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Dedicată prietenei mele,
Catherine Pruim.

Cu siguranţă Dumnezeu a ştiut că voi avea nevoie
de o prietenă specială ca tine.

Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă:
El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda;

El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.

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 Perechea potrivită. 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.



7

Cuvânt către cititor

AM FOST ÎNTREBATĂ ADESEA CARE ELEMENTE DIN POVESTIRILE

mele sunt bazate pe întâmplări reale şi care sunt produsul imagi-
naţiei mele. Cu toate că pentru mine sursa primară pentru infor-
maţiile factuale este întotdeauna Biblia, folosesc, de asemenea, şi
relatările neconflictuale furnizate de alte surse, precum istoricul
grec Herodot, istoricul evreu Josephus, tradiţia orală a evreilor,
analele asiriene şi dovezile arheologice.

Biblia consemnează grozăvia păcatului şi a răzvrătirii lui
Manase. Potrivit cu tradiţia ebraică, el a fost cel care l-a martirizat
pe Isaia tăindu-l în două cu fierăstrăul (e posibil ca Evrei 11:37 să
facă referire la aceasta). Ezechia a avut într-adevăr un al doilea
fiu, pe Amaria. Ţefania 1:1 afirmă faptul că prinţul Amaria a fost
unul dintre strămoşii profetului Ţefania.

În anul 1961 arheologii au descoperit ruinele unui templu în
Egipt, pe insula Elefantina. Aşezat în aşa fel încât să fie faţă în faţă
cu Ierusalimul, era identic în mărime şi construcţie cu Templul
din Ierusalim şi a fost zidit de preoţii şi leviţii evrei care s-au refu-
giat în această regiune în timpul domniei împăratului Manase.
Mărturiile care au fost dezvăluite odată cu săpăturile arată că în
acest loc s-au adus o mulţime de jertfe şi s-au celebrat o serie de
sărbători. De vreme ce niciun alt templu nu a fost zidit vreodată
de preoţii evreilor exilaţi, unii savanţi au tras concluzia că
probabil chivotul mărturiei a fost salvat din mâinile lui Manase şi
a fost, de asemenea, adus aici.

În cartea sa Temples and Temple Service in Ancient Israel [Temple
şi slujirea la Templu în vechiul Israel], profesorul Menahem
Haran afirmă: „Sunt convins că chivotul mărturiei a fost mutat în



timpul lui Manase… preoţii drept-credincioşi ai lui Iahve nu vor
fi permis cu niciun chip ca chivotul mărturiei lui Iahve să stea în
acelaşi loc cu Aşera.” Cartea Credinţa părinţilor mei şi continuarea
ei, Printre zei, pornesc de la această premisă.

Dacă ritualurile păgâne pe care le-am descris vă par contem-
porane, acest lucru se datorează faptului că aşa-numita mişcare
New Age este, de fapt, veche de câteva secole. Practici precum
astrologia, comunicarea cu spiritele celor morţi, practicile voodoo,
cristaloterapia, prezicerea viitorului şi vrăjitoria se regăsesc în
credinţa canaanită şi babiloniană străveche. Aceste credinţe
păgâne sunt înrădăcinate în cele patru minciuni folosite de Satana
în Grădina Edenului şi au fost condamnate de Dumnezeu de la
bun început, la fel cum sunt şi în prezent. Cu adevărat, nu există
„nimic nou sub soare”.

Am prezentat aceste practici oculte în romanul meu nu pentru
a le preamări, ci pentru a-i avertiza pe cititori de pericolele
acestora şi de a dezvălui câteva dintre minciunile care reuşesc să-i
amăgească pe oameni. Una dintre caracteristicile acestor secte
este aceea că deformează mesajul Scripturii sau îl folosesc scos
din context. În calitate de credincioşi, trebuie să fim fermi şi să
protejăm credinţa curată ce ne-a fost încredinţată, afirmând faptul
că toate celelalte practici religioase sunt false. Cuvintele lui Isus
Însuşi sunt cele mai potrivite: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

––––––––––

Pe măsură ce se delectează cu această a patra carte din seria
Cronicilor regilor, cititorii interesaţi sunt încurajaţi să parcurgă
întreaga relatare biblică a acestor evenimente.

