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Kelecsényi László

Krúdy, a bujdosó
 egyfelvonásos

Szereplők: 

 Bimi,  alias Krúdy Gyula
 Márki,  lecsúszott mágnás 
 Tessza,  fogadósnő 
 Szvoboda,  hírlapíró 
 Küldönc
 Hamvaska, Tessza lánya

Történik az 1930-as évek elején, egy tabáni kisvendéglőben.

Félhomály.
Egy kanapén mozdulatlan, fülig betakarózott alak hever. 
Horkolva veszi a levegőt, csak ez jelzi, hogy él.

TESSZA (halkan dudorászva érkezik) „A szomszédban 
áll egy öreg eperfa…” Hadd igyak egy kortyot. (Italt 
tölt magának, és gyorsan felhajtja a szeszt.) Brrr!… Ez ré-
gebben valahogy jobban esett. (Rámolni kezd.) Nézzük 
csak (a kanapéra tekint), márki úr még mindig él.

 (Kintről kopogtatás hallatszik. A kanapén fekvő alak erre 
felhorkan.)

TESSZA Nofene! Ki az ördög vetődik ide ilyen korán? A 
rózsacsokromat még nem hozhatják. (Meglepődve) Úr! 
Maga?

SZVOBODA Gúúún-tág, Tessza!
TESSZA Mire föl ez a gyakori látogatás? Most már min-

dennapos vendég nálunk.
SZVOBODA Wie gehts’s? Mi újság?
TESSZA Már semmi az égvilágon. Nem értem, hogy 

miért engem faggat, amikor maga a hírlapíró, magának 
kellene újdonságokkal szolgálnia. 

SZVOBODA Ugyan, ugyan. Mindig történik errefelé 
valami. Egy kis betörés, esetleg rablás, féltékenységből 
fakadó fojtogatás. Ezekben a kinti sötét sikátorokban 
bármi megeshet. 

TESSZA Túl merész a fantáziája, barátom. Itt, a Tabán-
ban évtizedek óta nem történik semmi. Csak átjönnek 
a pesti urak a hídon, esznek-isznak, de inkább csak 
isznak, aztán hajnaltájt elvánszorognak a Rudasba, a 
gőzbe.

SZVOBODA Gyorsan, a szokásosat, Tessza!
TESSZA (tölt a palackból, amelyikből ő is ivott) Tessék, 

tudom, hogy ez a kedvence. Sligovica. 
SZVOBODA (azonnal felhajtja) !... Vitriol! Még egyet 

kérek!
TESSZA fog megártani?
SZVOBODA (utána küldi az elsőnek) ? Ugyan, ugyan. 

Tudja, hogy képes vagyok asztal alá inni bárkit is.
TESSZA És a számláját is mindig kifizeti. Nem úgy, 

mint mások.
SZVOBODA Szóval, semmi érdekes hír? Legalább egy 

leányszöktetés. Még az sem?
TESSZA (feldühödik) Szvoboda úr! Ez egy tisztességes 

ház. Ha szenzációkra vadászik, jobban teszi, ha máshol 
keresgél.

SZVOBODA Jól van, jól van. Nem kell úgy felpapriká-
zódni. Csak érdeklődtem. A lapok szenzációkat akar-
nak közölni, de hát Matuska Szilveszter nem robbant 
minden héten viaduktot. Adhatja a harmadikat.

TESSZA Ne is mondja, rettenetes. (Megint tölt.) A szen-
zációk odaát történnek, Pesten. A színházak környékén 
tessék ólálkodni.

SZVOBODA (iszik) Füredre szökött a primadonna egy 
diákkal, mi? Unják már az olvasók az ilyesmit. Baker, 
a fekete csoda, banánhéj szoknyában. Ugyan, ugyan. 
(Behízelgő hangon) Talán amikor még kegyed állt a 
színpadon, akkor történtek érdekes dolgok, nemde?

TESSZA Szvoboda! Ne udvaroljon! Ne udvaroljon!
SZVOBODA Apropó, udvarlás. Minap egy régi lovagjá-

val találkoztam… Hogy is hívják? No, nézze csak, cser-
ben hagy a memóriám.

TESSZA Ne csigázzon, ne csigázzon.
SZVOBODA Megvan. Winter vagy Wintner… Árado-

zott magácskáról.
TESSZA A vén csirkefogó. Ő is faképnél hagyott.
(A kanapén fekvő emberalak megmozdul, feltápászkodik.)
MÁRKI (nyújtózkodását nem emberi hang kíséri) 

Áúöööö….
SZVOBODA Hát ez még mindig itt van?
TESSZA Itt is marad. Elvégre bekvártélyozta magát. 

É-let-fogy-tig. 
SZVOBODA No, hiszen, jól bevásárolt vele.
TESSZA De ő legalább fizetett. Nem úgy, mint mások, 

akik hitelbe élnek. 
SZVOBODA (legyint) márki úr. Lerágott csont! És hol 

van a barátja, az a másik éhenkórász?
TESSZA (sértve érzi magát) Nem éhenkórász. Író. A leg-

nagyobb magyar író.
SZVOBODA Ugyan, ugyan. Nem ismeri senki. Erről a 

fura alakról többet tudnak a szerkesztőségekben, mint 
a maga védencéről. 
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(A kanapéhoz megy, leül rá.) Márki úr! Jó reggelt! Vagy 
már inkább jó napottal kellene köszönni.

MÁRKI (álmosan) Ni csak, már megint maga? Mi szél 
hozza ide minden reggel?

SZVOBODA Nem is tudom, a kíváncsiság. Megnézem, 
hogyan élnek ezen a kies fertályon, ahol még a 19. szá-
zadot mutatják az órák. De már nem sokáig.

MÁRKI Tegnap is ezt mondta, ha jól emlékszem.
SZVOBODA Nincs új a nap alatt. Itt nem is mondhatnék 

mást. Itt megállt az idő.
MÁRKI Minden reggel ugyanaz a műsor. Unom már. 

Nagyon unom.
SZVOBODA Márki úr! Tudja egyáltalán, milyen évet 

írunk?
MÁRKI (kissé sértődötten) Kérem, miért kellene nekem 

azt tudnom? Hát mi vagyok én? A Pallas Lexikon? 
SZVOBODA És hogy hol van, azt tudja-e?
MÁRKI Hát persze … A Vadvirág panzióban.
SZVOBODA Nem a Ritz Szállóban?
MÁRKI Ott ilyen hangon nem beszélnének a vendéggel.
SZVOBODA Oppardon, kérem alássan. Pardon, ha 

megsértettem volna a márki urat. Ajánlom magamat. A 
viszontlátásig. Gúúún-tág. (Feláll, kifelé indul.)

