
NICHOLAS SPARKS

Kedvesem





NICHOLAS SPARKS

Kedvesem
Második, javított kiadás



ISBN 978 963 452 159 4 
 

Kiadja a GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ 
1086 Budapest, Dankó utca 4–8. 

Telefon: (06 1) 299 1030 
 

www.generalpress.hu 
generalpress@lira.hu 

 
Felelős kiadó KOLOSI BEÁTA 

Műszaki szerkesztő DANZIGER DÁNIEL 
Felelős szerkesztő SZABÓ PIROSKA 
Készült 19 nyomdai ív terjedelemben

A mű eredeti címe
Dear John

Copyright © 2006 by Nicholas Sparks

Hungarian translation © Nagy Ágnes Karolina

© General Press Könyvkiadó, 2018

Az egyedül jogosított magyar nyelvű kiadás.
A kiadó minden jogot fenntart,

az írott és az elektronikus sajtóban
részletekben közölt kiadás és közlés jogát is.

Fordította
NAGY ÁGNES KAROLINA

A borítót
KISS GERGELY

tervezte



55

Harmadik fejezet

A szörfözés magányos sport: hosszú, unalmas várakozás és 
hirtelen, gyors cselekvés váltják egymást; mindez arra tanít, ho-
gyan lélegezzünk együtt a természettel ahelyett, hogy szembe-
fordulnánk vele... Arra, hogy hogyan kerüljünk a zónába. Végül 
is ezt sugallják a szörfösújságok, és nagyjából én is így gondo-
lom. Nincs annál izgalmasabb, mint amikor elkapunk egy hul-
lámot, és a vízfallal együtt tartunk a part felé. Én azonban nem 
az a fajta cserzett bőrű, napszítta hajú szörfös fickó vagyok, aki 
egész nap ki sem jön a vízből, mert úgy érzi, hogy ez az élet 
egyetlen értelme. Mert nem így van. A szörfözés számomra in-
kább azért fontos, mert segít elmenekülni a zajos, őrült világ 
elől. Kint a vízen szinte hallhatóvá válnak a gondolataim.

Éppen ezt magyaráztam Savannah-nak, miközben az óceán 
felé tartottunk vasárnap kora reggel. Legalábbis ezt szerettem 
volna elmesélni neki, de leginkább csak összevissza fecsegtem, 
hogy ne legyen olyan feltűnő, hogy azzal vagyok elfoglalva, mi-
lyen jól néz ki bikiniben.

– Akárcsak a lovaglás – mondta.
– Tessék?
– Amikor hallhatóvá válnak a gondolataid...
Pár perccel azelőtt érkeztem. A legjobb hullámok általában 

kora reggel vannak, és ez is olyan tiszta, verőfényes napnak in-
dult, hogy sejteni lehetett, később tele lesz a part. Amikor meg-
érkeztem, Savannah egy törülközőbe burkolózva ült a ház mö-
götti lépcsőn, a tábortűz maradványai előtt. Bár a buli,  mi után 
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eljöttem, még órákig tartott, sehol semmi szemét, egyetlen el-
dobott sörösdoboz sem volt. Ettől kicsit jobb véleményem lett 
a társaságról.

A korai időpont ellenére már meleg volt. A víz mellett, a ho-
mokban néhány perc alatt elmagyaráztam a szörfözés alapjait, és 
hogy hogyan kell felugrani a deszkára. Amikor Savannah úgy 
érezte, készen áll, a deszkáját cipelve besétáltam vele a vízbe.

Ugyanaz a néhány szörfös volt odakint a nyílt vízen, mint 
előző nap. Próbáltam a legjobb helyet megtalálni, hogy Sa van-
nah- nak elég helye legyen, amikor észrevettem, hogy lemaradt.

– Várj meg! – kiáltotta mögöttem. – Állj... Állj!
Hátrafordultam. Savannah lábujjhegyre állt, amikor az első 

vízcseppek a hasát érték, teste egyből libabőrös is lett. Úgy tűnt, 
szeretne minél távolabb kerülni a víztől.

– Még meg kell szoknom... – Szaporán vette a levegőt, és 
összefonta maga előtt a karját. – Hű! Ez tényleg hideg! Szent 
Habakuk!

Szent Habakuk? Ilyet nemigen mondanának a bajtársaim!
– Mindjárt megszokod! – mondtam önelégült vigyorral az 

arcomon.
– Nem szeretek fázni! Utálok fázni!
– A hegyekben élsz, ahol havazni szokott!
– Igen, de tudod, léteznek olyan holmik, mint például a 

kabát, a kesztyű, a sapka, amelyeket azért veszünk fel, hogy ne 
fázzunk! És nem azzal kezdjük a napot, hogy belevetjük ma-
gunkat a jéghideg vízbe!

