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capitolul 1

22 iu nie 1911

În ziua în care re gele Ge orge al V-lea era în co ro nat la Westminister 
Abbey, la Lon dra, Billy Wil li ams co bora în mină, în Aberowen, în su dul 
Ţă rii Ga li lor.

Pe 21 iu nie 1911, Billy îm pli nise trei spre zece ani. Fu sese tre zit de ta tăl 
său. Me toda prin care ta tăl său tre zea oa me nii era mai de grabă efi ci entă de-
cât blândă. Îl bă tea pe Billy pe obraz, în ritm re gu lat, ferm şi in sis tent. Billy 
dor mea adânc şi în cercă să îl ig nore pen tru câ teva se cunde, dar bă tă ile de pe 
obraz con ti nu ară ne în tre rupt. Pe mo ment se mâ nie, apoi îşi aminti că tre-
buia să se tre zească, ba chiar că îşi do rea să se tre zească, şi des chise ochii, 
săltându-se brusc în ca pul oa se lor.

– Ora patru fix, spuse ta tăl său în timp ce ie şea din ca meră, tro pă ind pe 
scă rile din lemn pe mă sură ce co bora.

Billy în ce pea as tăzi munca de mi ner uce nic, cum fă cu seră ma jo ri ta tea 
băr ba ţi lor din acel oraş la vâr sta lui. Îşi do rea să se fi sim ţit ca un mi ner. 
Dar era ho tă rât să nu se facă de râs. Da vid Crampton plân sese în prima zi 
în care co bo râse în mină şi încă îi spu neau Day Plân gă cio sul, cu toate că 
avea do uă zeci şi cinci de ani acum şi era ve deta echi pei lo cale de rugby.

Era ziua de după sol sti ţiul de vară şi o rază de lu mină pă trun dea prin 
mica fe reas tră. Billy se uită la bu ni cul său, în tins lângă el. Ochii Bu ni cu lui 
erau des chişi. Se tre zea me reu îna in tea lui Billy; spu nea că bă trâ nii nu dorm 
prea mult.

Billy se ri dică din pat. Era doar în iz mene. Când vre mea era mai rece, 
dor mea şi cu că maşa pe el, dar Ma rea Bri ta nie se bucura de o vară în so rită, 
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cu nopţi blânde. Trase oala de noapte de sub pat şi îi dădu la o parte ca pa cul. 
Mă ri mea pe ni su lui său era ace eaşi, aşa că încă îi spu nea puţulică. Era ace laşi 
ciot ca de co pil. Spe rase că va în cepe să crească în noap tea de di na in tea zi lei 
sale de naş tere sau că va ob serva mă car un fir de păr ne gru pe lângă, dar fu 
de za mă git. Pri e te nul lui cel mai bun, Tommy Grif fiths, care se năs cuse în 
ace eaşi zi, era alt fel: avea deja vo cea în schim bare şi un puf în tu ne cat dea su-
pra bu zei su pe ri oare, iar puţulica lui era ca cea a unui băr bat. Era umi li tor.

În timp ce fo lo sea oala de noapte, Billy se uită pe fe reas tră. Tot ce pu tea 
să vadă era dea lul ce nu şiu, o mo vilă gri-ar gi loasă plină de re sturi, de şe uri 
de la mina de căr bune, în mare parte ar gilă şi gre sii. Aşa arăta pă mân tul în 
ziua a doua a Fa ce rii, se gândi Billy, îna inte ca Dum ne zeu să spună: „Să dea 
Pă mân tul din sine ver deaţă“. O adi ere uşoară purtă pul be rea fină şi nea gră 
de pe mo vilă spre şi ru rile de case.

În ca meră era şi mai pu ţin de vă zut. Acesta era dor mi to rul din spate, un 
spa ţiu în gust, su fi ci ent de mare pen tru a în că pea un sin gur pat, un cu făr cu 
ser tare şi ve chea ladă a bu ni cu lui. Pe pe rete se afla un ba ro me tru de co rat 
pe care scria:

CREDE ÎN DOMNUL NOSTRU
IISUS HRISTOS

ŞI VEI FI
MÂNTUIT

Nu exista nicio oglindă.
Una din tre uşi du cea spre ca pul scă ri lor, iar cea laltă spre dor mi to rul din 

faţă, care nu pu tea fi ac ce sat de cât tre când prin acesta. Era mai mare şi avea 
loc pen tru două pa turi. Mama şi Tata dor meau acolo – şi su ro rile lui Billy 
dor mi seră acolo, cu ani în urmă. Cea mai mare, Ethel, nu mai lo cuia acum 
acolo, iar ce le lalte trei mu ri seră, una de văr sat de vânt, alta de tuse mă gă-
rească, iar cea de-a treia de dif te rie. Mai avu sese şi un frate mai mare, cu 
care Billy dor mise în ace laşi pat îna inte să vină Bu ni cul. Wesley fu sese nu-
mele lui şi fu sese omo rât în mină de un va go net care o lu ase la vale, o roabă 
pen tru trans por tat căr bune.

Billy îşi trase bluza pe el. Era cea pe care o pur tase la şcoală cu o zi îna-
inte. Azi era joi, iar el îşi schimba bluza doar du mi nica. To tuşi, avea o nouă 
pe re che de pan ta loni, pri mii lui pan ta loni lungi, din bum bac im per me a bil – 
i se spu nea mo les chin. Erau sim bo lul pă trun de rii lui în lu mea băr ba ţi lor şi 
îi îm brăcă mân dru, bucurându-se de gre u ta tea mas cu lină a ma te ri a lu lui. Îşi 
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puse o cu rea groasă din pi ele şi se în călţă cu bo can cii ră maşi de la Wesley, 
după care co borî scă rile.

Par te rul lo cu in ţei era ocu pat de ca mera de zi, o în că pere de 15 metri 
pă traţi, cu o masă în mij loc, un şe mi neu într-o parte şi un co vor ţe sut de 
mână ce aco pe rea po deaua din pia tră. Tata stă tea la masă ci tind un exem-
plar vechi din Daily Mail, cu o pe re che de oche lari agă ţaţi la ră dă cina na su-
lui său lung şi as cu ţit. Mama pre gă tea cea iul. Lăsă jos ceai ni cul abu rind şi îl 
să rută pe Billy pe frunte, apoi spuse:

– Ce face mi cul meu băr bat de ziua lui?
Billy nu răs punse. „Mi cul“ suna des tul de du re ros pen tru că era într-ade-

văr mic, iar „băr bat“ era la fel de ne plă cut la auz, pen tru că nu era încă băr-
bat. Se duse în chicineta din fun dul ca sei. Scu fundă un cas tron în bu to iul cu 
apă, se spălă pe faţă şi pe mâini şi aruncă apa fo lo sită în chi u veta în gustă de 
pia tră. Chicineta avea un ca zan de cu pru sub care se afla un gră tar pen tru 
foc, dar nu era fo lo sit de cât în seara de îm bă iere, care era sâm băta.

Li se pro mi sese că vor avea apă cu rentă în cu rând, iar unele case de mi-
neri o aveau deja. Pen tru Billy era o mi nune ca oa me nii să poată lua o cană 
de apă rece şi cu rată doar ră su cind un ro bi net, fără să care cu gă leata de la 
pompa din stradă. Dar con ducta de apă nu ajun sese încă pe Wel lin gton 
Row, unde lo cuia fa mi lia Wil li ams.

Se în toarse în su fra ge rie şi se aşeză la masă. Mama puse în drep tul lui o 
cană mare de ceai cu lapte deja în dul cit. Tăie două fe lii groase de pâine de 
casă şi scoase o bu cată de un tură din că mara de sub scări. Billy îşi îm pre ună 
mâi nile, în chise ochii şi spuse:

– Mulţumescu-Ţi, Doamne, pen tru această mân care. Amin.
Apoi sorbi din ceai şi în tinse un tura pe pâine.
Ochii al baştri şi spă lă ciţi ai ta tă lui său îl pri viră pe dea su pra zi a ru lui.
– Pune-ţi nişte sare pe pâine, spuse el. O să tran spiri sub pă mânt.
Ta tăl lui Billy era re pre zen tan tul mi ne ri lor, an ga jat al Fe de ra ţiei Mi ne ri lor 

din So uth Wa les, cel mai pu ter nic sin di cat de breaslă din Ma rea Bri ta nie, cum 
îi plă cea să amin tească de fi e care dată când avea oca zia. Era ştiut sub nu mele 
de Dai Sin di cat. Mulţi băr baţi erau nu miţi Dai (pro nun ţat chiar cum se scrie), 
pre scurtare de la Da vid, sau Dafydd în ga leză. Billy în vă ţase la şcoală că Da-
vid era un nume ce le bru în Ţara Ga li lor, pen tru că era nu mele sfân tu lui pro-
tec tor al ţă rii, la fel ca Pa trick în Ir landa. Toţi cei cu nu mele Dai se de o se beau 
unul de al tul nu prin nu mele lor de fa mi lie – aproape toţi din oraş aveau nu-
mele de fa mi lie Jones, Wil li ams, Evans sau Mor gan –, ci printr-o po re clă. 
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Nu mele ade vă rate erau ra re ori fo lo site – doar atunci când exista o al ter na-
tivă co mică. Billy era Wil liam Wil li ams, aşa că i se spu nea Billy Du blu.

