
1

Bertóti Johanna

Borsópróba
Hans Christian Andersen Borsószem hercegkisasszony című meséje nyomán

A dráma a Játéktér 2013. tavaszi számában jelent meg.



2

Szereplők:

Paszuly – Babország királya 
BaBony – Babország királynéja 
BaBett – lányuk
uBor – Uborkaország királya 
uBorkány – Uborkaország királynéja 
Borka – lányuk
Borsoly – Borsóország királya 
Borsolya – Borsóország királynéja 
tiBor – fiuk
PorkoláB 
GalamB
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Prológus

Dobpergés, megjelenik a Porkoláb, kikiáltóként vonul végig a színen.
PorkoláB: Rám figyeljetek hát, hölgyek, királylányok! 

(Úrfik, ti fületek most becsukhatjátok.) 
Borsóország híres királyi párosa:
A méltóságteljes Borsoly és Borsolya
Feleséget keres Tibor királyfinak.
Ne reszkessenek mármostmár az inak! 
Ki a borsópróbát ügyesen kiállja,
Azt veszi el Borsóország majdani királya. 
(Fordított sorrendben mondja a sorokat) 
Azt veszi el Borsóország majdani királya, 
Ki a borsópróbát ügyesen kiállja.
Ne reszkessenek mármostmár az inak!
Feleséget keres Tibor királyfinak
A méltóságteljes Borsoly és Borsolya, 
Borsóország híres királyi párosa. 
(Úrfik, ti fületek most becsukhatjátok.)
Rám figyeljetek hát, hölgyek, királylányok!

1. jelenet

Paszulyék palotájának az udvara. A bab mindent sűrűn benőtt, akár a borostyán. Babország 
mindig virágzik. Csupa babvirág a palota. A színen Babony és Paszuly.

BaBony: Babett! Kész a csomagod!
Középen egy hátizsák, egy nagy bőrönd, két nagy kézitáska és egy retikül.

Paszuly: (mereszti a szemét) Nem lesz ez kicsit sok? Borsóország itt van egy hajításra... (Fogja a 
bőröndöt, és odébb húzza) Mindjárt jobb.

BaBony: Hagyd csak! (Vissza a bőröndöt) 
Paszuly: Hogy cipeljen ennyit? (Megint elhúzza) 
BaBony: Rátermett kislány, elbírja. Babett!
BaBett: (be) Babos kendő, babos szoknya, Babett bejött, ahogy szokta.
BaBony: Mutasd be apunak, hogy elbírod a csomagokat!

Próbálják málházni, de Babett nem tud megfogni minden csomagot. Különböző módozatok-
kal próbálkoznak, Babett minduntalan eldől.

BaBett: Megvan a megoldás!
Felveszi a hátizsákot és a retikült, jelezve, hogy a többit nem viszi.

BaBony: De a babzsákot nem viszed? Meg készítettem neked egy kis bablevest, biztos meg 
tudod majd ott melegíteni, babfőzeléket, tort babot, babtortát... Becsomagoltam a kedvenc 
ruháidat. Jaaaj, és ami a legfontosabb: a babkönyvek!

Paszuly: Babony, remélem nem csomagoltad be a babkönyveket!
BaBony: Persze hogy becsomagoltam. Nem nyaralni megy...
BaBett: Anya, a hátizsákban minden benne van, amire szükségem lesz. Ételről is gondoskodtam.
BaBony: Apád elkísér. Ugye?
Paszuly: Persze! Elkísérlek. Felöltözöm.
BaBett: Nem! A felhívásból világosan kiderül, hogy Borsóországba királykisasszonyokat várnak. 

