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Minden jog fenntartva!

 

„Szabadság?

Csak az tudja igazából, hogy mit is jelent, akit megfosztanak tőle.”

T-nek, mert bízol a könyv választásaimban,

és bennem is.

Köszönöm.

 

Mindenkinek van valami, amit minden nap csinál, amitől úgy
érzi, mintha egy futószalag mellet állna, és pakolgatná, le a késsz
alkatrészeket.  Az  unalomig  ismételt  mozdulatsorok,  amitől  úgy
érzed semmi másra nem vagy jó. Valakinek ez például a mosogatás,
a tányér bevizezése letörlése, majd a következő tányéré, másnak a
polcpakolás,  ki  a  kosárból,  fel  a  polcra,  megint  mások valóban
futószalag mellet állnak.
Nekem ugyan ezt jelenti a szex.

Csak  egy  munkát,  egy  feladatot,  amit  el  kell  végezni,  majd
elszámolni vele. Az én unalomig ismételt mozdulat sorom valahogy
így  néz  ki:  Megfogom a  fekete  szemceruzát,  és  míg  az  egyik
kezemmel finoman lejjebb húzom az alsó szemhéjamat, a másikkal



vastagon kihúzom a szemem. Pontosan tudom, hogy mi áll jól, de
ez nem igazán számít, minél feketébb annál több marad meg az
este végére. A kezeimre felhúzom a fekete ujjnélküli kesztyűm, a
lábamra a  fekete  csipkés  combfixem,  és  az  ezüstszürke  magas
sarkúmat.  A  bugyi  és  a  melltartó  ugyan  mindig  másik,  de
mindegyik  egytől  egyig  csipkés,  és  kisebb  mérte,  mint  ami
tökéletesen rám illene, majd választok egy rövidebbnél rövidebb
szoknyát, és felülre már nem is kell  felvennem semmit. Majd a
sötétedés kezdetével elindulok a főúton, míg el nem érem a fák
sorát, és onnan már kibérelt helyem van.

Tizenhárom  voltam,  amikor  elkezdtem  Cristofernek  dolgozni,
sosem felejtem el  azt  az  estét,  amikor  felvett.
Koszos voltam, és már egy hete az utcán éltem, az éhség hullámai
úgy söpörtek végig a testemen, hogy többször ledöntött a lábamról,
és ekkor jött Cristofer.

 

-  Hello  kislány!  –  Köszönt  rám  egy  fekete  öltönyös  magas
sötéthajú  férfi,  ránézésre  talán  tizennyolc  lehet.  –  Hogy  neked
milyen szép kis  pofid van.  –  Lépett  közelebb,  és végig simított
sárfoltos arcomon.
- Köszönöm. – Leplezetlenül csillogtak a szemeim, olyan szép volt
ez a férfi, hogy akár modell is lehetne.
-  Hol  vannak  a  szüleid?  –  Kérdezte,  és  a  szeméből  őszinte
érdeklődés  sugárzott.
Képtelen voltam elmondani, a könnyeim fátyolként takarták előlem
a világot, és csak álltam ott, míg a cseppek tiszta csíkokat húzott
az arcomra.

A férfi  nem szólt semmit,  csak csuklón ragadott,  és maga után
húzott.
Ilyen kis városban minden egy köpésre van egymástól,  így alig
tízpercen belül nála voltam, és egy pohár rummal felturbózott teát



ittam.

- Nos, látom egy kicsit megnyugodtál. – Mondta, miután végeztem
a második pohárral is. – Az én nevem Cristofer Alvey, és egy, hogy
is mondjam… családi vállalkozást vezetek. Megkérdezhetem, hogy
hány éves vagy?
A hangja olyan megnyugtató volt, hogy bármit megtettem volna
azért, hogy egésznap hallgathassam. – Tizenhárom.

- Tökéletes -  felelte,  míg megitta az utolsó kortyot a borostyán
színű italából.
Közelebb lépett, és felhúzott a székből. Úgy ért hozzám, mint még
férfi soha, Cristofer új érzéseket ébresztett fel bennem. Alig értem
fel, de aprócska kezemet a nyaka köré fonta. Pupillái kitágultak,
írisze sötét lett, érintése forró. Ahogy ajkát az enyémre tapasztotta,
és nyelvével utat tört magának teljesen megbénultam. Cristofer
észre sem vette, egyszerűen az ölébe vont, és a hálószobájába vitt.
Levette magáról a zakót, majd, a cipőt, a zoknit, az inget, és a
nadrágot, és mindet a fal mellet álló komód tetejére fektette. Én
csak  álltam  ott  és  néztem  az  előttem  álló  férfi,  erős  vállát,
kidolgozott hasizmát, és dudorodó alsó nadrágját. Amikor közelebb
lépett, már sejtettem mi következik, de nem voltam rá felkészülve.
A rajtam lévő már így is szakadt nyári ruhát egyszerűen széttépte,
majd az ágyra fektetett.
Róla lekerült az alsónadrág, rólam a bugyi, és hiába adtam hangot
annak, hogy fáj, vagy, hogy én ezt nem akarom, ő csak folytatta.

