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Az olajmunkások
tömegszerencsétlenségének balladája
Szabad szombat, reggel 7 óra.
A telepen dübörögnek a motorok.
A levegő 4 fokos.
Fekete fellegek az égen.
„Igyekezzünk, fiúk, mert nagyon
befűtenek nekünk!”, biztatja
társait Illés, a Rakéta szocialista
brigád vezetője.
„Mikor volt ez? Hát, gyerek, már kurva régen.”
A következő percekben elszabadulnak
a lóerők (vagy kilowattok), és 11
szállító jármű a Kiskunhalas-ÉK-É-32-es
fúrási pontra indul.
„Köd volt azon a reggelen. Ott szoptunk a ködben.”
Legelőször a 27 tonna teherbírású
FAUN gördül ki a kiskunmajsai telepről.
„Mikor volt ez? Kilencszázhatvanötben.”
És ezzel kezdetét vette a szanki szállítók
felelősségteljes munkája, amelyre szabad
szombaton vállalkoztak. Délután 3 órára
a fúrótorony valamennyi részegysége –
köztük a 26 tonnás MAREP-szivattyú –
az új helyén volt. Másnap, vasárnap
egy másik csapat egy újabb fúróberendezést
szállított át a kijelölt pontra.
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Földgázkitörés. A hulladékgázokat égetik a fáklyán.
Hűtőtartályok, acélszegek. Testek a máglyán.
A szállítási üzemegység brigádjainak életében
ennek a két napnak különösen nagy
a jelentősége és az értéke. Ezzel csatlakoztak
ugyanis egyebek között a mecseki szénbányászat 200. évfordulója tiszteletére
meghirdetett munkaversenyhez. Az önként
vállalt munka sikeres elvégzése egyik jele
annak, hogy a szállítási üzemegységben
megújulóban van a munkaverseny-mozgalom,
és a szomorú eset utáni megtorpanás
lassan a múlté lesz.
Sáreső volt. Az égből potyogott a sár.
„Menjél már, Sanyi, a váltókocsi vár.”
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Ballada az ismeretlenekről
Néha eszembe jut,
hogy vajon mi lett azokkal az emberekkel,
akik útbaigazítást kértek tőlem.
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Kádár János balladája
Zavaros a Tisza, nem akar tisztulni,
az a híres Kádár János által akar kelni.
Én nem tudom, hogy a jelenlétem kinek,
miért fontos.
Mert én bibliai értelemben bűnbak vagyok.
Mert én elkövettem egy hibát.
Zúg az erdő, zúg a mező, vajon ki zúgatja,
talán bizony Kádár János vadakat lő halomra.
Itt mindenki 1989 után született? Jó. Azóta
a kongresszusi központban koncertek is vannak.
Ne haragudjanak, hogy így mondom.
Állítólag ezt sem tudom megmondani.
Esik eső, szép csendesen csepereg,
Kádár János a csárdában kesereg.
Hát minden magnóra lett véve, és ezek
a szalagok forognak. Kibírják.
Nincs ez a szakzsargon már. Elvtárs, kábé.
Lám, megmondtam, Kádár János, ne menj az Alföldre,
csikósoknak, gulyásoknak közibe, közibe.
Volt egy nyilatkozat. Sajnos egy tőmondat volt
azon a nyilatkozaton. És aztán mindenféle
következménye lett ennek a tőmondatnak.
1. § Magyarország: népköztársaság.
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Kádár János híres nyája csörög-morog a Mátrába,
mert a Kádárt nem találja.
A szabad nép
önkritikát gyakorolt,
érdemei elismerése mellett
lett népszabadság.
Az sem él.
Kádár János beállott katonának,
jaj de szépen felöltözött huszárnak.
Én már nem tudok mást mondani.
Ahogy mondani szokás, mindenki a szépre
emlékezik vissza.
Erre nem lehetek büszke,
nem lehetek büszke.
Mert sajnos tovább tartott, mint bárki hitte.
Mert akkor nevetséges leszek én,
nevetséges lesz mindenki.
Bocsássanak meg.
Bocsánatot kérek.
Köszönöm szépen.
Harangoznak délre,
fél tizenkettőre,
hóhér mondja: Kádár János,
álljál fel a székre.
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