– Furcsa! – mondtam.
Tovább ugrált a vízben.
– Igen, tényleg furcsa! Úgy értem... Jesszusom!
Jesszusom? Elvigyorodtam. Kezdett nyugodtabban lélegezni, 

de még mindig libabőrös volt. Tett egy kis lépést befelé. 
– Jobban jársz, ha egyből belemerítkezel, mint ha így, las-

san, fokozatosan próbálod megszokni! – javasoltam.
– Te csak csináld, ahogy akarod, nekem jobb így! – hárítot-
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ta a bölcselkedésemet. – Nem értem, miért most jöttünk ki! Azt 
gondoltam, majd valamikor délután, amikor fagypont fölé 
emelkedik a hőmérséklet...

– Majdnem huszonnyolc fok van!
– Persze, persze... – Lassan kezdett hozzászokni a víz hő-

mérsékletéhez. Leeresztette a karját, újból nagy levegőt vett, és 
pár centiméterrel mélyebbre ereszkedett a vízbe... Összeszorí-
totta a fogát, és egy kis vizet locsolt a karjára. – Jó, azt hiszem, 
kezdem megszokni.

– Nem kell sietned! Tényleg! Ráérünk!
– Rendben, köszi... – mondta, anélkül hogy észrevette vol-

na az élcelődést a hangomban. – Menni fog... – dünnyögte in-
kább magának, mint nekem. Apró lépésenként haladt előre, ar-
cán feszült figyelemmel, ami tetszett nekem. Komoly volt, 
erősen koncentrált. Megmosolyogni való látványt nyújtott.

– Ne nevess rajtam! – mondta, amikor észrevette, milyen 
arccal nézem őt.

– Nem nevetek!
– Látom rajtad! Magadban kinevetsz!
– Rendben, abbahagyom!
Végül mellém vergődött, és amikor a víz a vállamig ért, Sa-

vannah felkapaszkodott a deszkára. Igyekeztem egy helyben tar-
tani, miközben próbáltam nem az alakját bámulni, ami nem 
volt könnyű, mivel meglehetősen közel volt hozzám. Minden 
erőmmel a mögöttünk lévő hullámokra összpontosítottam.

– És most?
– Emlékszel, mit kell tenned? Minden erőddel a vizet ta-

posod, jó erősen megragadod mindkét oldalon a deszka orrát, 
aztán felpattansz rá!

– Rendben!
– Először nehéznek tűnhet. Ne lepődj meg, ha leesel, csak 

arra figyelj, nehogy elengedd a deszkát! Meg kell próbálni né-
hányszor, mire sikerül.
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– Rendben! – felelte. Láttam, hogy mögöttünk egy kisebb 
hullám közeledik.

– Figyelj! – mondtam, és az időzítésre összpontosítottam. 
– Oké! Most kezdj taposni!

Amikor a hullám elért bennünket, megadtam a kezdő lö-
kést a deszkának, és Savannah elkapta a hullámot. Nem tudom, 
mire számítottam, de arra biztos nem, hogy felpattan rá, meg-
tartja az egyensúlyát, és egészen a partig meglovagolja a hullá-
mot, míg az el nem enyészik a homokban. A sekély vízben le-
ugrott az egyre lassuló deszkáról, és kitűnő dramaturgiai 
érzékkel felém fordult:

– Na, milyen volt?
Elég messze állt, mégsem tudtam levenni róla a szememet. 

Uramisten, gondoltam magamban, attól tartok, nagy bajban vagyok...

– Évekig tornáztam – vallotta be. – Mindig is jó egyensúly-
érzékem volt. Azt hiszem, meg kellett volna ezt említenem, 
amikor arról beszéltél, hogy le fogok esni.

Több mint egy órát töltöttünk a vízben. Újra meg újra fel-
ugrott a deszkára, és könnyedén a partig szörfözött; bár irányí-
tani még nem tudta magát, nem volt kétségem afelől, hogy pil-
lanatok alatt megtanulná azt is, ha akarná.

Aztán visszamentünk a házhoz. Odakint vártam rá, míg ő 
felment. Csupán néhány korán kelő lézengett a házban – há-
rom lány a teraszról bámulta az óceánt –, de a többség még nem 
került elő. Az előző esti buli fáradalmait próbálták kiheverni. 
Savannah néhány perccel később megjelent rövidnadrágban és 
pólóban, kezében két csésze kávéval. Mellém ült a lépcsőre, 
arccal az óceán felé.

