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În salonul lui Valère. 
 
VALÈRE (îngrijorat): Ei bine, Sabine, ce mă sfătuieşti? 
SABINE: Fii atent, Valère! Am noutăţi. Unchiul meu vrea cu tot dinadinsul   
            ca verişoara mea Lucile să se căsătorească cu Villebrequin, şi   
            lucrurile sunt avansate. Cred că astăzi ar fi fost deja căsătoriţi dacă tu   
            şi cu Lucile nu aţi fi fost iubiţi. Verişoara mea mi-a mărturisit în   
            secret dragostea pe care ţi-o poartă. Pentru că ne aflăm într-o situaţie   
            extrem de delicată din cauza avariţiei ţărănoiului care este unchiul   
            meu, ne-am pus în gând să împiedicăm această căsătorie. Chiar acum             
            când vorbim, verişoara mea se preface că este bolnavă, iar bietul    
            bătrân, care este suficient de credul, m-a rugat să caut un doctor. Ai   
            putea să-mi prezinţi pe vreunul dintre bunii tăi prieteni care să ne   
            ajute să ne punem în aplicare planul?   
VALÈRE (nedumerit): Ce fel de prieten, ce plan? 
SABINE: Cineva care îl va sfătui pe unchiul meu dar şi pe presupusa   
            bolnavă că, dacă vrea să se însănătoşească, va trebui să stea în   
            mijlocul naturii şi să inspire aer proaspăt. Omuleţul o va    
            trimite imediat pe verişoara mea în acel pavilion care se află la   
            capătul grădinii noastre, şi astfel îl vei putea ţine la distanţă pe   
            bătrânul nostru, vei putea să te căsătoreşti cu Lucile şi să-l laşi să-şi   
            verse apoi năduful cu Villebrequin.  
VALÈRE: Dar cum să găsesc atât de repede un doctor şi încă unul care să  
            vrea să rişte pentru mine? Îţi spun cu toată sinceritatea că nu cunosc  
            pe niciunul. 
SABINE: Mă gândesc la un lucru: ce-ar fi să-l îmbraci pe valetul tău în   
            doctor? Nimic mai uşor ca să-l păcăleşti pe bătrânel. 
VALÈRE: Este într-adevăr o persoană care înghite tot şi merită să fie   
            păcălit. Adio, mă duc să-l caut.Unde dracu umblă acest  
            ţopârlan? Aha, iată-l pe cel pe care-l caut. 
 

Trecere muzicală. 
 

