


 

 

Carla és Jimmy a szegénynegyed egyik bérházában található lakásába léptek be, éppen apjuk
temetéséről érkeztek haza. Carla körülnézett a kis lyukban ahol addig éltek és azon gondolkodott
hogy hogyan tovább. Igaz, hogy apjuk a Caroda családnak dolgozott,  drogot árult,  azonban ő is
rászokott a szerre ezért az utóbbi időben nem keresett szinte semmit, a Caroda család is kitaszította
magából, kábítószer túladagolásban halt meg ahogyan az várható volt.

Carla körülnézett a fürdőszoba nélküli kis lyukban ahol addig éltek és tudta, hogy onnan menniük
kell, kezdeniük kell valamit az életükkel és mivel nem ismert más életet mint amiben addig éltek, így
szólt a testvéréhez.

- Jimmy, 17 éves vagy, majdnem felnőtt. Holnap elmész Vito Caroda-hoz és munkát kérsz tőle.
Megteszed amit mond: ha kell a kifutófiúja leszel, ha kell kábítószert árulsz, ha kell embert ölsz.

- Micsoda? - kerekedett el Jimmy szeme.

- Nincs más választásod, te is tudod. Itt nem maradhatunk tovább, mindkettőnknek a saját lábára
kell állnunk. Apa a Caroda családnak dolgozott, biztos vagyok abban, hogy neked is munkát adnak és
tudod hogy a Családban egy szabály van: "Ne kérdezz semmit, tedd amit mondanak." Ne legyen
lelkiismeret furdalásod semmi miatt, egyszerűen tedd amit Signor Caroda mond neked.

- Rendben. - bólintott Jimmy. - De veled mi lesz?

- Én elmegyek Signora Rivellihez.

- De hisz ő egy bordélyházat üzemeltet! - kiáltott fel döbbenten Jimmy.

- Igen és én beállok hozzá dolgozni, ott is fogok lakni ahogy a többi lány. Biztos nem fog elutasítani,
hiszen szép vagyok, fiatal és karcsú, végül is 18 éves elmúltam. Nem olyan szörnyű munka az. -
bíztatta saját magát és testvérét is. - Embert ölni végül is rosszabb! - ironizált Carla. - Neked lesz
nehezebb dolgod. Signora Rivelli vigyáz a lányaira, nem lesz semmi bajom, még mindig jobb mint az
utcán állni.

- Azért néha találkozunk? - kérdezte szomorúan Jimmy.

- Persze, végül is a Caroda ház és a bordélyház pár utcányira van egymástól. Lehet hogy egy nap
még te is eljössz oda. - mosolygott kesernyésen Carla.

- És akkor úgy foglak látni? - kerekedett el ismét Jimmy szeme.

- Meglehet, sőt valószínű. - komorodott el Carla. - De hát ez van, az élet megy tovább de egy
dolgot ígérj meg: történjék bármi, soha de soha nem szoksz rá a kábítószerre!

- Megígérem! - hangzott az ünnepélyes ígéret. - De te sem!

- Én sem, ígérem. - mosolyogtak egymásra.

- Gyere, összeütök valamit vacsorára, holnap pedig örökre itt hagyjuk ezt a leprahelyet.



Mindketten nehéz szívvel tértek nyugovóra és hosszú ideig nem jött álom a szemükre, a jövőjükön
gondolkodtak.

*

Carlo  Vespe,  a  Caroda család tagja,  a  szokásos  kocsmában üldögélt  és  rosszhírű  pletykákat
hallgatott arról, hogy a barátnőjét Andrea Terroni a Martello család tagja többször megkefélte amíg ő
dolgozni volt. Úgy döntött hogy utánajár a mendemondáknak és ittas állapotban berontott a barátnője
lakásába és köszönés nélkül rárontott a barátnőjére:

- Igaz az a hír, hogy Andrea Terrani szinte minden délután idejár és a távollétemben itt hetyegtek?

- Igaz. - nézett rá kihívóan Bettina nem is akarván letagadni. - Vedd tudomásul hogy szeretjük
egymást, ő szeret engem, elhalmoz ajándékokkal és el akar venni feleségül.

- Te hülye! Hát persze hogy ezt teszi. Azon kívül hogy ajándékokkal elhalmoz, elvitt valahova a
szomszéd kocsmán kívül? Bemutatott a barátainak? Elvisz táncolni? Nem! - vágta rá diadalittasan. -
És nem is fog mert nős!

- Nős?! - döbbent meg Bettina.

- Nemcsak hogy nős hanem gyerekei is vannak, te idióta. Ezt senki sem árulta el neked? - enyhült
meg egy kicsit Carlo hangja de azért a mérgét még nem töltötte ki teljesen.