MÁRKI (kezével integetve) Menjen a csudába! Zuglapíró!
SZVOBODA Találkozunk még! Szvobodát nem lehet 

semmibe venni. Találkozunk.
KÜLDÖNC (rózsacsokorral érkezik) Kisztihand. Itt 

vannak a rózsák.
TESSZA (mérgesen) Nem megmondtam neked, hogy ne 

ilyen korán hozzad! (Kézbe veszi, megszemléli a csokrot) 
Ez nem kell! Vidd vissza, és mondd meg a gazdádnak, 
hogy nem hervadt rózsákra fizettem be. (A küldönc 
kezébe nyomja a csokrot) És máskor később hozzad, 
megértetted? 

KÜLDÖNC Igenis, naccsága.
TESSZA Akkor egyik lábad itt, a másik ott. Mire vársz 

még?
KÜLDÖNC Az italomat, nem lehetne?
TESSZA Hogyisne! Majd ha teljesítetted a feladatot.
KÜLDÖNC De szomjas vagyok.
TESSZA Vizet kaphatsz.
(Tessza tölt a fiúnak, aki tényleg szomjas lehet, mert mohón 

felhajtja az italt. Eközben Bimi érkezik.)
MÁRKI Na végre, barátom! Csakhogy előbújtál.
BIMI Miért, lemaradtam valamiről?
MÁRKI Ugyan, dehogy. Csak a szokásos.
(Közben a küldönc elmegy.)
BIMI Szvoboda?
MÁRKI Megvolt.

BIMI Rózsacsokor?
MÁRKI Megvolt.
BIMI Hát akkor?
MÁRKI Visszaküldte. Hervadtnak ítélte a rózsákat.
BIMI (nevet) Csak azt nem tudom, miért játssza ezt min-

den áldott nap?
MÁRKI Te tényleg nem tudod? És még azt mered mon-

dani, hogy ismered a nőket. 
TESSZA (kis tálcán ennivalót hoz) Tessék, uraim! A 

reggeli.
MÁRKI Ájnspánner, egyfogatú zaftban. Ezt ettük a leg-

nagyobb kártyacsaták után, hajnalban. Például amikor 
ezer holdam elúszott.
BIMI (végignézi a választékot)Leszoktam a reggeli-

zésről. Ellenben szomjas vagyok.
TESSZA Van friss tejeskávé.
BIMI (undorral) Kávé? Iskolás gyerekeknek való.
TESSZA Most csak ezzel szolgálhatok.
BIMI  Kegyetlen nőszemély.
TESSZA Megállapodtunk, nem? A saját érdekében. 
BIMI Száraz a torkom, mint a sivatag.
TESSZA Ebédhez és vacsorához összesen fél liter bor 

jár. De ha annyira szomjas, ott a vizeskancsó.
BIMI Vizet, azt nem. Az embert az különbözteti meg az 

állattól, hogy ha szomjas, borral oltogatja a benne izzó 
tüzeket. 

TESSZA Ha fel akarja rúgni a megállapodásunkat, fel is 
út, le is út. 

BIMI (meghunyászkodva) Jó, jó. Vegye úgy, hogy nem 
mondtam semmit. 

TESSZA Úgy szól az egyezségünk, hogy koszt, kvártély, 
de bor csak fél liter naponta. A maga érdekében. (Ma-
gukra hagyja őket.) Jó étvágyat!

MÁRKI (halkan) A szomszéd utcában van egy 
borospince.

BIMI Honnét tudod, mikor évek óta ki se tetted a lábad 
innét?

MÁRKI Amikor lelőtték a trónörököst, ott ittunk áldo-
mást a háborúra. „Megállj, kutya Szerbia!” Biztosan 
megvan még.

BIMI (kesernyésen nevet) Mikor volt az? Különben tény-
leg megvan az öreg Albecker italmérése. De nincs egy 
vasam se. Csak tartozásaim vannak. Olyan szegény va-
gyok, mint életemben még soha. (Undorral) tejeskávét 
akkor se iszom! 

MÁRKI Csak vegetálunk, barátom, vegetálunk. Az élet 
messzire elkerül minket. 

BIMI Te már a berendezéshez tartozol. Ha lebontanák 
ezt a házat, akkor is itt üldögélnél a romokon.
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MÁRKI Ne fesd az ördögöt a falra. Nekem nincs hová 
mennem. Mindenem oda van.

BIMI Nekem sincs.
MÁRKI (meglepetten) Neked? Hiszen családod van, fe-

leséged, kisjányod, ahogy mondani szoktad.
BIMI Olyan egyedül állok a világon, mint a kisujjam. 
MÁRKI Otthonod, dolgozószobád …
BIMI Ahol kikapcsolták az áramot, és csak gyertyával 

lehet világítani.
MÁRKI Na és? Nálunk sem volt villanyvilágítás a kas-

télyban. Boldogult nagybátyám és örökhagyóm, Isten 
nyugosztalja, olajos fáklyákkal világított.

BIMI Mikor volt az, barátom? Egy előző században.
MÁRKI Isten tudja, hogy mikor, a mohácsi vész után, az 

biztos.
KÜLDÖNC (újabb csokorral érkezik, amely azonos az 

előzővel) Kisztihand. Itt az új csokor. Hol a naccsága?
TESSZA (meglepetést színlelve előlép) Óh, a gavallérom! 

(Illegeti magát, mintha emlegetett titkos hódolója is jelen 
volna) Gyönyörű csokor, gyönyörű. (Lopva Bimire néz) 
Felviszem a szobámba. 

KÜLDÖNC Kérem, naccsága? Most már megkapha-
tom a spricceremet?

TESSZA Persze, persze. (Bort tölt, majd szódavizet rá.) 
Egy kisfröccs. Megérdemled, fiacskám. (Dudorászva 
kimegy a csokorral.)

MÁRKI Te, Bimi, ez a gyerek ugyanazt a csokrot hozta 
vissza.

BIMI Istenem, egy spriccer!
MÁRKI Azt hiszi, nem tudjuk, hogy önmagának küldeti 

minden nap a rózsákat.
BIMI Mi a csudának?
MÁRKI Így akarja felhívni magára a figyelmedet. Félté-

kennyé akar tenni téged.
BIMI Engemet? Inkább innom adna. Azzal jobban be-

lopná magát a szívembe. Kegyetlen asszony.
MÁRKI Szerelmes asszony. Ide hívott. Vendégül lát. Vi-

gyáz az egészségedre. Óv téged. 
BIMI Lárifári! A szerelem a fiatalok dolga. (Magához inti 

a küldöncöt.) Gyere csak ide, fiacskám!
KÜLDÖNC Mi tetszik, naccságos úr?
BIMI Akarsz egy pengőt keresni?
KÜLDÖNC Igenis, akarok, naccságos úr.
BIMI (elővesz egy négyrét hajtogatott papirost) Elviszed 

ezt a kéziratot Pestre, a Barátok terére, a Pesti Napló-
hoz. A szerkesztő ad érte egy utalványt. Kiváltod, levo-
nod a pengődet, a többit elhozod nekem. Megértetted?

