
Romanul Sarai al lui Jill Eileen Smith prezintă „restul istori-
sirii” – călătoria lui Avram şi a lui Sarai către credinţă. Nu mai 
staţi pe gânduri şi deschideţi această bogată istorisire biblică ce 
vă va oferi o nouă înţelegere şi o nouă perspectivă asupra vieţii 
patriarhului şi a familiei acestuia. O istorisire bine scrisă, care vă 
va stârni o mulţime de emoţii.

Lyn Cote 
autoarea romanului Her Abundant Joy

Ce relatare minunată a unei istorisiri vechi şi sacre! Deşi 
cunoşteam bine povestea biblică, n-am putut să las din mână 
cartea Sarai. Smith ne poartă în mintea personajelor, pe 
măsură ce acestea se confruntă cu slăbiciunile, cu temerile şi 
cu dezamăgirile lor, înarmaţi doar cu o credinţă adesea fra-
gilă. Sarai este un dar inspiraţional de speranţă pentru fiecare.

Linda Windsor 
autoarea seriei Brides of Alba

Munca de cercetare a lui Jill Eileen Smith străluceşte în 
această bijuterie de roman ce detaliază viaţa lui Avram şi a 
lui Sarai. Cei care îndrăgesc ficţiunea biblică vor fi încântaţi 
de povestea vieţii a două dintre cele mai îndrăgite personaje 
ale cărţii Geneza.

Kacy Barnett-Gramckow 
autoarea Trilogiei Genezei

Am citit cu mare interes scrierile lui Jill Eileen Smith 
încă înainte de a fi publicată şi întotdeauna m-am bucurat 
să urmăresc cum această femeie talentată se face cunoscută 
drept o romancieră de calibru. Jill pătrunde într-un mod spe-
cial în mintea personajelor sale şi îndrăgeşte mult istorisirile 
biblice. Recomand cu căldură ultimul ei roman, Sarai. Nu veţi 
fi dezamăgiţi.

Hannah Alexander 
autoarea premiatului volum Eye of the Storm



În Sarai, Jill Eileen Smith călăuzeşte cititorul în vremurile 
antice, la viaţa nomadă dusă de Sarai şi Avram. Este o incur-
siune captivantă în trecut, plină de minunate detalii şi fasci-
nante personaje, printre care nepotul lui Avram, Lot, şi soţia 
acestuia. Smith prezintă îndoieli şi lupte atemporale, alături 
de biruinţe de partea unora şi destine tragice, însă fascinante, 
de partea altora. O muncă remarcabilă de cercetare se împle-
teşte cu o istorisire ce culminează cu un final de neuitat. Smith 
a reuşit să aducă la viaţă epoca străveche a patriarhilor!

Maureen Lang 
autoarea cărţilor Springtime of the Spirit  

şi Whisper on the Wind
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Tatălui meu, care a tânjit după o ţară mai bună  
– una cerească – o cetate cu temelii tari,  
al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.

Evrei 11:10, 16

În amintirea
lui

Leonard C. Smith jr 
1922–2011
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Prolog

Ur, 2051 î.H.

S arai aruncă o privire spre partea opusă a curţii, sur-
prinzând privirea insistentă a lui Avram. Surâsul aces-

tuia şi sclipirea din ochi o încălzi mai mult decât vinul din care 
gustase la începutul ceremoniei. Muzica îi învălui în timp ce 
mirii – nepotul lor, Lot, şi proaspăta lui soţie, Melah – îşi ocupară 
locurile pe băncuţa aflată sub baldachin, iar slujitorii începură  
să aducă bucate care mai de care mai copioase. 

— Toată nunta asta este o ruşine, să ştii.
Cumnata lui Sarai, Milca, aflată lângă ea, se aplecă şi-şi apro-

pie buzele de urechea ei. 
— Pentru ce tatăl ei a fost de acord cu căsătoria după ce Lot 

a necinstit-o… Deşi bag de seamă că n-a prea avut de ales. Cine  
ar mai fi vrut-o după ce ea s-a lăsat momită de Lot? 

Milca flutură din mână, alungând o muscă. 
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— Nu-mi dau seama ce-a găsit Lot la fata asta. Doar nu e  
cine ştie ce frumuseţe. Putea alege mai bine. 

Ultimele cuvinte fuseseră rostite în şoaptă, Milca apropi-
indu-se şi mai mult de urechea ei. 

