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Moştenirea din Lancaster County

Izolarea

Beverly Lewis

Traducere de Cristina Giurgiu

Casa Cărţii, Oradea 
2016



Copyright © 1997 Beverly Lewis
Cartea a fost publicată în limba engleză cu titlul The Shunning,
la Bethany House Publishers, un imprint al Baker Publishing Group,  
Grand Rapids, Michigan, 49516, SUA.
Toate drepturile rezervate.

Toate drepturile asupra ediţiei în limba română aparţin editurii Casa Cărţii.  
Orice reproducere sau selecţie de texte din această carte este permisă doar cu 
aprobarea în scris a editurii Casa Cărţii, Oradea.

Izolarea
de Beverly Lewis

Copyright © 2016 Casa Cărţii
OP 2, CP 30
410670, Oradea
Tel./Fax: 0259-469 057; 0359-800761; 0728-874975
E-mail: info@ecasacartii.ro
www.ecasacartii.ro

Traducerea: Cristina Giurgiu
Editarea: Rodica Bogdan
Tehnoredactarea: Vasile Gabrian
Corectura: Fidelia Stroie
Coperta: Koechel Peterson & Associates, Inc., Minneapolis, Minnesota

Tiparul executat la Findata srl, Oradea, www.findata.eu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
LEWIS, BEVERLY
    Izolarea / Beverly Lewis; trad.: Cristina Giurgiu. - 
Oradea : Casa Cărţii, 2016
     ISBN 978-606-732-040-4
I. Giurgiu, Cristina (trad.)
821.111-31=135.1



BEVERLY LEWIS, născută în centrul ţinutului Pensylvania Dutch, 
a fost nominalizată de New York Times drept cea mai bună autoare 
pentru peste optzeci de cărţi. Istorisirile ei au fost publicate în 
unsprezece limbi. Un deosebit interes faţă de moștenirea amish a 
mamei sale a inspirat-o pe Beverly să scrie multe romane care au 
ca subiect principal viaţa comunităţii amish, începând cu Izolarea 
(The Shunning), care s-a vândut în peste un milion de exemplare. 
The Brethren [Frăţietatea] a obţinut Premiul Christy în 2007.

Beverly și soţul ei, David, locuiesc în Colorado. 



M-am născut pentru altceva.
Tennyson – In Memoriam

Niciun om care are suflare 
nu mă poate trimite în umbre
înainte de a-mi fi sosit ceasul; 

niciun om născut din femeie, laș sau brav, 
nu-și poate ocoli destinul.

Homer – Iliada
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Prolog: Katie


Adevăru-i că eram mult mai perspicace decât cei trei fraţi ai mei 
la un loc. Și încăpăţânată, de asemenea.

Cred că n-a fost zi în copilăria mea în care tata să nu-mi fi 
ţinut morală, repetând la nesfârșit zicala „cum îţi așterni, așa 
dormi”. Însă nu eram mândră de acest lucru, iar pe la vârsta 
de nouăsprezece ani eram gata să renunţ la apucăturile mele 
nărăvașe și să pășesc pe calea cea „strâmtă și dreaptă”. Și așa, 
cu inima plină de intenţii bune, într-o duminică însorită de 
septembrie, am îngenuncheat pentru botez, după serviciul 
religios care a durat două ore. 

Hambarul era plin cu rudenii și prieteni în acea zi, cu trei ani 
în urmă, zi în care cinci fete și șase băieţi au fost parte a ceremo-
niei botezului. Una dintre fete era Mary Stoltzfus – mai apropiată 
de mine decât de o soră de corp. Pe atunci avea doar șaptespre-
zece ani și era mai tânără decât majoritatea fetelor amish care 
luau parte la această ceremonie, însă era cât se poate de sinceră. 
Nu vedea niciun motiv să amâne un lucru pe care și-l dorise 
dintotdeauna.

După al treilea imn, am auzit pe cineva smiorcăind. Fiind cea 
mai mică din familia mea și singura fiică, n-am fost prea sur-
prinsă să realizez că era vorba de mama. 

