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Soţului meu,
Ken,

care nu s-a îndoit niciodată.

Domnul este tăria mea şi
temeiul cântărilor mele de laudă:

El m-a scăpat.

EXODUL 15:2



LYNN AUSTIN a câştigat de patru ori premiul Christy pentru
romanele sale istorice Tărâmuri ascunse, Lumina din întuneric,
Stâlpul de foc şi A Proper Pursuit. Pe lângă faptul că este autoare,
Lynn este o oratoare celebră la conferinţe, în aziluri şi la diferite
evenimente bisericeşti şi şcolare. Împreună cu soţul ei, locuieşte
în Illinois şi are trei copii.



Cuvânt către cititor

LA SCURTĂ VREME DUPĂ MOARTEA REGELUI SOLOMON, ÎN

931 î.H. , Ţara Făgăduinţei era împărţită în două regate. Israelul
– regatul nordic, mai întins ca suprafaţă – și-a stabilit capitala la
Samaria și nu mai era condus de un descendent al lui David. În
Iuda – regatul de sud, unde se petrece acţiunea acestui roman –
tronul din Ierusalim este în continuare ocupat de regi din dinastia
davidică. Povestirea se centrează pe evenimentele din viaţa a doi
regi ai lui Iuda: Ahaz, care a domnit între 732 și 716 î.H., și
Ezechia, a cărui domnie a durat din 716 până în 687 î.H.

Studiul atent al Scripturii și al diverselor comentarii conferă
plauzibilitate ficţiunii de faţă. Pentru a fi cât mai aproape de
vorbirea din acea vreme, autoarea a parafrazat afirmaţii reale ale
unor personaje biblice. Mai mult, uneori s-a recurs la citate întregi
din Biblie atunci când eroii citesc sau recită ei înșiși pasaje din
Scripturi ori când profeţii rostesc cuvintele Domnului. Singura
licenţă pe care și-a îngăduit-o autoarea a fost ca acolo unde apare
cuvântul „Domnul” să schimbe cu „Iahve”.

Cititorii scrupuloși sunt îndemnaţi să studieze relatările biblice
integrale ale acestor evenimente savurând în paralel prima dintre
cele cinci cărţi ale seriei Cronicile regilor.

Referinţele scripturale pentru Zei și regi:
2 Împăraţi 16
2 Împăraţi 18:1–3
2 Cronici 28:1-8, 16–27
2 Cronici 29:1–14
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De asemenea:
2 Cronici 26:3–5, 16–23
Ieremia 26:18–19
Profeţiile lui Isaia și cele ale lui Mica
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Partea întâi

Ahaz avea douăzeci de ani când a ajuns împărat […]
El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului,

cum făcuse tatăl său David.

2 CRONICI 28:1





1

TUMULTUL GLASURILOR ȘI TROPOTUL PAȘILOR ÎL TREZIRĂ.
Ezechia se ridică în șezut cu inima cât un purice și, pentru prima
dată în scurta sa viaţă, era îngrozit. Liniștea și ocrotirea din
palatul regal dispărură peste noapte, iar acum asculta din ce în ce
mai înspăimântat cum larma din vestibul creștea și se apropia de
odaia sa. Glasuri de bărbaţi împărţeau porunci. Se auzeau uși
trântite. Copiii plângeau înfricoșaţi.

Când se întoarse către fratele său Eliab care dormea în celălalt
pat, văzu că și acesta se trezise. Ezechia se strecură jos din pat și
se cocoţă lângă frate-său.

— Eliab, șopti el, ce se întâmplă? Cine face gălăgie pe-afară?
— N-nu știu, răspunse Eliab încleștându-și mâinile pe cuvertură.
Se strânseră unul într-altul pe întuneric, zgâindu-se la ușă și

așteptând.
În depărtare, tânguitul jalnic al unui șofar dădu deșteptarea

în cetatea încă adormită a Ierusalimului, în vreme ce din vestibul
se auzea tot mai lămurit zgomot de pași ce se apropiau de odaia
lui Ezechia.

— Mi-e frică, zise el abia stăpânindu-și lacrimile. Vreau la mama.
Deodată ușa se dădu de perete, iar în odaie năvăliră oșteni

înarmaţi cu săbii și suliţe. Se repeziră la Ezechia și Eliab și-i
traseră afară din pat. Ezechia nu era în stare să se împotrivească.
Stătea încremenit de spaimă, în vreme ce ostașii îl dezbrăcau și îi
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îndesară peste cap o mantie albă de in. Simţea mâinile reci și aspre
ale soldaţilor ce îl îmbrăcau și îi legau sandalele pe picioare. Sluji-
torii de la palat se purtaseră totdeauna blând cu el, zâmbindu-i și
născocind jocuri în timp ce îl ajutau să se îmbrace. Ostașii însă nu
scoteau nicio vorbă, iar tăcerea lor dușmănoasă era cumplită.
La fel se purtară și cu Eliab, apoi îi îmbrânciră pe amândoi afară
din odaie.