Sarai îşi luă privirea de la miri şi întâlni privirea tăioasă  
a Milcăi. 

— Dacă e adevărat că aşteaptă un prunc, atunci e mai bine  
să se căsătorească. 

Se săturase de certurile aprinse şi de ruşinea pe care Lot  
o adusese asupra casei ei, în special asupra lui Avram. 

— Abi Terah pare mulţumit de aranjament.
Milca atinse umărul lui Sarai şi arătă spre tatăl lor. 
— Deşi cerinţele lui par a fi destul de aspre pentru Lot, mai 

ales că Melah e însărcinată şi s-a căsătorit cu un bărbat care nu 
va putea niciodată s-o lase sau să-şi ia o altă nevastă. Poate că şi  
eu i-aş fi cedat lui Nahor înainte de logodnă dacă aş fi avut parte 
de o asemenea făgăduinţă. 

Râse de propriile cuvinte, apoi îşi mişcă trupul masiv, ea 
însăşi fiind însărcinată, pentru a o privi din nou în faţă pe Sarai.

Aceasta îşi ascunse durerea pricinuită de cuvintele încărcate 
de critică, amintindu-şi propriile legăminte de căsătorie – ale ei  
şi ale lui Avram. Netezi câteva cute imaginare de pe poale şi ocoli 
privirea pătrunzătoare a Milcăi. 

— Văd că te-am supărat.
Milca o bătu uşurel pe braţ. 
— Va veni şi vremea ta, Sarai. Cel puţin tu poţi sta liniştită, 

ştiind că Avram te iubeşte. Dacă nu te-ar iubi, şi-ar fi încălcat 
legământul faţă de tine cu multă vreme în urmă. 

Îşi puse protector o mână pe pântec şi clătină din cap, pri-
vind-o cu milă şi, simţi Sarai, aşa cum întotdeauna se întâmpla, 
cu o uşoară nuanţă de aroganţă în glas. Frumoasa Sarai era 
stearpă. Devenise ţinta batjocurii celorlalţi. 

Strânse din dinţi şi continuă să-şi ţină spatele drept, ducând  
la gât mâna plină de giuvaiere. 

— Mulţumesc, Milca. 
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Se sili să zâmbească. 
— Iartă-mă, trebuie să văd cum stăm cu mâncarea.
Se îndepărtă de bancă, păşind de-a lungul zidului curţii, ocoli 

mulţimea şi se îndreptă grăbită spre casă, cu legămintele pro-
priei ceremonii de căsătorie răsunându-i în urechi. 

— Făgăduiesc ca niciodată să nu-mi iau altă nevastă, spusese 
Avram, privind-o cu ochii plini de dragoste.

— Făgăduiesc să-ţi dăruiesc un copil.
Sarai privise cu ardoare la chipul lui frumos, cu inima tresăl-

tându-i de bucurie la gândul că, în cele din urmă, îl înduplecase 
pe tatăl ei să le îngăduie a se căsători. 

— Sunteţi datori, fiul meu, Avram, şi fiica mea, Sarai, să vă 
împliniţi promisiunile făcute în această zi. Dacă tu, Sarai, nu-ţi vei 
împlini legământul faţă de fiul meu, legământul lui se anulează. 

Tatăl ei o ţintuise cu privirea-i de neclintit. 
Cât de uşoară i se păruse atunci o asemenea promisiune. 
Însă după treizeci şi doi de ani de căsătorie, ea încă nu zămis-

lise. Iar Melah rămăsese însărcinată încă înainte de ziua nunţii. 
Clipi pentru a alunga din ochi lacrimile usturătoare. Prin feres-
trele deschise ajungea până la ea larma discuţiilor şi a hohotelor 
de râs, în timp ce în fundal răzbătea cântecul melodios al harpei. 
După masă vor urma cântece şi jocuri, iar oaspeţii vor rămâne 
până târziu, după căderea întunericului, întorcându-se ziua urmă- 
toare pentru încă câteva zile de sărbătoare. 

Îşi rezemă capul de piatra calcaroasă şi rece a peretelui din 
odaia lor de zi, ascunsă de privirile slujitorilor care treceau gră-
biţi pe coridoarele ce duceau la bucătărie, încărcaţi cu talgerele 
pline cu vârf cu bucate. Pizma nu-şi avea niciun temei. Era stă-
pâna unui cămin înstărit, soţia unuia dintre cei mai de seamă 
fii ai lui Ur, al cărui părinte era prieten de-o viaţă cu împăratul.  
O prinţesă de Ur, dacă exista un asemenea titlu. 

