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MARIA	  
Moder!	  Nu	  sang	  vi	  begge	  så	  højt	  vi	  kunne.	  
	  
ABBEDISSEN	  
Du	  har	  ret,	  sådan	  er	  den	  sang.	  
	  
MARIA	  
Jeg	  får	  det	  altid	  bedre,	  når	  jeg	  synger	  den.	  Hvor	  har	  De	  lært	  den?	  
	  
ABBEDISSEN	  
Jeg	  er	  også	  født	  oppe	  i	  bjergene.	  

Hun	  rejser	  sig	  og	  går	  mod	  KS,	  vender	  sig	  så	  om.	  
Men,	  Maria,	  selv	  om	  du	  havde	  kigget	  over	  klostermuren,	  så	  var	  du	  alligevel	  ikke	  parat	  
til	  at	  leve,	  som	  vi	  lever,	  vel?	  
	  
MARIA	  
Nej.	  Men	  jeg	  beder	  -‐‑	  og	  jeg	  prøve	  så	  godt	  jeg	  kan,	  at	  blive	  mere	  parat.	  
	  
ABBEDISSEN	  
Maria.	  Sig	  mig,	  hvad	  er	  det	  vigtigste,	  du	  har	  lært	  her	  hos	  os?	  
	  
MARIA	  
Jeg	  har	  forsøgt	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  er	  Guds	  vilje,	  og	  følge	  den.	  
	  
ABBEDISSEN	  
Også	  selvom	  det	  er	  svært?	  
	  
MARIA	  
Ja.	  
	  
ABBEDISSEN	  
Den	  kjole,	  du	  havde	  på	  da	  du	  kom	  hertil…	  Hænger	  den	  stadig	  i	  dit	  skab?	  
	  
MARIA	   	  
Nej,	  den	  er	  nok	  blevet	  givet	  til	  de	  fattige.	  Søster	  Margarette	  sagde,	  at	  når	  vi	  trådte	  ind	  
i	  klostret,	  skulle	  vores	  eget	  tøj….	  Hvorfor	  spørger	  De?	   	  
	  
ABBEDISSEN	  
Maria.	  Det	  ser	  ud	  til,	  at	  det	  er	  Guds	  vilje,	  at	  du	  skal	  rejse.	  
	  
MARIA	   	   	   Rejser	  sig.	  
Rejse?	  Rejse	  væk	  herfra?	  Åh	  nej,	  Moder,	  jeg	  ber’	  Dem!	  Nej!	  
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ABBEDISSEN	  
Kun	  for	  en	  tid,	  Maria.	  
	  
MARIA	  
Abbedissen	  må	  ikke	  sende	  mig	  væk!	  Jeg	  vil	  være	  her.	  Det	  her	  er	  mit	  liv.	  
	  
ABBEDISSEN	  
Men	  er	  du	  klar	  til	  det?	  Hvis	  du	  vendte	  tilbage	  til	  verden	  udenfor,	  så	  kunne	  du	  måske	  
komme	  tilbage	  til	  os	  efter	  et	  stykke	  tid,	  og	  måske	  ville	  du	  så	  vide,	  hvad	  vi	  forventer	  af	  
dig,	  og	  at	  vi	  forventer	  det.	   	   	  
	  
MARIA	  
Jeg	  véd	  hvad	  De	  forventer,	  Moder.	  Og	  jeg	  skal	  nok	  klare	  det.	  Det	  lover	  jeg.	  
	  
ABBEDISSEN	  
Maria.	  
	  
MARIA	  
Hvis	  det	  er	  Guds	  vilje.	  Hvor	  skal	  jeg	  hen?	  
	  
ABBEDISSEN	   	   	   	  
Der	  er	  en	  familie…	  En	  familie	  med	  syv	  børn…	  
	  
MARIA	  
Syv!	  
	  

ABBEDISSEN	  begynder	  at	  skrive	  adressen	  ned.	  
	  
ABBEDISSEN	  
Du	  holder	  jo	  af	  børn,	  Maria.	  Du	  er	  god	  til	  dem.	  De	  mangler	  en	  guvernante	  indtil	  
september.	  
	  
MARIA	  
September	  !	  
	  
ABBEDISSEN	  
Kaptajn	  von	  Trapp	  venter	  dig	  i	  eftermiddag.	  Han	  er	  kaptajn	  i	  flåden.	  Kejseren	  har	  
dekoreret	  ham	  med	  Maria	  Theresia-‐‑medaljen	  for	  hans	  indsats	  i	  krigen.	  Han	  er	  
national	  helt,	  han	  er	  enkemand	  –	  og	  et	  udmærket	  menneske.	  
	  
MARIA	  
En	  kaptajn	  i	  Flåden	  !	  Han	  er	  sikkert	  frygtelig	  streng.	  
	  
	  


