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Antaŭparolo
de la tradukintoj
Ni, Anjes', Miŝel', Ĵoel' kaj Bob
estas membroj de la francilia
Esperanto-grupo
«ILO»,
kiu
troviĝas en Kastelforto (Châteaufort), vilaĝo lokita dek
kilometrojn sude de Versajlo.
Kial ni elektis tiun verkon ? Unue
ni ŝatas teatron, kaj tia teksto
priskribas viv-pecon. Due, estas
agrable ludi tiun vivan artaĵon.
Du kialoj por traduki Julion
Renardon (Jules Renard): tiu
liberpensulo plaĉis al ni pro sia
stilo, kaj ni komencis traduki en
2010, centjarfesto de lia morto.
La Renarda lingvo estas intima
sed, por ni, lia kolorriĉa stilo
enhavas tradukajn malfacilaĵojn:
kamparaj dirmanieroj de Nievrio
(Nièvre) kaj malnova parolturnoj.
Tiu ĉi historio, kvankam skribita
en 1900, temas pri sentempa
familia
problemo,
nome

«nenorma» infano, malakceptita
de sia propra patrino.
Kia estas nia labormaniero? La
traduko fariĝas en kvar aktoj.
Unue la ILO-anoj hejme tradukas
sian propran taskon po unu paĝo
semajne. Due, dum la semajna
kunveno, ni relegas, batalas kaj
finfine korektas sen tro krokodili
(ĉu vi kredas nin ?). Trie, ĉar
feliĉe ILO ne estas izolita,
spertulo (dankon al Petro)
plibonigas nian progresantan
skribon.
Lastan
akton,
la
polurado
necesigas
nefranclingvan
releganton
(dankon al Brandon').
Preter tiu Ĉatorusa okazaĵo, ni
ĝojas konigi francan kulturon
eksterlanden.
Ĝis la venonta teatraĵo !
ILO

Noto de la eldoninto
Ĉi eldono prezentas nur la reduktitan
version publike luditan okaze de la
SAT-Amikara kongreso de Ĉatoruso
(Châteauroux) en aprilo 2012. Ĝi estas
simpla reviziita versio de tiu tiam
disdonita al la spektantaro. Post tiu
unua prezento, dua okazis dum
FESTO, en Metabjeo (Métabief), en
aŭgusto 2012.

Tio konsistigas do plian ŝtupon al
eldono ĉu far SAT-Amikaro de la
kompleta teksto dulingve (eĉ eventuale
sekvita de plia teatraĵo de J. Renard’,
« La bigote »), ĉu/kaj far SAT-EFK de
la kompleta teksto nuresperante
(ankaŭ sekvitan de La Bigotulino,
eventuale).

La Eldona Fako Kooperativa
de Sennacieca Asocio Tutmonda
http://www.satesperanto.org/eldonkooperativo

K A R OT K A P O
Juli o Re na rd '
unuakta teatraĵo

(Poil de Carotte, Jules Renard, 1900.)

Roluloj:
S-ro Lepiko, Karotkapo, S-ino Lepiko,
Anneto.
Dekoroj:
La sceno okazas je la unua posttagmeze, en vilaĝo
de Nievrio.
Bone « meblita » korto, prizorgita de Karotkapo.
Dekstre, amaso de branĉfaskoj aranĝitaj de
Karotkapo. Ŝtipego kie Karotkapo kutimas sidi.
Ĉarumo kaj pioĉo.
Malantaŭ la amaso da branĉfaskoj, perspektive
ĝis fundo de la korto, garbejo kaj malgrandaj
« tegmentoj », tegmento por kokinoj, tegmento por
kunikloj, tegmento por la hundo. —En la garbejo
Karotkapo pasigas la plejparton de siaj ferioj, en
malbelaj veteroj.
Arbo meze de la korto, cirkla benko piede de l’ arbo.
Maldekstre, la domo de ge-Lepikoj, malnova domo
kiu mienas kiel malliberejo. Plialtigita teretaĝo.
Muroj preskaŭ tiel larĝaj kiel altaj.
Sur la unua plano, la ŝtuparo. Ses ŝtupoj kaj du feraj
manreloj.
Najlpezigita pordo. Frapilo.
Ĉasista pantaloneto, garnita de koto, estas alkroĉita
ĉe la muro.
Sur la dua plano, kradfenestro kaj ŝutroj, de kie
S-ino Lepiko kutimas observi Karotkapon. Akvoputo
formanta niĉon en la muro.
Funde, maldekstre, plena pordo en murfaco.
Tra tiu pordo personoj eniras kaj eliras libere.
Sen sonorilo. Klinko.
Funde, dekstre, kradportalo por veturiloj, poste
strato kaj kamparo, hela septembra pejzaĝo :
juglandarboj, herbejoj, fojnostakoj, farmobieno.

Tradukis ILO
UNUA SCENO
KAROTKAPO, ANNETO.
Karotkapo

Ha ! ne estas S-ino Lepiko. — Kiun vi
celas... Fraŭlino ?
Anneto

Mallaŭ sia kondiĉo, ŝi estas vestita kiel
kamparanino kiu surmetis siajn plej belajn vestojn
por prezentiĝi ĉe siaj novaj gemastroj. Blankan
kufon, nigran korsaĵon, grizan jupon, korbon ĉe la
brako.

S-inon Lepikon.
Karotkapo
ne lasante sian pioĉon.

Ŝi eliris.
Anneto

Ĉu ŝi baldaŭ rehejmiĝos ?
Karotkapo

Mi esperas ke jes. — Kion vi deziras ?
Anneto

Mi estas la nova servistino kiun S-ino
Lepiko dungis lastĵaŭde en Lormo.
Karotkapo

grava, lasas sian pioĉon.

Mi scias. Ŝi avertis min. Mi atendis vin en
ĉi tiuj tagoj. S-ino Lepiko estas ĉe sinjoro
pastro. Ne utilas eniri la domon. Nur estas
Sinjoro Lepiko kiu siestas kaj ne ŝatas esti
ĝenata. Plie, la servistino ne koncernas
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lin. — Sidiĝu.

Karotkapo

Vi ŝajnas fortika... Cetere, mi helpas vin.
Miro de Anneto... Mi volas diri... Embarasata,
li alproksimiĝas. Aŭskultu, Anneto, kiam
mi ferias, mi ne ĉiam povas ludi kiel
frenezulo ; do, helpi vin distras min... Ĉu vi
komprenas ?