Referinţele scripturale pentru cartea Credinţa părinţilor mei:
2 Împăraţi 21:1–18
2 Cronici 33
De asemenea:
Isaia 10:22; 19:19; 22:18–25; 26:20; 36; 40:27–31 şi 41:9–13
Psalmul 22; 35; 37; 90 şi 103
Eclesiastul 1:1–3
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prolog

— HAIDE, IOSUA, SPUNE-MI, ÎN MARE, DESPRE CE E VORBA,
îl imploră Manase, care avea doisprezece ani.

— Tu n-ai citit chiar niciuna dintre lecţiile Torei? îl întrebă
Iosua.

Privirea îngrozită de pe faţa acestuia îl deranjă pe Manase.
— Ce tot faci pe sfântul! Doar n-am încălcat vreuna din cele

Zece Porunci sau ceva de genul ăsta. Pur şi simplu n-am apucat
să le citesc.

— Rabi Gherşom o să se înfurie când o să afle, spuse Iosua cu
o mină serioasă.

— Şi ce? Nu-mi pasă ce crede bătrânul despot. Oricum n-are
ce-mi face. Doar eu sunt împărat în Iuda, ai uitat?

— O să-i simţi furia din plin, crede-mă. Te poate face să te simţi
vinovat fără ca măcar să ridice glasul la tine.

— Dacă îmi spui despre ce e vorba în pasajul pentru azi înainte
să ajungă el aici, nici n-o să afle vreodată.

— O, ba o să afle – începu Iosua, însă Manase lovi sulul cu
degetul într-un gest de nerăbdare. Bine, bine, spuse Iosua, cu un
zâmbet strâmb. Dar numai de data asta… şi numai pentru că eşti
prietenul meu, nu pentru că eşti împărat. Desfăşură sulul Torei şi
găsi pasajul. Partea pe care am citit-o ieri vorbeşte despre bleste-
mele pe care le va arunca Dumnezeu asupra noastră dacă încăl-
căm Legământul lui Iahve, dar aici spune că dacă ne întoarcem
iarăşi la Dumnezeu, El ne va da din nou avuţii şi se va îndura
de… Hei, dar tu nici măcar nu m-asculţi.



Manase se ridicase de pe bancă şi acum traversa încăperea
micuţă spre singura ferestruică a ei. Deschise obloanele, ceea ce
făcu să intre un val de aer rece de afară. Fereastra dădea spre
răsărit, spre Muntele Măslinilor, dincolo de valea Chedronului.

— Păi dacă mă plictiseşti de moarte, îi spuse acesta lui Iosua.
Şi oricum, nu văd de ce trebuie să învăţăm toate regulile şi legile
astea învechite.

— Pentru că fac parte din Cuvântul lui Dumnezeu. Noi…
— O, mai scuteşte-mă cu predicile! Eşti la fel de rău ca rabi

Gherşom. Manase se simţea iritat să vadă la prietenul său un
interes atât de viu pentru toate lucrurile acelea. Pentru Manase,
toate acestea i se păreau greu de înţeles şi îl plictiseau de moarte.
Ce mai spune acolo?

— Versetul acesta prezintă pe scurt tot mesajul pe care l-a
adresat Moise israeliţilor: „[…] v-am pus înainte viaţa şi moartea,
binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi
sămânţa ta […] căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor
tale şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că
o va da părinţilor tăi.”

