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l.

rimarkinde rezistkapabla. ... Kaj §i trovis
aôetanton. En tiu tago fre3a pano kvietigis
la malsaton de grandnombra familio-
Almenaü estas supozeble, ôar en kabano de

la malriôulo ôiam abundas la panpetaj buS-

etoj.

La sorto de teatra korbo
3- La korbo komencis sian devokonscian

üvon- Ôia vivprincipo estis: "Honesta
laborajo honeste servas". Fidele gi gut^dis

ôion, kion la gemastroj metis en §in- Gia
enhavo konstante variis. Komence la korbo
estis tre amuzata de la vestospecoj. En §i
sinsekve alternadis: re§a trenajo kaj almoz-

ula sako, kavaliraj botoj kaj kamparanaj
bast§uoj, pastra robo kaj jakobena ôapo,

kruco kaj glavo, kasko kaj arlekena kap-

ornamo. Ciuvespere êi estis portata en

grandan vestejon, kie §i renkontis multajn

2.

Teatra Korbo,
Nenio eksterordinara'

Iam, ie estis korbo, duonmetron alta kaj
iom longe ovala. Nenio eksterordinara
karakterizis §in. Gi estis nek pli arta, nek
malpli bela o1§iaj korbofratoj. Solida man-
plektajo el salikaj vergoj. En la laca kapo
de metiisto nestis ôiutagaj panzorgoj dum
liaj kalolaostaj manoj donis formon al la
korbo.

Honesta laboro meritas atenton, fortika
korbo trovos aôetanton, - tiel povis pensi la
zorgopremata simplulo, ôar li faris gin

I Ni reproduktas la unuan parton de la aütobiografia
novelo "La Teatra Korbo" de Julio Baghy. Tiu êi aperis
je la pa§oj 5-16 en la 11l-pa§a de la samnoma

novelaro, kiun eldonis "La geamikoj de I'aütoro" en

Leiden, 1934.
2 Ni aldonis la titolojn.
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korbojn similajn al §i. Ôiuvespere §i deüs
esti la atestanto ôe aliformi§o de sia mastro.

4. La korbo ne haüs do kaüzon por plendi pri
unutoneco de la vivo. Nur tiam §i plende
eld<naris, kiam la mastrino plen3topis kaj
ôirkaüligis §in per fortika §nuro. Iom post
iom gi komprenis, ke tio signifas for-
migron, baldaüan konati§on kun novaj lo§-
ejoj kaj restadejoj. Dum la voja§o §i estis
premata al siaj korbofratoj pli a§aj, pli
spertaj. Tiuj klopodis konsoli la junan sam-
sortanon.

5. - Trrro S3§topite! ... Trrro S§§topite! - §i
plendis indigne.

6. - Persissstu... persissstu... - Êor" la korbo-
fratoj reknaris.

7. Tiel dum la tuta voja§o. Fine §i alkutirn-
i§is. Tamen §i preferis la vagonaron al la
kamparana veturilo... Tia estas la sorto de

ôiu teatra korbo kaj tiel §i üüs kelkajn
jarojo. Gi spertis ja tiom, ke §i ne plu
atendis ion surprizan.

Molsina vartistino
8. Tamen la sorto konservis ion surprizan por

êi.

9. Iun tagon la korbo estis metita sub la
tablon. Gi poüs miri tre pri sia nova, ne-

kutima enhavo. Sur §ia profundo, nun lite
remburit4 ku§is sveninta novnaskito, kiun
la kurbdorsa aku3istino fervore vango&ap-
adis Êis ekvivi§o... kaj venis scivolaj
najbarinoj por primiri la senfortan homidon
kaj por superstiôe sputeti al lia grimacanta
viza§eto. La sputeto estas miraklofara
rimedo kontraü okulsorôo.. - La korbo
proteste ekknaris ôiufoje, sed kiu
komprenas la indignon de protektema teatra
korbo?

