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Minden jog fenntartva!

 

„Amikor ezt az életnek hívott játékot játszod, emlékezz arra, hogy senki sem mondta, hogy
igazságos lesz.”

 
Guns N’ Roses



1.
 

Azon a július 4-ei hajnalon a Creek's Street -en még semmi sem utalt a szokásos ünnepélyes
hangulatra. Különösen az 58 -as számú házban volt a legnagyobb csend. Mindig titkok lengték körül.
Megfejthetetlen misztikum, amit az addig benne élők jól elrejtettek a kíváncsi szemek elől. Igen, az
addig benne élők: egy fiatal pár és még két ismeretlen férfi,  akik a pár barátai voltak. Ezen a
hajnalon azonban már nem éltek. A férfi meg a nő az emeleten, a hálószobában az ágyon feküdtek.
Holtan. A másik kettővel a földszinten végeztek. A tettes egy Casey Carpenter nevű, hosszúkás arcú,
olykor  borostás  barna hajú  és  szemű férfi  az  emeleten az  ablak alatt  kuporgott.  Agya mindig
csavarosan működött, most is törte a fejét. Azon, hogy hogyan jutott el idáig. Keze egy percig sem
remegett,  ahogyan  rájuk  fogta  357-es  Smith  & Wesson  -ját  és  habozás  nélkül  lőtt.  Először  a
földszinten lévőkkel végzett. A vérük talán még most is áztatta a padlót a konyha és a nappali között,
valamint a dolgozószoba szőnyegét.

A  néma csendben  a  cselszövés  fonala  beszőtte  az  egész  házat.  Casey  vérnyomása  teljesen
normális volt. Tekintetével körbejárta a házat, annak minden zegzugos részét és tudta jól, hogy
helyesen cselekedett.



Pár óra múlva – gondolta – beindul az élet az utcában és attól kezdve a percei is meg vannak
számlálva. De ő nem akarta hátralévő életét sötét, bűnökkel teli börtönben letölteni. Így amíg fel
nem jön a Nap cselekednie kell. Ha azonnal nem is, de el kell mindent tüntetnie. A halál belengte a
ház minden részét. Casey fáradtan hunyta le a szemeit, ám tudta, hogy amíg mindent el nem rendez,
nem ér véget. A zsebében még mindig le volt némítva a telefonja, nehogy alkalmatlan időpontban
szólaljon meg. Most viszont rezegni kezdett. Már ideje volt. Álmosan elővette a kijelzőjén pedig egy
női név állt: Carrie -Anne. Felvette és beleszólt.

- Casey, mondd jól vagy? - kérdezte a női hang aggodalmasan.

- Igen, meg vagyok, Anne – felelte.

- Megtetted? - szólalt meg a lány bizonytalan hangon.

- Persze. És most? Mégis mit csináljak? - várta Carpenter a segítséget.

- Hétnél előbb nem érek oda, tudod jól! Be kell vásárolnom, meg…



- Értem. De ugye jössz? Biztosan idejössz? - esett Casey egyre jobban kétségbe.

- Mindenképp! Tarts ki, baby. Szeretlek! - azzal megszakadt a vonal.

Ez a néhány percnyi beszéd egészen feltöltötte Casey -t energiával. Végül is hamarosan kezdődik
a nap! A szomszédok grillpartit rendeznek, az utca megtelik élettel, jókedvvel, gyerekzsivajjal.

Lassan körbejárta az egész házat és rájött, hogy még számos tennivalója akad. A tetőtér telis-tele
volt dobozokkal, kiszanált ruhadarabok, karácsonyi izzósorok, meg díszek. Középtájt egy hatalmas
díszes faragású láda állt. Rajta egy lakat, hozzáférni pedig egyenlőre képtelenség. Casey összevissza
járkált, aztán hangot hallott odalentről. Az újságkihordó fiú éppen negyed hétkor dobta a napilapot
neki az ajtónak. Lenézett a tetőtéri ablakból, aztán gyorsan be is csukta. A tetőtér és az emelet
minden  pontját  jól  feltérképezte  már.  A  földszint  azonban  maga  volt  a  káosz.  Elsőként  a
konyhapadlón fekvő testhez lépett. A hullamerevség már kezdett beállni nála. S ideje volt eltüntetni,
mert ha egészen világos lesz, könnyen felfedezhetik mások is. Mindent gyorsan besötétített aztán
elkezdte a testet a pince felé vonszolni. Egészen jól haladt vele, pedig jócskán nehezebb volt nála.
Ahogyan húzta, úgy vér áztatta az útvonalat is. Hiába. Arra nem gondolt, hogy ennyire ügyesen tud
célozni és pont a szívén találta el. A vér szétfröccsent, majd a padlón folyt végig. Kitámasztotta a
pince ajtót, majd minden erejét összeszedve cibálni kezdte. A lépcsővel volt a legnehezebb dolga, s
már csak pár lépcsőfok választotta el  a pince aljától,  amikor valaki  csöngetett  az ajtón.  Casey
félbehagyva a dolgot lélekszakadva felsietett. A nappali kanapéján talált egy plédet és azonnal a
vérfoltra dobta. Hatalmas léptekkel rohant a bejárati ajtó felé. Megnézte magát a tükörben, ami a
bejáratnál lógott, majd kisvártatva ajtót nyitott.

