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Du behöver inte läsa hela pjäsen utan kan utgå från scenen som en fristående text. Du får byta kön
på rollerna och ändra personliga pronomen. Du får stryka eller korta i texten. Provet ska vara max 3
minuter långt.

Andrej
Olga… vad bra.
Nu är Masja här, och Irina är här, så bra då - då kan vi tala ut ordentligt och en gång för alla. Jag
ska bara säga det här så går jag sen. Med detsamma...
För det första så har ni någonting emot Natasja, som är min hustru, och det har jag märkt från
första stund efter att vi gifte oss. Natasja är en underbar och hederlig människa, ﬁn, och ärlig - det
är min åsikt.
Jag älskar och respekterar min hustru, förstår ni det, respekterar, och jag kräver att andra också ska
respektera henne.
Jag upprepar, hon är en ärlig och ﬁn människa, och alla era invändningar, ursäkta,
det är bara dumheter.
För det andra så är det som om ni var missnöjda för att jag inte är professor och inte ägnar mig åt
vetenskap. Men jag arbetar på landstinget, jag är medlem av landstingsstyrelsen, och jag anser att
det arbetet är någonting lika heligt och upphöjt som att arbeta inom vetenskapen. Jag är medlem
av landstingsstyrelsen och stolt över det, om det är så att ni vill veta...
För det tredje... Det är en sak till jag vill ta upp... Jag har intecknat huset utan att be om er
tillåtelse... På den punkten har jag burit mig illa åt, ja, och jag ber er förlåta mig. Det var mina
skulder som ﬁck mig till det... trettiofemtusen... Jag spelar inte kort längre, det är länge sen jag
slutade med det, men det viktigaste som jag kan säga till mitt försvar är att ni är ﬂickor, ni får
pension, medan jag inte haft några... intäkter, så att säga...
Det är ingen som lyssnar. Natasja är en utmärkt och hederlig människa.
När jag gifte mig trodde jag att vi skulle bli lyckliga... vi skulle bli lyckliga allesammans... Men
herregud...
Kära systrar, älskade mina systrar, tro inte på mig, tro inte på mig...