Fe me i lor li se dă dea une ori po re cla so ţu lui, aşa că Mama era cu nos cută 
sub nu mele de doamna Dai Sin di cat.

Bu ni cul co borî în timp ce Billy mânca a doua fe lie de pâine cu un tură. 
În ciuda vre mii calde, era îm bră cat cu ha ină şi cu vestă. După ce se spălă pe 
mâini, se aşeză în faţa lui Billy, de par tea cealaltă a me sei.

– Nu mai fi aşa emo tiv, spuse el. Eu am co bo rât în mină când aveam 
zece ani. Iar ta tăl meu a fost co bo rât în mină, că rat în spate de ta tăl lui, când 
avea cinci ani şi lu cra de la şase di mi neaţa până la şapte seara. Din oc tom-
brie până în mar tie nu apuca să vadă lu mina soa re lui.

– Nu am emo ţii, spuse Billy.
Nu era ade vă rat. Era în cre me nit de frică.
Ori cum, Bu ni cul era bla jin şi nu in sista să aibă drep tate. Billy îl plă cea pe 

Bu ni cul. Mama se purta cu Billy de parcă ar fi fost un co pi laş, iar Tata era 
rece şi sar cas tic, dar Bu ni cul era to le rant şi îi vor bea lui Billy ca unui adult.

– I-auzi aici, spuse Tata.
Nu cum păra nici o dată zi a rul Mail, o spur că ciune de dreapta, dar câ te o-

dată adu cea acasă o co pie lu ată de la alt ci neva şi ci tea din ziar cu voce dis-
pre ţu i toare, bat jo co rind pro stia şi min ciuna cla sei con du că toare.

– „Lady Di ana Manners a fost cri ti cată pen tru că a pur tat ace eaşi ro chie 
la două ba luri di fe rite. Fiica mai tâ nără a du ce lui de Rutland a pri mit pre miul 
pen tru «cel mai fru mos cos tum de damă» la Ba lul Savoy, pen tru cor se tul 
strâmt, fără umeri, şi fusta cloş, câş ti gând două sute cinci zeci de gui nee.“

Co borî pu ţin zi a rul şi spuse:
– Atâta câş tig eu în cinci ani, Billy, bă iete.
Citi mai de parte:
– „Dar a atras ne mul ţu mi rea cu nos că to ri lor de modă pur tând ace eaşi 

ro chie la pe tre ce rea lor du lui Winterton şi a lui F.E. Smith de la ho te lul 
Claridge. «Nu te poţi să tura de ceva bun», a spus lu mea.“

Ri dică ochii din ziar şi spuse:
– Ai face bine să îţi schimbi ro chiţa, mamă, ca să nu atragi ne mul ţu mi-

rea cu nos că to ri lor de modă.
Mama nu se amuză câ tuşi de pu ţin. Purta o ro chie de lână ve che, cu 

coa tele pe ti cite şi cu pete la sub su ori.
– Dacă aş avea două sute cinci zeci de gui nee, aş arăta mai bine de cât 

Lady Di ana Muck, spuse ea, nu fără amă ră ciune.
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– E ade vă rat, spuse Bu ni cul. Cara e fost me reu cea mai fru moasă – la fel 
ca mama ei.

Nu mele Ma mei era Cara. Bu ni cul se în toarse spre Billy şi spuse:
– Bu nica ta era ita li ancă. Nu mele ei era Ma ria Ferrone.
Billy ştia deja asta, dar Bu ni cu lui îi plă cea să re pete po veşti cu nos cute.
– De la ea are mama ta pă rul ne gru şi lu cios şi ochii negri şi fru moşi – şi 

sora ta la fel. Bu nica ta era cea mai fru moasă fe meie din Cardiff – şi era a mea!
De o dată se în tristă.
– Ce vre muri, spuse el în cet.
Tata se strâmbă dez a pro ba tor – vor bele as tea su ge rau do rinţe tru peşti –, 

dar pe Mama o binedispuseră com pli men tele ta tă lui ei şi zâmbi în timp ce 
îi puse în faţă far fu ria cu mi cul de jun.

– O, da, spuse ea, eu şi sora mea eram con si de rate foarte fru moase. Le-am 
fi ară tat noi du ci lor ce în seamnă o fată fru moasă dacă am fi avut bani de 
mă tă suri şi dan tele.

Billy era sur prins. Nu se gân dise nici o dată la mama sa ca fi ind fru-
moasă sau al tcumva, deşi – când se îm brăca pen tru a merge du mi nica la 
bi se rică – arăta re mar ca bil, mai ales cu pă lă rie. Bă nuia că fu sese cândva o 
fată fru moasă, dar era greu de ima gi nat.

– Şi nu doar asta, spuse Bu ni cul. Cei din fa mi lia bu ni cii tale erau şi is-
teţi. Cum na tul meu a fost mi ner, dar s-a lă sat de me se rie şi a des chis o ca-
fe nea în Tenby. Asta da via ţă – brize ma rine şi ni mic alt ceva de fă cut de cât 
ca fea şi nu mă rat bani.

Tata citi încă un ar ti col.
– „Ca parte din pre gă ti rile pen tru în co ro nare, Pa la tul Buckingham a 

scos o carte cu in struc ţi uni de 212 pa gini.“
Se uită pe dea su pra zi a ru lui.
– Billy, să le spui asta ce lor din mină as tăzi. Vor fi li niş tiţi să ştie că ni-

mic nu e lă sat la voia în tâm plă rii.
Pe Billy nu îl in te resa Casa Re gală. Lui îi plă ceau po veş tile cu aven turi 

care se pu bli cau în Mail, des pre bă ie ţii din echi pele de rugby de la şco lile 
pu blice care prin deau spi oni ger mani. Din câte se spu nea în ziar, ase me nea 
spi oni erau in fil traţi prin fi e care oraş din Ma rea Bri ta nie, deşi nu pă rea să 
fie vre u nul în Aberowen, spre dez a mă gi rea sa.

Billy se ri dică în pi cioare.
– Dau o fugă până la stradă, anunţă el.
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Ieşi din casă pe uşa din faţă. „A da o fugă până la stradă“ era un eu fe-
mism fo lo sit în fa mi lie pen tru a anunţa că mergi la to a letă, care se afla pe la 
ju mă ta tea aleii Wel lin gton. Era o şan drama joasă din că ră midă, cu aco pe riş 
din fier în cre ţit, con stru ită dea su pra unei gropi adânci în pă mânt. Ca bina 
era îm păr ţită în două com par ti mente, unul pen tru băr baţi şi ce lă lalt pen tru 
fe mei. Fi e care com par ti ment avea câte două clo sete, pen tru ca oa me nii să 
poată in tra câte doi. Ni meni nu ştia de ce con struc to rii le aran ja seră în fe lul 
acela, dar toată lu mea în cerca să facă faţă situa ţiei în cel mai bun fel. Băr ba ţii 
ţi neau pri vi rea îna inte fără să spună ni mic, iar fe me ile – după cum au zise 
Billy de multe ori – îşi ţi neau de urât pă lă vră gind. Mi ro sul era foarte greu de 
su por tat, chiar dacă erai ne voit să îl simţi în fi e care zi din via ţa ta. Billy în-
cerca să re spire cât pu tea de pu ţin cât timp se afla înă un tru şi ie şea de acolo 
dor nic să tragă în piept aer cu rat. Groapa era astu pată pe ri o dic de un băr bat 
pe nume Dai Gu no ie rul.

Când Billy se în toarse acasă, fu plă cut sur prins să o gă sească la masă pe 
sora lui, Ethel.

– La mulţi ani, Billy! strigă ea. Am vrut să vin să te pup îna inte să co bori 
în mină.

Ethel avea opt spre zece ani, iar lui Billy nu-i ve nea de loc greu să-i re-
marce fru mu se ţea. Pă rul ei ne gru ca ma ho nul avea bu cle în că pă ţâ nate, iar 
ochii negri scli peau ne as tâm pă raţi. Poate că Mama ară tase cândva la fel. 
Ethel purta o ro chie sim plă, nea gră, şi o bo netă albă din bum bac – cos tu-
ma ţia de me na jeră de care era foarte mân dră.

Billy o adora pe Ethel. Pe lângă fap tul că era fru moasă, avea sim ţul umo ru-
lui, era is teaţă şi cu ra joasă, iar câ te o dată îi mai şi răs pun dea Ta tei. Ea îi spu-
sese lui Billy lu cruri pe care ni meni alt ci neva nu voia să i le ex plice, cum ar fi 
epi so dul lu nar al fe me i lor, pe care ele îl nu meau „bles te mul“, dar şi în ce con-
sta in frac ţi u nea de in de cenţă pu blică care îl fă cuse pe vi ca rul an gli can să plece 
din oraş în aşa mare grabă. Fu sese cea mai bună din clasă în fi e care an de 
şcoală, iar eseul ei Ora şul sau sa tul meu câş ti gase pre miul în tâi într-un concurs 
or ga ni zat de So uth Wa les Echo. Pri mise un exemplar al Atla su lui lu mii.

