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Na zapuščeni njivi 
je vzklila ljubezen

Ko ji umreta mož in tast, obubožana in osamljena Ruta zapusti 
svoj kraj in se odpravi s svojo ljubljeno taščo Naomi, da bi ji 
pomagala obnoviti njen dom v Izraelu. V tuji deželi si lahko 

pomaga le z močjo volje in ljubeznivostjo srca. V njeni revščini 
ji ne preostane drugega, kot da pobira drobna zrna, ki jih puščajo 

žanjci na ječmenovih poljih.
Ti jo nadlegujejo in preganjajo, a lastnik zemlje jo pozorno 

opazuje. Zavzame se zanjo, se z njo pogovarja, ji prinaša hrano. 
Boaz si dopoveduje, da je njegova naklonjenost Ruti poplačilo 

za njeno ljubezen in skrb, ki ju je pokazala do njegove sorodnice 
Naomi. Vendar ima njegovo srce druge razloge.

Nadvse nežen ljubezenski roman

Roman temelji na vsebini Rutine knjige v Stari zavezi. Ta pripoveduje o 
Rutini zvestobi, skrbnosti in ljubeznivosti, za kar prejme največji Božji 
blagoslov. V tuji deželi najde ljubečega moža in mu rodi sina ter tako po-
stane del velike zgodovine odrešenja. Ruta in Boaz sta namreč kot predni-
ka kralja Davida zapisana v Jezusovem rodovniku na začetku Matejevega 
evangelija.

TESSA AFSHAR se je rodila v Iranu 
v muslimanski družini. Ko so se nje-
ni starši ločili, se je pri štirinajstih  le-
tih preselila v Anglijo. Študij je nada-
ljevala v ZDA, ki so kasneje postale 
tudi njen dom. Pri dvajsetih se je 

spreobrnila v krščanstvo in študirala teologijo. Svo-
je znanje zdaj uporablja kot voditeljica bibličnih sku-
pin za ženske. V slovenščini je že izšel njen roman o 
Rahabi in padcu Jerihe Dragulj v pesku.
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Za Rebecco Rhee, drago prijateljico,  
ki mi stoji ob strani v veselju in žalosti;  
tvoje prijateljstvo je kot vrnitev domov.
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PROLOG

Naj pride mir,
na svojih ležiščih naj počivajo tisti,

ki hodijo pošteno.
Iz 57,2

Smrt je kot mrhovinar čakala na Boazovem pragu in pre-
žala na ugoden trenutek. Čutil jo je – neizprosno, sestrada-
no, potrpežljivo.

Judita, njegova žena, s katero se je v mladosti poročil iz 
ljubezni, njegova družica s srnjimi očmi, je bila na smrtni 
postelji.

Boaz se je sklonil k njej, da bi ji s čela in oči odmaknil 
temne lase, vlažne od znoja. Njen pes Melek je pozorno 
dvignil svoj dolgi smrček in sumničavo premeril Boazovo 
kretnjo, nato pa ga spet položil na prednje tačke. S pogle-
dom se je vrnil na shirano žensko na postelji. Na postelji je 
smel ležati le zaradi izrednih okoliščin, po navadi namreč 
ni smel v spalnico niti vstopiti. Ko pa je smel prestopiti 
prag, si je tako suvereno prisvojil prostor na postelji, kot bi 
bila njegova last. Do Boaza Juditin pes ne bi mogel biti bolj 
brezbrižen, zdel se mu je prej nevšečnost kot gospodar.

Boaz se ni zmenil za Meleka. Ženo je prijel za roko, jo 
močno stisnil, kot bi jo rotil, naj se ne vda. Ženska na po-
stelji je imela redke, mastne lase in njen obraz je bil videti, 
kot bi ga na eni strani stopílo sonce, a Boaz ga ni videl ta-
kega. Judite se je spominjal, kakršna je bila, ko sta se spo-
znala, z gostimi lasmi, ki so ji segali preko pasu, in nasme-
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škom, ki bi omehčal še kamen. Njega sicer njen nasmešek 
ni omehčal. Star je bil šestnajst let, zdelo se mu je, da je že 
mož. Oče ga je poslal na sever, da bi si ogledal kos zemlje v 
lasti Juditinega očeta. Ob prihodu mu je ponudila vina in 
sira. Iz njenih rok je sprejel čašo in se z ramo obrnil proti 
njej, ki ga je vztrajno spremljala s pogledom. Ni imel časa 
za deklice. Oče mu je tokrat prvič zaupal pomembno nalo-
go, ki jo je nameraval dobro opraviti. Izkazalo se je, da je 
zemlja rodovitna, zato jo je njegov oče po njegovem pripo-
ročilu kupil. Nakup je stekel kot po maslu in družini sta se 
spoprijateljili. Judita je več let prihajala in odhajala iz Boa-
zovega življenja, vendar je trajalo nekaj časa, da jo je opa-
zil.