Anneto

Mi ne estas laca.
Karotkapo

Ĉu vi venas de malproksime ?
Anneto

Anneto

De Lormo. Tiu estas mia vilaĝo.

malfermegante la okulojn.

Karotkapo

Ne. Ĉu vi helpas min ? Por kio, Sinjoro
Lepiko ?

Kiel vi nomiĝas ?
Anneto

Karotkapo

Karotkapo

Bonvolu nomi min Karotkapo. Tio estas
mia nomo.

Anneto Pero.
Anneto Pero … Mi nomos vin Anneto.
Tio estas facile prononcebla. — Mi, estas
Karotkapo.
Anneto

Anneto

Sinjoro Karotkapo !
Karotkapo

Ne sinjoro... Sinjoro Karotkapo !... Se S-ino
Lepiko aŭdus vin, ŝi senbride ridus. Nomu
min Karotkapo, tutsimple, kiel mi nomas
vin Anneto.

Kiel ?
Karotkapo

Kartotkapo. — Vi scias, ĉu ne ?

Anneto

Anneto

Ne.
Karotkapo

La plej juna el Lepikaj filoj, tiu kiun oni
nomas Karotkapo. Ĉu S-ino Lepiko ne
parolis al vi pri mi ?
Anneto

Tute ne. Paŭtmienas Karotkapo.— Ĉu estas
multe da laboro ?
Karotkapo

Ne. Dek el dek du monatojn, gesinjoroj
Lepikoj vivas sole. Vi havas iomete pli da
peniga laboro kiam ni ferias, mia frato kaj
mi. Tio neniam pezegas.

Kartotkapo, tio ne estas kristana
nomo. Vi havas alian nomon, propran
baptonomon.
Karotkapo

Oni ne uzas ĝin ekde la bapto... Oni
forgesis ĝin.
Anneto

Kial vi ricevis tiun kromnomon ?
Karotkapo

S-ino Lepiko nomis min tiel, pro la koloro
de miaj haroj.
Anneto

Ili estas blondaj.

Anneto

Ho ! Mi estas forta !

Karotkapo

Arde blondaj. S-ino Lepiko vidas ilin
ruĝaj, ŝi havas bonajn okulojn. Nomu min
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Karotkapo.

feriaj lerntaskoj. Vi, Anneto, ne devas resti
kun plektitaj brakoj ; vi tute ŝmiru per
graso la ĉasajn ŝuojn de Sinjoro Lepiko.

Anneto

Mi ne kuraĝas.

Anneto

Karotkapo

Bone.

Sed mi permesas al vi !

Karotkapo

Anneto

Dum mi ripozas, posttagmeze, vi, Anneto,
ve ! tio estas peniga, vi plejofte iras al la
rivero.

Karoto... Kap...
Karotkapo

Ĉar mi ordonas al vi. — Kaj kutimiĝu
tuj, ĉar ekde morgaŭ matene, (hodiaŭ
vespere mi iros ĉasi kun Sinjoro Lepiko)
ekde morgaŭ matene, ni dividos la
labortaskojn.
Anneto

Kion vi diras al mi ! Ŝi ridas.
Karokapo
glacia.

Vi estas bonhumora.
Anneto

Anneto

Ĉu ili malpurigas tiom da domtukoj ?
Karotkapo

Ne, sed, estas la ĉasaj pantalonoj de
Sinjoro Lepiko : dum pluvo, li transportas
kilogramojn da koto. Tio sekiĝas kaj estas
neskrapebla. Necesas sapumi kaj frapi
ilin tiel, ke oni povus demeti la ŝultron.
Nu, Anneto, la pantalonoj de Sinjoro
Lepiko rekte staras en la rivero kvazaŭ
veraj kruroj !
Anneto

Pardonu min.

Ĉu do li ne surhavas botojn ?

Karotkapo

Ho ! Ne gravas. Ni akordiĝu tiel ke neniu
ĝenas la alian. Ambaŭ ni ellitiĝas akurate
je la kvina kaj duono.
Anneto

Ĉu vi ankaŭ ?

Karotkapo

Nek botojn, nek gamaŝojn. Li eĉ ne kuspas
ilin. Sinjoro Lepiko estas vera ĉasisto. —
Fakte, mi pensas ke li intence vadas por
ĉagreni S-inon Lepikon...
Anneto
scivola

Karotkapo

Jes. Mi dormas senrompe sed mi ne povas
matene resti en la lito. Mi vekos vin. Niaj
du ĉambroj sin tuŝas, apud la grenejo.
Tuj ellitiĝinte mi prizorgas la bestojn.
— Mi pasie ŝatas la bestojn. Mi alportas
la supon al la hundo. Mi ĵetas grenon al
kokoj kaj herbon al kunikloj. — Viaflanke,
vi ekbruligas la fajron kaj preparas la
matenmanĝojn de la Lepika familio.

Ĉu ili incitetadas unu la alian ?

Dum la tuta mateno, mi laboras pri miaj

Ĉu ili estas severaj ?

Karotkapo

…Sed ĉar ne estas S-ino Lepiko tiu, kiu
iras al la rivero, li ĉagrenas nur vin. Des
pli malbone por vi, mia kompatinda
Anneto, mi estas senpova pri tio : vi estas
la servistino.
Anneto
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Karotkapo

Karotkapo

konfidence

Aŭskultu, Anneto, se ne, vi vojerarus :
Sinjoro Lepiko estas tiu, kiu severe
mienas kaj S-ino Lepiko estas tiu, kiu...
Silentu !... Jes Anneto... Ho ! Lasu, profitu
de via ripozo... Jes, Anneto, Sinjoro
Lepiko, unuavide, impresas, sed oni vidas
lin apenaŭ. Li preferas komprenigi sin
per gesto ol per vorto. Se li volas panon,
li ne diras : « Anneto, donu al mi panon ».
Li stariĝas kaj iras mem preni ĝin, ĝis vi
kutimiĝas rimarki, ke li bezonas panon.

Kion vi diras ? — Atentu, Anneto, ŝi ne
estas surda.
Anneto

Ĉu ŝi estas malica ?
Karotkapo

Por vi, la servistino, ŝi estas ĝenerale
bonvola. Ŝi nomas vin foje « mia filino » kaj
alifoje « speco de stultulo », — por Sinjoro
Lepiko, ŝi estas kvazaŭ ŝi ne ekzistus ; por
mia frato Felikso, ŝi ja estas patrino. Ŝi
adoras lin.

