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Köztem és az esztergapadom között bensőséges barátság alakult 
ki. Ha dolgozom gyakran énekelek. Egy végnélküli, tiszta éneket, 
amelyet ott a helyszínen költök, esztergapadom búgása közben. Auto
mobilokról szól ez a dal, amelyek az Unió területén száguldanak. 

Az esztergapad velem énekel. Én magas vagy mély hangon éne¬ 
kelek, a padom pedig tiszta basszushangon kisér. 

Együtt dolgozunk, együtt énekelünk... 
Pihenő napom előtt addig tisztogatom társamat, amíg csak nem 

ragyog, mint egy fényesre kent csizma. Ha a műhely ajtajából utol
jára még visszatekintek, úgy tűnik mintha kiegyenesedne utánam 
nézve, s orsójával vígan integetne felém. 

Odakiáltom neki: 
— Nem, kedvesem, te itt maradsz, én ellenben új nadrágomban a 

gyűlésre sietek. 
A csíkos nadrág jól áll nekem. Marussia az esztergályos műhely

ből egész este mellettem ült a klubban. Felvettem új sapkámat. Ami
kor Marussia meglátott ajka hatszögletűre csucsosodott, mint egy 
anyacsavar és belémkarolt. 

Boldog voltam. Hogyan is foglalkozhattam közügyekkel. Késő 
este bucsuztam el tőle. Megesküdtem neki, hogy őt jobban szeretem, 
mint a béremet. Nevetett s a sapkámat lerántotta a fülemig. 

A munka megkezdése előtt nem álltam többé az esztergapadom 
előtt. Minden szabad időmet Marussiánál töltöttem. Almával kinál¬ 
tam meg őt. Én pedig csak vizet ittam. 

Ó, a napok! Ezentul csak úgy morzsolódtak, mint acélforgács a 
kés alatt. 

Nem énekeltem többé automobilokról, hanem Marussia arcocská¬ 
járól s arról a zöld fésűről, amely ott diszlett gyönyörű szőke hajában. 

A mester dorgáló hangon szólott: 
— Tul nagyra furod- a lukakat, barátom! 
A blokkomra néztem s ijedtemben majd, hogy el nem ájultam. A 

17 milliméteres fúrót használtam a 11.5 milliméteres helyett, s tojás
nagyságú lukakat furtam. 

Ismét vizet ittam a vödörből, amely Marussia mellett állott. 
Marussia integetett felém. 
Mi történne ha megszidnának kissé? Semmi! E műhelyben most 

történne először. Mi van abban ha a brigád társak egyszer ferde szem
mel néznek az embere? 

Egész este csavargok. 
Az esztergapadra gondolok és ez idegesít. Nem brummogott, ha

nem kattogott és rosszul vitte a fúrót, Eszembe jut, hogy régen nem 
kentem meg már. 

A mester rámnézett és úgy közeledett felém lomhán himbálódzva, 
mint egy elefánt Levette cvikkerét és szólt: 

— Miért teszed tönkre a furókat? Vigyázz! Kiiratlak a fekete 
táblára! 

A vizeskannához rohantam, két korsót is kiittam egymás után. 
Marussia csak mosolygott felém. 

Este nem takaritottam el a forgácsokat s a szerszámjaimat is 
tisztitatlanul dobáltam be a szekrénybe. Siettem, hogy hazakisérhes¬ 
sem Marussiát. De nem találtam már az esztergapad mellett, amely 



mellett dolgozott. A gyülésteremben sem volt. Csak az ellenőrző tábla 
mellett láttam meg sárga sapkáját. Ott lógott Vasba esztergályos sap
kája mellett. 

— Te kigyó — morogtam — azt hiszed, mert az ötödik bérosz¬ 
tályba tartozol azt tehetsz velem, amit akarsz. Utánuk mentem. Vaska 
nevetett : 

— Azt hittük, hogy a termelési tanácskozásra mentél. 
Rá sem hederítettem. Karonfogtam Marussiát. 
— Marussia ! Ó Marussia! Szomjas vagyok. Inni szeretnék! Mi 

lenne ha kaviárt vagy kalácsot vásárolnék? 
— Hagyj engem a kaviároddal, — mondta Marussia s indulat¬ 

tal kirántotta karját a karomból. 
Igy kezdődött. 
Nem tudtam többé a munkára gondolni. Állandóan leskelődtem 

Marussia után. Vaska gyakran oda ment hozzá. Ilyenkor a fogaimat 
csikorgattam s közben az acél kicsuszott a gépből. 

Annyi vizet ittam, hogy majd kipukkadt a gyomrom. Folyton a 
vizeskannához rohantam, csakhogy mutogassam magamat Marussia 
előtt. De ő tekintetre sem méltatott. Sőt Vasiba is úgy tet t mintha 
nem vett volna észre. Sajnos, a mester nem tartózkodott a közelben s 
így nem zavarhatta el a csibészt a leány padjától. 

Majd kinéztem a szemeimet, csakhogy láthassam mit csinál ott 
az a fiu meg a leány. Az esztergapadommal valami baj vol t Bekap
csoltam a legnagyobb sebességet. Az orsó hirtelen megállt. 

Vak dühvel nyomtam meg a sebességváltót, de az orsó nem 
mozdult. A gép egyet kattant s a transzmissziós szíjjak petyhűdten lóg
tak alá. 

Vége! 
A törvények értelmében egy bérosztállyal lefokoztak és más 

munkához helyeztek át. 
Miért? Mi a bűnöm? Marussia. . . 
Egy hónapig más műhelyben dolgoztam. Sőt naponta más gép 

mellett keltett végezni a dolgom. Komoly munkáról tehát szó sem 
lehetett, mert azt sem tudtam, mit fogok csinálni másnap. A kerese
tem is csökkent. Az énekléshez nem volt már semmi kedvem. 

Szomorúan vágyodtam vissza régi munkahelyemhez. Végre is 
nem birtam tovább, s kértem visszahelyezésemet . 

A mester topogott: 
— Te fafejű! A történtek után majd nem vesznek vissza társaid 

a brigádba. Eredj, beszélj velük magad. 
Messziről: néztem régi esztergapadomat. 
A brigád gyűlésére mentem. 
Milyen fejmosást kaptam én o t t 
— Most aztán embereid ám meg magadat 
Korán reggel, jóval a munka megkezdése előtt régi esztergapa

dom előtt álltam. 
„Légy üdvözölve vasbarát. Bocsáss meg nekem. . . Hisz ismerhe

ted az ember gyengeségét. De te más vagy! A te jellemed szilárd. 
És megcirógattam egy száraz rongydarabbal. 
Az esztergapad ragyogott, és ismét kedves volt és bizalmas. Ba

rátságosan nevetett felém. Ezt meghatott. 
„Ő barátom, hadd tisztogassalak meg egy kissé." 
Köztem és az esztergapadom közt meghitt a barátság. 