Îl pupă pe Billy pe obraz.
– I-am zis doam nei Jevons, me na jera-şefă, că nu mai e cremă de pan-

tofi, aşa că tre buie să trec prin oraş ca să cum păr.
Ethel lo cuia şi lu cra la Tŷ Gwyn, uri aşa pro pri e ta tea a con te lui 

Fitzherbert, aflată la o milă dis tanţă de munte. Îi dădu lui Billy ceva în ve lit 
într-o cârpă cu rată.
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– Am fu rat o pră ji tură pen tru tine.
– O, mul ţu mesc, Eth! spuse Billy.
Lui Billy îi plă ceau mult pră ji tu rile.
– Să ţi-o pun în pa chet? în trebă Mama.
– Da, te rog.
Mama scoase o cu tie de ta blă din du lap şi puse pră ji tura înă un tru. Mai 

tăie apoi două fe lii de pâine, le unse cu un tură, le pre sără cu sare şi le băgă în 
cu tie. Toţi mi ne rii aveau o cu tie de ta blă pen tru pa chet. Dacă ar fi luat mân-
ca rea în fă şu rată în cârpă, şoa re cii ar fi mân cat-o pe toată îna inte de prânz.

– Când o să vii acasă cu prima leafă, o să ai la pa chet şi o fe lie de şuncă 
fi artă.

Billy nu avea să câş tige foarte mult la în ce put, dar – chiar şi aşa – îm bu-
nă tă ţea ni ve lul de trai al fa mi liei. Se în treba câţi bani de bu zu nar o să îi lase 
Mama şi dacă va pu tea să strângă în dea juns pen tru a-şi lua o bi ci cletă, lu-
crul pe care şi-l do rea cel mai mult.

Ethel se aşeză la masă. Tata i se adresă:
– Ce mai e nou pe la co nac?
– Li nişte şi pace, spuse ea. Con tele şi prin ţesa sunt la Lon dra pen tru în-

co ro nare. Se uită la cea sul de pe eta jeră. În cu rând tre buie să se tre zească – 
tre buie să ajungă de vreme la ca te drală. Ei nu o să-i placă – nu e obişnuită cu 
tre zi tul de vreme –, dar nu poate să în târ zie la rege.

So ţia con te lui, Bea, era o prin ţesă ru soaică foarte dis tinsă.
– O să vrea să prindă locuri în faţă, ca să vadă eve ni men tul, spuse Tata.
– A, nu, nu ai voie să stai unde ai tu chef, spuse Ethel. Au fă cut co mandă 

spe ci ală pen tru şase mii de jil ţuri din ma hon, cu nu mele in vi ta ţi lor scrise pe 
spate cu li tere au rite.

– Ei bine, asta este o ri sipă! Ce-o să facă cu ele după aceea? spuse Bu ni cul.
– Nu ştiu. Poate că fi e care o să îşi ia sca u nul acasă, ca amin tire.
– Spune-le să tri mită câ teva şi aici. Sun tem nu mai cinci şi ma ica-ta e 

ne vo ită să stea în pi cioare, spuse Tata sec.
Când Tata era glu meţ, to nul lui as cun dea de fapt o ne mul ţu mire. Ethel 

sări re pede în pi cioare.
– Îmi pare rău, mamă, nu mi-am dat seama.
– Stai acolo, că am prea multă treabă ca să stau jos, îi spuse Mama.
Cea sul bătu ora cinci.
– Billy, bă iete, ar fi bine să ajungi acolo mai de vreme. Să în cepi aşa cum 

ai de gând să con ti nui.
Billy se ri dică în pi cioare ezi tând şi îşi luă cu tia de ta blă.
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Ethel îl pupă încă o dată, iar Bu ni cul dădu mâna cu el. Tata îi dădu două 
pi ro ane ru gi nite şi pu ţin în do ite.

– Pune-le în bu zu na rele de la pan ta loni, îi spuse el.
– Pen tru ce? în trebă Billy.
– Ai să vezi, răs punse Tata zâm bind.
Mama îi dădu o sti clă de un li tru cu dop în şu ru ba bil, plină cu ceai rece 

în dul cit ames te cat cu lapte, şi îi spuse:
– Billy, să ţii minte: Ii sus e me reu cu tine, chiar şi în mină.
– Da, mamă.
Îi zări o la crimă în ochi şi se în toarse re pede cu spa tele, pen tru că îl fă-

cea şi pe el să lă cri meze. Îşi luă basca din cui.
– Hai că am ple cat, spuse el ca şi cum ar fi ple cat la şcoală, apoi trecu 

pra gul.
Vara fu sese în so rită şi căl du roasă până atunci, dar în ziua aceea era în-

no rat şi pă rea că va ploua. Tommy stă tea spri ji nit de zi dul ca sei, aş tep tând.
– Hei, hei, Billy! spuse el.
– Hei, hei, Tommy!
Mer seră pe stradă unul lângă al tul.
Billy în vă ţase la şcoală că Aberowen fu sese cândva un mic târg unde se 

în tâl neau fer mi e rii din îm pre ju rimi. Din ca pă tul aleii Wel lin gton pu teai ve-
dea ve chiul cen tru co mer cial, cu ţarcurile des chise ale obo ru lui de vite, clă-
di rea pen tru schimb de lână şi bi se rica an gli cană, toate pe o sin gură parte a 
râ u lui Owen, care era ceva mai mare de cât un pâ râu.

Acum o cale fe rată tra versa oră şe lul ca o rană, du când că tre in tra rea în 
mină. Ca sele mi ne ri lor se în tin se seră pe toată va lea, sute de case din pia tră 
ce nu şie, cu aco pe ri şuri fu mu rii din pia tră ga leză. Erau con stru ite în rân-
duri şer pu ite ce ur mă reau con tu rul ver san tu lui, iar rân du rile erau in ter sec-
tate de străzi scurte, ce se avân tau spre fun dul văii.

– Cu cine crezi că vei lu cra? în trebă Tommy.
Billy ri dică din umeri. Bă ie ţii noi erau daţi în pri mire mais tru lui mi ner.
– Nu am de unde să ştiu.
– Sper să mă tri mită la graj duri.
Lui Tommy îi plă ceau caii. Vreo cinci zeci de po nei tră iau în mină. Tră-

geau pe şine va go ne tele pe care mi ne rii le um pleau cu căr buni.
– Ce fel de muncă ai vrea să faci?
Billy spera să nu i se dea de fă cut ceva ce ar fi fost prea greu pen tru con-

di ţia lui fi zică de co pil, dar nu voia să re cu noască asta.
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– Să ung ro ţile va go ne te lor, răs punse el.
– De ce?
– Pare ceva uşor de fă cut.
Trecură pe lângă şcoala unde de u năzi fu se seră elevi. Era o clă dire vic to ri-

ană cu fe res tre ar cu ite, ca o bi se rică. Fu sese con stru ită de fa mi lia Fitzherbert, 
după cum le amin tea di rec to rul în truna. Con tele încă nu mea pro fe so rii şi 
de ci dea pro grama. Pe pe reţi se aflau pic turi ale vic to ri i lor mi li tare ale Ma rii 
Bri ta nii, iar mă re ţia ţă rii era un su biect recurent.

La lec ţia de Scrip tură cu care în ce pea fi e care zi era pre dată doc trina 
strict an gli cană, chiar dacă aproape toţi co piii pro ve neau din fa mi lii de non-
con for mişti. Exista un co mi tet ad mi nis tra tiv al şco lii în care Tata era mem-
bru, dar acesta nu avea de cât pu te rea de a sfă tui. După pă re rea Ta tei, con tele 
trata şcoala ca şi cum ar fi fost pro pri e ta tea lui per so nală. În ul ti mul an de 
şcoală, Billy şi Tommy în vă ţa seră prin ci pi ile mi ne ri tu lui, în timp ce fe tele 
în vă ţa seră să coasă şi să gă tească. Billy fu sese sur prins să afle că pă mân tul de 
sub el era al că tuit din pă turi for mate din di fe rite ti puri de sol, ca un teanc 
de san dviciuri.

Un strat de căr bune – o ex pre sie pe care Billy o au zise toată via ţa lui fără 
să o în ţe leagă – era o ast fel de pă tură. I se mai spu sese des pre căr buni că erau 
al că tu iţi din frunze moarte şi din alte ma te rii ve ge tale acu mu late de-a lun-
gul mi i lor de ani şi pre sate de gre u ta tea pă mân tu lui de dea su pra. Tommy, al 
că rui tată era ateu, zi cea că asta de mon stra că Bi blia nu spu nea ade vă rul, în 
timp ce ta tăl lui Billy spu nea că asta era doar o in ter pre tare.