Anneto

Anneto

Li estas originalulo.

Kaj por vi ?

Karotkapo

Karotkapo

Vi ne ŝanĝos lin.

malpreciza.

Ŝi estas patrino ankaŭ.

Anneto

Ĉu li iom amas vin ?

Anneto

Ĉu ŝi adoras vin ?

Karotkapo

Mi supozas tion. Li amas min siamaniere,
silente.
Anneto

Karotkapo

Ni ne havas, Felikso kaj mi, la saman
naturon.

Ĉu li do ne havas langon ?

Anneto

Ŝi malamas vin, ĉu ne ?

Karotkapo

Jes, Anneto, ĉasante, unu viglan por sia
hundo. Li ne havas ĝin por sia familio.
Anneto

Ĉu eĉ por kvereli kun S-ino Lepiko ?
Ne. Sed S-ino Lepiko parolas kaj kverelas
tute sole, kaj ju pli Sinjoro Lepiko silentas,
des pli ŝi paroladas, kun ĉiuj, kun Sinjoro
Lepiko kiu ne respondas, kun frato
Felikso kiu respondas kiam li volas, kun
mi kiu respondas, kiam ŝi volas, kaj kun la
hundo kiu svingas la voston.
Ĉu ŝi estas frenezeta ?

Neniu scias tion, Anneto. Iuj diras ke ŝi
abomenas min kaj aliaj ke ŝi multe amas
min, sed ke ŝi maskas la veron.
Anneto

Karotkapo

Anneto

Karotkapo

Vi devas scii tion pli bone ol iu ajn.
Karotkapo

Li ekstaras kaj metas la korbon de pizoj apud la
muron.

Se ŝi maskas la veron, ŝi maskas ĝin
bone.
Anneto

Kompatinda juna sinjoro !...
Karotkapo 2012 p6

Karotkapo

Anneto

ĝenata.

Lastan rekomendon, Anneto. Ne forgesu,
je la subiro de la suno...
Anneto

Unu plian aŭ malplian paŝon !
Karotkapo

averte, preskaŭ minace.

Ho, ho ! Anneto, la unuajn fojojn, kiam
vi trairos nokte tiun nigran korton, sen
lanterno, kun pluvo sur dorso, vento sur
jupo…

Vi ŝajnas sufiĉe afabla.
Karotkapo
ree pli memfida.

Ha ! Ĉu vi pensas ? Oni diras, ke oni ne
devas senrezerve kredi tion.

Anneto

Mi bonŝancos se mi postvivos...
Karotkapo

Anneto

Ĉu vi havas malgrandajn difektojn ?
Karotkapo

Malgrandajn kaj grandajn. Mi havas ĉiujn.
Li nombras fingre. Mi estas mensogema,
hipokrita, malpurema, sed tio ne
malhelpas, ke mi estas mallaborema kaj
obstina...
Anneto

Ĉio samtempe ?
Karotkapo

Kaj tio ne estas la tuto. Mi havas sekan
koron kaj mi ronkas... Estas alia afero...
Ha ! Mi paŭtas, kaj tio estas eble mia ĉefa
difekto. Oni asertas ke, malgraŭ la batoj,
mi neniam korektiĝos...
Anneto

Ĉu ŝi batas vin ?

Hieraŭ vespere, vi ne ĉeestis, necesis
ke mi enfermu ilin, kaj mi certigas al vi,
Anneto, ke tio emociigas.
Anneto

Vi do estas timema, ĉu ne ?
Karotkapo
ofendiĝante.

Ho ! Ne ! Atentu, mi ne estas timema. S-ino
Lepiko mem tion diros al vi. Mi estas io
ajn, kion ŝi deziras sed mi estas bravulo.
Sed ĉiu havas siajn taskojn, Anneto : unu
el viaj, laŭ la ordonoj de S-ino Lepiko,
estas enfermi la bestojn vespere, kaj vi
enfermu ilin.
Anneto

Ho ! Ne utilas jam piki unu la alian, mi
bonvolas, mi ne estas malkuraĝulo.
Karotkapo

Karotkapo

Ho ! Kelkaj survangoj. Ĝenita denove. – Bone,
Bone, Anneto. — Mi estis dirante al vi, ke
mi havas lastan rekomendon por fari al vi.
Sinjoro Lepiko kaj mi post momento iros
ĉasi. Ĉar ni revenas malfrue, mi rapide
glutas supon kaj mi lacega enlitiĝas.
Do, ne forgesu, hodiaŭ vespere, enfermi
la bestojn. Cetere, ĉiam vi enfermu la
bestojn.

Ankaŭ mi ne ! Anneto, mi timas nek ion
nek iun. Absolute neniun. Estrece. Sed
temas scii pri kiu el ni ambaŭ enfermas la
bestojn ; tamen, la volo de S-ino Lepiko,
ŝia formala volo...
S-ino Lepiko
ŝprucante.

Karotkapo, vi enfermu ilin ĉiuvespere.
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DUA SCENO
LA SAMAJ, S-INO LEPIKO

S-ino Lepiko

Plataj harbandoj, reĝidina (*) robo, broĉo ĉe la kolo,
sunombrelo en la mano.

Kaj kuru ĝis la farmodomo akiri bovlon
da kremo.
Karotkapo

Ĝuste kiam Karotkapo diris : Mi timas nek ion nek iun,
ŝi jam malfermis la pordon, kaj ŝi aŭskultis, surprize,
rekte starante, severe, mute, prete respondi.

Jes, panjo.

(*) Robo strikta sub la mamoj kun la jupo plilarĝigita malsupre.

Trotu !

S-ino Lepiko

Karotkapo

Karotkapo

Jes, panjo.

Mi rapidos.

Li ekprenas sian pioĉon kaj li montras sian dorson ;
li ŝrumpas, ŝajnas ke li fosas truon en la tero por ene
enŝoviĝi.

Ĉu brulas via pugo ?

S-ino Lepiko

Anneto

Scivola kaj sinĝena, ŝi salutas S-inon Lepikon.

Bonan tagon, Sinjorino.

Karotkapo

Ne, panjo, — sed mi iros ĉasi, post
momento, kun paĉjo.

S-ino Lepiko

S-ino Lepiko

Bonan tagon, Anneto. Ĉu vi estas tie jam
delonge ?

Nu, vi ne iros ĉasi post momento kun
« paĉjo ».
Karotkapo

Anneto

Sed mia paĉjo...