VALÈRE: Ah! Bietul meu Sganarelle, cât de mult mă bucur să te văd! Am 
            nevoie de tine într-o chestiune importantă, dar nu ştiu cum ai   
            putea să o rezolvi. 
SGANARELLE: Dar ce trebuie să ştiu să fac, domnule? Folosiţi-mă numai   
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            în afacerile dumneavoastră importante. De exemplu, trimteţi-mă să   
            văd ce oră arată ceasul, să văd cât costă untul la piaţă, să adăp un cal   
            şi numai atunci veţi afla ceea ce ştiu să fac. 
VALÈRE: Nu e vorba de aşa ceva. Trebuie să te prefaci că eşti doctor. 
SGANARELLE (uimit): Eu, doctor, domnule! Sunt gata să fac tot ce vă  
            place, dar este suficient că sunt servitorul dvs. pentru a nu mai face   
            nimic altceva. Şi, pentru Dumnezeu, în ce scop m-aţi ales? Pe cinstea   
            mea! Domnule, vă bateţi joc de mine. 
VALÈRE: Dacă vrei să mă ajuţi, îţi voi da zece pistoli. 
SGANARELLE (convins): Ah! Pentru zece pistoli, n-am de ce să nu spun că    
            nu sunt doctor. Domnule, eu nu sunt atât de subtil ca să înţeleg care e  
            adevărul. Dar când voi fi doctor, unde trebuie să merg ? 
VALÈRE: La bietul Gorgibus, să o vezi pe fiica sa, care e bolnavă. E   
            adevărat că tu eşti un mărginit care nu ştie ce trebuie să facă, dar care     
            trebuie să facă bine. 
SGANARELLE (superior): He, hei, Doamne! Domnule, nu fiţi aşa de  
            sceptic.Vă răspund că voi şti cum să procedez ca să fac o persoană    
            bolnavă sănătoasă, cum nici un alt doctor din oraş nu ştie să o facă.  
            Există un proverb care spune că medicul merge la braţ cu moartea,   
            dar veţi vedea că după ce am să mă amestec eu în această problemă,  
            se va spune: dacă a venit doctorul, adio moarte. Dacă mă gândesc   
            bine, cred că este destul de greu să faci pe doctorul. Şi dacă nu pot să   
            mă descurc?  
VALÈRE (prietenos): Sganarelle, nimic mai uşor decât această întâlnire.    
            Gorgibus este un om simplu, grosolan, care va fi copleşit de discursul   
            tău, mai ales că vei vorbi despre Hippocrate şi despre Galien, dar, în   
            acelaşi timp, trebuie să fii un pic neruşinat. 
SGANARELLE: Adică va trebui să-i vorbesc despre filosofie matematică?   
            Lăsaţi pe mine. Dacă este un naiv, aşa cum ziceţi, pot să mă descurc.   
            Pregătiţi-mi un costum de medic, instruiţi-mă ce trebuie să fac,  
            daţi-mi licenţele, adică cei zece pistoli promişi. 
 

Trecere muzicală. Acasă la Gorgibus. 
 
GORGIBUS (îngrijorat): Gros-René, caută repede un medic, grăbeşte-te că   
            fiica mea este bolnavă. 
GROS-RENÉ (nervos): Ce dracu mai e şi asta, domnule Gorgibus! Pentru ce   
            vreţi să vă daţi fata după un bătrân? Credeţi că ei nu i-ar plăcea să   
            aibă alături un bărbat tânăr care să o…lucreze bine? Realizaţi   



 4

            legătura… etc., etc. (Fredonează un cântec obscen.) 
GORGIBUS: Du-te repede! Prevăd ca această boală va amâna nunta. 
GROS-RENÉ: Domnule Gorgibus, asta mă enervează cel mai tare. Întâi mă                             
            duc să-mi pun burta la cale şi apoi mă duc să caut un doctor pentru   
            mine dar şi pentru fiica dvs. Sunt de-a dreptul disperat. 
 

Trecere muzicală. 
 

