Juutalaiskaskuja ja –anekdootteja

Kaskuja ja anekdootteja voi käyttää tunnin kevennyksenä, mutta samalla ne opettavat.
Ymmärtääkseen kaskun pitää tietää juutalaisten uskonnosta ja kulttuurista. Opettaja voi
tehtävätyyppisesti kysyä, mitä kasku kertoo/miten kasku liittyy juutalaisuuteen ja heidän
historiaansa.

”Juutalaisten kaskuperinne on tunnetusta poikkeuksellisen rikas. Kaskujen aiheet
saattavat olla tämän kovia kokeneen kansan historiasta tai ihmisten jokapäiväisistä
sattumuksista, mutta aina niistä paljastuu harvinaisen väkevä ja alkuvoimainen
huumorintaju.”

Kaskut kirjasta Kenelle rabbi nauroi? Juutalaiskaskuja ja –anekdootteja
Toim. Isak Gordin js Pentti Huovinen

Katolinen piispa ja juutalainen rabbi istuivat vierekkäin juhlapäivällisillä. Piispa
kysyi rabbilta, miksei tämä ottanut kinkkua. Rabbi vastasi, että se oli vastoin
juutalaisten uskontoa.
-

Mutta kun se on niin hyvää, niin hyvää, sanoi piispa.

Rabbi kysyi piispalta hetken kuluttua:
-

Saanko kysyä, kuinka teidän puolisonne voi?

-

Kai te nyt tiedätte, ettei katolinen kirkonmies voi olla naimisissa, vastasi
piispa.

-

Mutta kun se on niin hyvää, niin hyvää… vastasi rabbi.

Juutalainen tulee kysymään rabbilta neuvoa ongelmiinsa. Hän kertoo
vaikeuksistaan pitkäpiimäisesti tunnin ja toisen ja kolmannenkin, on lopulta
purkanut itsensä ja kysyy:
-

Rabbi, mitä minun pitäisi tehdä?

-

Sinun pitää antaa kastaa itsesi kristinuskoon.

-

Mitä?! ällistyy juutalainen. –Miksi?

-

Jotta kiusaisit tulevaisuudessa kirkkoherraa etkä juutalaisen seurakunnan
rabbia.

Juutalainen tulee lihakauppaan ja kysyy paljonko esillä oleva muhkea
savukinkku maksaa. Samassa jyrähtää ulkona ukkonen, niin että koko
rakennus vavahtaa. Juutalainen vilkaisee niskat kyyryssä ikkunasta taivaalle
ja virkkaa: - Kai sitä nyt sentään kysyä saa!

Juutalais-isä ja –poika ovat pelastusveneessä ympärillään rannaton ulappa
eikä yhtään laivaa näkyvissä.
-

Rakas Jumala, rukoilee isä. – Jos pelastat meidät tästä, niin annan puolet
omaisuudestani hyväntekeväisyydelle.

Menee yö, eikä apua kuulu.
-

Herra, jos pelastat meidät, annan kaksi kolmasosaa omaisuudestani,
rukoilee isä.

Apua ei edelleenkään kuulu.
-

Herra, aloittaa isä rukouksensa, jos pelastat meidät, niin…

-

Vaikene isä! huudahtaa poika. – Vaikene! Maata näkyvissä!

Juutalainen kauppias seisoo sapattina liikkeensä ovella ja huutelee
ohikulkijoille:
-

Tulkaa sisään! Tänään erikoistarjous, myymme housuja puoleen hintaan!

Muuan ohikulkija huomauttaa:
-

Pitäisihän teidän tietää, ettei sapattina saa harjoittaa liiketoimintaa.

-

Liiketoimintaa! puuskahtaa kauppias. Jos minä myyn housuja puoleen
hintaan, niin onko se silloin liiketoimintaa?!

Amerikkalaisen koulun opettaja sanoo:
-

Kuulkaahan lapset, minä annan dollarin sille, joka pystyy sanomaan, kuka
on maailmanhistorian kaikkein merkittävin henkilö.