Ne, Sinjorino, unu kvaronhoron.
S-ino Lepiko,

S-ino Lepiko

al Karotkapo.

Mi jam rimarkigis al vi ke estas mokinde,
je via aĝo, diri « mia paĉjo ».

Ĉu vi ne povas venigi min ?
Karotkapo

Karotkapo

Mi estis tuj ekironta por tio, panjo.

Ĉar mia patro petas de mi iri ĉasi kaj mi
promesis.

S-ino Lepiko

Mi dubas pri tio. Ho, ho ! Anneto, li ne
perdis sian tempon kun vi... Al Karotkapo:
Elpoŝigu viajn manojn. Mi fine kudros
viajn poŝojn. Karotkapo elpoŝigas siajn manojn.
Rigardu tiujn tamburbastonojn. Li eluzus
unu poton da pomado ĉiumatene, se oni
donus ĝin al li. Karotkapo mallevas sian hararon.
Ŝi malfermas la pordon, kaj, de la ŝtuparsupro :

Karotkapo, alportu botelon da vino el la
kelo.
Karotkapo

S-ino Lepiko

Vi malpromesos.— Kie li estas, via patro ?
Karotkapo

Li siestas.
S-ino Lepiko

ŝi remalsupreniras al Karotkapo, kiu iras
malantaŭen kaj levas la kubuton.

Kial tiu movo ? Anneto kredos, ke mi
timigas vin. — Mi ne volas, ke vi iru ĉasi.

Jes, panjo.
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filĉjo mia.

Karotkapo

Konsentite, panjo.— Kio estas dirota al
mia patro ?
S-ino Lepiko

Vi diros, ke vi ŝanĝis vian ideon.
Neutilas cerbumi. Ĉu vi aŭdas min ? Ĉu
vi konsentus respondi al mi, kiam mi
parolas al vi ?
Karotkapo

Jes, mia patrino. — Jes, panjo.

Li surŝultrigas sian ĉasaĵsakon.

Karotkapo

Vi povos ĉasi sen mi, ĉu ne ?
Sinjoro Lepiko

Pli facile ol sen ĉasaĵo.

Li reaperas ĉe la kradportalo de la korto.

Diable, kie estas la hundo ? Mi alvokas
ĝin de unu horo.
Karotkapo

S-ino Lepiko

En la tegmento, paĉjo. Li tuj iras malfermi la

samtone.

pordon de la hundo.

Jes, panjo. — Ĉu vi paŭtas ?

Sinjoro Lepiko

Karotkapo

Ĉu vi enŝlosis ĝin ?

Mi ne paŭtas.

Karotkapo

kvazaŭ malgraŭ si.

S-ino Lepiko

Jes, vi ja paŭtas. Kial ? Vi ja ne tro deziris
tiun ĉaspartoprenon.
Karotkapo

obtuze ribelema.

Ne tro deziris.
TRIA SCENO
KAROTKAPO, SINJORO LEPIKO, poste
ANNETO
Sinjoro Lepiko

Ni iru, ĉu vi estas preta ?
Karotkapo

Fakte, paĉjo, mi ĵus ŝanĝis mian ideon. —
Mi ne iros ĉasi.
Sinjoro Lepiko

Jes, — antaŭzorge, — por vi.
Sinjoro Lepiko

Nur por mi ? Strange. Gardu vin
Karotkapo. Via karaktero estas bizara, mi
scias tion, kaj mi evitas skui vin. Sed, tio
kion mi rifuzas akcepti, estas ke vi mokas
min.
Karotkapo

Ho ! paĉjo, nur tio mankus !
Sinjoro Lepiko

Do ! Se vi ne mokas, klarigu viajn
kapricojn, kaj kial la saman aferon vi
volas kaj subite ne plu volas.
Anneto

Ŝi alproksimiĝas al Karotkapo.

Klarigu. — Al s-ro Lepiko. Bonan tagon,
sinjoro.

Kio okazas al vi ?
Karotkapo

Karotkapo

Tio ne plu plaĉas al mi.

al s-ro Lepiko mirigita.

Sinjoro Lepiko

Kia strangulo vi estas !... Laŭ via plaĉo,

La nova servistino, paĉjo, ŝi ĵus alvenis, ŝi
ne estas informita.
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Anneto

Sinjoro Lepiko

Klarigu, ke ne estas vi, kiu ne plu volas.
Karotkapo

Mi diris al vi, ke vi ne moviĝu.
Karotkapo, inter du fajroj, haltas.

Anneto, ne ŝovu nazon en fremdan
vazon !

S-ino Lepiko

Nu, mia eta Karotkapo ?  

Sinjoro Lepiko

Ĉu ne estas vi ? Kion tio signifas ?
Respondu. Ĉu vi respondos, finfine, je
Dio ! Karotkapo, per piedo, skrapas la teron.

Sinjoro Lepiko

sen rigardi S-inon Lepikon.

Oni lasu lin trankvila.
Karotkapo, pro emocio, sidiĝas.

S-ino Lepiko
stupora.

KVARA SCENO
LA SAMAJ, S-INO LEPIKO
S-ino Lepiko

Ŝi malfermas la fenestron de kie ŝi rigardis, sen aŭdi,
kaj per dolĉa voĉo :

Anneto, ĉu vi diris al mia filo Karotkapo
ke li iru al la farmo ?
Anneto

Ĉu vi reenirus, Anneto, anstataŭ gapi al
la nazoj de tiuj sinjoroj, ĉu ?
Ŝi duonfermas la fenestron.

Anneto

Jes, S-ino. Ŝi alproksimiĝas al Karotkapo.
Vidu !...
Karotkapo

Jes, S-ino.

Vi faris belan lertaĵon.

S-ino Lepiko

Vi havas tempon, ĉu ne, Karotkapo, ĉar
ne plu plaĉas al vi iri ĉasi ?

Anneto

Mi, neniam mi mensogas.
Karotkapo

Karotkapo

kvazaŭ liberigita.

Vi malpravas. Vi ne longe daŭros ĉi tie.

Jes, panjo.

Anneto
Anneto

indigna, mallaŭte al Sinjoro Lepiko.

Ho ! mi trovos postenojn aliloke. Mi estas
bonulino.

Ŝi estas tiu, kiu malpermesis tion al li.
S-ino Lepiko

Iru, mia dikuleĉjo, tio promenigos vin.
Sinjoro Lepiko

Ne moviĝu.
S-ino Lepiko

Rapidu, vi estos tutafabla …
Karotkapo ekmoviĝas.