Şcoala era goală la acea oră, iar lo cul de joacă era pus tiu. Billy se sim ţea 
mân dru că ter mi nase cu şcoala, deşi într-o oa re care mă sură ar fi pre fe rat să 
se în toarcă la şcoală de cât să se ducă în mină.

Pe mă sură ce se apro piau de in tra rea în mină, stră zile se um pleau de mi-
neri, fi e care ducându-şi cu tia sa de ta blă şi sti cla cu ceai. Toţi erau îm bră caţi 
la fel, în cos tume vechi pe care ur mau să şi le dea jos odată ajunşi la muncă. 
Unele mine erau foarte reci, dar Aberowen era o mină căl du roasă, aşa că oa-
me nii lu crau în chi loţi şi în cizme sau în nişte pan ta loni scurţi din bum bac 
gros pe care îi nu meau „iz mene de sur ghiun“. Toţi pur tau cas chete tot tim-
pul, pen tru că ta va nul tu ne lu lui era jos şi era uşor să te lo veşti la cap.

Pe dea su pra ca se lor, Billy pu tea ve dea un scri pete, pre cum şi un turn cu 
două roţi în vârf, învârtindu-se în di rec ţii opuse şi tră gând ca blu rile care ri-
di cau sau co bo rau ca bina as cen so ru lui mi nei. Struc turi si mi lare pu teau fi 
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în tâl nite în ma jo ri ta tea oră şe le lor din So uth Wa les, la fel cum tur lele bi se ri-
ci lor do mi nau li nia ori zon tu lui în sa tele de fer mi eri. Alte clă diri erau răs fi-
rate pe lângă in tra rea în mină, ca şi cum ar fi că zut din cer la în tâm plare: 
lam pis te ria, bi ro u rile mi nei, fie ră ria, di verse ma ga zine. Că ile fe rate se fu ri-
şau prin tre clă diri. Pe te re nul cu de şe uri se aflau va go nete stri cate, buş teni 
vechi şi cră paţi, saci fu ra jeri şi teancuri de ma şi nă rii ru gi nite, ie şite din uz, 
to tul aco pe rit cu un strat de praf de căr bune. Tata spu nea me reu că ar exista 
mai pu ţine ac ci dente dacă mi ne rii ar fi mai or do naţi.

Billy şi Tommy in trară în bi ro u rile mi nei. În ca mera din faţă se afla 
Arthur „Pes tri ţul“ Lle wel lyn, un func ţionar nu cu mult mai în vâr stă de cât 
ei. Bluza lui albă avea un gu ler mur dar şi man şete. Erau aş tep taţi. Ta ţii lor 
aran ja seră deja ca ei să în ceapă munca în ziua aceea. Pes tri ţul le scrise nu-
mele într-un re gis tru, apoi îi duse în bi roul di rec to ru lui mi nei.

– Tâ nă rul Tommy Grif fiths şi tâ nă rul Billy Wil li ams, dom nule Mor gan, 
spuse el.

Maldwyn Mor gan era un bărbat înalt, îm bră cat într-un cos tum ne gru. 
Nu avea praf de căr bune pe man şete. Obra jii ro za lii îi erau ne tezi, ceea ce 
în semna că se ră dea zil nic. Di ploma lui de in gi ner atârna pe pe rete, pusă 
într-o ramă, iar me lo nul lui – cea laltă em blemă a sta tu tu lui său – era ex-
pus în cu ie rul de lângă uşă. Spre sur priza lui Billy, nu era sin gur. Lângă el 
stă tea un per so naj încă şi mai spec ta cu los: Perceval Jones, pre şe dinte la 
Cel tic Minerals, com pa nia care de ţi nea şi co or dona mina din Aberowen, 
pre cum şi multe al tele. Un om mic de sta tură şi agre siv, că ruia mi ne rii îi 
spu neau Na po leon. Purta ha ine de di mi neaţă – un frac ne gru şi pan ta-
loni gri cu dungi – şi nu îşi dă duse jos jo be nul ne gru. Jones se uită în silă 
la bă ieţi.

– Grif fiths, spuse el, taică-tu este un re vo lu ţionar so ci a list.
– Da, dom nule Jones, spuse Tommy.
– Şi ateu.
– Da, dom nule Jones.
Îşi în toarse apoi pri vi rea că tre Billy.
– Şi taică-tu este func ţionar la Fe de ra ţia Mi ne ri lor din So uth Wa les.
– Da, dom nule Jones.
– Nu-mi plac so ci a liş tii. Ateii sunt sor tiţi să în dure veş nic chi nu rile ia-

du lui. Iar mem brii de sin di cat sunt tot ce poate fi mai rău.
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Se uită urât la ei, dar nu puse nicio în tre bare, aşa că Billy nu spuse ni mic.
– Nu vreau be lele, con ti nuă Jones. În Va lea Rhondda mi ne rii sunt în 

grevă de pa tru zeci şi trei de săp tă mâni, din ca uza unor oa meni care îi 
stâr nesc, ca taică-tu.

Billy ştia des pre greva de la Rhondda că nu fu sese ca u zată de scan da la-
gii, ci de pro pri e ta rii mi nei Ey, din Penygraig, care îi dă du seră afară pe mi-
neri. Dar îşi ţinu gura.

– Aveţi de gând să îmi fa ceţi be lele? Arătă cu de ge tul spre Billy, ceea ce 
îl făcu pe bă iat să tre mure: Ţi-a zis cumva taică-tu să îţi aperi drep tu rile cât 
lu crezi pen tru mine?

Billy în cercă să se gân dească, deşi îi era greu când Jones se uita la el 
ame nin ţă tor. Tata nu spu sese prea multe în di mi neaţa aceea, dar cu o seară 
îna inte îi dă duse un sfat.

– Vă rog, dom nule, mi-a zis doar atât: „Nu fi obraz nic cu şe fii, asta e 
treaba mea“.

În spa tele lui, Lle wel lyn Pes tri ţul rânji pe fu riş.
Perceval Jones nu era amu zat.
– Săl ba tic ne o bră zat! spuse el. Dar dacă nu te pri mesc să lu crezi, toată 

va lea o să in tre în grevă.
Billy nu se gân dise la asta. Era el atât de im por tant? Nu, dar mi ne rii ar fi 

pu tut face grevă opunându-se prin ci pi u lui în sine, ca un co pil de-al func-
ţiona ri lor lor să aibă de su fe rit. Era la muncă de cinci mi nute şi sin di ca tul 
deja îi lua apă ra rea.

– Du-i de aici, spuse Jones.
Mor gan dădu din cap.
– Du-i afară, Lle wel lyn, îi spuse el Pes tri ţu lui. Rhys Price o să aibă grijă 

de ei.
Billy oftă în si nea lui. Rhys Price era unul din tre cei mai ne su fe riţi maiştri 

mi neri. Pu sese ochii pe Ethel cu un an în urmă, iar ea îl re fu zase ca te go ric. 
Fă cuse la fel cu ju mă tate din băr ba ţii din Aberowen, nu mai că Price nu se 
îm pă case uşor cu ideea.

Pes tri ţul ri dică brusc din băr bie:
– Afară, spuse el ve nind în urma lor. Aş tep taţi-l aici pe dom nul Price.
Billy şi Tommy ie şiră din clă dire şi se spri ji niră de zid, lângă uşă.
– I-aş da un pumn lui Na po leon în burta lui grasă, spuse Tommy. Ce 

ca pi ta list ne no ro cit!



Ken Follett

26

– Mda, mor măi Billy, deşi nu se gân dea la asta.
Peste un mi nut apăru şi Rhys Price. Ca toţi ma iş trii, purta o pă lă rie cu 

vâr ful ro tun jit, nu mită gam betă, care era mai scumpă de cât o bască de mi-
ner, dar mai ief tină de cât un me lon. În bu zu na rele ves tei avea un car ne ţel şi 
un cre ion şi ţi nea în mână o ri glă. Price avea obra jii aco pe riţi de o barbă 
scurtă, nea gră, şi strun gă reaţă. Billy ştia că este un tip is teţ, dar şme cher.

– Bună di mi neaţa, dom nule Price, spuse Billy.
Price îl privi cu sus pi ci une.
– Ce treabă ai tu să-mi dai mie bună di mi neaţa, Billy Du blu?
– Dom nul Mor gan a zis să co bo râm în mină cu dum nea voas tră.
– Chiar aşa?
Price avea obi ce iul să îşi în toarcă pri vi rea în stânga şi în dreapta şi câ te-

o dată şi în spate, ca şi cum s-ar fi aş tep tat la vreun pe ri col ce ar fi pu tut veni 
de ori unde.

– Vom ve dea, spuse el uitându-se în sus că tre scri pete, de parcă ar fi că u-
tat o ex pli ca ţie acolo. Nu am timp de voi.

