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1. fejezet

Amikor a tizennyolc éves Sadie Marsh Kaliforniából Minne-
sotába utazik, hogy az apját meglátogassa, mindig a régi há-
lószobájában alszik, amely pontosan olyan, ahogy gyermek-
korában berendezték: fodros ágytakaró a baldachinos ágyon, 
fehér pipereasztalka, amelyre tündéreket festettek, rózsaszín 
és fehér csíkos tapéta, az ágy mellett díszes olvasólámpa. Sem 
John, sem a lánya nem akarta a szobát átalakítani; így hát 
Sadie most is a plüssállatai között alszik, amelyek elköltözése 
után itt maradtak.

Ezen a forró, késő augusztusi vasárnapon John a ház elülső 
verandáján üldögél, és mogyoróval eteti a mókusokat, ame-
lyek felmásztak a lépcsőre, és egészen közel merészkedtek hoz-
zá. Éppen a lányára vár, hogy az bejelentse, lassan indulnia 
kell; mindent bepakolt, és készen áll, hogy az apja kivigye a 
repülőtérre. Ezúttal sem maradt tovább a szokásos egy hétnél. 
Bár a lánya még el sem indult, John máris érzi a szíve tájékán 
az egyre erősebb, szorító érzést. A  repülőtéren nem búcsúz-
kodnak, nem mondják egymásnak, mennyire sajnálják, hogy 
el kell válniuk: hallgatólagos megállapodásuk, hogy nem ve-
szik komolyan a búcsúzkodást, és nem teszik még elviselhe-
tetlenebbé a nehéz helyzetet az úgynevezett nagy elválás körü-
li felhajtással, ahogy John Atlantából származó anyja nevezte, 
és amelyet minden elválásuk alkalmával emlegetett is.

– Csak semmi felhajtás, az élet megy tovább! – mondogat-
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ta mindig, amikor széles, fehér kesztyűs kezével megfogta a fia 
állát, és ahogy rámosolygott, a szeme sarkában megjelentek a 
ráncok. – Hamarosan találkozunk, fiam, meglátod! Észre sem 
veszed, hogy távol voltam.

Ő pedig várta, egyre csak várta.
Sadie Irene-ra hasonlít: gesztenyebarna haj, mogyorószínű, 

csaknem zöldes árnyalatú szem és világos arcbőr, amely a nap 
első sugaraitól leég. A lánya magas, törékeny, finom csonto-
zatú, a csuklója olyan vékony, hogy alig talál karórát, amely 
ne lötyögne rajta. A természete azonban inkább az apjáéra ha-
sonlít: szeret a szabadban lenni, sportolni, olyan ember, akit a 
költészet inkább felbosszant, mint ösztönöz; őszinte és hatá-
rozott fiatal nő, aki ritkán veszi magára a dolgokat. Hangos, 
jókedvű nevetése mindenkire átragad. Totyogós kislány korá-
ban Irene mindig azt mondta:

– Ha meghallom a nevetését, azonnal megbocsátok neki, 
még akkor is, ha éppen haragszom rá. Sőt, főleg akkor!

John hallja, hogy Sadie jön lefelé, mire a maradék mogyo-
rót gyorsan a tornác sarkába szórja. A mókus még ott álldogál 
a hátsó lábán egyensúlyozva, a farkával ide-oda csapkod, majd 
mégis úgy dönt, hogy leszalad a tornácról, nem áll neki a la-
komának.

– Hé! – szól utána. A  felső lépcsőfokról nézi a mókust, 
amint az út szélén álló szilfa felé üget, majd szélsebesen fel-
szalad rá, azután a legfelső ágról pislog le Johnra. – Neked 
tettem oda a mogyorót! – közli vele hangosan a tornác sarka 
felé mutatva, a mókus azonban csak bámul.