– Nem azt mondtam, hogy le fogsz esni – próbáltam tisztáz-
ni –, csak azt, hogy ha leesnél, ne engedd a deszkát elsodródni!

– Ja, persze! – mondta huncut mosollyal. A csészémre mu-
tatott. – Milyen a kávé?
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– Remek! – feleltem.
– Kávé nélkül képtelen vagyok nekivágni a napnak! Ez az 

egyetlen bűnöm!
– Mindenkinek van valami szenvedélye.
Rám nézett.
– Neked mi az?
– Nekem nincs... – vágtam rá, mire a legnagyobb meglepe-

tésemre oldalba bökött.
– Tudtad, hogy tegnap éjjel telihold volt?  
Tudtam, de inkább nem akartam bevallani.
– Tényleg?
– Mindig is imádtam a teliholdat! Már gyerekkoromban is! 

Azt képzeltem, hogy valamiféle előjel, ómen. Abban hittem, 
hogy mindig valami jó dolog eljövetelét jelzi. Hogy például ha 
valamit elrontottam, lehetőségem lesz kijavítani.

Mást nem mondott róla; inkább a szájához emelte a csé-
szét, én pedig néztem, ahogy a felszálló gőz eltakarta egy kicsit 
az arcát.

– Mit terveztél mára? – kérdeztem.
– Lesz ma valamikor egy megbeszélés, azonkívül semmit. 

Kivéve persze azt, hogy templomba megyünk. Én mindenkép-
pen, illetve bárki, aki szeretne velem tartani. Jut eszembe, 
mennyi most az idő?

Az órámra néztem.
– Néhány perccel múlt kilenc.
– Máris? Akkor nincs sok időm! Tízkor kezdődik az isten-

tisztelet!
Bólintottam, mert tudtam, hogy az együtt töltött idő a vé-

géhez közeledik.
– Nincs kedved velem tartani? – kérdezte.
– A templomba?
– Igen, a templomba – felelte. – Te nem szoktál templom-

ba járni?
Nem tudtam, mit válaszoljak. Ez láthatóan fontos dolog 
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volt neki; bár tudtam, hogy a válaszom csalódást fog okozni szá-
mára, nem akartam hazudni.

– Nem igazán – ismertem el. – Évek óta nem voltam. Gye-
rekkoromban jártam, de azóta nem... – Elhallgattam. – Nem is 
tudom, miért... – tettem még hozzá.

Kinyújtóztatta a lábát, és várta, hogy folytatom-e. Amikor 
látta, hogy nem, felhúzta a szemöldökét.

– Szóval?
– Szóval mi?
– Jössz vagy sem?
– Nincs megfelelő ruhám. Csak ez van, amit rajtam látsz, 

arra pedig nincs már idő, hogy hazamenjek átöltözni és lezuha-
nyozni úgy, hogy még vissza is érjek. Egyébként szívesen veled 
tartanék.

Végigmért.
– Nagyszerű! – paskolta meg a térdemet; ez volt a második 

alkalom, hogy hozzám ért. – Szerzek neked ruhát!

– Remekül nézel ki! – biztatott Tim. – A nyaka egy kicsit 
szűknek tűnik, de nem hiszem, hogy ez bárkinek is feltűnne.

A tükörből egy idegen nézett vissza rám keki színű ruhá-
ban, mintás ingben és nyakkendőben. Az idejét sem tudtam, 
mikor viseltem utoljára nyakkendőt. Azt sem tudtam, hogy jó-e 
ez az egész nekem vagy sem. Ugyanakkor Tim nagyon csinosan 
felöltözött.

– Hogy tudott erre rávenni? – kérdezte.
– Fogalmam sincs.
Nevetett, és miközben lehajolt, hogy a cipőfűzőjét bekösse, 