Carrie – Anne két hatalmas papírtáskát tartott a kezében és türelmetlenül várakozott. Az autóját
egy utcával lejjebb parkolta le és gyalogolt egészen a házig.

Casey kinyitotta az ajtót és feldobódott a nő látványától.

-  Szép jó reggelt,  szívem! -  csókolta azonnal  szájon,  s  átadta az egyik csomagot.  -  Nagyon
hiányoztál. Szeretlek!

- Anne, azt hittem… - zárta be az ajtót és le sem vette a szemét az égszínkék szemű lány,
félhosszú, egyenes fekete hajáról.

- Azt hitted, hogy már nem is jövök – lépett el Casey -től, aki rápillantott a nappali kandallójának
tetején álló órára. Pontosan hét órát mutatott.

- Valóban – vallotta be a férfi.

Közben Anne átlépett a pléden és lepakolt a konyhapulton.

- Mire vársz még? Hozd ide azt is – célzott a Casey kezében lévő csomagra.

- Ja, persze – kapcsolt és vitte is Anne után.

- Látom egyet már eltüntettél.

- A pincébe... de egy még van a dolgozószobában – hebegte Casey.

- Jól van. Itt elpakolok, te pedig hozd magadat rendbe odafent. Nem is tudom... azt hittem rájössz
magadtól is – utasította Anne, ahogyan mindig szokta.



- Mire gondolsz?

- Július 4-e van. A Függetlenség napja. Ünnepelnünk kell, ha semmi feltűnést sem akarunk kelteni
– ecsetelte Anne – vettem húst, díszeket meg mindent, ami kell. Üdítő, sör, sütemény. De te? Vonzó,
fiatal, energikus házaspár képét kell mutatnunk.

- Akkor lezuhanyozom és iszok egy kávét...

- Helyes.

Kettéváltak.  Casey  felment  az  emeletre  és  hosszasan  készülődött.  Anne  elpakolta  az
élelmiszereket, aztán nekilátott a vér feltakarításának. A plédet átvitte a dolgozószobába és letakarta
vele a másik holttestet. A függönyöket szorosan összehúzta és körbenézett. A földön megtalálta –
közel a holttest mellett – egy töltényhüvelyt. A szoba ajtaját behúzta és a kulccsal ráfordította a zárat.
A kulcsot a farmernadrágja zsebébe csúsztatta, aztán jöhetett a padló feltakarítása. Elsőként felitatta,
a padló azonban már magába szívta a testnedvet. Elővette a ház valamennyi tisztítószerét és bőszen
nekilátott. A véres rongyok egyre gyűltek egymás mellett. Aztán hipóval és más oldószerek elkezdett
takarítani. A vér úgy látszott eltűnt, de Anne volt annyira járatos ilyen téren, hogy tudja képtelenség
ezekkel a szerekkel száz százalékos munkát végezni.

Casey mezítelenül a zuhany alatt állva áztatta magát és próbált újra magához térni. Kidolgozott
mellkasán és kockás hasfalán folyt végig a meleg víz, amitől olyan érzése volt, minta a bűneitől is
megtisztulna. Pedig tudta, hogy ilyen könnyen nem szabadulhat meg az előző estétől. Újra meg újra
felrémlettek benne a képek, ahogyan becsönget, belép és beszél a két férfivel a földszinten. Néhány
hangosabb  szó,  káromkodás  hagyja  el  mindannyiuk  száját,  aztán  Casey  fegyvert  ránt  és  a
dolgozószobában végez az egyikőjükkel. A másik férfi futásnak ered, de nem jut messzire. A nappali,
illetve  a  konyha  közötti  részen  eltalálja.  Onnan  határozott  léptekkel  felment  az  emeletre.  A
hálószobában egy fiatal pár aludt. A nő fejét a férfi mellkasához nyomva és úgy aludtak. A szőnyegen
néhány üres üveg hevert. Tehát abszolút nem voltak maguknál. Láthatóan szeretkezés után voltak,
ami miatt ugyancsak kifáradtak. Casey ismét fegyvert rántott és egyetlen lövéssel végzett velük.
Azonban ezután törlődött az agya. Órákon keresztül üldögélt és várakozott. Végig gondolta eddigi
életét. Mindent feltéve egy lapra mégsem tehetett mást. Ez a négy – immáron halott – ember tette
tönkre az életét. Gyökerestül megváltozott addigi biztonságos, családi élete. S már csak Carrie -Anne
jelenti számára a kapcsolatot a külvilággal.