Însă nu putea opri durerea pe care prezenţa Milcăi o evoca 
întotdeauna. Milca avea deja un fiu pe care-l înţărcase cu doar 
trei luni în urmă. Nu merita altul atât de curând. 

— M-am gândit că o să te găsesc aici.
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Auzindu-i glasul şi simţindu-i atingerea pe umăr, se întoarse 
şi se cuibări în braţele mângâietoare ale lui Avram. 

— Ce s-a întâmplat, scumpa mea?
Sarai oftă tulburată şi se lăsă uşor pe spate pentru a-i putea 

vedea mai bine chipul. 
— Milca.
El încuviinţă, însă, văzându-i privirea nedumerită, îşi dădu 

seama că nu înţelegea.
— Îşi etalează pântecul umflat, iar eu n-am răbdare să-i ascult 

criticile. 
— Ah, spuse el, trăgând-o din nou la piept. Milca este invi-

dioasă pe frumuseţea ta, scumpa mea nevastă. Nu are nimic 
altceva de etalat. 

O bătu uşurel pe spate, însă gestul lui nu-i aduse mângâiere. 
— Aş prefera să am mai degrabă un copil decât frumuseţe. 
Rostise cuvintele abia murmurat, lipită de pieptul lui, însă 

când mâinile lui îşi opriră mângâierea, îşi dădu seama că el  
o auzise. 

— Iar eu te prefer aşa cum eşti.
O îndepărtă puţin de el, privind-o cercetător.
— Nu te tulbura, nici nu-i întrista pe ceilalţi, scumpa mea. 

N-ai pentru ce să te temi. 
Ea îi privi chipul frumos şi-şi lipi mâna de obrazu-i bărbos. 

Încă îşi păstra vigoarea din tinereţe, iar ea se lăsă învăluită de 
liniştea pe care i-o dădea îmbrăţişarea lui. 

— Dar mă tem, dragul meu soţ. Mă tem că n-am reuşit să-ţi 
ofer ceea ce meriţi. Poate că dacă aş fi fost ca Melah, ai fi avut 
deja un fiu. 

— Nu merit nimic, Sarai. Ceea ce am este doar un dar. Adonai 
dăruieşte după cum Îi este voia. 

Îi ridică bărbia pentru a o privi în ochi. 
— Lot va trebui să trăiască tot restul vieţii lui cu alegerile gre-

şite pe care le-a făcut. Ai încredere în mine când spun asta, Sarai. 
Un bărbat care ia o nevastă înainte de vremea potrivită va trăi cu 
mari regrete, fie că-şi dă seama, fie că nu. 
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— Crezi că Lot regretă faptul că se căsătoreşte cu Melah?  
şopti ea. 

Avram stătea adesea de vorbă cu Lot şi-l mustrase usturător 
după ce adevărul ieşise la iveală. 

— Lot este prea nesăbuit şi prea şarmant, cu toate că s-a căit 
de greşeala sa şi a fost de acord cu căsătoria. Adevărul e, totuşi, 
că tata nu i-a dat de ales. Dacă ar fi refuzat, şi-ar fi pierdut partea 
de moştenire. Tata este om de onoare.

— Bine-ar fi fost să fie şi Lot la fel. 
Sarai privi în ochii plini de dragoste ai soţului ei, din nou recu-

noscătoare pentru un asemenea bărbat. Un bărbat cu un caracter 
mult mai ales decât al celor mai mulţi bărbaţi din cetate, chiar 
decât al celor din propria-i familie. Un bărbat care îi câştigase 
devotamentul şi respectul. 

Avram se aplecă şi o sărută tandru. 
— Vino, stai alături de mine la ospăţ. Nu e musai să înduri 

mila din partea Milcăi într-o zi ca asta. 
Bunătatea pe care i-o arăta îi aduse din nou lacrimi în ochi. 

Îi cunoştea atât de bine sentimentele. Îşi şterse lacrimile de pe 
obraji şi-şi strecură mâna într-a lui. 

— Nu te teme, Sarai. La timpul Lui, Adonai ne va dărui un 
fiu. Şi dacă nu ne va da, vom vedea atunci ce va fi de făcut.

