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Választási lehetőség

Luxus autó suhant az egyenes, hosszú úton. Két oldalt
vastag  törzsű  fák  álltak  sorfalat,  tiszta,  kék  ég  felé
nyitogatva  lombkoronájukat.  Kitűnő  idő  volt,  fél  tíz
körül  járt.  A Nap tűhegyes sugaraival  tört  át  a zöld
leveleken,  felnyalogatva a reggelről  még megmaradt
harmatcseppeket. 
Az  autó  irányjelzője  jobb  oldalra  felvillant,  majd
pislogva  jelezte  szándékát.  A  féklámpák  is  vörös
fénnyel  világították  meg  a  melegedő  utat.  Az  autó
lassan, kényelmesen megállt. Unalmasan pislantgatott
jobbra, mintha arra várna, hogy a közeledő többi autó
megelőzze és versenyre tudjon indulni majd.
Az  erdőben  a  madarak  mély  és  magas  hangon
veszekedtek,  vagy  éppen  választott  párjukat
keresgélték. 
Mikor  az  autó  hátsó  ajtaja  lassan  kinyílt,  döbbent
csend  válaszolt  rá  az  erdő  felől.  Az  úton  néha
eldübörgött  egy-egy nagyobb teherautó.  Először  egy
magas  sarkú  cipő  pár,  majd  vékony,  karcsú  lábak
érintették  a  poros  földet.  Tűzvörös  hajkorona  újabb
döbbenetet  okozott  a  két  oldalról  leselkedő  állatok
között.  Halk  puffanással  az  ajtó  becsukódott,  a
pislogás balra váltott, és a luxus autó elsuhant.
Az út túlsó oldalán, nagyjából száz méterre, egy szőke
hajú,  vékony  hölgy  unottan  rágta  félórája  szájába
rakott rágógumiját. Meglátta – talán – a barátnőjét, és
két  kézzel  átintett  neki.  Nyolc  lépést  előre  mentek,
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majd fordulás és szintén nyolc lépés a másik irányba.
Kecses mozdulatokkal úgy tették mindezt, mint palota
előtt álló őrök. 
Az  úton  elrobogó  autók,  és  az  erdőből  jövő  zajok
kellemes összhangot teremtettek. Eltelt másfél óra és
a két hölgy ugyan azzal a lendülettel sétálgatott fel s
alá. Távolban feltűnt egy „police” feliratú autó. Először
úgy  tűnt,  hogy  tovább  száguld,  majd  hangos
fékcsikorgással  megállt  a  vörös  tünemény  mellett.
Kinyílt az ajtó.
- Beszállás! - szólt a parancs.
Csikorgó  gumikkal  elindult,  majd  a  szőke  hölgynél
újból megállt. Az ajtó ismét nyitódott. 
-  Beszállás!  -  hangzott  el  újból  a  már  jól  ismert
szöveg.
A  volán  mögött  ülő  vékony  bajszú,  szemüveges
megszólalt:
- Nos! Kétféle lehetőség van boszorkányok. Vagy itt és
most, vagy az őrszobán!
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