- Nem. - csuklott el Bettina hangja, rádőlt a konyhaasztalra és keservesen elkezdett sírni.

- Az a szemét Andrea, most megkapja tőlem a magáét. Nem elég hogy megdugja más nőét de
ráadásul még az igazat sem vallja be, hogy nős és gyerekei vannak. - ordított magából kikelve Carlo.

- Nekem azt mondta, hogy elvesz feleségül. - szipogta Bettina.

- Történt ami történt, többé nem vagy a barátnőm, keress magadnak valaki mást vagy maradj
annak a szemétládának a riherongya. - vágta a szemébe Carlo és bevágta maga mögött az ajtót. Kint
várta a legjobb barátja aki végighallgatta az egész beszélgetést. Nem is kellett fülelnie, az egész ház
kint volt, mindenki hallotta az ordítást.

- Gyere, elmegyünk megkeressük azt a a szemétláda Andrea Terranit!

- Csak óvatosan! - figyelmeztette barátját Mario. - Tudod hogy a Martello családnak dolgozik.

- Nem érdekel, ez most nem családokra tartozik, az magánügy. Megdugta a nőmet, a becsület is
azt diktálja, hogy ezért elégtételt követeljek tőle.

Marionak nem sikerült a barátját lenyugtatni ezért jobbnak látta ha beül mellé az autóba és vele
megy. Elmentek Andrea Terroni törzshelyére ahova Mario ment be és Andrea fülébe súgta hogy Carlo
Vespe van itt és vele akar kint beszélni. Carlo Vespe berezelt egy kicsit de nem mutatta a többiek
előtt, hanem komótosan felállt és kiment a kocsma elé, természetesen ővele is kiment a legjobb
barátja Rex aki az egész dologról tudott.

- Mondjad mit akarsz? - kérdezte idegesen Andrea Terrani.

- Megdugtad a nőmet! - sziszegte Carlo.



- Meg. De ő is benne volt. - válaszolta flegmán Andrea.

- Lehet, te szemét disznó, csak azt felejtetted el vele közölni hogy nős vagy és gyerekeid vannak.

- Nem kell mindent egy megdugandó nő orrára kötni. - játszotta a flegmát Andrea.

- De azt is tudtad hogy ő az én nőm és ha megdugod a nőmet, akkor a haragommal is számolnod
kell!

- Jaj de megijedtem. - gúnyolódott Andrea. - És most mi lesz? Kihívsz párbajra?

- Nem vagyunk a középkorban, egyszerűen csak leverlek. - és villámgyorsan beleöklelt Andrea
Terrani gyomrába.

Azt  meglepetésszerűen  érte  a  támadás,  összegörnyedt  a  fájdalomtól,  majd  a  következő
pillanatban előrevetődött egyenesen Carlora és a fejével megütötte Carlo orrát, akinek eleredt az orra
vére.

- Ugyan, fiúk, hagyjátok abba! - próbálták őket a fiúk csitítani de azok már nem hallottak semmit
csak köröztek egymás körül.

- Kinyírlak bazmeg. - közölte Carlo Vespe. - Nem elég hogy a nőmet megdugod annak ellenére
hogy tudod hogy az én barátnőm, ami tiszteletlenség a Caroda családdal szemben, a szerencsétlent
még át is ejted mert elfelejted közölni vele hogy nős vagy és gyerekeid vannak. Az asszony tud róla?

- Hogy tudna már? - köpte a szavakat Andrea Terroni. - Miért, te közlöd az asszonyoddal ha
megcsalod?

- Sose tennék olyat. - közölte Carlo és megpróbálta ököllel eltalálni Andrea Terranit aki az ütés elől
elhajolt, így az a barátját, Rexet találta el. Erre Rex is bedühödött és most már ketten támadtak
Carlo-ra.  Ezt  már  Carlo  barátja,  Mario  sem nézhette  tétlenül  és  ő  is  beszállt  a  verekedésbe.  A
hangzavart meghallva páran kijöttek a kricsmiből de senki nem avatkozott közbe látva hogy a két
maffiacsalád  tagjai  verekednek  és  jól  tudták  hogy  miért  tört  ki  a  balhé.  Annak  ellenére,  hogy
mindannyian Carlo-nak adtak igazat, a verekedéstől távol tartották magukat.