rám kacsintott.
– Mondtam, hogy kedvel téged!
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A seregben szolgáltak lelkészek, és a legtöbbjük nagyon jó 
fej volt. Alapvetően jól ismertem néhányukat. Egyikük – Ted 
Jenkins – az a fajta fickó volt, akiben azonnal megbízik az em-
ber. Nem ivott, és azt nem mondom, hogy olyan volt, mint mi, 
de mindig örültünk neki, ha megjelent. Volt felesége és néhány 
gyereke, ráadásul tizenöt éve szolgált a seregben. Általában volt 
személyes tapasztalata, ha családi problémákról vagy katonai 
szolgálatról volt szó, és ha bármikor leültünk vele beszélgetni, 
tényleg figyelt ránk. Nem lehetett neki mindent elmondani – 
mert mégiscsak tiszt volt –, és elég kemény volt néhány sráccal 
a szakaszban, akik egy kicsit túl szabadon meséltek neki a csíny-
tevéseikről, de a helyzet az volt, hogy a kisugárzásának köszön-
hetően végül így vagy úgy elmondtuk neki a dolgokat. Nem 
tudom, mi másért lehetett ez így, mint azért, mert jó ember 
volt, és pokolian jó katonai lelkész. Olyan természetesen beszélt 
Istenről, mintha csak egy barátjáról beszélt volna; nem abban a 
prédikáló, idegesítő stílusban, ami engem általában lehangol. És 
nem győzködött, hogy menjünk a vasárnapi istentiszteletekre. 
Ezt valahogy ránk bízta, és attól függően, hogy milyen veszélyes 
bevetéseken voltunk, hol egy-két emberrel beszélgetett, hol egy 
egész századdal. Mielőtt a szakaszomat a Balkánra vezényelték, 
körülbelül ötven embert keresztelt meg.

Engem gyerekkoromban kereszteltek meg, úgyhogy velem 
más volt a helyzet, de mint mondtam, régen voltam már isten-
tiszteleten. Még apámmal laktam, amikor felhagytam a temp-
lomba járással, és fogalmam sem volt, milyen lesz újra ott ülni 
a sorokban. Azt sem állíthatom, hogy izgatottan vártam a dol-
got, de végül egészen jól sikerült. A lelkész visszafogott volt, a 
zene kellemes, és az idő sem vánszorgott olyan lassan, mint 
ahogyan gyerekkoromból emlékeztem rá. Azt nem mondhat-
nám, hogy sokat értettem belőle, mégis örültem, hogy elmen-
tem, már csak azért is, mert így végre volt valami új témám, 
amiről apámmal beszélgethettem. És azért is, mert így egy kicsit 
több időt tölthettem Savannah-val.
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Savannah köztem és Tim között ült. A szemem sarkából fi-
gyeltem, ahogy énekelt. Halk, visszafogott énekhangja volt, de 
mindig tisztán énekelt, és tetszett a hangszíne. Tim a szöveget 
nézte. Amikor kifelé jöttünk, megállt, hogy üdvözölje a lelkészt, 
míg Savannah-val mi egy somfa árnyékában vártunk odakint. 
Tim élénknek látszott, miközben a lelkésszel beszélgetett.

– Régi barátok? – kérdeztem Tim felé biccentve. Az ár-
nyék ellenére kezdett melegem lenni, és éreztem az izzadság-
cseppeket.

– Nem. Azt hiszem, az apja beszélt neki a lelkészről. Teg-
nap este térkép segítségével találta meg ezt a helyet. – Legyez-
gette magát; nyári ruhájában egy igazi déli szépségre emlékezte-
tett. – Örülök, hogy eljöttél!

– Én is!
– Éhes vagy?
– Kicsit.
– Van otthon egy kis harapnivalónk, ha gondolod. És Tim-

nek is visszaadhatod a ruháit. Látom, hogy meleged van, és ké-
nyelmetlenül érzed magad.

– Á, ez semmi a katonai felszereléshez képest!
Rám szegezte a tekintetét.
– Jó hallani, ahogy erről beszélsz. Nem sok srác beszél így 

az évfolyamomon.
– Most kötekedsz velem?
– Ó, csak megjegyeztem... – Kecsesen a fának dőlt. – Úgy 

látom, Tim végzett.
Követtem a tekintetét, de nem láttam semmi változást. – Mi-

ből gondolod?
– Látod, ahogy a két kezét egymáshoz közelíti? Ez azt je-

lenti, hogy készül búcsút venni. Mindjárt kinyújtja a kezét mo-
solyogva, biccent egyet, és már indul is.

Láttam, hogy Tim pontosan úgy tesz, ahogy Savannah meg-
jósolta, majd elindul felénk.

Észrevettem, hogy Savannah mosolyog. Megvonta a vállát.
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– Ha olyan kis városban élsz, mint én, nem tehetsz mást, 
mint jól megfigyeled az embereket. Egy idő múlva észreveszed 
a szokásos viselkedésformákat.

Szerény véleményem szerint elég régóta figyelhette már 
Timet, de nem szóltam semmit.

– Hé... – Tim felemelte a kezét. – Mehetünk?
– Rád várunk – felelte Savannah.
– Bocsássatok meg – mondta –, de beszélnünk kellett.
– Neked mindig mindenkivel beszélned kell!
– Tudom – mondta. – Igyekszem visszafogni magamat.
Savannah nevetett, és bár a szokásos viccelődésüktől pilla-

natnyilag kicsit kirekesztve éreztem magam a társalgásból, ami-
kor Savannah az autó felé tartva mégis belém karolt, az egészről 
elfeledkeztem.

