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HANDLINGEN

Änkan Simone driver ett blomstrande jordbruk. Dottern Lise är förälskad i den unge 
bondpojken Colas, men modern har långt mer ambitiösa planer…

AKT I
Scen 1: Gårdsplanen

Tuppen och hans trogna hönor tillkännager stolt i gryningen att en ny arbetsfylld dag tagit 
sin början. Lise, besviken över att inte få träffa Colas, knyter en rosett av ett sidenband som 
bevis på sin kärlek, som hon ämnar skänka honom. Colas hittar sidenbandet och fäster det på 
sin stav. Det älskande paret möts, men blir avbrutna av Simone, som ger sin dotter i uppgift 
att kärna smör. Colas, som gömt sig på höskullen, gör Lise sällskap. De två delar på sysslan, 
som emellertid snart glöms bort, när de förklarar varandra sin kärlek.  

Bondflickorna vill att Lise skall delta i deras lekar, men hennes tankar är på annat håll. 
Den misstänksamma modern håller dottern under ständig uppsikt och börjar aga henne. 
Precis i samma ögonblick gör Thomas, en uppblåst och välbärgad ägare till en vingård, entré i 
sällskap med sin son Alain. Simone, som anar deras ärende, släpper taget om Lise. Thomas 
ber modern om sitt ja till att sonen skall få gifta sig med dottern. När Lise återvänder, 
försöker sig den blyge och klumpige Alain på några danssteg för att imponera på henne. Hon 
både roas och chockas av hans löjliga krumsprång, men förblir ändå helt likgiltig. Alla beger 
sig därpå av till sädesfälten för att skörda. 

Scen 2: Sädesfälten

Skördetiden är inne. Efter att ha arbetat hårt på åkern, kopplar alla av under Colas ledning i 
en livsbejakande dans. Lise och Alain dansar tillsammans, men Colas går emellan dem och 
den unga flickan gör det klart vem hon föredrar. En av bondpojkarna spelar flöjt till allmän 
förnöjelse. Alain vill också försöka sig på att spela, men kamraterna driver med honom och 
han räddas av sin förolämpade far från deras hårdhänta hyss.

Den triumferande Colas kan nu dansa med sin Lise. Simone ansluter sig till skördefolkets 
muntra upptåg. Plötsligt blir de avbrutna och skingras av ett våldsamt oväder, som gör dem 
alldeles dyblöta.

Paus

AKT II
Inne i bondgården

Mor och dotter återvänder genomvåta till bondgården. De slår sig ner för att spinna, då 
modern tror att arbete får Lise att inte begå några dumheter. Men hon överrumplas av sömn 
och Lise, som råkat se Colas nere vid grinden, försöker ta nyckeln från Simone. Modern 
vaknar dock. I ett försök att hålla sig pigg, ackompanjerar hon Lises dans med en tamburin. 
Men dansstegen blir allt ljudlösare, hon nickar till och faller med ens i djupaste sömn. 

Colas öppnar överdelen av ytterdörren till bondgården och lutar sig fram mot Lise. Hon 
kastar sig glädjestrålande i hans armar. Simone vaknar av att bönderna knackar på dörren för 
att få ut sin lön. Hon säger till dottern att fortsätta med sina hushållsgöromål medan hon går 
för att hämta drycker till skördefolket. Lise, som tror att hon är ensam, drömmer om 
äktenskapets ljuva lycka. Colas kan inte längre hålla sig gömd. Lise rodnar över att han 
överraskat henne, men återigen bekräftar de två sin kärlek. 

När så Simone dyker upp, drar Lise skyndsamt in Colas i sitt sovrum. Den ständigt 
misstänksamma modern inser att det förälskade paret måste ha umgåtts där och knuffar i sin 
tur in Lise i sovrummet och låser dörren.

Alain och hans far anländer tillsammans med en notarie för att fullborda 
äktenskapskontraktet. När detta undertecknats, ger Simone Alain nyckeln till sovrummet. 
Efter några ögonblicks dryg obeslutsamhet, öppnar han dörren och till de församlades 
förfäran uppenbarar sig Colas och Lise. De älskande faller på knä och ber Simone om 
förlåtelse i hopp om att hon ger dem sin välsignelse. Trots ilskan hos Thomas och Alain, 
kapitulerar hon slutligen, till allas stora glädje!
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