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Dedic această carte copiilor mei,
Joshua, Benjamin şi Maya –

„trilogia” mea favorită.

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 SCURT TIMP DUPĂ MOARTEA REGELUI SOLOMON, ÎN ANUL

931 î.H., Ţara Făgăduinţei a fost împărţită în două regate separate.
Israelul, poporul mai numeros din partea de nord, şi-a așezat
capitala în Samaria şi nu a mai fost condus de un descendent al
regelui David. În Iuda, în partea de sud, au rămas la tron descen-
denţii regelui David, la Ierusalim.

Naraţiunea acestei cărţi se centrează pe evenimentele din viaţa
regelui Ezechia care a domnit în Iuda între anii 716–687 î.H.

Ficţiunea povestirii este susţinută de un studiu amănunţit al
Scripturii şi de comentarii. Pentru a da autenticitate dialogului,
autoarea a parafrazat replicile acestor personaje biblice. Pentru
pasajele din Scriptură citite sau recitate de personaje şi pentru
profeţiile care redau cuvintele Domnului a fost folosită traducerea
Dumitru Cornilescu. Singura modificare a autoarei este înlocuirea
cuvântului „Domnul” cu „Iahve”.

Cititorii pasionaţi sunt încurajaţi să urmărească întreaga rela-
tare a acestor evenimente în Biblie, alături de citirea acestui al
doilea volum din cele cinci volume ale seriei Cronicile regilor.

Referinţe scripturale pentru cartea Cântecul izbăvirii:

2 Împăraţi 17:1–23
2 Împăraţi 18:1–12
2 Cronici 29–31
2 Cronici 32:27–30
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De asemenea:

Deuteronomul 17:14–20
2 Samuel 5:6–8
Profeţiile lui Isaia şi cele ale lui Mica
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Prolog

PLOAIA ÎNCETASE ÎNTR-UN TÂRZIU, DAR BĂLŢILE ÎŞI FĂCEAU

încă loc pe străzile Ierusalimului, pe când regele Ezechia cobora
dealul, de la palat, spre valea Hinom. Străbătea acum aceeaşi cale
pe care o urmase în pruncie, alături de convoi, când fusese smuls
din patul său în zorii dimineţii, pentru a lua parte la jertfele aduse
zeului Moloh. Însă de data aceasta nu mai vedea niciun convoi,
nicio suită de preoţi şi nici soldaţi care să-l silească să mărşălu-
iască împotriva voinţei lui; alături de el nu era decât prietenul lui,
Ionadab, căpetenia străjerilor palatului. Ceaţa îi stânjenea privirea,
iar Ezechia de abia putea întrezări prin negură crestele stâncilor.
Părea mai degrabă că acea vale a morţii era acoperită de un văl.
Ieşi pe poarta cetăţii şi apoi se întoarse, coborând pe lângă cum-
păna îngustă a apelor, aducându-şi aminte de bătaia puternică a
tobelor, de coloana de fum şi de spaima lui neputincioasă. Ezechia
stătea acum din nou faţă în faţă cu duşmanul său Moloh.

Monstrul părea mai mic decât cum şi-l aducea aminte Ezechia.
Idolul de alamă era întunecat şi rece acum, că flăcările fuseseră
stinse. Picurii de ploaie șiroiau pe chipul lui Moloh care privea în
jos de la înălţimea tronului său. Burta lui mânjită de scrum era
goală, iar gura îi atârna mută. Era încătuşat de funii grele care-i
înfăşurau gâtul, pieptul, braţele şi picioarele.

— Pare de necrezut ca cineva să se închine la aşa ceva, spuse
Ezechia, cu atât mai puţin să-şi sacrifice copiii acestuia.

— Ţara noastră va fi un loc mult mai bun fără acest idol, răs-
punse Ionadab. Şi se cuvine ca Majestatea Voastră să-l nimicească.

9



Ezechia clătină din cap, aducându-şi aminte cât de aproape
fusese să fie nimicit el însuşi de Moloh. Privi cum lucrătorii înju-
gară două perechi de boi pentru a trage statuia. Apoi, la semnul
lui Ezechia, biciul înaintaşului plesni, îndemnând animalele să se
urnească din loc. Funiile se întinseră. Moloh se clătină pe tronul
lui pentru o clipă, apoi îşi pierdu echilibrul şi căzu la pământ. Boii
târâră idolul câteva picioare [sau metri] înainte, apoi se opriră.
Braţele lui Moloh se întindeau spre Ezechia, parcă cerşind ajutor.