În vestibul se îmbulzeau alţi ostași și vreo zece preoţi cu
veșmintele lor până la pământ. La lumina torţelor, Ezechia îi
văzu pe fraţii săi vitregi gătiţi tot cu mantii albe, înghesuiţi unul
într-altul, scâncind pe înfundate. Erau străjuiţi de unchiul lor
Maaseia, înarmat cu o sabie.

— Aceștia sunt fiii regelui, le spuse preoţilor. S-o luăm din loc.
Oștile mele au cale lungă de bătut.

— Ne-am îngrijit de toate, sire, răspunse un preot.
Dar înainte să apuce ei să facă vreun pas, Ezechia o auzi pe

mama lui urlând și alergând dinspre haremul regelui.
— Nu! Staţi, așteptaţi!
Era desculţă și tocmai își încheia mantia pe care și-o luase în

grabă peste cămașa de noapte. Părul negru îi era desfăcut pe
spate. Ezechia încercă să scape ca să-i iasă în întâmpinare, dar
unul dintre ostași îl opri.

— Ce faci? strigă ea. Unde îmi duci copiii?
— Regele Ahaz vrea să aducă o jertfă mai deosebită înainte să

pornească oștile la drum, răspunse unchiul Maaseia. Suntem
atacaţi la hotarul de miazănoapte.

— Dar ce legătură are asta cu copiii mei? Sunt niște ţânci. Își
adună mantia mai strâns în jurul trupului, tremurând.

— Ahaz vrea ca toţi fiii lui să ia parte la asta. Unchiul Maaseia
făcu semn oștenilor, iar câţiva se proţăpiră în faţa ei să-i ţină calea.
Ezechia apucă totuși să vadă cum mama lui se făcu albă ca varul.

— Nu! Staţi! ţipă ea. Ce fel de jertfă?
— Să mergem, porunci unchiul Maaseia oamenilor săi, și

întoarse spatele femeii.
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Mama lui Ezechia începu să ţipe, iar ţipetele ei îl îngroziră. O
auzea luptând deznădăjduită să treacă peste cordonul de soldaţi,
ca să ajungă la el și la Eliab, însă nu i se dădea voie.

— Mamă! izbucni Ezechia. Vreau la mama! Se zbătu să ajungă
la ea, însă unul dintre bărbaţi îl luă pe sus ca pe-o pană. Ezechia
ar fi vrut să lupte, dar era încremenit de frică, iar oșteanul care îl
ţinea era mult prea puternic. Glasul mamei sale se auzea tot mai
slab, cu cât soldaţii care îl purtau prin labirintul de coridoare se
apropiau de curtea palatului.

Afară, cerul se luminase, fiindcă soarele se arătase deja de
după dealurile Iudeei. O mare mulţime se adunase în curtea
palatului, revărsându-se în stradă, prin poarta principală. O boare
de vânt îi ridică tunica lui Ezechia, iar oșteanul îl lăsă jos. Cum
ţesătura subţire nu-l ferea de răcoarea dimineţii, Ezechia stătea
zgribulit de frig și de teamă. În viaţa lui nu mai văzuse atâţia
soldaţi la un loc, rânduiţi în șiruri egale, cu săbiile scânteinde,
stând cuviincioși în faţa tatălui său, regele.

Regele Ahaz purta coroana lui Iuda pe cap, iar pe straiele lui
împărătești erau brodate însemnele casei lui David. Era un bărbat
solid, rotofei, iar glasul lui puternic părea mereu plin de mânie.
Toţi cei din palat îi știau de frică, iar Ezechia învăţase și el să se
teamă. Nu pricepea de ce tata poruncise ca el și fraţii săi să fie scoși
din pat dis-de-dimineaţă ca să stea alături de oaste. Simţind încor-
darea care plutea în aer și văzând feţele aspre din jurul lui, Ezechia
tremura și de frig, dar și fiindcă groaza punea stăpânire pe el.

Mulţimea se puse în mișcare, condusă de regele Ahaz și de
unchiul Maaseia. Bătrânii și mai-marii poporului erau chiar în
spatele lor, apoi urma garda regală și preoţii. Unul dintre oșteni
îl apucă de umeri pe Ezechia și îl împinse înainte, împreună cu
toţi ceilalţi prinţi ai regatului lui Iuda. Dar, în loc să o apuce în
sus, către scările Tempului lui Iahve unde își aducea regele jertfa
de obicei, alaiul o luă la vale, pe străzile înguste ale cetăţii.