10. Depost tiu tago la korbo fari§is molsina
vastistino. Gi estis ja simpla kaj fidinde
forta. La alfiksitaj balanclignoj, kiuj faras

1a ordinarajn lulkorbojn kaprice viglaj,
mankis ôe B. Ne3anceleble firme gi
kontraüstaris al renversoj. Tio montras, ke

§i estis konscia teatra korbo, kiun amuzis,

fierigis, eô kontentigis la nova tasko.

ll. La korbo kaj la infano ofte pasigis solaj la
unuan duonon de la nokto. La gemastroj

ludis komedion por la pano de la realeco.

Tiu iutima duopo kreis reciprokan amik-
econ inter ili.

12. Kiam la infanaj okuloj, lar§e streôitaj, fiks-
i§is al la malsupro de la tablo aü vagadis al

la foraj objektoj, kies konturoj perdi§is en

la palpebruma duonhelo de la petrola lamp-
eto, staranta sur la tablo, tiam la korbo
silentis kaj senvorte plenumis sian devon.

13. Kiam la piedetoj energie tamburadis sur

§iaj salikaj ripoj, la korbo kvazaü tiklata
ek-ekridis gaje, knare. Estas ja amuze, kiel
tiu homido gimnastikas!

14. Kiam pro son§pela malsato aü troplena
stomako suferis la infano kaj li plende plor-
etis, la korbo tuj konsolis lin laü lulo de la
patrinaj manoj. Ritme, centfoje §i ripetis la
samon.

15. - Kres-ku knab!... l«esku-ku lnab!... l«es-
ku knab!...

16. Kiam la manoj de paciencperdinta najbar-
ino skue volis silentigi la lriantan bu§eton,

la korbo ne lasis sin renversi. Gi kontraü-
staris kaj indigne, rapidritme envortigis
sian riproêon al la "bonvola" üzitantino-

17. - Ye, firri', krevu ü... Ve, furi', krevu vi...
Ve, furi',l«evu ü...

Korba konversacio

18. Kiam la teatra trupo migris for al alia urbo,

dumvoje la brava korbo gardis la tolajon de

sia amiketo. En la vagono laü ritrna skuo de

la radoj §i fanfaronis pri sia nova tasko al

la najbaraj teatraj korboj. Ili esprimis sin

laü karaktero de siaj Posedantoj-

19. - Fi, fri-vole... fi, frivole... fi, frivole..- -

ripetadis nekredeme la maldika korbo de

anemia aktoreto, ludanta ôiam bubrolojn-

20. - Miii ne sciiias... Miii ne sciiias-.- - enigme

deklaris la vakstole tegita korbo de la
drama heroino.

21. - Nek miii... nek miii..' nek miii-.. - energie

protestis kontraü nefarita supozo la korbeto

de la komedia naivulino kaj eô §ia enhavo

ekscitite ru§i§is.Intima duopo
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22. - Fa-tal!... skan-dal!... fa-tal!... skan-dal!...
- soois alterne la basaj tonoj de du pezaj
korbegoj el la angulo de la vagono. Ili
esprimis la opiniojn de 1a tragedia heroo kaj
de la direktora moSto.

23. Nur la plata, tempmordita korboavo de la
komikulo balancis sin ügle sur la supro de
siaj kolegoj kaj frotante sin jen al unu, jen
al alia §i praügis la rakonton de la juna
kolego.

24. -Jes,jes, jes-.. jes, jes, jes... jes, jes, jes-..

25.Gi mem jam spertis multon kaj servis kiel
lulilo por kvin sinsekvaj aktorinoj.

26. Tiel daüris la konversacio de la korboj dum
la tuta voja§o... kaj ôiam tiel en êiu
monato.

Protekta apogilo
27.1u pli l«eskis la infano, des pli firmi§is la

reciproka amikeco. La korbo instruis lin
rekte stari kaj §ia rando servis kiel protekta
apogilo, kiam la lnabeto faris siajn unuajn
pa3ojn ôirkaü §i. Ho, kiel gaje ridis la fidela
korbo!

