
AUDITIONTEKST - ROXANNE / CYRANO 

ROXANE: 

 (vender sig , går hen til ham)  

Åh, er det dig Cyrano!  

CYRANO:  
(muntert)  

Ja, jeg er kommet for at besnakke dine liljer og besynge dine roooser... Men, 
jeg ser at du har fået brev .. fra den unge tilbeder? - Det er .. interessante gloser?  

ROXANE: 

Han skriver så smukt. Han er åndrig i en grad - du ikke gætter!  

CYRANO: 

Er han virkelig SÅ åndrig? 

ROXANE: 

...Mer ́end du selv... kære fætter! 

CYRANO: 

Sikkert!... Men sig mig ... digter han? 

ROXANE:  

Hør blot: “Jo mere du vil tage af mit stakkels knuste hjerte - jo mere har jeg tilbage” 

CYRANO: 

Ah -ha!  

ROXANE:  

Eller dette: “ Jeg lider, men der hører et hjerte til at lide. - Mit har du taget fra mig - 
giv mig dit i stedet.”  
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CYRANO:  

Snart har han for meget hjerte - og snart - har han for lidt! - Han er svær at gøre 
tilpas, hva’?  

ROXANE: 

Du driller ..... Du er nok jaloux?  

CYRANO:  

Hv..hvordan?  

ROXANE:  

På en digter, der kommer dig på tværs..... Hør blot disse ømme vers: (Hun 
fremsiger på melodien)  

“Ja det er kærlighedens kys  
skrevet ned med pæn og blæk -         og 
kræver at kærlighedens kys  
engang bliver læst af dine læber”  

CYRANO:  
(tilfreds) 

 Jahh... det er da....  

ROXANE: 

...Han er en mester!  

CYRANO:  
(beskedent)  

...Nåhhhja!  

ROXANE:  

Hvis du ser ham, Cyrano..Kunne du ikke be ́ham møde mig!.. Her i haven .. i aften?  

DUENNAEN:  
(ophidset ind)  

Greven kommer! Monsieur de Guiche! (løber hen og får fat i Cyranos arm. Hun 
skiftevis trækker og puffer ham ud)  
Skynd Dem! Greven må ikke se Dem her! ... Han kunne få helt forkerte tanker!  

ROXANE:  

Hun har ret Cyrano! Du må hellere gå! Greven er forelsket i mig... og uhyre følsom... 
og magtfuld ! Hvis han ser dig her… så ..! 
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