Az apjukról nem esik szó...
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Paszuly: (felveszi a többi csomagot) De, de, igen... Veled megyek...
BaBett: Hagyd, apa, már elég nagy vagyok.
BaBony: (büszkén) Hallottad ezt?
Paszuly: (könnyezik) Itt hagy minket. Nemsokára férjhez megy.
BaBett: Apa, ahhoz, hogy Tibor királyfi elvegyen, előbb ki kell állnom a borsópróbát.
BaBony: Kell hogy sikerüljön.
Paszuly: Te vagy a legokosabb kislány a világon. 
BaBett: Kár, hogy nem tudjuk, mi lesz a feladat... 
Paszuly: Egyik versenyző sem tudja, ne aggódj! 
BaBony: De felkészültél, ugye?
BaBett: Mindenre.
BaBony: Elolvastad az etikett tankönyvet, amit adtam neked, bemagoltad Borsóország történel-

mét és földrajzát, átnézted a Királykisasszonyok Kézikönyvét?
BaBett: Persze.
BaBony: Nagyon vigyázz az úton!
Paszuly: Nehogy megfázz!
BaBony: A Királykisasszonyok Kézikönyvét mégis elvihetnéd...
BaBett: Betéve tudom. (Nagy taglejtésekkel halandzsázik, itt-ott elhangzik a „paszuly” szó.)
Paszuly: Az én kicsi lányom. (Könnyezik)
BaBett: Ne bőgj már, papa!

Ölelések.
BaBony: Sok sikert!
Paszuly: (még mindig szipog) Sok szerencsét!
BaBett: Viszlát. (El)

2. jelenet

Uborék palotája. Raktárhelyiség. Különböző nagyságú befőttesüvegek szerteszét. Uborkány 
igyekszik rendet rakni, Ubor folyton felborít mindent.

uBor: (ittasan) Uborgány! Te megittad az összes uborgalevet!
uBorkány: Én nem szeretem az uborkalevet.
uBor: Ötven üveg... ötven üveg...
uBorkány: (ironikusan) Biztos elpárolgott...

Ubor az egyik üveget a szája fölé tartja, próbál belőle legalább egy cseppet kirázni.
uBor: Vagy levest főztél belőle.
uBorkány: Mi a mennykövet tettem volna abba levesbe?
uBor: Uborgalevet agarog inni!
uBorkány: A füledet kellett volna beleaprítani.
uBor: Most azonnal!
uBorkány: Lassan eliszod egész Uborkaországot!
uBor: Én assztán bissztos nem.
uBorkány: Miféle király vagy te? Uborkaország a legszegényebb az egész Veteményeskertben. 

Minden gyomor korog. Mindenki nyomorog...
uBor: Mi? (Felkap egy befőttesüveget, Uborkányhoz hajítja, nem találja el) Gorog? (Még egy üveg 

repül) Gyomorog? (Még egy) Mindengi?
uBorkány: Tedd le azt az üveget! Mibe fogom jövőre eltenni az uborkát?

Ubor nekiesik Uborkánynak, püföli.
uBor: Eltenni? Eltetted? Majd adok én neked!
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uBorkány: Segítség!
Megjelenik Borka. Próbálja szétválasztani őket, mire Ubor hatalmas pofonnal válaszol. Döb-
benet.

uBor: Borga, gicsi lányom... 
uBorkány: Apáddal nem érdemes. 
uBor: Édes csöppem, kaprocskám... 
Borka: Tessék, apa?
uBor: Nem szaladsz el a szomszédba, hátha maradt még egy kis uborgalevüg...
uBorkány: Mondom, hogy nem érdemes... (Ubornak) Azonnal takarodj innen! Nem szégyelled 

magad?
uBor: Nem agarog.
uBorkány: Eredj a pincébe! Nézd meg a hordókat!
uBor: (jókedvűen) Tudtam én, hogy eltetted!

Ubor el.