Trecură de conacele străjuite de ziduri ale fruntașilor popo-
rului, apoi mărșăluiră prin piaţa pustie și tăcută la acea oră, cu
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tarabele închise și umbrarele multicolore strânse peste noapte.
Ezechia zări oameni care priveau alaiul de pe acoperișurile
caselor sau pândeau de după obloanele ferestrelor. Pe măsură ce
strada se îngusta, soldaţii veneau tot mai aproape, până ce copilul
simţi fierul săbiilor. Oare unde îl duceau? Ce avea să păţească?
Se împiedică de două ori de scările de pe stradă, dar soldaţii îl
apucară de fiecare dată și îl puseră din nou pe picioare.

În sfârșit, ajunseră la uriașa poartă din zidul de miazăzi al
Ierusalimului, podul fu coborât și ieșiră din cetate. Liniștea
dimineţii fu tulburată de bubuitul îndepărtat al unor timpane.
Ezechia ridică privirea spre pereţii stâncoși, abrupţi, întunecaţi și
ameninţători, ce străjuiau intrarea în Valea Hinom. Când alaiul
coti în valea îngustă, copilul zări un nor de fum ce se înălţa în
văzduh, purtat de vânt către cer.

Preotul care mergea alături de Ezechia începu să psalmodieze:
„Moloh… Moloh… Moloh…” Bărbaţii din alai i se alăturară,
rostind din ce în ce mai tare în ritmul timpanelor: „MOLOH…
MOLOH… MOLOH!”

Deodată, cordonul de ostași se rupse, iar Ezechia apucă să-l
vadă pe Moloh. Era încredinţat că nu visează. Era sigur că mons-
trul acela era aievea, fiindcă nu și-ar fi putut închipui vreodată
ceva atât de hidos. Moloh îl privea de pe un tron de alamă, în
vreme ce, într-o scobitură a statuii goale pe dinăntru, focul bubuia
tot mai vârtos. Limbile de flăcări îi lingeau buzele întredeschise.
Braţele întinse păreau că așteaptă să fie încărcate, iar povârnișul
lor se isprăvea cu gura deschisă și flămândă a zeului.

Ezechia ţipă fără să vrea și voi s-o ia la goană, dar picioarele i
se înmuiară de parcă ar fi fost din cârpe. Nu era în stare să se
miște. Unul dintre soldaţi îl ridică și îl urcă pe piedestalul din faţa
monstrului cu braţele întinse.

„MOLOH… MOLOH… MOLOH…” își continua gloata in-
cantanţia în ritmul timpanelor. Ezechia își auzea inima zvâcnind
și se lipi de fratele său, Eliab. Fumul înecăcios îl făcu să lăcrimeze.
Iar dogoarea îi înfierbânta faţa.
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Marele-preot se așeză în faţa lui Moloh, își înălţă braţele și
chemă numele zeului cu un strigăt turbat, dar glasul mulţimii și
larma timpanelor îi acoperiră vorbele. Când își sfârși rugăciunea,
preotul se întoarse. Ezechia îi văzu privirea sticloasă și scrută-
toare, așa că voi să se dea înapoi, dar unul dintre preoţii lui Moloh
îl apucă de mâini. Nu avea scăpare.

— Care este întâiul născut al regelui? întrebă marele-preot.
Inelul cu sigiuliu al unchiului Maaseia luci în bătaia focului și

mâna lui se opri asupra lui Eliab.
— Acesta e.
Preotul îl apucă pe Eliab și îl ridică în văzduh. Ezechia privi cu

groază cum bărbatul îl aruncă pe fratele său în braţele hămesite
ale monstrului. Eliab se prăvăli pe ele în jos, încercând să se agaţe
de mâinile alămii ca să nu cadă în gura deschisă, însă metalul era
prea bine lustruit. N-a avut de ce să se prindă. Urletul deznă-
dăjduit al lui Eliab stărui tânguitor peste vacarmul timpanelor și
al flăcărilor, chiar după ce copilul se pierdu din vedere și Moloh
îl mistui. Ţipetele sale venind din mijlocul flăcărilor abia dacă se
auziră o clipită care părea însă o veșnicie.

Apoi, o duhoare cumplită – cum nu mai simţise Ezechia
vreodată – îi năvăli în nări până ce îl sufocă. Stomacul i se întoarse
pe dos și vărsă de parcă ar fi vrut să dea afară și amintirea
totodată.