Judita je pasla ovce, ki so pripadale njeni družini. Oče je 
v njeno oskrbo dodelil čredo najboljših ovc, ker je vedel, da 
zna z živalmi ravno tako dobro kot kateri koli moški. In 
nazadnje je prav dejstvo, kako spretna je bila Judita s svojo 
čredo, pritegnilo Boaza k bodoči ženi. Pogosto ga je draži-
la, da sta potrebovala neumne ovce, da so ju spravile sku-
paj. Prav je imela. Občudoval je njeno sposobnost ravnanja 
z ovcami, še preden je sploh opazil njene čudovite črne oči 
ali njene lase, temne kot noč.

»Kako so lahko tvoje ovce tako rejene, ko pa je tako su-
šno leto?« jo je nekega dne prvič neposredno nagovoril z 
vprašanjem.

Zasmejala se mu je, da je v zadregi zardel. Spraševal se 
je, kaj je takega izrekel, da bi se ji lahko zdelo smešno.

»Kaj pa je?« je vprašal, ne da bi se trudil omiliti nejevo-
ljo v svojem glasu.

»Saj niso rejene.«
»Ja, v primerjavi z ovcami mojega očeta so.« In to je bil 

začetek njunega odnosa. Pozneje mu je priznala, da ga je 
vzljubila takoj, ko ga je prvič uzrla.

Namrščil se je. Vedel je, da ni čeden. Zakaj bi se tako 
lepo mlado dekle odločilo za njegov krivi nos in navaden 
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obraz? A vztrajala je, da je zanjo lep. V tistem trenutku se 
je iskreno zaljubil vanjo, je pomislil.

Njeno dlan je približal svojim ustnicam in jo rahlo po-
ljubil. Poljuba ni mogla čutiti. Melek je zarenčal. Nikoli 
mu ni bilo všeč, ko se je Boaz dotaknil njegove gospodari-
ce, kljub temu da ju je skupaj gledal štirinajst let. Čeprav 
po navadi ni bil tako občutljiv, je moral priznati Boaz. Ju-
ditina bolezen je še okrepila njegovo nagonsko ljubosu-
mnost.

Melek se je skotil leto dni pred njuno poroko. Judita je 
bila poleg, ko je zlati mladiček prvič odprl oči in že takoj ji 
je ugajal njegov vonj. Dvignila je zvijajoče se telesce in ga 
podržala k sebi; od tistega trenutka sta bila neločljiva. Po-
vezala ju je naklonjenost, ki je presegala običajne vezi dol-
žnosti med psom in pastirico. Psa je poimenovala Melek, 
kralj, in kot bi natančno razumel pomen svojega imena, se 
je vedno in povsod nosil, kot da je kraljevske krvi.

Boaz je imel veliko ovc, zato je vedel, kako pomembno 
vlogo imajo psi pri njihovem varovanju, pri odganjanju vol-
kov in opozarjanju lastnikov pred morebitnimi nevarnost-
mi. V življenju pastirja so nepogrešljivi, pa kljub temu za-
nje ni mesta v hiši ne ljubkovanja, podobnega ljubkovanju 
dojenčka. Vsaj tako je menil Boaz.

»Kamor grem jaz, gre tudi Melek,« je rekla Judita tistega 
dne, ko sta se zaročila.

»Seveda. Za hišo imam lep prostor, kjer bo lahko svobo-
dno pohajkoval.«

Njena zaobljena brada se je uporniško dvignila. Za žen-
sko, ki ni bila vajena ostrih prepirov, je znala biti neusmi-
ljena. »Če bi rad, da spim v hiši, bo v hiši spal tudi Melek.«

V mislih je zagledal podobo Judite, kako ponoči spi na 
polju s psom na eni strani in njim na drugi. »Lahko pride v 
hišo.« Njene temne oči so se zaiskrile od veselja. Boaz je 
spoznal, da se je prav odločil. Odhrkal se je. »Nima pa vsto-
pa v spalnico. Spalnica je samo najina.«
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Judita je njegovo ponudbo sprejela s širokim nasme-
hom. Štirinajst let je Melek živel pod Boazovo streho in 
jedel ostanke njegove večerje. Boaz se nikoli ni toliko ogrel 
zanj, da bi ga ljubkoval in govoril z njim, kot bi bil otrok, 
kakor je to počela Judita, naučil pa se ga je prenašati. Me-
lek se večino časa ni zmenil zanj. Nista si bila več sovražni-
ka, njun odnos pa vendarle nikoli ni prerasel v prijatelj-
stvo.

