Babylonian Talmud Bechorot 8b-9a
 והא סבי דבי אתונא ארבעינהו ואוליד.א''ל קיסר לרבי יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר ומוליד א''ל לשב שני
לתלת הנהו מיעברי הוו מעיקרא ד' [שנין] והא קמשמשי שמושי אינהו נמי משמשי כאדם והא חכימי אינהו אנן
.חכימינן מינייהו אי חכימת זיל זכינהו ואיתינהו לי
Caesar said to Rabbi Yehoshua ben Hanania: how long is the period of gestation of a serpent? He said to
him ‘seven years.’
But didn’t the sages of the Athenian school breed (them) and they gave birth in three years?!
Those serpents had been pregnant for four years already.
But did they not have intercourse?
Serpents have intercourse like human beings.
But aren’t they (those of the Athenian School) wise?
We are wiser than they are.
If you are wiser then go, defeat them and bring them back to me.
אמר ליה כמה הוו שיתין גברי אמר ליה עביד לי ספינתא דאית בה שיתין בתי וכל ביתא אית בה שיתין ביסתרקי
עבד ליה כי מטא להתם [על] לבי טבחא אשכחיה לההוא גברא דקא פשיט חיותא א''ל רישך לזבוני א''ל אין א''ל
 לסוף א''ל אנא רישא דחיותא אמרי לך אמר ליה אי בעית דאישבקך סגי אחוי לי,בכמה א''ל בפלגא דזוזא יהב ליה
פיתחא דבי אתונא א''ל מסתפינא דכל דמחוי קטלי ליה א''ל דרי כריכא דקניא וכי מטית להתם זקפה כמאן דקא
 דאי חזו כרעא דעיילא קטלי להו לבראי ודנפקא קטלי להו לגואי, אזל אשכח דרבנאי מגואי ודרבנאי מבראי.מתפח
.אפכה לסנדליה קטלי להו לגואי אפכה לסנדליה קטלי להו לכולהו
He asked him: ‘how many are they?’ – ‘sixty people.’ He said to him: ‘make me a ship that has sixty
compartments and sixty thrones.’ He did this for him and when he (R. Yehoshua) came to that place he
went to a butcher and found a person skinning an animal. He said to him: ‘is your head for sale?’ and the
man replied: ‘yes.’ ‘How much?’ ‘Half a zuz.” He gave him the money and in due course said ‘did I ask for
the head of an animal?? (I asked for your head!) If you want me to leave you alone walk in front of me
and show me the door to the Athenian School.’ The man replied: ‘I am afraid! Anyone who points them
out they kill!’ R. Yehoshua then said: ‘carry a bundle of reeds and when you come to the spot stand up
as one resting.’ He came (to the door) and found guards on the inside and guards on the outside, if they
saw footprints entering inside they (the sages?) would kill the outer guards and if they saw someone
leaving they would kill the inner guards. R. Yehoshua reversed his sandals and they killed the inner
guards he reversed them again and they killed all of them.
[אזל] אשכח ינוקי מלעיל סבי מלתחת אמר אי יהיבנא שלמא להני קטלי לי הני סברי אנן עדיפינן דאנן קשינן טפי
ואינהו דרדקי אמר שלמא לכו אמרו ליה מאי עבידתיך אמר להו (אנא) חכימא דיהודאי אנא בעינא למיגמר חכמתא
מינייכו אי הכי ניבעי לך אמר להו לחיי אי זכיתו [לי] כל דבעיתו עבידו בי ואי זכינא בכו איכלו גבאי בספינתא
He found the youths sitting above the elders and said “if I greet the elders first the youth will kill me and
say ‘we are more important,’ if I greet the youth first the elders will kill me saying, ‘we are older and
they are just youth.’ He said “peace to you” and they replied: “What are you doing here?” R. Yehoshua
said “I am a Jewish sage, I come to learn wisdom from you.” “If that is so, we will ask you questions.” He

said to them: “If you defeat me then whatever you wish you may do but if I defeat you then eat with my
on my ship.
א''ל ההוא גברא דאזיל ובעי אתתא ולא יהבו ליה מאי חזי ליה דאזיל היכא דמדלו מיניה שקל סיכתא דצה לתתאי
לא עאל לעילאי עאל אמר האי נמי מיתרמי בת מזליה
If a person wishes to marry a woman and they won’t give her to him should he try and marry a woman
of higher status?? (R. Yehoshua) took a peg and stuck it low on a wall and it wouldn’t stick, he then
placed it higher and it stuck. He said: “so too may the second woman be his destiny.