Dar coșmarul nu se sfârși odată cu moartea lui Eliab. Alte
căpetenii și fruntași ai poporului își aduseră propriii fii ca jertfă,
iar preotul îi aruncă, unul după altul, în braţele lui Moloh. Se
prăvăliră cu toţii fără scăpare în flăcări, la fel ca Eliab. Ezechia se
ghemui pe piedestal și își duse mâinile la ochi ca să evite acea
priveliște. Însă grozăvia acestei zile i se cuibări în suflet. Începu să
ţipe… și nu credea că se va mai putea opri vreodată.

––––––––––

În sfârșit, fiul lui Abia adormi, trupușorul lui găsind la pieptul
ei căldură și liniște. Pentru prima dată în cursul zilei, nu se mai
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ţinea încleștat de mama lui. Dar ea continua să-l ţină strâns la
piept, în vreme ce se așeză lângă fereastră cu privirea rătăcită
în zare.

Eliab era mort. Fiul ei, întâiul ei născut era pierdut pentru
totdeauna. Mintea ei se împotrivea să accepte una ca asta, chiar
dacă i se părea că inima i-a fost smulsă din piept, lăsându-i trupul
ca o coajă rece. Durerea o copleșea atât de tare încât era încre-
dinţată că suferinţa aceasta nu-și va găsi alinare câte zile mai avea
de trăit. Băiatul ei ar fi trebuit să trăiască. Viaţa i-a fost curmată în
mod brutal mult prea devreme. Iar ucigașul era chiar tatăl său.

Mâinile i se încopciară ca o platoșă în jurul lui Ezechia. N-o
să-l lase și pe el să piară precum Eliab. Îl va apăra de Ahaz
indiferent de preţ, dar cum? N-avea arme, nici n-ar fi știut să le
mânuiască.

Bănuise unde îi erau duși copiii de către soldaţi și ce-l aștepta
pe Eliab, dar Abia nu avusese cum să-l salveze. Străjile i-au neso-
cotit ţipetele și rugăminţile, oprind-o să iasă în curte multă vreme
după ce alaiul plecase. Auzise timpanele lui Moloh în depărtare,
dar nu putuse scăpa ca să sară în ajutorul fiilor ei. Când cere-
monia se sfârși, Eliab era mort, iar Ezechia urla întruna, fiind prea
fraged pentru a pricepe rostul grozăviei al cărei martor fusese.
Nici măcar Abia nu pricepea. Tot ce putea face era să nu-l lase din
braţe pe copilul care supravieţuise și să bocească, făgăduindu-i
că îl va feri de orice primejdie. Dar habar nu avea cum să-și ducă
la îndeplinire această făgăduinţă.

— Ce-ar fi să-l puneţi în pat acum, stăpâna mea? o întrebă
Debora, slujnica ei. L-aţi ţinut toată ziua în braţe. Debora se
apropie să-l ia pe Ezechia din braţele lui Abia, dar aceasta îl
îmbrăţișă și mai strâns.

— Nu…. încă nu. Trebuie să-l mai ţin o vreme. Abia tânjea să
vină cineva să o îmbrăţișeze și să o aline și pe ea, să simtă niște
braţe iubitoare care s-o cuprindă. Însă era singură, înconjurată
doar de pereţi de piatră. Încălziţi de mangale și cămine, acoperiţi
cu tapiserii și carpete, aceștia dădeau numai impresia că ar fi
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călduroși și ocrotitori, după cum prea bine știa Abia. Dincolo de
gătelile lor, pereţii erau reci și duri ca piatra, iar viaţa ei le semăna
întru totul.

— Vă rog, stăpână Abia… trebuie să mâncaţi ceva, o imploră
Debora. Avem niște fructe și ceva pâine.

Abia aruncă o privire spre tăviţă, apoi clătină din cap.
— Nu vreau mâncare.
Mușcându-și buzele, simţi gustul sărat al lacrimilor. Cum ar

putea să mănânce când viaţa ei fusese sfărâmată ca un vas de lut
trântit pe jos? Niciodată nu va mai fi ca înainte.

— Nu-l puteţi readuce pe Eliab la viaţă dacă vă înfometaţi,
stăpâna mea.

Tristeţea o copleși din nou când auzi numele fiului ei.
— Ah, Eliab, se văita ea, scumpul meu copil…
Își aducea aminte fiecare amănunt despre întâiul ei născut:

prima dată când simţise viaţă în pântece; prima clipă în care l-a
ţinut în braţe după ce l-a născut; primii pași; primele cuvinte
rostite. Fiul ei, Eliab. Fusese și întâiul născut al lui Ahaz, viitorul
rege al lui Iuda. Viaţa copilului fusese până acum plină de
speranţe și de năzuinţe.