28. Kaj iun tagon la infano superl«eskis la
korbon- Li grimpis sur la kanapon por
rigardi tra la fenestro en la nekonatan
mondon. La korbon mutigis la melankolio
kuj turmentis ioma jaluzo. Cu §i estos

forgesita de li por êiam?

Forgesita korbo
29. Denove Qi komencis plenumi sian antaüan

taskon. Gi pleni§is de teatraj kostumoj,
fabellandaj obje\toj kaj per tio §i reallogis
sian amiketon. Gi estis ja bonkora simpla
korbo, kiu lulis jen iluziôifonojn, jen
infanon sopirantan al iluzioj.

30. La l«eskanta homido ôiam pli malofte
üzitis sian amikon. Lin allogis la mirakloj
de la "mondo": la kurantaj kokidetoj sur la
korto, la kolera meleagro, la ludema hundo-
kamarado. Li forgesis la protekteman
korbon.

Neesprimebla Êoio
31. Iun tagon, li estis apenaü trijara hometo, lia

patro kondukis lin al la korbo. Gi denove

staris sur la tablo. Ôi protektis novan üvon:
lian bukloharan fratineton.

32.La knabeto eksidis ôe la korbo kaj mire
rigardis 1a üvantan pupon. Li ne konsciis
bone pri la donaco de la Vivo, nur tion li
sentis, ke en lia koreto muzikas neesprim-
ebla §ojo. Li ne plus estos sola. Ne estos

necese ludi kun stultaj kokidetoj, time for-
kuri de la sinblovanta meleagro kaj... kaj la
hundo-kamarado povos veni ankaü en la
ôambron por kune gardi la üvantan pupon.

33. Kaj pasis semajnoj kaj monatoj. La korbo
ôiam §oje knaradis, ôar estis ja tre amuze
üdi kune la du infanojn. La h:abeto ôiam
pli kaj pli konscie prenis al si la protekt-
adon de sia fratineto kaj dum la tuta tago li
ludadis ôe la korbo. Li Sajnis esti ravita de

§iajn skarabonigraj okuloj, laüta rido, ne-

komprenebla parolo. Pli gaju pli feliôa
knabeto eble neniam üüs sur la tero ol li.

34.Lakorbo kaj la knabeto, kiel decas al bonaj

amikoj, kune instruis la êiam üglan knab-
ineton je la artoj de starado kaj pa3ado. La
korbo ne malpli gaje ridis ol la tnabeto,
kiam 3i komencis paroladi. Ho, en tiu
momento lia koreto pre§e aklarnis. Li ne

plu estos sola! Ne plu!! Lin ne plu ümigos
la malhelaj konturoj de la mebloj dum for-
esto de paôjo kaj panjo. Li ne plu üdos
moü§antajn fantomojn en la palpebruma
lumo de la nokta meôo. Li povos diri êion,
pri kio li son§is kaj pri kio li fantazias. Ne
alla kvar muroj, sed al komprenema fratin-
eto. Ôion al 3i, al tiu ridetanta animeto, kiu
venis rekte el la ôielo por forpeli la
misterajn susurojn de la soleco. An§eleto,
feineto mia, li dorlotis centkomplimente
sian fratineton.

35. Ôu ekzistas plumo, kiu kapablas priskribi la

sentojn, pensojn de infano, kiu de sia nask-

i§o baraktis sub la premo de soleco? Ne!
Tia plumo ne ekzistas.

Pre§u, fÏIeto!

36.Iun vesperon, lia patrino kun larmoj en la
okuloj, avertis lin: "Pre§u, fîleto!".-. Kaj li
pre§is kun premita koro §is ekdormo--. La
postan matenon li gaje kuris al la korbo kaj

§i estis - malplena... funebre malplena- La
korbo silentis.
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37. Tenro ektordis la infanan koron. Kiu rajtis
rabi for de li lian fratinon?