— Dar n-a făcut-o, spuse Manase încetişor.
— Ce-ai spus?
— Nimic. Nu era deloc dornic să dea glas amărăciunii pe care

o simţea, nici chiar în faţa celui mai bun prieten al său. Manase se
gândea la tatăl său, împăratul Ezechia, care Îi fusese credincios
lui Iahve – mai credincios decât mulţi împăraţi ai lui Iuda de la
David încoace. Dar Dumnezeu nu-i dăduse viaţă lungă. Viaţa lui
Ezechia se sfârşise brusc, cu cinci luni în urmă, la doar cinzeci şi
patru de ani.

— Uite! Iese soarele! izbucni Manase. Norii plumburii care
atârnaseră greu zile în şir pe cerul iernii târzii se destrămaseră în
parte, cedând locul unui petic de azur şi soarelui orbitor. Se
întoarse spre prietenul său. E un semn. Hai, să mergem!

Iosua îl privi surprins.
— Unde să mergem?
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— Cui îi pasă! Oriunde altundeva, numai nu aici. Îi trase mâna
lui Iosua de pe sul şi rulă sulul la loc chiar cu mâna sa. Haide,
Bivole. Hai să luăm o gură de aer proaspăt.

— Dar rabinul va ajunge dintr-o clipă într-alta. Nu cred că ar
trebui să…

— Cât de lipsit de imaginaţie poţi să fii. Tu chiar nu te saturi
niciodată să joci după reguli? Uite, eu m-am săturat!

— Dar nu putem să plecăm pur şi simplu de la timpul de
învăţătură.

— Şi de ce nu? Cine-o să mă oprească? Pot să fac ce-mi place,
iar chiar acum am chef să mă duc afară şi să mă bucur de soare,
nu să stau zăvorât cu un vraf de suluri antice. Iar tu vii cu mine.

Iosua se ridică în picioare, răsturnând banca, amintindu-i lui
Manase de ce-i pusese porecla de Bivol. La cei treisprezece ani ai
săi, Iosua era înalt şi deşirat şi, cu toate că părea să se trezească
puţin mai înalt în fiecare dimineaţă, nu se făcea deloc mai gras.
Manase, la doisprezece ani, încă arăta ca un copil, subţirel şi
pipernicit. Iosua stătea întotdeauna cu umerii adunaţi, de parcă
s-ar simţi stânjenit de faptul că era cu un cap mai înalt decât
împăratul.

Manase îşi iţi puţin capul prin uşă şi se uită şi într-o parte, şi
în alta, apoi îi făcu un semn lui Iosua să-l urmeze la scările din
spate.

— Unde mergem? îl întrebă din nou Iosua. N-ar trebui să
găsim mai întâi pe cineva să ne însoţească dacă mergem afară?

— Ne ducem singuri. Vreau să scap de aici şi n-am chef să fim
înconjuraţi de slugi.

— Dar…
— Şşş! Vino după mine. Şi ia-ţi picioarele în spinare când

umbli. Faci gălăgie de parcă ai fi o armată întreagă de oşteni!
— Îmi pare rău.
Manase se strecură prin harem, trecând prin dreptul uşii

închise a mamei sale. Îşi jelea încă soţul. Nimeni din afara
palatului nu avea voie să o viziteze în afară de Ieruşa, mama lui
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Iosua. Însă ploaia o ţinuse departe chiar şi pe Ieruşa în ultimele
câteva zile.

Merse mai departe prin odaia copiilor, trecând prin dreptul
camerei care fusese a lui înainte să devină împărat. Manase se
mutase cam fără tragere de inimă în iatacurile uriaşe ale tatălui
său, neputând să priceapă că tatăl său nu se va mai întoarce
niciodată să-şi folosească odăile ca mai înainte. La început, odăile
împăratului fuseseră pline de prezenţa lui Ezechia şi de parfumul
său bine cunoscut – un amestec între tămâia din Templu care-i
pătrunsese în veşminte, săpunul parfumat pe care-l folosea să-şi
spele părul şi barba şi balsamul din aloe cu care-şi masa mâinile
în fiecare dimineaţă. Însă parfumul tatălui său se risipise încet,
odată cu amintirea vocii sale şi a atingerii sale liniştitoare, iar
Manase nu fusese în stare să facă nimic.