— Nici măcar n-am apucat să-l sărut pentru ultima dată… Se
aplecă să-l sărute pe Ezechia, iar lacrimile i se topiră în părul lui
castaniu și cârlionţat.

— Stăpâna mea, ar fi bine să-l puneţi în pat, zise slujitoarea.
Trebuie să vă schimbaţi mantia și să vă pieptănaţi părul.

Abia își privi poalele mantiei pe care le frământase în mâini
de durere. Nu era în stare să se pieptene, nici să facă baie, nici să
se dea cu mirodenii. Cum să facă așa ceva când Eliab era mort?

— Nu, șopti ea. Lasă-mă să-mi jelesc fiul.
— Dar știţi că n-aveţi voie să jeliţi. Doar Eliab nu s-a îmbol-

năvit, nici n-a murit, nici…
— O să-mi bocesc fiul, repetă ea. Dar nu aveau s-o însoţească

bocitoarele, nu urma să aibă parte nici de cortegiu funerar, nici
de un mormânt în care să zacă fiul ei.
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— Moartea lui a fost o cinste, stăpâna mea… o jertfă minunată
care trebuie cinstită, insistă Debora. Abia se uita la ea năucită.

— Ce fel de mamă ar putea să se bucure de moartea copilului
ei? Și ce tată e acela care-și ucide fiul ca să se cruţe? Numai un
monstru ar cuteza să facă una ca asta. Văzu că vorbele ei o uimiră
pe servitoare, dar nu-i păsa. Se uită iar spre fiul care dormea. Și
doar un monstru și-ar obliga fiii să privească.

— Ar fi bine să aveţi grijă ce spuneţi, zise Debora, aproape în
șoaptă. Soţul domniei-voastre este însuși regele.

— Ah, știu prea bine asta, răspunse cu amărăciunea Abia. Din
clipa în care m-am născut am fost făgăduită casei regale a lui
David. Tata mi-a spus mereu că într-o zi mă voi căsători cu un
rege… de parcă ar fi fost o mare cinste. Că urma să port în pântece
viitori regi. Că am fost binecuvântată între femei. Se opri și își
privi veșmântul mototolit. Dar iată ce preţ am plătit pentru
această cinste. Fiul meu e mort. Și sunt căsătorită cu un bărbat pe
care îl voi urî până în ziua morţii mele.

— Nu vorbiţi astfel. S-ar putea să tragă cineva cu urechea și…
— Nu-mi pasă! Îl urăsc! Iar asta nu se va schimba.
— Nu e adevărat, stăpână Abia. Acum amărăciunea vă face să

grăiţi astfel. Aveţi o viaţă tihnită aici, la palat.
— Trăiesc ca un întemniţat de vază.
Odăile sale din harem erau printre cele mai bune din palat,

cu ferestre înalte ce dădeau spre curte, iar din balcon avea o
priveliște minunată asupra orașului. Mobila din odăi era foarte
frumoasă: mesele și sfeșnicele erau de fildeș și aur, divanurile
erau frumos lucrate și moi. Pereţii erau împodobiţi cu splendide
tapiserii, iar patul era înmiresmat și drapat cu mătase. Însă toată
această strălucire a haremului nu era pentru ea, ci pentru rege.
Iar în faţa nefericirii acestei femei, toată măreţia nu era decât o
grămadă de putrejuni ce nu reușeau s-o însenineze.

Niciodată nu se gândise la soarta ei, niciodată nu avusese
năzuinţe sau speranţe numai ale sale. Ce rost mai avea să viseze,
de vreme ce soarta îi fusese pecetluită încă de la naștere și nu mai
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putea fi schimbată? Tatăl ei, Zaharia, o făgăduise casei lui David,
iar întreaga ei viaţă își urmase cursul în acest scop, așa cum stelele
își vedeau de drumul lor pe cer. Nunta cu Ahaz o apropia și mai
mult de rostul pentru care se născuse; iar odată cu nașterea lui
Eliab, își îndeplinise ţelul.

Abia își amintea că fusese fericită când a plecat de acasă. Tânjea
să scape de tristeţea tatălui, să nu-l mai vadă beat criţă, în vreme
ce mama ei se străduia din răsputeri să-l ascundă de ochii lumii.
Ziua reușea, cu chiu cu vai, să-și îndeplinească îndatoririle: să slu-
jească la Templu, să deslușească învăţăceilor bogăţia Torei, să dis-
cute despre Legea lui Iahve. Își ascundea cu atâta dibăcie patima
beţiei, încât numai câţiva oameni au bănuit că viaţa lui se dusese
de râpă odată cu moartea regelui Ozia. Pentru Abia fusese o ade-
vărată ușurare să plece din casa părintească și să se mute la palatul
regal. Dar nici nu-i trecea prin gând că se căsătorise cu un idolatru.
Sau că, într-o bună zi, acesta îi va lua copilul să-l jertfească.