– Készen vagyok, apa – mondja Sadie. Az egyik kezében 
a tömött hátizsák, a másikban a bőröndje, és John hallja a 
hangjából, hogy neki sem könnyű vidámságot színlelni. Akár-
hogy is próbálják titkolni egymás előtt, ő és a lánya igazán 
szeretik egymást. Bár évente négy hét egyiküknek sem elég, 
egyelőre ez a legjobb megoldás. Télen és nyáron Sadie jön el 
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St. Paulba az apjához, tavasszal és ősszel pedig John utazik 
San Franciscóba, ahol egy szállodában lakik, hogy Irene-t és 
Sadie-t meglátogassa, bár ezek az utak sosem sikerülnek fé-
nyesen. Ha Sadie-vel kettesben találkozik, a lánynak mindig 
lelkiismeret-furdalása van az anyja miatt, ha azonban mind-
hárman együtt vannak, az mindig gyötrelmes. Az az igazság, 
hogy John már egyáltalán nem szereti Irene-t, és valószínűleg 
Irene sem kedveli őt túlságosan. Minden szempontból eltávo-
lodtak egymástól. Irene mostanában konzervatív liberálisnak 
nevezi magát, amit John képtelen megérteni. A nőt leginkább 
az foglalkoztatja, hogy a lakásában rend és tisztaság uralkod-
jon, így képtelenség ellazulni nála. Jobban kedveli a macská-
kat a kutyáknál, ami talán még a konzervatív látásmódjánál is 
rosszabb. Újabban már sminkeli is magát, sőt a haját is festi, 
hogy az ősz hajszálait elfedje. Sadie szerint mindez legújabb 
barátjának, Don Straussnak a hatása, aki szerint a korosodó 
embereknek harcolniuk kell fiatalságuk megőrzéséért.

– Kérlek, Sadie – nézett rá John, amikor a lánya beszámolt 
erről neki.

Sadie megvonta a vállát, és így folytatta:
– Végül is nem olyan rémes. Finom zöldséges lasagnét tud 

főzni, kecskesajtot is tesz bele.
– És ez az, ami számít – bólintott John, magában azonban 

azt gondolta: Na, még egy vegetáriánus! Egy újabb unitárius 
növényevő, aki minden szombat délután a béke jelével a kezében 
álldogál az utcasarkon, és leghőbb vágya, hogy egy mongol jurtá-
ban élhessen. Várta, hogy Sadie mást is mond még Donról, de 
nem folytatta, ő pedig nem akarta faggatni. Egy újabb hall-
gatólagos megállapodás. Ő nem kérdezősködött a férfiakról 
Sadie anyjának életében, Irene pedig nem faggatta a lányukat 
az ő nőügyeiről. Nem mintha sok mesélnivalója akadt volna. 
Legutóbb öt évvel ezelőtt keveredett félig komoly kapcsolat-
ba, de annak is befellegzett, amikor nem volt hajlandó kizárni 
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a hálószobából a fekete, keverék labradorját, amikor a nő nála 
aludt. A hangsúly ezúttal a keveréken volt. A nő panaszko-
dott, hogy a kutya horkol, és állandóan szellent, mire John 
megengedte neki, hogy ő se fogja vissza magát, és annyi volt. 
Festus, a labrador tavaly pusztult el, és John úgy érzi, lassan 
készen áll arra, hogy újabb kutyája legyen. Ezúttal ír farkas-
kutyát szeretne, leginkább azért, mert Sadie beszélt neki egy 
mentőcsoportról, akik befogadtak egyet.

– Hatalmasak! – közölte John, mire a lány csak annyit felelt:
– Úgy van.
Útközben a repülőtér felé John Sadie-re pillant, aki épp az 

iPodjával babrál.
– Be ne merd dugni azokat a fülhallgatókat most, mert ak-

kor olyan, mintha itt se lennél – kérte John. – Kérlek.
– Nem is akarom, csak felkészülök az útra.
– Fel nem fogom, miért nem tudtok ti, fiatalok csupán 

egyetlen pillanatra is eltávolodni a kütyüktől? – Fiatalok! Hát, 
ez van: mostantól hivatalosan is belépett az öregek klubjába.

– Apa, egész végig, amíg nálad voltam, alig mobiloztam. 
Talán ha két üzenetet küldtem el.

John azonban nem hisz neki. Amikor éjszaka elment a lány 
szobája előtt, mindig látta a halvány fényt, és pittyegést is hal-
lott. De nem akarja megszidni, mert legalább annyira illemtu-
dó volt, hogy nem előtte nyomogatta folyton a billentyűket. 
Ki nem állhatta az állandóan az interneten lógó embereket; 
ahogy fejükkel a kütyü fölé hajolnak, és kizárnak minden le-
hetőséget arra, hogy valódi emberi kapcsolatot teremtsenek. 
De el kell fogadnia a tényt, hogy egy ember valószínűleg so-
sem tudna annyi izgalmas alkalmazást mutatni nekik, amiért 
még szóba is állnának vele. A virtuális dolgok sokkal izgalma-
sabbak a valóságnál, de csak akkor, ha az ember nem képes az 
őt körülvevő világot megfelelően szemlélni, legalábbis ez volt 
John véleménye. Egyik este Sadie-t is sikerült rávennie, hogy 
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kiüljön vele a tornácon lévő hintára, hogy együtt hallgathas-
sák a tücskök ciripelését, később pedig a szentjánosbogarak-
ban gyönyörködhessenek. Némi elégedettséget érzett, amikor 
úgy negyedóra múlva Sadie megszólalt:

– Hűha, ez csodálatos!
Sadie a hátizsákjába helyezi az iPodot, és behúzza a cipzárt.
– Veszek neked is egy ilyet – közli az apjával. – Felveszek rá 

mindenféle jó zenét, hogy lásd, miket hallgatok.
– Ugyan, drágaságom!
– Hidd el, sok zene nagyon tetszene! Biztos vagyok benne!
– Na, jó, csak semmi rap!
– Csak néhány szám. Majd meglátod.
Megállnak a piros lámpánál, és John a lányára néz.
– Hihetetlenül csinos vagy, ugye tudod?
Sadie a szemét forgatja.
– Egyszer majd jól összetöröd valami közgazdászhallgató 

szívét.
– Miért pont közgazdász?
– Akkor legyen állatorvosis.
– Úgy már jobb.
John szívére szomorúság telepszik, de sikerül a hangja 

könnyedségét megőriznie.
– Szóval, mik a terveid a nyár végére?
– Hát, lesz egy jó kis program. Néhányan elmegyünk szik-

lát mászni a jövő hétvégén. Ha anya elenged, mert egyelőre 
nem lelkesedik az ötletért.

– És mit akartok megmászni?
– A Tamalpaist, de csak a legalacsonyabb részét. Néhányan 

a Mammothot akartuk bevenni, de az legalább hat óra autóval.
– És honnan tudsz te egyáltalán a sziklamászásról?
A lánya erre megrántja a vállát.
– Sokat gyakoroltunk tesiórán. De anya nem engedi, hogy 

igaziból kipróbáljam. Ha hallanád, micsoda okosságokkal 
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traktál: Sadie, ha felmászol egy sziklára, és onnan leesel, szik-
lára fogsz zuhanni.

Ránéz Johnra, aki elneveti magát. Hát, igen, ez valóban 
Irene.

– De annyira szeretném megtanulni – folytatja Sadie. – 
És különben is olyanokkal mennék, akik már sokat csinál-
ták. Van egy barátom, aki a családjával már hatéves kora óta 
jár sziklát mászni. Ő is azt mondja, hogy szuper. Szerinte az 
egyetlen módja annak, hogy az ember megismerje magát, az, 
ha kihívásokat tűz ki maga elé. Ijesztő, komoly kihívásokat. 
Mert csak ilyenkor derül ki, kik is vagyunk valójában.

John bólint.
– Azt hiszem, ebben lehet némi igazság.
– Gondolod?
– Igen.
– Csináltál már ilyet? Valami igazán ijesztő kihívást?
Amikor feleségül vettem az anyádat. Nem is sült el valami jól.
– Nem igazán – feleli végül.
– Talán kipróbálhatnád a sziklamászást.
– Nem hiszem, hogy nekem találták ki. Szükséged lesz kö-

télre, csákányra meg oxigénmaszkra, igaz?
– Apa!
– Jó-jó, hát mit tudom én, mi kell?
– Ez nem hegymászás, hanem sziklamászás! Csak egy jó 

mászócipő kell. A haverom majd ideadja a húga egyik cipőjét, 
ami majdnem vadiúj, és pont jó a lábamra.

– Veszek neked saját mászócipőt.
– Először megnézem, egyáltalán tetszik-e – feleli Sadie, 

és John büszkeséget érez, hogy a lánya ilyen gyakorlatias és 
nagylelkű, nem csap le azonnal az apja ajánlatára, hogy ve-
gyen neki valamit. Semmi kétség, Sadie pontosan érti, egy 
válás után milyen mélyre képes nyúlni az ember a pénztárcá-
jába bűntudatból. Így van ez többévnyi válás után is, a lánya 
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azonban nem él ezzel vissza. Sadie kisgyerekként sem döntött 
be egy egész tálnyi őrizetlenül hagyott Halloween-cukorkát a 
táskájába, sőt sosem vett el egynél többet belőle. John régen 
sokat aggódott amiatt, hogy Sadie talán túlságosan jó kislány, 
és boldog volt, amikor néha elfelejtkezett magáról.

