
Csiszár Antal

Seprűnyél a szervizben

Történt valamikor, hogy az ötszázmillió fényévre lévő
Üveghegyen  túl  a  Sötétség  és  Reménytelenség
Birodalmának  vezető  boszorkánya  Bajkeverő,
Lélekmérgező,  Szülőszomorító,  Emberiségmegrontó
Borbála egy nap reggelén mézeskalácsházában (ahova
majdan  Jancsi  és  Juliska  betéved)  egy  sürgős
értesítést  látott  meg varázsgömbjében feladó  Pokol
hetedik  bugyrát  őrző  Belzebub,  minden  ördögök
leghatalmasabbja és gonoszabbja volt.

Kedves Bajkeverő Borbála legjobb tanítványom és
majdani örökösöm! 

Fekete  megkérgesedett  szívemet  egyre  növekvő
elégedetlenség kerítette hatalmába.
Földünk  lakói  túlságos  nyugalomban  boldogságban
élnek, hova tűnt az idő, mikor keserves sírástól  volt
hangos  a  bolygó,  mikor  háborúk  dúltak,  széthúzás
rombolta  a  kapcsolatokat.  Hol  vannak  a  járványok,
mintha teljesen elfelejtették volna. Pedig milyen sátáni
öröm  volt  kipusztult  falvakat  látni,  kétségbeesett
káromló hangokat hallani.
Ennek  a  paradicsomi  állapotnak  véget  kell  vetnünk!
Az  egész  boszorkány  munkaközösség  ténykedését
minősítjük ha a féktelen boldogságnak nyitunk teret.
Ezért  a  mai  nap  éjfélre  a  Pokol  hetedik  bugyrába
munkaértekezletet  hívok össze,  ahol  a  jövőt  illetően
instrukciókkal  látlak  el  Benneteket.  A  cél,  hogy
szakmánk  ismét  a  legszebb  napjait  idézze,  netán
túlszárnyalja. Megjelenésére feltétlenül számítunk!
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Borbála boszorkány nagyot sóhajtott. A pokol bugyra
és  lakhelye  közti  távolság  ötszázmillió  fényév.
Seprűjének  teljesítő  képességét  figyelembe  véve
rögvest  indulnia  kell.  Ráült  járművére  és  ekkor
döbbent meg a máskor oly hűséges fürge seprű meg
sem mozdult.
Az  ördögbe!  -  szaladt  ki  a  boszorkány  ajkán  a
felháborodás,  elfelejtvén,  hogy  itt  a  Sátánt  imádni,
nem pedig kárhoztatni illik.
Mit tegyen hát a szerviz, villant fel gonosz férjében.
Kénytelen volt, mint mások a kerékpárt a seprűt kézbe
vinni.  A  szervizben  nagy  sürgés-forgás  fogadta,  a
modern  az  autó  volt  a  menő,  seprűnyélen  csak  a
magafajta  archaikus  lények  közlekedtek.  A  szerelő
reakciója kiábrándító volt.
Sajnos ez egy ősrégi típus, ilyenekhez ma már nincs
alkatrész,  külön  kívánságra  megrendelhető,  de
hónapok  telnek  amire  megérkezik.  Ez  számomra
cseppet sem megfelelő, -fakadt ki a boszi-, estére úti
célomhoz kell, hogy érjek.
Sajnos, ezt mi nem tudjuk garantálni, tárta szét kezét
a szerviz munkatársa. A banya elégedetlensége nem
csillapodott,  némi  elégtételt  csupán  az  adhatott
számára, hogy a szerelőfeleségét bűbájitalával vitte a
hűtlenség  kísértésébe,  s  rombolta  le  a  házasságát,
valamint az általa előidézett tűzvész martaléka lett az
egykori szerviz. 
Mi  lehet  a  teendő?  Kölcsönseprű  egy  kollégájától,
akinek  van  több.  Varázsgömbjével  megidézte
kolléganőit,  akik  hamar  kiábrándították.  Tartalék
seprűjük vagy elveszett, vagy másnak ígérték.
A boszorkány hosszas tűnődés után arra a gondolatra
jutott,  hogy miként napjaink ifjú turistái  autóstoppal
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közelítik  meg  úti  céljait,  nem  lenne  rossz  a
"seprűstopp"! Ez a törekvése is kudarcba fulladt.

A munkatársak mindnyájan vettek már fel útitársként
boszorkányt stopposként, s a seprűnyélen nem maradt
több  hely,  voltak  persze,  akik  segíthettek  volna,  de
őket haragjuk tartotta vissza amiatt, hogy a kerületi
főboszorkány  cím  elnyerésében  Borbálával  szemben
alulmaradtak.
Egyszer csak felcsillant boszorkányunk szeme: van egy
végső  megoldás.  Gondolatátvitellel  megvalósítható  a
seprűnyél nélküli repülés, olyan sebességet lehet vele
elérni, ami biztosítja az időben történő megérkezést.
Újabb fiaskó várt rá, agytekervényei nem működtek.
Átkozott  fáradtság,  mostanában túl  sokat  dolgoztam
vagy kezdő  agyérelmeszesedés?  Az  évmilliókat  átélt
boszorkányok  szükségszerűen  elhasználódnak.  A  kor
az nagy úr, semmiféle praktika nem segít.
Sajnos,  -  sóhajtott  fel,  a  varázsgömböm nem teszi
lehetővé telomerszálaim meghosszabbítását. Igaz, sok
ember életének fonalát én vágtam el.

Így esett, hogy Borbála boszorkányasszony hiányzott a
Sátáni  összejövetelről.  Arról,  hogy  ott  mi  történt,
milyen instrukciókkal vértezte fel a boszorkányokat a
főgonosz,  nincs  információ.  Egy  viszont  biztosra
vehető:  Borbála  országában  az  emberek  boldogan,
felszabadultan éltek az Ő nagy bánatára.
Ahogy  a  históriában  is  számtalanszor  feljegyeztek
olyan esetet, hogy a rossz szándék visszájára fordult,
Bajkeverő saját bőrén tapasztalta: milyen az, amikor a
„hóhért akasztják”.
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