— Mai bine nu m-aș fi căsătorit cu Ahaz, murmură Abia.
Mai bine…

Se opri, temându-se să-și mărturisească dorinţa cu voce tare.
Dar știa că alta ar fi fost soarta ei dacă s-ar fi căsătorit cu Urie.
Niciodată, marele-preot de la Templul lui Iahve nu și-ar fi jertfit
propriul copil în cinstea lui Moloh. Pe Urie îl știa dintotdeauna,
fiind cel mai ager dintre învăţăceii pe care tatăl ei îi pregătea să
devină cândva mari preoţi. Acum își dădea seama că Urie o iubise
mereu, se purtase mereu grijuliu cu ea. Pe atunci i se părea firesc
să fie așa și își închipuise că Ahaz o va preţui la fel de mult. Dar
regele Ahaz o privise întotdeauna doar cu patimă. Abia își
juraseră credinţă unul altuia când tânăra soţie își luă gândul că se
va mai bucura vreodată de dragostea sau de prietenia regelui. Nu
era decât una dintre posesiunile pe care regele le folosea după
bunul lui plac și care trebuia să-i dea moștenitori. Toată viaţa ei
erau acum copiii.

— Copiii sunt carne din carnea mea, Debora, sunt rodul
suferinţei și al lacrimilor mele. Când l-au luat pe Eliab, au luat o
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parte din mine. Și nu i-am putut împiedica. Soţul meu a hotărât
să ia viaţa fiului meu, iar eu nu m-am putut împotrivi. Însă nu-i
voi îngădui să-l ia și pe Ezechia, zise femeia strângându-l cu
gingășie. I-am făgăduit să-l apăr și mai bine mor decât să-mi
încalc făgăduinţa.

Slujnica îngenunche în faţa ei, rugând-o stăruitor:
— Vă rog să nu faceţi vreun lucru de care să vă pară rău mai

târziu, stăpâna mea.
— Deja îmi pare rău că toată viaţa i-am lăsat pe alţii să-mi

spună ce să fac și cum să simt. E vremea să-mi iau viaţa în mâini.
Se întoarse spre fereastră, dar se lăsase noaptea și adusese

odată cu ea întunericul și groaza. Abia știa că degeaba va răsări
soarele, noaptea ei nu se va sfârși până nu-și va ști copilul ocrotit.

Debora îi mângâie mâna.
— Trebuie să vă schimbaţi veșmintele, doamna mea, zise cu

blândeţe. Regele nu trebuie să vadă că bociţi. Dacă vine în odăile
măriei-voastre, în noaptea asta?

Abia l-ar fi ucis. Îl ura îndeajuns încât să-i ia viaţa. Dacă Ahaz
avea să vină, va lua un cuţit și i-l va înfige drept în inimă. Ca să
simtă și el o părticică măcar din durerea ei. Cu toate că își dorea
să facă asta, Abia știa că ar fi fost o nebunie. Dacă îl ucidea pe
Ahaz, și-ar fi pus propria viaţă în joc și ce s-ar fi ales atunci de
Ezechia?

— Poate că îl voi putea face pe Ahaz să mă urască la fel de mult
cum îl urăsc eu, bodogăni ea. Poate că așa mă va alunga împreună
cu fiul meu.

— Nu, zise Debora. Regele v-ar lua fiul ca să vă pedepsească.
Nu l-aţi mai vedea niciodată.

Abia știa că Debora are dreptate. Iar dacă Ahaz i l-ar lua și pe
Ezechia, ea chiar nu ar mai avea pentru ce să trăiască.

— Îngăduiţi-mi să vă pieptăn, o rugă supusă Debora, și schim-
baţi-vă straiele. Dacă vine cumva regele Ahaz în noaptea asta…

Gândul că ar urma să doarmă în același așternut cu Ahaz,
după ce i-l omorâse pe Eliab, îi făcea silă. Apoi, în mintea lui Abia,
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încolţi un alt gând. În loc să stârnească ura lui Ahaz, poate că era
mai bine să încerce să-i câștige iubirea. Dacă singura armă pe care
o avea erau frumuseţea și nurii ei, poate că ar fi fost mai bine să-i
câștige încrederea soţului și să-i înrâurească hotărârile. Se prea
poate ca aceasta să fi fost singura cale pentru a-l feri pe Ezechia
de Ahaz. Dar oare cum să-i arate iubire lui Ahaz când, în fapt, îl
ura din toată fiinţa?

