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Pentru toți cei care au pierdut.  
În special tați. Al meu, cu precădere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un an la Oxford 
JULIA WHELAN 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITOLUL 10 
 
 
 

Mi s-a părut chiar că zăresc, 
Când zis-a noapte bună, 

O urmă de speranță, cunoscută lui, 

Ce mie mi-e străină. 

Thomas Hardy, Mierla din amurg, 1900 

 

 

 

 

Pe St. Giles picură, deși de-abia observ. Nu simt nimic în afară de bătăile inimii și de 

berea amară care mi se agită în stomac. Nu observ nici că mă îndrept în direcția greșită, până 

când nu parcurg jumătate de cartier. Mă opresc, însă nu mă întorc. Pur și simplu stau pe loc. 

Ce naiba e în neregulă cu mine? 

Nu am mai făcut așa ceva înainte. Să lovesc pe cineva. Nu încape îndoială că a meritat-o, 

dar nu asta mă deranjează. Persoana mea mă face să mă îngrijorez. Reacția mea. Până acum nu 

mi-am mai pierdut controlul în felul ăsta. 

Mă sprijin de peretele din cărămidă al unui magazin care e închis, încercând să îmi găsesc 

suflul prin fluxul de adrenalină. Umezeala rece lăsată în urmă de ploaia mocănească, ce a căzut 

constant în ultima vreme, mi se prelinge pe spate, ca un duș rece, improvizat. Închid ochii, las 

capul pe spate și inspir adânc, tremurând. 

Dau vina pe nenorocita de oră de pregătire. Mă simt de parcă cineva mi-a dat peste mână 

și am scăpat pe jos toate mărgelele pecare le aveam în pumn. Și chiar când începeam să le adun, 

a venit idiotul de Ian și mi le-a aruncat din nou pe jos, împrăștiindu-le prin toate colțurile și pe 

sub mobilă. 

Mă simt de parcă mi-am pierdut la propriu țiglele de pe casă. 

Simt că mă înfurii din nou și las să-mi scape un mormăit/suspin/scâncet. 

– Bărbații! 

O voce din apropiere spune: 

– E o chemare la arme? 

Fac ochii mari. 

Davenport. Stă exact în fața mea, privindu-mă, părând amuzat. 

– Ce cauți aici? întreb eu, pe un ton de iubită supărată. 
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Expresia de amuzament dispare. 

– Scuze. 

– N-ar fi trebuit să fii aici. 

Își înclină capul spre mine, aruncându-mi o privire deja prea familiară. 

– Sunt toți înăuntru, mă grăbesc să explic. Prietenii tăi. Prietenii mei. Prietenii Ceceliei. 

Cecelia. O să fie atât de fericită că ești aici. 

Vorbăria mea capătă o anumită tonalitate. 

Zâmbește iar și este nici mai mult, nici mai puțin decât prietenos, poate chiar puțin 

compătimitor – toate urmele întâlnirii noastre anterioare au dispărut. E ca și cum a găsit una 

dintre mărgelele mele sub fotoliu și mi-o dă înapoi pur și simplu, ca și cum n-ar avea nicio 

legătură cu faptul că anterior a făcut-o să-mi cadă din mână. 

– Să te conduc înapoi înăuntru? întreabă el. 

– Nu, mulțumesc, spun eu, încercând să privesc în altă parte, 

spre pământ, în orice altă parte, dar nu pot. 

De fiecare dată când îl văd ajung să mă holbez la el. 

– Mi-a fost de ajuns pentru o zi. Seară. Am fost pentru prima oară într-un pub și s-a băut 

mult. Dar tu ar trebui să mergi, pentru că te așteaptă. 

Și apoi, din motive necunoscute mie, risc. 

– În special Cecelia.                                                                                                                                                                 

Înclină din nou capul.                                                                                                                                                                        

– Cecelia și cu mine... nu suntem împreună. Nu suntem un cuplu.                                                                       

Ea știe asta? sunt pe punctul să întreb. Dar mă mulțumesc să ridic din umeri. Zâmbește și 

spune:                                                                                                                                                                                    

– Nu poți să le ai pe ambele, să știi, o reputație sordidă și o iubită devotată.                                                  

Unii bărbați pot, cred eu, dar el se îndreaptă spre ușă. Apoi se întoarce încă o dată spre 

mine, înclinând capul spre pub, ridicând o sprânceană.                                                                                            

Mă dau la o parte.                                                                                                                                                             

– Nu, ar trebui să plec. Serios. Noapte bună.                                                                                                            

Nu se oprește din zâmbit. Înainte să spun ceva și mai umilitor, mă întorc și plec.                          