— Ei bine, acesta îi va fi sfârşitul, Majestate, spuse Ionadab.
— Măcar de-ar fi atât de simplu.
Ezechia îşi aduse aminte de fraţii lui, Eliab şi Amaria, care

fuseseră arşi de vii şi nu putea simţi nicio izbândă în faţa duşma-
nului lui prăbuşit la pământ.

— Mă tem că încă mai sunt câţiva oameni care ar prefera mai
degrabă să se ţină de superstiţii, în neştiinţa lor, decât să caute
adevărul. Aceşti oameni îl vor mai ţine pe Moloh în viaţă.

— Credeţi că oamenii vor continua să-şi sacrifice copiii aici,
chiar şi acum, că idolul a fost nimicit?

Ezechia încuviinţă.
— Cu siguranţă că da – doar că acum o vor face în ascuns.

Ionadab, va trebui să înştiinţezi străjerii de la Poarta Văii să
păzească acest loc după asfinţit. A fost folosit secole întregi pentru
sacrificarea pruncilor, chiar şi înainte să se construiască această
statuie blestemată.

— Şi dacă vom prinde pe cineva care aduce jertfă aici? întrebă
Ionadab cu o voce stinsă.

— Să-i aduci la mine îndată.
Ezechia privi tăcut către lucrătorii care dezlegau funiile.

Ionadab arătă către idolul prăbuşit la pământ.
— Ce vreţi să facem cu el, Majestate? întrebă el.
— Spargeţi-l în bucăţi. Topiţi-l şi făuriţi arme din el: săbii,

suliţe, vârfuri de săgeţi și scuturi. Umpleţi cămările cu arme.
Într-o zi voi avea din nou o oaste – iar tu o vei conduce, Ionadab,
vei fi căpetenia oștirii.
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Ionadab îl privi cu uimire.
— Majestate?
— Te numesc căpetenia oștirii mele.
Lui Ionadab îi luă o clipă să se dezmeticească, apoi îngenunche.
— Mulţumesc. Sunt onorat, Majestate.
Pe când Ezechia se apropie de locul gol unde mocnise focul,

vântul ridică în aer un nor de fum şi cenuşă.
— Vina poporului este foarte mare, spuse el încet. Nu ştiu cum

ne va putea ierta Iahve vreodată pentru tot sângele nevinovat
vărsat în acest loc.

Preţ de o clipă se aşternu tăcerea, iar lucrătorii așteptară supuși.
— Se pare că ar trebui să înălţăm o rugăciune sau să facem

ceva, nu-i aşa? spuse Ionadab.
Oamenii priviră nerăbdători către Ezechia. Regele trase adânc

aer în piept şi rosti unul din acele versete din Tora pe care le ştia
pe de rost:

— „Ascultă, Israele! Iahve, Dumnezeul nostru este singurul
Domn. Să iubești pe Iahve, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu
tot sufletul tău și cu toată puterea ta!”

Apoi se întoarse şi porni în lungul suiş al dealului, înapoi
spre palat.
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Partea întâi

Ezechia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci și cinci de ani
și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Mama sa

se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine
înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David.

În anul întâi al domniei lui, în luna întâi,
a deschis ușile Casei Domnului și le-a dres.

2 CRONICI 29:1–3





1
În regatul de miazănoapte al lui Israel

IERUŞA ȘEDEA TREAZĂ ÎN PODUL DE DEASUPRA CASEI EI, UNDE

dormise, ascultând glasul noii dimineţi. Era prea bucuroasă ca să
mai poată dormi. Lumina soarelui se strecura prin crăpăturile
obloanelor, iar păsărelele îşi cântau trilul lor prin măslinii de afa-
ră. Sub pod, Ieruşa auzi tropotitul greoi al boilor pe pardoseala
pietruită din grajd şi pe tatăl ei, Ierimot, îndemnându-i blând să
iasă în curte. Trebuia să hrănească şi să adape animalele, iar apoi
să le înjuge la car pentru a ajunge la nunta verișoarei ei Serah în
Dabeșet, un sat așezat la trei mile [cca 5 km] depărtare de casa lor.