KÜLDÖNC (kissé csalódottan) Igenis, visszatérek a 
pénzzel.

BIMI Akkor lódulj.
KÜLDÖNC Ezt még megiszom. (Kiissza az utolsó kor-

tyot, aztán elmegy.)
MÁRKI Ej, barátom! Nem kellene így tengődnöd. Hogy 

én ide jutottam, magam tehetek róla. Se kedvem, se te-
hetségem nem volt semmihez. De te…

BIMI Én?
MÁRKI Igen, te. Lehettél volna szolgabíró.
BIMI Ugyan már.
MÁRKI (nyomatékosan) Főszolgabíró!
BIMI Ne viccelj!
MÁRKI (már-már gúnyosan) Főispán.
BIMI (dühösen) Hallgass, te!
MÁRKI (magában) Mondj igazat, és betörik a fejed. 

(Hirtelen fellelkesülve.) Arra nem gondolsz, hogy meg-
szökj innét? 

BIMI Hová? Egy másik panzióba? Itt legalább nem áll-
nak elibém a számlával.

TESSZA (énekelve érkezik, a ruhájára tűzött vérvörös ró-
zsát igazgatja) „A szomszédban áll egy öreg eperfa / 
Barna legény epret eszik alatta.”

MÁRKI (meglöki a közönyös Bimit) Hallod?
BIMI Hallom hát, nem vagyok süket.
TESSZA (kicsit túljátssza a helyzetet) „Barna legény 

eszem azt a kis szádat / Adj egy csókot, majd meghalok 
utánad.” 

BIMI (tüntetően hátat fordít) 
TESSZA (vidáman forgolódik, és mindent elkövet, hogy 

felhívja magára Bimi figyelmét) „A háztetőn kelepelget a 
gólya / Csak kijönne a galambom egy szóra.”

MÁRKI (váratlanul folytatja a dalt) „Ha kijönne a kapu-
ba énhozzám / A csillagos eget is lehoznám” (mulatsá-
gosan elcsuklik a hangja)

TESSZA (meglepetten) Márki úr! Látott ebben a 
darabban?

MÁRKI Nemigen jártam én színházba. 
TESSZA A legkedvesebb szerepem. Itt adták a Budai 

Színkörben.
MÁRKI (újabb meglepetést szerezve) A gyimesi vadvirág.
TESSZA (áradozva) Ismeri? Gyönyörű darab. Amikor 

ezt énekeltem, úgy zokogtak a nézőtéren, mintha egy 
csapot nyitottak volna meg.

MÁRKI (oldalba böki Bimit) Kegyednek még ma is sike-
re lenne.

TESSZA (szomorúan) Húsz éve megfogadtam, hogy 
nem lépek többé színpadra.

MÁRKI No, és miért nem?
TESSZA Egyszer egy majálison berekedtem a nagy szél-

ben. Le kellett mondanom az előadást. A helyettem 
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beugró Tomcsányi Nusi ruháját meggyújtotta egy fel-
dőlt petróleumlámpa a színpadon. Másnap meghalt 
a Rókusban. (Kis szünetet tart) Akkor fogadtam meg, 
hogy abbahagyom. Volt egy kis megtakarított pénzem, 
és életjáradékért megvettem ezt a helyet.

MÁRKI Szomorú história.
TESSZA Kérdezze csak meg a barátját. (Bimi felé int.) Írt 

az esetről a lapokba, el is tettem a cikkeit. (Szemrehá-
nyóan.) Akkor még figyelemmel követte a pályámat.

BIMI Sokat írtam életemben. Mást se csináltam, csak ír-
tam, meg írtam, és írtam. Ha egymás után leterítenék 
a papírosokat, elérne a soruk a Szepességig, vagy talán 
Krakkóig, de az is lehet, hogy az Északi-sarkig.  

TESSZA De Tomcsányi Nusiról nem írt, csak rólam. 
Őbelé nem volt szerelmes, vén lókötő.

BIMI Nem emlékszem. Rég volt.
TESSZA (keményen) Rég. (Sarkon fordul, és kimegy.) Ide-

je az ebéd után nézni.
MÁRKI Megsértetted a háziasszonyunkat.
BIMI Csakhogy van egy kis szépséghibája a történetnek.
MÁRKI Nem volt tűz?
BIMI Tűz az volt. Leégett a fél díszlet, mire eloltották.
MÁRKI Nem halt meg a Tomcsányi Nusi?
BIMI Bizony, hogy meghalt. Nagy szenzáció volt. Na-

gyobb, mint az oroszok gorlicei áttörése.
MÁRKI Hát akkor?
BIMI Egy híres fezőr, egy nagy szélhámos vette neki ezt 

a házat végkielégítésül. Érted?
MÁRKI Na és? Én is vettem volna neki, ha abban a hely-

zetben vagyok.
BIMI Ebben a házban rejtegeti a gyermekét, Flórát, akit 

Hamvaskának becéz. A zárdából vette ki. Úgy vigyáz 
rá, mintha a maharadzsák kincsét őrizné. Kívülről zár-
ja rá az ajtót. Szegény gyerek.

MÁRKI Óh, barátom. Akkor már tudom, hogy miért 
vagy itt, miért vállaltad ezeket a zord feltételeket, hogy 
alig ihatsz.

BIMI Csak nem képzeled, hogy én… Ugyan. De ez bör-
tön egy ifjú leánynak.

MÁRKI Na és, mit akarsz csinálni? Kiszabadítani? 
Megszöktetni?

BIMI Látni szeretném. Legalább egyszer látni akarom. 
Addig nem megyek el innen.

MÁRKI Szerelmes vagy.
BIMI (legyint) Áh, szerelem. Attól fél, hogy visszaüt a 

bohémvér, hogy belőle is színészné lesz. Férjhez akarja 
adni. Tisztességesen.

MÁRKI És a gyerek apja? 
BIMI Nem lehet tudni, kicsoda. Nem árulta el senkinek, 

bizonytalanságban tartja a férfiakat. (Csendesen maga 
elé.) Akár még én is lehetnék.

(Tompa moraj hallatszik, távoli dübörgés, mintha ház-
falak dőlnének össze. Bimi és a Márki egy pillanatra 
megmerevednek.)