Mire visszaértünk, már mindenki felkelt, és többnyire für-
dőruhában sütkéreztek a napon. Néhányan a hátsó teraszon 
lebzseltek, de legtöbben hátul, a parton csoportosultak. Bent a 
házban zene harsogott egy magnóból, a hűtőszekrények fel vol-
tak töltve sörrel, és néhányan már iszogattak: a jó öreg gyógy-
mód másnaposságra. Nem akartam ítélkezni; igazából nekem is 
jólesett volna egy sör, de mivel éppen akkor értünk vissza a 
templomból, úgy gondoltam, inkább kihagyom.

Átöltöztem, összehajtogattam Tim ruháit, ahogy a seregben 
tanultam, aztán visszamentem a konyhába. Tim szendvicseket 
készített ki egy tányérra.

– Vegyél nyugodtan – intett felém. – Rengeteg kajánk van. 
Én csak tudom. Tegnap három óra hosszát töltöttem vásárlás-
sal. – Leöblítette és megtörölte a kezét. – Na jó, most én öltö-
zöm át. Savannah mindjárt itt lesz.

Kiment a konyhából, én pedig egyedül maradtam, és körül-
néztem. A házat a hagyományos tengerparti házak stílusában 
rendezték be: sok élénk színű fonott bútor, kagylóhéjból készí-
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tett lámpák, a kandallópárkányon kis világítótorony-szobrok, a 
tengert ábrázoló pasztellképek.

Lucy szüleinek volt ilyen háza. Nem itt, hanem Bald Head 
szigetén. Sosem adták ki, ott szerették tölteni a nyarat. Persze az 
öregnek továbbra is Winston-Salembe kellett bejárnia dolgozni, 
így hetente néhány napra mindig elutaztak oda a feleségével, 
egyedül hagyva szegény Lucyt. Engem leszámítva, persze. Ha 
tudták volna, mi történik olyankor, valószínűleg nem hagytak 
volna minket kettesben.

– Szia! – mondta Savannah. Visszavette a bikinijét, bár rö-
vidnadrágot viselt az alsórész felett. – Látom, már jobban érzed 
magad.

– Ezt meg honnan veszed?
– Nem dülled ki a szemed a szűk ing miatt.
Mosolyogtam.
– Tim készített néhány szendvicset.
– Nagyszerű! Éhen halok – mondta, miközben fel-alá jár-

kált a konyhában. – Te ettél már?
– Még nem.
– Vegyél te is! Utálok egyedül enni.
A konyhában állva falatoztunk. A nyugágyban fekvő lányok 

nem vették észre, hogy ott vagyunk, és hallottam, ahogy egyi-
kük éppen azt meséli, hogy előző este mi mindent csináltak az 
egyik sráccal. Egyáltalán nem úgy hangzott, mintha a szegények 
megsegítésére érkezett volna a városba. Savannah a homlokát 
ráncolta, mintha azt mondaná: ez azért több információ, mint 
amennyit hallani szeretne. Aztán a hűtő felé fordult.

– Muszáj innom valamit. Te is kérsz?
– Egy kis víz jólesne!
Lehajolt, hogy kivegyen néhány üveget. Próbáltam nem bá-

mulni, mégsem tudtam levenni róla a szememet, és őszintén 
megvallva nagyon kellemes látvány volt. Eszembe jutott, vajon 
tudja-e, hogy bámulom, és arra a következtetésre jutottam, 
hogy valószínűleg igen, mert amikor végül kiegyenesedett és 
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felém fordult, ismét ugyanaz a derűs kifejezés ült az arcán. 
A pultra tette az üvegeket.

– Ha végeztünk, elmegyünk megint szörfözni?
Hogy tudtam volna ellenállni?

A délutánt ismét a vízben töltöttük. Ha előzőleg élveztem 
Savannah látványát, ahogy közvetlenül mellettem hasalt a szörf-
deszkán, hát még jobban élveztem, amikor a hullámok hátán 
láttam őt lovagolni. Hogy még tovább fokozzuk az élvezeteket, 
megkért, hogy nézhessen, míg a parton szárítkozik, így saját né-
zőközönség előtt mutathattam meg a tudásomat, miközben a 
hullámokat élveztem.