Kölcsönösen püfölték egymást majd Andrea kezébe előkerült egy pillangókés és azzal támadt
Carlo-nak, akit sikerült is megsebeznie. Ennek már a fele sem volt tréfa, Carlo a fájdalomtól fel is
üvöltött. Kétségbeesetten körülnézett, majd meglátott egy sörösüveget, a falhoz vágta így kettétörte
és ő azzal támadt Andreára. Előrelendült, sikerült a sörösüveggel eltalálnia Andrea csuklóját. Andrea
még jobban megragadta a kést, belevágta Carlo Vespe gyomrába, majd kihúzta és megint belevágta.
A másik két fiatalember csak lemerevedve nézte Carlo Vespe gyomrából a kiömlő vért, ekkor Andrea
hirtelen odalépett Carlo barátjához, Mariohoz és az ő gyomrába is belevágta a kést és megforgatta.
Rex ledöbbenve figyelte Andrea hidegvérűségét, tudta jól róla hogy kegyetlenül tud gyilkolni de még
sose látta. Rex kivette Andrea kezéből a kést és elhúzta onnan.

- Neki már vége, mindennek vége, gyere, húzzunk el innen mielőtt a zsernyákok megjelennek. -
vonszolta magával Andreát az autóig, belökte az anyósülésbe majd hatalmas gázt adva elhajtottak.

Kis idő múlva valóban megjelentek a rendőrök.

- Mi történt? - kérdezgették a jelenlévőket a rendőrök.

- Nem tudjuk. - válaszolgaták. - Valami zajt hallottunk, de mire kiértünk, ők a vértócsában feküdtek



és a kocsmáros hívta ki magukat.

A rendőrök intézkedtek a halott elszállításáról, annyit sikerült kideríteniük hogy a két halott a
Caroda család tagjai, Carlo Vespe és Mario Letto, de hogy mi történt, ki ölte meg őket és miért, azt
nem tudták meg. Bár a jelenlévők közül mindenki tudta de senki sem beszélt.

*

Vito Caroda a szokásos időben érkezett  a bárba,  mely a tulajdona volt.  Hivatalosan bárként
üzemelt  de köztudomású volt,  hogy a Család onnan intézte üzleti  ügyeit.  Kiszállt  az autóból  és
észrevette a bejáratnál tébláboló Jimmy Andreonit. Nem lepte meg hogy ott találja, biztos volt abban
hogy apja halálát követően meg fogja keresni őt.

- Jó reggelt, Don Caroda. - köszöntette őt tisztelettel Jimmy.

- Jó reggelt, gyere be, számítottam rád. - invitálta őt be a bárba.

- Igazán? - képedt el a 17 éves suhanc.

Caroda emberei kinyitották a bár ajtaját, előre engedték főnöküket és kivételesen udvariasan előre
engedték Jimmy-t is, aki zavartan lépett be az ismerős bárba. Ezidáig mindig apjával ment be és nem
maradtak hosszú ideig csak amíg apja átvette a terítésre váró kábítószert. Azt mindig megfigyelte,
édesapja milyen nagy tisztelettel beszélt Don Caroda-val. Félszegen megállt a bárpult mellett és
türelmesen várt.

Signor Caroda hátrament a hátsó helyiségbe anélkül hogy hívta volna így nem tudta hogy mit
tegyen de kérdezni nem mert.

- Kérsz egy kólát? - esett meg rajta Freddy szíve, aki a pult körüli munkát rendezte.

- Igen, köszönöm, az most nagyon jólesne.

-  Ülj  le  egy bárszékre és  várakozz nyugalommal.  A  Főnök fog veled is  foglalkozni,  de most
sürgősebb elintézendői vannak.

- Persze. - mosolygott hálásan és tisztettudóan Jimmy, felült a bárszékre, belekortyolt az elé tolt
kólába és csak akkor mert a bárban körülnézni. Még csak reggel volt, de a bár már megtelt a Család
katonáival. Arcról szinte mindenkit ismert, volt aki bólintott is felé, ő is visszabólintott, nem tudta
hogy  hogyan  viselkedjen,  így  visszafogott  volt.  Nézte  ahogy  a  többiek  beszélgetnek,
beszédfoszlányokat vett ki a szavaikból, de halkabbra vették a megbeszélendőket nem tudva még
hogy a Főnök hogy dönt, beveszi Jimmy-t a Családba vagy sem. Az apja hanyatlása nem vetett rá jó
fényt, de még csak 17 éves volt, nem tehetett apja dolgairól, viszont tele volt a fiatalok dinamizmus
temperamentumával, erős volt, izmos és tudta hogy hogyan működnek a dolgok. Félig - meddig
barátként, félig - meddig idegenként kezelték és ezt Jimmy is érzékelte. Igyekezett közömbös arcot
vágni de a szíve majd kiugrott az izgalomtól. Amennyiben Vito Caroda nem ad munkát neki, nem
tudta hova mehetne.

- Ettél ma már valamit? - kérdezte Freddy.

- Nem. - árulta el az igazat Jimmy.

- Akkor neked is adok reggelit ugyanúgy mint a többieknek.



- Köszönöm. - köszönte meg illedelmesen Jimmy és az elé tett ételt pillanatok alatt befalta.