– Ella!                                                                                                                                                                        

Numele meu răsună pe St. Giles.                                                                                                                                

Mă întorc. Se îndreaptă spre mine cu pași mari.                                                                                                     

– Pentru prima oară într-un pub, ai zis?                                                                                                        

Încuviințez. Privește spre stradă, ca pentru a-și da seama unde se află.                                                             

– Uite, dacă ai chef de ceva spontan, aș vrea să îți arăt un local autentic.                                                   

Își întoarce privirea spre mine.                                                                                                                                                          

– Un pub local, adică. Eagle and Child este o capcană pentru turiști.                                                                    

Mă simt oricum, numai spontană nu.                                                                                                                                                  

– O, nu, e în regulă.                                                                                                                                                                          

Mă dau înapoi.                                                                                                                                                                        

– Mersi, oricum.                                                                                                                                                                      

– Ești sigură?                                                                                                                                                                         

Își ridică gulerul hainei ca să se ferească de ploaie și mă face să mă simt ca într-un film.                         

– Nu vrei să cunoști niște oameni autentici? Să bei o bere bună?                                                                   



Un an la Oxford 
JULIA WHELAN 

4 
 

Ochii îi strălucesc, iar vocea lui este ca o scânteie printre vreascuri.                                                               

Mă îndepărtez și mai tare.                                                                                                                                           

– Am ceva mâine.                                                                                                                                                           

N-am nimic mâine.                                                                                                                                                               

– Dar mersi. Din nou.                                                                                                                                                      

Nu pleacă.                                                                                                                                                                              

Mă opresc din mers.                                                                                                                                                              

Ne uităm unul la altul.                                    

Suntem pe punctul de a intra în pub și îmi sună telefonul. Mă uit rapid, e Gavin. Mă 

întorc să îi spun lui Davenport că trebuie să răspund, dar el îmi face deja semn că merge 

să ocupe o masă.                                                                                                                                                                                                                                                     

Răspund, stând sub streașina picurândă, iar picioarele mi se afundă în preșul îmbibat de 

apă.                                                                                                                                                                                          

– Cum se cheamă chestia aia din California pe care ai menționat-o ultima oară când am 

vorbit? întreabă Gavin.                                                                                                                                                             

Știu exact la ce se referă. 

– Amendamentul treisprezece.                                                                                                                                                               

– Și prin asta s-au tăiat fondurile pentru școlile publice? Și pentru domeniul artistic?– Printre 

multe alte lucruri, da.                                                                                                                                             

– Pentru că...?                                                                                                                                                                   

– Stipula că taxa maximă ad valorem pe proprietate nu poate depăși unu la sută din valoarea 

totală în bani gheață...                                                                                                                                                        

– Mai precis...                                                                                                                                                                        

– Bine. Taxele pe proprietăți, care finanțează în mare parte educația publică, pot crește doar cu 

rata inflației anuale, fără să depășească însă două procente din valoarea activelor rezultată în 

urma evaluării din 1975...                                                                                                                         

– Durran! Treci la subiect! Vorbește-mi ca unui prost.                                                                                             

Mă opresc pentru un moment.                                                                                                                                    

– Cine constituie majoritatea care frecventează școlile publice din Statele Unite?                                     

– Săracii și minoritățile.                                                                                                                                                     

– Cine plătește taxele pe proprietăți?                                                                                                                           

– Oamenii care dețin case.                                                                                                                                                                  

– Statistic, cine deține toate aceste case?                                                                                                                     

– Nu minoritățile sărace?                                                                                                                                                   

– Bingo! Sistemul de educație publică din California, statul cu cea mai scumpă piață imobiliară, 

este mult sub nivelul celui din statul meu natal, Ohio.                                                                    – 

Mersi, puștoaico, spune Gavin și, ca de obicei, închide fără să își ia la revedere.                                              

Văd câteva mesaje cu Ești bine??? de la Maggie și Charlie și le răspund că da (fără a da detalii 

unde sau în compania cui mă aflu acum) și apoi intru în pub.                                                                            

În interior, localul arată ca orice bar de cartier din State. Evident, există și aici omniprezentele 

tavane și bârne joase și podele vechi, inegale, dar lumina e de neon, există un joc de darts și chiar 

un jukebox. Pe zugrăveală sunt pete galbene din cauza nicotinei țigărilor, trabucurilor și pipelor 

fumate de-a lungul secolelor. Stratul de vopsea arată de parcă ar putea fi decojit cu un cuțit bont.                                                                                                                         

Stă într-un separeu de lângă bar și – ce surpriză! – o chelneriță îl îmbrățișează, acoperindu-i fața 



Un an la Oxford 
JULIA WHELAN 

5 
 

cu săruturi. Fără să mă las descurajată, mă îndrept într-acolo și mă așez în partea opusă. 