– De beszélhetnél anyával – folytatja a lánya –, kérlek, pró-
báld meggyőzni, hogy engedjen el, hadd próbáljam ki.

– Rendben, mondom neki, hogy nem ellenzem, mert a 
szellemi és a fizikai kihívások egyaránt fontosak. Azt hiszem, 
ezzel rá tudom venni.

– Köszönöm. És mi a te következő kihívásod?
– Van egy régi épület a Wabashában, azt próbálom meg-

venni. Most kezdem a tárgyalásokat. Istenem, milyen csodás 
a mennyezete…

– Úgy értem, személyes jellegű kihívás.
– A renoválás nagyon is személyes dolog számomra, már 

azóta, hogy annyi idős voltam, mint te most, sőt talán még 
régebb óta.

– Tudom. Mindent tudok a matchbox városokról, amiket 
kisfiúként építettél, és arról is, hogy próbáltad megmenteni az 
első régi épületet tizenhat éves korodban, vagy hogyan nyertél 
első díjat a jövő városával egy tudományos kiállításon…

– Fantasztikus terv volt!
– Elhiszem. De inkább arra lennék kíváncsi, mikor kezdesz 

újra randizni. Vannak ilyen terveid?
– Sadie, ötvenhat éves vagyok.
– Na és?
– Azt hiszem, ezzel már végeztem.
– Ugyan már!
– Nem nagyon izgat.
– Pedig izgathatna. Nem jó egyedül lenni. Kicsit aggódom 

is miattad, apa. Mostanában egyre ritkábban fésülködsz.
– Elég rakoncátlan a hajam.
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– Igen, de akkor sem gyakran lát fésűt. És rendszertelenül 
étkezel. Nem hinném, hogy nem izgat a randizás, csak ab-
ban nem vagy biztos, hogyan kell az egyedülálló nőkhöz kö-
zeledni. Miért nem adsz fel egy hirdetést valamelyik újságban? 
Anya is így csinálja, pedig ő is annyi, mint te. Fogalmazz meg 
egy hirdetést, vagy keress egy online oldalt, aztán meglátod…

– Szó sem lehet róla! Nem randizok olyannal, akivel on-
line találkoztam! – John sosem vallaná be, hogy az egyik este 
körülnézett a match.com társkereső oldalon. Ült a számító-
gépe előtt sortban és pólóban, sört iszogatva, és olyan valakit 
próbált keresni, aki nyilván nem létezik, de még csak nem is 
hasonlít ahhoz, akit elképzelne magának. Hirtelen eszébe ju-
tott valami. – Csak nem szoktál online randizni? Azzal is így 
találkoztál, akivel hegyet mászni mész?

– Nem, apa. És sziklamászásról beszéltem. A  suliból egy 
csapat sráccal mennék, ha elengedtek. Csak arra gondoltam, 
gyakrabban el kellene járnod szórakozni. Az élet nem csupán 
munkából áll!

– Hányszor hallottam már ezt!
– Nos, akkor talán igaz is.
Kiteszi az irányjelzőt, hogy letérjen a repülőtér felé.
– Van egy ötletem! Ha te elmész sziklát mászni, én is ran-

dira hívok egy nőt.
– Igen? És hogyan találkozol vele?
– Megvannak a módszereim.
– Mint például?
– Majd meglátod.
– Egy hetet kapsz – bólint Sadie. – Akkor lesz a túra.
– Megegyeztünk! – John a járda mellé hajt, hogy lánya ki 

tudjon szállni, és üresen járatja a motort. Megsimogatja Sadie 
arcát, és nagyot sóhajtva megcsókolja a homlokát. – Jól van! 
Most már kiszállhatsz!

– Azt hittem, sosem dobsz ki! – Sadie közelebb hajol, és 
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megöleli. – Ne hívogass állandóan! – suttogja az apja fülébe, 
aki így felel:

– Te ne hívogass!
Aztán Sadie már ott sincs. De egyszer még visszafordul, 

mielőtt bemenne az üvegajtón. Megfordul, dob neki egy csó-
kot, ő pedig visszaint.

Azután visszahajt a forgalomba, és pislogni kezd egyszer, 
majd még egyszer. A torkát köszörüli. Azután bekapcsolja a 
rádiót, és feltekeri a hangerőt.

Azon gondolkodik, vajon megtegye-e az utolsó lépést Amy 
Beckerrel. Mert Sadie nem tudja, hogy több mint egy hónap-
pal ezelőtt találkozott valakivel. Olyan körülmények között, 
amiről nem szívesen beszél sem a lányával, sem mással.