Ezechia se agită în somn și un suspin îi scutură trupul. Abia se
apropie și începu să-l legene blând. Doar pe el îl mai avea. Eliab
nu mai era. Iar lui Ezechia îi făgăduise să facă tot ce-i stătea în
puteri ca să-l ocrotească. Dacă asta presupunea să se prefacă a-l
iubi pe un bărbat pe care-l ura, atunci trebuia s-o facă, de dragul
copilului.

— Prea bine, Debora, zise ea cu voce stinsă. Îmi schimb
veșmintele și poţi să mă piepteni.

––––––––––

Zaharia se uita cu ochii mijind la burduful de vin. Îl golise
singur, încercând astfel să uite, dar fără să izbutească. Continuau
să-i răsară în minte priveliști crunte cu jertfele făcute în cinstea
lui Moloh, iar sfârșitul era mereu același. Copii nevinovaţi erau
înghiţiţi se flăcări, iar el n-a făcut nimic să împiedice măcelul.
Stătea și privea, fără să încerce să-l oprească pe rege să-și sacrifice
întâiul născut.

După ce îl trezise șofarul, Zaharia se alăturase alaiului din
valea Hinom. Dar lașitatea îi încremenise membrele și limba astfel
încât privise mut cum regele și mai-marii poporului își jertfiseră
copiii în cinstea lui Moloh. Însă el știa Legea Domnului. Era levit,
iar răspunderea lui era să-i înveţe Legea Domnului atât pe rege,
cât și pe oamenii de rând. Cu toate acestea, Zaharia tăcuse.

Când în sfârșit se isprăvi măcelul, se întoarse năuc în cetate și
se opri la acest han, căutându-și scăparea în amorţeala beţiei. Dar
chiar dacă ar fi băut un butoi de vin, știa prea bine că n-avea cum
să șteargă amintirea acelor prunci – între care fusese chiar și
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nepotul său, Eliab – aruncaţi în gura învăpăiată a idolului. Iar el
nu mișcase un deget ca să-i scape. Își acoperi faţa cu mâini
tremurânde, însă aducerile aminte nu voiau să piară. De ce nu-l
lovise încă judecata lui Dumnezeu? Doar vina era numai a sa. Lui
i s-ar fi cuvenit pedeapsa, nu unui copil nevinovat care era din
sângele lui.

Mușteriii veneau și plecau, se lăsă întunericul, însă Zaharia nu
lua seama la vânzoleala și veselia din jur. Nebăgat în seamă, stătea
singur cu vinul și cu amărăciunea lui. Încetul cu încetul, oamenii
plecau spre casele lor. Hangiul spălă pardoseala de piatră și stinse
făcliile. Numai Zaharia nu pleca. Voise să-și amorţească simţurile
cu băutura, dar amintirile îl bântuiau chiar mai rău decât înainte.
Acum îi era groază să se miște. Nu putea să dea timpul înapoi și
să îndrepte greșelile pe care le făcuse în viaţă, dar nu voia nici
să-și sporească vinovăţia adăugând și alte greșeli. Așa că stătea
acolo, părându-i rău că nu fusese el în locul lui Eliab.

— Zaharia, Zaharia, prietene!
Ridică ochii și-l văzu pe Hilchia întinzându-i mâna și privin-

du-l cu milă:
— Hai, Zaharia… hangiul vrea să închidă. M-a rugat să te duc

acasă.
Hilchia nu mai adăugă „din nou”, dar ar fi putut foarte bine.

De câte ori, seară de seară, ani la rând, nu trimisese hangiul după
Hilchia, singurul prieten al lui Zaharia? Nici n-avea rost să
socotească. Zaharia își plecă fruntea și se sprijini de masă.

— Lasă-mă în pace, zise gemând.
— Știi bine că n-o să te las. Trebuie să pleci acasă.
Hilchia îl prinse de subsuori icnind, în vreme ce Zaharia

îngăima să-l lase în pace. Mic și rotofei cum era, negustorul
n-avea puterea să-l pună pe Zaharia pe picioare. Totuși se stră-
duia. Zaharia se prinse cu mâinile de masă și încercă să se ridice.
Odaia se clătina și se învârtea.

— Încetișor, îl domoli Hilchia. Ia-o încet… Zaharia băgă de
seamă că prietenul său azvârli o monedă de argint pe masă și îi
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făcu semn hangiului. Apoi, Hilchia își petrecu braţul pe după
Zaharia și îl conduse către ieșire.