Manase aproape reuşise să treacă de odăile copiilor fără a fi
băgat de seamă de cineva, când trecu prin dreptul uşii deschise a
fratelui său. Amaria îşi ridică privirea din lectura sa.

— Hei, unde vă duceţi voi doi?
— Pesemne că ţi-a auzit picioarele tale uriaşe, îi spuse Manase

în şoaptă lui Iosua. Mergi mai repede.
— Aşteptaţi-mă! Amaria se repezi pe coridor, urmându-i.

Unde vă duceţi?
— Nu te priveşte. Nu te-am chemat.
— Credeam că trebuie să învăţaţi Tora cu rabi Gherşom.
— Hai, dispari de-aici.
— Nu pot să vin cu voi?
— Nu! Manase se răsuci şi îl îmbrânci pe Amaria, reuşind

aproape să-l zvârle la podea pe copilul de zece ani. Întoarce-te în
camera ta! Şi ai face bine să-ţi ţii gura şi să nu spui la nimeni că
ne-ai văzut fiindcă altfel îţi va părea rău. M-ai înţeles?

Amaria încuviinţă speriat din cap şi fugi înapoi în odaia sa.
— Da’ de ce nu poate să vină cu noi? întrebă Iosua.
Manase nu răspunse. Nu avea nevoie să-i dea niciun motiv –

era împărat. Începuse încet să priceapă lucrul acesta în ultimele
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cinci luni şi în acelaşi timp să facă tot ce poftea, încercându-şi
treptat puterea. Cum nimeni nu-l lua la întrebări cu privire la
hotărârile sale, devenise tot mai îndrăzneţ. Dar de data aceasta
avea să întreprindă cea mai îndrăzneaţă acţiune dintre toate de
până acum – să iasă din palat, lăsând baltă lecţiile plictisitoare din
Tora. Şi nimeni nu-l putea pedepsi. Tatăl lui Iosua, Eliachim, era
tutorele lui şi dregătorul casei împăratului, până când Manase
avea să ajungă la vârsta la care să domnească de unul singur. Însă
nici chiar Eliachim nu avea puterea să-l dojenească pe împărat.

Coborî în grabă şirul de scări ce ducea în curtea palatului, iar
picioarele îi săreau ca ale unei căpriţe de munte, în timp ce Iosua
tropăia greoi în urma lui, ţinându-se de balustradă. Manase
zâmbi în timp ce deschise ultima uşă. Era împărat. Era liber!

Bălţi imense se întindeau prin toată curtea şi apa se prelingea
în pârâiaşe repezi pe străzile abrupte, lăsând cetatea curată.
Manase reuşi să le ocolească pe cele mai multe, însă nu dură mult
până ce sandalele lui Iosua începură să mustească de apă. Nimeni
nu-i opri pe băieţi când trecură de sala armelor şi de turnul
străjerilor. Curtea unde îşi făceau instrucţia militară aducea acum
cu un lac. Se îndreptară spre Poarta Apelor, care purta încă acest
nume cu toate că Izvorul Ghihonului secase de mulţi ani.
Mireasma de flori de migdal şi de pământ jilav umplea aerul
iernatic în vreme ce vântul încerca în van să risipească norii.

— Haide, Bivole, să ne luăm la întrecere până jos. Manase ţâşni
în jos pe panta umedă, mult înaintea prietenului său. Pentru a
încetini înaintarea unei armate invadatoare, drumul cotea mai
întâi la stânga, apoi la dreapta, înainte să redevină drept la poale.
Manase savură libertatea vântului ce-i răvăşea părul şi forţa
picioarelor iuţi, ce lăsau pământul în urmă. Ajunse cu uşurinţă
cel dintâi la păduricea de măslini şi se aruncă în iarba udă. Iosua
sosi şi el împleticindu-se câteva minute mai târziu, gâfâind din
greu şi se lăsă jos pe un zid scund din apropiere.