Când soţia diaconului mi-a dezlegat boneta, câţiva porumbei 
și-au fluturat aripile în podul hambarului. M-am întrebat dacă 
nu era un fel de semn. 

Apoi s-au auzit cunoscutele cuvinte ale episcopului: „Pe 
baza credinţei pe care ai mărturisit-o înaintea lui Dumnezeu și  
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a acestor mulţi martori, te botez în Numele Tatălui, al Fiului și al 
Duhului Sfânt. Amin”. Și-a făcut mâinile căuș deasupra capului 
meu în timp ce diaconul a turnat apă dintr-o cupă de tablă. Am 
rămas nemișcată în timp ce apa mi se prelingea pe păr și mai 
apoi pe faţă. 

După ce am primit salutul episcopului, mi s-a spus să mă 
ridic. Soţia diaconului mi-a dat o sărutare sfântă și, cu o speranţă 
reînnoită, am crezut că acest act public de supunere mă va trans-
forma într-o femeie amish adevărată. Așa cum era mama. 

Mama, draga de ea. 
Ochii ei căprui străluceau luminaţi de o lumină cerească. 

Căprui ceresc, așa spusesem întotdeauna. Și așa erau, mai ales 
când îi priveam în timp ce mama depăna acele istorisiri amu-
zante ale ei. Indiferent unde ne aflam, la curăţat mazăre sau la 
depănușatul porumbului, mama era întotdeauna pregătită să ni 
le povestească. 

Erau aceleași – mama nu avea obiceiul să exagereze. Era de o 
onestitate rar întâlnită; și îi plăcea corectitudinea atât de tare, că 
niciodată nu-i taxa în plus pe turiștii cărora le vindea delicioasele 
jeleuri și gemuri pe care le pregătea cu atâta plăcere. Povestirile 
ei, ach*, cât îi mai plăcea să le spună – doar de dragul povestitului. 
Iar femeile – adunate laolaltă la șezătoare pentru cusutul vreu-
nei cuverturi sau pentru conservatul legumelor – întotdeauna își 
ciuleau urechile ca să audă fiecare cuvinţel, indiferent de câte ori 
le repetase până atunci. 

Erau povestiri din copilăria ei și din perioadele ce-au urmat – 
cum într-o zi caii au luat-o la galop cu ea în căruţă, cât de neînde-
mânatică se dovedise la lucrul de mână și cum reușise să crească 
trei băieţi năzdrăvani unul după altul. Curând, glasul îi devenea 
moale precum catifeaua, când spunea: „Asta s-a întâmplat îna-
inte de sosirea micuţei Katie” – ca și cum nașterea mea fusese un 
lucru de toată minunea. Iar mie mi se părea, ascultând-o cum își 

* Ah! Autoarea folosește în text numeroase cuvinte germane din dialectul 
comunităţii amish, Pennsylvania Dutch (n.ed.).
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depăna amintirile în auzul celorlalte femei, că așa va fi și atunci 
când Domnul Dumnezeu ne va primi în Împărăţia Sa. Dragostea 
mamei era cerească. Părea să se reverse din ea în mine. 

Apoi, după ce femeile își legau caii la trăsurile familiei și se 
îndreptau spre casă, eu îmi târam picioarele până în hambar și 
mă așezam în șură să meditez. Cugetam adânc la felul în care 
mama vorbea întotdeauna. În realitate, probabil că nu era nevoie 
de atâta cugetare cu privire la felul în care vorbea despre mine – 
cel puţin așa spunea mereu Mary Stoltzfus. Iar ea ar fi trebuit să 
știe foarte bine. 

Mary avea dreptate de obicei, şi asta, de când mă știu. Totuși, 
nu mă bazam prea mult pe opinia ei. Însă făceam toate lucrurile 
împreună. Ba chiar ne plăcea, uneori, de aceiași băieţi. Ea era 
foarte isteaţă, luase cele mai mari note în cei opt ani de școală – 
școala cu o singură încăpere, pe care o frecventau toţi copiii amish. 