Afară, o ţandără de lună și câteva stele chioare aruncau un
strop de lumină. Străzile erau întunecoase și pustii la ceasul când
Hilchia își conduse prietenul către piaţa din centrul cetăţii și, apoi,
sus pe deal. Casele din piatră stăteau îngrămădite una peste alta,
ușa celei mai de sus dând pe acoperișul vecinului de mai jos.
Construite din calcar bej, casele păreau aurite în bătaia lunii. În
timp ce se străduiau să urce, Zaharia se lăsa greu pe prietenul lui,
deși capul pleșuv al lui Hilchia abia dacă-i ajungea până la umeri.

— De ce îţi faci una ca asta? îl întrebă Hilchia cu blândeţe. Ești
slujitorul lui Iahve, binecuvântat să-I fie Numele.

Zaharia se opri, încercând să priceapă ce îi spunea Hilchia. La
urma urmei, de ce devenise un beţiv înveterat? Era slujitor al
Templului lui Iahve, purta straie sfinte și aducea jertfe sfinţite.
Era… Deodată, imaginea lui slujind ca levit dispăru precum luna
sub nori. Gemu înfundat.

— Ce s-a-ntâmplat cu mine? Odinioară eram un om sfânt, dar
acum… acum…

Își aminti cum trăia odată și cugetă la cum trăia în prezent, iar
prăpastia dintre cele două feluri de vieţuire era atât de mare încât
se tot întreba cum izbutise să treacă dintr-o parte în cealaltă. Nu
se putea închipui revenindu-și la normal și redevenind un om
sfânt. Cu capul plecat, începu să-și smulgă barba deznădăjduit.

— Nu merit să mai trăiesc. Merit moartea!
Glasul lui răsună pe străzile pustii. Zaharia așteptă ca

Dumnezeu să-l lovească pe loc pentru păcatele sale, însă nu se
întâmplă nimic.

— Hilchia, de ce nu mă pedepsește Dumnezeu pe mine? De ce
a trebuit să moară copilașii aceia și nu eu? Eu chiar meritam
să mor!

Un câine începu să latre, iar cineva aprinse o candelă la o
fereastră din apropiere. Hilchia îl îmboldi înainte.

— Hai. O să trezești toată cetatea. Trebuie să mergi acasă.
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— Slujesc la Templul lui Solomon, glăsui Zaharia după ce
porniră iar la drum.

— Așa e, prietene. Hai odată.
— Sunt levit. Pot să-mi înșir toţi strămoșii până la Levi, fiul

lui Iacov.
— În seara asta nu e cazul, zise Hilchia bătându-l pe umeri.

E târziu, poate altă dată.
— Eram căpetenia leviţilor… Eram învăţător al Legii sfinte a

lui Iahve… Simţi deodată nevoia să vorbească despre trecut, de
parcă asta l-ar fi ajutat să înţeleagă cum trecuse peste prăpastie
înspre lumea în care se afla acum și unde regii își jertfeau copiii
în cinstea idolilor.

— Dumnezeu mi-a dat înţelepciune și pricepere încă din
pruncie, mormăi el, iar regele Ozia trimitea după mine ori de câte
ori voia să știe ce spune Legea Domnului. Eu! L-am învăţat frica
de Domnul…

Se poticni de o piatră și-și pierdu șirul gândurilor. Liniștea
nopţii nu era tulburată decât de gâfâielile lor, în timp ce urcau cu
trudă dealul. Pe măsură ce urcau, casele erau tot mai mari și mai
spaţioase, iar Zaharia își aminti că Hilchia avea una dintre cele
mai măreţe case. De generaţii întregi, familia lui fabrica pânza
pentru straiele sfinte de la Templu și broderiile pentru straiele
familiei regale. Dar Hilchia nu se opri acasă, ci continuă urcușul
până la poarta palatului regelui Ahaz. Doar Templul lui Iahve se
afla mai sus decât reședinţa regală.

Zaharia se opri să-și tragă sufletul. Își amintea de zilele în care
locuise în acel palat. Fusese un om însemnat, dregător puternic și
de temut. Cât să fi trecut de atunci? Fusese al doilea în regat, după
regele Ozia.

— Fata mea e măritată cu regele, zise el deodată.
— Da, da, știu. Hilchia încerca și el să-și tragă sufletul.
— Regele Ozia mi-a spus – mi-a făgăduit – că dacă voi avea o

fată, o să-i găsească un soţ de viţă regală, din casa lui David. Îţi
poţi închipui? Până nici nu se născuse fiica mea…
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