SZVOBODA (sietve beront) Hallották ezt? Üdvözlet az 
élőknek. Van már friss csapolás? 

MÁRKI Nemsokára itt az ideje.
BIMI (keservesen) De nem nekem.
MÁRKI Ne haragudj, csak azért lelkesedtem, mert a 

tizenegy órai csapolást szinte azonnal követi az ebéd.
SZVOBODA Úgy van, úgy van. Meglessük, hogy mit 

adnak föl máma ebben a csehóban.
BIMI Leshetem a három decimet. Jöhetne már az a fickó. 
MÁRKI Kapsz majd az enyémből.
BIMI Nem félsz, hogy kiesel őnagysága kegyeiből? 
MÁRKI Gondolod, hogy egyáltalán benne vagyok?
BIMI Akár benne, akár kívüle, inni azért kapsz tőle.
SZVOBODA Az ebéd előtti csapolás meghatározza a 

nap további részét, hatással van nemcsak a gyomor, ha-
nem a szív és az agy működésére is. Öltek már embert 
este azért, mert rossz volt a délelőtti ser.

MÁRKI De ismerős szöveg. Nem te írtad, Bimikém?
BIMI Lehetséges. Mondtam már, annyit írtam, hogy a 

szerkesztők, nyomdászok, könyvügynökök mind jól 
megéltek belőlem. Csak én mentem tönkre. Hát nem 
furcsa?

SZVOBODA (beleszagol a levegőbe) Paradicsommártás 
lesz a húshoz.

MÁRKI (legyint) Ha paradicsom, hát paradicsom. 
KÜLDÖNC (lihegve jön) Itt vagyok, naccságos úr!
BIMI Na, végre! Megtaláltad a szerkesztő urat?
KÜLDÖNC (szaporán szedi a levegőt) Igenis, megtalál-

tam, naccságos uram.
BIMI Adott utalványt?
KÜLDÖNC Előbb elolvasta a kéziratot.
BIMI Nofene. Ilyen rosszul áll a szénám?
KÜLDÖNC Utalványt aztán nem adott.
BIMI Hát akkor? Zsebből fizetett?
KÜLDÖNC Nem fizetett az egy krajcárt sem.
MÁRKI A disznó!
KÜLDÖNC Azt üzente, hogy a naccságos író úrnak 

úgyis annyi tartozása van a lapnál, hogy abból majd le-
vonja a honoráriumot.

BIMI (öklével az asztalra csap) Hogy az a mennydörgős 
istennyila csapjon bele!

MÁRKI Hát ez nem jött össze.
TESSZA (levesestállal érkezik) Az ebéd, uraim. Szvoboda 

úr, magára nem számítottam.
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SZVOBODA Megéhezik, ugye az ember a sok szaladgá-
lás után. Redakció, törvényszék, ítélethirdetés. Nyolc 
évet kapott a kampós botos szatír. A Szent Korona ne-
vében. Kapualjakban ácsorgott, és a botjával rángatta 
be magához a fiatalabb hölgyeket.

TESSZA Ne is mondja! Rémes! Be kellene zárni vala-
mennyi gazember férfit, ahány csak van még a világon.

MÁRKI (belenéz a levesestálba) Grízgaluska is van a 
levesben.

SZVOBODA És a nőkkel hogy állunk? Nekik milyen 
büntetést eszelne ki. Őket is bezárná? 

TESSZA (gyanakodva méregeti Szvobodát) Mit nem 
mond?

KÜLDÖNC (a söntéspultnál téblábol) Naccságos úr, 
kérem.

BIMI Mit akarsz, fiacskám?
KÜLDÖNC Nem kaphatnék legalább egy kisfröccsöt, 

ha már a pengőm kútba esett?
BIMI Tessza, drága! Legyen olyan jó, és adjon ennek a 

gyereknek, amit szeretne.
TESSZA Ha maga kéri. 
MÁRKI Egyél, Bimikém, mert inni sem kapsz.
BIMI Még csak az kéne. (Kimer magának egy kanállal a 

levesből.) Tulajdonképpen éhes is vagyok. (Megkóstolja 
a levest.) Egész jó ez a leves.

SZVOBODA Itt soha nem történik semmi. 
MÁRKI Szegény barátom, nagy gondban lehet, ha belő-

lünk akarna szenzációt kicsiholni.
TESSZA (egy tálcával kivonul, és eltűnik)
SZVOBODA Látták ezt? Tálcán viszi az ebédet 

valakinek. 
MÁRKI Láttuk. Van szemünk.
SZVOBODA  Állítólag van egy titkos lakója.
MÁRKI Persze. A lánya.
SZVOBODA Miért nem jön be ebédelni közénk? Beteg 

talán? Béna?
MÁRKI Az anyja rejtegeti.
SZVOBODA Talán csúnya? Sánta vagy púpos?
BIMI Olyan szép, mint a napfényes májusi reggel.
SZVOBODA (meglepetten) Honnét tudja? Látta már?
BIMI (sejtelmesen) Tudom, amit tudok.
MÁRKI (Bimi háta mögött kézjelekkel próbálja hallgatás-

ra inteni Szvobodát, de hiába.) 
SZVOBODA Ha a szimatom nem csal, itt valami titok 

lappang. Márpedig a szimatom nem szokott engem 
megcsalni.

TESSZA (üres tálcával jön vissza)
SZVOBODA Mit mondtam? Üres a tálca. Valaki oda-

benn megkapta az ebédet.  

BIMI Én viszont nem kaptam meg a déli boromat.
TESSZA (tölt egy pohárba) Tessék parancsolni! Ami jár, 

az jár. Ne mondja senki, hogy Tessza szomjaztatja a 
vendégeket.

BIMI (lassan, apró kortyokban engedi le a torkán, a többiek 
nézik) Ez jólesett.

KÜLDÖNC Naccságos uram, igazán nem szeretném 
zavarni, de egy pengőt tetszett ígérni.

BIMI Szűken mérik itt a bort. No, de lássuk a te dolgod, 
fiam. Figyeljél jól arra, amit mondok. 

KÜLDÖNC Igenis, naccságos úr.
BIMI Elmégy a lakásomra. Itt ez a névjegy, rajta a cím. 

(Átad egy névkártyát) Földszintes ház, nem lehet 
eltéveszteni.

KÜLDÖNC Igenis, nem fogom eltéveszteni.
SZVOBODA (otthagyja a többieket, és felfedezőútra indul)
BIMI Várj csak, még nem végeztünk. Nem kopogsz, 

nem csöngetsz be, hanem szépen bemégy a kapun. So-
sincs bezárva. (A zsebébe nyúl.) A kapualjban balra van 
egy kis ajtó, ez a kulcs nyitja. Egyenesen a szobámba 
jutsz. No, mondd el szépen, mit csinálsz!

