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– A fájdalom elveszi az ember figyelmét a dolgokról – mondta Donna
Barbara vejének, Marcusnak, és nagyot harapott a kacsacombból, mert
a reggelire megsütött madárból hatalmas tányérján, a tisztára rágott
csontokon kívül, már csak ennyi maradt.

– Az étvágyát, látom nem bántja – jegyezte meg a võ, s fordult volna
ki a faház ajtaján, ha az öregasszony nem szól utána.

– Éppen ez a baj, csak akkor vannak fájdalmaim, ha éhes vagyok.
– Szólok a patikusnak, adjon valami port, ami elveszi az étvágyát,

akkor a fájdalma is megszûnik, és… – akadt torkán a szó –, talán
valamicskét lefogy.

Donna Barbara kövérségének az egész falu a csodájára járt. A
helybeliek azt rebesgették, Don Parano a hibás mindezért, házasságuk
alatt úgy kímélte, annyit kényeztette asszonyát, nem csoda, hogy ez
lett a vége. Felesége minden kívánságának eleget tett, panaszszó soha
el nem hagyta száját, valahányszor kár érte túlsúlya miatt. Lova lábát
törte, amikor asszonyával át akart kelni a patakon. Le kellett lõnie
szegény állatot. Két kocsijának pedig tengelye törött. Tüzelõnek
használta õket. Ezt követõen határozta el, többet nem kísérletezik
szállítóeszközökkel, s az asztalosmesterrel legyártatta a különösen
nagyméretû karosszéket.

Marcus a bevándorlók életét élte. A település lakóinak többsége a
világ különbözõ tájairól származott, s valamikor azért jöttek a faluba,
hogy szerencsét próbáljanak az õserdõ peremvidékén. Látástól
vakulásig dolgoztak a jól termõ földeken. A munka és az új otthon
megteremtésével járó veszõdség sok erõt kiszívott testükbõl. Szikárak,
napbarnítottak voltak.

Amikor elvette Donna Barbara legkisebb lányát, anyósa már évek
óta nem járt ki a házból. Naphosszat karosszékében üldögélt. Onnan
nézett a nagyvilágba. Hogy mit láthatott belõle, ezen Marcus többször
eltöprengett. Napközben nyitva állt a bejárati ajtó, de azon át nem
sokat láthat az ember, hacsak nem áldotta meg az isten gazdag
fantáziával. Ezt is csak néha gondolta, mert a napi teendõk
rengetegjébõl ki sem látszott, így nem sok ideje maradt mással
foglalkozni.
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Marcust két gyermekkel ajándékozta meg a felesége, Donna Irina.
Egy fiúval meg egy lánnyal. Mindketten korán kirepültek a családi
fészekbõl. A nagyobbik Sao Paulóba nõsült, magyar bevándorló lányát
vette feleségül. Apósának apró üzemében dolgozott, ahol
huszadmagával fogköszörûket gyártottak. Lánya itt maradt a faluban.
Élelmes, német bevándorló a férje, két fiúgyermekük született. Marcus
örömét lelte unokáiban. Ha egy kis ideje akadt, felült lovára, s
elkocogott a falu másik végébe, hogy eljátsszon az apróságokkal.

Ma is ott járt. Amikor hazaérkezett, az ég alján, a gyér felhõk között
megkésett, bágyadt napfény motoszkált. Lovát a nyitott pajtába vezette,
és indult hátra, megnézni a tyúkokat meg a kacsákat. El kellett haladnia
a ház elõtt. Meglepõdött, mert a bejárati ajtó csukva volt. Ritkán
hajtották be, többnyire nagy esõzések idején.

Megtorpant, majd visszafordult, s benyitott az ajtón. Donna Barbarát
a szokott helyén találta. Nagy feje kissé oldalra dõlt. Körülötte gyertyák
égtek.

– Elment – szólt a szoba sarkából felesége.
– Na, hogy ezt a napot is megértem! – csúszott ki Marcusból a szó.

Majd mintegy bocsánatkérõen hozzátette: – Nyugodjék békében!

A következõ reggel, s majd az egész nap is azzal telt, hogy
megszervezzék Donna Barbara temetését. Az asztalos vállát rángatva
végül is beleegyezett, hogy levegye a halott méreteit, s ennek megfelelõ
koporsót gyártson. De amikor az ajtóra pillantott, döbbenten kérdezte:
– És hogyan fogják ezen kivinni?

Percekig méricskéltek, s arra jutottak, hogy ki kell venni az ajtót és
nagyobb rést vágni a falba. De errõl hamar lemondtak, mivel az asztalos
szerint, ha megbontják a falat, beszakadhat a rozoga faház tetõzete.
Aztán áthívták a jobb oldalon lakó szomszédot, aki azt tanácsolta,
fogadjanak fel hat embert, s ha leszegezik a koporsót, élére állítva
átpréselhetik az ajtónyíláson. Újra méricskéltek, számítgattak, de ezt
a megoldást sem találták kivitelezhetõnek.

Már majdnem este volt. Marcusban és feleségében a kétségbeesés a
tetõfokára hágott. Ekkor átjött a baloldali házban lakó szomszéd.
Meghallgatta az eddigi elképzeléseket, szemügyre vette a halottat, majd
azt javasolta, hívják át a favágó Picsinszky testvéreket, azok mesterien
kezelik a hosszú fûrészt.

Másnap, késõ délután, gyászmenet fordult ki Marcusék portájáról.
Elõl ment a pap a ministránsokkal, õket két kocsi követte.

Egy-egy koporsó volt mindegyiken.