Ea încuviinţă, urmându-l înapoi prin casă, spre curte. Însă în 
timp ce muzica răsuna în jurul ei şi oaspeţii îi felicitau pe mirii 
care păşeau în feericul cort nupţial, urându-le binecuvântarea 
fertilităţii, Sarai nu reuşi să-şi înfrâneze îngrijorarea sau teama. 

Cât de nesăbuită fusese să-i promită soţului ei un copil doar 
pentru a-l convinge pe tatăl ei s-o dea în căsătorie lui Avram!

Atunci nu ştiuse cât o va costa acel legământ. Şi cât de cu 
neputinţă de îndeplinit se dovedea a fi acum. 



Partea 1
Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.  

Haran a născut pe Lot. Şi Haran a murit în faţa tatălui său 
Terah, în ţara în care se născuse, în Ur în Haldea.  

Avram şi Nahor şi-au luat neveste. Numele nevestei  
lui Avram era Sarai şi numele nevestei lui Nahor  

era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi Iscăi. Sarai  
era stearpă: n-avea copii deloc.

Geneza 11:27–30

Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta 
şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 
Avram a plecat, cum îi spusese Domnul şi a plecat şi Lot 

împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani  
când a ieşit din Haran.

Geneza 12:1, 4
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Capitolul 1

Cincisprezece ani mai târziu

S arai privi în sus spre marele zigurat din Nannar şi făcu 
un pas în spate, copleşită, ca întotdeauna, de măreţia 

templului dedicat zeului patron al Urului. Treptele, ce urcau 
într-un şir nesfârşit, îi îndreptau privirea spre vârful triunghiu-
lar, spre ochiul zeităţii ce parcă o scruta de la înălţime. Se cutre-
mură, ştiind bine că senzaţia aceasta îi era provocată nu doar de 
adierea blândă dinspre miazănoapte. 

Avram n-ar fi înghiţit să ştie că ea se află aici. Chiar protejată 
fiind de sclavii lor – toţi bărbaţi – şi însoţită de camerista ei, Lila, 
de nepoata Melah şi servitoarele acesteia, Avram tot ar fi fost de 
părere că Ur nu este o cetate sigură pentru frumoasa lui soţie.  
Iar dacă i-ar fi cunoscut şi motivul…

De ce venise? 
— Ai adus statueta? 
Melah se opri pe strada pietruită şi se întoarse ca s-o privească. 

Chipul nepoatei ei, încă îmbujorat de prospeţimea tinereţii şi ars 
de soare, era însufleţit de emoţie. 

— E aici. 
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Sarai bătu uşurel săculeţul pe care-l vârâse în buzunarul 
mantiei. 

— Dar tot nu văd la ce bun toate astea. 
Statueta era cioplită în lemn de măslin, înfăţişând-o pe Sarai 

însărcinată, având pictată pe veşminte semiluna, simbolul zeită-
ţii. Însă aveau oare zeii puterea de a-i oferi lui Sarai copilul după 
care tânjea, iar lui Melah puteau să-i dea un fiu sănătos care să 
supravieţuiască? În timp ce fiii fraţilor lui Avram le înconjurau 
mesele precum mlădiţele de măslin crescute într-un copac rodi-
tor, masa lui Avram era tot tăcută şi goală. 

Sarai ar fi fost gata să-şi sacrifice frumuseţea pentru a umple 
acel gol, pentru a-i oferi un fiu lui Avram. 

Melah se încruntă, încrucişându-şi mâinile pe piept. 
— Nu-ţi va fi de niciun folos dacă nu crezi, Sarai. 
Privirea îi coborî asupra pântecului plat al lui Sarai. 
— E clar că ai nevoie de ajutor. 
— Clar. 
Rostise cuvântul tăios, cu o urmă de sarcasm, mai ales în faţa 

acestei nepoate obraznice. Însă nu reuşi să ascundă nici vinovă-
ţia şi tristeţea ce-i sfâşiau inima. 

— Totuşi, ar fi trebuit să faci asta cu ani în urmă. 
Superioritatea cu care i se adresa Melah o irită pe Sarai. 
— Nu poţi cere altora să aducă jertfe şi rugăciuni în locul tău. 