Soba je dišala po sveži krvi in močnem vonju narde. Slu-
žabniki so s tem dragim oljem želeli prekriti zaudarjanje po 
bolezni. Namesto tega pa je v sobi zaudarjalo po mešanici 
telesnih izločkov in rezkem vonju dišave. Boazu se je obra-
čal želodec.

Morali bi praznovati, ne žalovati. Judita je imela še pred 
štirimi dnevi velik trebuh in bi morala čez nekaj tednov 
roditi. Žarela je od sreče, četudi je bila njena nosečnost 
težka. Vse njene nosečnosti so bile težke. Z Boazom se ni-
sta veliko obremenjevala, ko so ji začele zatekati dlani in 
stopala. Še celo babica je skomignila z rameni.

Nekega sobotnega jutra pa je Judita med zavezovanjem 
pregrinjala brez opozorila padla po tleh. Boaz je z grozo 
opazoval njeno telo, ki se je zvijalo, njene ude so stresali 
krči. Okrog ust se ji je nabirala pena. Silovito trzanje nje-
nih mišic se je končno le umirilo in do večera je bila v ne-
zavesti.

Zbudila se je s hudim glavobolom in ohromljeno polovi-
co telesa. Tedaj so se začele porodne bolečine. Kako je žen-
ski, ki je bila na pol hroma, sploh uspelo roditi? Boaz ni 
razumel, kako je lahko preživela. Ko je dojenček končno 
prišel ven, mrtvaško bled in tih, je ostal na tem svetu le 
nekaj ur, čeprav je bil že to čudež. Ni zajokal. Le zaprl je 
oči in se vdal.

Ko se je Judita zbudila le za slabo uro, ji Boaz tega ni 
povedal. Ni našel besed. Svoje ustnice je prisilil v nasme-
šek in jo skušal obvarovati pred novo grozoto, v strahu, da 
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bi jo novica pokopala. Ona pa je kljub hudi bolezni, ki ji je 
ohromila desno polovico telesa, in močnemu glavobolu, ki 
je ni več zapustil, vedela, da je otročiček umrl.

Izkazalo se je, da je bilo to preveč zanjo. Ni prenesla 
uničenega telesa in strtega srca obenem. Vdala se je. Boaz 
je za uro zapustil njeno vzglavje, da bi pokopal njunega 
sina. Ko se je vrnil, je bila Judita v zadnjih vzdihljajih, zelo 
plitvo je dihala, Melek je ležal ob njej in skrbno bdel nad 
njo, kot bi štel njene dihe.

Boaz je prvič v petnajstih letih iztegnil roko in psa po-
trepljal. Povezala ju je ljubezen do Judite, ki je ležala na 
smrtni postelji. Strlo ju je isto breme, breme nepopisne gro-
ze, žalosti, izgube. Boazu ni bilo jasno, zakaj mu je božanje 
Meleka v uteho. S tem si je tešil globoko potrebo, ki je zra-
sla v njem ob ženinem vzglavju, na smrt prestrašen ob mi-
sli, da jo bo izgubil. Melek ga je pogledal s svojimi sivimi od 
starosti že močno motnimi očmi. Tedaj je naredil nekaj Bo-
azu prav tako nerazumljivega. Nekaj, kar mu do tistega tre-
nutka še ni prišlo na misel. Boaza je polizal po roki.

Boaz je zatrl ihtenje in padel na obraz. Boga je prosil, 
naj prizanese Juditi, čeprav je že vedel, kakšen bo njegov 
odgovor. Odhajala je k njunim otrokom.

Odprla je oči in ga poklicala po imenu. Boaz je skočil na 
noge in stekel k njej. Skušala se je nasmehniti. Leva stran 
njenih ustnic se je dvignila, desna pa je ostala mlahava, 
povešena, kot bi se nenehno pačila od bolečine. Njen obraz 
je bil razdeljen na dva dela – polovica je bila mrtva, polovi-
ca živa; polovica je žalovala, polovica se je smehljala. Tudi 
če se ji zdravje ne bi izboljšalo, bi bil Boaz srečen, ko bi le 
ostala ob njem.