KÜLDÖNC Nem kopogok, nem csöngetek, kulccsal 
bemegyek balra a kis ajtón.

BIMI Úgy van. Egyenesen a szobámba jutsz. Áll ott egy 
asztalka az ablak mellett. A fiókjában van egy ezüst 
cigarettatárca. Azt elhozod ide, nekem. Mindent 
megértettél?

KÜLDÖNC Ablak mellett asztal, abban ezüsttárca.
BIMI Értelmes fiú vagy. De nehogy zajt csapj, mert 

észrevesznek, és faggatni kezdenek, hogy hol vagyok. 
Megértetted?

KÜLDÖNC Igenis, olyan hangtalan leszek, mint egy 
tolvaj.

BIMI No, lódulj, Isten hírével.
KÜLDÖNC (magában) Ajtó, ablak, asztal, tárca. 

(Kimegy.)
MÁRKI Lehet, hogy utoljára láttad. Meglóg a tárcáddal.
BIMI Ez a gyerek? Holnap megint rózsákat hoz 

Tesszának.
MÁRKI Más is hozhatja.
BIMI Akkor befuccsoltam, barátom.
TESSZA (hozza a másodikat) Tessék, ura im!   A má so dik 

fogás. Főtt marha, paradicsommártással. (Szvo bodát 
keresi) Hová lett ez az alak?

MÁRKI A rózsacsokros gyerek?
TESSZA Dehogyis. Szvoboda úr.
BIMI Nem tudjuk. Mással voltunk elfoglalva.
TESSZA (izgatottan elsiet, miközben visszatér Szvo boda) 

No de, Szvoboda úr! Mit keresett a szobák körül?
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SZVOBODA Kegyelem szegény fejemnek. A gyomrom 
tönkrement ebben a sok szaladgálásban.

TESSZA (gyanakodva méregeti Szvobodát) Az asztalon a 
második fogás. Egyenek. (Újra kimegy.)

SZVOBODA Ami paradicsommártással jár együtt. 
Ugye, megmondtam. (Leül)

MÁRKI Merre járt, barátom? Egészen fölizgatta a 
há ziasszonyunkat.

SZVOBODA Ugye, megmondtam. Valaki tényleg buj-
kál odabenn. Vagy elrejtőzött. Vagy rejtegetik. Min-
denesetre az ajtó rá van zárva a madárkára. He-he. De 
rajtam nem fognak ki.

BIMI (dühösen) Kutatott utána?
SZVOBODA Miért, maga tud valamit róla? 
BIMI Ahhoz mi köze van az úrnak?
SZVOBODA Addig nem nyugszom, míg föl nem derí-

tem ezt a titkot. Az olvasókat minden ilyesmi érdekli.
MÁRKI (kissé epésen) Már az afféle titkok, amiket a ma-

gafajták gyártanak, ugye?
SZVOBODA Kérem, kérem, én nem bántottam az ura-

kat. Nem firtattam, hogy ön, márki úr, aki egy történel-
mi név viselője, miért üldögél ezen a helyen. Miért nem 
a felsőházban feszít? Miért nem az úri kaszinóban üti 
agyon a fölösleges idejét, ahelyett hogy…

BIMI (dühösen közbevág) Egy szót se többet, mert mind-
járt kihajítom innét!

SZVOBODA Kérem, kérem. Akár el is mehetek. Nem 
kívánnék az úrral lovagias ügybe keveredni. Tudom, 
hogy párbajban verhetetlen. 

BIMI Pimasz fráter.
MÁRKI És még hírlapírónak meri nevezni magát! 
SZVOBODA Bocsánat. Csak próbára akartam tenni az 

urak lovagiasságát.
MÁRKI Az sikerült.
BIMI No, akkor sziesztázok kissé. (Lassan távozik.)
SZVOBODA Mit mondott? Mit csinál?
MÁRKI Hallhatta. Sziesztázik.
SZVOBODA Olyan biztos ön ebben?
MÁRKI Hallja az úr, már megint kezdi?!
SZVOBODA Miért? Mi rosszat kérdeztem?
MÁRKI Magányra van szüksége.
SZVOBODA Úgy? Magányra?
MÁRKI Amiért ölni is tudna.
SZVOBODA (felkapja a fejét) Hogyan tetszett monda-

ni? Ölni?
MÁRKI Ő mondta. Szüksége van napi két-háromórányi 

egyedüllétre, mert különben biztosan megölne valakit.
SZVOBODA Érdekes. Nagyon érdekes. És valóban ma-

gányosan szokta tölteni ezeket az órákat?

MÁRKI Hogyan másként?
SZVOBODA Nincs valami kis liezon közte és a háziak 

között?
MÁRKI Nem tudom. Családi ügyekkel nem 

fog lal kozom. 
SZVOBODA Valakivel édes kettesben esetleg?
MÁRKI Nincsen okom kételkedni a barátom szavában. 

(Fenyegetően.) És jobban teszi az úr, ha ezt tudomásul 
veszi.

SZVOBODA Kérem, kérem. Az ön szava nekem elég.
MÁRKI Ismerjük mi egymást valahonnét?
SZVOBODA (körbetekint) Sokat tudok, sok emberről, 

olyanokról is, akik nem gondolják, hogy a titkaik bir-
tokában vagyok. 

MÁRKI Nocsak, még kiderül, hogy az úr valami 
titkosrendőr.

SZVOBODA (hirtelen nyugtalanná válik) Vendéglősné! 
Fizetek.

(Csend.)
SZVOBODA (pénzt rak az asztalra) Nem jön. Úgy lát-

szik, nagyon elfoglalt. He-he. Szvobodát akarják átver-
ni. Abból nem esznek. Még hallanak felőlem. (Távozik.)

MÁRKI Micsoda alak. (Felveszi a bankjegyet.) Tíz pen-
gő! Atyaisten. Ennyi pénz nincs is a világon. És az ef-
féléknek van a zsebükben. (Végigdől a kanapéján) Eh, 
jobb, ha én is ledőlök egy kicsit. Hosszú még a nap. Erőt 
kell gyűjtenem.

(Kis ideig csönd, aztán egyre közeledő dübörgés hallatszik. 
Mintha szélvihar csapkodna ajtókat, tépne le háztetőket. 
Bimi siet be.)

MÁRKI Már délután sem hagyják aludni az embert. 
Csak nem kezdték el máris a bontást?!

BIMI Micsoda álom! (Hitetlenkedve csóválja a fejét) 
Menyasszony volt a lányom. Pedig az nem jelent jót. Te 
is hallottad?

