăjit, încât toți trei au rămas holbându-se, cu fețele plouate, de 

parcă un zmeu de hârtie de doi bani ar fi doborât un zmeu uriaș. Legea e ceva ce iese pe gură.  

Dacă cineva ți-o îndeasă în burtă, oricât de stupid ar părea, totuși comportă o noutate. Hamid 

 
13 Asceți musulmani care au renunțat la cele lumești și trăiesc din mila oamenilor; aceștia se află în misiunea de a 

se întâlni cu divinitatea, urmând o călătorie spirituală. 
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a dat lovitura. Cleștele lui e eroul Indiei! Acum nici unul, nici Mohsin, nici Mahmud, nici 

Nure ori Sammi nu pot avea nimic împotrivă. 

Respectul natural pe care învingătorul ar trebui să îl primească de la învinși l-a primit 

și Hamid. Alții au cheltuit câte trei sau patru bani, dar nu au luat nici un lucru util. Hamid, cu 

trei bani, a făcut impresie. Adevărul e că jucăriile nu sunt de încredere. Se strică una-două. 

Cleștele lui Hamid va rezista ani și ani.  

Au început negocierile pentru armistițiu. Mohsin a spus, „Dă-mi puțin cleștele tău, să 

îl văd și eu. Tu ia-mi sacagiul”. Hamid n-a avut nimic împotriva acceptării acestor condiții. 

Cleștele a trecut pe rând prin mâinile tuturor, iar jucăriile lor au trecut pe rând prin mâinile lui 

Hamid. Ce jucării frumoase sunt! 

Hamid a șters lacrimile învinșilor, „Doar vă necăjeam, pe cuvânt! Cum să se ridice 

cleștele la nivelul acestor jucării, care într-o clipă par să vorbească?”. Dar această consolare 

nu i-a mulțumit pe membrii taberei lui Mohsin. Cleștele a lăsat o urmă adâncă. Timbrul, odată 

lipit, nu mai poate fi îndepărtat cu apă. 

Mohsin, „Dar nu ne va binecuvânta nimeni pentru jucăriile astea”.  

Mahmud, „Ai rămas blocat pe binecuvântare. Din contră, să nu mâncăm bătaie. Mama 

sigur va zice că «jucăriile astea din lut v-ați găsit să le cumpărați de la bâlci?». 

Hamid a trebuit să fie de acord că, văzând jucăriile, nici una dintre mame nu va fi așa 

bucuroasă cum va fi bunica văzând cleștele. Avea doar trei bani la dispoziție pentru a face 

totul și nu îi părea deloc rău de soluția găsită. Acum cleștele e eroul Indiei și împăratul tuturor 

jucăriilor.  

Pe drum, lui Mahmud i s-a făcut foame. Tatăl său îi dăduse banane să mănânce. 

Mahmud s-a întovărășit doar cu Hamid. Ceilalți prieteni au rămas cu ochii în soare. Aceasta 

era răsplata primită, mulțumită cleștelui. 

 

3 

 

La ora unsprezece, satul s-a însuflețit. Se întorseseră cei care fuseseră la bâlci. Sora 

mai mică a lui Mohsin a alergat până la el, i-a smuls sacagiul din mână și s-a pus pe țopăit de 

fericire, dar dragul de sacagiu a ajuns pe jos și a urcat în lumea celor drepți. Din cauza 

aceasta, cei doi frați s-au bătut. Au plâns amarnic amândoi. Auzind gălăgia, mama lor s-a 

enervat și le-a mai aplicat vreo două palme fiecăruia.  

Sfârșitul avocatului lui Nure a fost ceva mai onorabil, potrivit statutului său. Avocatul 

nu putea să stea pe pământ sau în vreun ungher, trebuia să i se respecte poziția. S-au bătut 

niște cuie în perete, pe ele s-a așezat o poliță de lemn. Pe poliță s-a întins un covor de hârtie, 

domnul avocat a luat loc pe tron precum regele Bhoj14. Nure a început să îi facă vânt cu 

evantaiul. Sălile de judecată sunt dotate cu obloane din material vegetal sau ventilatoare 

electrice. Să nu aibă el măcar un simplu evantai? Doar se înfierbântă creierul de atâtea legi. A 

găsit un evantai de bambus și Nure a început să îl fluture. Nu se știe dacă din cauza curentului 

sau că l-a atins, dar domnul avocat a ajuns dintre cei vii printre cei morți, iar trupul lui de lut 

s-a făcut una cu pământul. Apoi, s-a lăsat cu mare doliu și jale, iar rămășițele domnului avocat 

au ajuns la gunoi.  