Az éjszaka végére nem csak az új életem alapjait rakta le, de
szavak nélkül megkötetett köztünk egy egyesség.
Ezen a ponton szeretem meg, mint családtagot, mint embert, aki
etet, és munkát ad, és ezen a ponton utáltam meg mint főnököt,
mint fölöttem álló férfit. Az életem gyökeresen megváltozott, nem
volt senkim, aki kirángathatott volna Cris kezei közül.



Egy
Megint magamban érezhettem, egy újabb idegen pasit. Ugyan

voltak vissza járó vendégeim, de mégis több volt az, aki újonnan
tért be hozzám. Élvezettem sikoltoztam, mint amilyet csak egy jól
elbaszott pornóban hallhatott, de ez mindig bejött. Úgy mozgott
bennem, mint egy kamasz, pedig érett üzletember volt, persze ezt
megtartottam  magamnak.  Hat  év  alatt  meg  tanultam  játszani,
sikítozni, kéjesen nyögni, majd érezni, hogy mikor valaki elmegy,
úgy tegyek mintha ő okozta volna a legnagyobb élvezetet. Ahogy
rajta lovagoltam, és ő hátra vetett fejjel zihált, kivívta magának
mélységes undoromat. Még egy férfi sem akadt, akinél akár egy
pici vágyat is éreztem volna, de azért kitettem magamért. Feketére
mázolt  körmeimmel végigszántottam a mellkasán,  és ez meg is
hozta, amiért fizet nekem. Hangosan felnyögött, és amikor éreztem,
hogy belém engedi magát, és zuhan az élvezetbe én is sikítozva
utánoztam őt. Sietősen szálltam le róla, és húztam vissza fenék
kidobós tütűmet.
- Öt-hatvan-lesz. – Folytak egybe a szavaim.
- Megérdemled. – Zihálta a pasi miközben gondosan leszámolta a
kezembe a pénzt.
Ugyan ma csak egyetlen ügyfélhez jöttem ki, persze engedéllyel,
de már hónapok ót többet kérek mindenkitől.

Hazafelé rájöttem, hogy nem volt olyan jó ötlet egy szál fekete
csipkés melltartóban, és egy miniszoknyában eljönni. Közeledik az
ősz, és ez nem csak az időn látszik meg, a falevelek sárgulnak, és
az emberek az utcára kerülnek a gázszámláik miatt.
- Mennyit hoztál kislány? – Kérdezte Cris, ahogy beléptem az ajtón.
- Négyet. – Feleltem kurtán, és előhalásztam a melleim közül.

Nevetséges,  de  ennyi  idő  elteltével  is  leesett  az  álla  ettől  a
mozdulattól.  Amióta  először  együtt  voltunk  sokat  változtam,  a



melleim megnőttek, a derekam karcsúsodott, és most közel úgy
nézek  ki,  mint  aki  egy  Victoria’s  Secret  modell.  A  legjobban
keresett lánya voltam, és tudom, hogy sosem válna meg tőlem.
Felmondás csak kihalással.
-  Kicsit  kevés  nem?  –  Kérdezte,  mikor  magához  tért  a
bámészkodásból.
- Cris, te is tudod, hogy szarul voltam reggel, és a te engedélyeddel
csak egy ügyfelet elégítettem ki.
-  Tudom kislány, -  állt  fel,  és simított végig az arcomon – csak
hozzád képet kevés, érted még ötöt is megadnának.
Ahogy közelebb lépett éreztem a leheletét, és láttam a szemeiben a
vágyat, már a tenyeremet a mellének tapasztottam, hogy eltoljam,
de ekkor megfeszítette minden izmát, és olyan közel került, hogy a
számba suttogott.