După clasa a opta, Mary a renunţat la școală și a început să se 
pregătească pentru a deveni soţie și mamă într-o bună zi. Fiind 
mai mare cu doi ani decât ea, eu începusem mai repede pregă-
tirea. Așa că am lăsat în urmă copilăria – și am stat pe-acasă, pe 
lângă mamele noastre, făcând săpun și dereticând, având grijă 
de grădină și frecventând grupul de laudă ce se ţinea tot a doua 
duminică seara. Întotdeauna împreună. Așa stăteau lucrurile 
între noi și așa am sperat că vor rămâne întotdeauna. 

Mary și Katie. 
Câteodată, fratele meu Eli ne tachina. „Tortură e un cuvânt 

mai potrivit”, spunea Mary, și era adevărat. Eli era în hambar, 
spăla vacile și le pregătea pentru muls. Răcnind pentru a ne 
atrage atenţia, punea laolaltă numele noastre, făcând din ele 
unul singur. „Mary ș’ Katie, veniţi să-mi daţi o mână de ajutor! 
Mary ș’ Katie!

Niciodată nu ne-am plâns; oamenii știau că nu eram la fel. 
Jah*, ne plăcea să purtăm rochiile purpurii când eram invitate la 

* Da. 
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masă sau la grupul de laudă, însă în realitate, eu și Mary eram la 
fel de diferite ca mazărea și cartoful. 

Chiar și mama spunea asta. Adevăru-i că mama n-o amin-
tea pe Mary în niciuna dintre povestirile ei. Probabil că acolo își 
aveau locul doar cei din familie, pentru că familia însemna totul 
pentru mama. 

Totuși, mama n-ar fi trebuit să se laude atâta cu mine. A fi 
preferata mamei era deopotrivă o binecuvântare și un blestem, 
după părerea mea. 

Pe când erau mai mici, fraţii mei – Elam, Eli și Benjamin – 
erau mai năbădăioși decât toţi împăraţii răi ai Bibliei la un loc –  
un veritabil trio de neastâmpăraţi. Mai ales Eli și Benjamin. 
Elam s-a mai îndreptat acum un an, în preajma Sărbătorii de 
Mulţumire, când s-a căsătorit cu Annie Fischer, în Hickory Lane. 
Responsabilitatea muncii de fermier, grija pentru o soţie și, nu 
după multă vreme, pentru un prunc, ar fi liniștit pe oricine. 

Însă, dacă aș fi fost vreodată nevoită să aleg un frate prefe-
rat, cel mai probabil, acesta ar fi fost Benjamin. Nu de alta, dar 
îmi dădea cele mai puţine bătăi de cap. El și felul lui blând de-a  
fi uneori. 

Să luăm de pildă ultima duminică – când episcopul Beiler și 
cei cinci copii ai lui au venit la noi la masă după serviciul reli-
gios, iar fratele meu părea tare abătut. În acea zi, îndată după 
slujbă, episcopul anunţase că se va căsători cu mine în curând. 
Așa că totul devenise acum oficial. Taina curtării mele nu mai era 
secretă, iar oamenii puteau de-acum să dea mai departe vestea, 
după cum se întâmpla de trei secole încoace. 

Bârfele despre ţelina plantată împreună cu mama anul trecut 
în mai trebuiau să înceteze. Mă voi căsători cu John Beiler marţi, 
21 noiembrie, devenind astfel mama vitregă a cinci micuţi. Și da, 
urma să avem sute de tulpini de ţelină la ospăţul nostru de nuntă –  
suficiente pentru mai bine de două sute de invitaţi. 

Abia după câteva zile de la anunţarea căsătoriei, chipul lui 
Benjamin se mai lumină. Astăzi chiar m-a ajutat să urc în pod,  
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ca să caut rochia de nuntă a mamei, pe care ţineam morţiș s-o văd 
cu ochii mei înainte de a isprăvi de cusut propria-mi rochie. Ben 
rămăsese acolo cu mine, dădăcindu-mă de parcă eram un prunc 
în timp ce scoteam rochia lungă din cufărul negru, mare. De un 
albastru închis, însoţită de un șorţ și o bonetă – ambele albe, ca 
semn al purităţii – veșmântul era frumos, așa cum se cuvenea să 
fie o rochie de mireasă amish. 