Acum, a mai rămas doar soldatul lui Mahmud. Acesta a primit îndatorirea de a păzi 

satul de îndată, dar un soldat polițist nu e un om oarecare, care să umble pe picioarele lui. Se 

va deplasa într-o lectică. S-a găsit un coș, în el s-au întins câteva cârpe roșii, în care domnul 

soldat s-a întins lejer. Nure a ridicat coșul și a început să se plimbe în fața ușii. Ambii săi frați 

mai mici au început să strige «Adormiților, trezirea!», precum soldații. Dar noaptea e 

 
14 Rege indian care a domnit între cca. 1010-1055 d. Ch., în zona de centru-vest a Indiei; despre acesta se spune 

că a scris numele opere literare, fiind un om de cultură. 
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întuneric și Nure se împiedică. Scăpând coșul din mâini, ajunge pe jos și dragul de soldat cade 

și el, cu tot cu pușcă, fracturându-și un picior.  

Mahmud și-a dat seama astăzi că e un medic priceput. A găsit așa o alifie, de poate lipi 

picioare rupte cât ai zice pește. Îi trebuie doar rășină de la un smochin sălbatic. Sosește și 

rășina. Piciorul răspunde la tratament. Operația totuși nu reușește și se rupe și celălalt picior. 

Acum, măcar se poate odihni liniștit într-un loc. Cu un picior, nici nu putea merge, nici nu 

putea sta. Soldatul devenise ascet. Păzea stând într-un loc. Câteodată devine și zeu. Pe cap i s-

au zgâriat linii care să dea impresia unui turban. Acum, i se poate schimba înfățișarea după 

pofta inimii. Uneori, e folosit și pe post de greutate.  

Acum, ascultați povestea dragului de Hamid. La auzul vocii lui, Amina a alergat și, 

luându-l în brațe, a început să-l mângâie. Văzând dintr-o dată cleștele în mâna lui, a rămas 

surprinsă. 

„Unde era cleștele ăsta?”  

„L-am cumpărat eu.” 

„Cu câți bani?” 

„Trei bani am dat pe el.” 

Amina și-a lovit pieptul. Ce prostănac de băiat mai e și ăsta, de s-a făcut ora prânzului 

și el încă nu a mâncat și nu a băut nimic. Și ce a adus, un clește! „Nu ai găsit altceva în tot 

bâlciul de te-ai pricopsit cu cleștele ăsta de fier?” Hamid a spus, cu un sentiment de vinovăție 

„Degetele tale se ardeau de la tava încinsă, de asta l-am cumpărat.” Supărarea bătrânei s-a 

transformat în dragoste numaidecât, și nu într-o dragoste care epatează și care se împrăștie 

într-o mare de cuvinte cicălitoare. Era o dragoste mută, solidă, plină de substanță și gust. Câtă 

putere de sacrificiu, câtă generozitate și cât discernământ zac în copilul ăsta! Văzându-i pe 

alții cumpărând jucării și mâncând dulciuri, cât trebuie că i-a jinduit și lui inima! Cum a putut 

să se abțină atât? Până și acolo a ținut-o în minte pe bătrâna lui bunică. Aminei îi plesnea 

sufletul de fericire. Și acum s-a petrecut un fapt tare surprinzător, chiar mai surprinzător decât 

întâmplarea cu Hamid și al său clește. Copilul Hamid a jucat rolul bătrânului Hamid. Bătrâna 

Amina a devenit copila Amina. A început să plângă. Și-a deschis brațele și îl copleșea pe 

Hamid cu binecuvântări, vărsând picături mari de lacrimi. Cum putea Hamid să priceapă 

misterul lor? 
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