
Anton Tomaž Linhart:
Veseli dan ali Matiček se ženi

Matiček meri, kje bo stala baronova dota, nakar mu Nežka pove, da daje baron vse te 
stvari  le zato, da bi s tem pridobil Nežko. Matiček se odloči barona speljati v past. Tonček 
kmalu zatem ko Matiček odide pride do Nežke is se pritožuje, da mora jutri oditi, nakar v 
sobo vstopi baron. Tonček se skrije pod mizo, baron pa začne Nežki začne izkazovati svojo 
ljubezen. Tonček vse to sliši. Ko prihaja  Žužek, se baron skrije pod mizo, kjer je tudi Tonček,
ki se skrije za stol. Kmalu izpod mize pride baron in začno se pogovarjati, kaj je zagodel 
Tonček. A takrat sta ga našla pod mizo. Ko to razkrijejo, pridejo v sobo gnadljiva, Matiček, 
Jerca in kmetje, ki prosijo naj jim baron pusti imeti zabavo na dvoru. Vsi ga prepričujejo in 
končno jim uspe. Tonček mora naslednji dan oditi, a Matiček poda idejo, da vse skupaj 
»zrežirajo« in da pride nazaj. Tu začno pripravljati past baronu. 

2. akt  temelji na spletki. Nežka pove gospe kaj se je dogajalo v sobi preden so prišli v 
sobo glede godcev. Pove ji, da jo je baron skorajda zasnubil in da je bil v sobi Tonček.  
Pripravljajo se na podvig. Tončka nameravajo zamaskirati v Nežko in ga poslati v boršt k 
baronu. Baron to skoraj prepreči, ko hoče videti kdo je v sobi za vrati. Tonček skoči čez okno,
notri pa se skrije Nežka in tako baron notri najde Nežko. Gospa vse pove baronu in na koncu 
baron misli, da ga zafrkavajo. Pridejo godci in zraven Gašper, ki je videl skočiti skozi okno 
Tončka. Žužek pride s tožbo a se Matiček ne ustraši. Gospa se odloči, da bo šla ona v gozd.

Baron že malce posumi na prevaro. S tožbo zoper Matička si hoče pridobiti Nežko. 
Izkaže se, da je Smrekarica, s katero naj bi se poročil, njegova mati, Žužek pa oče. Pravda s 
tem propade.

Vse se izkaže za dobro in Matiček in Nežka sta zelo srečna, ker sta skupaj. Vse kaže 
na dobro in razplete se zgodba, ko je Tonček skočil čez okno. Od tedaj naprej celo noč rajajo. 
Baron isti večer povabi Nežko pod Lipo.

Baronu v zadnjem aktu končno postavijo past. Na koncu se vse razplete v prid Matička
in Nežke. Kmalu se prične rajanje do zgodnjih jutranjih ur in tako so vsi srečni.



Opis dejanja: 
(2. AKT – 13 nastop)
Ta nastop mi je zelo všeč, ker je zelo smešen, saj ne baron ne gospa ne vesta, kdo je v resnici za vrati v sobi. 
Gospa sprva noče povedati baronu kdo je v tisti sobici, ker je v to sobico skrila Tončka. A ko sta šla z baronom 
po orodje, da bi baron odprl vrata, sta se Tonček in Nežka zamenjala; Tonček je skočil čez okno, Nežka pa je šla 
v sobico. Ko z baronom prideta nazaj z orodjem, mu gospa vse pove po resnici. Pove, da je notri Tonček in ga 
prosi, naj mu ne stori nič žalega. Gospa da baronu ključ in le-ta odklene vrata. Ko odklene vrata, reče: »To je 
Nežka!«. To reče tako, kot da bi bil razočaran, da ni notri našel Tončka. Oba sta zelo začudena; gospa zato, ker 
je mislila, da je notri Tonček, baron pa zato, ker mu je žena rekla, da je notri Tonček. Ko je baron notri zagledal 
Nežko , je mislil, da ga gospa vleče za nos. Na to struno je kasneje gospa tudi zaigrala. Baron se je takrat počutil 
prevaranega – nalaganega. 
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