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Mágneses vonzalom
 

Már megint a városban van. Vajon miattam jött haza? Nem mintha számítana, sosem szerettem őt
igazán… bár igazi támaszom volt, hosszú időn keresztül, de ennek is már több hónapja. Különben
sem fogom idegesíteni magam, hiszen ma sikerült megkötnöm életem egyik legjobb üzletét, még a
délelőtt.  Egy  pipa  a  feketenoteszembe,  hiszen  közelebb  kerültem  a  célomhoz,  tudtam,  mint
üzletember sosem mondok csődöt,  bárcsak az érzelmeimmel is ilyen könnyen bánhattam volna.
Feltéve, hogy egyáltalán voltak nekem olyanok.

- Uram, megérkezett a háromórás. – szólt be a titkárnőm az ajtón keresztül és ezzel elvonta a
figyelmem, összeráncoltam a homlokom, ugyanis nem értettem miért jött be személyesen, mikor ott
volt a telefon. Megakartam érte dorgálni, de inkább annyiban hagytam.

-  Értem Clara,  küldje  be.  –  válaszoltam helyette  és  elszakítottam a  pillantásom New York
felhőkarcolóiról, hogy visszahuppanhassak a kényelmes, bőr székembe. Scott az egyik üzletkötőm
ekkor lépett be az irodámba, rémült arcot vágott, amit nem is csodáltam, ugyanis jócskán lemaradt a
munkában a többiekkel szemben, ezt pedig nem tűrhettem tovább. Eljött az ideje, hogy kirúgjam.
Előtte azért elővettem az említett feketenoteszt, hogy újabb pipát tegyek bele az üzlet miatt, tudtam,
hogy egyre jobban haladok a világ meghódítása felé, ugyanis ez volt a célom birtokolni minden
országból  valamit,  ha  kicsit  is,  de  birtokolni.  Belül  elmosolyodtam,  de  kívül  ezt  persze  nem
mutattam. Vagy talán nem is mutathattam? Mindegy, a mogorva arc mindig működőképes volt a
munkámban.

- Jó Napot uram, látni akart. – kezdte a férfi.

- Igen Scott, foglaljon helyet. – a székre mutattam, ami az asztallal szemben állt. Felhajtottam a
laptopom képernyőjét és azt néztem, hogy az utolsó hónapban mennyi pénzt vesztettünk a férfi
miatt. Döbbenet, hogy ennyi időt adtam neki a javulásra. Tudtam, hogy nem nekem kellett volna
kirúgnom, de ez a pasas jócskán rászolgált egy kis megfélemlítésre és már magával a jelenlétemmel
sikerült ezt elérnem nála, bár igaz, ami igaz, ezzel sok ember így volt. Valamiért félelmet keltettem
bennük, azt hiszem a mogorvaságom és a magabiztosságomnak köszönhettem ezt.

- Uram, ha amiatt hívatott, hogy… - felemeltem a kezem és ezért elhallgatott. Még húztam egy
kicsit  az idegeit,  továbbra sem néztem rá,  viszont hallottam, hogy mocorog a széken és egyre
gyorsabban szedi a levegőt. Kicsit elmosolyodtam, de persze csak magamban. Tudtam már elég
ideges, úgyhogy pár perc után rá emeltem a tekintetem. Egy nálam idősebb, harmincnégy éves,
fekete  hajú  férfit  láttam  magam  előtt,  a  szemeiben  kétségbe  esést  véltem  felfedezni.  Hamar
elszakította a pillantását rólam, és a kezeit kezdte tördelni. Mekkora egy féreg, még arra sem képes,
hogy a szemembe nézzen, szívből utáltam az e fajta viselkedésformát. Több tisztelet.

- Nos, Scott – most felnézett rám – Úgy gondolom a munkája hagy némi kivetni valót. – szólni
akart, már nyitotta a száját, de amilyen gyorsan nyitotta, úgy csukta is be. Felvontam a szemöldököm
és ő megint képtelen lett  a szemembe nézni  –  Ön szerint,  ha én ennyire mihaszna lennék,  itt
tartanék, ahol most? – nagy lett a csend, de én vártam a válaszát. Ismét rám nézett, a szemei kicsit
összeszűkültek, mintha méricskélt volna, aztán nagy sokára megszólalt.

- Nem uram, én igazán sajná… - megint felemeltem a kezem és ő abba hagyta a beszédet.

- Ön szerint a sajnálkozás visszahozza azt a negyvenezer dollárt? – tettem fel neki az újabb



kérdést.

- Mr. Johnson – kezdte, mire én összehúzott szemekkel rámeredtem – Ööö… nem uram. – nyögte
ki megsemmisülten. Szerintem már tudta, hogy most mi jön. Negyvenezer dollárt vesztett, ami apró
pénznek számított a cég életében, de elég indokot szolgált arra, hogy megszabaduljak tőle. Elvégre
valahol meg kellett húzni a határokat.

- Legalább valamiben egyet értünk. Tudja Scott, mikor önt felvettük ide, nagy reményeket fűztem
önhöz, hiszen kiváló ajánlással érkezett. Lehet túl magasra tettem a mércét. – a bűntudatkeltés
mindig beválik, ezt nem árt megjegyezni.

- Elég magasra. – szólt közbe, amivel egy kicsit meglepett, de újra lekapta rólam a pillantását. A
múlt  időből  rájött,  hogy  most  tényleg  kirúgom.  Átfutott  az  agyamon egy  gondolat,  hogy  talán
adhatnék neki még egy esélyt, de aztán gyorsan elvetettem. Elvégre nem azaz ember voltam, aki
akárkinek is második esélyt akart adni. Ahhoz pótolhatatlannak kellett volna lenni és ez a fickó
korántsem volt az. Sőt, csak jobb munkaerő jöhetett utána.

- Mr. Scott, nálunk a mérce talán a magasnál is feljebb van. – feleltem neki. Elszomorodott, de
nem könyörögött s ennek örültem. Volt már olyan alkalmazottam, aki könyörgött miután kirúgtam és
hát

elég kellemetlen volt a helyzet. – Ezennel elbocsájtom önt a Johnson Industries-től. Tudja, hol az
ajtó, a titkárnőm eligazítja. – megint rám nézett, félelem ült a szemében, felállt, a kezét nyújtotta
felém, amit elfogadtam.

- Köszönöm a lehetőséget. – ezt a gesztust igazán méltányoltam.