MÁRKI Mit?
BIMI Hát ezt a dübörgést. Mintha a rác templom tornya 

dőlt volna le.
MÁRKI Még lehet, hogy arra is sor kerül. 
BIMI Félek.
MÁRKI Mitől? 
BIMI Valami nagyon-nagyon rossz fog történni velünk.
MÁRKI Ne fesd az ördögöt a falra. Ennél rosszabbul 

már nem mehetnének a dolgaink.
BIMI Legalább ihatnék egy kortyot. De Tessza ilyenkor 

úgy alszik, hogy ágyúlövéssel se lehetne fölkölteni.
MÁRKI Nyugodt élet, jó álom. Száz évig fog élni.
BIMI És az italok be vannak zárva. Itt minden és min-

denki be van zárva.
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KÜLDÖNC (csapzottan érkezik vissza) Húúú…
BIMI Na, végre, megjött a felmentő sereg.
KÜLDÖNC (ziláltan leül) Naccságos…
BIMI Beszélj már fiam, hol a cigarettatárcám?
KÜLDÖNC (mély lélegzetet vesz, mielőtt belefog) Az 

nincsen.
BIMI Hogyhogy? Nem találtad meg a házat?
KÜLDÖNC Jaj, dehogynem. Nem lehet azt eltéveszte-

ni. Szemben van a Kéhli-kocsmával, sokszor vittem én 
oda hírlapot, szivart, ezt-azt.

BIMI Nem tudtál bemenni?
KÜLDÖNC (még mindig lihegősen) Nincs olyan ajtó, 

amin én ne tudnék bemenni. Különben is volt kulcsom, 
a naccságos úr adta, nem tetszik emlékezni?

BIMI Ne csűrd-csavard a szavaimat? Hol a tárca?
KÜLDÖNC Hát tárca az nincsen. Bementem én a kisaj-

tón, ahogy mondani tetszett, aztán kerestem a fiókban, 
kerestem a könyvespolcon, kerestem én mindenütt, de 
hisz alig volt hol keresni, semmi bútor nincsen abban 
a szobában az ágyon, a kisasztalon, meg egypár köny-
vön kívül.

BIMI (szigorúan) Fiú! Biztos vagy ebben? 
KÜLDÖNC Ne lássam többé az édesanyámat, ha ha-

zudnék a naccságos úrnak. Hanem, amikor keresgél-
tem a szobában, egyszercsak kinyílt az ajtó.

BIMI Tudtam, hogy lelepleznek, te ügyetlen. Mit mond-
tál a feleségemnek, hol vagyok?

KÜLDÖNC A naccságos úr feleségével én nem 
ta lálkoztam.

BIMI Hát csak nem a kisjányom jött elő a zajra?
KÜLDÖNC Nem ő, hanem valami mérnök.
BIMI (elképedve) Mérnök?
KÜLDÖNC Később úgy mutatkozott be. Előbb elka-

pott, rendőrt akart hívni. Azt hitte, betörő vagyok. 
Csak a névjegy, meg a kulcs győzte meg, hogy nem 
rossz szándékkal hatoltam be a házba. Így mondta.

MÁRKI Fuccs neki.
BIMI Kit találtál te az én házamban?
KÜLDÖNC Jaj, nagyon erős keze van annak az ember-

nek, még most is érzem a nyakamon a fogását.
MÁRKI (halkan) Bimikém, hogy úgy mondjam, házas-

ságtörés esete forog fenn.
BIMI Hallgassál!
KÜLDÖNC Így megúsztam rendőr nélkül. De azt 

mondta az az úr, ha még egyszer meglát a környéken, 
hát ellátja a bajomat. Tessék mondani, hogy vigyek én 
ezután újságokat a Kéhlibe?

BIMI Legnagyobb bajod ez legyen. De mi lett a 
cigarettatárcámmal?

KÜLDÖNC Ja, azt beadták az óbudai zálogházba. Ki 
kellett fizetni a fűszeres és a hentes számláját.

MÁRKI Na, tessék, annak is lőttek.
BIMI Hallgassatok! … Elég volt! … Vége. … Nem csi-

nálom tovább.
MÁRKI Mit nem csinálsz tovább, drága barátom? 
TESSZA (Ruháját igazgatva megjelenik, meglepve látja a 

Küldöncöt) Hát te? Mit keresel itt ilyenkor?
KÜLDÖNC Én sajnos semmit se keresek. Reggel ugyan 

ígértek nekem egy pengőt, egész nap szaladgáltam is 
utána, de egy árva garast se kaptam.

BIMI Várjál, fiacskám! (A mellényzsebébe nyúl, kivesz egy 
aranyosan csillogó pénzdarabot) Ne mondd, hogy üres 
kézzel engedtelek elmenni. Szerencsepénzem volt, de 
nekem már nincsen szükségem rá. Úgyis elhagyott a 
szerencsém, ahogy minden más. Nesze, fogd, a tiéd!

TESSZA (elképedve) Egy Napóleon-arany!
KÜLDÖNC (boldog örömmel) Köszönöm, köszönöm, 

naccságos uram. Hogy fog örülni az édesanyám! 
(Elrohan.)

BIMI Még Szemere Miklóstól kaptam egy futam után, 
amikor megnyerte egyik lovával a nagy bécsi derbyt.

MÁRKI Ezt nevezem gavallériának.
BIMI Mindegy már. Tudod, azon tűnődöm, mikor volt 

jó dolog élni? A millennium idején, amikor betévedtem 
ebbe a városba? Vagy kilencszázhétben-nyolcban, mi-
kor enyém volt a világ? Ragyogó nők vettek körül, hi-
telem volt mindenütt, egészségem, mint a vas. Meny-
nyit írtam, mire eljutottam odáig? És mi maradt a sike-
reimből? Semmi. Mindenkinek adósa lenni, cudar do-
log ez. Jobb nem gondolni rá. Tessza! Kérem az esti há-
rom decimet.

TESSZA Várjunk még azzal, hiszen nincs még 
vacsoraidő.