Fără niciun avertisment, cuvintele lui Ben mă surprinseră – 
rostite fără ocoliș în încăperea prăfuită, rece. 

— Te-ai gândit bine când ai acceptat să te căsătorești cu un 
văduv care are copii? 

L-am privit lung. 
— Ei bine, Benjamin Lapp, ăsta este cel mai ridicol lucru pe 

care l-am auzit vreodată. 
El încuviinţă din cap, cu mișcări scurte, scuturate. 
— E din cauza lui Daniel Fischer, nu-i așa? 
Glasul îi deveni mai blând. 
— Pentru că Daniel a plecat și s-a înecat. 
Felul blând în care spusese acest lucru mă emoţionă aproape 

până la lacrimi. Poate că avea dreptate. Poate că acceptasem să 
mă căsătoresc cu John din cauză că Dan Fischer era mort – pen-
tru că nu mai putea exista pentru mine altă iubire ca aceea pe 
care i-o purtasem lui Dan. Totuși, eram uimită de faptul că Ben 
adusese asta în discuţie.

El era fratele care șezuse lângă mine la școală, trăgându-mă 
de păr ori de câte ori avusese ocazia, punându-mă să curăţ ham-
barul de nenumărate ori… și luându-mi partea în acea seară în 
care tata mă surprinsese cântând la vechea chitară a lui Dan,  
în șura pentru fân. 

Însă acum ochii lui Ben erau încărcaţi de întrebări. Era îngri-
jorat pentru viitorul meu. 

Am întins mâna și i-am atins obrazul rumen.
— Nu ai de ce să-ţi faci griji, frăţioare, am șoptit. Nici măcar 

un pic. 
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— Katie… ești sigură?
Glasul îi răsună cu ecou în liniștea încăperii.
M-am întors și am vârât mâna în cufăr, evitându-i privirea. 
— John este un om bun, am spus cu hotărâre. Va fi un soţ  

pe cinste. 
Simţeam cum privirea lui Ben îmi străpunge ceafa și preţ de 

câteva clipe, stânjenitoare, nu spuse nimic. Apoi răspunse:
— Jah, așa este, va fi un soţ pe cinste. 
Subiectul era încheiat. Fratele meu și toţi ceilalţi n-aveau 

decât să-și ţină pentru ei părerile cu privire la mine și la bărba-
tul de patruzeci de ani cu care urma să mă căsătoresc curând. 
Știam foarte bine că John Beiler avea în cap ceva important – avea 
nevoie de o mamă pentru copiii lui. Iar eu, fiind binecuvântată cu 
o dragoste maternă îmbelșugată, eram persoana potrivită pentru 
a o oferi. 

Respectul faţă de un soţ, la urma urmelor, era ceva onorabil. 
Cu timpul, poate că unirea noastră va zămisli și altceva. Poate 
chiar… dragoste. 

Nu puteam decât să sper și să mă rog ca Dan al meu să fi 
avut parte de răsplata veșnică și ca într-o zi să fiu găsită vrednică  
să mă alătur lui acolo. 



Gândurile despre Dan și străzile de aur încă îmi zburau prin 
minte multă vreme după ce Ben mă lăsă singură. Podul era tare 
friguros acum și am împachetat rochia mamei, încercând să 
găsesc locul unde fusese depozitată, când am dat peste o rochie 
mică, de culoare roz. O rochiţă de satin pentru un copil mic. Chiar 
în mijlocul comorilor familiei noastre se afla cel mai încântător 
veșmânt pe care-l văzusem vreodată, învelit în hârtie de mătase. 