SABINE: Bine că v-am găsit, unchiule, ca să vă dau o veste bună. L-am    
            adus pe cel mai abil doctor din lume, un om care tocmai a sosit din  
            ţări străine, care cunoaşte cele mai mari secrete ale medicinei şi care,  
            fără îndoială, o va vindeca pe verişoara mea. Din fericire mi-a fost  
            prezentat şi eu vi l-am adus, unchiule Gorgibus. Este atât de savant,     
            că mi-aş dori din toată inima să fiu bolnavă ca el să mă vindece. 
GORGIBUS (nerăbdător): Sabine, dar unde se află el? 
SABINE: E cel cu care am venit. Poftim, dumnealui este. 
GORGIBUS: Umilul dvs. servitor, domnule doctor! Vă rog să o vindecaţi pe  
            fiica mea, care este bolnavă. Îmi pun toate speranţele în dvs.  
SGANARELLE (superior): Hippocrate zice, şi Galien din motive temeinice   
            presupune că o persoană nu se comportă normal atunci când e   
            bolnavă. Aveţi dreptate că vă puneţi toate speranţele în mine căci eu    
            sunt cel mai mare, cel mai abil şi cel mai doct doctor din câţi există    
            în facultatea vegetativă, senzitivă şi minerală. 
GORGIBUS: Sunt extraordinar de încântat. 
SGANARELLE: Să nu vă imaginaţi că sunt un doctor obişnuit, un doctor    
            simplu, un doctor precum alţii. După părerea mea, toţi ceilalţi doctori   
            nu sunt decât nişte avortoni ai medicinei. Am talente unice, am   
            secretele mele. Salamalec, salamalec. „Rodrigue, tu ai inimă?”   
            Signor, si; signor, non. Per omnia saecula saeculorum. Dar să mai   
            încercăm un pic. Da, domnule Gorgibus, o clipă, să vă consult. 
SABINE: Hei! Nu este el bolnavul, ci fiica lui. 
SGANARELLE: Nu are importanţă. Sângele tatălui şi al fiicei sunt acelaşi   
            lucru şi prin alterarea sângelui tatălui eu pot să aflu boala fiicei sale.  
            Domnule Gorgibus, ar exista o modalitate să văd urina suferindei? 
GORGIBUS (speriat): Sigur că da. Sabine, du-te repede şi ia urina fiicei    
            mele. (Reacţie la Sabine: „Imediat, imediat”. Paşi grăbiţi, uşi care   
            se deschid, apoi tot Sabine care vine în fugă şi spune: „Am adus ce   
            mi-aţi cerut, domnule doctor.”)  Domnule doctor, sunt îngrozit că   
            fiica mea ar putea să moară. 
SGANARELLE: Ah! Cât de bine se preface! Nu trebuie să se amuze   
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            încercând să moară fără ordonanţă medicală. Priviţi urina care arată o   
            temperatură foarte mare, o puternică inflamaţie a intestinelor şi cu    
            toate acestea situaţia nu este foarte gravă. (Sganarelle se preface că    
            bea urina.) 
GORGIBUS (contrariat): Hei, asta ce mai e? Domnule doctor, beţi urina? 
SGANARELLE (impasibil): Nu vă emoţionaţi din această cauză! Medicii,  
            de obicei, se mulţumesc să o privească, dar eu, eu sunt un doctor ieşit    
            din comun, eu o înghit, pentru că prin gust discern mai uşor    
            cauzele dar şi urmările bolii. Dar, ca să vă spun adevărul, este mult   
            prea puţin ca să dau un diagnostic exact. Fiica dvs. trebuie să facă      
            pipi mai mult. 
SABINE: Abia am convins-o să facă puţin. 
SGANARELLE (prefăcându-se enervat): Cum adică? Am trăit s-o aud şi pe    
            asta! Faceţi-o să facă pipi copios, copios. Dacă toţi bolnavii vor face  
            pipi copios, îmi doresc să fiu doctor toată viaţa. 
SABINE: Iată tot ce a putut da. Nu poate face pipi mai mult. 
SGANARELLE: Ce? Domnule Gorgibus, fiica dvs. nu face pipi decât   
            câteva picături? Fiica dvs. nu este decât o biată pişăcioasă. Mă văd    
            nevoit să-i recomand o poţiune pisativă. Nu există nici o cale să pot    
            vedea bolnava? 
SABINE: Lucile s-a trezit şi dacă doriţi, o voi ruga să coboare. 
 

Trecere muzicală. 
 