Apoi in tră în bi rou.
– Sper că o să pună pe alt ci neva să ne ducă jos, spuse Billy. Îi urăşte pe 

cei din fa mi lia mea pen tru că soră-mea l-a re fu zat.
– Soră-ta se crede prea bună pen tru băr ba ţii din Aberowen, spuse Tommy, 

re pe tând în mod evi dent ceea ce au zise în altă parte.
– Chiar este mai bună de cât ei, spuse Billy ho tă rât.
Price ieşi din nou.
– Bun, hai deţi în coace, spuse el în timp ce o luă din loc cu paşi re pezi.
Bă ie ţii îl ur mară în lam pis te rie. Lămparul îi dădu lui Billy un fe li nar lu-

cios din cu pru, pe care acesta şi-l agăţă la cu rea cum îl pur tau băr ba ţii.
În vă ţase des pre fe li na rele mi ne ri lor când era la şcoală. Prin tre pe ri co lele 

mi ne ri tu lui se nu măra şi ga zul me tan, un gaz in fla ma bil eli mi nat din stra-
turile de căr bune. Oa me nii îi zi ceau grizu şi pă rea să fie ca uza tu tu ror ex-
plozi i lor sub te rane. Mi nele ga leze erau re nu mite pen tru ga zele de ga jate. 
Lăm pa şul era in ge nios pro iec tat, în aşa fel în cât să nu aprindă grizul. De fapt, 
dacă fla căra lăm pii îşi schimba forma, mi ne rii îşi dădeau seama de existenţa 
emi siei de gaze – pen tru că grizul nu avea mi ros.

Dacă lampa se stin gea, mi ne rul nu pu tea să o aprindă sin gur. Era in ter-
zis să porţi la tine chi bri turi, iar fe li na rul era în cu iat pen tru a descuraja 
în căl ca rea aces tei re guli. Dacă lampa se stin gea, tre buia dusă într-un punct 
de lu mi nare, care era pla sat de obi cei în ca păt de tot, lângă pu ţul mi nei. 
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Asta pre su pu nea să mergi pe jos cale de-o milă, poate chiar mai mult, dar 
evi ta rea unei ex plo zii sub te rane me rita acest efort. La şcoală, bă ie ţi lor li se 
spu nea că asta era o me todă prin care an ga ja to rii îşi ex pri mau grija faţă de 
an ga ja ţii lor – ca şi când, după cum spu nea Tata, nu era un be ne fi ciu pen tru 
an ga ja tori să pre vii ex plo zi ile, stag na rea lu cră ri lor şi dă râ ma rea tu ne le lor.

După ce îşi luau lăm pile, băr ba ţii stă teau la coadă pen tru a in tra în as-
cen sor. Avi zi e rul era pla sat efi ci ent de-a lun gul co zii care se forma. Scrise 
de mână sau im pri mate gro so lan, afi şele anun ţau me ci uri de cri chet, de 
darts, un bri ceag pier dut, un re ci tal al Co ru lui de băr baţi din Aberowen şi 
un se mi nar pe baza te o riei ma te ri a lis mu lui is to ric a lui Karl Marx la bi-
blioteca lo cală. Dar ma iş trii nu erau ne vo iţi să aş tepte, aşa că Price îşi făcu 
drum până în faţă, ur mat de cei doi bă ieţi.

Ca ma jo ri ta tea mi ne lor, Aberowen deţinea două pu ţuri, fi e care având 
pla sate ven ti la toare pen tru a pune în cir cu la ţie ae rul, la un ca păt înă un tru, 
iar la ce lă lalt în afară. Pa tro nii dă deau nume ciu date pu ţu ri lor, iar cele de 
acolo erau nu mite Pyramus şi Thisbe. Cel de lângă ei, Pyramus, era pre-
vă zut cu ven ti la to rul care du cea ae rul în sus, iar Billy simţi cu ren tul de aer 
cald care ve nea din mină.

Cu un an în urmă, Billy şi Tommy se ho tă râ seră să se uite în tu ne lul sis-
te mu lui de ven ti la ţie. În lu nea Paş te lui, când oa me nii nu erau la muncă, se 
fu ri şa seră pe lângă paz nic, se strecura seră pe lângă te re nul cu de şe uri până 
la in tra rea în mină, apoi să ri seră gar dul de pro tec ţie. Gura de ae ri sire nu 
era în în tre gime îm prej mu ită de gri la jul as cen so ru lui şi re u şi seră să se 
aşeze pe burtă şi să se uite peste mar gine. Se hol ba seră fas ci naţi şi plini de 
spaimă la ga ura adâncă, iar Billy sim ţise că i se strânge sto ma cul. În tu ne ri-
cul pă rea in fi nit. Îl în cer case o tre să rire de bucurie pen tru fap tul că nu tre-
buia să co boare acolo şi pe de altă parte de groază, pen tru că într-o zi avea 
să fie ne voit să o facă. Arun ca seră o pia tră înă un tru şi as cul ta seră cum se 
lo veşte de pe re ţii de lemn ai tu ne lu lui şi de că ră mi zile de pe mar gi nea gu rii 
de ae ri sire. Li se pă ruse un in ter val groaz nic de lung până ce au zi seră ples-
ni tura stinsă a pie trei, care că zuse în apa de pe fun dul pu ţu lui.

Acum, un an mai târ ziu, urma să aibă şi el ace laşi tra seu ca cel al pie trei. 
Îşi spuse în si nea lui să nu fie laş. Tre buia să se poarte ca un băr bat, chiar 
dacă nu se sim ţea băr bat. Cel mai rău lu cru care s-ar fi pu tut în tâm pla era 
să se facă de râs. Îi era mai frică de asta de cât de moarte. Pu tea ve dea gri la-
jul care glisa dea su pra gu rii de ae ri sire. De de subt nu era de cât spa ţiu gol, 
pen tru că lif tul era deja în ur care. În par tea în de păr tată a gu rii de ae ri sire, 



Ken Follett

28

ve dea mo to rul care ră su cea ro ţile de dea su pra. Me ca nis mul sco tea je turi de 
aburi. Ca blu rile ples neau man şoa nele de pro tec ţie cu un su net ca de bici. 
Mi ro sea a ulei în cins.

Un zgo mot me ta lic în soţi apa ri ţia co li viei de par tea cea laltă a por ţii. 
Ma ni pu la to rul ma ni ve lei, care avea grijă de as cen sor cât se afla la gura pu-
ţu lui, glisă poarta într-o parte. Rhys Price in tră în co li via goală, ur mat de 
cei doi bă ieţi. Trei spre zece mi neri se ur cară în urma lor – co li via nu pu tea 
să ducă mai mult de şai spre zece oa meni în ace laşi timp. Ma ni pu la to rul în-
chise poarta trân tind-o – urmă o pa uză. Billy se sim ţea vul ne ra bil. Po deaua 
de sub pi cioa rele lui era so lidă, dar pu tea să treacă prin tre ba rele din păr ţile 
la te rale fără nicio di fi cul tate. As cen so rul era sus pen dat de un ca blu din 
oţel, dar nici aşa nu era com plet si gur: toţi ştiau de ca blul care ce dase într-o 
zi, în 1902, la Tirpentwys, şi de co livia ce se pră bu şise pe fun dul pu ţu lui, 
uci gând opt oa meni.

Îl sa lută cu o miş care din cap pe mi ne rul de lângă el. Era Harry Suet 
Hewitt, un bă iat cu faţa ca o bu dincă, doar cu trei ani mai mare de cât el, 
deşi cu un cap şi ceva mai înalt. Billy şi-l amin tea pe Harry de la şcoală: ră-
mă sese re pe tent în clasa a treia, cu cei de zece ani, pi când exa me nul în fi e-
care an, până când ajun sese la vâr sta la care era gata să în ceapă munca.

Se auzi un su net de clo pot, anun ţând că elec tri ci a nul de pe fun dul pu ţu-
lui în chi sese poarta de pe par tea lui. Ma ni pu la to rul trase de o ma netă şi un 
alt clo pot sună. Mo to rul cu aburi pufni şi apoi urmă un alt zgo mot. Co li via 
că dea li ber. Billy ştia că se afla în că dere li beră şi că avea să se oprească pen-
tru o ate ri zare uşoară; dar ni meni nu l-ar fi pu tut pre găti di na inte pen tru 
sen za ţia de că dere ne în tre ruptă că tre mă run ta iele pă mân tu lui. Pi cioa rele îi 
erau în aer. Ţipă cu dis pe rare – nu se pu tu ab ţine. Toţi băr ba ţii râ seră. Ştiau 
că era prima oară când in tra în mină şi îi aş tep ta seră re ac ţia, re a liză el. Înţe-
lese prea târ ziu că toţi se ţi neau de bare ca să nu plu tească în sus. Dar asta nu 
îi alungă frica. Re uşi să se oprească din ţi pat, încleştându-şi din ţii. Într-un 
fi nal as cen so rul în cepu să frâ neze. Vi teza că de rii se mic şoră, iar pi cioa rele 
lui Billy atin seră din nou po deaua. Se prinse de o bară şi în cercă să nu mai 
tre mure. După un mi nut, frica fu în lo cu ită de un sen ti ment de vă tă mare atât 
de pu ter nic, în cât aproape că îi ve nea să plângă. Se uită la faţa hli zită a lui 
Suet şi ţipă aco pe rind zgo mo tul de fun dal:

– Tacă-ţi fleanca, He witt, cap sec ce eşti!
Ex pre sia lui Suet se schimbă într-o se cundă şi el păru fu rios, dar cei lalţi 

băr baţi râ seră şi mai tare. Billy urma să îi ceară ier tare lui Ii sus pen tru că 
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vor bise urât, dar nu se mai sim ţea chiar atât de prost. Se uită spre Tommy, 
care avea şi el faţa albă. Tommy ţi pase oare? Billy se te mea să în trebe, fiindcă 
răs pun sul ar fi pu tut fi nu.