Am dat la o parte ambalajul și am început să netezesc mate-
rialul. Bebelușii amish purtau veșminte din materiale simple, în 
culori deschise, palide. Nimic cu model sau din stofă. Și niciodată, 
niciodată din satin. De unde avea mama un lucru atât de fin? 
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Cu mare atenţie, am inspectat corsajul, lăsându-mi degetele 
să zăbovească pe fineţea-i catifelată. Dintr-odată îmi veni să dan-
sez. Și – oricât de obraznică era această idee – am cedat impulsu-
lui. M-am ridicat și am început să mă rotesc prin pod, cu rochiţa 
de satin lipită de obraz. 

Eram pierdută în lumea animată a imaginaţiei mele – mătase 
colorată, bijuterii sclipitoare, oglinzi aurite. Învârtindu-mă și 
rotindu-mă, am plutit, ușoară precum un nor de vară, deasu-
pra dușumelei de scândură. Însă odată cu dansul, inima îmi fu 
invadată de vechile mele conflicte, vechea luptă dintre simpli-
tate și frumuseţe. Cât de mult tânjeam după lucruri frumoase!  
Și iată-mă acum, la douăzeci și doi de ani, gata să mă căsătoresc 
cu episcopul – purtându-mi vechile mele lupte. 

În frustrarea mea, începusem să fredonez o melodie tristă – pe 
care o compusesem împreună cu Dan Fischer și o cântasem cu 
chitara lui, cea la care tata îmi interzisese să mai cânt. Și pe care 
o ascunsesem în toţi acești ani de ochii lui severi.

De nenumărate ori așternusem pe altarul pocăinţei muzica și 
tânjirea mea după lucrurile frumoase. Mă rugasem mult și fier-
binte, însă în ciuda tuturor eforturilor mele, mă surprindeam 
aruncând câte o privire într-o oglindă de buzunar, întrebându-mă 
cum ar arăta părul meu fără a fi prins în coc sau fără cărarea aceea tot  
mai largă?

Când eram mică, îmi dădeam jos uneori boneta albă de organdi 
și-mi lăsam buclele arămii să cadă libere pe spate. Eram tentată 
să fac asta mai ales când trebuia să șterg praful sau când făceam 
curăţenie în încăperile de la catul de sus. Bunul Dumnezeu îmi 
făcuse o favoare și mă înzestrase cu o culoare tare frumoasă – 
nuanţe de castaniu roșcat – iar când razele soarelui pătrundeau 
pe fereastra camerei și-mi luminau pletele, se zăreau între ele 
șuviţe aurii. În astfel de momente uram să-mi strâng părul în coc 
și să mi-l ascund sub bonetă. 

Și mai era și problema muzicii – cântecele mele speciale. 
Unele erau mai alerte, altele mai liniștite; toate interzise. Biserica 
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mea ne învăţa că muzica acceptată era cea din cărţile de imnuri, 
cu scopul de a-I aduce laudă lui Dumnezeu. Orice altă muzică 
era păcătoasă. 

Am încercat să respect Ordnung*, regulile nescrise ale bise-
ricii din districtul nostru. Cu fiecare fibră a fiinţei mele am încer-
cat să fiu o tânără supusă. Însă descoperirea frumoasei rochiţe a 
declanșat iarăși totul – înclinaţia mea spre încăpăţânare și con-
flictul cu tata din cauza muzicii. Puteam îndrăzni să mă căsăto-
resc cu episcopul John când aceste lucruri îmi măcinau sufletul?

M-am uitat la cufărul cu rochia de nuntă a mamei. Dusă pe 
gânduri, m-am îndreptat spre el, am atins cu o mână materia-
lul gros în timp ce ţineam în cealaltă mână rochiţa de satin – și 
le-am comparat. Auzisem că existau mirese moderne la englezii 
 non-amish, care purtau satin, dantelă și voaluri transparente. 

Rochia albastră de nuntă a mamei mele era departe de a fi 
frumoasă. Dacă n-ar fi fost boneta și șorţul alb, ar fi arătat la fel 
ca celelalte rochii de biserică pe care le avea. Am ridicat rochia 
până sub bărbie, întrebându-mă cum ar fi s-o probez. Însă mama 
fusese mult mai voinică decât mine când se căsătorise cu tata. 
Probabil voi înota în ea, atât de mare era.