SGANARELLE: Ei bine, domnişoară, sunteţi bolnavă? 
LUCILE (prefăcându-se): Da, domnule doctor. 
SGANARELLE: Cu atât mai rău! Este un semn că nu vă simţiţi bine. Aveţi      
            dureri puternice de cap, de şale? 
LUCILE: Da, domnule doctor. 
SGANARELLE: Este nemaipomenit de bine. Da, acest mare medic, e vorba    
            despre mine, a spus o sută de lucruri frumoase la capitolul despre    
            natura animalelor, afirmând că umorile care au legături între ele au şi   
            multe raporturi. Căci, de exemplu, aşa cum melancolia este  
            duşmanca bucuriei, aşa cum bila care se răspândeşte în corpul nostru  
            făcându-ne să devenim galbeni, şi că nimic nu este mai contrar  
            sănătăţii decât boala, putem spune, alături de acest mare om, adică  
            de mine, că fiica dvs. este foarte bolnavă. Trebuie să-i prescriu o  
            reţetă.  
GORGIBUS (precipitat): Aduceţi repede o măsuţă, hârtie şi cerneală. 
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SGANARELLE (încurcat): Printre dvs. se află cineva care ştie să scrie ? 
GORGIBUS(surprins) : Domnule doctor, dar dvs. nu ştiţi să scrieţi  
            deloc? 
SGANARELLE: Ah! Nu mai mi-aduc aminte bine! Am atât de multe   
            afaceri în cap, că pe jumătate am şi uitat. Eu cred că ar fi necesar   
            ca fiica dvs. să iasă un pic la aer curat şi să se distreze la ţară.  
GORGIBUS: Noi avem o grădină foarte frumoasă şi câteva camere pe  
            măsură. Dacă credeţi că e bine, am s-o duc să locuiască acolo.  
SGANARELLE: Să mergem atunci, să mergem, domnule Gorgibus, să   
            vizităm locurile respective. 
 

Trecere muzicală. 
 
GORGIBUS: Domnule avocat, umilul dvs. servitor, etc. 
AVOCATUL: Auzind de boala domnişoarei Lucile, fiica dvs., am venit să   
            vă spun că sunt alături de dvs. şi că pot să vă ofer serviciile mele. 
GORGIBUS: A sosit la noi unul dintre cei mai savanţi oameni. 
AVOCATUL: Există o posibilitate să pot sta de vorbă cu domnia sa   
            măcar un moment? 
GORGIBUS: Voi încerca, pofiţi în salon. (Paşi. Uşă care se deschide.) 
            Domnule doctor, daţi-mi voie să vă prezint pe unul dintre cei mai  
            buni prieteni ai mei, domnul avocat, care vrea să vă întrebe câte ceva   
            despre starea sănătăţii fiicei mele. 
SGANARELLE (mofluz): Nu pot să am această plăcere, domnule Gorgibus,        
            deoarece trebuie să alerg la bolnavii mei. Nu pot să stau la taclale cu   
            dvs., domnule. 
AVOCATUL: Domnule doctor, după ce domnul Gorgibus mi-a vorbit   
            despre meritele dvs., dar şi despre ştiinţa dvs., am avut cea mai mare   
            curiozitate din lume de a avea onoarea să vă cunosc, şi astfel mi-am   
            luat libertatea să vă salut. Trebuie să vă mărturisesc că cei care    
            excelează în anumite ştiinţe sunt demni de mari laude şi în special cei   
            care profesează medicina, atât din pricina utilităţii sale, cât şi pentru  
            faptul că ea înglobează multe alte ştiinţe, iar perfecta ei cunoaştere    
            este foarte dificilă. Este foarte important ceea ce a spus Hipocrate în  
            primul său aforism: „Vita brevis, ars vero longa, occasio autem   
            praeceps, experimentum periculosum, judicium difficile.” 
SGANARELLE (către Gorgibus): Ficile tantina pota baril cambustibus. 
AVOCATUL: Dumneavoastră, domnule doctor, nu cred că sunteţi din acea  
            categorie a medicilor care aplică medicina care se numeşte raţională  
            sau dogmatică, ci sunt convins că exersaţi în fiecare zi cu mult  
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            succes: experientia magistra rerum. Primii oameni care au profesat  
            medicina au fost în primul rând stimaţi că şi-au ales această frumoasă   
            ştiinţă, care-i aşează printre sfinţi pentru bunele îngrijiri pe care   
            le acordă în fiecare zi. Nu trebuie să dispreţuim vreun medic pentru  
            că nu a putut să-şi facă bine pacientul, pentru că aceasta nu depinde   
            numai de remediile sale şi nici de ştiinţa sa. Interdum docta plus valet  
            arte malum. Domnule doctor, mă tem să nu fiu inoportun, prin  
            urmare vă părăsesc în speranţa că la următoarea întrevedere voi avea  
            onoarea să conversez cu dvs. cu mult mai multă plăcere. Minutele  
            dvs. sunt preţioase, etc. La revedere. (Pleacă.)  
GORGIBUS: Domnule doctor, ce părere aveţi despre acest om? 
SGANARELLE: Cunoaşte câte ceva. Acum trebuie să vă părăsesc. Ştiţi ce  
            trebuie să faceţi? 
GORGIBUS: Ştiu bine ceea ce vă datorez. 
SGANARELLE: Vă amuzaţi pe seama mea, domnule? Nu voi pretinde  
            nimic fiindcă nu sunt un mercenar. Umilul dvs. servitor. 