- Örülök, hogy belátja, hibázott. Sok szerencsét a továbbiakban. – elengedtem a kezét és tudtam,
hogy a szerencse édes kevés lesz, egy ilyen munkaerőnek. Sietve hagyta el az irodámat én pedig
ismét  beletemetkeztem  a  munkába.  Iratokat  néztem  át,  mikor  ismét  kopogtak.  Kisvártatva  a
titkárnőm Clara dugta be a fejét, ma már másodszor.

- Mr. Johnson a mostohaanyja van itt. – hirtelen megmerevedtem. Mit keres itt az a nő? Nem
voltam elég világos a múltkor, meg azelőtt? A francba vele. Húzzon innen, nem vagyok rá kíváncsi.

- Mondja, hogy házon kívül vagyok. Semmi esetre ne engedje be. – Clara kicsit furán nézett rám.
Kicsit mintha el is pirult volna, de azért bólintott egyet. A titkárnőm egy harminc éves nő, aki elég
csinos  és  igen  tekintélyt  parancsoló  volt.  Mindenkinek  remekül  osztotta  az  utasításokat  és  az
emberek hallgattak is rá. Ennek a képességének köszönhette, hogy a jobb kezem lett, pár hónap
alatt. Sokkal több, volt mint egy titkárnő.

- Értem uram. – felelte és becsukta az ajtót. Nem tudtam tovább a munkára koncentrálni. Megint
idejött és én nem tudtam semmit tenni ellene. Felálltam és kifelé néztem az ablakon. A várost láttam.
New York  a  lábaim  előtt  hevert,  bármit  megkaphattam,  még  is  olyan  üres  voltam,  szívtelen,
lelketlen, talán egy szörnyeteg. Megráztam a fejem és felhívtam a dokimat, Rosst.

- Jó Napot Jeremy. Ma van időpontunk, ha jól tudom, közbe jött valami? – kérdezte, mert mindig
csak akkor hívtam a saját, privát telefonján, mikor elhalasztottuk a konzultációt.

- Nem doktor úr. Oda mehetnék négyre?

- Igen, idejöhet. Kicsit kétségbe esettnek hallom a hangját. – basszus tényleg? Azért nézett rám
Clara olyan furán – Négyre várom. – felelte.



- Visszhall doki. – letettem a telefont. Oda mentem az ajtóhoz és kikukucskáltam. Clara a helyén
ült, úgy tűnt tiszta a terep. Teljesen hülyének éreztem magam, amiért így viselkedtem. Tisztára mint
egy gyerek. Viszont azt nem értettem, hogy hogyan tudott Vanessa átjutni lent a recepción és itt fent
is.  Mert,  ahhoz,  hogy  a  titkárnőmig  eljusson  átkell  engedni  őt  két  recepción  keresztül  és  a
biztonságiak is ott vannak lent a földszinten.

- Uram? Szüksége van valamire? – kérdezte a titkárnőm. Ránéztem, ő is rám meredt.

- Nem Clara, doktor Rosshoz megyek, úgyhogy mondjon le minden megbeszélést. – közöltem vele.

- Értem uram. Ne felejtse, hogy holnap Washingtonba kell repülnie egy konferenciára. – totálisan
kiment a fejemből, de persze nem mutattam, hogy ennyire szétszórt vagyok, csak bólintottam.

- Remélem a gép nyolcra készen lesz. – szóltam rá a titkárnőmre.

-  Természetesen uram. További  jó  napot  kívánok önnek.  –  ismét bólintottam és lesiettem a
kocsihoz. A fenébe, hogy ma a sofőröm szabadnapot kapott. Én vezettem, bár láttam, hogy egyre
jobban remegek. Mi van velem? A mostohaanyám kikészít. Beszálltam a liftbe és próbáltam nem
gondolkozni. Egy nő szállt be mellém, félénken rám nézett, de én pillantásra sem méltattam. Bosszús
voltam, hogy ilyen sokáig tart leérni a tizennyolcadik emeletről. Miután kiszálltam a liftből, átvágtam
a biztonságiakon,  akik  hangosan  odaköszöntek  nekem.  Feléjük  Biccentettem,  majd  kisiettem a
recepció melletti üvegajtón. A kocsimat ma nem a mélygarázsba parkoltam le, hanem az épület elé.
A Mercédeszben, hangos zenét kapcsoltam és már száguldottam is a dokihoz. Elég nagy dugó volt a
városban, épp, hogy négy előtt értem oda pár perccel.

- Üdvözlöm Mr. Johnson. A doktorúr már várja. – a rendelő előtt álltam már, mikor szólt a doki
asszisztense, hogy bemehetek.

- Köszönöm. – feleltem neki és bementem a fa ajtón. Az íróasztala mögött ült a szemüveges jó
doktor. Rám nézett, majd intett és leültem a kanapéra. Kisvártatva ő is csatlakozott, leöült velem a
bőrfotelbe. Keresztbe tette a lábait, felemelte a jegyzetfüzetét, és rám meredt. Körbe néztem, és
láttam, hogy a szoba ugyanolyan, mint volt, pedig már sok éve jártam ide. Barna, modern és szép.
Kifejezetten tetszett, megnyugtatott. A doki megköszörülte a torkát, felé pillantottam. Szemüveget
viselt és öltönyt. A zakója most nem volt rajta, az íróasztal mögötti szék támlájára volt felakasztva.

- Nos Jeremy, mi zaklatta ennyire föl? – szegezte nekem a kérdést.

-  Vanessa. – válaszoltam neki. Komoran bólintott és arra várt, hogy folytassam. Beszívtam a
levegőt és megint megremegett a kezem.

- Jeremy, bántotta? – kérdezte a doki.

- Nem, a titkárnőm elküldte az utasításomra.

-  Értem. Mit érez most? Ezzel a helyzettel  kapcsolatban? – fürkészve nézett rám, de hiába.
Pókerarcom volt és semmilyen érzelmet nem árult el. Ezt még ő mondta nekem egyszer. Egy kicsit
megmosolyogtatott a dolog és sikerült egészen jól megnyugodnom.

- Nem értem miért nem száll le rólam. Egy éve menekülök előle, gondolom neki is feltűnt.

- Még mindig úgy gondolja, hogy jobb ha nem beszél vele? – kérdezte ismét Ross.

