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FALUSI MÁRTON 

Pitaval
Bűnügyi ponyva, ahogyan 
Sinka István nem hallotta

Nem okolom, hogy rokonom,
Zöld Martzi pesti betyár volt,
bagóért futó Mertzije  
bármilyen szivart leápolt.

Kötéllel fogott katonát,
ármádia sorozta be,
dezertált, persecutiót
aktivizáltak ellene.

A Nagy Magyar Delirium
hőse, Zöld Martzi tömlöcöt
viselt mint fiatalkorú,
őr nyakát metszve megszökött.

Autót lopott, bontóba vitt
Zöld Martzi alkatrészenként,
magaszőrű Betskerekit
kommendált hozzá részegség.

Az a hír járta, Berettyó
kanyarította világra,
ökröt rabolt, vagy kínait,
pici csípősök zsiványa.

Zöld Martinus cum Sociis
Criminis furti reus ex
Cottu Bihariens: minek
magolna latint lókupec.

Beszélik, doktor juris volt,
akasztott mása szerepel
lajstromban, bűnper felzetén:
már én ezt csak nem hiszem el.

Húzza a talpalávalót
Szerdahelyi gróf hodálya,
jöjjetek bé, alávalók,
terpeszt és horpaszt a lyányka.
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Nem megyünk bé, átokfajzat,
nem látod, hogy béflesseltünk?
Zöld Martzi és Betskereki
gyógymanóként táncra perdül.

Ejszen eszidparti lészen
grófkisasszony lakodalmán,
bödönözik a menyasszony,
ő se szűz, de ő még hagyján,

hanem az udvarhölgyei
hernyótól bezsongva ropják.
Több se kellett két betyárnak,
megtalálta zsák a foltját.

Üveges szemmel haluznak
eperföldet, mint a Bitlisz,
úgy vágódnak be dzsipjükbe,
mint akiknek mindegy, kit visz

tova a Szent Mihály lova,
Jägert hoznak a Shell-kútról, 
nem pedzik, hogy csapdát állít
jó Bulyovszky perzekútor.

Lepadlózzák a gázpedált,
visít a szél, nyög a sztráda,
milliárdokat síboltak,
mikor a magyar pusztára

magyar aszfaltot öntöttek,
kezük a fincsibe lógott,
ne kattanjon bilincs rajta,
hájjal kenték meg a csókost.

Bánták, hogy’ ne bánták volna,
rázta belüket a rossz út,
mázlijuk, hogy rókázhattak,
gyomruk fordult, nyáluk csordult.

Inkább azt a percet bánták
volna, mikor szunyókáltak,
s külső sávból kisodródván
letarolták a pusztákat.

Legeltetni savószínű 
szemüket itt az alkalom,
aranykalászos gazdaként
diplomáztak gyorstalpalón.
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Ímhol kerekedik sötét
felleg, fekete autójuk,
várja őket a bekómált
násznép, szót se többet róluk.

Pucér menyecskék tárják föl
parázna táncuk kellemét,
szavamra, mint egy Jancsó-film,
bár olyat két betyár se néz.

Hideg szél fú észak felől,
paplan alá bújjék, Márton!
Egyet se félj, csak betépek,
majd pennámat beléd mártom.

Dehogy tépett be Zöld Martzi,
túl már a menyasszonytáncon,
akkorára kijózanult,
hogy foga gubára fájjon.

Jobb híján tárcákat emelt
magához, mélyet sóhajtván,
mér’ nem lett kivitelező,
végre- és behajtó, kasznár.

Szuttyongatta Lackfi vőfély,
civilis versificator.
Most jön az, hogy ifjú férjet
felismerni szőrös lábról.

Füttyentett szegrejáró lyány,
nem mondom, ki, ő is rokon.
Gyere, Márton, míg rokkámról
ezt a szöszt biz’ le nem fonom.

Betskereki is sürgette,
no de nem olyan nagy garral,
fehér csíkot fölszipkázva
tompán érez, perpatvart hall.

Bedöntve ajtó, ablakok
megadón szétcsörömpölnek,
falon át bömböl megafon:
mindenki hasra és földre.

Olajra lép zsír és cukor
levestől meggyes rétesig,
bepánikol a pörköltzaft,
pecsétje kifehéredik.
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Jó Bulyovszky perzekútor,
fő-fő terrorelhárító,
pusztázó komisszárius
Tiszabőnél a csalitból

csapatát előszámlálja,
lelkükre köti a kevlárt,
Szerdahelyi gróf hodályát
bekerítik, s mire jelt ád

Elek Mihály alcsendbiztos
a kitervelt akcióra,
Betskereki és Zöld Martzi
csúf élete rég kioltva.

Azaz mégsem, végtére is
betyáron nem fog a golyó,
Martzi bekapta, mint béka
a legyet, s mint a lefolyó,

egyet gargalizált véle,
visszaköpte, valahányszor
rálőtt a TEK, jó Bulyovszky
jól berezelt az arától.

Mit volt hát mit tenni, egyéb
megoldás nem akadt kézre…
elmeséljem, vagy hagyjam ki,
miként érte el a végzet

Zöldt Martzit és Betskerekit?
Elmondom én, ahogyan volt.
Vasvillával mellbe szúrták,
egyikük sem holt meg attól.

Sokak szerint, de csitt erről,
két lókötőnk csak vádalkut
kötött a céggel, s téglaként
pusztáznak: ezt se bánhatjuk.

Statáriális bíróság
törvénykezett, fiskálisra
se költöttek, hogy a végső
döntést Strasbourgra hárítsa.

Mutató fára kötötték
Fegyverneken mind a kettőt,
szívük dohos pitvarából
az időtlen bánat felnőtt.
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