A délután vége felé már ismét ott feküdtünk egymás mellett 
a törülközőkön, de nem túl közel egymáshoz. A többiek már 
bent voltak a házban. Néhány kíváncsi pillantást vetettek felénk, 
de Randyn és Susanon kívül senkit sem érdekelt igazán az ottlé-
tem. Susan éles, rosszalló pillantásokat vetett Savannah felé, mi-
közben Randy megelégedett azzal, hogy harmadikként Braddel 
és Susannel lógott, a sebeit nyalogatva. Timet nem láttuk sehol.

Savannah hason feküdt, csábító látványt nyújtva. Én ha-
nyatt feküdtem mellette, és próbáltam szundikálni a bágyasztó 
hőségben, de túlságosan elvonta a figyelmemet a jelenléte ah-
hoz, hogy teljesen el tudjak lazulni.

– Figyelj! – suttogta. – Mesélj nekem a tetoválásaidról!
Felé fordítottam a fejem a homokban.
– Mit szeretnél tudni róluk?
– Nem is tudom. Például, hogy miért csináltattad őket.
Felkönyököltem az egyik kezemre. A bal karomra mutat-

tam, amelyen egy sas és egy zászló volt.
– Oké. Ez itt a gyalogság katonai jelvénye, és ez alapján – 

mutattam az alatta lévő számokra és betűkre – azonosítjuk 
a századot, a zászlóaljat és az ezredet. Mindenkinek van ilyen az 
osztagomban. Az alapképzés után kaptuk Fort Benningben, 
Georgiában, amikor ünnepeltünk.
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– Miért van alá írva, hogy Bika?
– Ez a becenevem. Az alapképzés során ragadt rám az imá-

dott kiképző őrmesterünk jóvoltából. Nem raktam össze elég 
gyorsan a fegyveremet, mire azt mondta, hogy ha nem leszek 
elég gyors, bebikáz, mint egy autót, amelynek lemerült az akku-
mulátora. A becenév rajtam ragadt.

– Kedvesnek tűnik ez az őrmester – viccelődött Savannah.
– Ó, igen! Lucifernek hívtuk a háta mögött.
Savannah mosolygott.
– És miért van az a szögesdrót felette?
– Csak úgy – mondtam, és megráztam a fejem. – Azt még 

azelőtt csináltattam, hogy beléptem a hadseregbe.
– És a másik karodon?
Egy kínai piktogram volt. Nem akartam belemenni, úgy-

hogy megráztam a fejem.
– Ez még a „fogalmam sincs, ki vagyok, és nem is érdekel” 

korszakomból való... Nem jelent semmit.
– Ez nem egy kínai piktogram?
– De igen.
– Akkor mit jelent? Biztosan jelent valamit! Például azt, 

hogy bátorság, becsület, vagy ilyesmi, nem?
– Csak valami trágárság kínaiul...
– Ó... – mondta hunyorítva.
– Mint mondtam, már semmit nem jelent számomra.
– Azt leszámítva, hogy nem szívesen mutogatnád, ha eset-

leg Kínába mennél.
Felnevettem.
– Igen, azt leszámítva – helyeseltem.
Egy pillanatra elcsendesedett.
– Lázadó típus voltál, ugye?
Bólintottam.
– Nagyon régen. Vagyis nem annyira régen. De nekem úgy 

tűnik.
– Erre gondoltál, amikor azt mondtad, hogy akkoriban a 

hadsereg volt az, amire szükséged volt?
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– Jót tett nekem.
Ezen elgondolkozott.
– Mondd csak, akkoriban is a táskám után ugrottál volna?
– Nem. Valószínűleg nevettem volna azon, ami történt.
Elgondolkozott a válaszomon, mintha azt mérlegelné, hogy 

higgyen-e nekem. Végül nagyot sóhajtott.
– Akkor örülök, hogy beléptél a hadseregbe. Nekem tény-

leg nagyon kellett az a táska.
– Nagyszerű!
– Mi van még?
– Hogy érted ezt?
– Mit tudnál még elmesélni nekem magadról?
– Nem is tudom. Mire vagy kíváncsi?
– Mesélj valamit, amit senki más nem tud rólad!
Ezen el kellett gondolkodnom.
– Például meg tudom mondani, hogy hány lapított szélű 

tízdolláros érmét vertek 1907-ben.
– Hányat?
– Negyvenkettőt. Nem a nagyközönségnek szánták őket. 

Néhányan a pénzverdéből saját maguknak és egy-két barátjuk-
nak készítették őket.