Co li via se opri, poarta se des chise, iar Billy şi Tommy pă şiră tre mu rând 
în mină.

Era în tu ne ric. Lăm pile mi ne ri lor dă deau mai pu ţină lu mină de cât fe li na-
rele cu pa ra fină de pe pe re ţii de acasă. Mina era la fel de în tu ne cată ca o 
noapte fără lună. Pro ba bil că nu era ne ce sar să vezi bine pen tru a tăia căr-
bune, se gândi Billy. Călcă într-o băl toacă şi, uitându-se în jos, văzu apă şi 
no roi peste tot, re flec tând lu ci rile pa lide ale lăm pi lor. Avea un gust ciu dat în 
gură: ae rul era greu, cu praf dens de căr bune. Era po si bil ca oa me nii să res-
pire acel aer toată ziua? Poate acesta era mo ti vul pen tru care mi ne rii tu şeau 
şi scui pau în mod con stant. Pa tru oa meni aş tep tau să in tre în co li vie pen tru 
a ajunge în a poi la su pra faţă. Fi e care purta câte o mapă de pi ele, iar Billy îşi 
dădu seama că erau pom pi eri. În fi e care di mi neaţă, îna inte ca mi ne rii să în-
ceapă lu crul, pom pi e rii ve neau să ve ri fice dacă în mină erau gaze. Dacă 
exista o con cen tra ţie prea mare de me tan, le or donau oa me ni lor să aş tepte 
până când ven ti la toa rele cu ră ţau ae rul. În ime di ata ve ci nă tate, Billy văzu un 
rând de graj duri pen tru po nei şi o uşă des chisă că tre o ca meră lu mi nată, 
pro ba bil bi roul ma iş tri lor. Tu ne lele erau nu mite ga le rii şi du ceau că tre zo-
nele de unde se sco tea căr bune. Price îi duse în faţa unei du ghene şi des cuie 
la că tul de la uşă. Era un de po zit de scule. Alese două lo peţi, le în mână bă ie-
ţi lor, apoi în cuie la loc. Se du seră spre graj duri. Un băr bat pur tând pan ta loni 
scurţi şi cizme aduna cu lo pata bu căţi de paie so li di fi cate, um plând un va go-
net pen tru căr buni. Su doa rea îi alu neca pe spa tele mus cu los.

– Ai ne voie de un bă iat să te ajute? i se adresă Price.
Băr ba tul se în toarse cu faţa, iar Billy îl re cu noscu pe Dai Po nei, un bă-

trân de la Ca pela Bethesda. Dai nu dădu însă niciun semn că l-ar fi re cu-
nos cut pe Billy.

– Nu îl vreau pe ăla mic, răs punse el.
– Bine, spuse Price. Ce lă lalt e Tommy Grif fiths. E al tău.
Tommy pă rea în cân tat. I se în de pli nise do rinţa. Chiar dacă sco tea ba-

legă din staul, mă car lu cra la graj duri.
– Haide, Billy Du blu, spuse Price, apu când-o printr-o ga le rie.
Billy îşi spri jini lo pata de umeri şi îl urmă. Era mai agi tat acum, că 

Tommy nu era cu el. Şi-ar fi do rit să cu reţe bă le ga rul din graj duri, îm pre ună 
cu pri e te nul său.
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– Eu ce voi face, dom nule Price? în trebă Billy.
– Ia ghici! răs punse Price. De ce mor ţii mă-tii crezi ca ţi-am dat o lo pată?
Billy fu şo cat au zind în ju ră tura. Nu pu tea să ghi cească ce urma să facă, 

dar nici nu mai puse în tre bări. Tu ne lul era ro tund, iar ta va nul era sus ţi nut 
de su porţi din oţel curbat. O ţeavă de cinci cen ti metri tre cea de-a lun gul 
tu ne lu lui, trans por tând pro ba bil apă. În fi e care noapte tu ne lu rile erau 
stro pite cu apă, în spe ranţa de a se re duce pra ful. Nu pen tru că pra ful ar fi 
fost un pe ri col pen tru plă mâ nii oa me ni lor – şi, dacă ar fi fost, ce lor de la 
Cel tic Minerals ori cum nu le-ar fi pă sat –, dar era un risc de in cen diu. Cu 
toate as tea, sis te mul de stro pit nu era efi ci ent. Tata le ex pli case că ar fi fost 
ne voie de o ţeavă de cinci spre zece cen ti metri, dar Perceval Jones re fu zase 
să in ves tească în asta.

După câ teva sute de metri, o lu ară printr-un alt tu nel şi ur cară o pantă. 
Acesta era un pa saj mai vechi şi mai mic, cu stâlpi de sus ţi nere din lemn, 
nu din oţel. Price era ne voit să me argă cu ca pul ple cat prin zo nele unde 
ta va nul se în co voia. Din trei zeci în trei zeci de metri tre ceau pe lângă in tră-
rile în zo nele în care mi ne rii în ce pu seră deja să taie căr bu nele. Billy auzi 
un hu ruit, iar Price spuse:

– În ca nal.
– Ce?
Billy privi pe jos. Un ca nal era ca rac te ris tic tro tu a re lor din oraş, iar el 

nu pu tea ve dea ni mic pe jos în afara şi ne lor de cale fe rată pe care mer geau 
va go ne tele. Uitându-se din nou îna inte, văzu un po nei care ve nea în trap 
că tre el, îna in tând ra pid şi tră gând un şir de va go nete.

– În ca nal! ţipă Price.
Billy încă nu în ţe le gea ce i se cere, însă pu tea să con state şi sigur că tu ne-

lul era doar cu pu ţin mai lat de cât va go ne tele şi că urma să fie stri vit. Apoi 
Price păru să facă un pas în pe rete şi dis păru. Billy aruncă lo pata, se în toarse 
şi în cepu să alerge în di rec ţia din care ve nise. În cercă să ră mână îna in tea po-
ne iu lui, dar acesta pă rea să îna in teze sur prin ză tor de re pede. Apoi văzu în 
pe rete o nişă de înăl ţi mea tu ne lu lui şi îşi dădu seama că mai vă zuse ast fel de 
nişe, fără să le ia în seamă, cam o dată la do uă zeci şi cinci de metri. Asta tre-
buia să în semne ceea ce Price nu mea ca nal. Se aruncă înă un tru, iar tre nul 
trecu re pede pe lângă el. După ce îl de păşi, ieşi afară re spi rând greu. Price se 
pre făcu ener vat, dar zâm bea.

– Tre buie să ai pre zenţă de spi rit în mină, spuse el. Alt fel o să mori aici, 
ca frate-tu.
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Ma jo ri tă ţii băr ba ţi lor le fă cea plă cere să îşi bată joc şi să ex pună ig no-
ranţa bă ie ţi lor, des co peri Billy. Era ho tă rât ca el să fie alt fel când avea să se 
facă mare. Îşi ri dică lo pata. Era în treagă.

– No ro cul tău, co mentă Price. Dacă o ru pea va go ne tul, tre buia să plă-
teşti una nouă.

Mer seră mai de parte şi ajun seră în scurt timp într-o zonă în care locurile 
de muncă erau pus tii. Pe jos era mai pu ţină apă, iar po deaua era aco pe rită 
cu un strat gros de praf de căr bune. Co tiră de mai multe ori, iar Billy simţi 
că pier duse di rec ţia. Ajun se ră apoi într-un loc unde tu ne lul era blo cat de un 
va go net vechi şi mur dar.

– Zona asta tre buie cu ră ţată, spuse Price.
Era pen tru prima oară când se de ran jase să-i ex plice ceva, iar Billy avea 

im pre sia că îl min ţea.
– Treaba ta este să aduni mur dă ria cu lo pata şi să o pui în va go net.
Billy se uită în jur. Pra ful era gros de trei zeci de cen ti metri pe toată su-

pra faţa lu mi nată de lăm paş, iar Billy bă nuia că se în tin dea şi mai de parte. 
Pu tea să dea cu lo pata timp de o săp tă mână şi tot nu s-ar fi sim ţit vreo di fe-
renţă. Dar nu puse în tre bări. Pro ba bil că era un test.