Zeiţa vrea devotamentul tău. Dacă vrei un copil, trebuie să i te 
închini zeiţei-mamă. Chiar şi Inana a primit puterea fertilităţii 
prin mama ei, Ningal. Ai ştiut asta încă de când erai copilă. 

Melah se întoarse, apoi privi din nou în urmă. 
— Desigur, dacă preferi ritualurile de fertilitate ale Inanei…
Zâmbi superior, ca şi cum gândul ar fi amuzat-o – fie din cauză 

că dispreţuia credinţa lui Avram, fie pentru că nu şi-o putea închi-
pui pe Sarai supunându-se practicilor sexuale ale zeiţei Inana. 
Ambele probabil, având în vedere interesul ostentativ al lui Melah 
faţă de zeiţa dragostei şi metodele tulburătoare ale acesteia. 

Sarai îşi ridică bărbia şi-şi luă privirea de la Melah. Făcu semn 
sclavilor ei şi porni pe drumul ce ocolea ziguratul, spre aleile 
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din spatele acestuia, până ajunse la curtea templului lui Ningal. 
Intrarea era străjuită, de-o parte şi de alta, de coloane cu trepte ce 
duceau spre două uşi sculptate, imaginea gravată în lemn a bivo- 
lilor oferind o protecţie tăcută şi nepământeană celor aflaţi înă-
untru. Tămâia, suflarea zeilor, îşi împrăştia mireasma din două 
suporturi înalte aşezate de o parte şi de alta a uşilor păzite de stră-
jeri echipaţi cu coifuri şi apărători din bronz şi înarmaţi cu suliţe. 
De la locul de strajă, puteau zări orice mişcare în curtea templului. 

Sarai privi îndelung coloanele aurite. Sclipirile lor făceau ca 
bivolii gravaţi să pară vii, coarnele lor aplecate în faţă pregătite 
parcă de atac. Templul părea să pulseze în ritmul propriei res-
piraţii, iar Sarai avu impresia că i se taie răsuflarea. Sandalele îi 
părură deodată prea grele, lipite de pietre precum noroiul uscat 
de cărămizi. 

N-ar fi trebuit să se afle aici.
— Eşti pregătită?
Sarai îşi trecu mâna peste statueta din buzunar şi se întoarse 

încet spre nepoata sa, chipul de lemn arzându-i parcă palma, ca 
şi cum ar fi fost înfierbântat de razele dogoritoare ale soarelui. 
Oare fiul lui Ningal, Utu, venise ca să le stea împotrivă? Zeităţile 
erau întotdeauna nemulţumite de un lucru sau altul. Poate că 
zeul-Soare nu dorea ca ele să-şi prezinte omagiile mamei sale. 
Dar dacă Melah avea dreptate? Inana era zeiţa dragostei. Să fie ea 
oare cea care ar putea răspunde rugăciunilor lui Sarai de a avea 
un copil? Însă ritualurile acelea…

Clătină din cap, dând drumul statuetei din mână şi lăsând 
săculeţul să atârne, agăţat de brâu. Niciodată! Nu va apela la ase-
menea practici, chiar dacă ar fi putut plăti pe altcineva să le facă 
pentru ea. Totuşi, Ningal nu solicitase un asemenea lucru.

O privi pe Melah. 
— Eu…
Ea ce? Nu putea formula cuvintele. Ce altceva dorea decât  

un copil? Însă era acesta cel mai bun mod de a-l primi? 
— N-am bătut tot drumul ăsta doar pentru a te răzgândi 

acum, Sarai. Vrei să-ţi ţii legământul faţă de Avram sau nu? 
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Melah aruncă o privire scurtă în direcţia Lilei. 
— Sau poate ai putea să i-o dai pe slujnica ta şi să termini cu 

treaba asta. 
Surâsul dispreţuitor îi transformă ochii apropiaţi în două cres-

tături, făcând-o, la cei peste patruzeci de ani, să arate mult mai în 
vârstă decât Sarai, care avea cu douăzeci de ani mai mult decât ea. 

— Avram n-ar fi de acord niciodată cu aşa ceva.
Îşi ridică bărbia, însă gestul era menit mai degrabă s-o pună 

la locul ei pe Melah decât să-i dea curaj. Dacă Avram ar şti unde 
se afla acum, ce era pe cale să facă… oare ar lua o altă femeie 
de soţie? Privi spre Lila, la care ţinea mai degrabă ca la o fiică 
decât ca la o slujnică. Avram n-ar fi fost de acord niciodată cu un 
asemenea lucru. 