Zamomljala je nekaj, česar ni razumel. Potem ko jo je 
bolezen priklenila na posteljo, je zelo težko razumel njene 
nerazločne besede. Večkrat je ponovila, preden je končno 
razumel, kaj mu želi povedati. »Žal mi je, da ti nisem bila 
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vedno taka žena, kot sem upala. Žal mi je, da sem te razo-
čarala.«

»Ne govori tega, Judita. Nikoli me nisi razočarala.«
»Žalosti sem dovolila, da me je odtrgala od tebe. Žal mi 

je.«
Boaz je zajokal. Delček svoje duše je ravnokar pustil v 

temnem, plitvem grobu ob drobcenem telescu svojega sina. 
Dojenček vsaj ni bil sam, pokopan je bil ob svoji starejši 
sestrici, Sari. In kmalu se jima bo pridružila tudi mati.

S tem se nikakor ni mogel sprijazniti. Judita! Krik njego-
vega trpljenja je neslišno odmeval v njem.

Veliko let sta bila srečna, kljub temu da Judita ni mogla 
poviti otroka. Doživela je pet splavov v prav toliko letih. Za 
vsakim dojenčkom je pretočila morje solza in vsaka njena 
solza ga je bolela, kot bi ga nekdo tepel z bičem.

»Častivreden mož si, iz rodu Nahšona, slavnega vodite-
lja Judovega rodu. Bog je povečal tvojo zemljo in pomnožil 
tvoje govedo,« mu je dejala nekega večera, ko je k sebi sti-
skala majceno, nikoli nošeno oblačilce. »Zaslužiš si otroke, 
da se bo tvoje ime nadaljevalo, ne pa da te naše ljudstvo 
pomiluje.«

»Nočem otrok, hočem tebe.«
Odkimala je in temni kodri so se ji usuli po hrbtu. »Ne-

rodovitna sem. Vzemi si novo ženo, Boaz.«
»Nikakor! Bodi potrpežljiva. Ali ni tudi Abraham dolga 

leta čakal na sina? In Izak? Še veliko časa bo preteklo, da 
se bova lahko kosala z njuno potrpežljivostjo.«

»Vzemi si novo ženo.«
Uprl se ji je. Ni si mogel zamišljati, da bi svoje srce in 

telo delil z drugo žensko. Judita je njegova žena. Njegova 
ljubezen.

Bog je blagoslovil njegovo potrpežljivost. Judita je zano-
sila in tokrat otroka tudi donosila. Dobila sta deklico, ki je 
imela Juditin prelepi obraz in glasek, nežen kot lastovica.
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Boaza je njegova dragocena deklica navduševala šest 
let. Slišal je njene prve besede, jo tolažil, ko je jokala, gle-
dal Judito, kako jo je zvečer dajala spat, in se smejal nje-
nim prezgodaj zrelim norčijam. Šest let ga je Sara navdu-
ševala, ga objemala, ga imela rada in ga napolnjevala z 
radostjo.

In potem je prišla vročica, ki mu jo je po šestih dneh 
vzela. Ali je res minilo le leto dni, odkar jo je izgubil? Zdela 
se mu je cela večnost.

Po njeni smrti je preživel le tako, da se je oklepal Gospo-
da. Njegovo srce je bilo strto, a njegova vera je rasla.

Judita pa se je zlomila. Hčerina smrt je bila preveč za-
njo, oropala jo je zdravja in upanja. Boaz se je boril zanjo z 
vztrajnostjo, za katero ni vedel, da jo premore. Boril se je 
zanjo, da bi živela naprej, da bi se oklepala življenja in 
vztrajala.

»Zame, Judita, zame! Ali me ne ljubiš ravno tako, kot si 
ljubila najinega otroka? Prosim, bori se za naju. Ne obupaj 
nad menoj, ljubljena moja.« Rotil jo je in ji prigovarjal. Mo-
lil je in se trudil. Storil je vse, da bi se oklenila življenja.

