
Ur KÖRSBÄRSTRÄDGÅRDEN av Anton Tjechov (översättning från engelska Niklas Hald) 

 

LOPACHIN 

Om körsbärsträdgården är såld? 

Ja, det är den. 

Och vem köpte den? 

Jag! 

Jag köpte körsbärsträdgården! Vänta, mina damer och herrar, huvudet snurrar, jag kan inte prata. 

När vi kom till auktionen var Deriganov redan där. Leonid Andrejevitj hade bara femton tusen rubel, 
och Deriganov bjöd direkt trettio tusen över inteckningarna. Jag förstod vad som höll på att hända 
och bjöd fyrtio! Han gick upp till fyrtiofem, jag lade femtiofem. Alltså, han höjde med fem och jag 
höjde med tio… Till sist tog det stopp. Jag bjöd nittiotusen över inteckningarna och fick sista budet. 
Nu är körsbärsträdgården min. Min! 

Herregud, körsbärsträdgården är min! Säg att jag är full, eller galen, att jag drömmer… 

Skratta inte åt mig! Om min far och min farfar kunde stiga upp från sina gravar och se på alltihop, se 
hur deras Jermolaj, deras pryglade och obildade Jermolaj, han som fick springa barfota i snön om 
vintrarna, hur just den Jermolaj har köpt den mest fantastiska gård som finns i hela världen.  

Jag har köpt den gård där min far och farfar var slavar, där de inte ens släpptes in i köket. Jag sover, 
det är bara en dröm, en illusion… Det är en produkt av min fantasi, insvept i en okänd dimma… 

Hon kastade nycklarna, hon vill visa att hon inte längre har hand om det här huset… 

Nå, det är som det är. 

Hej, musikanter, spela, jag vill ha musik! Kom och se när Jermolaj Lopachin prövar sin yxa på 
körsbärsträdgården, kom och se hur träden faller! Vi ska bygga sommarställen här och våra barnbarn 
och barnbarnsbarn kommer få ett nytt liv just här. Spela på, musik! 

Men varför, varför gjorde ni inte som jag sa? Kära, kära ni, det är försent nu. 

Åh, om allt bara var över, om bara våra orättvisa, olyckliga liv kunde vara annorlunda. 

Vad är det nu? Hallå, orkestern, spela på bara! Gör som jag säger! Körsbärsträdgårdens nye ägare är 
här! 

 