– Mă în torc mai în colo ca să văd ce faci, spuse Price, apoi o luă în a poi 
pe unde ve ni seră, lăsându-l sin gur pe Billy.

Billy nu se aş tep tase la aşa ceva. Cre zuse că urmează să lu creze cu alţi 
oa meni mai în vâr stă, în vă ţând de la ei. Dar nu pu tea să facă alt ceva de cât ce 
i se spu nea. Îşi scoase lampa de la brâu şi se uită în jur, pen tru a găsi un loc 
po tri vit pen tru ea. Nu era ni mic ce pu tea fi fo lo sit ca su port. Puse lampa pe 
jos, deşi era inu tilă în acel unghi. Apoi îşi aminti de cu iele pe care i le dă duse 
Tata. Deci pen tru asta erau. Scoase un cui din bu zu nar. Cu par tea de me tal a 
lo pe ţii bătu cu iul în su por tul de lemn, apoi îşi atârnă lampa. Aşa era mai 
bine. Că ru cio rul i-ar fi ve nit până la piept unui băr bat, dar lui Billy îi ve nea 
până la umeri, iar când se apucă de treabă, îşi dădu seama că cea mai mare 
parte a pra fu lui alu necă din lo pată îna inte să îl poată arunca peste mar gi nea 
că ru cio ru lui. Sta bili o miş care prin care ră su cea lo pata ast fel în cât să nu se 
mai în tâm ple asta. Era plin de su doare şi re a liză de o dată pen tru ce era al doi-
lea cui. Îl bătu în alt lemn de sus ţi nere şi îşi atârnă pan ta lo nii şi bluza. După o 
vreme simţi că ci neva îl pri veşte. Cu col ţul ochi u lui văzu o si lu etă care stă tea 
ne miş cată ca o sta tuie.

– Oh, Doamne! ţipă el as cu ţit, în timp ce se în torcea cu faţa spre aceasta.
Era Price.
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– Am ui tat să îţi ve ri fic lampa, spuse acesta.
Luă lampa lui Billy din cui şi meş teri ceva la ea.
– Nu arată prea bine, spuse. Ţi-o las pe-a mea.
Atârnă cea laltă lampă şi dis păru ime diat.
Era un per so naj stra niu, dar cel pu ţin pă rea să fie in te re sat de si gu ranţa 

lui Billy.
Bă ia tul îşi re luă lu crul. În scurt timp bra ţele şi pi cioa rele în ce pură să îl 

doară. Era obiş nuit să dea cu lo pata şi îşi tot spu nea: „Tata avea un porc în 
lo cul li ber din spa tele ca sei şi era treaba lui Billy să curăţe mi ze ria din co cină 
o dată pe săp tă mână“. Dar asta dura un sfert de oră. Pu tea el oare să o ţină 
ast fel o zi în treagă?

Sub stra tul de praf erau pia tră şi ar gilă. După o vreme cu ră ţase o por ţi-
une de circa o sută do uă zeci de cen ti metri, cam cât lă ţi mea tu ne lu lui. Mi ze-
ria abia aco pe rea fun dul va go ne tu lui, dar el se sim ţea deja epui zat. În cercă 
să tragă va go ne tul mai în faţă, pen tru a nu mai fi ne voit să me argă prea de-
parte ca să des carce lo pata, dar ro ţile pă reau să fie blo cate în loc.

Nu avea niciun ceas şi era foarte greu să es ti meze cât timp tre cuse. În-
cepu să lu creze mai în cet, în cer când să îşi păs treze pu te rile.

Apoi i se stinse lu mina.
Mai în tâi pâl pâi, iar el se uită spe riat la fe li na rul atâr nat în cui, dar ştia 

că fla căra s-ar fi alun git dacă exis tau emi sii de gaz. Nu ve dea nicio fla cără 
alungindu-se şi se simţi îm pă cat. Apoi fla căra se stinse de tot.

Nu cu nos cuse până atunci o beznă ca aceea. Nu ve dea ni mic. Nici mă-
car por ţi uni gri, nici mă car nu anţe de ne gru. Ri dică lo pata la ni ve lul fe ţei şi 
o ţinu la câ ţiva cen ti metri în faţa na su lui, dar nu o ve dea. Pro ba bil că aşa se 
sim ţeau or bii.

Ră mase ne miş cat. Ce pu tea să facă? Ar fi tre buit să ducă fe li na rul la sta-
ţia de lu mi nat, dar nu ar fi re u şit să parcurgă dru mul în a poi prin toate tu ne-
lurile nici dacă ar fi pu tut să vadă ceva. În bezna aceea ar fi pu tut bâj bâi ore 
în tregi. Nu ştia pe câţi ki lo metri se în tin deau ga le ri ile ie şite din uz şi nu voia 
ca mi ne rii să tri mită pe al ţii să-l ca ute. Tre buia să îl aş tepte pe Price. Mais-
trul spu sese că se va în toarce „pu ţin mai în colo“. Asta pu tea în semna câ teva 
mi nute, o oră sau chiar mai mult. Iar Billy bă nuia că o să du reze mai de grabă 
mai mult. Cu si gu ranţă Price fă cuse asta in ten ţionat. O lampă de si gu ranţă 
nu se pu tea stinge pur şi sim plu şi era foarte pu ţin cu rent acolo. Price îi lu ase 
lampa lui Billy şi o în lo cu ise cu una cu mai pu ţin ulei. Simţi un val de milă 
pen tru pro pria-i per soană şi ochii i se um plură de la crimi. Ce fă cuse ca să 
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me rite asta? Apoi îşi re veni. Era un alt test, pre cum cel cu as cen so rul. O să le 
arate că era des tul de stă pân pe sine.

Ar tre bui să con ti nue să lu creze, chiar şi pe în tu ne ric, ho tărî el. Mişcân-
du-se pen tru prima oară de când se stin sese lu mina, puse lo pata în pă mânt 
şi o îm pinse îna inte, în cer când să adune pra ful în ea. Când o ri dică în aer, 
ju de când după gre u tate, lo pata era în căr cată. Se în toarse şi făcu doi paşi, 
apoi o ri dică mai mult, în cer când să arunce gu no iul în va go net, dar nu apre-
cie bine înăl ţi mea. Lo pata se lovi de mar gi nea va go ne tu lui şi de o dată o simţi 
mai uşoară, căci con ţi nu tul că zuse pe jos. Tre buia să re gleze ţinta. Mai în-
cercă o dată, ri di când lo pata mai sus. După ce des cărcă lo pata, o lăsă să 
cadă până când mâ ne rul de lemn lovi buza că ru cio ru lui. Aşa era mai bine.

Pe mă sură ce lu crul îl du cea mai de parte de va gon, mai dă dea pe ală turi 
din când în când, apoi în cepu să îşi nu mere pa şii cu voce tare. Că pătă un 
ritm şi, cu toate că muş chii îl du reau, re uşi să con ti nue. Treaba mer gea me ca-
nic, iar min tea îi era li beră să um ble aiu rea, ceea ce nu era foarte bine. Se în-
trebă cât de de parte se pre lun gea tu ne lul şi de cât timp ie şise din uz. Se gândi 
la pă mân tul de dea su pra lui, care se în tin dea pe vreo opt sute de metri şi a 
că rui gre u tate era sus ţi nută de nişte stâlpi de lemn în ve chit. Îşi aminti de fra-
tele său, Wesley, şi de cei lalţi oa meni care mu ri seră în mina aceea. Dar spi ri-
tele lor nu erau acolo, bi ne în ţe les. Wesley era cu Ii sus. Poate că şi cei lalţi erau. 
Dacă nu, erau într-un loc di fe rit. În cepu să i se facă teamă şi îşi dădu seama 
că gre şise gândindu-se la spi rite. Îi era foame. Era tim pul să-şi mă nânce pa-
che tul? Ha bar nu avea, dar se gândi că ar pu tea să mă nânce. Se duse până în 
lo cul unde îşi atâr nase hai nele, bâj bâi pe jos, de de sub tul lor, şi îşi găsi cu tia 
de ta blă şi sti cla cu ceai. Se re zemă cu spa tele de pe rete şi dădu pe gât nişte 
ceai rece şi dulce. Când mâncă pâi nea cu un tură, auzi un zgo mot stins. Spera 
să fie un su net fă cut de ciz mele lui Rhys Price, dar era doar o do rinţă de şartă. 
Re cu noş tea acel su net as cu ţit: erau şo bo lani. Nu îi era frică. Erau şo bo lani în 
toate şan ţu rile aflate de-a lun gul stră zi lor din Aberowen. Dar pă reau să ca-
pete mai mult tu peu în în tu ne ric, căci un mo ment mai târ ziu unul din tre ei îi 
trecu peste pi cioare. Îşi mută mân ca rea în mâna stângă, luă lo pata şi o agită 
în aer. Nici mă car nu se spe ri ară – simţi din nou ghea rele lor mici pe pi-
cioare. De data asta unul în cercă să i se ca ţere pe mână. Cu si gu ranţă pu teau 
mi rosi mân ca rea. Chi ţă i tul de veni mai in tens, iar Billy se în trebă cam câţi 
erau. Se ri dică în pi cioare şi în fu lecă ul tima bu cată de pâine. Mai bău nişte 
ceai, apoi îşi mâncă pră ji tura. Era de li cioasă, plină cu fructe us cate şi cu mig-
dale; dar un şo bo lan i se că ţără pe pi cioare şi fu ne voit să o în ghită re pede.
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Pă rea că ştiau că mân ca rea se ter mi nase, pen tru că ime diat chi ţă i tul se es-
tompă, apoi dis păru de tot. Mân ca rea îi dădu lui Billy forţe proas pete pen tru 
un timp şi se în toarse la muncă, deşi sim ţea o du rere as cu ţită în spate. Se 
mişca mai în cet, fă când pa uze mai dese. Pen tru a se în ve seli, îşi spuse că era 
mai târ ziu de cât cre dea el. Poate că era deja ami ază. Ci neva va veni să îl ia la 
sfâr şi tul tu rei. Lămparul ve ri fica nu me rele, aşa că ştiau me reu dacă un om nu 
se în tor sese. Dar Price lu ase lampa lui Billy şi o în lo cu ise cu alta. Oare plă nu-
ise să îl lase pe Billy acolo peste noapte? Nu ar fi mers. Tata ar fi fă cut mare 
scan dal. Şe fi lor le era frică de Tata – Perceval Jones re cu nos cuse asta, într-un 
fel sau al tul. Mai de vreme sau mai târ ziu, ci neva avea să îl ca ute pe Billy.