Nerăbdătoare să înceapă această zi însemnată, Ieruşa se ridică
şi îşi împătură învelitoarea. Așeză pe marginea ferestrei bucăţica
de bronz pe care o folosea ca oglindă şi îşi privi atent reflecţia tul-
bure ca să își pieptene părul bogat, şaten. Nasul drept şi faţa ovală
îi erau arse de soare, de când lucrase alături de mama ei pe câmpul
cu orz. Ochii migdalaţi, verzi precum dealurile domoale, semănau
cu ai tatălui ei. Tatăl ei spunea că e frumoasă şi ea se întreba dacă
el avea într-adevăr dreptate. Ieruşa oftă, tânjind să aibă o oglindă
adevărată, şi puse bucăţica de metal înapoi la locul ei pe raft.

În dimineaţa aceasta, în locul hainelor obişnuite de lucru, Ieruşa
îmbrăcă singura ei rochie bună, păstrată pentru zile speciale ca şi
aceasta. Praznicele de nuntă durau zile întregi; şi ea avea să pe-
treacă, să joace şi să-şi viziteze toate rudeniile. Dar partea cea mai
frumoasă dintre toate era că poate îl va întâlni acolo pe Avram.
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Ieruşa îl cunoştea pe Avram de mulţi ani – crescuse împreună
cu el, îl întâlnise la nunţi, la praznice şi la întrunirile săteşti. El fu-
sese întotdeauna un băiat liniştit, chiar opusul firii ei lipsite de
griji şi abia dacă îl observase când erau mici. Însă acum Avram
era un bărbat. Văzând că el o priveşte ca pe o femeie – Ieruşa
începu, încetul cu încetul, să viseze să devină soţia lui, să-i crească
copiii şi să trăiască alături de el pe moşia tatălui lui.

Pe când Ieruşa se plimba de colo-colo prin pod, îngânând un
cântec de nuntă, sora ei mai mică, Maaca, se trezi din somn.

— De ce te-ai trezit aşa devreme? mormăi Maaca. De abia s-a
luminat de ziuă.

Maaca era micuţă pentru vârsta ei de unsprezece ani şi plă-
pândă ca o trestie, avea faţa rotundă, pistruiată şi avea nişte cosiţe
groase, de culoare închisă. O urma pe Ieruşa peste tot unde mer-
gea, dar era prea mică pentru ca sora ei să îi poată împărtăşi visul
ei de a avea un soţ şi copii.

— Ai uitat? Azi mergem în Dabeşet la nunta lui Serah. Ieruşa
descuie obloanele şi le deschise.

Maaca se întoarse cu faţa la perete și-și trase învelitoarea peste cap.
— N-am uitat, doar că nu cred că trebuie să plecăm chiar atât

de devreme.
— Ava* spune că nu putem pleca până nu ne terminăm toate

treburile! Cu cât începem mai devreme, cu atât vom ajunge mai
repede acolo. Haide, somnoroaso!

Ieruşa trase învelitoarea de pe sora ei care încă se mai împo-
trivea şi le înghesui în ungherul de lângă perete, împreună cu
lucrurile ei. Maaca tot mai mormăia în timp ce Ieruşa coborî pe
scara podului, în odaia cea mare a casei.

Mama lor, Hodeş, îngenunche în mijlocul odăii lângă vatră,
apoi începu să macine cu o râşniţă de mână grâul pentru prânzişor.

— Oh, ce bine că te-ai trezit! spuse ea. Mergi de-mi adu nişte
apă. Îi dădu Ieruşei ulciorul gol, apoi se întoarse la lucrul ei și
turnă o parte din făina măcinată în covată.

16 LYNN AUSTIN
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Ieruşa ridică ulciorul pe umăr şi deschise uşa, apoi se îndreptă
în josul dealului spre fântână, cântând un refren de nuntă: „Sunt
a iubitului meu şi el e al meu…”

Noua zi era înviorătoare şi senină, soarele era călduros, însă
nu atât de fierbinte ca și spre amiază. Avea să fie o zi frumoasă
pentru o nuntă.

Pe când Ieruşa se întoarse cu apa, cu ulciorul clătinându-i-se
destul de tare deasupra capului, Maaca era trează şi îmbrăcată
deja și o ajuta pe mama lor să reaprindă focul. Ieruşa obişnuia să
cânte în fiecare zi în timp ce lucra, însă astăzi primi o răsplată
neaşteptată. Când intră tatăl ei, se aplecă să o sărute pe obraz.

— Care e motivul pentru care mica mea ciocârlie cântă aşa de
duios în dimineaţa aceasta? întrebă el.