3. jelenet

uBorkány: Nagyon sajog? (Simogatja lánya arcát)
Borka: Nem, de itt (A szívére mutat), igen. 
uBorkány: Jóra fordul még a sorod, meglátod. 
Borka: Mégis hogy, anyuka?
uBorkány: Borsóország királya és királynéja a fiukat ahhoz adják feleségül, aki a borsópróbát 

kiállja.
Borka: És miből áll a próba?
uBorkány: Az titok. Egyet tudok: Borsókirályék nagyon szeretik a cicomát. Úgyhogy nincs más 

dolgod, minthogy szép ruhát szerezz. A babországi királylány is elindult szerencsét próbálni. 
Bájosabb, mint bárki, bámulatra méltó teremtés. Találkozni fogtok. Vele kell ruhát cserélned. 
(Varázssorokat mormol)

Orkány, orkány, boszorkány, 
Szebb, mint akármelyik lány.

Anya és lánya ruhája gazdát cserél.
Borka: Anya, a pókhálóingem...
uBorkány: Varázslat. Az utolsó, amit még tudok. Ismételd!
Borka: Orkány, orkány, boszorkány, 

Szebb, mint akármelyik lány.
Ruhacsere.

Borka: Nahát!
Még megismétli kétszer a varázslatot, nagyon élvezi.

uBorkány: Elég! Indulnod kell. Ne feledd, ahogy találkozol a szép lánnyal, mondd el a versikét. 
Vigyázz magadra, kicsi lányom!

Borka: Te is vigyázz magadra, mama.

4. jelenet

Hármasút. Borka érkezik. Meglátja a távolban Babettet.
Borka: Hű, már jön is a szép lány! 

orkány-boszorkány-orkány, 
akármelyik lány szebb... 
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boszorkány-orkány-orkány 
szebb, mint...

BaBett: Szia.
Borka: (halkan) Boborkány, orkány, borkány...
BaBett: Milyen dalt dúdolsz?
Borka: Anyukámtól tanultam.
BaBett: Nagyon kedves. Nem akarod nekem is megtanítani?
Borka: Elfelejtettem a szövegét.
BaBett: Ezt csak úgy mondod...
Borka: Hidd el, nagyon szívesen elmondanám, ha emlékeznék.
BaBett: Amúgy mi járatban?
Borka: Amúgy Borsóországba megyek szerencsét próbálni. 
BaBett: Nahát! Én is. Fele úton vagyunk. Nem akarsz uzsonnázni? 
Borka: (elfordul) Orkány, szorkány, boszorgány...
BaBett: Gyere, üljünk le!

Borka le akar ülni a porba.
BaBett: Várj, ne ülj a puszta földre! (Leterít egy pokrócot) 
Borka: Most már úgyis mindegy. (Uborkát rágcsál) 
BaBett: Nem kellene előbb kezet mosni?
Borka: Nem mindig.
BaBett: Juj, de jó! (Nem mos kezet, elemózsiát vesz elő, eszik) Vegyél a kalácsból! Még friss, ma 

hajnalban sütöttem.
Borka: Tényleg te sütötted?
BaBett: Vigyázz, morzsás lett az állad!
Borka: Nagyon finom.
BaBett: Ha kisebb falatokban eszed, még finomabb.
Borka: (kicsit undokul) Neked meg szép a ruhád!
BaBett: Tessék? 
Borka: Szép a ruhád. 
BaBett: Köszönöm. 
Borka: Inkább ne.
BaBett: Hogyan?
Borka: Borsóországba megyünk. (Szünet)
BaBett: Nem értem.
Borka: Nem hallottad, hogy ott nem szeretik a cicomát?
BaBett: Nem...
Borka: Csupa cicoma rajtad minden.
BaBett: Akkor semmi esélyem...
Borka: Amiért megkínáltál kaláccsal, odaadom a ruhámat.
BaBett: De akkor meg téged nem fognak jó szemmel nézni.
Borka: Az nem számít, csak ne szólj rám többet, hogy piszkos a föld, meg kezet kell mosni, és 

morzsás az állam.
BaBett: Hát jó... Ha tényleg akarod... Jószívű vagy...

Ruhát cserélnek.
Borka: Kicsit szűk. (Alig tudja magára húzni a ruhát.)
BaBett: Kicsit bő.
Borka: Dehogy, nagyon jól áll. Mehetünk?

