
„De lystige Koner i Windsor“.
Komisk Opera i 3 Akter af O. Nicolai.

Teksten efter Shakespeare ved Ii. S. Mosenthai, 
oversat af A. Zinck.

Duet. (Fru Fluth og Fru Reich). Begge Damerne har faaet et 
Kærlighedsbrev fra den berygtede Sir John Falstaff; de 
læser Brevene for hinanden og  opdager, at Indholdet er 
ens i begge Breve. De oprøres over dette og  beslutter at 
straffe ham for hans Frækhed ved at have ham til bedste.

Recitativ og - Duet. (Reich og Fenton). Den unge Adelsmand 
Fenton beder Reich om hans Datter Annas Haand, men 
Reich kan ikke imødekomme hans Ønske, da han allerede 
har bestemt Datteren for en anden, der er rigere end 
Fenton. Fenton bliver rasende herover og  sværger, at 
han alligevel vil vinde Anna.

Recitativ o g  Arie (Fru Fluth). Fru Fluth, der har aftalt 
Stævnemøde med Falstaff, ved ikke rigtig, hvorledes hun 
skal optræde overfor den tykke Junker, øver sig nu i den 
Rolle, hun tænker at spille, naar hun møder ham. Under 
sin Øvelse lever hun sig saadan ind i Rollen, at hun 
føler sig glad overbevist om, at hendes Gækkeri skal 
lykkes.

A f Finale I. (Falstaff, Fru Fluth og Fru Reich). Falstaff tror 
at have naaet sit Maal hos Fru Fluth, men bedst som 
han Staar og  samtaler med hende, kommer Fru Reich og 
meddeler, at Herr Fluth nærmer sig. Ved Fru Reichs 
Hjælp skjules Falstaff i en Tøjkurv, og  Tjenerne faar 
Befaling til at slæbe den ud i Floden. 1 det samme kom
mer Fluth stormende, fulgt af flere Folk; Huset under
søges, men da han ingen finder, maa han bede sin Kone 
om Tilgivelse. Fru Fluth gaar videre i sin Rolle og  lader 
som om hun er fortvivlet over Mandens Skinsyge.

D rikkevise. (Falstaff). Falstaff er sluppet ud af Kurven og 
sidder i et Værtshus, syngende sin berømte Drikkevise