Ea zâmbi, apoi tăie brânza de capră în felii groase pentru
drumeţia lor.

— Ştii de ce, ava – astăzi mergem la nuntă. O voi vedea pe
Serah, pe Tirţa şi pe…

— … şi poate pe Avram, fiul chipeş al lui Eli?
— El nici nu mi-a trecut prin gând, răspunse Ieruşa în grabă.

Faţa i se înfierbântă când îi întinse tatălui ei o bucată de brânză
care se fărâmase. Dar… va fi acolo, nu-i aşa?

Ierimot începu să râdă și înghiţi bucata de brânză.
— Ce e aşa amuzant, ava? întrebă Maaca.
— Nimic, micuţa mea, spuse el, trăgând-o ştrengăreşte de una

din cosiţe. Doar că sora ta s-a făcut deja femeie. Uită-te la ea –
e graţioasă şi zveltă ca o salcie tânără. În curând va arăta minunat
ca mireasă.

— Dar nu ea se căsătoreşte astăzi, ci Serah, spuse Maaca,
privind nedumerită.

— Ştiu, ştiu. Ierimot îşi întinse braţele să îşi cuprindă fiicele şi
le aduse mai aproape de el. Ce mult îmi doresc ca fiicele mele să
rămână aici lângă mine pentru totdeauna. Ce singuri vom fi fără
cântecele ciocârliei noastre Ieruşa! Totuşi ţinutul lui Avram nu
este chiar atât de departe. Poate că va mai zbura înapoi să ne vadă
din când în când, nu-i aşa?
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Ieruşa îşi ridică ochii spre tatăl ei și privi cu duioşie fiecare
linie şi crestătură de pe faţa lui brăzdată de vremuri.

— Ava, vorbeşti de parcă aş fi măritată şi plecată deja. De unde
ştii dacă Avram vrea să mă ia de nevastă?

— De unde ştiu? Ha! Dacă ar fi după voia lui, voi doi aţi fi avut
nunta astăzi, în locul lui Serah şi al mirelui ei. Eu l-am făcut
să aştepte. Eu sunt cel care nu vrea ca ciocârlia lui să zboare
din cuibuşor.

Ieruşa făcu ochii mari de uimire.
— Chiar a spus că vrea să mă ia de soţie? Nu îşi putea ascunde

simţămintele şi spera ca tatăl ei să nu o ia în râs din nou.
— Da, sigur că da, spuse Ierimot cu un oftat. Și văd că acum e

vremea să-l ascult şi eu pe el. După nuntă voi vorbi cu tatăl lui
Avram şi vom pune la cale o logodnă.

Ieruşa se aruncă în braţele tatălui ei şi îl îmbrăţişă strâns.
— Te iubesc, ava! Mulţumesc! Mulţumesc! Ierimot îi primi îm-

brăţişarea cu o tăcere duioasă.
Ieruşei îi păru că le ia o veşnicie până ce toată familia a ispră-

vit cu treburile casei, iar apoi au încărcat în carul tras de boi vinul
din via lui Ierimot şi bucatele pregătite pentru ospăţul nunţii.
Ieruşa de abia îşi putea stăpâni bucuria, călătorind spre Dabeşet
de-a lungul colinelor verzi terasate. Ar fi dorit să lase în urmă
boii încărcaţi și să o ia la vale spre satul neîmprejmuit. Dar iată
că, în cele din urmă, ajunseră la casa unchiului Saul care era
ascunsă în spatele dughenei unde-şi așeza şi îşi vindea ulcioarele
din lut. Ieruşa le lăsă pe neveste să descarce carul şi să pună
bucatele pe mese pentru ospăţ – ea era astăzi una dintre înso-
ţitoarele miresei.

Tinerele şuşoteau între ele, pline de emoţii, și o ajutau pe Serah
să se gătească de nuntă, ascultând în acest timp larma alaiului
mirelui. Ieruşa privi cu invidie spre verişoara ei care fusese
împodobită în cele din urmă cu rochia de nuntă cusută cu brode-
rie fină şi cu ghirlande de flori în păr şi presărate împrejurul
scăunaşului pe care şedea.
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— Poate că următoarea nuntă va fi a mea, ofta ea, a mea şi
a lui Avram.