Elindulnak.
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5. jelenet

Porkoláb és Tibor Borsópalota kapuja előtt napoznak.
PorkoláB: Hoztál?
tiBor: Mit?
PorkoláB: Azt mondtad, hozol szárított borsót.
tiBor: Elfelejtettem.
PorkoláB: Mindig borsot törsz az orrom alá...
tiBor: Hogy mit?

Porkoláb elővesz egy tasak pattogatott kukoricát.
PorkoláB: Na, kérsz?

Tibor venni akar, de az egészet felborítja.
PorkoláB: (nevet) Te hétbalkezes! (Szünet) Na, nem baj, maradt nálad egy kis krumpliszirom, arra 

ihatunk egy kis borsólikőrt. (Elővesz egy kulacsot.) Szünet.
PorkoláB: Na!
tiBor: Igen?
PorkoláB: A zsebedben van.
tiBor: Ja...
PorkoláB: Eltetted tegnap.

Tibor ellenőrzi a zsebét. Semmi.
tiBor: Úgy néz ki, elvesztettem.
PorkoláB: (nevet) Hihetetlen! (Iszik) 

Szünet.
tiBor: Az.
PorkoláB: Mi van?
tiBor: Hihetetlen, hogy anyámék akarnak nekem menyasszonyt választani. Nem úgy volna ter-

mészetes, hogy megtetsszen a világ legszebb lánya, megküzdjek érte a sárkánnyal, aztán 
elvegyem feleségül?

PorkoláB: A sárkányt?
tiBor: Á, ma már nincsenek igazi sárkányok. De vajon igazi királylányok vannak? És anyámék a 

legszebbet választják majd nekem?
PorkoláB: (enyhén kapatosan) Én nem csodálkozom. 
tiBor: Nicsak, itt van a másik zsebemben a krumpliszirom. 
PorkoláB: Erről beszélek.
tiBor: Miről?
PorkoláB: Figyelmetlen vagy, szerteszórt, feledékeny, mindent elveszítesz.
tiBor: A krumpliszirmot nem vesztettem el.
PorkoláB: Nem csoda, hogy anyádék a legfigyelmesebb, legösszeszedettebb menyasszonyt 

akarják megtalálni neked. (A királyfi egy galambot etet a krumpliszirommal.)
tiBor: Nem a legszebbet?
PorkoláB: Te nem figyelsz rám! Nem érdekel, amit mondok?
tiBor: De, csak éhes volt a kicsi galamb... És... azon gondolkodtam, milyen az, amikor valakik 

boldogan élnek.
PorkoláB: Amíg meg nem halnak.
tiBor: Azt értem, hogy addig élünk, míg meg nem halunk, de, hogy minden percben boldogok 

legyünk..., ahhoz nagyon szép kell legyen az a királylány.
PorkoláB: (legyint) Áh! Nem a szépség teszi az embert. (Észreveszi az érkező lányokat, izgatottan) 

Hűha!
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tiBor: (fölriad) Tessék?
PorkoláB: Úgy látom, két jelölt érkezik.
tiBor: (unottan) Hűha!

6. jelenet

A lányok közelebb érnek.
tiBor: (most már érdeklődve) Hűha-hűha!
PorkoláB: Tiszta szívből üdvözlöm a hölgyeket,

Bejártak hát hegyeket és völgyeket? 
Hogy a Borsópróbára eljöjjenek?
Bekísérlek titeket!

BaBett: Köszönjük.
Indulnának.

PorkoláB: Hohó! Ez volt a hivatalos szöveg. Ne siessük el a dolgot! (Babettnek) Ön, hölgyem, 
nem léphet át ezen a kapun. 

tiBor: Miért ne léphetne? 
PorkoláB: Nézz rá!
tiBor: (félénken Babettre néz) Igen?
PorkoláB: Nem találsz rajta semmi különöset?
tiBor: (zavarban) Nem tudom, mire gondolsz...
PorkoláB: A ruhája! A ruhája! Anyádnak végigfut a borsó a hátán, ha meglátja ezt a maskarát.
BaBett: Ó!
PorkoláB: Hát illik így öltözni egy királylánynak? (Borkához) Magácska szépen kicsípte magát. 

