
Draga   Getta, boker tov de  aici din   Herzliya.   6.02.2011 

La Intrebarile Tale:  Raposatului   prof. Moshe FUCHS, i-am fost elev, imi 
amintesc bine de infatisarea lui. Dintre profesori, imi amintesc bine  de tot de 

profesorul de  franceza d-l BONG, (apropo, era indragostit pana peste urechi de 
una din elevele sale! Imi este cunoscuta si ne scriem mail-uri  pana astazi. Stop, 
nu continui barfa …), de profesorul de geografie  d-l   FARKAS  TIBI care a ramas 

o legenda pana azi, felul lui de a preda  fiind imitat  pana azi. 

Profesorul de igiena Dr . SUGAR  TIBI, in lectiile caruia indisciplina era in floare!!  

La una din lectiile  sale a fost sarbatorita prezenta iubitului nostru diriginte la 
lectie, iubitul Tau  parinte "A   REBE". Nu ma laud la varsta mea, dar atunci am 
fost mandru de performanta mea si dupa ce l-am rugat pe "REBE" sa paraseasca 

clasa pentru a nu fi prezent, am scos din buzunar o "tiribomba", si cand d-l 
profesor a trecut prin apropiere, am aruncat-o in perete, n-a explodat, de acolo a 

cazut pe un pupitru, unde a facut un BUM mare  spre fericirea noastra!   

(p.s "tiribomba  =  petarda). 

 

Clasa lui Feri Reich. Diriginte Rabin Ernest Neumann 

L-am mai avut ca profesor pe d-l  HAUBEN cunoscut pentru "cruzimea" lui in 

problemele disciplinare cu elevii, pe d-l DEZNAI  la istorie.  

In pauze ne jucam pe catedra fotbal . Echipamentul consta din cate o moneda 

mare de argint in valoare de cate 100 lei, mingea fiind o moneda de 1 banut. 
Sportul asta era foarte periculos, nu din cauza ca ar fi  provocat vreo entorsa, 
s.a.m.departe, ci din cauza ca iubitul nostru profesor de sport, fie-i tarana 

usoara, facea cate o raita de-a lungul coridorului si daca ne prindea    distrandu-
ne pe catedra, banii erau dusi. Imi amintesc ca avea o cutie de pantofi, plina cu 

monede din astea.  

Profesorul nostru de matematica a fost d-l  SCHWARTZ HERMAN (z’’l)L-am  
vizitat cand am sosit in Israel. Pe fiica lui BEA  mi-o amintesc din  Timisoara, o 

fetiscana durdulie care era vazuta cu un toc de vioara in mana. Cand am sosit, 
Bea  deja facea parte din Orchestra  Filarmonica din Jerushalaim. Astazi este o 

violista, recunoscuta pe plan  international ca solista! 



Ar fi lipsit de respect din partea mea, daca l-as uita pe  BOROS BACSI,  care la o 

varsta pe care o apreciam la 80 - 85 de ani tot mai era activ, aparea la lectii  
strangand si cerand "TAXA  SCOLARA", sau impartind chitantele de plata.  

Atata momentan la capitolul acesta. Voi cauta si filtra cu sufletul la gura  din  
"amintirile"  altora, de vor aparea aici ori orisiunde ! 

Cu bine, draga   Getta,  (!) , si asa cum se zice in Banat de dimineata :"Vreme 

buna"! 

Te pup, Ephraim 

 

P.S. Fotografii. Imi pare rau, dar la plecare am venit "ingbe es gatyaba" (In 
maiou si chiloti). Am trimis fotografii de ale mele si cele legate de familie  printr-

o matusica pe la Curtici, dar au crezut ca fac o mare captura  si i-au luat totul, 
inclusiv scrisori cu scrisul sfant de mana a mamei mele, care erau 

stenodactilografiate. Contineau schimb  de secrete "intime" a doua verisoare in 
varsta de cate 16-17 ani . Iti dai seama ce secrete au aflat serviciile de 
Securitate ale lui Nicusor si a lui  Lenuta! 

 

Unii dintre profesorii descrisi de Feri sunt pe acest tablou de bacalaureat, care 

insa nu reprezinta clasa lui. 