 
Trecere muzicală. Acasă la Valère. 

 
VALÈRE (îngrijorat): Nu ştiu cum s-a descurcat Sganarelle, nu am nici o   
            veste de la el şi habar n-am unde aş putea să-l întâlnesc. (Se aud  
            paşi.) Dar ce văd, a apărut Sganarelle. Ei bine, Sganarelle, ce ai  
            făcut de când nu te-am mai văzut? 
SGANARELLE: Minunat de minunat, domnule Valère. M-am descurcat atât  
            de bine că Gorgibus m-a considerat un medic foarte priceput. Am        
            fost la el acasă, mi-am facut datoria de savant (se amuză) şi, ce era  
            mai important, l-am sfătuit să o lase pe fiica sa la aer curat.   
            Domnişoara Lucile se află în prezent într-un apartament situat la    
            capătul grădinii, departe de bătrân, astfel încât dumneavoastră să o  
            puteţi vizita în voie.  
VALÈRE: Ah! Cât de fericit mă faci! Fără a mai pierde timpul, mă duc să o  
            văd pe Lucile. (Iese.) 
SGANARELLE (singur): Trebuie să vă mărturisesc că acest bătrânel  
            Gorgibus este tare greoi la minte dacă s-a lăsat păcălit astfel. Ah! Pe  
            legea mea, totul este pierdut dacă mă vede Gorgibus din întâmplare!  
            Mă voi preface că sunt altcineva decât doctorul, pentru că trebuie să-l   
            păcălesc până când cei doi îndrăgostiţi vor fi împreună. Am plecat. 
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Trecere muzicală. Acasă la Gorgibus. 
 

GORGIBUS (mirat): Bună ziua, domnule. 
SGANARELLE (prefăcându-se disperat): Domnul, servitorul dvs.  
            Domnule, aveţi în faţa dvs un biet băiat disperat. Cunoaşteţi cumva  
            un doctor care a sosit de puţin timp în oraş şi care face nişte  
            tratamente admirabile? 
GORGIBUS: Da, îl cunosc, tocmai a plecat de la mine. 
SGANARELLE: Eu sunt fratele lui, domnule. Suntem gemeni şi cum  
            semănăm foarte bine, lumea ne confundă uneori. 
GORGIBUS (aparte): Să fiu al naibii dacă nu am fost păcălit. (Tare.) Şi   
            cum vă numiţi? 
SGANARELLE: Narcisse, domnule, la ordinele dvs. Trebuie să ştiţi că în  
            timp ce mă aflam în cabinetul lui, am spart două fiole de esenţă care  
            se aflau pe marginea mesei. Atât de tare s-a enervat, că m-a dat afară  
            din casă, spunând că nu vrea să mă mai vadă niciodată. Şi aşa sunt un      
            biet băiat fără sprijin, fără bani, fără nici o cunoştinţă. 
GORGIBUS: Haideţi, că o să vă împăc eu. Sunt unul dintre prietenii lui şi    
            vă promit că voi face tot posibilul să vă întâlniţi cu el. Voi discuta cu  
            el îndată ce-l voi vedea.  
SGANARELLE: Vă rămân îndatorat, domnule Gorgibus. 
 

Trecere muzicală. 
 