Apoi, se auzi cântecul flautelor, al chimvalelor şi al tambu-
rinelor. Mirele venea să îşi ceară mireasa, conducându-şi alaiul
de-a lungul străzilor din Dabeşet. Sătenii ieşeau năvală din casele
lor să sărbătorească împreună cu mirii fericiţi şi să urmărească
ceremonia de nuntă în ograda din spatele casei unchiului Saul.
Mergând înapoia mirilor spre ospăţul nunţii în piaţa satului,
Ierușa iscodea curioasă feţele celor din mulţime, sperând să-i dea
de urmă lui Avram.

Însă, dincolo de cântecele şi de voioşia alaiului, Ierușei i se
păru că aude zgomotul îndepărtat al unui bubuit. Privi în sus,
nădăjduind ca ploaia să nu strice ziua nunţii, dar văzu soarele
strălucind pe cerul senin. Zgomotul se înteţea tot mai mult şi
părea că se apropie. Treptat, veselia se stinse, iar oamenii se opriră
să asculte.

Deodată, sute de războinici asirieni călare năvăliră în piaţa
satului, ca scăpaţi dintr-un stăvilar doborât. Strigătele de groază
luară locul cântecelor şi al râsetelor, în timp ce sătenii încercau să
scape, alergând în toate părţile. Săbiile asirienilor scânteiau în
lumina soarelui tăind pe oricine le stătea în cale. Cei care se împie-
dicau şi cădeau erau striviţi sub copitele cailor. În câteva minute,
sângele şiroia pe străzile pietruite şi zeci de trupuri zăceau întinse
pe străzi.

— Fugiţi, fetelor! Fugiţi! strigă unchiul Saul din mijlocul
harababurii. Ieruşa auzi înştiinţarea lui, dar rămase neclintită,
prea uluită ca să se poată mişca, înmărmurită de groaza măcelului
din jurul ei.

— Fugi, Ieruşa! strigă el rugător. Fugi! Acum!
Ea privi năucită cum unchiul ei îşi împinse fiicele pe o potecă

ce ducea spre casa lor. Ieruşa privi în jur, încercând să-l găsească
pe soţul lui Serah şi îl văzu zăcând la pământ nemişcat, într-o
baltă de sânge care se făcea tot mai mare. Priveliștea înfiorătoare
o făcu să se trezească parcă din tulburarea ei. Se întoarse şi o luă
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împleticindu-se pe alee înapoia unchiului ei, târându-şi picioarele
ca pe nişte pietre greoaie.

Însă, chiar în clipa în care Ieruşa îşi urni picioarele-i înlemnite,
doi asirieni călare se iviră la celălalt capăt al aleii, blocându-le ieşi-
rea. Fetele încercară să se întoarcă, dar soldaţii năvăliră asupra
lor, aplecându-se peste şei ca să le apuce pe verişoarele Ieruşei.
Ele începură să ţipe de groază când soldaţii le aruncară de-a
curmezişul şeilor, cu faţa spre pământ.

Unchiul Saul dădu să prindă frâiele unui cal ca să-l oprească,
stăruind de bărbaţii aceia:

— Nu-mi luaţi fetele! Vă rog! Voi plăti oricât pentru răscum-
părarea lor, numai lăsaţi-le să plece! Vă rog, vă implor!

Asirianul îşi scoase sabia şi, cu o lovitură puternică, reteză
mâna unchiului Saul. Ieruşa aproape că leşină văzând cele întâm-
plate, dar tatăl ei apăru îndată în spatele ei şi o apucă.

— Pe aici, Ieruşa! Ascunde-te sub car! Repede!
O luă de mijloc şi o grăbi înapoi spre piaţă, arătând spre un

car cu boi care era lăsat în apropiere. Ea le văzu pe mama şi pe
sora ei ghemuindu-se sub car. La câţiva iarzi [sau metri] depăr-
tare, un soldat asirian smulse un copil din braţele unei femei şi îl
azvârli jos strivindu-l sub copitele calului.