- Igen. Nos a húgomon keresztül így is párszor látnom kell, de tudja, hogy mindig próbálom a



lehető legrövidebbre fogni ezeket a találkozókat… ha ő éppen ott van. Apa pedig… őt nem érdekli
senki, hiszen beteg és nem is érzékel semmit a világból.

- Jeremy úgy gondolom, hogy beszélnie kellene Vanessával.

- Nem, képtelen vagyok rá. Ő… - elcsuklott a hangom és a kezemre meredtem – Ő az ördög. –
folytattam tovább – Legalábbis úgy érzem.

- De maga mégis támogatja ezt az ördögöt. – korholt a doki engem.

- Csak a húgom és a látszat miatt.

-  Mindenképpen gondolkozzon el,  a  beszélgetésen Vanessával.  –  elkezdett  valamit  írni.  Egy
pillanatra rám pillantott – És sikerült a fúzió? – kérdezte.

- Igen az üzletet megkötöttem délelőtt. Feldobott a hír és egészen boldog voltam tőle. – mikor
kimondtam a boldog szócskát furán rám meredt a doki. Az írással is megállt és pár percig mérlegelte
a helyzetet.

- És mi a helyzet az ex mennyasszonyával? Úgy hallottam ismét a városban van. Felvette önnel a
kapcsolatot?

- Nem, de én is láttam az újságokban, hogy tegnap érkezett.

-  Hogy  érez  ezzel  kapcsolatban?  –  a  doki  folyamatosan  írt.  Vettem  egy  nagy  levegőt  és
átgondoltam a választ. Hogy is érzek? Fogalmam sincs, sehogy.

- Nincsenek érzéseim felé és soha nem is voltak. – bólintott, felnézett és várta, hogy folytassam –
Amikor két év után úgy döntött többet akar, ő erőltette a jegyességet és nem én. Mandy kedves nő és
soha nem akartam bántani, de sosem tudtam szeretni úgy, ahogy megérdemelte volna.

- Talán mert előtte önmagát kellene megszeretnie. – már megint ezt mondja. Ettől a mondattól
ideges leszek. Ő is észre veszi és csakhogy nem kinevet – Jeremy, megkell tanulnia elfogadni magát.
Azt hiszem ezt minden találkozásunkkor elmondom. – Hát igen, ez tényleg így van. Elgondolkodtatott
ezzel  a  mondatával,  de  megpróbáltam félre  tenni.  Kérdezett  még  pár  dolgot,  de  nem igazán
figyeltem oda rá. Az járt a fejemben, hogy a konzultáció után az edzőterembe megyek. Az volt az
igazi gyógyír számomra. El is telt az egy óra, kezet fogtunk és kisiettem a kocsimhoz. A lakásomhoz
közel volt az egyik egészségcenter, ami mellesleg tulajdonomban állt. Már reggel elkészítettem az
edzőruhám. Tornázás közben a tévét szoktam bámulni, vagy zenét hallgatok. Mint mindig úszással
fejeztem be és haza hajtottam a lakásomba. Egy Penthouseban laktam Manhattan közepén. A kocsit
a garázsba parkoltam le a többi mellé, utána liftbe szálltam be.

- Üdv Mr. Johnson. – köszönt a szomszéd.

 

- Hello. – mondtam neki, némán álltunk a liftben. Mellesleg az egész épületet birtokoltam, ezért
sem ártott  jóban  lenni  velem.  Belépve  a  lakás  előterébe,  a  kis  asztalon  virágok  illatoztak.  A
házvezetőnő, elvette a cuccomat én pedig leültem a nappaliba. Hatalmas terű szoba volt. A barna
szín uralkodott benne, a bútorok, a kanapé, a bár, minden barna volt, java részük fa. Megnyugtatott
ez a szín, és szerettem a régi, ódivatúbb bútorokat, ennek megfelelően volt berendezve az egész
lakás. A tapétás falakon értékes festmények lógtak, mindig megcsodáltam mindegyiket. A sarkakban
és  egyéb  helyeken,  pedig  értékes  műtárgyak  álltak.  Töltöttem egy  pohárral  magamnak,  utána



átvonulta az irodába és előkészültem, a holnapi konferenciára, ahol én előadást készültem tartani a
Johnson Industries-ről és magamról.

- Minek vállaltam el ezt? – kérdeztem magamtól és gyorsan átfutottam néhány papírt. Mrs. Rose
kopogott be és szólt,  hogy megérkezett Carlos és a vacsora is kész. Kimentem a konyhába, és
felültem  a  bárpulthoz.  Nem  szoktam  az  étkezőt  használni,  majdnem  mindig  egyedül  ettem.
Bekapcsoltam a hifit s közben Carlos lépkedett felém.

- Jó estét és jó étvágyat uram. – mondta a sofőröm, aki a testőröm is volt egyben. Öltönyt viselt és
várta, hogy jóváhagyjam a folytatást. Bólintottam. – Holnap félnyolckor indulhatunk a reptérre. Clara
elrendezett mindent uram. Van valamire szüksége?

- Nem Carlos. Jó éjt.

- Önnek is uram. – sarkon fordult, így hát folytattam a vacsorát. Teljesen kifáradtam és gyorsan
elaludtam. Éjjel a saját sikolyomra ébredtem. Csurom víz voltam, elfelejtettem bevenni az altatómat.
Rápillantottam az  órámra,  hajnali  négy  volt,  így  visszadőltem,  de  nem mertem elaludni,  ezért
átmentem a dolgozóba. Nem akartam gondolkodni,  ezért hangos zenét tettem és megcsináltam
grafikont. Mikor kész voltam elküldtem a Johnson Industries-nek. Szerencsére már hat óra volt.
Gyorsan zuhanyoztam, majd felvettem a három darabos fekete öltönyöm. Kék nyakkendőt és fehér
inget választottam hozzá. Mrs. Rose bepakolt nekem egy váltás ruhát, bár úgy terveztem estére haza
jövök,  azért  biztos,  ami  biztos.  A  fürdőben  a  tükörképemet  bámultam.  Rájöttem,  hogy
borotválkoznom kellett volna, ezért gyorsan meg is tettem. Hétkor már várt a reggelim és kicsivel
később Carlossal a reptérre indultunk. A sofőröm is velem repült a Jeten. Elnyomott az álom és a légi
kísérő elpirulva rázta meg a vállamat, hogy felébresszen.