– Szereted az érméket?
– Nem tudom biztosan... Ez hosszú történet.
– Én ráérek!
Tétováztam, miközben Savannah a táskájáért nyúlt.
– Várj egy kicsit! – kérte, míg kotorászott benne. Elővett 

egy tubus naptejet. – Elmondhatod, miután bekented a hátam. 
Úgy érzem, kezdek leégni.

– Tényleg bekenhetlek?
Rám kacsintott.
– Megegyeztünk.
Bekentem a hátát és a vállát a krémmel, még egy kicsit talán 

túlzásba is vittem, mert meggyőztem magam, hogy a bőre kezd 
megpirulni, és ha csak egy kicsit is leégne, másnap nagyon ne-



68

héz lenne dolgoznia. Ezt követően meséltem neki a nagyapám-
ról és az apámról, az érmékről és a jó öreg Elias berg ről. A kér-
désére azonban nem válaszoltam, mert nem voltam teljesen 
biztos a válaszban. Amikor befejeztem, felém fordult.

– És apád még most is gyűjti az érméket?
– Igen. Legalábbis azt hiszem. Már nem beszélünk róluk.
– Miért nem?
Fogalmam sincs, miért, de ennek a történetét is elmeséltem 

neki. Tudtam, hogy a legelőnyösebb színben kellett volna fel-
tüntetnem magamat, és csak a jó oldalamat mutatni neki, hogy 
lenyűgözzem, de Savannah-val ezt nem lehetett megtenni. Va-
lamilyen okból úgy éreztem, hogy el kell mondanom neki a 
teljes igazságot, pedig alig ismertem még őt. Amikor befejez-
tem, furcsán nézett rám.

– Hát igen! Elég léha fráter voltam akkoriban... – vallottam 
be, de tudtam, hogy az akkori viselkedésemet sokkal pontosab-
ban jellemezték volna olyan durva szavak, amelyek bántották 
volna a fülét.

– Nagyon úgy tűnik – mondta –, de most nem ez jár a fe-
jemben. Próbálom elképzelni, hogy milyen lehettél akkoriban, 
mert most egyáltalán nem olyan embernek tűnsz.

Mit mondhattam volna, ami nem hangzik hamisan, még ha 
igaz is volt? Tanácstalanságomban apám módszerét választot-
tam, és nem szóltam egy szót sem.

– Édesapád milyen ember?
Röviden összefoglaltam. Mialatt beszéltem, belemarkolt a 

homokba, és átfolyatta az ujjai között, miközben úgy tűnt, arra 
figyel, hogy milyen szavakat használok. Végül, önmagamat is 
meglepve, elismertem, hogy apámmal szinte idegenek vagyunk 
egymás számára.

– Az is vagy – mondta minden elfogultság nélkül, tárgyila-
gos hangon. – Elmentél egypár évre, és még te magad is beis-
mered, hogy megváltoztál. Hogy is ismerhetne téged?

Felültem. A tengerpart zsúfolásig megtelt; a nap delelőn 
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állt, és mindenki, aki a mai napra strandolást tervezett, már itt 
volt, viszont senki sem akart még hazaindulni. Randy és Brad a 
víz szélén futkosva és kiabálva frizbizett, páran arra várva ténfe-
regtek körülöttük, hogy csatlakozhassanak.

– Tudom – mondtam. – De nem csak erről van szó. Min-
dig is idegenek voltunk. Úgy értem, annyira nehéz vele beszél-
getni.

Ahogy kimondtam, rájöttem, hogy ő az első ember, akinek 
ezt eddig bevallottam. Furcsa volt. De a legtöbb dolog, amit ak-
kor meséltem neki, furcsának tűnt.

– A korunkbeliek mind ezt mondják a szüleikről.
Lehet, gondoltam. De ez más. Ennek semmi köze nem volt 

a koromhoz. Apámmal egész egyszerűen képtelenség volt nor-
málisan beszélgetni, kivéve, ha az érmékről volt szó. Minden-
esetre nem szóltam egy szót sem, miközben Savannah a ho-
mokba rajzolgatott maga előtt. Végül halkan megszólalt:

– Szeretnék találkozni vele.
Felé fordultam.
– Tényleg?
– Érdekesnek tűnik. Mindig is szerettem az olyan embere-

ket, akik... ilyen szenvedélyesen szeretik az életet.
– Ő az érméket szereti szenvedélyesen, nem az életet – he-

lyesbítettem.
– Az ugyanaz. A szenvedély az szenvedély. Az unalmas 

időszakokat felváltó izgalom, bármire is irányuljon... – A lábá-
val a homokban játszott. – Legalábbis általában véve... Most 
nem a kicsapongásokról beszélek.