Karotkapo
grumblas.

Mi fajfas pri tio.
Anneto

Ĉu vi koleras kontraŭ mi ?...
S-ino Lepiko

malpacience, denove malfermas la fenestron.

Anneto !
Anneto reeniras la domon.
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   KVINA SCENO
KAROTKAPO, SINJORO LEPIKO.
Sinjoro Lepiko
Kaj nun, ĉu vi volas al mi respondi ?

koro ? Silento de Karotkapo, premata. Parolu !
Karotkapo

rektiĝas, decidema.

Paĉjo, mi volas forlasi tiun hejmon.  

Karotkapo

Tiu fraŭlino tiam ja devus kateni sian
langon, sed ŝi diras la veron, mia patrino
malpermesas al mi iri ĉasi hodiaŭ
vespere.

Sinjoro Lepiko

Kion vi diras ?
Karotkapo

Mi deziras forlasi tiun hejmon.
Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Ĉar… ?

Kial ?

Karotkapo

Karotkapo

Ĉar mi ne plu amas mian patrinon.

Ha ! demandu tion al ŝi.

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Ĉu via patrino malpermesus al vi iri ĉasi ?

mokema.

Ŝi malpermesas al mi tion, kion ŝi povas.

Ĉu vi ne plu amas vian patrinon,
Karotkapo ? Ve ! Tio estas ĉagrena. Kaj
ekde kiam ?

Sinjoro Lepiko

Karotkapo

Karotkapo

Ĉu kun mi ?

Ekde kiam mi konas ŝin, — ĝisfunde.
Karotkapo

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Tio estas evento, Karotkapo. Tio estas
grava, filo kiu ne plu amas sian patrinon.

Ĝuste.
Ĉu sen iu ajn kialo ?...Kion malbonan tio
povas al ŝi kaŭzi ?
Karotkapo

Karotkapo

Mi petas vin indiki al mi rimedon por
disiĝi de ŝi, paĉjo.
Sinjoro Lepiko

Tio malplaĉas al ŝi ĉar tio plaĉas al mi.

Mi ne scias. Vi surprizas min. Disigi vin de
via patrino ! Vi nur vidas ŝin dum ferioj,
po du monatojn por jaro.

Sinjoro Lepiko

Vi imagas tion !
Karotkapo

Karotkapo

Vi jam malfidas…
Sinjoro Lepiko

Li iom paŝas tien kaj reen, alproksimiĝas al
Karotkapo kaj pasigas sian manon tra lia hararo.

Starigu do viajn harfasketaĉojn, ili ĉiam
falas sur viajn okulojn. Kio pezas sur via

Tio estas du monatoj troe. — Aŭskultu,
paĉjo, estas pluraj rimedoj : unue mi
povus resti en gimnazio dum la tuta
jaro.
Sinjoro Lepiko

Vi tie tediĝus ĝis pereo.
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Karotkapo

Karotkapo

Mi laboregus, mi preparus la sekvontan
nivelon. Permesu al mi ferii en gimnazio.
Sinjoro Lepiko

Ni ne plu vidus vin de komenco ĝis fino
de jaro.
Karotkapo

Vi tien venus viziti min.
Sinjoro Lepiko

Plezurvojaĝoj multe kostas.
Karotkapo

Vi profitus de viaj negocvojaĝoj, — per
malgrava devojiĝo...  
Sinjoro Lepiko

Dufoje.
Sinjoro Lepiko

Kiam oni malsukcesas je la unua fojo, oni
ĉiam malsukcesas.
Karotkapo

Mi konsentas, ke je la unua fojo mi ne
estis tute decida. Mi nur volis sperti la
farotan efikon. Mi tiris sitelon el la puto
kaj mi metis mian kapon en ĝin. Mi fermis
la nazon kaj la buŝon kaj mi atendis
asfiksion, kiam, per unu manfrapo, S-ino
Lepiko —mia patrino ! — renversis la
sitelon kaj ebligis min spiri.
(Li ridas. S-ro Lepiko ridas en sia barbo.)

Vi rimarkigus nin, ĉar la favoro, kiun
vi postulas estas rezervata al malriĉaj
lernantoj.

Mi ne dronis, mi nur estis inundita
dekape ĝispiede. Mia patrino pensis, ke
mi ĉiel klopodas malpurigi nian akvon
kaj veneni mian familion.

Karotkapo

Sinjoro Lepiko

Pro kio vi dronigis vin ?

Vi ofte diras, ke vi ne estas riĉulo.
Sinjoro Lepiko

Karotkapo

Mi ne estas tiagrade malriĉa. Oni supozus
ke mi forlasas vin.

Mi ne plu memoras, kion mi faris
tiutage kontraŭ mia patrino. Mia unua
memmortigo nur estas knabaĵo : mi estis
tro juna. La dua estis serioza.

Karotkapo

kvazaŭ al si mem.

Iuj infanoj estas tiel malfeliĉaj ke ili sin
mortigas.

Sinjoro Lepiko

Ho, ho ! Kia mieno ! Karotkapo.
Karotkapo

Sinjoro Lepiko

Tio estas ja malofta.

Mi volis pendumi min.

Karotkapo

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Jen vi estas ! Vi ne deziris pli pendumi vin
ol ĵeti vin en la akvon.

Tio okazas.

Karotkapo

ankoraŭ mokema.

Ĉu vi volas memmortigi vin ?
Karotkapo

Iafoje.
Sinjoro Lepiko

Ĉu vi provis ?

Suprenirinta sur la fojnejon de la garbejo,
mi ligis ŝnuron ĉirkaŭ la ĉeftrabo, vi scias
kiun, ĉu ne ?
Sinjoro Lepiko

Tiu en la mezo.
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Karotkapo

Sinjoro Lepiko

Mi formis nodon, kaj metinte la kapon,
kun la piedoj kunigitaj ĉe la rando de la
fojnejo, la brakoj krucitaj, tiamaniere...
Sinjoro Lepiko

Jes, jes …

Kial vi ne plendis ?  
Karotkapo

Ŝi precipe malpermesas al mi plendi.
Adiaŭ, paĉjo.
Sinjoro Lepiko

Karotkapo

Mi vidis la lumon tra la fendoj de la tegoloj.
Sinjoro Lepiko,
konfuza.

