
POLLY AUDITIONTEKST 

POLLY 
God eftermiddag, hr. Berger.  

JOHN 
Hvem er De? Hvordan kom De nu ind?  

POLLY 
Nåeh, det var nu ikke så svært. Mine søstre og jeg kommer 
og går overalt. Men normalt i en mere 'luftig' tilstand.  

JOHN 
(tror det er en morsomhed)  

De ser mig nu ellers temmelig... kropslig ud.  

POLLY 
GØR jeg? Tak! Normalt må jeg jo aldrig få kroppen med, 

far er jo lidt gammeldags. Men jeg fik lov fordi jeg lige 
er fyldt rundt. Femogtyvehundrede år.  

JOHN (tror hun er fuld)  

2500? Tillykke. Sig mig, drikker De altid så tidlig på 
dagen?  

Hun rejser sig og flirter lidt med ham.  

POLLY 
Og jeg vil så gerne vide, hvordan jeg virker på en mand.  

JOHN 
De kan godt spare Dem, frøken. Jeg er godt gift.  

POLLY (skuffet)  

Er De?  

JOHN 
Nåja, godt og godt, men jeg er... vi er... det er 

kompliceret.  

POLLY 
Æv. Jeg havde ellers sådan håbet, vi skulle forelske os 
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og... 
(får øje på et billede af Harry)  

Åååh, hvem er han? Han ligner Adonis.  

JOHN 
Ham dér, det er Harry. Ham skal De passe lidt på.  

POLLY (nysgerrig)  

Hvordan passe på?  

JOHN 
Ved De hvad frøken, jeg har frygtelig travlt og...  

POLLY (afbryder)  

Det ved jeg. De mangler 2. akt til Deres musical. Og det 
skal jeg nok hjælpe Dem med.  

JOHN 
Jeg har ikke bedt om Deres hjælp frøken... frøken?  

POLLY 
Polyhymnia. Og jo, De har. På museet her til formiddag.  

JOHN 
(tror han forstår, griner)  

Åååh, nu er jeg med. Harrys skøre tante har sendt Dem. 
Meget morsomt! (leder hende mod døren) 

Men De kan hilse hende og sige, at jeg ikke har brug for 
en assistent.  

…Hør, kan De også høre klavermusik?  

POLLY 
Lad os så komme i gang.  

JOHN 
Jajaja, her er pludselig noget, der mangler bare en tekst 

om... om...  

POLLY (overtager, drømmende)  

Side  af 2 3



Om en kvinde, der vil more sig, danse og finde 
kærligheden. Jeg vil være som de andre smukke kvinder. 

Olympen er SÅ langt bagud rent modemæssigt. Tænk, jeg har 
gået i den her gamle las i årtusinder.  

JOHN  

Jamen, De er jo gudinde?  

POLLY 
Jeg vil være kvinde! Når jeg nu endelig har fået kroppen 

med, så vil jeg også have noget ud af det: dejlige 
kjoler, spise på restaurant, danse til den lyse morgen... 

og kysse!  
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