Poartă hainele mamei tale și vei trăi viaţa mamei tale. 
Dan Fisher spusese asta odată, după ce-i mărturisisem fan-

teziile mele ridicole. „Știi, e doar așa, ca să mă amuz”, insista-
sem eu, surprinsă de cuvintele pe care le spusesem despre viaţa 
mamei mele – ca și cum ar fi fost ceva greșit în afirmaţia lui.  
Nu l-am descusut, totuși. Am lăsat să treacă de la mine. 

Dan probabil nu și-a dat seama că de fapt voisem să spun: 
„Oare cum ar fi să port haine «englezești» – și nu pe ale mamei, 
sau veșmintele femeilor amish – ci haine frumoase, moderne?”

Am pus deoparte rochia șifonată și am întins mâna după hăi-
nuţa de satin. Uitându-mă la ea, am văzut un nume brodat pe 
partea din spate.

* Ordinul.
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Katherine Mayfield. 
Instantaneu am fost cuprinsă de un sentiment de invidie faţă 

de acest copilaș, această Katherine, oricine ar fi fost ea. Ce căuta 
haina ei în podul nostru? 

Să nu poftești. 
Parcă auzeam cuvintele ieșite din gura tatei. Mă străpunsese 

cu ele – și cu multe altele asemănătoare – încă din copilărie. 
Cuvinte de genul: „Nu aprinde un foc mic, ca să nu fii nevoit să 
stingi unul mare.”

Așa era tatăl meu. Întotdeauna mă mustra pentru un lucru 
sau altul în copilărie. Însă acum… acum când eram femeie în 
toată firea, apucăturile mele păcătoase erau la fel de vii. Se părea 
că niciodată n-aveam să mă ridic la nivelul așteptărilor, mai ales 
în cazul tatălui meu. Și probabil că nici la nivelul așteptărilor lui 
Dumnezeu. 

O jumătate de oră mai târziu, fraţii mei mă găsiră plângând 
lângă cufărul din pod, încă strângând în mâini veșmântul de 
culoare roz. Începând din acel moment, totul s-a schimbat pentru 
mine. Și pentru fiecare dintre noi, cei de aici, din Hickory Hollow. 



19

Capitolul 1


Zilele de noiembrie, așa cum erau ele aici, în sud-estul statului 
Pennsylvania, se dovediră a fi tare friguroase. Vântul ascuţit și 
rece scutură șalul de lână al Rebeccăi Lapp. Își umpluse șorţul 
lung cu bucăţi de lemn pentru soba de gătit și acum urca treptele 
de piatră ninse ale fermei. 

Casa cea mare fusese construită în 1840 de străbunicul soţului 
ei, Joseph Lapp și prietenul lui zidar. Acum, după mai bine de un 
secol și jumătate, casa nu suferise multe schimbări. Se înălţa fal-
nică și semeaţă – neatinsă de lumea de-afară și de toate fleacurile 
ei. Aici viaţa mergea înainte așa cum se întâmplase dintotdea-
una – încet și liniștit – traversând zilele cu pașii unei Grossmutter* 
amish, cu seninătate și eleganţă. 

Mai târziu, după tradiţia amish, în partea de răsărit a casei 
fusese ridicată o anexă, numită Grossdawdi Haus – o casă pentru 
bunici, pentru rudele vârstnice. 

Cerul căpătase o nuanţă purpurie, soarele se pregătea să pără-
sească bolta, iar Rebecca se strecură în bucătăria călduroasă pen-
tru a așeza lemnele în grătarul de deasupra sobei mari, negre, 
din metal. Odată scăpată de povară, își scoase șalul lung până  
în pământ și-l agăţă într-unul din cuierele din magazie, în spa-
tele ușii. 

Cartofii clocoteau de acum în cratiţa neagră, iar Rebecca îi 
verifică – perfect. Se întoarse și, văzând că masa nu era încă pre-
gătită, aruncă o privire spre încăperea din faţă. 

* Bunică.



