
Hun viser mig ikke den mindste opmærksomhed. Jeg er grim,
uinteressant, der er ikke noget romantisk ved mig, og hvis
hun gifter sig med mig, så er det alene af beregning ... for pen-
genes skyld! ...
JULIJA – Grim ... Du forstår ikke dig selv.
ZJELTUKHIN – Nå ja, er jeg da blind? Mit skæg gror her på
halsen og ikke som hos andre mennesker ... Og mine bak-
kenbarder, fanden må vide, hvad ... næsen ...
JULIJA – Hvorfor holder du dig om kinden?
ZJELTUKHIN – Det gør igen ondt her under øjet.
JULIJA – Det er også lidt hævet. Lad mig kysse dig, så går det
over.
ZJELTUKHIN – Tåbeligt!

Orlovskij og Vojnitskij kommer ind.

Scene 2
De samme samt Orlovskij og Vojnitskij.

ORLOVSKIJ – Manjúnja*, hvornår skal vi spise? Den er over to.
JULIJA – Men gudfar, Serebrjakóvs er ikke kommet endnu!
ORLOVSKIJ – Hvor længe skal vi vente på dem? Jeg vil ger-
ne spise, min skat. Det vil Jegór Petróvitj også.
ZJELTUKHIN (til Vojnitskij) – Kommer de andre?
VOJNITSKIJ – Da jeg kørte, var Jeléna Andréjevna ved at
klæde sig på.
ZJELTUKHIN – Så kommer de sikkert snart.
VOJNITSKIJ – Man kan ikke sige noget med sikkerhed.
Pludselig får vores general et anfald af podagra* eller en gril-
le griber ham – og så bliver de hjemme.
ZJELTUKHIN – Så lad os da spise. Hvorfor vente? (Råber).
Iljá Iljítj! Sergéj Nikodímytj!

Ind kommer Djadin og to-tre gæster.
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Scene 3
De samme samt Djadin og gæsterne.