- Tudom, már régóta tudom, hogy nem izgatlak fel, és, hogy az
ügyfeleid sem. De több mint három éve nem voltunk együtt, pedig
az összes kislányt hetente kipróbálom.
A fejét  félre  hajtotta,  és  a  nyakamba csókolt,  de nem éreztem
semmit. Megfeszített izmokkal, és undorral toltam el magamtól.
- Felejtsd el! Nekem ez csak egy munka, ne is gondolj rá. – Ezzel
otthagytam, és a szobámba vonultam.
Az ágyamra huppantam, és füleltem, és mikor egy árva lépést sem
hallottam előhúztam a fémdobozt az ágyam alól, majd bele raktam
a maradék pénzt,  amit  kivételesen a  bugyimba rejtettem.  Nem
kellet megszámolnom, hogy tudjam, mennyi van benne, pontosan
számon  tartottam  minden  egyes  centet,  amit  a  dobozkámba
rejtettem.  A  szívem  repdesett  az  örömtől,  hogy  tudtam  ennek
holnap vége, vége a szenvedésnek, vége a molesztálásnak, vége
ennek az életemnek. Így neki láttam a levélírásnak.

 

Drága Cris!



Akkor megváltoztattad az életem, és ezért köszönettel tartozom.

De elég volt. Nem bírom tovább, nem tudom ezt tovább csinálni,
keress olyat, akinek ez nem csak egy munka.

Köszönöm, hogy rám találtál.
Köszönöm, hogy ruháztál.
Köszönöm, hogy megtanítottál az életre.

Kérlek, ne próbálj visszahozni, vagy megkeresni.

Olyan helyre megyek, ahol minden ilyentől távol tarthatom magam.

xoxo Amira.

 

 

Másnap  délig  tettetem  az  alvást,  majd  neki  kezdtem  a
készülődésnek. Mire mindent elintéztem hetet mutatott az óra, így
a majdnem comb középig érő szoknyámban fekete melltartómba,
és egy kék kardigánba indultam útnak.

A szél mögöttem borzolta a majdnem derékig érő vöröses barna
hajamat, de nem sokáig kellet sétálgatnom, a taxi még a jó ideje
bérelt helyem előtt felvett.
-  Amira  Everett?  –  Kérdezte  a  sofőr,  s  meleg  barna  szemeivel
hiányos öltözetemet vizslatta.
- Igen-igen.

-  Merre  lesz  a  fuvar?  –  Kérdezte,  még  mindig  a  kardigánból
kivillanó kék köves köldök piercingemet nézte.
- Las Vegas. – Vágtam rá.

Tudom,  hogy  itt  sose  keresnének,  ez  van  a  legközelebb az  én
világomhoz, és biztosan azt hiszik, ez elől menekülök.



- Az nem lesz óccsó.

- Ha kell, előre kifizetem, csak induljunk már.
- Nem ke, nem ke, csak szótam. – Nyögte, és a gázra lépett.
Ugyan messze volt, de az idő csak úgy telt, mintha valaki húzná a
homokszemeket, hogy gyorsabban peregjenek.

Már egy messziről világító tábla figyelmeztetett, hogy a bűnök
városába értünk. Bár bennem így is úgy is a fények városa marad
meg, hisz itt akár azt is mondhatnánk, hogy nappal van, a világító
hirdető táblák teszik a dolgukat, akkor sem lennének bajban, ha
nem lenne közvilágítás. Ahogy a kocsiban ültem és bámultam a
fényeket,  úgy  éreztem magam,  mint  egy  balett  táncos,  akinek
minden egyes mozdulatát egy pontfény követi, más fény világítja
meg a fehér lapszoknyáját, és megint más a balettcipőjét. Ahogy a
színek is megvilágítottak, úgy nézhettem ki, mint egy festmény,
ami a sárgák, pirosak, és zöldek összevisszaságából született meg,
és  ahogy  haladtunk  egyre  beljebb,  a  kékfények  világába,  úgy
festettem mintha Picasso egyik XX. századi műve1. Sosem láttam
még ilyen szépet, nem értem, hogy egy ilyen helyen, amit isten
fénye ragyog be, hogy lehet valaki bűnös.
Bár  a  lehető  legszerényebb  kinézetű  szállodát  választottam,  az
előcsarnokban  így  is  az  Athénra  emlékeztető  márványoszlopok
uralták a teret. A recepciós pedig úgy nézett ki, mint aki bele esett
egy üveg csillámpórba, de legalább nem maga Elvis ajánlotta fel,
hogy megmutatja, merre van a lift.
- Segíthetek? – Kérdezte Miss Csillámpor, a névtábla szerint Emma.
- A legolcsóbbat szeretném. – Mosolyogtam, és odanyújtottam a
maradék köteg pénzt.
- Mennyi időre?
- Hát… Még nem tudom, holnap fogok beiratkozni a UNLV-re és
még nem kaptam értesítést a kollégiumból.
- És… munkád már van? – Kérdezte csillogó szemekkel.
- Nincs, de kéne.
- Hát… - folytatta még nagyobb vigyorral. – Most üresedet meg egy



