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O şi vedeam pe „Ju“, cu pielea aia cenuşie, de 
culoarea terciului, cu păru slinos şi trupu subţire, 
cu pielea ofilită care abiai atârnă, faţa neutră 
îngheţată, mortuară ; incapabilă să zâmbească sau 
să se încrunte. Valiumul carei mai calmează nervii, 
în timp ce copilu se pune peo nouă ploaie de ţipete 
careţi dau fiori. Îl va iubi pe copil, în egală măsură 
cu indiferenţa lu Franco pentru amărâtuăla mic. 
Va fi o dragoste înăbuşitoare, îngăduitoare, necon
diţionată, iertătoare, carei va permite puştiului să 
ajungă exact ca tăticu lui. Numele copilului ăluia 
a fost destinat Închisorii Saughton a Majestăţii 
Sale1 încă de când era în pântecele lu June, la fel 
de sigur cum un fetus de bogătaş e legat de Eton2. 
În timp ce se va desfăşura tot procesu ăsta, tăticu 
Franco va fi unde e acuma : la cârciumă.

— ªi io voi fi în curând bunică ! Dumnezeule, 
nuţi vine să crezi. 

Mama se uita la Billy cu evlavie şi mândrie. El 
zâmbi prosteşte, mândru. De când o lăsase cu burta 
la gură pe pizduliceaia a lui, Sharon, a devenit 
băiatu de aur al lu mama şial lu tata. Sa uitat faptu 
că muistuăla a adus gaboriiacasă de mai multe ori 
decât mine ; măcar io am avut bunusimţ să nu mă 
cac la minen prag. Acuma, astai fix pula. Doar 
pentru că senrolase din nou în armată, de data 
asta pentru şase ani nenorociţi şi pentru ca lăsat 
gravidă o putoare. Mama şi tata ar trebui săl 
întrebe pe muist ce pula mea face cu viaţa lui. Dar 
nu. Doar zâmbete pline de mândrie.

— Dacăi fetiţă, Billy, puneo so bage la loc, 
repetă Begbie, de data asta înjurând. 

Începea săl ajungă băutura. Alt muist care bea 
de pula mea mai ştie când.

— Ăstai spiritu, Franco, îl plesni Sick Boy pe 
spate pe Begbie, încercând săl încurajeze pe dement, 

1. În original, HM Prison Saughton, închisoare scoţiană, 
care funcţionează după sistemul britanic.

2. Eton College, şcoală engleză particulară pentru băieţi, 
de renume internaţional.
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săi dea mai multă apă la moară, poate mai scoate 
Begbie una sau două din tâmpeniile clasice. 

Îi colecţionăm cele mai stupide, misogine şi vio
lente citate, ca să le folosim pentru al imita când nu 
en preajmă. Aproape că ni se face rău de la atâta 
râs convulsiv. Jocul are o limită : când ne gândim 
cum ar reacţiona dacar afla. Sick Boyanceput deja 
să se strâmbe pe la spatele lui. Întro zi, unu dintre 
noi, sau amândoi chiar, vom merge prea departe şi 
vom fi însemnaţi cu un pumn sau o sticlă, ori vom 
fi supuşi „disciplinei bâtei de baseball“. (Unu din
tre citatele preferate ale lu Begbie.)

Am mers cu taxiu până la Leith. Begbie înce
puse să bombăne despre „preţurile de oraş“ şi se 
pornise să dezvolte o pledoarie total iraţională des
pre Leith, ca centru de distracţie. Billy a fost de 
acord, vrând să ajungă cât mai aproape de casă, 
pretextând car calmao mai uşor pe gagicăsa 
gravidă, dacă telefonu de înştiinţare ar veni dintrun 
pub local.

Sick Boyar fi fost cu toată inima împotriva lui 
Leith, dacă naş fi făcut io primu asta. Aşa că 
muistu sa delectat copios sunând la taxi. Am 
intrat întrun pub din centru, de la Walk, unu care 
nu mia plăcut niciodată, dan care se pare că 
nempotmoleam întodeauna. Malcolm, grăsanu din 
spatele barului, nea adus o vodcă dublă din par
tea casei.

— Am auzit că ai scăpat. Bună treabă, frate.
Am scuturat din umeri. Vreo doi tipi mai în 

vârstă îl tratau pe Begbie ca şi când ar fi fost un 
star de la Hollywood ; ascultau răbdători una din
tre poveştile lui, care nu era neapărat amuzantă 
şi pe care probabil co mai auziseră, oricum, de 
multe ori.