SGANARELLE: Trebuie să vă mărturisesc că atunci când bolnavii nu vor  
            să urmeze sfatul medicului şi când cad pradă disperării, ce…  
GORGIBUS: Domnule doctor, umilul dvs. servitor. Vă cer o favoare. 
SGANARELLE: Despre ce e vorba domnule? Doriţi să vă fac vreun   
            serviciu? 
GORGIBUS: Domnule, tocmai l-am întâlnit pe fratele dvs., care este distrus  
            din cauza întâmplării cu fiolele… 
SGANARELLE: E un nemernic, domnule Gorgibus. 
GORGIBUS: Iar eu vă spun că este disperat că v-a supărat. 
SGANARELLE: E un beţiv, domnule Gorgibus. 
GORGIBUS: Hei, domnule, vreţi să-l aduceţi la disperare pe bietul băiat?  
SGANARELLE: Nu-mi mai spuneţi nimic. Remarcaţi lipsa de pudoare a   
            acestui nemernic care v-a căutat pentru a vă ruga să ne împăcăm. Vă    
            rog să nu-mi mai vorbiţi despre el. 
GORGIBUS: Pentru numele lui Dumnezeu, domnule doctor! Faceţi asta de   
            dragul meu. Dacă sunt capabil să vă oblig la un asemenea gest, o voi  
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            face din toată inima. Mi-am luat acest angajament. 
SGANARELLE: Nu mă mai rugaţi cu atâta insistenţă, căci am făcut un   
            jurământ să nu-l iert niciodată.(Pauză. Oftează.) Bine, m-aţi   
            înduioşat. Îl iert.Vă asigur că asta mă enervează foarte tare, dar am   
            să mă împac cu el ca să vă fac plăcere. Adio, domnule Gorgibus. 
GORGIBUS: Domnule, umilul dvs. servitor! Merg să-l caut pe acest sărman  
            băiat pentru a-i da vestea cea bună. 
                                           

Trecere muzicală. Pe stradă.  
 

VALÈRE (fericit): Trebuie să recunosc că nu am crezut niciodată că   
            Sganarelle se va achita atât de bine de această sarcină. Ah, bietul   
            meu băiat, ce te-am obligat să faci! Câtă bucurie mi-ai făcut ! 
SGANARELLE: Pe cinstea mea, domnule Valère, vorbiţi prea tare despre  
            fericirea dvs. Gorgibus m-a întâlnit şi fără o invenţie pe care am   
            găsit-o pe loc, descoperea toată mascarada. A, dar iată-l pe Gorgibus,  
            ascundeţi-vă! 
GORGIBUS (apropiindu-se): V-am căutat peste tot, domnule Narcisse   
            pentru a vă spune că am vorbit cu fratele dvs.. M-a asigurat că o să  
            vă ierte, dar pentru a fi sigur de asta, aş dori să vă îmbrăţişaţi în  
            prezenţa mea. Intraţi în casă, că eu mă duc să-l caut.  
SGANARELLE (prefăcându-se speriat): Ah, domnule Gorgibus, nu cred că   
            o să-l găsiţi imediat, iar eu nu voi rămâne la dvs. fiindcă mă tem de   
            mânia lui.  
GORGIBUS: Ba nu, veţi rămâne, fiindcă am să vă închid într-o cameră. Plec  
            acum să-l caut pe fratele dvs. Nu vă fie teamă! Vă asigur că nu mai  
            e supărat. (Pleacă.)  
SGANARELLE: Pe legea mea, iată-mă prins în capcană şi nu am nici o  
            posibilitate să scap. Situaţia e foarte încurcată şi mi-e teamă că dacă   
            se descoperă mascarada, pe spatele meu se va abate o ploaie de  
            lovituri de baston, sau printr-o reţetă mai tare decât toate cele  
            medicale, mi se aplică semnul de proscris pe umeri. Afacerile mele  
            merg prost, dar pentru ce să disper? Dacă tot am făcut atâtea, să  
            ducem viclenia până la capăt. Dar mai întâi trebuie să ies de aici.          
            Vreau să demonstrez că Sganarelle este regele vicleniilor. 