În timp ce tatăl ei o împingea spre car, Ieruşa nu mai auzea
decât vuietul ţipetelor, al strigătelor şi al tropotului de copite.
Păreau a se îndepărta tot mai mult. Păşea împleticit, nemai-
putând să-şi controleze mişcările. Lacrimile îi împăienjeniră
ochii și se împiedică pe ultimii câţiva iarzi înainte să ajungă
în ascunziş. Aproape ajunse. Mama ei o apucă de mână, apoi,
deodată, strigă:

— Ierimot, păzeşte-te! În spate!
Ieruşa privi peste umăr şi îl văzu pe tatăl ei dând piept cu un

alt soldat asirian.
— Nu! Să nu te atingi de ea! strigă tatăl ei. El apucă frâul

calului cu amândouă mâinile şi încercă să tragă calul la o parte,
căutând să se ferească de sabia tăioasă a asirianului.
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— Fugi, Ieruşa, fugi! strigă el.
În cele din urmă, Ierușa mai făcu o sforţare disperată să ajungă

la adăpostul carului, însă o auzi pe mama ei strigând din nou.
— Ieruşa, ai grijă! În spate!
Parcă din pământ, un alt soldat călare apăru lângă ea. Încercă

zadarnic să se lupte cu el, lovind cu pumnii şi zgâriindu-i braţele,
când acesta încercă să o prindă. El o ridică fără nicio greutate şi o
azvârli de-a curmezişul şeii înaintea lui, cu faţa înspre pământ.

— Nu! Oh, Iahve, nu! ţipă ea. Ava, ajută-mă! Scapă-mă!
Ieruşa se zbătu să se elibereze, dar soldatul o ţintuia de spinare

cu mâna. Calul se întoarse împrejur şi ea, izbutind să-și ridice
capul, îl văzu pe tatăl ei alergând spre ei. Apoi auzi sunetul fin al
metalului când tâlharul îşi scoase sabia. Își aduse aminte de
sângele şi de imaginea cumplită a mâinii tăiate a unchiului Saul
şi ţipă:

— Ava, nu! Nu te apropia.
Asirianul se aplecă într-o parte pe şa şi îşi aţinti sabia înainte,

spre tatăl Ieruşei. Aceasta zări o crestătură de un roşu aprins pe
fruntea tatălui ei care căzu pe genunchi, cu faţa plină de sânge.
Apoi îi pierdu urma, când calul o luă la galop, tropotind pe
drumul ce ducea afară din sat.

Ieruşa ţipa în timp ce calul galopa tot mai tare, ieșind din
Dabeşet, îndepărtându-se de familia şi de siguranţa căminului ei.
O ţinură aşa preţ de câteva minute, apoi calul încetini şi soldatul
o lovi pe Ieruşa, urlând furios la ea într-o limbă necunoscută.
Cum ea nu îşi opri ţipetele, el o lovi iar și iar, până ce, în cele din
urmă, ea îşi înăbuşi suspinele. Se simţea împietrită de durere şi
de frică.

— Nu vreau să mor, te rog! Nu vreau să mor! se văita ea.
În scurtă vreme, se opriră lângă o pădurice de smochini, peste

drum de câmpul unui ţăran. Câţiva cai erau deja priponiţi acolo
şi Ieruşa auzea strigăte înăbuşite şi râsete grosolane venind din
tufişuri. Inima i se năpădi de un alt fel de groază, închipuindu-şi
ce avea să se întâmple.
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— Nu… nu… te rog, nu, rosti ea printre suspine.
Soldatul descălecă şi o trase şi pe Ieruşa din şa, aruncând-o pe

umerii lui ca pe un sac cu grâu. Trecând prin pădure, o zări pe
verişoara ei Serah care se lupta din răsputeri cu un soldat ce
încerca să o ţintuiască la pământ. Văzând că Serah continuă să se
zbată, soldatul o lovi cu pumnii până când ea rămase zăcând
nemişcată.

Ieruşa ştia că era în zadar să încerce să scape. Loviturile pe
care le primise deja pulsau dureros. Dorea să se trezească din
acest coșmar şi să ajungă acasă, aşa că hotărî să nu se mai împotri-
vească. Ştia că aceasta era singura ei scăpare, totuşi nu îşi putea
stăpâni plânsul. Pădurea răsuna, cuprinsă de ecoul strigătelor în-
grozite ale Ieruşei şi ale celorlalte. Chiar şi vântul părea să
tremure de frică.

În cele din urmă, cel care o răpise pe Ierușa se opri şi o trânti
la pământ. Mirosul corpului lui nespălat o făcu să se înece. Plină
de dezgust, îşi întoarse faţa cu oroare, dar el o lovi din nou,
urlând la ea furios.

— Oh, Iahve… nu vreau să mor, spuse ea, hohotind de plâns.
Nu acum, nu aşa. Te rog, Dumnezeule, Te rog! Nu vreau să mor!
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