Apoi i se făcu foame din nou şi se sim ţea de parcă mai tre cu seră câ teva 
ore. În cepu să i se facă frică şi de data asta nu mai re uşi să o în lă ture. În tu ne-
ri cul îl sco tea din să rite. Ar fi su por tat aş tep ta rea dacă ar fi pu tut să vadă. În 
bezna aceea com pletă însă, sim ţea că o ia razna. Nu avea niciun simţ al di rec-
ţiei şi, de fi e care dată când se în de părta de că ru cior, se în treba dacă o să se 
lo vească de la tura tu ne lu lui. Mai de vreme se te muse să nu în ceapă să plângă 
pre cum un co pil. Acum tre buia să se ab ţină să nu urle. Apoi îşi aminti că 
Mama îi spu sese: „Ii sus este me reu cu tine, chiar şi jos, în mină“. Pe mo ment 
cre zuse că îi spu sese asta doar ca să îl facă să se poarte fru mos, dar ea fu sese 
mai în ţe leaptă de atât. Bi ne în ţe les că Ii sus era cu el; Ii sus era pre tu tin deni. 
În tu ne ri cul nu conta, nici tre ce rea tim pu lui. Billy avea pe ci neva care îi purta 
de grijă. Pen tru a-şi aminti de asta, cântă un psalm. Nu îi plă cea vo cea lui, 
care era încă sub ţire, dar ni meni nu îl au zea, aşa că pu tea cânta cât voia el de 
tare. După ce cântă toate ver su rile, sen ti men tul de frică se în toarse, aşa că şi-l 
ima gină pe Ii sus stând chiar de par tea cea laltă a va go ne tu lui şi pri vind cu o 
ex pre sie de com pa si une pe faţa lui aco pe rită de barbă. Billy mai cântă un 
psalm. După fi e care psalm, sta rea de spi rit i se schimba. Din când în când i se 
fă cea din nou frică să nu fie ui tat, că ziua de lu cru se în che iase şi că ar fi pu tut 
fi sin gur acolo jos; apoi iar îşi amin tea de si lu eta care îl ocro tea în în tu ne ric.

Ştia des tul de multe cân tece bi se ri ceşti. Mer sese la Ca pela Bethesda de 
trei ori în fi e care du mi nică, de când cres cuse su fi ci ent de mare în cât să 
poată sta lo cu lui. Căr ţile cu cân tece erau scumpe şi nu toţi eno ri a şii ştiau să 
ci tească, aşa că toţi le în vă ţau pe de rost.

După ce cântă do uă spre zece cân tece, so coti că tre cuse o oră. Cu si gu-
ranţă tre buia să fie sfâr şi tul tu rei. Mai cântă alte do uă spre zece cân tece. 
După aceea îi veni greu să le mai ţină so co teala. Le cântă pe cele care îi plă-
ceau de două ori. Lu cra din ce în ce mai în cet.
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În timp ce cânta Din mor mânt s‑a ri di cat cât îl ţi neau plă mâ nii, zări o lu-
mină. Munca de ve nise au to mată, aşa că nu se opri, ci um plu o altă lo pată şi o 
cără până la că ru cior, con ti nu ând să cânte, în timp ce lu mina de ve nea tot mai 
pu ter nică. După ce ter mină cân te cul, se spri jini în lo pată. Rhys Price stă tea şi 
se uita la el, cu lampa atâr nată de brâu, cu o pri vire ciu dată pe faţa um brită.

Billy nu voia să pară uşu rat. Nu voia să îi arate lui Price cum se sim ţea. 
Se îm brăcă la loc, apoi luă lampa stinsă şi şi-o atârnă de cu rea.

– Ce s-a în tâm plat cu fe li na rul? îl în trebă Price.
– Ştii foarte bine ce s-a în tâm plat, spuse Billy, iar vo cea lui pă rea în mod 

stra niu mult mai ma tură.
Price se în toarse cu spa tele şi porni de-a lun gul tu ne lu lui.
Billy ezită. Se uită în di rec ţia opusă. De par tea cea laltă a va go nu lui, aproape 

că ve dea o si lu etă cu barbă, în robă, care dis păru ca un gând.
– Mul ţu mesc, spuse Billy că tre tu ne lul gol.
Când îl urmă pe Price, simţi în pi cioare o du rere cum plită de parcă urma 

să cadă, dar pu ţin îi mai păsa dacă ar fi că zut. Pu tea să vadă, iar ziua de lu cru 
se în che iase. În cu rând avea să fie acasă şi pu tea să se în tindă.

Ajun seră la ca pă tul pu ţu lui şi ur cară în as cen sor îm pre ună cu alţi mi-
neri cu fe ţele în ne grite. Tommy Grif fiths nu era prin tre aceş tia, în schimb 
era Suet He witt. În timp ce aş tep tau sem na lul de sus, Billy ob servă că toţi se 
ui tau la el rân jind şme che reşte.

– Cum a fost în prima ta zi de lu cru, Billy Du blu?
– Foarte bine, mul ţu mesc, spuse Billy
He witt avea pe chip o ex pre sie ma li ţi oasă. Cu si gu ranţă nu ui tase că 

Billy îi spu sese „cap sec“.
– Nicio pro blemă? în trebă el.
Billy ezită. Cu si gu ranţă ştiau ei ceva. Voia să îi facă să afle că nu i se 

fă cuse frică.
– Mi s-a stins lampa, răs punse el.
Şi re uşi să îşi ţină în frâu to nul vo cii. Se uită la Price, dar se gândi că e 

mai băr bă teşte să nu îl acuze di rect.
– A fost cam greu să dau cu lo pata în în tu ne ric toată ziua.
Era o sub es ti mare – poate că nici nu ar crede că a fost un mare chin –, 

dar era mai bine de cât să spună că îi fu sese frică.
Un om mai în vâr stă vorbi. Era John Jones Pră vă lie, po re clit ast fel pen-

tru că ne vastă-sa avea o mică pră vă lie în cen tru.
– Toată ziua? în trebă el.
– Da, răs punse Billy.
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John Jones se uită la Price şi spuse:
– Ce ne no ro cit eşti! Tre buia să îl laşi doar o oră.
Sus pi ci u nile lui Billy se con fir mară. Toţi ştiau ce se în tâm plase şi se pă rea 

că tu tu ror bă ie ţi lor noi le fă ceau ceva si mi lar. Dar Price în tre cuse mă sura.
Suet He witt rân jea.
– Nu ţi-a fost frică, Billy, bă iete, tu sin gur în bezna aia?
Se gândi ce să răs pundă. Toţi se ui tau la el, aş tep tând să vadă ce are de 

zis. Rân je tele şme chere dis pă ru seră de pe feţe şi parcă toţi se sim ţeau ru şi-
naţi. Ho tărî să spună ade vă rul.

– Da, mi-a fost frică, dar nu am fost de unul sin gur.
He witt era ne du me rit.
– Nu ai fost de unul sin gur?
– Nu, si gur că nu, spuse Billy. L-am avut pe Ii sus cu mine.
He witt râse tare, dar nu şi cei lalţi. Ho ho tul ră sună scurt şi se opri brusc.
Li niş tea dură doar câ teva se cunde. Apoi se auzi un scrâş net me talic şi 

co li via se ri dică. Billy se în toarse cu spa tele.
Noua lui po re clă era de acum Billy-cu-Iisus.