Maga bejöhet.
BaBett: Sok szerencsét, Borka!
Borka: Neked is. Köszike.
PorkoláB: (elvezeti Borkát) Látszik, hogy megtanították otthon, hogyan kell megjelenni a borsó-

próbán. (Elmennek)
Tibor és Babett magukra maradnak. Kínos csend.

tiBor: Ne vedd a szívedre, amit mondott. Nem rossz fickó ez a porkoláb.
BaBett: Igaza volt...
tiBor: Dehogy, ha te így érzed jól magad...
BaBett: (sír) Nem érzem jól magam.
tiBor: Gondoltam, nálatok ez a népviselet.
BaBett: (még jobban sír)
tiBor: Hogy hívnak? 
BaBett: (hüppög) Babett. 
tiBor: Honnan jöttél?
BaBett: Babországból. És mehetek is vissza...
tiBor: Sajnálom...
BaBett: Pedig mindenből készültem. A Királykisasszonyok Kézikönyvét kívülről fújom.
tiBor: Nem is tudtam, hogy van ilyen könyv...
BaBett: Pedig van.
tiBor: Mit írnak benne?
BaBett: Most már úgyis mindegy. Indulnom kell.
tiBor: Elkísérlek, ha akarod.
BaBett: (csodálkozva) Babországig?
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tiBor: Odáig talán nem. De van a közelben egy vadászlak, ott elalhatsz éjszakára. Majd reggel 
útnak indulhatsz. Menjünk!
Lassan el.

7. jelenet

Tibor és Babett gyalogolnak. Elágazás.
tiBor: Te hiszel a sárkányokban?
BaBett: Az utolsó sárkányt ötven évvel ezelőtt találták meg egy befőttesüvegben, ezért egy király-

lánynak mindig résen kell lennie, és vigyáznia kell a hangszálaira.
tiBor: A hangszálaira?
BaBett: A leghatékonyabb védekezés a sárkányok ellen az, ha a királylány dalra fakad.
tiBor: Te tudsz énekelni?

Babett némán megrázza a fejét.
tiBor: Nem baj, majd én megmentelek.
BaBett: Azt mondtad, közel van.
tiBor: Igen. Itt van, jobbra vagy balra. A baj csak az, hogy ha jobbra megyünk, lehet, hogy balra 

kell menni, ha meg balra megyünk, akkor lehet, hogy jobbra.
BaBett: Minden jó, ha a vége jó.
tiBor: (észrevesz egy táblát) Nézd csak, azt írja, hogy Vadászlak.

Elindulnak.

8. jelenet

Megérkeznek a vadászlakhoz.
BaBett: Köszönöm, hogy elkísértél.
tiBor: (zavarban) Most nem maradhatok. Elfelejtettem, miért, de nem maradhatok.
BaBett: Találkozunk még?
tiBor: Reggel megint elkísérlek, egész hazáig, ha gondolod.
BaBett: Vigyázz az úton, nehogy eltévedj! 
tiBor: Vigyázok. (Elindul ellenkező irányba) 
BaBett: Ne arra!
tiBor: Ja, igen. Köszönöm. (Gyorsan el)

9. jelenet

Borka álma
Borka a vendégszobában fekszik az ágyon. Sejtelmes hangok, titokzatos zene. Magától nyílik 
az ablak. Berepül Ubor, majd Uborkány.

uBor: Élesztő! Nyolcalvó! Gyorsan! Uborgalevet főzni! Élesztő! Mustármag! Ecet! Etcetera, et-
cetera! Uborgafolyón uborgahajó, uborgacsónak, uborgatutaj. Uborgafolyóban uborgalé, 
meginni mind, huhohahé!

uBorkány: Hallgass már! Uborkaország nincs, elittad. Borka, mér nem figyeltél a borsószemre? 
Ej-haj, derékalj! Kicsi lányom, nagy a baj.
A szülők el, Borka az ágyban forgolódik.

