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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.