 
Trecere muzicală. Acasă la Gorgibus. 
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GROS-RENÉ: Ah, pe legea mea, iată cine e caraghiosul! Sare ca un drac pe  
            fereastră! Trebuie să stau pe aici ca să văd cum se va sfârşi totul.  
GORGIBUS: Nu ştiu unde l-aş putea găsi pe doctorul ăsta! Nu ştiu unde   
            dracu se ascunde. A, dar iată-l! Domnule, nu este suficient că l-aţi   
            iertat pe fratele dvs. Vă rog, pentru propria mea satisfacţie, să-l   
            îmbrăţişaţi. El se află acum la mine şi v-am căutat peste tot pentru a  
            vă ruga să faceţi acest gest în prezenţa mea.  
SGANARELLE: Vă bateţi joc de mine, domnule Gorgibus. Nu este suficient   
            că l-am iertat? Nu vreau să-l mai văd niciodată. 
GORGIBUS: Dar, domnule, faceţi asta de dragul meu. 
SGANARELLE: Nu ştiu cum aş putea să vă refuz. Spuneţi-i să coboare. 
GORGIBUS: Fratele dvs. vă aşteaptă şi mi-a promis că va face tot ce îi   
            veţi cere. 
SGANARELLE: Domnule Gorgibus, vă rog să-i spuneţi să coboare! Vă   
            conjur să nu spuneţi nimănui, pentru că m-a făcut de ruşine de o sută   
            de ori în faţa întregii lumii. 
GORGIBUS: Da, da, i-am spus şi eu asta. Domnule, fratele dvs. spunea că 
            este foarte ruşinat şi vă roagă să intraţi, ca să vă ceară scuze în   
            particular. Luaţi cheia ca să puteţi intra. Vă rog să nu-mi refuzaţi   
            această plăcere.  
SGANARELLE: Fac orice pentru bucuria dvs. Vă rog să ascultaţi cum am   
            să-l tratez. (Paşi. O uşă care se deschide. Voce schimbată.) 
            – Ah, iată-te, nemernicule ! 
           – Domnule frate, vă cer iertare şi vă promit că n-o să se mai repete.  

– N-o să se mai repete, stâlp al desfrânării, nemernicule!? Hai, o să te      
învăţ să trăieşti. Ţi-ai luat îndrăzneala să-l inoportunezi pe            
domnul Gorgibus şi să-i umpli capul cu prostiile tale!  

            – Domnul meu frate … 
            – Taci, îţi spun !  
            – Nu sunt neascultător.  
            – Taci, nemernicule. 