BIMI Nem a vacsorát kértem, hanem az esti boromat.
TESSZA Újólag emlékeztetem barátom, a megállapodá-

sunkra. Ital csak ételhez jár.
BIMI Mit bánom én, hozza akkor a vacsorámat, de adjon 

innom. Szomjas vagyok! Tudja, mi az?! Szomjazom.
TESSZA Mindjárt hozok egy palack szolyvai 

ásványvizet.  
MÁRKI Milyen nap van máma?
BIMI Honnét tudjam.
TESSZA (egy palack vizet tesz Bimi elé) Szombat. Tessék, 

a víz. 
MÁRKI (lassan feltápászkodik, összehúzza magán a ko-

pott köntöst) Akkor ma versenynap van, ugye?
BIMI Nem mindegy az nekünk? (Tesszához) Kell a fe-

nének a vize!
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TESSZA (dühösen Bimihez) Háládatlan fráter! Vegye tu-
domásul, hogy leveszem a kezemet magáról. Fel is út, le 
is út. Menjen, ahová akar. (Kimegy)

MÁRKI Még kiérek az utolsó futamokra.
BIMI (elképedve) Lóversenyre akarsz menni?
MÁRKI Én is szerencsét próbálhatok, nem?
BIMI Évek óta ki sem tetted innét a lábad.
MÁRKI Azért még odatalálok. (Félrevonul)
BIMI Még ilyet! Ő és a lóverseny? 
(Kintről magányos hegedűszó hallatszik. Kissé hamisan 

játszik valaki a hangszeren, a Csárdáskirálynő valamelyik 
elnyűhetetlen dallama hangzik a vonója alól.)

BIMI Szegény ördög! Már be se meri ide tenni a lábát. 
Persze odakinn talán adnak neki pár fillért, valami va-
csorára valót. Játssz, játssz! Ne hagyd abba! (Ujjaival 
vezényli a zenét.)

MÁRKI (kacagva jön vissza) Bimikém! (Nevet) Mégse 
mehetek a lóversenyre. Kihíztam az egyetlen nadrágo-
mat. Gatyában mégsem állíthatok oda.

BIMI Mi a csudának mentél volna? Utoljára is elveszítet-
ted mindenedet.

MÁRKI (ledől a kanapéra) Neked akartam egy kis pénzt 
nyerni. 

BIMI (meghatottan) Nekem?
(Kb. itt marad abba a kinti hegedűszó.)
MÁRKI De most már nem mozdulhatok ki innét. Eddig 

az éltetett, hogy egyszer elmegyek valahová. Hogy tör-
ténik valami csoda, és kijutok innen. (Az asztalra csap) 
Nadrág nélkül fognak eltemetni. (Kesernyésen kacag) 
Te, Bimi, hogy fogok kinézni gatyában a ravatalon? 
Fázni fogok a családi kriptában. 

BIMI Most kellene még élni, amíg itt vagyunk.
MÁRKI (rezignáltan) Igen, most.
BIMI (kiabálva) Emberhez méltó életet akarunk élni!
MÁRKI (beletörődve) De amíg nem lehet, alszom egy 

kicsit. (Elnyúlik a kanapén.)
BIMI Aludni, igen, az is egy megoldás, és átálmodni 

magunkat egy szebb és jobb világba, ahol szeretet 
van, megbecsülés… áh, mit ábrándozom itt, aludni 
kell, tényleg. (Könyökére támasztja a fejét, és lehunyja a 
szemét.)

(Rövid szünet, hangeffekt után, álomszerűen, kis 
megszakításokkal.)

BIMI „Az a baj, hogy én annyit értek az élethez, mint egy 
gyerek. Nem tudom a titkát annak, hogyan kell visel-
kedni, hogy mit kell mondani, hogy kell boldogulni. 
Nekem tulajdonképpen egy kertben kellene ülnöm, 
vagy egy kórházban, és tervezni, csak tervezni, csak 
tervezni. Mert amint cselekedetekre kerül a sor, rögtön 

elhibázom a dolgot. Melléütök a szegnek.”
HAMVASKA (belép és a félálomban lévő Bimihez fordul) 

Maga, maga az?
BIMI (felemeli a fejét) Kisjányom! (Elbűvölve nézi a 

lányt.)
HAMVASKA (Bimi elé borul) Maga… maga az apám?
BIMI (mint fent) Kicsi, kicsi lányom. 
HAMVASKA (átkulcsolja Bimi lábát) Tudtam, min-

dig tudtam, hogy egyszer találkozni fogok magával. 
Anyácskám hiába mondta, hogy az én apám meghalt. 
(Felnéz a férfire) Mindig ilyennek képzeltem álmaim-
ban. Magas, erős, kicsikét ritkul a haja, de szép, nagyon 
szép férfi. (Bimi ölébe ül) 

BIMI Hallgass, ne mondj semmit!
HAMVASKA Hallgatok, ha úgy kívánja. A kedvéért 

mindent megteszek.
BIMI (finoman szájon csókolja a lányt)
HAMVASKA (meglepődik, de nem áll ellent)
BIMI (kibontakozik az ölelésből, és a térdén ringatja a 

lányt) Édes kicsi angyal. 
HAMVASKA Mi ez a titokzatos üzenet? Hová akar vin-

ni engem?
BIMI (nem szűnő áhítattal) Sehová, gyermekem.
HAMVASKA Itt maradunk ebben a házban? Tudtam 

ám, hogy ide költözött. Hiába tartanak bezárva, min-
dent megtudok. Az én apám híres ember, nagyon híres. 
A zárdában, ahonnét két hete hozott haza anyácskám, 
olvastuk ám a becsempészett lapokat. A lányok nagyon 
irigyeltek engem. Eltettem egy novelláját. Itt őrzöm a 
szívem alatt. (Elővesz egy négyrét hajtott lapkivágatot.) 

BIMI (kezébe veszi a kitépett újságlapot, olvas) „A fékte-
len szenvedély történetéből.” (Merengve.) Nem olyan 
régen írtam.

HAMVASKA Mindenki elolvasta, és olyan, de olyan 
büszke voltam. Ugye, azért jött, hogy velünk éljen.

BIMI Lehetséges. Igen, kezdem azt hinni, hogy azért 
vetett ide a sors, hogy itt éljem le hátralévő napjaimat.

HAMVASKA Jaj, de jó lesz együtt. És ugye kimozdu-
lunk innét. Elutazunk valahová, messzire.

BIMI Igen, messzire.
HAMVASKA Annyit ábrándoztam erről. Hogy eljön 

értem, kiszabadít, elmegyünk innen. A zárdában töm-
jénszag volt, itt meg konyhaszag, és mind a két helyen 
zárva volt az ajtó. 

BIMI Édesanyád jót akar neked. Te még nem tudod, mi-
lyenek a férfiak.

HAMVASKA A férfiak lovagiasak. Kezet csókolnak, és 
virágot vesznek a nőknek. 

BIMI Gyermekem, te nem ismered a világot.
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HAMVASKA Ugye, ugye apám, megtanít engem 
mindenre?

BIMI Késő. Késő van már.
HAMVASKA Előttünk a világ. Mikor indulunk? Ti-

tokban már megírtam a búcsúlevelemet az anyámnak. 
Meg kell, hogy értse. Elmegyünk innen.