»Ne morem več, Boaz,« je dejala nekega večera, ko je 
sedela na strehi, noge so ji visele preko roba in oči je upira-
la v svetle zvezde. »Ne prenesem več praznine.«

Boaza je po vsem telesu spreletel drget. Ženo je zgrabil 
za prste in jih obupano stisnil. »Judita, življenje nam pogo-
sto navrže več žalosti, kot mislimo, da jo prenesemo. A Bog 
je večji od vsakega obupa. Večji je celo od smrti. Stal nama 
bo ob strani.«

Judita je zmajala z glavo. »Nimam tako močne vere kot 
ti, Boaz.«

Počasi so minevali meseci hudega trpljenja. Boaz je ne-
močno opazoval ženo, kako vse bolj slabi na duši in telesu, 
ne najde več opore, ni zmožna upanja in vrnitve v življenje. 
Nekega večera je prišla v Boazovo posteljo. »Daj mi še ene-
ga otroka,« ga je prosila. »Potolaži me v mojem obupu.«
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Ni se ji upiral, čeprav bi se moral, ker je vedel, kako šib-
ko je bilo še vedno njeno telo. Popustil je. Pri njem je spala 
toliko časa, da je še zadnjič zanosila.

Zdaj je plačeval ceno za svojo šibkost. Na smrtni poste-
lji je ležala zato, ker je ni mogel zavrniti.

»Boaz!« ga je poklicala s šibkim glasom.
»Tukaj sem.«
»Obljubi mi.«
»Kaj naj ti obljubim?«
»Da boš še srečen, ko bom umrla.«
Na njeni roki je skušala pristati muha, zato jo je odgnal. 

Kljub temu da jih je vneto odganjal, so se znova in znova 
vračale, ker jih je privlačil vonj po gnitju, ki se je začel širi-
ti iz njenega telesa. »Kako naj bom srečen? Ostati moraš z 
menoj, Judita.«

»Ne morem, ljubezen moja. Moj čas je prišel. Rada pa bi, 
da najdeš srečo. Rada bi, da okusiš radost. Prosim, potrudi 
se. Zame.«

Njen pes je začel tako tuliti, da je Boaza obšla groza; 
krik, ki je bil ujet v njegovem lastnem srcu, je bil namreč 
temu tuljenju na las podoben. Iztegnil je roko in ga nežno, 
tolažeče pobožal po vse bolj redkem kožuhu. »Je že dobro, 
fant. Je že dobro.« Melekovo zavijanje se je poleglo. Še za-
dnjič je zatulil in položil smrček na Juditine prsi.

Judita se jima je nasmehnila s polovico obraza. Ena 
sama samcata solza je stekla po njenem levem licu. »Konč-
no mi vaju je uspelo spoprijateljiti.« Zaprla je oči, globoko 
zajela zrak in dejala: »Ljubim te, Boaz. Vedno te bom.«

To so bile njene zadnje besede.

prelom Na polju milosti.indd   14 30.3.2016   13:48:28



15

PRVO POGLAVJE

PET LET ZATEM
Čigav si in od kod si?

1 Sam 30,13

Zdelo se je, kot da so se vsi meščani Kir Heresa zgrnili na 
trg po zadnjih nakupih, preden bi se stojnice zaprle. Ka-
kšna gneča. Zakaj niso ostali doma? Ruta je skušala odmi-
sliti vsa tista telesa, ki so se gnetla okrog nje. Znojno dlan 
je obrisala v ponošeno tuniko in globoko zajela zrak, da bi 
pomirila razdražene živce. Vonj po znoju, slabo prekritem 
z oljnimi dišavami, ji je tako močno udaril v nos, kot bi jo 
nekdo v resnici udaril.

Mati jo je poslala po dateljne. Opazovala je kupe rjavih, 
lepljivih sadežev na eni od stojnic in se skušala domisliti, 
kako jih dobiti za najnižjo ceno, da bi se izognila materi-
nim neusmiljenim očitkom. Nagnila se je naprej, vzela v 
roke datelj in ga začela skrbno preučevati. Videti je bil kot 
datelj in to je bilo tudi vse, kar je vedela o teh sadežih. Rav-
no je hotela odpreti usta, da bi vprašala za ceno, ko jo je 
nekdo nežno prijel za dlan.

»Tudi boljši bi se našli,« ji je tiho zašepetalo v uho. Ruta 
se je prestrašeno obrnila, da bi poiskala človeka, ki ji je dal 
nasvet. Bila je ženska srednjih let z gladko kožo in gostimi, 
sivimi lasmi, ki so ji kukali izpod ogrinjala slonokoščene 
barve. Njena obledela modra tunika je bila videti čista, to 
pa je bilo tudi vse, s čimer jo je lahko označila. Usnje nje-
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nih sandalov, ki so gledali izpod tunike, je bilo zelo obra-
bljeno.