GROS-RENÉ (furios): Cine dracu credeţi că se află la dvs. acum? 
GORGIBUS (încrezător): Doctorul împreună cu Narcisse, fratele său.  
            Trebuie să-ţi spun, Gros-René, că au avut câteva neînţelegeri şi acum  
            se pun de acord. 
GROS-RENÉ: Lua-l-ar dracul! Nu e decât unul. 
SGANARELLE (din plan secund): Narcise, beţiv ce eşti, te învăţ eu să  
             trăieşti! Cum îşi apleacă privirea! Se vede clar că e falit, mizerabilul.  
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            Ah, ipocritul, cum face el pe sfântul! 
GROS-RENÉ: Domnule, spune-i să-l aducă pe fratele lui la fereastră. 
GORGIBUS: Da, da. Domnule doctor, vă rog să-l aduceţi pe fratele dvs. la   
            fereastră. 
SGANARELLE: Este nedemn să fie văzut de oameni de onoare, şi apoi el  
            n-ar şti să sufere alături de mine. 
GORGIBUS: Domnule, nu-mi refuzaţi această plăcere, după toate câte aţi                                
            făcut pentru mine. 
SGANARELLE: Adevărul este, domnule Gorgibus, că aveţi o asemenea    
            putere asupra mea încât nu pot să vă refuz nimic. Arată-te, arată-te   
            nemernicule ! (Voce schimbată.) 
            – Domnule Gorgibus, vă sunt foarte obligat.  
            – Ei bine! Aţi văzut figura dezmăţului? 
GROS-RENÉ (adresându-se lui Gorgibus): Pe cinstea mea, nu e decât    
            unul şi, ca să te dumireşti, spune-i că vrei să-i vezi împreună.  
GORGIBUS: Faceţi-mi plăcerea şi aduceţi-l la fereastră alături de dvs. şi   
            îmbrăţişaţi-l în faţa mea.  
SGANARELLE: Ăsta e un lucru pe care l-aş refuza oricui altcuiva,  
            domnule Gorgibus. Dar pentru a vă demonstra că fac totul din  
            dragoste pentru domnia voastră, m-am hotărât, deşi cu greutate, să   
            apărem împreună. Însă vreau, înainte de toate, să vă ceară scuze  
            pentru toate necazurile pe care vi le-a provocat. (Voce schimbată.)  
            – Da, domnule Gorgibus, eu vă cer iertare pentru că v-am    
            supărat. Iar ţie, frate, îţi promit, aici în prezenţa domnului Gorgibus,     
            că mă voi purta în aşa fel încât nu vei mai avea motive să te   
            plângi, rugându-te să nu te mai gândeşti la trecut. 
GORGIBUS (fericit): Ei bine, Gros-René! I-ai văzut pe amândoi? 
GROS-RENÉ (surpins): Ah, pe legea mea, e vrăjitor! (Se aude o          
            uşă. Paşi.) 
SGANARELLE: Domnule, vă înmânez cheia de la cameră. Nu am dorit ca   
            acest nemernic să coboare cu mine, pentru că m-a făcut de ruşine.   
            N-aş vrea să fie văzut în compania mea în oraş, unde am o   
            oarecare reputaţie. Îi veţi da drumul când veţi crede de cuviinţă. Vă   
            spun bună ziua, al dvs. etc.  
GORGIBUS (aparte): Trebuie să-l eliberez pe bietul băiat. Într-adevăr, deşi  
            l-a iertat, n-a făcut-o până nu l-a ciomăgit.  
SGANARELLE: Domnule, vă mulţumesc pentru osteneală dar şi pentru  
            bunătatea de care aţi dat dovadă. Vă rămân obligat toată viaţa. 

 
Trecere muzicală.  
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GROS-RENÉ: Unde credeţi că se află acum medicul dvs.? 
GORGIBUS: Tocmai a plecat. 
GROS-RENÉ: L-am adus înapoi. Iată nemernicul care făcea pe doctorul şi          
            care vă înşeală. În timp ce el vă înşeală şi joacă această farsă, acasă            
            la dvs. Valère şi fiica dvs., Lucile, sunt împreună, ducă-se la toţi   
            dracii! 
GORGIBUS (disperat): Ah, cât sunt de nefericit! Vei fi spânzurat, viclean  
            nemernic. 
SGANARELLE: Domnule, cum veţi proceda ca să mă spânzuraţi?  
            Ascultaţi-mă puţin, vă rog! Este adevărat că datorită invenţiei mele  
            stăpânul meu, domnul Valère, este cu fiica dvs., domnişoara Lucile,  
            dar slujindu-l, n-am avut intenţia să vă fac un rău. Stăpânul meu este  
            o partidă potrivită pentru fiica dvs., atât prin origine cât şi prin avere.  
            Credeţi-mă, nu mai faceţi gălăgie şi trimiteţi-l la toţi dracii pe acel  
            nemernic de Villebrequin. Dar iată-i pe îndrăgostiţi. 
                                         

Trecere muzicală. 
 
VALÈRE: Vă cerem iertare, domnule Gorgibus. 
GORGIBUS: Vă iert şi sunt fericit că am fost păcălit de Sganarelle, dacă o  
            să am un asemenea ginere. Să pornim nunta şi să bem în sănătatea  
            tuturor. 
 

Muzică de final 
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