Borka: Uborka... borsószem... derékalj... (Megébred) Borsószem... (Felemeli a derékaljat, kivesz 
onnan egy borsószemet) Csak tudnám, mit kezdjek vele...
Nyílik az ablak.
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PorkoláB: (az ablakból) Pszt! Pszt!
Borka: Ki az? Mi az?
PorkoláB: Csak én. A porkoláb.
Borka: Mit akarsz?
PorkoláB: (csitítja) Tedd vissza azt a borsószemet! És egy árva kukkot se róla, senkinek. (El)
Borka: Nem értem...

10. jelenet

Királyi pár és Tibor érkeznek. Borka gyorsan visszateszi a borsószemet.
Borsoly: Kedves uborkaországi Borka! Hogy aludtál az éjszaka?
Borka: (Porkoláb az ablakból fejével integet) Köszönöm kérdését, király uram, jól.
Borsolya: Nem zavarta semmi álmodat? 
Borka: (Porkoláb, inti, hogy „nem”) ... Semmi. 
Borsoly: Nem vettél észre semmi különöset? 
Borka: (Porkoláb: „Nem”) ... Nem.
Borsolya: Mintha nem lennél egészen biztos magadban, drágám.
Borka: (Porkoláb: „De, de.”) Egészen biztos vagyok.
Borsoly: Hallod ezt, Borsolya?
Borsolya: A kisasszony sajnos nem állta ki a próbát.
tiBor: (félre) Még szerencse...
Borsoly: Porkoláb!
PorkoláB: (az ablakon be) Itt vagyok, ragyogok.
Borsoly: Kedves uborkaországi Borka! Kívánok jó utat! Kedves szüleinek add át szívélyes üd-

vözletemet.
Borsolya: Sajnálom, kedveském. 
PorkoláB: Jöjjön, kisasszony! (Elvezeti) 
Borsolya: Itt a vége, fuss el véle...
tiBor: Nincs még vége! Van még egy jelentkező.
Borsoly: Erről miért nem tudok?
tiBor: Az erdészlakban megszállt egy kislány. Küldeni kellene érte.
Borsolya: Honnan jött?
tiBor: Babországból.
Borsolya: (lekicsinylően) Na hiszen...
Borsoly: Egy kolduslánnyal is megelégednék most már... Szaladj fiam, hozd ide hamar!
tiBor: (El.)

11. jelenet

tiBor: (szalad) Miért nincs nekem táltos paripám? Lehet, hogy van, csak nem emlékszem rá. Bár 
igaz, ma már nincsenek táltos paripák... Most jövök vagy megyek? Jövök-megyek. Mit mon-
dok majd neki? Kedves... Nem is emlékszem a nevére. Nem tudom megszólítani... Bárcsak 
repülni tudnék! Most jobbra vagy balra? Balra vagy jobbra?
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12. jelenet

Porkoláb és Borka a kapu előtt rágcsálják a szárított borsót. Porkoláb feldob egy-egy szemet, 
és elkapja a szájával. Borka nem túl vidám.

PorkoláB: (énekel) A világ gyonyorú! Mért vagy hát szomorú? Két szemed szömörű, a világ gyö-
nyörű.

Borka: Én nem az vagyok, akinek látszom.
PorkoláB: Hát mi vagy? Szarvasbogár?
Borka: Nem... Emlékszel arra a rongyos lányra, aki velem érkezett a várba?
PorkoláB: Ahogy jött, úgy fordult vissza.
Borka: Én kellett volna helyette visszaforduljak. Mert az ő ruhája – az enyém. És az enyém az övé.
PorkoláB: Nem értem... Mindenetek közös?
Borka: Olyan kedves volt hozzám, adott a kalácsból. Szerencsét kívánt, pedig én...