hely,  adok  egy  jelentkezési  lapot,  az  álláshoz  megkaphatod  a
szobát, és még az étkezés is benne van… Holnapig eldöntöd, addig
nem számolom le a szobát.
-  Milyen  állás?  –  Kérdeztem félénken,  és  valahol  Miss  Csillám
mosolyában megláttam Vegas másik oldalát.
-  Showgirl,  az  asztalok  mellet  sétálgatsz,  és  szórakoztatod  a
becsípett üzletembereket. – Mondta, és a jelentkezési lapra ejtette
a pénzemet.
- Hát, köszönöm. – Mondtam, és elvettem a pultról a lapot, és a
pénzt.
A lift  hamar felért  a  harmadikra,  és  gyorsan el  is  foglaltam a
szobámat. A játékgépek, és a bár a fölöttem lévő emeleten volt,
ugyan nem hallatszott le a fenti élet, de szinte hallani véltem a
basszus dübörgését.
Nem volt nálam semmi ruha, így csak lefürödtem, és magam köré
tekertem egy törölközőt, a jelentkezési lappal nem foglalkoztam,
úgy döntöttem, majd holnap rákérdezek a koleszra.
A hatalmas kétszárnyú ablakhoz sétáltam, és ahogy lenéztem a
városra elakadt a lélegzetem. Gyönyörű.  Olyan volt  mintha egy
fekete  bársonyzsebkendőre  az  ékszerész  gyémántokat  borított
volna, mind más és más méretű, és formájú, és nekem csak rá kell
böknöm melyiket  is  szeretném foglalatba látni.  Némelyik csepp
formájú, és szinte látom, ahogy a fülbe való készül belőle, mások a
megszokott gyémántformát viselik, és egy gyűrűn mutatnának jól,
és vannak egyedi formára csiszoltak is, például egy szívecske, mely
fehér arany láncon függve megdobogtatja a női szívet, mint ahogy
maga a város is. Az egész olyan mintha magát a csillagos eget
látnám  magam  alatt,  vagy  az  álmaimat,  amik  megvalósultak
halványan pislákoló fények, amelyek pedig még nem azok teljes
erővel világító fényszórók.
Nehezen szakadtam el az ablaktól, de rászántam magam, hogy az
ágyból nézzem a bevilágító fényeket.
Még életembe nem aludtam ilyen békésen.



Reggel felvettem ugyan azt. amibe jöttem, és sietve távoztam a
szobámból, majd megpróbáltam átjutni az előcsarnokon, de Emma
elkapott.
- Szia, kislány! – Kiáltotta utánam. – Döntöttél?
A  pulthoz  szaladtam,  és  ugyan  egy  cseppet  sem  törődtem  a
jelentkezéssel,  de  a  papír  a  kardigánom zsebébe volt.
- Persze-persze, csak kérlek, ne hívj így, most nincs időm, késésbe
vagyok, majd mesélek, ha visszajöttem. – Azzal távoztam, de még a
forgó ajtóból hallottam, hogy utánam kiabál. - Sok sikert.
A UNLV elég közel volt, hogy ne késsek el, és elég messze, hogy
senkinek ne jusson eszébe utánam jönni.
Az egyetem csak úgy hemzsegett az apuci pénzéből szórakozgató
pláza  picsáktól,  és  a  menő-csávó-vagyoktól.  Az  alig  hogy  nem
bugyinak  nevezhető  szoknyában,  és  a  ki-kivillanó  köldök
piercingemmel, valamint, a vastagon kihúzott kék szememmel, úgy
kilógtam innen, mint a lóláb. A pláza pudlik rózsaszín szoknyába és
zakóba,  a  menő  pasik  ingbe,  és  kötött  pulcsiba  mászkáltak.
Tisztára,  mint  a  Roxfort.  Itt-ott  elejtve  volt  egy-egy  egészen
normális  diák,  de egy közös volt  bennük,  mind a beiratkozásra
jöttek, így csak követnek kellet őket.