Sed vi ne foriros. Mi malhelpos vin fari
tian mispaŝon. Mi retenas vin ĉe mi kaj mi
ĵuras, ke ekde nun oni ne plu turmentos
vin.
Karotkapo

Sed rapidu.
Karotkapo

Mi estis tuj saltonta en la malplenon, oni
vokis min.
Sinjoro Lepiko

Mi ne amas mian patrinon do kion vi
volas ke mi faru ĉi tie ?
Sinjoro Lepiko

la frazo elglitas el lia buŝo.

Kaj mi, ĉu vi pensas, ke mi amas ŝin ?

senpezigita/kvietigita.

Li paŝas agitite.

Kaj ĉu vi malsupreniris ?

Karotkapo

Karotkapo

sekvas lin.

Jes.

Kion vi diris, paĉjo ?

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Via patrino denove savis vian vivon.
Karotkapo

Se mia patrino vokus min, mi estus for.
Mi malsupreniris ĉar vi, paĉjo, vokis min.

laŭte.

Mi diris : kaj mi, ĉu vi do pensas, ke mi
amas ŝin ?
Karotkapo
Li radias.

Sinjoro Lepiko

Ho ! Paĉjo, mi timis, ke mi misaŭdis.

Ĉu tio estas vera ?

Sinjoro Lepiko

Karotkapo

rigardante al fojnejo.

Ĉu tio plezurigas vin ?

Ĉu vi deziras ke mi resupreniru ? La ŝnuro
estas ankoraŭ tie.
Sinjoro Lepiko direktiĝas al la garbejo kaj hezitas.

Iru, iru, mi mensogas nur al mia patrino.
Sinjoro Lepiko

Li ne eniras, revenas kaj kaptas la manon de
Karotkapo.

Ŝi tiom malbone traktas vin !

Karotkapo

Paĉjo, ni estas du. — Silentu ! Ŝi observas
nin tra la fenestro.
S-ro Lepiko iras fermi la ŝutrojn. Li fermas ilin
turnante la dorson al la fenestro.

Vi estas kuraĝa, fermi la ŝutrojn ĉe ŝia
nazo, en plena taglumo !... Kio okazos
nun ?

Karotkapo

Lasu min foriri.

Sinjoro Lepiko

Sed nenio ajn, naivuleto.
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Sinjoro Lepiko

Karotkapo

sen rigardi S-inon Lepikon.

Se ŝi denove malfermos ilin !

Kion vi faras tie ?

Sinjoro Lepiko

Mi denove fermos ilin. Ĉu ŝi do teruras
vin ?
Karotkapo

Karotkapo

Ho ho !...
Li rifuĝas en la garbejon.

Vi ne povas scii, vi estas plenkreska viro.
Ŝi teruras min... tiagrade, ke se mi hikas,
sufiĉas, ke ŝi nur montriĝas, tio ĉesas.
Sinjoro Lepiko

S-ino Lepiko

false submetita.

Ĉu mi ne rajtas kolekti kelkajn branĉetojn
por faskoj ?

Tio estas nerva reago.

Sinjoro Lepiko

Foriru !

Karotkapo

Tio malsanigas min. – Tio estas ridinda,
paĉjo, tiel timi sian patrinon, ĉu ne ? Ĉu ŝi
ne iomete timigas ankaŭ vin ?
Sinjoro Lepiko

S-ino Lepiko

komence de nervkrizo, kun poŝtuko ĉe la lipoj.
La bruo altiras Anneton sur la ŝtuparon.

Jen kiel oni parolas al mi antaŭ fremdulino
kaj antaŭ miaj infanoj, kiuj devas respekti
min. Dio, kion mi faris al la ĉielo por esti
mistraktata kiel la plej malestiminda !

Min ?
Karotkapo

Vi neniam rigardas ŝin fronte.

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

kvieta, al Anneto.

Pro aliaj kialoj.

Mi avertas vin, Anneto, ke la S-ino tuj
havos nervokrizon ; sed tio estas nur ludo ;
ŝi tordas al si la brakojn, sed atentu, ŝi nur
vin gratvundus ; ŝi maĉas sian naztukon,
ŝi ne glutas ĝin : ŝi minacas ĵetiĝi en la
puton, estas krado. Ŝi ŝajnigas kuri ĉien,
histeria, kaj ŝi rekte iras ĉe la pastron.

Karotkapo

Kiaj kialoj, paĉjo ? … — Ho !...
Sinjoro Lepiko

Kio estas nun ?
Karotkapo

S-ino Lepiko

Paĉjo, ŝi aŭskultas malantaŭ la pordo.
Fakte, S-ino Lepiko iom malfermis la pordon.
Surprizita en la peko, ŝi malfermas ĝin, malsupreniras
la ŝtuparon kaj iom post iom, haltante tie kaj tie ĉi,
venas kolekti branĉetojn por faskoj.

sufokita.

Neniam, neniam, mi denove metos
piedojn en tiun domon.
Sinjoro Lepiko

Ĝis hodiaŭ vespere !
S-ino Lepiko

SESA SCENO
LA SAMAJ, S-INO LEPIKO

jam sur la strato, per fora voĉo

S-ro Lepiko observas la ludon de S-ino Lepiko kaj
subite malpacienciĝas.

Sinjoro Dio, ĉu vi ne fine faligos sur min
rigardon de kompato ?
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Anneto

Sinjoro Lepiko

Mi tuj sekvos S-inon, ŝi estas tiel konfuza !

Ha ne ! Mi malamas babiladon, malordon,
mensogon, — kaj pastrojn.

Sinjoro Lepiko

Karotkapo

Komedio !

Anneto eliras.  

SEPA SCENO
KAROTKAPO, SINJORO LEPIKO
Sinjoro Lepiko
Li serĉas Karotkapon perokule.

Kie vi estas ? Li ekvidas lin en la garbejo.
Leporkorulo !
Karotkapo

Kaj, ĉu tio iras malbone ? — Ho ! Je Dio,
mi suspektis tion, mi rimarkis aferojn...
Kaj ĉu vi ne amikiĝas... de longe ?
Sinjoro Lepiko

De dek kvin aŭ dek ses jaroj.
Karotkapo

Peĉ ! De dek ses jaroj ! — mia aĝo.
Sinjoro Lepiko

Fakte, kiam vi naskiĝis, tiam jam estis la
fino inter via patrino kaj mi.

Ĉu ŝi foriris ?
Sinjoro Lepiko

Karotkapo

Vi povas eliri el via kaŝnesto.

Mia naskiĝo tiam povus proksimigi vin
reciproke.

Karotkapo

Il iras vidi ĝis la fundo kaj revenas.