- Mr. Johnson, kérem kapcsolja be az övét. – gyorsan megdörgöltem a szemem és megtettem,
amit kért. Rám mosolyogott és tovább ment, előre a pilótafülkéhez.

- Jól van uram? – kérdezte Carlos.

- Igen. – feleltem neki. Összefutottak a ráncok a homlokán, de nem szólt semmit. Lehunytam a
szemem és koncentráltam a prezentációmra. Negyedórával később már Carlos nyitotta a Mercedesz
hátsó ajtaját. Becsusszantam gyorsan és a sofőröm is így tett. Csöngött az iPhone, a húgom keresett.

- Szia Jer. Holnap elviszel vacsizni? – kérdezte vidáman.

- Este hatkor megfelel? Valami baj van? – mindig aggódtam érte. Kicsit mintha az apja lettem
volna, pedig csak kilenc év korkülönbség volt közöttünk.

- Nem, csak már ezer éve nem láttalak. Egyedül leszek, unatkozom, gondoltam hátha ráérsz.

- Persze Lily. Hatra Carlos érted megy. Szia.

- Köszi, szia bátyó. – letettem a telefont. Carlos rám nézett a visszapillantó tükörben, de bölcsen
hallgatott. Megérkeztünk a hotelhez. Gyorsan ajtót nyitottak nekem és a recepcióhoz siettem. A lány,
aki a pult mögött állt most idegesen rám nézett és hirtelen nem tudott megszólalni. Nem vagyok
türelmes típus, ezt tudni kell rólam.

- Mr. Johnson vagyok. – mondtam neki.

- Igen uram… - rám pillantott, aztán le a számítógépre – Az egyik lakosztály az öné. Szeretné,
hogy megmutassam a konferencia termet?



 

- Nem szükséges, jártam már itt.

-  Akkor  megmutatom a  szobát.  Erre  parancsoljon,  uram.  –  gyorsan megkerülte  a  pultot  és
elindultunk egymás mellett. Zsebre tettem az egyik kezem. Néha fura hatást gyakorlok a nőkre, bár
magam sem értettem soha, hogy miért. Szegény lány nagyon zavarban volt, majdnem orra dőlt a
szőnyegben. Utána nyúltam – Elnézést. – mondta zavartan. Beszálltunk a liftbe. Nagy csend lett, ezt
megtörve egykedvűen megszólaltam.

- A sofőrömet majd küldje fel.

- Értettem uram. – nem nézett rám, az acél ajtót fixírozta.

- Minden cég eljött? – kérdeztem tovább.

-  Igen  Mr.  Johnson.  Kíváncsian  várják  a  prezentációját.  –  felsóhajtottam,  megállt  a  lift  és
kiléptünk. A lakosztályba lépkedtünk, a recepciós lány kitárta előttem az ajtót.  Az egész szinte
teljesen üveg volt, ettől úgy éreztem Washington is a lábaim előtt hever. Volt nappali, konyha, bár
rész, három háló, minden ideális és nagyon kényelmesnek tűnt. A lány éppen menni készült, de
ránéztem és ettől megtorpant.

- Várjon. – szóltam rá és adtam neki egy kis pénzt. Még nagyobb zavarba hoztam, mikor hozzá
értek az ujjaim. Nagyon jól mulattam magamban. Lefektessem? Tettem fel magamnak a kérdést.
Talán később, gondoltam és ő elment én meg töltöttem egy italt magamnak. Megjött Carlos, letette a
bőröndöt a nappaliban, aztán elvonult az egyik háló felé.

- Itt maradunk éjszakára uram? – kérdezte megtorpanva.

- Meglátjuk. Hozass valamit enni, magadnak is. – bólintott és elment. Felnyitottam a laptopom és
elkezdtem válaszolgatni az e-mailekre. A PR-osom keresett közben telefonon.

- Jeremy, sikeresen megérkeztél?

- Igen Anna.

-  Remek,  majd  tájékoztatlak  a  vízhangról.  –  felelte  is  ezzel  végeztünk  is.  Egyre  jobban
unatkoztam, még egy óra volt a prezentációig. Carlos meghozta az ebédet. Gyorsan ettem, utána
rendbe szedtem magam a fürdőben. Fogmosás, kis parfüm és a hajamba beletúrtam, hogy ismét
felálljon rendesen. Carlos végig kísérgetett, segített összekapcsolni a laptopot a nagy kivetítővel. A
konferencia terem hatalmas volt, s körülbelül száz ember ült előttem. A színpad hosszúkásan állt a
szoba egyik részében és a jobb szélén egy emelvény mögé kellett beállni az éppen szónokolónak. Én
kezdtem  a  prezentációt  és  még  rajtam  kívül  egy  másik  üzletember  is  várt  a  sorára.  Megint
türelmetlen voltam. Először kezet fogtam a felkonferálóval, egy bizonyos Mr. Simssel. Elég nagy
segg nyali pasasnak bizonyult, ezt gyűlöltem és nem is nagyon lepleztem az utálatomat.

- Hölgyeim és uraim. – hallottam Simst, úgy mosolyogott, mintha karácsony lett volna, vagy
valami  ilyesmi.  Kénytelen  voltam én  is  mosolyogni  –  Hazánk  egyik  legsikeresebb  és  legifjabb
üzletembere, mesél egy kicsit a munkáságáról. Kérem fogadják tapssal és sok szeretettel Mr. Jeremy
Johnsont a Johnson Industries tulajdonosát és egyben vezérigazgatóját.  – tapsoltak az emberek.
Felálltam a pódiumhoz indultam, megköszörültem a torkom és mosolyra húztam a szám.

- Nagyon köszönöm, Önnek is Mr. Sims. – bólintott egyet az úr. Kezembe vettem a távirányítót és



elkezdtem váltogatni a diákat. Meséltem egy kicsit az egyik brókercégemről, aztán a repülő gyárról,
a hotel láncokról és még pár ingatlanomat mutattam be. Az emberek le voltak nyűgözve és ezt
imádtam. Az elismerést. Jót tett nekem és az egómnak is. Egy órán keresztül beszéltem és beszéltem,
már rendesen untam magam, ezért a végét rövidre zártam és megköszöntem a figyelmet. Kicsit nem
törődöm lettem végére,  ez  nem fog Annának tetszeni,  gondoltam magamban,  de nem érdekelt
annyira. Mosolyt villantottam, megvártam míg lefényképeznek, utána helyet foglaltam egy széken a
színpad szélén. Ittam egy kis vizet, de nem figyeltem az utánam következőt. Illetlenség lett volna
kimenni, ezért kénytelen voltam várakozni. Azzal szórakoztattam magam, hogy a tömegben kerestem
a jó nőket. Időnként mosolyt villantottam valamelyikükre és viszonzást is

 

találtam. Talán maradnom kellene éjszakára, ez tetszik. Az utánam levő férfi fél óra után hagyta
abba a szónoklást. Mindnyájan felálltunk, jó hangosan megtapsoltak minket, majd fogtam a laptopom
és oda adtam Carlosnak. A férfi elment a géppel.