- Hú, te aztán tényleg éhes voltál. Kérsz még? - kérdezte őt Freddy.

- Köszönöm, nem. - pirult el Jimmy és udvariasan utasította el a kínálást.

- Ne szégyelld magad, ha éhes vagy, egyél még, Ha itt maradsz, szükséged lesz az erőre.

- Köszönöm, egyelőre tényleg elég volt.

- Rendben, ahogy jónak látod. - ment a dolgára Freddy és tette a kaját a többiek elé.

- Hé, Freddy, dajka lettél? - kiabálta Ron gúnyosan, aki szintén fiatal volt de már a szervezet
komoly tagjának számított.

- Maradj csendben és egyél! - dörrent rá Freddy. - Ha jól emlékszem, az első időkben neked sem
volt ekkora orcád.

Ron elhallgatott de szúrósan méregette az ifjú legényt, mintha megsejtette volna hogy közöttük
vagy a legnagyobb barátság lesz vagy a legnagyobb ellenségek lesznek. Jimmy nem szólt semmit,
egyelőre bölcsen hallgatott de ő is megnézte magának a másik fiatalt. Úgy becsülte, hogy talán egy
évvel lehet idősebb nála de hogy mivel foglalkozik a cégen belül, azt nem tudta.

Eltelt kb. egy óra és Sunny kiszólt a belső szobából:

- Hé, Jimmy, gyere be, a főnök hivat.

Jimmy felkelt a bárszékről és sietősen a belső terembe ment. Az ajtónál egy pillanatra megtorpant,
gyorsan körülnézett. Vito Caroda-n kívül csak a consigliere, Carlo és a Don testőre, Sunny volt bent.
Signor Caroda egy hatalmas antik íróasztal mögött ült egy bársony karosszékben, Carlo és Sunny
pedig a közelében foglaltak helyet.

- Ülj le. - mutatott rá az íróasztal előtt található székre.

Jimmy helyet foglalt és várt. Caroda rágyújtott egy szivarra és nézte a fiút, tanulmányozta. Jimmy
teljes mértékben észlelte hogy őt most szavak nélkül vizsgáztatják, ezért igyekezett fesztelennek
mutatkozni, ugyanakkor tisztelettudónak. Nekitámasztotta a hátát a széknek és egyenesen Caroda
szemébe nézett. Farkasszemet néztek majd Caroda elmosolyodott.

- Látom, igyekszel tökös legénynek látszani, ez tetszik. Feszült helyzetben is tudsz hallgatni, ez is
tetszik. Apád révén gondolom tudod hogy mivel foglalkozik a Családunk és munkát szeretnél kapni, jól
gondolom?

- Igen Uram. - válaszolta Jimmy.

- És milyen munkára gondoltál? - tesztelte őt tovább Vito.

Jimmynek eszébe jutottak a nővére szavai és szó szerint megismételte őket:

- Azt teszem amit mond, ha arra van szüksége, a kifutó fiúja leszek, ha kell kábítószert árulok, ha
kell embert ölök.

Nagy szavak voltak ezek egy 17 éves fiútól ám a meglett férfiak mégsem nevették ki. Összenéztek



majd visszanéztek a gyerekre. Egyikük sem szólt semmit majd Caroda megszólalt:

-  Ugye tudod,  hogyha befogadunk a Családba,  feltétlen engedelmességgel  tartozol,  onnantól
kezdve mi vagyunk a családod és nincs jogod egyéni döntést hozni. Aki a családot elárulja, azonnali
halál a büntetése.

-  Igen  Don  Vito,  tisztában  vagyok  vele  és  megtiszteltetés  lenne  a  részemről  ha  Önnek
dolgozhatnék. Tudja hogy apám meghalt, nincs hova mennem.

- Igen, tudom. Ahogy te is tudod hogy apád nekem dolgozott de rászokott a szerre. Sajnos ez
időnként előfordul a terjesztőimmel bármennyire is tiltom nekik. Apád is erre a sorsra jutott, sajnálom.
Mivel  apád  révén  félig-meddig  a  családhoz  tartozol,  ezért  dolgozhatsz  nekem.  Ha  betartod  a
szabályainkat, gazdag leszel, ha elárulsz bennünket, meghalsz.

- Világos Uram. - nézett Caroda szemébe Jimmy.

- Nővéreddel mi a helyzet? - kérdezte Caroda.

- Elment Signora Rivellihez hogy ő tőle kérjen munkát. - pirult el Jimmy.

Nem kellett  magyarázkodnia.  Mindenki  tudta hogy Signora Rivelli  milyen házat  üzemeltet  és
tisztában voltak azzal, hogy lányként más választása nem volt. Don Caroda semmit sem szólt, az
arcán semmilyen kifejezés nem látszódott csak párszor bólintott a fejével.