— Ai câştigat, Manase.
— Asta fiindcă-s împărat. Tu n-ai voie să mă învingi.
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— Ba nu, ai câştigat pentru că eşti mai rapid decât mine. Iosua
continua să respire greu după alergătură. Plămânii lui scoteau un
şuierat ca scârţâitul balamalelor unui oblon bătut de vânt.

Manase rămase privind în vale, spre locul pe unde ştia că
odată cursese apa.

— Păcat că tata a astupat Izvorul Ghihonului. Mi-ar fi prins
bine o gură de apă. Izvorul era acum înconjurat de un crâng de
măslini şi vreo şase migdali în floare. Încercă să-şi imagineze cum
ar fi arătat izvorul cu un şir de slujnice aliniate la gura lui, gata
să-şi coboare vasele din pământ în apa curată, dar era prea greu
de imaginat – la fel de greu cum îi era să-şi amintească trăsăturile
feţei tatălui său.

— Ţi-e dor de tatăl tău? îl întrebă deodată Iosua. Manase se
uită la prietenul său, întrebându-se cum de-i citise gândurile, apoi
îi întoarse spatele. Dincolo de valea Chedronului, norii se adunau
din nou deasupra Muntelui Măslinilor. Raza de soare de
deasupra creştetului lor nu avea să mai ţină prea mult.

— Tu ce crezi, Bivole? îi răspunse el mohorât. Ştia că nu trebuia
să jelească la nesfârşit. După cum îi spusese marele-preot, să nu
te opreşti din bocit însemna să te îndoieşti de înţelepciunea lui
Dumnezeu.

— Păi, dacă ar muri tata – cred că mi-ar fi tare dor de el, spuse
Iosua. Nu ştiu cum aş putea suporta una ca asta.

— Şi atunci ce te face să crezi că eu aş vrea să vorbesc despre
el? Umezeala de jos începu să pătrundă prin hainele lui Manase.
Se ridică, se scutură de firele de iarbă şi se aşeză pe zid lângă
Iosua. Pietrele reci nu erau cu mult mai uscate decât pământul.

— Dar nu simţi nevoia să vorbeşti despre el? îl întrebă Iosua.
Dacă toţi se tem să mai rostească numele lui când eşti tu prin
preajmă, după o vreme nu ai avea impresia că el nici n-a existat
vreodată? Nu mi-ar plăcea asta deloc. Mi-ar fi mult mai greu dacă
toţi ar uita de tata.

— Nimeni de pe-aici nu are cum să-l uite pe împăratul
Ezechia, cel mai mare împărat de la David încoace. Chiar în valea
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asta s-a întâmplat minunea. Iahve i-a răspuns rugăciunii tatălui
meu şi 185000 de asirieni au murit într-o singură noapte. Vocea lui
Manase suna puţin a batjocură, ca şi când el însuşi n-ar fi crezut
povestea aceasta. Iosua îl privi cu ochii mari de mirare.

Însă Manase credea toate cele petrecute. Era cea mai specta-
culoasă parte a domniei tatălui său şi acea întâmplare îl neliniştea
nespus de mult pe Manase. Cum avea să conducă el după o
asemenea manifestare de putere? El era fiul lui Ezechia. Poporul
se aştepta la minuni chiar şi mai mari de la urmaşul unui
asemenea împărat măreţ. Însă dacă Dumnezeu nu asculta
rugăciunile lui Manase?

— Dacă ar fi vorba de tata, spuse Iosua, mie nu mi-ar fi dor de
el pentru că a fost un om însemnat – căpetenia casei împăratului
şi toate astea. Mi-ar fi dor de el pentru că este ava al meu.