Rjave oči so z lesketom opazovale Ruto. »Kako ljubka 
mladenka si. Naj te Gospod blagoslovi, otrok.«

Pohval Ruta ni bila vajena. Nedvomno pa ji še nihče ni 
rekel, da je ljubka. Za družinsko lepotico je veljala njena 
starejša sestra. Ruta je bila najmlajši otrok in hkrati veliko 
razočaranje. Bila je zadnje upanje staršev, da bi dobili sina, 
in to je splavalo po vodi.

Bila je prevelika, preveč tiha, preveč ženska.
»Kako, prosim?« je odvrnila, začela v rokah mečkati 

prazno vrečko iz blaga in zaman skušala pogoltniti slino.
»Oprosti. Sinova pravita, da mi besede vrejo z jezika. 

Vendar si tako lepo dekle, da sem ti to morala povedati.«
Ruta je z odprtimi usti strmela vanjo, kot bi imela pred 

seboj bašánsko kravo.
Tujka se ji je široko nasmehnila in pri tem pokazala sne-

žno bele zobe. »V zadrego sem te spravila. Oprosti. V Izra-
elu smo veliko bolj neposredni. Ta navada mi je ostala.«

Zato je imela tako nenavaden, melodičen naglas. In ne-
navaden blagoslov, s katerim je blagoslovila Ruto. Kaj je že 
rekla? Gospod. Ne Kemoš, Gospod naj te blagoslovi. »Izra-
elka si,« je komajda izdavila Ruta.

»Ja, s sinovoma živimo tukaj že kar nekaj let. Iz Betlehe-
ma smo prišli, ko je tam vladala lakota, ker smo se bali 
stradanja. Tedaj je bil z nami še moj mož, ki je pred nekaj 
leti zaradi bolezni shiral in umrl.«

»Gotovo ti je bilo težko,« je dejala Ruta, »ko si sama 
vzgajala sinova v tuji deželi.«

»Česa tako težkega še nisem izkusila, a Gospod nam je 
stal ob strani.«

Ruta, ki je o tem Gospodu vedela le to, da naj bi bil bo-
žanstvo, ki ga častijo Izraelci, je pokimala.

»Ime mi je Naomí. Naomí iz Judovega Betlehema. In 
kako je ime tebi, moje ljubko dekle?«
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»Ruta.«
»Ruta.« Naomí je pokimala. »Všeč mi je. Imaš kakšnega 

brata in sestro?«
»Štiri sestre, vse starejše.«
Naomí je dvignila obrvi in tiho zabrundala. Nastala je 

neprijetna tišina. Ruta je čutila, kako se gneča okrog vse 
bolj odmika njenim čutom, njihovi nenehni zvoki in vonja-
ve so postajali vse bolj pridušeni. Dobila je čuden občutek, 
kot da je ta ženska iz njene kratke povedi izvedela vse o 
njenem življenju ter spoznala njeno bolečino in žalost. Kot 
bi Naomí vedela, kaj so pomenile štiri starejše sestre; da je 
odraščala skoraj neopazno, da je bila nezaželena in da ni-
koli ni bil nihče zadovoljen z njo.

Vendar Naomí ni rekla ničesar. Le tiho je zabrundala.
Kot bi se nenadoma odločila, je tujka dejala: »Moraš pri-

ti k nam domov na večerjo. Moja sinova te bosta vesela.«
Ruti je bilo nerodno. »Jaz … hvala, a moram kupiti da-

teljne. Za mamo.«
»Ah. Poskusi na tisti stojnici tam. Meša je skoraj pošte-

njak. In njegovo sadje je sveže. Vseeno pa mu ne dovoli, da 
ti nabere datlje. Vztrajaj, da jih boš izbrala sama. Godrnjal 
bo, a ne meni se zanj. Mati bo zadovoljna z nakupom.«

Ne poznaš moje matere.
»Kako si prijazna. Hvala, Naomí.«
Še preden se je Ruta s prodajalcem, ki ji ga je priporoči-

la Naomí, pogodila za ceno, se je ta spet prikazala in stopi-
la k njej. »Daj, no Meša. Kakšna cena pa je to za moábsko 
hčer? Malce bolj se potrudi.«

Meša se je uklonil njenim besedam in še za malenkost 
znižal ceno. Ruta, ki nikakor ni bila nadarjena za baranta-
nje, se je Izraelki hvaležno nasmehnila. »Vsaj enkrat se 
bom vrnila s trga s spodobnim nakupom. Zahvaljujem se ti 
jaz in vsa moja družina.«

Naomí se je zasmejala. Ruti je bil všeč njen smeh, čist in 
prijeten, in ni pritegnil nepotrebne pozornosti. Zamišljala 
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