BIMI (mintha álomból ébredne) Nem megyünk sehová.
HAMVASKA Neeem? Akkor miért írta nekem azt, 

hogy legyek útra készen? Várni fog rám.
BIMI Kislányom, én nem írtam neked ilyesmit. Semmit 

sem írtam neked.
HAMVASKA Bárhová követem, apám, csak egyszer 

kijussak innen. E ház nekem börtönöm. Mióta haza-
jöttem a kedvesnővérektől, kulcsra zárva tartanak itt 
engem. Ha maga nem csempészi be a szobám kulcsát, 
most odabenn kuksolok.

BIMI (megrökönyödéssel) Én? A szobakulcsodat?
HAMVASKA Azt írta a levelében, hogy kocsival vár, le-

gyek útra készen. Itt vagyok. (Feláll) Mehetünk.
BIMI (balsejtelemmel) Mit beszélsz? Levelet kaptál? … 

Ki lehetett az? … Csak az a firkász szaglászott odabenn. 
HAMVASKA Akkor indulunk?
BIMI Menj vissza szépen a szobádba, gyermekem.
HAMVASKA (döbbenten) Maradjak a börtönömben?! 

Ezt mondja nekem az apám?
BIMI Nem én vagyok az apád, gyermekem.
HAMVASKA Nem az apám? … Akkor kicsoda maga? 

… Istenem, hol lehet ő? … Biztosan odakint vár, lát-
tam az ablakból a kocsit, igen, igen, ott van kint … 
(Kirohan.)

BIMI (kiáltva) Állj! Állj meg! A vesztedbe rohansz! … 
Tessza! Szökik a lány!

MÁRKI (a kiáltozásra felébred, feltápászkodik a kanapé-
ról) Már megint mi ez a ricsaj? Percnyi nyugalma sem 
lehet az embernek?!

BIMI Megszökött a Tessza lánya!
MÁRKI Mi? Micsoda? Hát tényleg itt volt a házban?
TESSZA (berohan) Mi történt? Mi van? 
BIMI Most szöktetik meg a lányát.
TESSZA Flóra! Kislányom! … Hol vagy? … Úristen! 

Nyitva az ajtó. Hogy történhetett?! (Kimegy.)
MÁRKI Hipp-hopp! Kirepült a madárka.
BIMI Kirepült. Annak az átkozott firkásznak a keze lehet 

benne. Mindvégig gyanús volt nekem, hogy minek jár 
ide annyit.

MÁRKI Hihetetlen, hogy az az alak, meg ez a fiatal lány.
BIMI Csak nem gondolod, hogy ő? Valakinek a megbí-

zásából tett mindent. Levelet írt a lánynak az apja nevé-
ben, akit sosem látott.

MÁRKI Az apja nevében?
BIMI Igen, hogy az apja itt várja őt, a fogadóban. Így 

lehetett.
MÁRKI Na, tessék. Ha nincs szenzáció, hát csinálnak 

egyet.
BIMI Nem szenzáció ez, hanem tragédia. (Merengve.) 

Olyan volt a csókja, mint a tejszínes málna. (vagy:  
Olyan volt a hangja, mint a májusi madárdal.)

MÁRKI Te… te megcsókoltad? (vagy: Te… te beszéltél 
vele?)

TESSZA (zokogva, csapzottan tér vissza) Jaj, istenem! 
Mondja meg nekem valaki, hogy mi történt itt? 

BIMI Megszöktették. Körmönfont ravaszsággal meg-
szöktették. Úgyszólván a szemünk előtt szőtték a hálót. 
(Felkiált.) Hogy mi mekkora marhák voltunk! Nem 
vettük észre. Annak a zugújságírónak a keze van a do-
logban. De megszorongatom ám a nyakát. Utána me-
gyek, és kiszorítom belőle a lelket is. 

MÁRKI Nekem kezdettől fogva gyanús volt.
TESSZA (összetörten leroskad egy székre, az asztalra bo-

rul, sír) Rettenetes, megszöktették, elrabolták.
BIMI (halkan) Kiröppent a madárka a fészekből.
MÁRKI Bottal üthetik a nyomát.
TESSZA Azért hoztam haza, hogy tisztességgel férjhez 

adjam egy vagyonos fiatalemberhez.
BIMI Másképpen kellett volna bánni vele, nem így 

bezárva.
TESSZA Hallgasson. Nem tudja, mi mindent tettem 

érte, dolgoztam, hogy a jövője rendben legyen. Hogy 
jobb sorsra jusson, mint én, akit otthagytak a férfiak.

BIMI Egy pillanatig tényleg úgy éreztem, hogy az én 
lányom. 

MÁRKI (kissé gyanakodva) Teljesen ártatlan vagy a 
szöktetésben?

BIMI Ne viccelj már!
TESSZA Tessék, igyon, igyanak, amennyit csak akar-

nak. Kinyitom a pincémet, igyák le magunkat. Engem 
már nem érdekel. 

BIMI Mulatni szeretnék, hol az a cigány? Egy vad nótát 
a fülembe. Nincsen tovább. El kell menni, el kell menni 
innen. 

MÁRKI Mégiscsak az a kislány tartott itt téged.
BIMI Folyton menekülni, mindig odébbállni, elátkozott 

hajósként bolyongani egyik kikötőből a másikba. Ez az 
én életem, pajtás. 

MÁRKI Tényleg elmész?
BIMI El.
MÁRKI Hiányozni fogsz. Olyan jókat hallgattunk 

együtt. Veled lehetett a legjobban csendben lenni.
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BIMI Megszokod majd nélkülem a hallgatást. Tessza! 
Isten vele.

TESSZA Isten vele! Menjen, csináljon, amit akar, éljen 
ahogy tud. 

MÁRKI Én már nem tudok elmenni innen sehová.
BIMI Különös. … Mindig a kocsmákban találtam érző 

szívekre.
(A Márki és Bimi kezet szorítanak, megölelik egymást. Bimi 

kimegy.) 
TESSZA (fölnéz) Mi lesz ezután? Maga is itt hagy?
MÁRKI Ugyanaz lesz, ami eddig. Én maradok.
TESSZA Megszökött, elrabolták tőlem.
MÁRKI Majd életjelet ad magáról, vagy onnan is meg-

szökik, vagy Bimi visszahozza.
TESSZA Gondolja? … Gondolod?
MÁRKI Igen. (Kis szünet) Megéheztem.
TESSZA Maradt egy kis főtt marha délről. 

Megmelegítem. 
MÁRKI És ha találna… ha találnál nekem… egy 

nadrágot.
(Egymásra néznek, nem mozdulnak, hallgatnak. )
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