ZJELTUKHIN – Værsgo at tage for jer af retterne. Velbe-
komme jer! (Ved bordet med zakuskaer). Serebrjakóvs er ikke
kommet, Fjódor Iványtj, og Skovtrolden heller ikke ... De har
glemt os!
JULIJA – Gudfar, vil du have vodka?
ORLOVSKIJ – Kun en lille smule. Sådan der ... Det er nok.
DJADIN (sætter en serviet fast ved halsen) – Hvor er det et her-
ligt sted, De har her, Júlija Stepánovna! Om jeg kører hen
over Deres marker, om jeg vandrer i skyggen i Deres have, om
jeg ser på dette bord, så ser jeg overalt den mægtige kraft fra
Deres troldomshånd. På Deres sundhed!
JULIJA – Der er mange ubehageligheder ved det hele. Nazár-
ka fik ikke gennet kalkunkyllingerne ind i laden, så de var
udenfor i duggen, og i dag er fem kalkunkyllinger døde.
DJADIN – Det er for galt! Kalkuner er nogle søde fugle.
VOJNITSKIJ – Vaffel, skær du mig noget skinke?
DJADIN – Med den største fornøjelse. En herlig skinke.
En af tusind og en nats trolddomskunster. (Han skærer for).
Jeg skal skære dig nogle stykker efter alle kunstens regler,
Zjórzjenka. Beethoven og Shakespeare kunne ikke gøre det
bedre. Men kniven er bare lidt sløv. (Hvæsser kniv mod
kniv).
ZJELTUKHIN (ryster) – Vvvvv! ... Hold op, Vaffel! Jeg kan
ikke holde det ud!
ORLOVSKIJ – Fortæl nu, Jegór Petróvitj. Hvad sker der der-
hjemme?
VOJNITSKIJ – Ikke noget.
ORLOVSKIJ – Hvad nyt?
VOJNITSKIJ – Intet. Alt er ved det gamle. Som det var sid-
ste år, sådan er det også nu. Jeg snakker meget, som jeg ple-
jer, og laver meget lidt. Maman, min gamle allike, plaprer sta-
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dig om kvindefrigørelsen; med det ene øje ser hun ned i sin
grav, med det andet søger hun i kloge bøger efter det nye livs
morgenrøde.
ORLOVSKIJ – Og Sásja?
VOJNITSKIJ – Møllene har desværre endnu ikke spist pro-
fessoren. Som altid sidder han fra morgen til sen nat i sit kon-
tor og skriver. “Med forstanden spændt og panden rynket, vi
skriver oder og atter oder, men ej om os og ej om dem, vi
hører de mindste roser.”* Stakkels papir! Sónetjka læser som
altid kloge bøger og skriver i sin meget kloge dagbog.
ORLOVSKIJ – Hun er kær, mit sjælebarn ...
VOJNITSKIJ – Med min opmærksomhed overfor detaljer
burde jeg skrive en roman. Emnet beder ligefrem om at kom-
me ned på papiret. En pensioneret professor, en gammel knark,
en videnskabens skalle ... Med podagra, reumatisme, migræne,
dårlig lever og al den slags ... Skinsyg som en Othello*. Lever
imod sit eget ønske på sin første kones ejendom, fordi han ikke
har råd til at leve i byen. Beklager sig hele tiden over sin ulyk-
ke, selv om han samtidig er ualmindelig lykkelig.
ORLOVSKIJ – Nå da!
VOJNITSKIJ – Selvfølgelig! Tænk engang, hvilken lykke! Vi
behøver ikke engang tale om, at han er søn af en almindelig
kirketjener, gik i kostskole på statens regning, opnåede vi-
denskabelig grad og fik et professorat, at han er svigersøn til
en senator og så videre. Det er alt sammen ikke vigtigt. Men
hør nu her. Den mand har i hele fem og tyve år læst og skre-
vet om kunst uden at forstå noget som helst om kunst. I hele
fem og tyve år har han gennemtygget andres tanker om rea-
lisme, tendenser og al mulig andet vrøvl; i fem og tyve år har
han læst og skrevet om noget, som de kloge forlængst har for-
stået, og som er uinteressant for de dumme, det vil sige, i hele
fem og tyve år har han hældt vand ud af ørerne. Og samtidig
– hvilken succes! Hvilken berømmelse! For hvad? Hvorfor?
Med hvilken ret?
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ORLOVSKIJ (ler højt) – Misundelse, misundelse!
VOJNITSKIJ – Ja, misundelse! Og hvilken succes hos kvin-
derne! Ikke én Don Juan* har kendt til en sådan absolut suc-
ces! Hans første kone, min søster, var en vidunderlig, beske-
den skabning, ren som denne blå himmel, ædel og storsindet.
Hun havde flere beundrere, end han havde studenter, hun el-
skede ham som kun de rene engle kan elske dem, der er lige
så rene og smukke som de selv. Min mor, hans svigermor, for-
guder ham stadig, og han kan stadig skabe en følelse af hellig
frygt i hende. Hans anden kone – en skønhed og en begavel-
se – I har set hende – giftede sig med ham, da han var blevet
gammel, gav ham sin ungdom, sin skønhed, sin frihed, sin
glans ... For hvad? Hvorfor? Og hvilket talent, hvilken kunst-
ner! Hun spiller skønt på klaver!
ORLOVSKIJ – I det hele taget en talentfuld familie. En sjæl-
den familie.
ZJELTUKHIN – Ja, for eksempel har Sófja Aleksándrovna
en storartet stemme. En forunderlig sopran! Ikke engang i Pe-
tersborg har jeg hørt noget lignende. Men, de ved, på de høje-
ste toner forcerer hun stemmen for meget. Det er synd! Lad
mig få høje toner! Lad mig få høje toner! Åh, var det ikke for
de toner, så ville hun kunne ... det siger jeg Dem ... noget for-
underligt, forstår De ... Undskyld, mine herrer, jeg må lige
sige et par ord til Júlija. (Trækker Julija med ud til siden). Send
en rytter over til dem. Skriv, at hvis de ikke kan komme nu,
så bedes de komme til middag. (Stille). Vær nu ikke dum, du
må ikke gøre mig skam, skriv ordentligt ... Husk retskrivnin-
gen! (Højt og kærligt). Vil du godt det, min ven.
JULIJA – Godt. (Går ud).
DJADIN – Man siger, at professorens kone, Jeléna Sergéjev-
na, som jeg ganske vist ikke kender, er særdeles smuk, ikke
blot i det indre, men så sandelig også i det ydre.
ORLOVSKIJ – Ja, fruen er vidunderlig.
ZJELTUKHIN – Er hun tro mod professoren?
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