Manase se simţi copleşit dintr-odată de dor, sări în picioare şi
se năpusti pe cărarea de alături, ca Iosua să nu-i vadă lacrimile
ce-i umplură ochii. Îşi aminti cum îşi scotea tatăl lui mantaua grea
de rege la sfârşitul unei zile şi, pentru câteva clipe, nu mai era
împăratul lui Iuda – era ava al lui Manase. Îi era dor de felul în
care-l privea tatăl său, de mândria şi dragostea pe care i-o citea în
priviri şi de apăsarea mâinii lui puternice pe umărul său. Apoi
ava asculta răbdător povestioarele lui de copil, de parcă ar fi fost
cele mai importante ştiri pe care le auzise toată ziulica.

Da, îl iubesc şi mi-e dor de el şi pur şi simplu nu-i drept, îi venea lui
Manase să ţipe ca un copil înfuriat. Ava fusese prea tânăr să moară!
Îl iubise pe Dumnezeu şi Îi păzise legile şi nu înţeleg de ce l-a pedepsit
Dumnezeu – de ce ne-a pedepsit pe noi toţi – prin faptul că l-a luat!

Însă Manase nu ţipă. El era împăratul lui Iuda, nu un
băieţandru de doisprezece ani. Nu avea de gând să izbucnească
în lacrimi şi să pună întrebări copilăreşti.

Pe când îl ajunse Iosua din urmă, Manase îşi stăpânea deja
emoţiile.

— De ce pufăi ca un alergător de cursă lungă? îl întrebă Manase.
— Nu ştiu… nu pot… să-mi trag suflarea cum trebuie.
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— Ai o criză de-a ta de respiraţie?
— Florile de migdal… uneori mă necăjesc.
— Te simţi bine?
— Da… într-o clipă. Iosua se opri, se aplecă înainte, se sprijini

cu palmele de coapse, în timp ce se lupta să respire cum trebuie.
Manase îl mai văzuse pe prietenul său având astfel de crize,

pentru că crescuseră împreună. Încercă să pară îngrijorat, dar în
sinea lui se bucura să fie martorul slăbiciunii prietenului său.
Iosua îi era superior lui Manase în aproape toate privinţele: era
mai bun la învăţătură, putea să înveţe pe de rost pasaje lungi din
Tora şi era mai rapid când răspundeau la întrebările pe care li le
punea rabinul din Lege. Iosua avea inteligenţa ascuţită a tatălui
său şi era fascinat de fiecare aspect al cârmuirii poporului. Într-o
zi avea să-i ia locul lui Eliachim ca dregător al palatului, slujind
la curtea lui Manase. De asta hotărâseră părinţii lor să-şi
primească educaţia împreună. Doar în instruirea militară, unde
era nevoie de viteza şi de agilitatea fizică ce-i lipseau lui Iosua,
Manase îşi putea întrece tovarăşul. De asemenea, Iosua era sufi-
cient de mare să participe la serviciile divine din Templu, alături
de tatăl său. Dar cu toate că şi Manase avea să ajungă curând la
vârsta cerută, el nu avea să poată sta niciodată pe platforma
împărătească şi să se închine alături de tatăl său.

În cele din urmă, Iosua se îndreptă de spate şi reîncepu să
meargă.

— Se înnorează din nou, spuse el şuierând în continuare. Cred
că va ploua.

— Şi ce dacă? Nu-mi pasă dacă mă ud. Ţie-ţi pasă?
Iosua ridică din umeri şi-şi trecu degetele prin păr, un gest în

care semăna atât de mult cu Eliachim, încât Manase nu se putu
opri să zâmbească.

— Ce? Ce-i atât de nostim?
— Nimic, Bivole.
Nu era decât normal ca Iosua să ia locul tatălui său într-o bună

zi, să şadă la dreapta regelui, continuând lucrarea începută de
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tatăl său. Dar când Manase se gândi la faptul că urma să ia locul
tatălui său, să şadă pe tronul regelui Ezechia, zâmbetul îi dispăru.