Három órába telt, mire én állhattam a kis íróasztal előtt.
- Név? – Kérdezte unottan a velem szembe ülő szöszi.
- Amira Everett.
Kicsit keresgélt, majd egy talicskányi papírt nyomott a kezembe.
-  Óra rend, emelt irodalommal, jelentkezési lap… - sorolta még
unottabban.
-  És  a  kollégiumi  jelentkezési  lap?  –  Kérdeztem,  mikor  végre
végzett.
Most először nézett rám érdeklődéssel. – Sok a diák – váltott át
ismét unottba. – Emellett te Vegast jelölted meg lakhelynek.
- Ó… - zavartan nézem, aztán úgy döntöttem nem vitatkozom. –
Köszi – álltam tovább.
Mivel nincs szobám, és nincs mit bepakolnom, a honom alá vettem



a köteg papírt, és a legközelebbi kávézót megtalálva leültem.
Egy forró csoki mellett, neki álltam kitölteni a papírokat, s mikor
végeztem  az  itallal,  és  az  iratokkal  is  elő  került  a  showgirl
jelentkezési  lap  is.
Távol akartam tartani magam ettől a világtól,  nagyon távol.  De
valamiből meg kell élnem, és többet nem a testemet árulom, így
fogtam a tollat, amit a pincértől kaptam, és kitöltöttem azt is, majd
fizetés után az utat a szálloda felé vettem az irányt.

- Hogy ment? – Kérdezte szinte sikongatva Emma.
- Jól, és itt a jelentkezési lapom - toltam elé, s láttam, hogy kicsit
meglepte, hogy ki is töltöttem.
- Jól meg gondoltad?
- Igen. – Vágtam rá, szinte rögtön.
- Hát akkor Mr. Carter vár a tízediken.
- Én megyek föl? – Kérdeztem meglepve.
- Persze, és akkor meg is volt az állás interjú.

Szorongva nyomtam meg a tízest a liftbe, és szinte egy életbe
telt, mire felér. A liftből kilépve rögtön egy kétajtós-szekrény vár.
-  Állás  interjú.  –  Makogtam,  ő  pedig  félre  állva  utat  adott  az
emeleten lévő egyetlen ajtó felé.
Az iroda ajtaján egyszerű arany betűk voltak: Daniell Carter.
Alig hallhatóan kopogtam, de rögtön jött is a válasz.
- Jöjjön csak Miss Everett. – Harsogta a dallamos férfihang.
Az  irodába  belépve  csodálatos  látvány  fogadott,  fiatal  modell
szépségű férfi görnyedt az iratai felett, majd felegyenesedve rám
szegezte hatalmas smaragdzöld szemeit. Méz szőke göndör hajába
túrt,  majd  mikor  látta,  hogy  szinte  megdermedve  állok  ott,  az
előtte álló székre mutatott.

- Kérem Miss Everett foglaljon helyet.
- Köszönöm – dadogtam, és ügyetlenül a székbe huppantam.
- Láttam a jelentkezési lapot, és most magát elnézve tökéletes is
lenne  az  állásra,  de  miért?  –  Kérdezte,  tiszta  szemeit  köldök



piercingemre villantva, majd vissza szemeimbe.
- Mit miért? – Kérdeztem elpirulva, még senki nem hozott zavarba,
kivéve persze Cristofert, mikor bevezetett perverz játékaiba, de az
már jó pár éve volt.
- Miért akar itt dolgozni?
- Ja… hát… úgy hallottam jár hozzá egy szoba is, és ezen kívül a
pénzre is szükségem lenne – dadogtam.
- Mikor tudna kezdeni? – Végre egy egyszerű kérdés.
- Akár ma este is, de jövő héten kezdődik az egyetem és…
-  Persze,  ezt  figyelembe  veszem –  vágott  közbe.  –  Nos,  akkor
köszöntöm az  új  munka  helyén,  mától  egy  hét  próbaidőn  van.
Emma majd eligazítja, és ruhát is ad – mutatott valamit alig takaró
kék kardigánomra.
- Köszönöm – válaszoltam csillogó szemekkel, és már száguldottam
is a lift felé.
A kétajtós-szekrény, névtábla szerint Benett kérdőn pillantott rám,
mikor  meglátott  a  folyosóról  fülig  érő  vigyorral  léptem  a
hívógombhoz.
- Felvettek – mosolyogtam tovább.
- Gratulálok – nyuljtott kezet mosolyogva. – Milyen állás?
Közbe  megjött  a  lift,  így  a  záródó  ajtók  mögül  válaszoltam.  –
Showgirl – még láttam a mosolyt az arcán, majd megkezdtem az
utamat Em felé.