Volt  valami  Jimmy viselkedésében ami  megnyerte  a  Don szivét.  Talán  gyerekkori  önmagára
emlékeztette, a tisztelettudó viselkedés néminemű pimaszsággal vegyítve.

-  Üdvözlünk a Családban. -  majd szertartásosan felálltak,  mindhárman megölelték Jimmy-t és
kinyitották az ajtót.

- Mától kezdve Jimmy a Családhoz tartozik, fogadjátok őt úgy. Egyelőre nem kap konkrét feladatot,
majd megnézzük, melyik munkára alkalmas. - Giorgio, rád bízom. - szólt oda egy idősebb férfinak aki
komoly bólintással válaszolt az utasításra.

Caroda visszalépett az irodába és ránézett a többiekre akik értették a kimondott kérdést. Melyik
területen kellene elhelyezni Jimmy-t.

- Ha megengedi Don Caroda, én kezdeném. - kezdte el mondanivalóját a Don consigliere Carlo,
hisz végül is az volt a dolga hogy tanácsot adjon. - Az apjára való tekintettel egyelőre nem engedném
kábítószer közelébe. Mégha nem is szokna rá, apja halála miatt korainak találom. A lányok futtatása
sem lenne jó megoldás a nővére miatt. Igaz, hogy mi az utcai lányok futtatásával foglalkozunk, de jól
tudjuk, hogy velük keményebben kell bánni mint a Signora Rivelli-nél dolgozó lányokkal, egy kalap alá
sem  lehet  venni  őket.  Signora  Rivelli-nél  csak  fiatal,  intelligens  lányok  dolgozhatnak,  akik  a
legprominensebb személyekkel kerülnek nap mint nap kapcsolatba, az utcai lányok nem ilyenek. De
Jimmy a tapasztalatlansága miatt nem tudná ezt a különbséget és amíg magától nem jön rá, ezen a
területen sem tudjuk használni.

- Sok választás már nem maradt. - vonta le a végső következtetést Sunny, Don Vito személyi
testőre.

-  Ó,  dehogynem!  -  mosolygott  Carlo.  -  Testőr,  verőlegény  és  egyben  bérgyilkos  lesz.  Saját
szavaddal hallottad, hogy tudja és átlátja hogy ezt a részét is kaphatja. Fiatal, tiszta izom. Hetente
többször küzdősportra kell oktatni és a fegyverekkel történő gyilkolásra.



- Én is így gondolom. - mondta ki a végszót Don Caroda.

- Nem véletlenül bíztad rögtön Giorgiora. - jelentette ki Sunny - Te már tudtad előre amit Carlo
részletesen elmondott.

- Hát igen, nem véletlenül ő a consiglierem. - mosolygott egymásra a főnök és a tanácsadója.
Annyi  éve  dolgoztak  együtt  és  tanácskozták  meg  a  Család  ügyeit  hogy  már  olvastak  egymás
gondolataiban, egy rugóra járt az agyuk.

-  Hasznos és szükséges tagja lesz szervezetünknek,  pláne ha így folytatódik Martello  Család
terjeszkedési kísérlete hogy behatoljon a területünkre.

- Tegnap is kinyírt két kábítószerterjesztőnket. Nincs rá bizonyíték, hogy ők voltak, de mi biztosan
vagyunk benne. - heveskedett Sunny.

- Nyugalom. - intette őt Don. - Meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket, sőt már el is kezdtük a
puhatolózást. Mindent szép sorjában, először is igazítsuk el Giorgiot hogy mit kezdjen Jimmy-vel ha
már a nyakába varrtuk.

- Behívom. - állt fel Sunny.

Giorgio 42 éves sok mindent megélt férfi volt. Mindenki tudta hogy Sunny után ő ért a legjobban a
küzdősportokhoz,  a  szúrófegyverekhez,  a  lőfegyverekhez  és  az  azokkal  történő  gyilkolásokhoz.
Sunny-nak éjjel-nappal a főnök védelmét kellett ellátnia, így Giorgio-nak kellett a kiképzést megadnia
a sihedereknek. Nem volt egy rossz szava sem, szerette a fiatalokat oktatni. Szerette ahogy felnéznek
rá és élvezte amikor munkája gyümölcseként gyilkológépeket farag belőlük akik hasznos tagjává
váltak a Családnak.

- Úgy döntöttünk, hogy gyilkost faragunk belőle, te fogod kiképezni mindenre amire kell. - közölte
vele a Don. - Szabad kezet kapsz, mindenhova magaddal viheted de egyben te vagy felelős a tetteiért,
nehogy valami meggondolatlanságot csináljon amivel bajt hozhat a családra.