Cadranul solar din curte indică trecerea peste încă o crestă-
tură, iar Sarai îşi ridică privirea spre cer. Pe întinderea albastră, 
norii pluteau împinşi de adierea crescândă a vântului. Îşi petrecu 
braţele în jurul trupului, mâna strângându-i-se din nou în jurul 
statuetei din săculeţ. Trebuia să hotărască, într-un fel sau altul. 

— Ei bine? 
Melah bătu nerăbdătoare din picior, punându-şi mâinile în 

şoldurile-i dezvoltate. 
— Ai monedele? Vrei să faci asta sau mi-am pierdut toată 

după-amiaza degeaba, ca să nu mai vorbesc de ultimele luni în 
care am încercat să te conving că am dreptate? 

O privi înţepător, apoi se întoarse şi se îndreptă spre porţile 
templului. Avea să aducă o jertfă, indiferent ce va hotărî Sarai, aşa 
că ziua nu era chiar pierdută, aşa cum o lăsase pe Sarai să creadă. 

Sarai îşi înăbuşi un zâmbet. În ciuda grabnicei căsătorii a lui 
Melah cu Lot şi mai apoi a pierderii întâiului lor născut, Sarai 
ajunsese s-o accepte pe Melah, ba chiar să ţină la ea, într-o oare-
care măsură, cu toate că femeia putea fi uneori ţâfnoasă ca o 
căpriţă. Atât Melah, cât şi Milca credeau în Ningal şi Inana şi se 
închinau cu ardoare într-unul sau în ambele temple. Amândouă 
născuseră copii, cu toate că în cazul lui Melah numai o fiică 
supravieţuise. 
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Adierea vântului îi aduse în nări mirosul de tămâie, iar incan-
taţiile închinătorilor adunaţi în dreapta ei îi sfredeliră gândurile, 
pecetluindu-i hotărârea. Scoase statueta din săculeţ şi-şi privi 
replica sculptată, purtând un prunc în pântece. Odată plătit pre-
ţul considerabil pentru jertfă – monede pe care le luase din zestrea 
pe care tatăl ei i-o dăduse cu ani în urmă – preoteasa urma să ia 
statueta, s-o pună în faţa zeiţei şi să aducă rugăciuni în dreptul ei 
până la apusul lunii noi. Timp suficient şi, nădăjduia, rugăciuni 
suficiente cât să invoce bunăvoinţa zeiţei şi să primească un fiu. 

Trase aer în piept, făcându-şi curaj. Putea face asta. Era în joc 
promisiunea pe care i-o făcuse lui Avram, iar timpul nu era în 
favoarea ei. Trebuia să acţioneze, în orice chip, pentru a avea un 
copil. Dacă asta însemna să aducă jertfe zeiţei-mamă, în ciuda 
faptului că Avram nu era de acord cu aşa ceva, trebuia să-şi 
asume riscul. 

***
Avram scrută crângul de copaci şi tufişuri aflat în depărtare, 

în căutarea berbecului preferat al lui Sarai, cel veşnic rătăcitor, 
în ciuda încercărilor lui de a-l potoli. Sarai obişnuia să spună că 
berbecul era animat de acelaşi instinct aşezat în bărbaţi, iar pri-
virea ei pătrunzătoare îi amintea în acele clipe de tinereţea lui şi 
de căile-i egoiste. Se încruntă. Mai târziu asemenea gânduri îl vor 
amuza, însă acum trebuia să găsească animalul. 

Folosindu-se de toiag, ieşi din umbra stejarului cu coroana 
bogată, vorbind blând ca să nu sperie oile ce încă păşteau în 
apropiere. Pe înălţimea aflată în cealaltă parte a pajiştii unde îşi 
păştea turma, nepotul său Lot cânta la fluier o melodie tristă, ale 
cărei acorduri ajungeau până la urechile lui. Aproape că pizmuia 
acest dar tânărului Lot, însă simţi şi o oarecare mândrie pentru 
faptul că oile îi cunoşteau glasul dintr-o mie, până şi notele false 
ale cântecelor sale nemelodioase. O mieluşea anume îi stătea ală-
turi, ca o fiică. Se trase de barbă şi zâmbi trist. Poate că şi aceasta 
era la fel de afonă ca şi el. 