- Emma! Em! – Ugrottam ki izgatottam a liftből.
- Na? – Kérdezte csillogó szemekkel.
- Felvettek! – Ültem fel a pult tetejére, és a vendégek szeme láttára
pattantam be mögé, majd szorosan magamhoz öleltem Emmát.
- Gratulálok, szivi. – Mondta hangosan, majd a fülemhez hajolt és
úgy suttogott.  –  Ha nem lesz ekkora a sor,  hátra megyünk, és
megkapod a fellépő ruhádat, bár – nézett a ruhámra – akár ebbe is
felléphetnél.
- Akkor én…
- Mögöttem lévő ajtó, várj meg – suttogta, azzal visszafordult a



vendégekhez. – Elnézést, szóval lakosztály…
Az  ajtón  belépve  egy  akkora  szekrénybe  csöppentem,  mint
Cristofer  háza.  Az  akasztók  roskadásig  tele  voltak,  csillogó
ruhákkal, toll díszekkel, és csipkével. Fehértől a feketéig, színek
szerint  voltak össze válogatva,  olyan volt  mintha egy hercegnő
gardróbjába járnék. Azzal a különbséggel, hogy míg ott, abroncsok
és  nagyestélyik  lógtak,  itt  bugyik,  miniszoknyák,  és  melltartók.
Ahogy  a  kezeimet  végig  futattam a  fátyolos  anyagokon,  szinte
csilingeltek  az  érintésem  alatt,  és  mindent  betöltött  az  az
émelyítően édes női parfüm. Ha becsuktam volna a szemem, akár
azt is hihettem volna, hogy a Douglasben vagyok.
- Válasz! – Robogott be Em az ajtón.
- Em, ez olyan szép. – Lelkendeztem a ruhák láttán, és fogalmam se
volt, melyik színből válasszak.
- Először a formát választjuk ki. – Közölte, és elkezdte tologatni a
vállfákat. – Jó a mini szoknya, csak valami fodrosat keresünk, áh
meg is van, - húzott elő egy fehér darabot – és mivel szép a hasad,
és a piercinged… Mit vállalsz be?
- Hogy érted?

- Cső topp, vagy lehet melltartó is? – Kérdezte felvont szemöldökkel.
- Lehet melltartó – mondtam kifejezéstelen arccal.
- Jó akkor, balconette2 melltartó lesz.
Em olyan volt, mint egy kisgyerek, a játékboltban. Elemében volt a
ruhák mellet, és mire észbe kaptam, már hat ugyan olyan formájú,
de más-más színű darab volt a kezembe.
- Hétfő fekete, Kedd fehér, Szerda barack, Csütörtök ezüst, Péntek
rózsaszín, Szombat piros, és Vasárnap azt veszed fel, ami jól esik,
ilyenkor olyanok a lányok, mint egy szivárvány, mindenkinek más a
kedvence.  Na  és  hogy  tetszett  a  főnök?  –  Kérdezte  csillogó
szemekkel.

Ráismertem erre a nézésre.
- Neked bejön! – néztem rá vigyorgó szemekkel.



- Kinek nem! Jóképű, gazdag, eszméletlenül jóképű, gazdag, és…
- Jóképű – nevettem fel.
- Igen – mondta, ábrándos tekintettel.
- Tényleg jól néz ki, és a szemei, olyan mintha belém látna.
- Csak lassan a testel. Ő az én korosztályom, és még egyébként
sem láttad az öccsét, ő fogja örökölni ezt az egészet, ha végez az
egyetemen.
- Nyugi, nem fogok itt ráugrani egyetlen pasira sem.
- Én régóta tervezem, de, hogy néz, ki ha a főnökömmel kavarok? –
Kérdezte szomorú szemekkel.
- Hé, nemsokára a főnököd bátyával – löktem meg a könyökömmel,
amire felkuncogott.
-  Na,  menj,  öltözz,  és  valami  szépet  sminkelj  magadra,  hatkor
jelenésed van a negyediken. – Mondta, valószínűleg a legbüszkébb
vigyorával.
- Várj, - szóltam utána – van smink cuccod?
- Neked nincs? – Kérdezte elkerekedő szemekkel.
- Hát amint látod, – mutattam a ruhámra – nem hoztam semmit.
- Persze, hogy van, gyere.