גברא דאוזיף וטריף מאי חזא דהדר אוזיף אמר להו גברא אזל לאגמא קטל קמא טונא ולא מצי ביה קטיל ומנח
עילויה עד דאיתרמי איניש מדלי ליה
If a many lends and loses will he lend again? He said to them: A man goes into a marsh and cuts too
many reeds to lift, he continues cutting until somebody comes along and helps him lift the bundle.
אמרו ליה אימא לן מילי דבדיאי אמר להו הוה ההוא כודניתא דילידא והוה תלי ליה פיתקא וכתב ביה דמסיק בבי
אבא מאה אלפא זוזי אמרו ליה וכודניתא מי ילדה אמר להו הי ניהו מילי דבדיאי
They said to him: tell us a joke (empty words). He said to them a certain mule gave birth and around its
neck was a note that said there is a claim against my father for 1000 zuz. They said “can a mule give
birth?? He replied, that is the joke.
מילחא כי סריא במאי מלחי לה אמר להו בסילתא דכודניתא ומי איכא סילתא לכודנתא ומילחא מי סרי
When salt becomes spoiled how is it salted? He said to them: with the afterbirth of a mule. They said:
can there be afterbirth of a mule?!? He replied: can salt spoil?!?
בני לן ביתא באוירא דעלמא אמר שם תלא בין רקיעא לארעא אמר להו אסיקו לי ליבני וטינא
Build us a house in the air. He spoke the Name and hovered between the heaven and earth he said to
them: bring me bricks and mortar. (There may be an insertion finishing this line.)
מציעתיה דעלמא היכא זקפה לאצבעתיה אמר להו הכא א''ל ומי יימר אייתו אשלי ומשחו
Show us the center of the Earth. He pointed and said here it is. They asked him to prove it and he
replied: bring ropes and measure.
אית לן בירא בדברא עיילא למתא א''ל אפשילו לי חבלי מפארי ואעייליה אית לן ריחיא דתבירא חייטיה אמר כרוכו
לי מיניה גרדי וואיחייטיה משרא דסכיני במאי קטלי בקרנא דחמרא ומי איכא קרנא לחמרא ומי איכא משרא דסכיני
We have a pit in the field, bring it to town. He replied: knot ropes of bran flour and I will bring it in. We
have a broken millstone, mend it for us. He said: Take out the threads for me and I will mend it. A bed of
knives how can it be cut? With the horns of a donkey. They asked: Is there a donkey with horns?!? He
replied: is there a bed of knives?!?

אייתו ליה תרי ביעי א''ל הי דזגתא אוכמתי והי דזגתא חיוורתי אייתי להו איהו תרי גביני אמר להו הי דעיזא אוכמתי
 אחוי לן מנא דלא שוי חביליה אייתו (כל חד.והי דעיזא חיוורתי ורצוצא דמית מהיכא נפיק רוחיה מהיכא דעל נפק
וחד) בודיא פשטוה לא הוה עייל בתרעא אמר להו אייתו מרי סיתרוה היינו מנא דלא שוו חביליה
They brought him two eggs. Which is from a black hen and which is from a white? He brought them two
cheeses and asked them: which is from the black goat and which from the white? A chicken dead in its
shell where did the soul go? He replied: from wherever it came, there it went. Show us something that
something that is not worth the loss it causes. He brought a mat of reeds and spread it out. They could
not get it through the door; he said: bring me an axe and he destroyed the entire door, “that is an
example of an object that is not worth the damage it causes.”
איתינהו כל חד וחד כי חזי שיתין ביסתרקי אמר כולהו חבראי להכא אתו אמר ליה לספונא שרי ספינתך בהדי
דקאתו שקל עפרא מעפרייהו
He brought them one by one to the ship and when they saw the sixty thrones they thought all their
friends would join them. He ordered the captain to set sail. As they were about to travel he took some
earth from their soil.
כי מטי לבי בליעי מלא כוזא דמיא מבי בליעי כד אתו אוקמינהו קמי קיסר חזנהו דהוו מעני א''ל הני לאו נינהו שקל
מעפרייהו ושדא עילוייהו אקשו לאפי מלכא אמר ליה כל דבעית עביד בהו אייתינהו מיא דאייתי מבי בליעי שדינהו
בתיגדא אמר להו מליוה להו ואיזילו לכו מלו ושדו ביה קמאי קמאי ובלע להו מלו עד דשמיט כתפייהו ובלו להו
ואזול
When they came to waters that swallow he took a jug and filled it with the waters that swallow. When
they arrived he brought them to Caesar. He saw that they were unhappy and said: they are not the same
people! He took dirt from their homeland and threw it on them. They grew arrogant and taunted the
king who said to R. Yehoshua “de whatever you wish with them!” he brought the water that swallows
and poured it in a ditch. He said to them “fill this ditch and then you may go.” They tried to fill it by
casting water in but it was absorbed. They went on filling until their shoulders became disjointed and
they departed.