Orkány-orkány-boszorkány, 
Szebb, mint akármelyik lány.

Borka és Porkoláb ruhája gazdát cserél.
PorkoláB: Húha! Ez nagyon vicces! Látod ezt?
Borka: Most véletlenül jól mondtam...
PorkoláB: Hogy te miket tudsz! Kis Borka boszorka! Drága uborkavirágom! Világéletemben ilyen 

lányra vártam!
Orkány-orkány-boszorkány, 
Szebb, mint akármelyik lány.

El vidáman.

13. jelenet

Babett készülődik.
BaBett: Mindent rendbe tettem. Kitakarítottam. Beágyaztam. Elmosogattam. Becsomagoltam. 

Már kétszer is megmosakodtam. Oda kellett volna neki adjam az iránytűmet... Annyira szét-
szórt.
Galamb érkezik.

GalamB: Bruuu, brukuku, bruuu...
BaBett: Mit akarsz, kis galamb?
GalamB: Bruu... Hozzád jöttem... Jelentkezhetsz a borsópróbára...
BaBett: Sajnos, nem...
GalamB: De igen. A király megengedte...
BaBett: Már nem érdekel.
GalamB: Nem Tibor királyfival álmodtál az éjszaka?
BaBett: Nem vele. 
GalamB: Hát akkor kivel? 
BaBett: (hallgat)
GalamB: Az a fiú, aki idekísért, Tibor királyfi volt.
BaBett: Tényleg?
GalamB: Siessünk!

El.
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14. jelenet

Babett az ágyon ül. Körülötte a király, királyné, Porkoláb.
Borsoly: Kedves babországi Babett! Hogy aludtál az éjszaka?
BaBett: (Borka inti az ablakból, hogy „rosszul”) Köszönöm kérdését, király uram, jól.
Borsoly: Nem zavarta semmi álmodat?
BaBett: (Borka: „de, de”) ... Semmi.
Borsoly: Nem vettél észre semmi különöset?
BaBett: (Borka: „de”) ... Nem.
Borsoly: Mintha nem lennél egészen biztos magadban.
BaBett: (Borka: „nem”) Nagyon jól aludtam. Az viszont igaz, hogy nehezen aludtam el. Forgolód-

tam egy darabig, mígnem rájöttem, hogy mi a baj: már bocsánatot kérek, de kényelmetlen 
volt az ágy. Valami furdalta az oldalamat. Felemeltem a derékaljat: hát egy borsószem miatt 
nem tudtam elaludni.

Borsoly: Hallod ezt, Borsolya?
Borsolya: Meg vagyunk mentve!
Borsoly: Végre-valahára megtaláltuk a legmegfelelőbb menyasszonyt!
Borsolya: Érzékeny, figyelmes, finom... Még egy borsószem sem kerüli el a figyelmét!
Borsoly: De hol van Tibor?

Megérkezik Tibor, a galamb vezeti.
GalamB: Itt jön, itt jön, bruuu.
tiBor: (kimerülten) Végem van. Minden jó, ha a végem jó.
Borsolya: Tibor fiam! Megtaláltuk neked a legmegfelelőbb királylányt! 
Borsoly: Áldásomat adom rátok. (Babett és Tibor megfogják egymás kezét.) 
PorkoláB: Királyuram! Én is áldását kérem!
Borsoly: Ugyan mire?
PorkoláB: Engedelmével, nem küldtem el ezt a Borkát, szeretném feleségül venni.
Borsoly: Áldásom rátok! (Porkoláb behozza az ablakból Borkát) Csak mulassunk már!

Az ágyból asztal „bomlik” ki, sorra jelennek meg a vendégek: Borka és Babett szülei. Folyik az 
uborkalé, pereg a bab meg a borsó. Szól a zene. Vidulnak a lakodalmazók. Ruhacserélősdit 
játszanak.

Összevissza: Orkány-orkány-boszorkány,
Szebb, mint akármelyik lány.

VÉGE