– Mint például a koffein?
Mosolygott, és kivillant az a kis rés a két középső metsző-

foga között.
– Pontosan. Lehet érme, sport, politika, lovak, zene vagy 

hit... a legszomorúbb emberek, akikkel életemben eddig talál-
koztam, azok voltak, akik semmi iránt nem érdeklődtek igazán 
komolyan. A szenvedély és az elégedettség kéz a kézben járnak, 
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és nélkülük minden boldogság csak átmeneti, mert nincs sem-
mi, ami tartóssá tenné. Nagyon szeretném hallani, ahogy apád 
az érmékről beszél, mert ilyenkor látod egy másik ember leg-
jobb formáját, és úgy vélem, hogy mások boldogsága ragályos.

Szíven ütöttek a szavai. Tim véleménye ellenére, miszerint 
Savannah kissé naiv, sokkal érettebbnek tűnt, mint a kortársai. 
Ráadásul, figyelembe véve, hogy milyen klasszul nézett ki biki-
niben, valószínűleg akkor is le lettem volna nyűgözve, ha a te-
lefonkönyvet mondja fel.

Savannah felült, és a tekintetével követte az enyémet. A töb-
biek teljes gőzzel frizbiztek; amint Brad elhajította a korongot, 
néhányan rohantak is utána. Ketten egyszerre ugrottak fel érte, 
belecsobbanva a sekély vízbe, miközben a fejük összekoccant. 
A piros rövidnadrágos fiú üres kézzel bukkant fel, káromkodva, 
magasra emelt fejjel, a nadrágja csupa homok volt. A másik ne-
vetett, és azon kaptam magam, hogy én is mosolygok.

– Láttad ezt? – kérdeztem.
– Várj – mondta Savannah –, mindjárt visszajövök. – Oda-

sietett a piros nadrágos fiúhoz. A fiú látta, hogy felé közeledik, 
így megállt, ahogyan a mellette álló srác is. Rájöttem, hogy 
Savan nah minden srácra ugyanolyan hatással van, mint rám. Fi-
gyeltem, ahogy mosolyogva beszél hozzájuk, és hogy a fiú olyan 
komolyan néz vissza rá, és úgy bólogat, akár egy leszidott ka-
masz. Savannah visszajött, és leült mellém. Nem kérdeztem 
semmit, mert tudtam, hogy nem az én dolgom, de tudtam, 
hogy lerí rólam a kíváncsiság.

– Rendes körülmények között nem mondtam volna sem-
mit, de megkértem, hogy legközelebb ne káromkodjon, hanem 
tartsa meg a mondandóját magának, tekintettel a kisgyerekes 
családokra, akik itt vannak – magyarázta. – Megígérte, hogy 
nem teszi többé.

Sejthettem volna, hogy ezért megy oda.
– Megmondtad neki, hogy legközelebb a Szent Habakuk 

vagy a jesszusom kifejezéseket használja?
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Huncutul rám sandított.
– Tetszenek neked ezek a kifejezések, ugye?
– Arra gondoltam, hogy bevezetném őket a seregben is. Ez 

is a megfélemlítési módszereink között szerepelne, miközben 
ajtókat törünk be, és RMG-ket hajigálunk.

Kuncogott.
– Határozottan ijesztőbb, mint a káromkodás, még akkor 

is, ha az embernek fogalma sincs róla, hogy mi az az RMG.
– Rakétameghajtású gránátvető. – Önkéntelenül, minden 

egyes pillanattal egyre jobban megkedveltem Savannah-t. – Mit 
csinálsz ma este?

– Nincs semmilyen tervem, leszámítva a megbeszélést. 
Miért? El akarsz vinni apádhoz?

– Nem. Ma este nem. Esetleg máskor. Ma este meg akar-
tam neked mutatni Wilmingtont.

– Most randira hívsz?
– Igen – vallottam be. – Visszahozlak, amikor akarod. Tu-

dom, hogy holnap dolgoznod kell, de van egy klassz hely, ame-
lyet szeretnék megmutatni neked.

– Milyen hely?
– Egy helyi étterem. Rengeteg tengeri finomságuk van. Ez 

a specialitásuk. Nagyon nagy élmény!
A kezével átölelte a térdét.
– Általában nem randizom idegenekkel – mondta végül –, és 

csak tegnap találkoztunk. Gondolod, hogy megbízhatok benned?
– Hát, én nem bíznék meg... – feleltem.
Nevetett.
– Akkor ebben az esetben, azt hiszem, kivételt tehetek.
– Igen?
– Igen – mondta. – Nem tudok ellenállni a kefehajú őszin-

te fickóknak. Mikor jössz értem?


