
Halász István

Füstbe ment boszorkányszombat

Komor, metszően hideg szél süvített a hegytetőn, még
a csenevész fák is fázósan húzták össze kopár ágaikat.
És persze szakadt az eső – makacs egyhangúsággal
ömlött a földre a vizes áldás.
Settenkedő  alakok  gyülekeztek  a  lerombolt  pogány
szentély  falai  közt.  Fekete  ruhás,  bibircsókos  orrú,
gonosz  tekintetű,  rusnya  banya  volt  valamennyi.
Szégyenszemre  gyalog  kellett  felkapaszkodniuk  a
meredek hegyi  ösvényen,  mert  a  seprűk  csatakossá
áztak, a viharos szél meg amúgy is szinte lehetetlenné
tette a hagyományos légi közlekedést. Pedig ez az ő
éjszakájuk  lett  volna,  amikor  fekete  mágiával,
rontással  és  egyéb  sötét  ármánnyal  kellene
elárasztaniuk a világot.
Dohogva,  zsörtölődve  keringtek  a  málladozó  oltár
körül,  szidták  a  cudar  időjárást,  míg  az  egyikük  –
akinek  orrán  a  bibircsók  mellett  még  három
tekintélyes  szőrszál  is  meredezett  –  meg  nem unta
ezt.
-  Elég  legyen  ebből  –  röffent  rájuk.  -  Hozzátok  a
kondért,  rakjatok  tüzet,  hátha  közben  csillapodik  a
vihar.
Szót tett követett ám a nedves fa az ördögért sem volt
hajlandó  lángra  lobbanni,  csak  üszkösödött  és  a
csípősen gomolygó füsttől könnyes szemmel, krákogva
fulladoztak  mindannyian.  Múltak  a  percek  és  órák,
küszködésük egyre kilátástalanabbnak tűnt.
Mikor végre csitult az elemek tombolása, előbukkant a
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Hold  a  foszladozó  felhők  vastag  takarója  alól.  Ám
csupán azért tette, hogy gúnyosan vigyorogva búcsút
intsen,  majd  elhajózott  a  horizont  irányába.  Keleten
vöröslő csík jelezte, hogy helyét hamarosan átveszi a
Fény Úrnője, az aranyló napkorong.
-  Belzebub  szakállára,  micsoda  elátkozott,
szégyenteljes   malőr  –  toporzékolt  a  főbanya.  -
Mindjárt  reggel  és  még  egy  bolhaszellentésnyi
varázsfőzetet  sem  tudtunk  összekotyvasztani,  a
többiről meg nem is beszélve.
Dühös  szavaira  válaszként,  távoli  kakaskukorékolás
hangzott a fokozatosan erősödő hajnali derengésben.
-  Na,  még  éppen  ez  hiányzott!  Hogy  a  pokolbéli
kénköves  ménkű  csapna  bele!  Fuccs  a
boszorkányszombatnak  –  vágta  földhöz  a  seprűjét
lemondóan.  -  Menjünk  haza  a  fenébe,  jövőre  talán
több szerencsénk lesz.
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