Sick Boy a adus un rând de băuturi, făcând din 
asta o mare chestie, fluturânduşi ostentativ banii.

— BILLY ! LAGER ? DOAMNĂ RENTON... EI, 
CATHY ! CE SĂ FIE ? GIN BITTER LEMON ? striga 
de la bar spre masa din colţ.
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Miam dat seama că Begbie, implicat acum întro 
poveste conspirativă cu un labagiu urât, mutră de 
boxer, genu de care teai feri ca de ciumă, îi stre
curase lu Sick Boy mălaiu ca să cumpere de băut.

Billy se certa cu Sharon la telefon.
— Pula mea, fratemiu tocmai a scăpat de 

puşcărie ! Furt de carte, atac asupra unui membru 
al personalului librăriei, posesie de droguri. ªi 
muistuăsta norocos scapă. Chiar şi mamai aici ! 
Am dreptu să sărbătoresc, pula mea...

Trebuie să fi fost disperat, daca fost nevoit să 
pună placa aia cu dragostea frăţească.

— Uitel pe Planeta maimuţelor, mia şoptit Sick 
Boy, făcândumi semn spre un tip care bea acolon 
pub. Arăta ca un bonus de la film. Cantotdeauna, 
era muci şincerca săşi găsească companie. Din 
nefericire, ni sau întâlnit privirile şi veni spre 
mine.

— Te interesează caii ? mă întreabă.
— Nu.
— Te interesează fotbalu ? bolboroseşte el.
— Nu.
— Rugby ? acuma pare disperat.
— Nu, spun. 
Era greu săţi dai seama dacă urmărea să obţină 

ceva sau doar căuta companie. Cred că nici muistu 
nu ştia. Oricum, şia pierdut interesu pentru mine 
şi santors spre Sick Boy.

— Te interesează caii ?
— Nu. Urăsc şi fotbalu şi rugbyu şi tot. Dami 

plac filmele. Mai ales Planeta maimuţelor. Lai văzut ? 
Ăsta mia plăcut.

— Da ! Miaduc aminte de el ! Planeta maimuţe-
lor. Charlton Pula Mea Heston. Roddy Mc... cum îl 
cheamă ? Muistuăla mic. ªtii de cine zic. ªtie de 
cine zic ! sentoarce spre mine Planeta maimuţelor.

— McDowall.
— Ăla e ! zice el victorios. Sentoarce din nou 

spre Sick Boy.
— Undei gagica ta acuma ?
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— Ce ? Ceai zis ? întreabă Sick Boy, perplex.
— Aia mică, blondă, cu careai fost aici noaptea 

trecută.
— Aaa, da, aia.
— Super pizdulice... dacămi permiţi, gen. Fără 

supărare, frate.
— Nu, nui problemă, frate. Ea ta pentru cinci

zeci de lire, fără mişto. Vocea lu Sick Boy scade.
— Pe bune ?
— Da. Fără chestii perverse, doar o tăvăleală 

normală. Te costă cincizeci de lire.
Numi puteam crede urechilor. Sick Boy nu glu

mea. Încercă săi facă lipeala lu Planeta maimuţelor 
cu micuţa Maria Anderson, pe care junkistuăstao 
tot futea de vreo câteva luni. Muistu voia so scoată 
la produs. Mi sa făcut silă de ce ajunsese să facă, 
ce ajunseserăm cu toţii şi iar am început săl invi
diez pe Spud.

Îl iau deo parte.
— Care pula meai treaba ?
— Treaba e că am grijă de numero uno. Carei 

problema ta ? De când teai făcut asistent social ?
— Da’ astai complet altceva. Nu ştiu ce pula 

mea tea apucat, frate, chiar nu ştiu.
— Deci acuma eşti Domnu Papagal Treaz, pula 

mea sau ce ?
— Nu, da’ io nam treabă cu alţi muişti.
— Fugi daici. Zimi acum că nu tu ai fost ăla 

care lai trimis pe Tommy la Seeker şi restu. 
Avea ochii foarte limpezi şi ameninţători, nea

tinşi de conştiinţă sau compasiune. Sentoarse şi 
mersenapoi la Planeta maimuţelor.