- Mr. Johnson. – kiáltott utánam egy nő, megfordultam és mosolyt villantottam. Zavarba jött.

- Igen… Miss…

- Erin Field, uram. – mondta zavartan. Kezdett elegem lenni,  hogy mindenki zavarba jött,  a
jelenlétem miatt, de most ügyet sem vetettem rá. Vártam, hogy mondja mit akar – Riporter vagyok,
feltehetek pár kérdést? – kérdezte a tekintetemet pásztázva.

- Fogja rövidre. – feleltem és a fotelok felé mutattam a recepció mellett. Elindult én követtem őt,
leültünk mind a ketten. Végig mértem Miss. Fieldet. Túl átlagos volt, döntöttem el magamban – Kér
egy italt?

- Nem köszönöm. – én azért intettem a recepciós lánynak, aki rögtön mellettem termett.

- Igen uram? – kérdezte.

- Egy whiskyt kérek, két jégkockával. A hölgynek pedig egy… - ránéztem Erinre.

- Egy kis vizet, köszönöm.

- Máris hozom. – hátra dőltem és a nézésemmel égettem a lány arcát.

- Ő…Sosem beszél a magánéletéről… - kezdte. Jaj ne, kit érdekel ez? Senkit.

- Mert a sajtónak nincs hozzá semmi köze. – vetettem oda neki egy kicsit bosszúsan. Megijedt a
lány elővett valamit a táskájából, és újra rám nézett.

- Miss. Town visszatért New Yorkba, megkérdezhetem, hogy találkoztak e már esetleg?

-  Megkérdezheti,  de  nincs  mit  mondanom Mandyről.  –  már  kis  híján  nevettem magamban.
Megérkezett az italunk a recepciós gyorsan letette és elment. Belekortyoltam a whiskybe. Pont olyan
hideg volt, ahogy szerettem – Igen Miss. Field?

- Hallottuk, hogy adakozott a New yorki gyermek korháznak… - folytatta a nő.

- Igen. Van vele valami probléma? – vágtam a szavába. Hirtelen mintha leesett volna az álla.
Nagyon nyögvenyelős volt az egész dolog. Felhajtottam az italt gyorsan – Úgy látom zavarba hoztam.
– elmosolyodtam, ő meg elpirult – Erin, a PR-osom válaszol minden kérdésére. Hívja az irodát. – erre



már nem tudott mit mondani. Felálltam és ő is, de még mindig néma volt – Örültem, Erin. – kezet
nyújtottam  felé,  ő  elfogadta,  majd  elhagytam  a  szobát.  Egyedül  szálltam  be  a  felvonóba.  A
nyolcadikra mentem és a másodikon megállt  a lift.  Egy lány állt  előttem. Hirtelen megmozdult
bennem valami, alul. A szentségit. Káromkodtam magamban és nem tudtam levenni róla a szemem.
Körül belül az államig ért. Magas sarkú volt rajta, rövid fekete szoknyát és kék blúzt viselt. A szeme
igézően zöld. Nem tudtam elszakítani róla a pillantásomat. A szája gyönyörű, teltek az ajkai, megint
megmozdultam alul. Ó, ne a fenébe. Korholtam magam. A lány haja szőkésbarna, fel volt tűzve, az
illata mesés, alig bírtam magammal. Legszívesebben rávetettem volna magam és megdugtam volna
ott helyben. Lassított filmen láttam, ahogy belép mellém. A lábai is meseszépek voltak, és a mellei…
Istenem segíts. Megakartam őt érinteni, éreznem kellett a bőre melegét és selymességét. Hirtelen
rosszul lépett, kibicsaklott a bokája én pedig gyorsan utána nyúltam. Ma már másodszor, de ezúttal
cseppet sem bántam. Megérinthettem, ha csak ruhán keresztül, de akkor is. Sokkal finomabb volt az
illata közelebbről. Jó mélyen beszívtam. Erősen szorítottam magamhoz, a tenyerei a mellkasomon
pihentek. Szegénykém megrémült, rám nézett, ijedt tekintettel, majd lesütötte a szemét. Annyira
kívántam, minden porcikámmal akartam ezt a nőt.  Még soha azelőtt  senki  nem volt  rám ilyen
hatással.

- Jól van? – kérdeztem tőle kedvesen.

- Elnézést Mr. Johnson. – tudta a nevem. A fenébe, a farkam. Nyugi Johnson, nyugi.

 

- Semmi baj. Jól van a bokája? – kérdeztem őt ismét. Lassan elnyomott magától. Ne, maradj itt a
karjaimban. Itt a helyed gyönyörűségem. Kívánlak, nyögtem ki magamban megint. Furán nézett rám,
biztos idióta képet vágtam, segítettem neki talpra állni.

- Köszönöm. – mormolta alig hallhatóan. A lift felfelé indult el. A lány rám pillantott, teljesen
elvörösödött. Szegényke, őt is megijesztettem. Gyorsan elhátráltam tőle.

- Szívesen. – mondtam neki kurtán. Megakarlak érinteni, kell, hogy érezzelek, hogy az enyém
légy. Hirtelen elmosolyodtam és ő is megkönnyebbült, ahogy láttam – Kérne egy kis jeget?

- Jeget? – kérdezte vissza, mintha idióta lennék.

- A bokájára. – megint zavarba jött, nem tudott hova nézzen. Ennyire ijesztő volnék? A francba is,
elég  már  a  farok  rándulásokból.  Mi  ez  a  hülye  érzés?  Nem értettem és  mindjárt  felértem az
emeletemre – Itt a lakosztályom, ragaszkodom hozzá, hogy leüljön pár percre.