Ajunseră la o răscruce. O cărare şerpuia spre Muntele Măsli-
nilor; cealaltă cotea la dreapta şi apoi se întorcea spre porţile de
la miazăzi ale Ierusalimului. Soarele dispăruse acum, iar aerul se
răcorise. Manase simţi câţiva stropi de ploaie şi apucă spre
dreapta.

— Pomană… pomană pentru orbi… O bătrână şedea în
mijlocul drumului, strigând spre ei cu o voce tremurătoare. Părul
ei cărunt, încâlcit ca un cuib de păsări, îi ieşea de sub năframa ei
de văduvă. Manase îi asemui faţa ridată cu o smochină uscată,
iar pieliţa groasă, cenuşie ce-i acoperea ochii îi întoarse stomacul
pe dos. Ea-şi întinse spre ei mâna noduroasă ca o creangă de
măslin şi se agăţă de veşmântul lui Iosua când acesta trecu prin
dreptul ei.

— Preabunule copil, n-ai tu oare un bănuţ pentru o sărmană
văduvă oarbă?

Iosua se opri şi privi în jos la femeie, cu chipul tulburat. Se lovi
uşor peste coapse, pe sub roba de deasupra.

— Îmi pare rău, dar nu am la mine punga cu arginţi.
Manase deveni nerăbdător.
— Haide, Bivole. Începe să plouă.
— Aşteaptă – tu n-ai ceva arginţi la tine? Ţi-i dau înapoi. Tora

spune: „Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul.”
Manase oftă adânc, pentru a-i arăta şi lui Iosua cât de plictisit

era, apoi îşi scoase punga cu bani. Alese cel mai mic bănuţ din
argint pe care reuşi să-l găsească şi se aplecă să-l pună în mâna
întinsă a femeii, atent să nu o atingă. Dar ea-l apucă brusc pe
Manase de încheietura mâinii cu cealaltă mână a ei, strângându-l
ca-ntr-o menghină şi îi trase palma aproape de faţa ei până când
ajunse la doar câteva degete de ochii ei ceţoşi.

— Deschide-ţi palma, băiete. Pentru bunătatea ta, îţi voi citi
viitorul.

— Nu, n-o lăsa să facă asta! strigă Iosua. Tora spune…
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— Potoleşte-te, Bivole. Ne amuzăm doar. Nu înseamnă absolut
nimic. Haide, femeie. Spune-mi totul despre viitorul meu. Îi
aruncă o privire tăioasă lui Iosua, avertizându-l să-şi ţină gura cu
privire la identitatea sa. Femeia nu avea nicio idee că tocmai studia
palma împăratului lui Iuda. I-o trase mai aproape de faţa ei şi în-
cepu să-şi clatine capul într-o parte şi-ntr-alta în timp ce i-o studia.

— Ah…, spuse ea, cu o voce şoptită. Mâna aceasta va avea
mare putere într-o bună zi! Vei ţine vieţile multor oameni în
această mână!

— N-ar trebui s-o laşi să facă asta, murmură Iosua, târându-şi
picioarele.

— Ah, mai taci odată. Ce mai vezi acolo, bătrâno?
— Văd viaţă lungă şi mulţi fii. Şi putere! O putere uriaşă! Vei

avea un nume mare, băiete! Ea părea că nu mai vrea să-i dea
drumul mâinii, de parcă ceva din puterea lui s-ar fi lipit şi de ea
dacă mai zăbovea puţin asupra ei.

— Bine, hai să mergem acum, spuse Iosua. Însă Manase apucă
mâna slăbănoagă a prietenului său şi i-o vârî femeii sub nas. Dar
cum arată viitorul lui? Ia citeşte-i-l şi lui.

— Nu! Nu vreau să facă asta! El încercă să-şi smulgă mâna,
însă Manase şi bătrâna îi deschiseră palma, iar apoi i-o ţinură cu
sila. Ea îi aduse mâna aproape de ochi şi i-o cercetă o clipă, apoi
îi dădu deodată drumul de parcă ar fi ars-o.