Sinjoro Lepiko

Kiel ŝi forkuras ! — Foriru ! Foriru !
Sinjoro Lepiko

Mi ne bezonis dufoje diri tion.
Karotkapo

Jes. Sed kion ŝi do faris al vi, por ke vi
forpelis ŝin tiamaniere ? Ĉar vi estas justa,
paĉjo : se vi ne plu amas ŝin, estas, ke ŝi
faris al vi iun gravan malbonon, ĉu ne ?
Zorgoj okupas vin, mi sentas tion.

Ne. Vi alvenis tro malfrue, dum niaj
lastaj kvereloj. — Ni ne deziris vin. — Vi
postulas de mi la veron, mi konfesas ĝin
al vi : ĝi eble utilas por klarigi al vi vian
patrinon.
Karotkapo

Ne temas pri mi... Mi volis diri, ke je okazo,
je la plej malgranda preteksto, geedzoj
reamikiĝas.
Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Kio necesas en paro, Karotkapo, kio ĉefe
necesas estas akordo, kompreno...
Karotkapo

Unufoje, dufoje, dekfoje, ne ĉiufoje.
Karotkapo

Sed unu lastan fojon... ĉu ne ?

Humora akordo !

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Ho ! Mi ne plu klopodas !

Se vi volas. Tamen, la naturo de S-ino
Lepiko estas la malo de mia.
Karotkapo

Fakte, vi ne tre similas unu la alian.

Karotkapo

kun unu piedo sur banko.

Kial, paĉjo, vi, observema kiel vi estas,
edziĝis kun panjo ?
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esti la via.

Sinjoro Lepiko

Ĉu mi sciis ? Necesas jaroj, Karotkapo, por
koni virinon, sian edzinon, kaj kiam oni
konas ŝin, jam ne plu estas rimedo.
Karotkapo

Karotkapo

Mi ne riproĉas tion al vi.
Sinjoro Lepiko

Vi povus.

Li sidiĝas apud s-ro Lepiko.

Resume, paĉjo, vi estas malfeliĉa, ĉu ne ?
Sinjoro Lepiko

Karotkapo

Ni konis nin tiel malmulte.
Sinjoro Lepiko

Ho ve !
Karotkapo

Preskaŭ same malfeliĉa kiel mi, ĉu ne ?
Sinjoro Lepiko

Mi sendube kulpas ; la cirkonstancoj kulpas
kaj vi ankaŭ iom kulpas ĉar vi apartiĝis,
fermita, sovaĝa. Oni interparolas...
Karotkapo

Jes, se tio povas konsoli vin.

Necesas povi.

Karotkapo

Tio konsolas min, sed ne tute. Tio ĉefe
indignigas min. Koncerne min, ne gravas !
Mi estas nur ŝia infano, sed vi, la patro,
vi, la mastro, tio estas freneza, tio ege
kolerigas min. – Nu, vin, mi ne amas ĉar
vi estas mia patro. Ni scias ke ne necesas
multe da scienco por esti la patro de iu.
Mi amas vin ĉar...
Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Eĉ dum ĉaso, vi diras nenion.
Karotkapo

Ankaŭ vi. Vi iras antaŭe, mi sekvas poste,
ne tro proksime, por ne ĝeni vian pafon,
kaj vi marŝas, vi marŝas...
Sinjoro Lepiko

Jes, nur ĉasado plaĉas al mi.
Karotkapo

Kial ? Vi ne trovas.
Karotkapo

...Ĉar... Ni babilas tie, hodiaŭ vespere,
ambaŭ, intime, ĉar vi aŭskultas min kaj,
ĉar vi volonte respondas al mi, anstataŭ
konsterni min per patra potenco.
Sinjoro Lepiko

Vidu, kion mi gajnas per ĝi !
Karotkapo

Kaj se vi imagas ke estas facile sin konfidi
al vi ! Ekde la unua vorto vi sulkigas
la brovojn. — Ho ! Kia okulo ! — kaj vi
eksarkasmas.
Sinjoro Lepiko

Tiel estas ! Mi ne divenis viajn bonajn
impetojn. Tute okupita de mia diabla
proceso, fuĝante el tiu hejmo, mi ne vidis
vin... Mi miskonis vin. Ni kompensos.
Karotkapo

Nia familio devus inkludi, laŭ nia elekto,
tiujn, kiujn ni amas kaj kiuj nin amas.

Ĉu mi plivaloras, se oni konas min, paĉjo ?

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Trovi ilin estas malfacile... Klopodu por esti
tiel bonŝanca pli poste. Estu la amiko de
viaj infanoj. Mi konfesas ke mi ne sukcesis

Multe. — Je Dio, mi sciis, ke vi estas
inteligenta... Certe ne, vi ne estas stulta.
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Karotkapo

Karotkapo

Ha !... Kaj vi pensis ke mi estas inteligenta
sed egoisma, fia tiel morale kiel fizike.
Sinjoro Lepiko

Unue, vi ne aspektas fie.
Karotkapo

Ŝi senĉese rediradas...
Sinjoro Lepiko

Li iomete liberiĝas.

Se ŝi vidus nin ! Ho, paĉjo. Mi sincere
kompatas vin. Mi havas la estontecon
por krei al mi alian familion, rekonstrui
mian ekzistadon sed vi, vi elfaros vian,
vi okupos vian tutan maljunecon apud
persono, kiu nur plezuras igante aliulojn
malfeliĉaj.
Sinjoro Lepiko

Ŝi troigas.

senbedaŭre

Karotkapo

Mia desegno-instruisto pretendas, ke mi
estas bela.
Sinjoro Lepiko

Ankaŭ ŝi ne estas feliĉa.
Karotkapo

Kion vi diras, ĉu ŝi ne estas feliĉa ?
Sinjoro Lepiko

Ankaŭ li troigas.

Tio estus tro facila !

Karotkapo

Karotkapo

Li parolas el vidpunkto de pentrindeco.
Plezurigas min ke vi ne trovas min tro
malbela.

Ŝi ne estas feliĉa vangofrapi min, ĉu ne ?

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Ha ! Kara knabo !... Kiel mi jam povus scii
ke vi estas plena de virtoj, konsiderema,
korinklina, tre afabla, tiel, kiel vi estas,
kara Francisko mia !
Karotkapo

mirigita, ravita.

Francisko ! Ha ! Vi nomas min per mia vera
nomo.

petolema.