Megtörülközött, visszavette volna a ruháit, de csak ekkor látta meg, hogy a holttest cipelése után
a pólója véres lett. Tehát sztornó. Csak a farmernadrágja maradt. Szerencséjére ezen nem látszottak
foltok. Vagy csak nagyon aprók voltak.

A házat lassan belengte a konyhából áradó reggeli illata. Pirítós, rántotta, kávé, egyéb. És ha még
ez nem lett volna elég Anne jellegzetes kissé rekedtes hangszínén felkiáltott neki.

- Casey, gyere reggelizni!

A levegő már felmelegedett így hamar elkészült és a haja törülközés közben is kezdett száradni.
Mielőtt lement volna behúzta a hálószobában a függönyöket és megnézte, hogy minden ablak be
van-e zárva. Csak ezután ment le. Anne már jó „feleség” módjára megterített. Casey félmeztelen
látványán mégis elcsodálkozott.

- Drágám, a felsőd? - tette a rántotta másik felét a saját tányérjára.

- Véres lett. Jobb, ha te mosod ki. Vagy netán hoztál másikat?



- A kocsimban van két váltás ruha. Neked is hoztam.

- Tökéletes. Akkor megkérnélek, hogy hozd be nekem. Így mégsem mehetek ki...

- Az autóm egy utcával lejjebb van. Mondtam, hogy nem szabad feltűnést keltenünk – juttatta
Casey eszébe.

- De így mi lesz?

- Megoldom. De most együnk. Még sok dolgunk van! - próbálta siettetni.

 

 

 

Akkor, amikor beleszeretett Casey -be még nem gondolta volna, hogy a kapcsolatuk ennyire
fordulatos és kiszámíthatatlan lesz. Miért is hitte volna? Mégse bánta. Casey nemcsak külsőleg, de
belsőleg is pont kiegészítette.

Megismerkedésük teljesen hétköznapi volt. Casey szólította le. Nem is figyelte kinek szól, csak
egy  utcát  keresett.  Az  autójában  ülve  Carrie  –  Anne  mellé  gurult  és  megkérdezte  merre  kell
lekanyarodnia. A nő éppen futott egy apró, de annál szűkebb világoskék sortban, egy fehér, pántos
felsőben, Ipod -ján zenét hallgatva.

- Bocsánat – vette le Casey a napszemüvegét. - Meg tudná mondani, hogy hol találom a Hilton
Garden -t?

Anne kivette a fülhallgatóját és furcsállóan nézett rá.

- Elnézést, gondolom nem hallotta. A Hilton Garden -t keresem.

- Két utcával lejjebb, balra. De most elnézést, sietek – folytatta tovább Anne az útját.

Másnap reggel, ahogy az lenni szokott Anne felvette az edzőcipőjét, lófarkat kötött és elindult a
szokásos útvonalán. Casey ugyanott várta, sportöltözetben, az autója oldalának támaszkodva. Anne
fülei zsongtak Bon Jovi It's my life -jától, mikor Casey mellette kezdett el futni.

- Most meg mi baja van? - emlékezett még Anne az előző napi beszélgetésükre.

- Szeretném elhívni vacsorázni – közölte Casey szemrebbenés nélkül.

- Mi van, ha nemet mondok? - kérdezte Anne cserfesen.

- Holnap is fog futni? Mert akkor újra csatlakozok.

- Tudja, hogy nagyon szemtelen? - tette Anne csípőre a kezét.

- Tudom. Nos, vacsora?

- Rendben – adta meg magát Anne, hogy előbb szabaduljon.

- Kaphatok egy csókot? - mert egyre bevállalósabb lenni Casey.



- Csak puszit – azzal nyomott egyet a férfi arcára, de úgy érezte, hogy ezzel is teljesen megadta
magát neki.

Innentől gyorsabban mentek a dolgok. Carrie – Anne megismerte Casey jó és rossz tulajdonságait,
és lassan – bár hosszú ideig még magának sem vallotta be – de beleszeretett.

 

 