A szobába a tükör elé huppanva mertem csak kifújni a levegőt,
olyan  könnyedén  vette,  meg  sem  jegyezte,  hogy  csak  úgy
megszöktem, pedig látszott rajta, hogy ez az első, ami az eszébe
jutott. De hallgat.
Ma más volt a készülődés, felszabadultabb, tudtam, hogy úgy senki
nem fog hozzám érni, és ettől szinte repdestem a sminkek, és a
ruhák között. A szememet cicásra húztam ki, és a szempilláimat is
ki  spiráloztam, így olyan volt  a szemem, mintha egy kép lenne
bekeretezve  az  óceánról.  Ma  feketébe  öltöztem,  és  nem  csak
melltartót,  és  szoknyát  kaptam  feketét,  hanem  átlátszó  fekete
kreppharisnyát, és fekete csipkés magas sarkút. Most néztem ki
úgy, mint egy Victorai’s Secret modell. Büszkén billegtem a tükör
előtt,  és  olyan  érzés  töltött  el,  mint  amikor  egy  üzletember,
magasabb beosztásba lép, már nem kell hozzá érnem a pasikhoz,



és nem kell leadnom a pénzt sem.
Pontban hatkor ott álltam a kaszinó bejáratánál. Olyan volt, mint
egy királyi palota, vagy mint a parlament egyik terme. A padlót, a
gyenge fényben is jól látható aranydíszítésű kék szőnyeg fedte, az
aranyozott márványoszlopok olyan hatást kelltettek, mintha azok
tartanák fölöttünk az eget,  és  a  mennyezeti  freskók is  lélegzet
elállítóak  voltak.  A  pucér  angyalkák,  a  rózsaszín  habos  babos
felhőkön,  mint  egy  palota.  A  falakat  körös-körül  tükör  tenger
borította,  és  az  egész  emeletet  elfoglaló  játékgépek  hada
sorakozott  rendezett  oszlopokban.  De  a  termet  mégis  a  póker
asztalok uralták. Négy oszlopban, ameddig a szem ellátott, zöld
filccel  borított  asztalok álltak egymás mögött,  az  osztók már a
helyükön ültek, és fehér mellényükben, fekete ingükben, olyanok
voltak, mint a sötéthercegek. Úgy éreztem magam, mint Dorothy, a
sárga köves… akarom mondani zöld filces úton. Voltak, akik már
elfoglalták  a  helyüket.  és  csak  arra  vártak,  hogy  társaik  is
megérkezzenek, és voltak, akik már nagyban játszottak a gépeken.
Olyan  volt  ez,  mint  egy  farsangi  bál,  volt,  aki  kalapban,  és
bogárszemüvegben ült ott,  és volt olyan is,  aki munkából jövet,
öltönyben és nyakkendőben ugrott be.
Benett  termett  mellettem a  semmiből,  és  a  melltartóm csipkés
szélére egy névtáblát csíptetett. Sötétkék dőlt betűk voltak ráírva,
magam felé fordítottam, és mosolyogva fejtettem meg a betűket.

Amira
Olyan volt, minta bársonnyal írták volna.

- Jaj, ez gyönyörű. – Lelkendeztem Benett nagy barna szemeibe
nézve.
-  Ahogy  te  is.  –  Mondta,  és  egy  mosoly  kíséretében,  utamra
engedett.

Jó pár órát kellet várni, míg lendült valamit a forgalom. Kilenc



óra fel, már annyian voltak, hogy neki állhattam dolgozni. A sorok
között sétálva, a póker asztalokat tűztem ki célnak. Nem kellet
sokat sétálgatnom, és a rövid szoknyámat billegetnem, ahhoz hogy
megszólítsanak.
-  Te  kis  szépség,  te  ott  vöröses  hajjal,  gyere  ide,  hozz  nekem
szerencsét. – Kiáltott utánam egy mély férfihang.
Alig, hogy a közelébe értem, már az ölébe is rántott.
- Milyen finom illatod van. – Duruzsolta a fülembe, miközben az
orrával a vállamat böködte.
Nem számított sokat ez az érintés, csak egy forró lehelet volt a
hátamon, az évek során senki sem ért úgy hozzám, hogy az ne csak
egy kezet jelentsen a testemen, hanem valami többet. Így jobban
tűrtem, mint bármelyik másik showgirl  a közelemben. A lányok
többsége, kedvesen biccentett felém, amikor észrevette, hogy új
vagyok, de hamar kivívtam a tiszteletüket is, amikor ők már rég
tovább álltak, én még mindig képes voltam tűrni azt az egy érintést.
- Most már én jövök! – Kiabált rá a szakállas férfira – akinek az
ölébe ültem, - a mellettünk ülő öltönyös pasi.
Mindketten részegek voltak, és úgy szórták a pénzüket,  mintha
teremne.  Valószínűleg  így  is  volt.  A  heves  szópárbaj,  heves
gesztikulálás  kísérte,  és  mivel  nem  akartam,  hogy  verekedés
legyen átnyújtottam az asztal alatt a lábaimat az öltönyös ölébe, és
a cipőm orrával a gyengébb pontjain masszíroztam, majd érzékien
fátyolos hangon szóltam mind kettőhöz.
-  Mindkettőjüknek  jut  belőlem.  –  Majd  kacéran  az  ajkaimba
haraptam.
Ahogy tovább álltam a következő asztalhoz, többen is megfogták a
fenekemet, és a játék gépek felé húztak.
- Gyere kislány. – Lehelte a fülembe, egy egyetemista kinézetű srác
szürke zakóban, a kezében valószínűleg a sokadik pohár whiskyvel.
– A UNLV-re járok. – Mosta össze a szavakat.
Nem ijedtem meg az egyetemem nevének hallatán a srác olyan
merev részeg volt,  hogy reggelre elfelejt.  A poharát elejtve,  az
egyik kezével a hátamon logó hajamba markolt, a másaikkal, pedig