-  Minden rendben lesz.  -  Giorgio nem volt  bőbeszédű de ennyi elég volt  a Donnak és ezt a
napirendi pontot kipipálhatta. Tudta hogy egy ilyen kiképzés hónapokig tart, addig ha nem csinál
galibát a gyerek, nem lesz gondja rá.

*

Carla csak délben indult útnak. Nem azért mert félt, hanem mert sejtette, hogy délig alszanak a
lányok akik minden nap hajnalig mulattatják a bordélyházban szórakozni vágyó férfiakat. Megállt a
ház előtt, várt egy kicsit, nagy levegőt vett és benyitott a házba. Az ajtó nyitva volt de a szalonban
senkit nem látott.

- Hahó! - suttogott kiabálást mímelve Carla de nem jött válasz.

Carla  nem  mert  hangosabban  szólni,  nehogy  az  alvó  lányokat  felébressze  és  azok
megharagudjanak rá, ezért úgy döntött, hogy keres valakit akitől megkérdezhetné, hogy Signora
Rivelli felébredt- e már. Zajt hallott a konyha felől, ezért odaindult, kopogott és benyitott.

- Jó napot! - köszönt illedelmesen egy 40 év körüli nőnek.

- Jó napot! - köszönt vissza a nő és megkérdezte: - Eltévedt, kislány?



- Nem. - pirult el Carla. - Signora Rivellit keresem, szeretnék vele beszélni.

- Csak nem munkát akar? - kérdezte kíváncsian a nő.

- De. - sütötte le a fejét Carla.

- Igazán? - nézte őt végig a nő és megállapította, hogy Carla fiatal, csinos, jó alakú de szegényes
öltözetű. - Signora Rivelli már ébren van, fürdik, nemsokára itt lesz. Ugye tudod hogy az itt lakó
lányok mivel foglalkoznak? - vizslatta őt Rose.

- Igen tudom. - válaszolta szomorúan Carla.

- Én Rose vagyok, én is itt dolgoztam, illetve most is itt dolgozok. - mosolygott fanyarúan - de már
nem örömlányként hanem takarítónőként, mindenesként. Signora Rivelli jó asszony, aki kiöregszik a
szakmából,  nem teszi  az  utcára,  hanem megtart  bennünket,  mosunk,  főzünk, takarítunk,  ágyat
húzunk. Velem együtt hárman vagyunk, Giulia és Marta vásárolni vannak.

- Értem. - válaszolta Carla.

-  Gyere ülj  le  amíg Sandra asszony elkészül,  majd bejelentelek neki.  Addig is  segíthetsz  ha
gondolod.

- Persze. - udvariaskodott Carla. - Mit csináljak?

- Reggelit készítek a lányoknak. - mosolygott Rose - Mit reggelit?! Hiszen dél is elmúlt már, de
tudod ők hajnalig fent vannak, ők ilyenkor reggeliznek. Törd fel a kosárban lévő tojásokat ebbe az
edénybe.

Carla nekiállt a munkának és hálás volt azért hogy Rose ilyen kedvesen fogadta. Szó nélkül járt a
kezük  és  pillanatok  alatt  elkészítették  a  tojásrántottát  a  teával  együtt.  A  szalonból  már  zajok
szűrődtek be a konyhába, lehetett hallani a lányok zsivaját.

- Te lány - jutott eszébe Rose-nak Carla szegényes öltözetére pillantva. - Ettél te már ma valamit?

- Nem. - válaszolta Carla és nagyot nyelt.

- Akkor ülj le és egyél nyugodtan, majd reggeli után szólok Signora Rivellinek, jobb is ha akkor
zavarod amikor már nem éhes.

- Köszönöm. - ült le Carla és nekiállt reggelizni.

Rose kivitte a szalonba a teát és a tojásrántottát majd visszajött a konyhába. Carla igyekezett
lassan enni, nem akarta hogy látszódjon hogy mennyire éhes. Amikor végzett, felállt és neki akart
állni elmosni az edényeket.

- Hohó, nyugalom. - intette őt Rose. - Ezt hagyd csak rám.

- De én szívesen segítek. - válaszolta Carla.

- Hogyisne, hogy elvedd a munkámat? - mosolygott Rose. - Te más munkára leszel alkalmazva,
ahhoz pedig finom, tiszta, jó illatú kéz kell, amennyiben Signora Rivelli  alkalmaz - amiben biztos
vagyok -, akkor te nem ezt a munkát fogod végezni. Ülj nyugodtan és várjál, mindjárt jövök.



A szalonban  zajlott  az  élet,  a  lányok  reggeliztek  és  közben  vihorászva  mesélték  előző  esti
élményeiket. Minden reggeli így zajlott és Signora Rivelli imádta ezt a csevejt hallgatni, ilyenkor ő is
fiatalnak érezte magát és sok mindent megtudott a lányok pletykálgatásaiból. Nála egy szabály volt,
a vendégek szokásait csak és kizárólag maguk között beszélhették meg, másnak nem mondhattak
soha semmit. Ha valaki megszegte ezt a szabályt, jobb esetben az utcán találta magát de rosszabb
esetben örökre elnémították.