Jes, ja — Sed ŝi havas kun vi nur tiun
feliĉon.
Karotkapo

Tio estas ĉio, kion mi povas donaci al ŝi.
Kion plian ŝi volus ?
Sinjoro Lepiko
seriozega.

Vian korinklinon.

Sinjoro Lepiko

Certe mi ofendis vin, uzante la alian, ĉu
ne ?
Karotkapo

Ho ! Ne vi. La tono estas tio, kio gravas.
Pudore. Ĉu vi amas min ?
Sinjoro Lepiko

Kiel... retrovitan infanon. Li brakumas
Karotkapon, delikate, sen kisi lin.

Karotkapo

Mian korinklinon !... La vian, eble...
Sinjoro Lepiko

Ho ! La mian …. Ŝi rezignis pri ĝi... Nur la
vian.
Karotkapo

Mia korinklino mankas al mia patrino ! Mi
komprenas nenion plu al la vivo …
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Sinjoro Lepiko

Ĉu mirigas vin, ke oni suferas ne sciiante
kiel sin igi amata ?

al ni. Li malkovras la kapon de Karotkapo. Kial vi
ploras ?
Karotkapo

larmoj fluas sur lia vizaĝo.

Karotkapo

Kaj ĉu vi pensas, ke ŝi suferas pro tio ?
Sinjoro Lepiko

Pro via ideo : mia patrino malfeliĉa, ĉar mi
ne amas ŝin.
Sinjoro Lepiko

Mi certas pri tio.  

amara.

Karotkapo

Se tio tiel afliktas vin, do amu ŝin.

Ke ŝi estas malfeliĉa ?

Karotkapo

Sinjoro Lepiko

ekstarante.

Ŝi estas tia.

Mi !
OKA SCENO
LA SAMAJ, ANNETO.
Anneto

Karotkapo

Malfeliĉa, — kiel vi ?
Sinjoro Lepiko

alkurante.

Finfine, tio valoras same.

Sinjoro, ĉu S-ino povas rehejmiĝi ?

Karotkapo

Karotkapo rapide sekigas siajn okulojn.

Kiel mi ?

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

denove kiel Sinjoro Lepiko.

Ho ! Neniu pretendas tion.

Ĉu ŝi petas mian permeson ?

Karotkapo

Anneto

Paĉjo, vi konfuzas min. Jen penso kiu
neniam atingis mian cerbon.

Ne, Sinjoro. Mi nur antaŭvenas por vidi ĉu
vi ankoraŭ koleras.

Li sidiĝas kaj kaŝas sian kapon en siajn manojn.

Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Mi neniam koleras. Ŝi rehejmiĝu, se ŝi
volas : la domo apartenas al ŝi kiel al mi.

Kaj ni estas tie ĝemante. Necesus
aŭdi ŝin. Eble ŝi ankaŭ pensas ke ŝi
malbonŝancas. Kiu scias, ĉu kun iu ajn
alia ?... Neatinginte kion mi deziris de ŝi,
mi estis nepardonema, malkompatema,
kaj miajn malteneraĵojn kontraŭ ŝi, ŝi
transdonis al vi. Pri vi, ŝi tute malpravas,
sed pri mi, ĉu ŝi tute malpravas ? Kelkfoje
mi pridemandas min... — Kaj eĉ se mi
pridemandus min ĝis morgaŭ. Ve ! Tro
malfruas, estas finite, kaj jen sufiĉas...

Anneto

strebante.

Ni iru ĉasi unu horon aŭ du, tio bonefikos

Ŝi iris al la preĝejo.
Sinjoro Lepiko

Ĉe la pastron.
Anneto

Ne, al la preĝejo. Ŝi plenigis tutan
sanktakvujon per larmoj, ŝi ja malĝojegas.
— Jes ja, Sinjoro…
Jen ŝi alvenas !...
Sinjoro Lepiko staras dorse al la pordo ; S-ino
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Lepiko aperas, malsupren rigardanta, malvigle
aspektanta.

Karotkapo

Karotkapo

Ho ! Paĉjo, kia bona interparolado !
Sinjoro Lepiko

Panjo !... Panjo !
S-ino Lepiko

haltas kaj rigardas Karotkapon ; ŝi ŝajnas inviti lin
paroli.

Karotkapo

perdinte sian impeton.

Nenio.
S-ino Lepiko preterpasas kaj eniras la domon.
Anneto eliras tra la pordo de la korto.  

De dek ses jaroj mi ne diris tiom multe,
kaj mi ne promesas al vi fari tiel ĉiutage.
Karotkapo

Mi bedaŭras. – Sed se mi restas, kian
sintenon mi devos alpreni fronte al mia
patrino ?
Sinjoro Lepiko

La plej simplan, la mian.
Karotkapo

NAŬA SCENO
KAROTKAPO, SINJORO LEPIKO.
Sinjoro Lepiko

Kion vi volis de ŝi ?

Tiun de viro.
Sinjoro Lepiko

Viro vi ja estas.
Karotkapo

Karotkapo

Se ŝi demandos min kiu ordonis al mi
tiun sintenon, mi diros ke vi ordonis.

Ho ! Ne gravas.
Sinjoro Lepiko

Sinjoro Lepiko

Ĉu ŝi ankoraŭ timigas vin ?

Diru.

Karotkapo

Jes. – Malpli ! – Ĉu vi rimarkis ŝiajn
okulojn ?
Sinjoro Lepiko

Karotkapo

Pro tiuj kondiĉoj eble tio funkcius.
Sinjoro Lepiko

Vi hezitas, ĉu ne ?

Kio estis nova en ili ?

Karotkapo

Karotkapo

Ili ne fulmis kiel kutime. Ili estis malĝojaj,
malĝojaj ! Tio ja ne plu trompas vin,
ĉu ne ? Silento de S-ro Lepiko. Kompatinda
paĉjo !...Kompatinda panjo !

Mi pripensas, indas pripensi.
Sinjoro Lepiko

Vi longe pripensas. Pro kutimo : Karotkapo…
Francisko.
Karotkapo

Sinjoro Lepiko

Ĉu vi ankoraŭ deziras foriri ?
Karotkapo

Ĉu vi ne konsilas tion al mi ?

Sola, vi enuus, ĉu ne ? Vi ne plu povus vivi
sen mi. Sinjoro Lepiko sin detenas de respondo.
Do, jes ja, mia kara paĉjo, mi decidis, mi
ne forlasas vin : mi restas.

Sinjoro Lepiko

Post tio kion ni ĵus diris, ĉu ?
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