- Nem akarom feltartani Mr. Johnson. – felelte félénken. Óvatosan lépett egyet és alig tudta
palástolni  a  fájdalmát.  Rám  pillantott,  én  meg  bámultam  őt.  Teljesen  zavarba  hozott,  hogy
rajtakapott.  Még sosem hozott  senki  zavarba,  a  rohadt  életbe  is.  Ki  vagy  te?  Mindenesetre  a
pókerarc most is működött. Legalább valami, gondoltam magamban.

- Nem tart föl. – felértünk – Jöjjön kérem. – átkaroltam őt a derekánál fogva és elindultunk lassan
a szemben lévő ajtóhoz. Felszisszent párszor, könnybe lábadt a szeme. Ennyire fáj neki? Fenébe.
Annyira édes és finom illata van. Nyugi Johnson, nyugi, ne vesd rá magad. Már majdnem emeltem őt,
segítettem leülni neki a kanapéra, Carlos kérdőn nézett rám.

- Ne álljon már itt, hozzon egy kis jeget, vizet meg fájdalom csillapítót a hölgynek. – szóltam rá.

- Máris uram. – elsietett a konyha fele. Levettem a lány cipőjét és láttam, a kis duzzanatot. Végig
simítottam rajta. Megérinthettem, a puha bőrét, ez teljesen felizgatott. Felnéztem rá és rájöttem,



hogy térdelek előtte. Én? Térdelek egy nő előtt, akit nem is ismerek. A rohadt életbe is.

- Egy kis jég biztosan segít rajta. – nyugtattam meg a hölgyet.

-  Le  kell  mennem.  A  főnököm  már  vár.  –  megmozdult,  de  én  nem  hagytam.  Finoman
megérintettem a karját, így visszadőlt a kanapéra.

- Kinek dolgozik? Majd én elintézem. Miss…

- Emily Hamilton. A Bilson csoportnak dolgozom. – Carlos visszatért mindennel, amit kértem.
Odahúzta a kis asztalt és lepakolta a kért dolgokat.

- Carlos keresse meg Mr. Bilsont és mondja meg neki, hogy nálam van a titkárnője.

- Asszisztens. – javított ki a lány és mintha megsértődött volna azon, hogy letitkárnőztem, hol ott
a kettő közt nincs különbség. Bólintottam és Carlos elindult. Elvettem a jeget a kis asztalról és
finoman a  bokájához  érintettem.  Felszisszent  először,  de  aztán megkönnyebbült,  ahogy láttam.
Megint az ajkait néztem, megkell kóstolnom, muszáj megízlelnem, hogy megtudjam milyen ízed van.
Biztos édes és finom és izgató…Nem Johnson,  ne legyél  hülye.  Viselkedj.  Hangosan kifújtam a
levegőt, így leplezve a dübörgő szívdobogásom

- Vegye csak be a fájdalom csillapítót. Remélem a jég segít valamennyit. – picit elmosolyodtam és
ő is, most először. Gyönyörű a mosolya, káprázatos. Az ágyamban akartam ezt a szépséget.

- Nagyon köszönöm uram. – csendben maradtunk pár percig. Fogalmam sem volt mire gondolhat
és ez nagyon zavart. Néha rám nézett, de mikor a zöld szemeit figyeltem, mintha zavarba hoztam
volna. Nem tudtam hova tenni a viselkedését – Remek volt az előadása. – szólalt meg nagy sokára.

- Szerintem picit untattam a közönséget, de azért köszönöm Miss. Hamilton.

-  Igazán figyelemre méltó,  hogy huszonnyolc  évesen mindezt  elérte.  –  elmosolyodtam. Most
megdicsért és ez jól esett. Nagyon jól. Lenyúlt a kezemhez, óvatosan engem nem érintve átvette a
jeget,  de  ahogy  elkaptam a  kezem,  összeért  a  bőrünk.  Úgy  megugrott  bennem valami,  hogy
fogalmam sem volt mi is történik velem. Szentséges ég, mit csinál velem ez a nő?

- Köszönöm. – nyögtem ki végül – Mr. Bilsonnak nem lehet könnyű dolgozni.

 

- Hát, szeretem a munkám.

- Egy ambiciózus nő. – nyeltem egyet, mert elsötétedett a szeme. Nem tetszett neki ez a kis
megjegyzésem. A fenébe is, nem akartam megbántani – Ne haragudjon. – Mi? Elnézést kértem? Na,
nem. Nem. Semmiért nem kérünk elnézést. Milyen egy puhapöcs vagyok vele.

- Semmi gond. Megtenné, hogy segítene elmenni a liftig? – elakart menni. Hát ennyire utál?
Mondj neki valamit, hogy maradjon. Gyerünk Jeremy, gondolkozz, bíztattam magam.

- Még várjon egy kicsit, legalább, míg hat a gyógyszer. – látszott, hogy feszéjezve érezte magát
mellettem. Rosszul esett,  nagyon. Megmozdult.  Menj a francba, bazd meg, hisz kedves voltam.
Lassan felült én is felálltam. Kinyitottam neki az ajtót és egy kicsit segítettem, de csak illemből.
Benyomtam a lift gombot, némán álltunk mind a ketten a felvonó előtt, Carlos érkezett fel. Biccentett
nekünk és elsietett a lakosztály fele. A nő beszállt a liftbe, én pedig kimérten néztem rá. Megijedt a



pillantásomtól és rögtön elfordította a tekintetét.

- Köszönöm Jeremy. – mondta és én megvártam, míg becsukódott a liftajtó. Ő nem nézett rám
továbbra sem, én pedig csalódottan ballagtam vissza a lakosztályba. Nem voltam hozzá szokva az
ilyen fura viselkedéshez. Carlos nyitotta az ajtót nekem.

- Mindent tudni akarok erről a lányról. Értette?

- Igen uram.

- Van ebben az átkozott épületben konditerem?

- Van uram. Lent az alagsorban. – bólintottam ő is és én is mentünk a dolgunkra.

- Mi az ördög van velem? – üvöltöttem és a földhöz vágtam az vizes poharat, ami ezer darabra
tört, mikor a keményfa padlóhoz érkezett. A szilánkokat ott hagyva átvonultam a hálószobába és
feltúrtam a bőröndöt,  találtam benne edzőruhát.  Hát igen, Mrs.  Rose nagyon jól  ismer engem,
jegyeztem meg magamban. Gyorsan felkaptam a sortot, a trikót és az edzőcipőt. Törölközővel a
kezemben indultam lefelé az edzőterembe. Elég zsúfolt volt lent a helység, de szükségem volt rá,
hogy levezessem ezt a dühöt és feszültséget, ami bennem volt. Bedugtam a fülembe az iPodom és
elkezdtem futni. Pár perc után már rohantam, mint valami gyengeőrült, ezzel minden gondolatot
sikerült száműzni a fejemből. Fél órát futottam, mint mindig, de ezzel nem fejeztem be az edzést.
Szerettem átmozgatni a testemet és aztán felfrissíteni.