Signora Rivelli nagyon ügyelt a háza jó hírnevére, pontosabban arra, hogy a kuncsaftok kiléte,
szokásai  a  házon belül  maradjon,  tilos  volt  bármit  kifecsegni,  viszont  nagyon jól  tudta,  hogy a
lányoknak szükségük van arra hogy a velük történt élményeket valakivel megosszák, ezért hagyta,
hogy a reggelinél elmondják egymásnak a "titkokat". Az asztal körül tíz lány ült, mindegyik szép, fiatal
és okos lány volt. Jól tudták, hogy egyetlen lehetőségük arra, hogy a velük történteket elmeséljek, az,
hogy a reggelinél pletyizzenek és éltek is ezzel a lehetőséggel.

- Képzeljétek, tegnap megint itt volt a kecskeszakállú vén kéjenc. - vihogott Gertúd.

- És megint azt akarta? - viháncoltak a többiek.

- Igen, hát nem röhejes? - vigyorgott még jobban Gertrúd - 70 éves és azt kell hogy mondjam neki
közben, hogy: "Te vagy a legdaliásabb férfi a világon." - kacagott Gertrúd. - Én ezt nem bírom tovább.
- dőlt a nevetéstől.

- Nálam pedig a "mindig de nagyon komoly vagyok" pasim járt. - szólt közbe Cintia. - Még az alsó
gatyáját is élire hajtja.

- Hát én megbolondulnék ha a felesége lennék. - vágta rá Bella.

- És az ágyban is olyan merev mint az életben? - hangzott el a kétértelmű célzás a férfi nemesebb
szervére vonatkozóan.

- Csak szeretné. - vigyorgott Cintia. - De azért elérem nála.

- Ennek örülök. - dicsérte őt meg Sandra hiszen köztudomású volt, hogy a férfi potencia zavarokkal
küzd és eddig egyedül Cintia tudott igazi sikereket elérni nála.

A lányok tovább pletykáltak, szerettek itt dolgozni, szerették a férfiakat és a könnyű életet. Délben
keltek,  délután  ötig  szabadok  voltak,  kimehettek  a  városba  sétálni,  vásárolgatni,  ötre  kellett
visszaérniük, fürödniük és hat órától nyitott a szalon. Szinte mindenkinek volt visszajáró törzsvendége
de sűrűn előfordult az is, hogy valaki váltogatta a lányokat, nem mindig ugyanazzal volt. A lányok
nem haragudtak meg egymásra, a fizetésüket sem aszerint kapták, hogy mennyi kuncsaftjuk volt
pontosan azért, hogy ne törjön ki versengés a lányok között, de azt is jól tudták, hogy aki kerüli a
"munkát" és nem dolgozik eleget, hamar az utcán találhatja magát. Ezért igyekezett mindenki minden
este partnert találni a betérő vendégek közül.

- Sandra! - szólította őt meg Rose. - A konyhában ül egy fiatal lány. Nagyon csinos és itt szeretne
dolgozni.

- Nocsak! - szólt Sandra. Elnémultak a többiek is és kíváncsian lestek a konyha irányába. - Tudja
hogy miféle ház ez? - kérdezte Sandra.

- Igen, nem kellett felvilágosítanom. Kedves, okos lánynak tűnik, de a ruházata szedett-vedett.
Biztos vagyok abban, hogy más választása nem akadt ha idejött.



- Megnézzük. Küldd fel az irodámba! - utasította Rose-t Sandra.

- Na de miért? - nyafogtak a lányok. - Mi is akarjuk hallani!

-  Szó  sem lehet  róla!  Ti  örülnétek  ha  a  nyomorotokat  hirtelenjében 10 ember  előtt  kellene
megosztanotok? Ha felveszem, úgyis kifaggatjátok, türelem! - intette őket Sandra. - Amikor feljön
hozzám, látni fogjátok de a köszönésen kívül hagyjátok békén! - szedte ráncba őket.

- Oké. - válaszolták kórusban a lányok és izgatottan várták a fejleményeket.

Sandra felment a lépcsőn az irodába hogy ott várja az új lányt. Rose visszament a konyhába:

- Beszéltem Signora Rivelli-vel. Fent vár az irodájában. Menj be a szalonba, fel a lépcsőn és jobb
oldalt fogod találni az irodáját. Kopogj és menj be. A szalonban lévő lányokkal pedig ne foglalkozz!
Biztos hogy vihogni fognak de hidd el, nem rosszindulatúak csak most újdonságot hoztál az életükbe.