Pieni poika viittaa.
-

No, David?

-

Jeesus.

-

Aivan oikein, sanoo opettaja. Mutta kuinka sinä, joka olet juutalainen,
sanot Jeesus. Eikö sinun olisi pitänyt sanoa Mooses?

-

Mooses on Mooses, mutta bisnes on bisnestä.

Opettaja: -Voitteko kertoa minulle, minkä rikoksen Joosefin veljet tekivät
myydessään veljensä?
Oppilas: -He möivät hänet aivan liian halvalla.

Tel Avivissa on kutsunnat. Nuori Kohn onnistuu huiputtamaan
kutsuntalääkäriä niin että tämä kirjoittaa hänelle sokean paperit. Tämä
tietenkin vapauttaa hänet armeijasta.
Illalla Kohn menee elokuviin, mutta huomaa kauhukseen istuneensa
kutsuntalääkärin viereen. Kohn tarttuu haparoiden käsinojaan, kumartuu
lääkärin puoleen ja sanoo:
-

Neiti kiltti, meneehän tämä bussi varmasti Jerusalemiin?

Kuinka epäoikeudenmukainen Jumala onkaan, sanoi mies Chelmistä (vastaa
juutalaisessa perinteessä suomalaisten Hölmölää). –Rikkaille hän antaa
leipää ja köyhille ruokahalun.

Vanha juutalaisukko kantoi raskasta säkkiä selässään. Uupuneena hän laski
säkin maahan ja voihkaisi:
-

Kunpa kuolema tulisi ja auttaisi!

Samassa kuolon enkeli seisoi hänen edessään ja sanoi:
-

Sinä kutsuit minua?

Säikähtäneenä vanhus vastasi:
-

Ole ystävällinen ja auta säkki selkääni.

Tummaihoinen mies istuu raitiovaunussa New Orleansissa ja lukee
jiddishinkielistä sanomalehteä. Vastapäätä istahtaa valkoihoinen juutalainen,
joka kysäisee:
-

Eikö sinulle riitä, että olet musta?

Kristitty ja juutalainen keskustelevat junassa.
Kristitty: - Näin viime yönä unta, että olin juutalaisten paratiisissa. Likaa ja
epäjärjestystä sekä kauhea melu ja puheensorina kaikkialla.
Juutalainen: - Minä taas näin unta kristittyjen paratiisista. Ihana paikka, joka
puolella kukkia ja auringonpaistetta, mutta ei yhtään ihmistä.

Berliini 1932. Taidemaalari Max Liebermannin talon vieressä oli huvila, jossa
toimi SA –johtajakoulu. Kerran eräs Sa-mies kurkisteli aidan yli, kun
Liebermann maalasi taulua.
-

Ollaksenne juutalainen te maalaatte oikeastaan varsin hyvin.

Siihen Liebermann:
-

Ollaksenne SA-mies, te ymmärrätte oikeastaan melkoisesti taidetta.

Rabbi synagogassa:
-

Ennen kuin aloitan tämän tilaisuuden, minulla on jotain mielenkiintoista
kerrottavaa.

Nuori juutalainen muutti siirtolaiseksi Amerikkaan. Kymmenisen vuotta
myöhemmin hän tuli käymän kotikaupungissaan. Vanha äiti tuskin tunsi
poikaansa.
-

Missä sinun partasi on?

-

Ei Amerikassa pidetä partaa, vastasi poika.

-

Kai siellä sapattia kunnioitetaan?

-

No jaa, kyllä siellä on työtä tehtävä sapattinakin.

-

No entäs ruoka, saako siellä puhdasta ruokaakaan?

-

Voi kun tietäisit äiti, miten vaikeaa Amerikassa on saada kosheria.

Äiti kysyi kyynel silmäkulmassaan:
-

Voi poikani, kerrohan vanhalle äidillesi, oletko enää edes ympärileikattu?