- Uram ajánlhatok egy turmixot az edzés után? – kérdezte egy nő, aki láthatóan személyi edző
volt. Végre valaki, nem retteg tőlem. Kifújtam a levegőt és bólintottam – Nagyon jó kondiban van. –
már félmeztelenül álltam a terem közepén, ő pedig végigmérte a felső testem. Jól van bébi, látom
vevő lennél egy menetre. Aztán eszembe jutott Emily és elment a kedvem ettől a nőtől, még is alul
mást  éreztem.  Felültem  a  bárszékre  és  kaptam  egy  turmixot.  A  nő  előre  hajolt,  belépett  az
intimszférámba.

-  Finom.  –  mondtam  neki,  miután  beleszívtam  –  Megkóstolja?  –  elmosolyodtam,  mire  ő
megérintette az arcomat és a szám tetejéről letörölt egy kis turmixot - Tényleg jó, Mr. Johnson.
Meghívsz egy italra?

- Nyolckor a lakosztályban. – elmosolyodott én pedig elvittem a poharat, miközben még ittam a
sűrű lét. A folyosón tettem le, úszni akartam még, de eltelített a turmix, így inkább a liftbe léptem
be. Elkezdtem törölközni és végül a hátamra vetettem a pólót a törülközővel együtt.  Megállt  a
felvonó. Bazd meg, már megint, fakadtam ki magamban. Emily most nem volt egyedül, egy férfi
kísérgette, aki nem a főnöke volt. Bilsont ismertem. Nem szóltam semmit, mind a ketten beszálltak a
liftbe. Beszélgettek valami környezetvédő projektről, végül a férfi kiszállt a másodikon. Kettesben
maradtunk. Nem néztem Emilyre csak az ajtót figyeltem.

-  Megbántottam  valamivel?  –  kérdezte  félénken,  de  én  továbbra  is  durcás  gyerekként
viselkedtem.

- Ezt miből gondolja? – levettem a törülközőt, őt pedig elöntötte a pír. Szóval azért bejövök neki
valamennyire. Ez tetszett, belül mosolyogtam, de kívül továbbra is mogorván néztem.

 

- Ő…én…semmi. – mondta végül. Továbbra sem tettem semmit, megállni készült a lift.



- Azt hiszem ez az ön emelete. – szóltam hozzá kimérten.

- Igen, elnézést. – gyorsan, kicsit sántítva eliszkolt. Becsukódott a lift, én meg mosolyogtam, mint
valami elmeháborodott.

- Tetszem neki. Ez az. – mondtam ki hangosan. Az ágyamban fogsz kikötni, mindegy mibe kerül,
tettem hozzá a gondolataimhoz és jó kedvűen sétáltam a szobámhoz. Eszembe sem volt tovább itt
maradni. Tudtam, hogy vissza kell mennem New Yorkba kidolgozni egy tervet. A Bilson csoport is
New Yorkban székelt, üzletet kellett kötnöm velük, ha indokkal szerettem volna újra látni Emilyt.
Mosolyogva léptem be, Carlos pedig összezavarodva nézett rám – Kiderített róla valamit?

- Már úton vannak az információk uram. Hívtam Ryant.

- Remek Carlos, haza megyünk. Lefürdöm, addig hozass vacsorát két személyre. Magadnak meg
nekem. Húst. – elviharzottam a fürdőbe. Jókedvűen lefürödtem és lehűtöttem magam. A találkozás
kicsit  felspanolt  engem.  Öltönyt  vettem  fel  és  mire  kiértem  Carlos  megterített.  Csendben
fogyasztottuk a vacsorát.

- Uram, tetszik önnek a lány? – kérdezte meg váratlanul.

- Leakarom fektetni. – feleltem neki. Már nem mosolyogott csak folytatta a vacsorát. Carlos már
hat éve dolgozott nekem, nagyon jól ismert engem és pontosan tudta, hol a helye. Gyors pakolás és
fizetést követően indultunk a reptérre. A repülőn egy kicsit elbóbiskoltam, de hamar felébredtem egy
erős kávé után. Otthon a dolgozóba siettem és a Bilson csoport részvényeit néztem át. Ajánlatot
kellett tennem nekik, mindegy mibe került és mindegy milyen üzlettel kapcsolatban. Későn feküdtem
le,  de  most  nem  feledkeztem  meg  az  altatókról.  Reggel  Carlos  figyelmeztetett,  hogy  Lilyvel
vacsorázom este. Clara és egy közgazdász segített kidolgozni a kis tervemet. Annyira nem figyeltem,
szinte rájuk hagytam az egészet. Csak Emily járt a fejemben és a szája. Meg kellett újra néznem az
idomait, döntöttem el magamban és lehetőleg minél hamarabb. Késő estig maradtunk az irodában,
Carlos pedig elhozta Lilyt. Lesiettem a húgomhoz, az előtérben várt rám. Vele volt Mandy is. Bazd
meg, ne. Semmi kedvem nem volt ehhez, köszönöm Lily. Bosszankodtam tovább.

- Sziasztok. – köszöntem nekik.

- Szia Jeremy. – Mandy megölelt. Kedveltem őt, csak olyan rámenős szokott lenni néha és azt
nehezen viseltem el. Főleg ha irányítani akart. Aztán elengedett és Lily adott egy puszit nekem.

- Milyen volt Olaszország? – kérdeztem az exemet. Szépen lebarnult, gyönyörű barnahajú, magas
nő állt előttem. Bárki szívesen lett volna vele, kivéve engem.

- Remek, bár jobb lett volna veled. – belém karoltak mind a ketten és Carlos már nyitotta is az
ajtót nekünk. Kiléptünk az utcára és beültünk a kocsiba.

- Milyen volt a suli Lily? – mintha meg sem hallottam volna, amit az előbb Mandy mondott nekem.

- Jó. Anya mondta, hogy beszéljek veled ismét.