- Rendben, köszönöm. - állt fel Carla és nagy levegőt véve benyitott a szalonba.

A lányok ránéztek, tetőtől talpig végigmustrálták és ő is őket.

- Hello. - köszönt oda nekik nem tudva mi a megfelelő módja a köszönésnek.

- Hello. - visszhangzottak kuncogva a köszönések a lányok felől és nézték amint Carla zavartan
átvág a szalonon és felmegy a lépcsőn.

- Hú, de szép. - hallatszódott egyiküktől.

Carla meghallotta és megkönnyebbült. Tudta magáról hogy szép, de ezt olyan nőktől hallani, akik
szintén szépek voltak, erőt adott neki. Odaért az irodához és bekopogott.

- Tessék! - szólt ki egy kedves női hang.

- Jó napot! - nyitott be Carla.

- Jó napot, Kedvesem. Rose elújságolta, hogy nálam akarsz dolgozni.

- Igen, asszonyom! - válaszolta Carla.

- És tudod, hogy mivel foglalkozik ez a ház? - vizsgáztatta őt Sandra.

- Igen.

- Mivel? - erősködött Sandra aki a lány szájából akarta hallani.

- Férfiakat fogad.

- És az itt dolgozó lányok ágyba bújnak velük. - erősítette meg Sandra.

- Igen.

- Képes vagy rá? - nézett rajta végig Sandra. - Szép vagy az tény, fiatal is. A viselkedésedből
látszódik, hogy okos is. - mustrálta őt Sandra. - De ez nehéz munka a látszat ellenére. Itt nem lehetsz
nyűgös, nem válogathatsz a férfiak között, aki veled akar lenni, azzal együtt kell lenned ha fiatal, ha
öreg, ha vékony, ha kövér. Meg kell tenned az ágyban amit akar. Apropó, voltál már egyáltalán



férfival? - jutott eszébe Sandrának.

- Igen, volt egy barátom de elköltözött. - pirult el Carla.

- Itt olyan dolgokat is meg kell tenned, amit esetleg vele nem kellett. Hajlandó vagy mindent
megtanulni? - kérdezte Sandra.

- Igen.

- És mondd, mi történt, hogy ide jöttél?

- Meghalt az apám, nincs senkim, nincs hova mennem.

- Értem. - nézett rá ellágyultan Sandra. - Rendben van, felveszlek. A legfontosabb szabály, hogy
ami itt történik, házon belül kell, hogy maradjon, nem mondhatod el senkinek sem azt, hogy mely
férfiak járnak ide, sem azt hogy mi a szokásaik, csak és kizárólag egymással beszélünk erről. Ha
valamit nem tudsz, nem értesz, akkor vagy engem vagy valamelyik lányt kérdezed meg. Ha eljár a
szád bárkiről, bármiről, komoly bajod eshet, megértetted?

- Igen. Az apám a Caroda családnál dolgozott, tudom hogy mennek a dolgok.

- Akkor még jobb. Egyébként ők is rendszeresen látogatnak bennünket.

- Az öcsém ha minden igaz, mától kezdve Vito Caroda-nál kap munkát.

- Akkor lehet, hogy találkozni fogtok itt is, de ugye tudja, hogy itt vagy?

- Igen tudja, bár nem örül neki. - válaszolta szomorkásan Carla.

- Ha tudja, akkor rendben. Ne szomorkodj, nem rossz munka ez, minden este mulattatunk, közben
igyekszünk mi is jól érezni magunkat, a többin pedig túlesünk. Légy üdvözölve a csapatban.

- Köszönöm. Hogyan szólítsam Önt? - kérdezte Carla.

- Sandra-nak, mások előtt Signora Rivelli-nek vagy Sandra asszonynak, majd belejössz. Neked mi
is a neved?

- Carla Andreoni.

- Gyere, lemegyünk a lányokhoz. - nyitotta ki az ajtót. - Lányok, új taggal bővült a családunk,
bemutatom Carla Andreoni-t. Légyszives segítsétek át a kezdeti nehézségeken, tudjátok ő még új
ebben a szakmában. Ahogy kivettem a szavaiból,  a szexben sem igen jártas,  lássátok el  bőven
tanácsokkal, a legutolsó szobát fogja megkapni, mutassátok meg neki és adok pénzt, ma délután
vigyétek el a költségemre bevásárolni. Tudjátok, hogy mit kell venni.

A  lányok  körbeviháncoltak,  tényleg  úgy  viselkedtek  mintha  14  évesek  lennének.  Nincs
izgalmasabb dolog mint ruhákat, harisnyát, kiegészítőket vásárolni, de mivel nekik már megvolt a
saját garnitúrájuk, nem sűrűn tehették meg ezt a kedvelt időtöltést, mindenki menni akart.