a  combomon  csúsztatta  egyre  feljebb  a  kezét.  Felismertem  a
tekintetét, vágy volt benne, azt akarta, amit itt senki sem kap meg
tőlem.  Tudtam,  hogy  szabaduljak  meg  tőle,  erről  is  kaptam
kiképzést,  a  nem  fizető  ügyfél.  Benett  alakját  láttam  feltűnni
mellettem,  de  felemeltem  a  kezem.  Nem  kell  segítség.  Nem
akartam  bántani  szegény  srácot,  úgyhogy,  hagytam  magam,  a
szemem a szájára siklott,  majd vissza a  szemébe,  láttam, hogy
tetszik  neki,  így  óvatosan az  alsó  ajkamba harapta.  Mr.  UNLV
képtelen  volt  türtőztetni  magát,  nagyon  valószínű,  hogy  az
elfogyasztott  alkohol  mennyiségnek  köze  van  hozzá.  Hagytam,
hogy  szája  a  számra  tapadjon,  és  hagytam,  hogy  keményen
követelőzően csókoljon, majd mikor zihálva levegőt véve elhúzódott.
A füléhez hajoltam, és hasonló zihálást színlelve suttogtam. – Várj
meg a játékgépnél.

Azzal sarkon fordultam, és még a szemem sarkából láttam, hogy
eltűnik a csilingelő gépek tengerében.

- Jól vagy? – Lépett mellém Benett.
- Persze, ez semmiség volt. – Mondtam mosolyogva, és elindultam
az eredeti úti célom fel.
- Biztos nem akarsz pihenni? – Kérdezte aggódó tekintettel.
Oda léptem hozzá, és végig simítottam borostát arcán.
- Engem nem kell félteni.

Erre elmosolyodott, és szólásra nyitotta a száját.
- De mit mondtál neki? Amikor megláttam, hogy rád mászott, azt
hittem itt a padlón fog megerőszakolni, nem hittem volna, hogy le
tudod szedni magadról.
- Csak annyit, hogy várjon meg a játék gépeknél, amennyi pia volt
benne,  már  rég  az  igazak  álmát  alussza  valamelyik  csilingelő
párnán.  –  Kacsintottam  rá,  majd  folytattam  az  utam  a  póker
asztalokhoz, és egy jól öltözött, alig alkohol szagú, úriember ölébe
huppantam.



Hajnalban,  mikor  jócskán  megfogyatkozott  a  vendégek  száma,
Benett  termett  mellettem  ismét,  most  egy  fekete  kendővel  a
kezében.
- Mr. Carter az irodájában vár. – Azzal a vállamra terítette a kendőt,
és a lift felé irányított.
-  Köszönöm – makogtam a sál egyik csücskét megemelve, majd
elindultam felfelé.
A folyosón most három őr is volt, egyikük sem nézett rám, így át
masíroztam a folyosón,  és  mielőtt  kopoghattam volna,  jött  is  a
válasz.
- Jöjjön Miss Everett.
Beléptem, és automatikusan a székbe ültem.
- Mr. Carter? – Néztem rá kérdőn.
- Nos, - köszörülte meg a torkát – láttam a mai alakítását, és meg
kell, mondjam lenyűgöző volt, még azokon a lányaimon is túltett,
akik évek óta itt dolgoznak, és ahhoz pedig pláne gratulálok, hogy
úgy rendezte  el  az  öcsém egyik  csoport  társát,  hogy nem volt
szükség a biztonságiakra… - A többit alig hallottam,az agyam le
akadt ott,  hogy az öccse a UNLV-n.  –  Szóval  gratulálok,  mától
állandó munkatársunk, holnap délelőtt  jöjjön fel  a szerződésért,
titoktartás, ilyesmi, de most menjen és pihenjen.