- Tudod, hogy nem kedvelem anyádat. De az nem azt jelenti, hogy téged sem.

- Jaj tudom bátyó, hogy szeretsz még, ha nem is mondod. – én szeretni? Nem hiszem, hogy képes
vagyok rá – Anyám és közted történt valami nagy balhé, de nem mondjátok ki és nem beszélitek meg.
Én pedig középen állok már több éve. Elég frusztráló. – idegesen pillantott rám, de az én arcomról
semmit nem olvasott le. Mandy a kezemet simogatta a kocsiban.



- Sajnálom, de ez nem fog változni és nem akarok róla beszélni. Hova megyünk? – váltottam témát
gyorsan. Mandy most már a combomra tette át a kezét.

- Foglaltattam asztalt az éttermedben.

- Ah értem. – mondtam neki. Carlos lágy zenét kapcsolt az autóban.

- Milyen volt a konferencia? – kérdezett tovább a húgom.

 

- Unalmas. – láttam, hogy a sofőröm rám nézett a visszapillantó tükörben és a homlokát ráncolta.
Gyorsan és elég csendesen értünk oda az étterembe. A hosztesz a helyünkre kísért és utána jött a
pincérnő. Rám nézett és én is rá. Fura arcot vágott.

- Jó estét Mr. Johnson. Hölgyeim. – gyorsan rendeltem egy üveg bort és mind a ketten rám bízták
magukat az étel rendeléssel kapcsolatban.

- Jaj Jer, a te csáberődnek senki nem tud ellen állni. Ez a lány, alig tudott megszólalni az előbb. –
kezdte a húgom mosolyogva.

- Ne hozd kínos helyzetbe. – mondta neki Mandy.

- Kimegyek a mosdóba. – közölte velünk Lily, felálltam és kihúztam a székét. Közben megérkezett
a borunk, amit megízleltem. Kettesben maradtunk az exemmel. Kicsit kínosan, éreztem magam.

- Megpuszillak, hiányoztál. – felelte, de mire szólhattam volna valamit, már az ajkai az ajkamon
voltak és bár ez nem volt rendes csók, csak éppen érintkezés, akkor is helytelennek tartottam.

- Nem akarlak bántani, de ne tedd ezt többször. Már nem vagyunk együtt.

- Sosem engedted meg, hogy szeresselek. Miért?

- Mert nem tudok szeretni. – feleltem neki.

-  Ez nem igaz. – mondta nekem és könnyek csillantak meg a szemeiben – Értsd meg, hogy
szeretlek és bár eltelt jó pár hónap az érzéseim semmit nem változtak. – a húgom jött vissza. Nagy
levegőt vettem és leültettem őt a helyére.

- Miről beszélgettek? – kérdezte mosolyogva. Per pillanat nagyon haragudtam rá, amiért elhozta
Mandyt magával. Legalább figyelmeztethetett volna.

-  Olaszországról.  –  vágta  rá  az  exem.  Megráncoltam  a  homlokom  és  lassan  borozgattam
miközben, hallgattam Mandy kis anekdotáit. Főleg jóképű olasz pasikról, azt hitte féltékeny leszek,
pedig egyáltalán nem voltam az. Sőt örültem volna neki, ha összehozza valakivel a sors. Legalább
megérkezett a steakem és így elkezdhettem enni, miközben ők engem beszéltek ki.

- Mikor mész apához? – kérdezte váratlanul a húgom.

- Hát, nem tudom. Talán a hétvégén meglátogatom és felolvasok neki. Velem jössz?

- Aha igen. – bólintottam, tovább ettünk – Kértek desszertet? Isteni a csoki torta.

- Elmúlt hat óra nem is tudom. – kezdte Mandy, de én persze hármat rendeltem. Aztán hallgattam



a húgomat, hogy áradozik valami fiúról. Carlos kilenckor tett engem ki az egészség center előtt. Non
stop konditermet üzemeltettem, egy részről magam miatt, de ahogy szétnéztem az edzőteremben
láttam, hogy más is szeret későn tornázni. Este remekül aludtam és Emily gyönyörű szemeinek a
képével ébredtem. Gyorsan lezuhanyoztam és öltönyt vettem. A reggelim már készen állt és mellette
pár újság. Egy pletykalap címoldalán találtam magam, ahogy Mandy megcsókol.

- A szentségit. – káromkodtam egyet, aztán Carlos megjelent.

- Uram?

- Ki fényképezte ezt? – a cikket el sem olvastam, annyira dühös lettem. Belekortyoltam a kávémba
és kellemes gondolatok felé eveztem – Carlos meg van az infó?

- Az irodájában várja.

- Akkor menjünk. – gyorsan ettem pár falatot, aztán az újsággal, az aktatáskámmal elindultam. A
kocsiban a tőzsdei híreket olvastam. Emelkedtek a részvényeink. Megcsörrent a telefonom, Mandy
keresett, de én nem vettem fel, hagyjon csak üzenetet. Emilyre gondoltam és arra, hogy mennyire
vonz engem. Pont, mint egy mágnes a másikat. Ezen elmosolyodtam és tovább olvastam egy cikket.

 



A csábítás…vagy elcsábulás?
 

Carlos remekül kikerülte a reggeli dugót. Nagyon vártam, hogy végre az irodába érhessek. Ott
gyorsan az asztalom mögé ültem és már nyúltam is Emily Hamilton aktájáért. Olvasni kezdtem. New
Yorkban lakott, az Upper West Side-on, két lakótársa volt, egy fiú és egy lány. Linda és Rick. A szülei
fizették a lakást, gazdag család, nem is értettem miért dolgozik, vagy legalább miért nem az apjának
dolgozik. Fiatalabb volt tőlem négy évvel és mindössze fél éve dolgozott Mr. Bilsonnak. Nem volt
pasija, legalábbis a papíron nem láttam ilyet.

-  Clara kérek egy kávét.  –  öt  perccel  később Clara járkálva talált  rám. Teljesen fel  voltam
spanolva.

- Itt a kávé uram. Minden rendben?

- Igen. Kész vagyunk a projekttel? Rowell elkészült vele?

- Igen uram. Tizenegyre jön önhöz. Szeretné, hogy még ma kérjek időpontot Mr. Bilsonnál?

- Igen, amilyen gyorsan csak lehet. Köszönöm. – ez meghökkentette, általában nem szoktam
semmihez hozzá tenni ezt a szavat.