Chelnerița – care acum văd că este de vârstă mijlocie și are un păr roșcat și grizonant – se 

întoarce spre mine și spune:                                                                                                                                            

– Scuze, iubire, dar e luat.                                                                                                                                                

Un tip burtos care așază berile în spatele barului strigă:                                                                                      

– Te-am auzit, Lizzie!                                                                                                                                                         

– Nu voiam să m-ascund, Bernard! strigă ea înapoi.                                                                                            

Râd amândoi, iar ea pleacă.                                                                                                                                                                                         

Pun telefonul pe masa lipicioasă, lângă al lui. Prezența telefoanelor face să nu pară c-am fi la o 

întâlnire. Ceea ce este bine.                                                                                                                                  

Face semn spre telefonul meu.                                                                                                                                        

– Totul e în regulă? întreabă el.                                                                                                                            

Trag adânc aer în piept și îi explic repede despre ce-i vorba. Faptul că vorbesc despre munca mea 

îmi dă încredere. În toate. Ca și faptul că el dă din cap, impresionat, făcând ochii mari. Vezi, 

nerodule? Pân´ la urmă nu-s chiar un dezastru.                                                                                     

Chiar pe când închei, Lizzie apare din nou, de data asta cu o tavă.                                                                     

– Am sosit! spune pe un ton melodios, lăsând totul pe masă, după care pleacă.                                  

Privesc tot ce e pe masă: două beri, un castron mic de popcorn, un coș de chipsuri pentru tortilla 

și o punguță din plastic cu sos. Privesc aranjamentul. Începe să cânte Nicki Minaj.                   – 

Stai puțin, spun eu. Se presupunea c-o să mă scald în autenticitate.                                                           

Zâmbește și ridică paharul.                                                                                                                                           

– Bine ai venit în Anglia.                                                                                                                                       

Ridic și eu halba (înfiorător de grea) și o ciocnesc de a lui.                                                                    

Urmează apoi un moment amuzant de tăcere. Total neașteptat. El soarbe din berea lui, eu dintr-a 

mea. Îmi studiază chipul, analizându-mi reacția.                                                                                      

– Ei bine?                                                                                                                                                                     

Berea este neacidulată, la temperatura camerei și foarte, foarte amară.                       

„Dezgustător“ este primul cuvânt care îmi vine în minte. Mă aventurez și mai iau o înghițitură. E 

ciudat, nu îmi place și îmi place, totodată. N-aș vrea să mai beau, dar totodată nu m-ar deranja să 

mai gust. Din bere, îmi spun în sine-mi. N-are treabă cu bărbatul care stă în fața ta. În cele din 

urmă, îi răspund.                                                                                                                               

– Pentru o poșircă, este absolut delicioasă.                                                                                                                    

Dă capul pe spate și râde. Râde din toată inima.                                                                                                  

Îmi place asta.                                                                                                                                                             

Iau un chips și deschid punga cu sos, făcându-mă comodă, mândră de mine.                                             

– Deci, încep eu. Cum ai ajuns la Oxford?                                                                                                             

Chiar atunci, un adolescent deșirat se așază la masă, zâmbind.                                                                         

– A trebuit s-o scot din spate, spune el, punând pe masă o sticlă de whiskey plină pe jumătate și 

două pahare de shoturi. Nimeni nu a mai băut din ea de când ai plecat. Vezi linia cu pixul? N-a 

scăzut nici măcar cu un milimetru.                                                                                                

Jamie îl bate pe băiat pe umăr, uitându-se uimit la whiskey.                                                                                  

– Iisuse, Ricky. Ia un pahar, amice. 

Acesta scoate imediat unul din șorț.                                                                                                                            

– N-aș putea să te refuz.                                                                                                                                             

Jamie îi toarnă un shot generos.                                                                                                                                  

– Să nu-i spui mamei tale, da?                                                                                                                                            
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– Cui?                                                                                                                                                                          

Ciocnesc paharele și beau. Ricky se întoarce spre mine.                                                                                                                                                                           

– Și drăgălașa aceasta este...?                                                                                                                         

Vorbesc înaintea lui Davenport.                                                                                                                                     

– Ella. Încântată.                                                                                                                                                             

– Plăcerea e de partea mea.                                                                                                                                            

Se simte o complicitate între Jamie și Ricky. Puștiul privește în altă parte.                                                                                                   

– Ei bine, vă las. Bine ai revenit, JD Cheers1.                                                                                                                               

Jamie toarnă două shoturi și împinge unul spre mine. Ridic o sprânceană.                                                       

– E altceva față de bere, recunoaște el. Te bagi?                                                                                                           

Ridic paharul.                                                                                                                                                                      

– Sunt irlandeză.                                                                                                                                                                    

El îl ridică pe al lui.                                                                                                                                                              

– Atunci, în cinstea nației tale.                                                                                                                                         

– Slainte2, spun eu și ciocnim paharele, stropii de whiskey prelingându-se pe degete.                                                             

Îl dăm pe gât. Este periculos de bun. Mă șterg la gură și îl urmăresc cum își linge degetul 

arătător. 