Am vrut să spun că Tommy a avut de ales ; 
micuţa Maria nu are. Da’ asta nar fi făcut decât 
să pornească o ceartă despre unde începe şi unde 
se termină alegerea. De câtencercări e nevoie pen
tru ca acest concept de alegere să fie scos din 
circulaţie ? Pula mea, tare aş vrea să ştiu. Pula 
mea, aş vrea să ştiu tot.
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Ca un făcut, Tommy intră în pub ; urmat de 
Premiu Doi, care era vraişte. Tommyncepuse să 
ia. Nu mai luase niciodată. Probabil că e vina noas
tră ; vina mea, probabil. Dintotdeauna, drogu lu 
Tommy fusese speedu. Lizzy la lovit sub centură. 
E foarte tăcut, foarte supus. Premiu Doi nu e.

— Rent Boy e cel mai tare ! Hei ! Mare muist mai 
eşti ! strigă el, strivindumi mâna.

În tot pubu răsună un cor de „Mark Renton e 
unu singur“. Bătrânu Willie Shane, fără dinţi, bagă 
tare. La fel şi bunicu lu Cerşetoru, un bătrânel 
muist tare de treabă, cu un singur picior. Cerşetoru 
şi doi din prietenii lui psihopaţi, pe care nici măcar 
nui cunosc, cântă, la fel şi Sick Boy şi Billy, chiar 
şi mama.

Tommy mă plesneşte pe spate.
— Frumoasă treabă, spune. 
După care :
— Ai ceva dava ?
Îi spun să uite de ea, so lase baltă cât mai poate. 

Îmi spune, aşa, pe un ton de cocoş, că se poate des
curca. Mi se pare cam mai auzit replicasta şinainte. 
Am băgato şi io şi probabil co so mai fac.

Sunt înconjurat de muiştii caremi sunt cei mai 
apropiaţi ; da’ niciodată nu mam simţit aşa singur. 
Niciodată de când mă ştiu.

Planeta maimuţelor sa strecurat şi el în gaşcă. 
Gându că muistuăla o fute pe micuţa Maria 
Anderson nu este foarte atrăgător din punct de 
vedere estetic. Gându că muistu se fute cu cineva 
nu este atrăgător din punct de vedere estetic. 
Dacăncearcă să vorbească cu mama, îi sparg făţău 
ăla de primată.

Andy Logan intră în pub. E un muist foarte 
exuberant, care duhneştea delicte minore şi a 
puşcărie. Pe Loags lam cunoscut acu vreo doi ani, 
când lucram amândoi ca îngrijitori la un teren de 
golf al conducerii locale, de unde scoteam bani fru
moşi. Controlorul de pe duba patrulei parcului ne 
băgase pe fir. Vremuri productive ; nu matingeam 
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niciodată de salariu. Îmi place de Loags, dar prie
tenia noastră na evoluat. Niciodată nu vorbea 
despre altceva decât despre vremurilealea.

Toată lumea a intrat în joc, în jocuăsta al rea
mintirii. Orice conversaţiencepea cu „ţiaduci aminte 
atunci când...“ şi acuma vorbeam de bietu Spud.

Flocksy intrăn cârciumă şi îmi făcu semn de 
la bar. Mă întrebă de dava. Sunt la dezintoxicare. 
Era ironic faptu că am fost prins furând cărţi, 
acum când încerc să fiu pe drumu cel bun. Da’ 
metadona asta mă omoară, pula mea. Îmi dă o 
stare de agitaţie. Ma apucat nasol acolo la librărie, 
când muistuăla cu faţă de cur a trebuit săncerce 
el să facă pe erou.

Îi spun lu Flocksy că sunt la recuperare şi el se 
cară imediat, fără să zică nimic.

Billy ma văzut vorbind cu el şil urmează afară, 
da’ mă duc după el şil prind de braţ.

— O săl rup pempuţituăla... şuieră el printre 
dinţi.

— Lasăl, en regulă. 
Flocksy sendepărtează, a uitat de toate astea, 

a uitat de toate, mai puţin de preocuparea heroi
nei.

— Pula mea de gunoi. Meriţi toate astea fiindco 
arzi cu infectuăla.

Merge înapoi şi seaşază, da’ numai pentru că 
le vede pe Sharon şi pe June venind pe drum.

Când o vede Begbie pe June în pub, îi aruncă 
o privire încruntată şi acuzatoare.

— Undei copilu ?
— E la sormea, spune June timidă.
Îşi întoarce dinspre ea ochii războinici, gura 

deschisă şi faţa îngheţată, încercând să absoarbă 
informaţia şi să decidă dacă se simte bine, rău sau 
e indiferent la toată povestea. Până la urmă, se 
întoarce spre Tommy şii spune cu afecţiune că e 
un mare muist.

Ceavem aici ? Pula mea, furia lu Billy cel băgă
reţ, un nenorocit de reacţionar. Sharon se uită la 