Beverly Lewis

20

— Katie, cina! strigă la fiica ei. 
Apoi, cu experienţa femeii care pusese la fiert și la copt o 

sumedenie de bucate, de când se știa, Rebecca apucă prosopul și 
se aplecă pentru a inspecta șunca marinată din cuptor. 

— Jah, gut*, șopti ea, zâmbind aprobator în timp ce trase în 
piept aroma dulceagă. 

Câteva minute mai târziu, ca și cum s-ar fi înţeles, Eli, 
Benjamin și tatăl lor intrară în bucătărie, își scoaseră pălăriile 
cu boruri largi, negre, hainele groase și bocancii de lucru și se 
îndreptară spre soba neagră, lustruită, aproape de mijlocul enor-
mei bucătării. 

— A început să ningă, spuse Samuel, frecându-și palmele una 
de cealaltă. 

Își trase un scaun aproape de vechea sobă și-și întinse picioa-
rele, încălzindu-le. 

— Da, trebuie să ne așteptăm la vreme rece, răspunse Rebecca, 
uitându-se la masa de lemn acoperită cu o mușama verde, 
cadrilată. 

— Katieeeee! strigă din nou. 
Când nu se auzi niciun răspuns, fruntea i se încreţi de îngri-

jorare. Probabil că expresia ei îl supără pe Samuel Lapp, fiindcă 
spuse:

— Ach, ce s-a-ntâmplat? Crezi că fiica noastră e bolnavă?
Rebecca se uită la lampa cu petrol ce atârna deasupra mesei și 

se întrebă ce anume se întâmplase. Katie nu obișnuia să întârzie. 
Din locul călduros de lângă sobă, Samuel începu să strige:
— Katie, cina! Vino acum, nu întârzia!
Nu auzi pașii săltăreţi ai fetei coborând treptele și se încruntă. 

Rebecca simţi cum i se scurge tot sângele din obraji. 
Eli observă.
— Mama? 

* Da, bun.
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Rebecca rămase locului, încremenită, ca și cum ar fi așteptat 
un răspuns din ceruri. 

— Unde poate fi Katie? reuși să îngaime în cele din urmă, 
apucând cu ambele mâini platoul cu șunca aburindă.

Samuel ridică din umeri, trăgându-se de barba stufoasă. 
— Nu era aici, în casă?
Rebecca se întoarse rapid, privindu-și fiii întrebător. 
— Băieţi, aţi văzut-o?
— Nu cred că am văzut-o toată după-masa, spuse Eli. 
— Benjamin? Tu când ai văzut-o ultima dată pe sora ta? 
El își trecu degetele prin claia de păr blond. 
— Eu nu…
— Ei bine, ai văzut-o sau nu? întrebă Rebecca, regretând 

aproape imediat tonul tăios pe care-l folosise faţă de fiul ei  
mai mic. 

Samuel se îndreptă spre chiuvetă și răsuci robinetul, întor-
cându-se spre fereastră în timp ce apa se revărsă peste mâinile-i 
roșii, bătătorite. 

— Eli și Benjamin au fost afară cu mine, la tăiat porumbul, 
explică peste umăr. Nu-i cazul să-i arăţi cu degetul. 

Cuvintele o îndurerară, însă Rebecca nu făcu niciun comen-
tariu. O soţie supusă trebuia să se teamă de Domnul și să-și res-
pecte soţul. Iar asta însemna să-l lase pe Samuel să aibă ultimul 
cuvânt. Se întoarse încet și așeză platoul cu carne pe sobă. 

Cu șosetele-n picioare, Samuel intră în camera de zi și strigă 
în direcţia scărilor.

— Katie… cina!
În acea clipă Benjamin păru să-și amintească. 
— O, s-ar putea să fie în pod. Am ajutat-o să urce acum câteva 

ceasuri. 
Inima Rebeccăi tresăltă puternic. În pod? 
— Ce caută acolo? bombăni Samuel revenind în bucătărie, 

vizibil deranjat de această întârziere. 
— A vrut să vadă rochia de mireasă a mamei, cred.