— Ce? Spune-mi ce-ai văzut, spuse Manase. Bătrâna scutură
speriată din cap şi le făcu semn să plece. Nu ne ducem până nu
ne spui ce-ai văzut, insistă Manase.

— Primejdie! urlă ea, continuând să îi alunge. Mare primejdie!
— Prietenul meu e în primejdie?
— Nu! Este o mare primejdie pentru tine! Îl privi fix pe Manase

cu ochii ei lipsiţi de lumină, iar el nu se putu desprinde de sub
ochii ei. Rămase încremenit, ţintuit locului de vocea ei şi de ochii
ei înceţoşaţi. Viaţa ta şi a lui apucă în direcţii diferite. Vă veţi
război. Puterea este a ta, dar el va fi mult mai puternic. Forţele ce
sunt în el vor fi prea mari pentru tine!
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— Ce ştie ea, făcu Iosua. Hai să plecăm de aici.
— Băiete, ăsta nu-i prietenul tău! îi spuse ea lui Manase. E

vrăjmaşul tău! Va încerca să nimicească tot ce vei încerca tu
să faci!

— Tora spune: „Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile
morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu
ei!” îi strigă Iosua femeii. Îl înşfăcă pe Manase de braţ şi-l trase
după sine pe drumul pe care veniseră, voind să-l smulgă de sub
vraja bătrânei. Între timp începuse să plouă de-a binelea.

— Îmi pare rău că te-am făcut să-i dai bănuţul, spuse Iosua
dârdâind. E o femeie afurisită.

— Dar cum de mi-a ştiut viitorul? Cum de a ştiut despre
puterea mea?

— Nu ştie nimic! A spus că eu voi avea mai multă putere decât
tine şi ştii bine că asta nu e adevărat. Tu eşti regele, nu eu.

Manase îşi aminti de frica pe care o citise în ochii solzoşi ai
bătrânei când pipăise mâna lui Iosua şi felul în care-i dăduse
drumul de parcă ar fi fost jăratic. Se uită apoi la prietenul său ca
la un străin, apoi grăbi pasul.

— Nu te uita aşa la mine, Manase. Doar ştii că nu-ţi sunt
vrăjmaş. Iosua gâfâia greu în timp ce se silea să ţină pasul cu el.
Minte! Suntem cei mai buni prieteni, nu-i aşa?

— Păi eu aşa credeam. Manase o zbughi la fugă în timp ce
ploaia se revărsă cu toată furia. Iosua nu reuşi să ţină pasul cu el.

— Manase, aşteaptă-mă! Începu să tuşească, încercând să
expire aerul din plămâni, ca să mai poată lua o gură de aer.
Aşteaptă-mă!

Manase continuă să alerge, cu ploaia biciuindu-i faţa, până nu
mai auzi în urma sa paşii lui Iosua sau respiraţia sa şuierătoare.

Când ajunse la primul cot al pantei abrupte, Manase se opri
totuşi şi privi în urmă. Iosua stătea în ploaie, lângă migdali. Era
din nou aplecat înainte, tuşind şi chinuindu-se să-şi tragă
suflarea.

— Aşteaptă… îl chemă el. Ajută-mă…
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Manase nu-l mai văzuse pe Iosua în halul acesta decât de două
ori până atunci şi de fiecare dată zăcuse după aceea zile în şir la
pat. Ploaia şi aerul rece îi puteau înrăutăţi starea cu mult. Iosua
era cel mai bun prieten al său – singurul său prieten – iar Manase
ştia că trebuia să fugă după ajutoare. Tatăl lui Iosua avea să ştie
ce să facă. Dar apoi, Manase avea să fie nevoit să vadă tandreţea
şi dragostea din ochii lui Eliachim când avea să-şi privească fiul.

— Te rog… ajută-mă… Vocea lui Iosua se auzea tot mai slab.
Manase îi întoarse spatele şi urcă încet dealul ce ducea la palat,

în timp ce ploaia şi lacrimile i se revărsau nestingherite pe obraji.
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