Nu ar trebui să beau cu el. 

– Deci, spun eu, simțind cum whiskey-ul îmi încălzește pieptul, 

ai făcut aici studiile de licență? 

– Da. 

– Ce colegiu? 

– Christ Church. 

Mai bag în gură un chips. 

– Extravagant. 

Clatină din cap.                                                                                                                                                                                           

– E aici de mai puțin de o săptămână, dar știe că Christ Church e extravagant. Cred că e oarecum 

unul mai evoluat, dar când am fost eu acolo era plin de copii de profesori și strănepoți de 

cavaleri, chestii de genul acesta. 

Simt că trebuie să întreb. 

– Tu nu ești unul dintre ei? 

Soarbe din bere, apoi spune: 

– Lincoln este mult mai pe gustul meu. 

A încercat să se eschiveze, dar trec cu vederea. 

– Și ai făcut și masteratul la Oxford? 

– La New College. Care nu e tocmai „nou“, să știi. Cred că a fost al nouălea colegiu construit la 

Oxford. Doar atunci era nou. 

Nu mă pot abține să nu-l iau peste picior. 

– Fascinant, domnule profesor. 

Dă din cap, ia sticla de whiskey și ne umple din nou paharele. 

– Ar trebui să lămurim asta. Nu sunt profesor, spune el. 

– Bine, asistent. 

Ne luăm paharele, ciocnim, spunem slainte din nou și le dăm 

pe gât. 

– Nici asistent, spune el. Sunt cercetător junior asociat, ceea ce 

înseamnă că mi-am terminat DPhil – sau doctoratul, cum ai spune 
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tu – și sunt în primul din cei trei ani postdoctorali finanțați de 

Lincoln. Rescriu... 

Îl întrerupe soneria telefonului lui mobil. 

Privesc în jos și văd „Tata“ pe ecran. Îl oprește. 

– E în regulă dacă vrei să răspunzi. 

– Poate să preia căsuța vocală. Cum spuneam, îmi rescriu disertația. Vreau să fie mai puțin o 

argumentație academică și mai degrabă o lucrare de cercetare de larg consum. Poate chiar 

lecturabilă de către publicul larg. Totuși, să nu ne lăsăm duși de val, spune el, 

cu un zâmbet autoironic.                                                                                                                                                                      

Îi zâmbesc și eu.                                                                                                                                                                                 

– Și predatul face parte din asta?                                                                                                                                       

– Da, spune el, luând un chips. Mai întâi doar studenților. Chestia asta – spune el, vânturând 

chipsul între noi –, faptul că predau studenților postuniversitari, s-a întâmplat doar prin forța 

împrejurărilor. Styan este mentorul meu, ceea ce înseamnă că lunar îmi acordă o oră din timpul 

ei și îmi dă feedback la disertație. Au existat cu o săptămână în urmă niște discuții în facultate și 

lui Styan i s-a cerut să preia o funcție administrativă, așa că... iată-ne aici.                                                                    

Iată-ne aici.                                                                                                                                                                                           

– Ți-ai dori să predai? întreabă el.                                                                                                                               

Expresia contrariată de pe chipul meu e cât se poate de evidentă.                                                                               

– Păi, articolul din The Atlantic. Și când ai spus că faci consultanță în educație...                                                      

– Politici de educație, clarific eu. Baza mea este strict politică.                                                                                        

Am început să lucrez în campanii. Am învățat mecanismele. Dar întotdeauna am avut un țel mai 

mare, adică să schimb sistemul nostrum de educație.                                                                                                     

– Doar atât?                                                                                                                                                                            

Tonul lui este sarcastic și jucăuș; probabil că este prea cinic pentru                                                                         

acest tip de idealism american. Cu toate astea, pare interesat.                                                                                                   

– Și cum ai face asta?                                                                                                                                                                           

– Mă bucur că ai întrebat, răspund eu, oferind propria versiune de sarcasm jucăuș. În primul 

rând, programele de promovare a artei ar fi finanțate cum trebuie. Rezultatele cercetărilor sunt 

evidente. Pentru că totul se rezumă la notele obținute la teste, știi? Bune sau rele, tuturor le pasă 

doar de notele de la teste. Ei bine, iată cum stau lucrurile: în districtele unde s-au derulat 

programe artistice ample, s-au obținut și cele mai bune rezultate la teste.                                                                                                

 