38. - La an§elo reflugis en la êielon - sonis la
plora patra respondo.

39. - Ôu 3i reflugis? Ne! Neeble! Mi ja amis
Sin... mi ja amas Sin - kaj la knabeto falis
sur la malplenan korbon.

40. La korbo plende dolore ploris kun sia
amiketo kaj longe... longe... tiel longe kiel
la freneziga sufero skuis lian korpon... Kaj
ankoraü ili ofte ploris tiel kune.

4l.Laknabo restis sola. Ho, kiel sola li restis!
En 1a noktaj horoj lia animo banis sin de
larrnoj. Lia fantazio desegnis monstro-
üza§ojn inter la ornamajojn de la mur-
tapi§oj kaj kreis fantomojn el la tremantaj
ombroj. Ciun fabelon li imagis pura vero
kaj ties herooj aperis antaü li jen por timigi,
jen por kura§igi lin.

SoIa dum la tuta vivo
42.La korbo denove migradis inter la hejmo

kaj la teatra vestejo. Vespere §i servis por
la patro, tage §i logis al si la filon. Tiam la
knabeto staris ôe la iluziplena korbo,
rigardadis la re§an trenajon, la almozulan
sakon, prenis sur sin la pastran veston,
armis sin per la kasko kaj glavo, genu-
fleksis antaü la episkopa lgu.o. Sed li
preferis la arlekenan êapon. Gi estis ja tiel
an:rrlrza, tiel kolorriôa, tintilhava objekto.

43.Kaj li ludis... ludis diversajn rolojn por si
mem, kaj por sia sola amiko: por la teatra
korbo... kaj li atendis sopire je la momento,
kiam §i denove estos metita - sub la tablon.

44. Sopirataj mirakloj ne efektivi§as. Li restis
sola kaj dum sia tuta vivo li serôis la perd-
itan fratineton.

-oOo-
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Didaktikaj konsiloj
Jen listo de ekzercoj struktur3an§aj, analizai

kaj paroligaj, kiuj estas efektiügeblaj
kolektive, grupe aü individue. Ili konl«etigas
lingvajn fenomenojn gramatikajn, leksikajn kaj
stilajn, kiuj estas malfacile klarigeblaj teorie.

La instruanto elektu la ekzercojn, kiuj
konvenos al la lernantoj, laü ties tingvo-nivelo
kaj interesoj. Eblas formi labor-rondojn, kiuj
ricevu ekzercojn po unu aü du. Ciu grupo
efektiügu 1a laboron proponitan kaj poste
raportu al la aliaj Supoj pri siaj aktiveco kaj
malkowoj.

Migrante de rondo al rondo la instruanto nur
respondu al la demandoj de la lernantoj. Li lasu
a1 lu g"poj kiel eble plej grandan labor-
aütonomion. Nur kiam grupo paneas, li alportu
al:tivan helpon per kunlaboro kadre de la rondo
mem. Kiam li konstatas, ke la lernantoj ne plu
bezonas lian ôeeston, li rekomencu sian mig-
adon al la aliaj grupoj.

Ekzercoj
1. Pri Ia korelativoj:
Situigi ôiun korelativon en la korelativan

tabelon klarigante §ian ekzaktan signifon kaj
provante rediri la koncernajn frazojn anstataü-

igante la korelativojn per alia$ vortoO sam-

signifa(j).
Ekzemplez fam ftempo nedifinita), ic (ol<o

nedifinita), iom (wanto nedifinita): Foje, en

montrejo estis korbo, duonmetron alta kaj
longete ovala...

2. Pri la koda analizo:

Pensunuon post peûsunuo kodi la
gramatikajn funkciojn.

Ekzemple:
Iam [5], ie [5] estis [0] korbo duonmetron alta
kaj iom longe ovala [] :5501.
Nenio eksterordinara [] karakterizis [0] §in
127:102.
Ci 1t1 estis nek pli arta, nek malpli bela [0] ol

t/l êiaj korbofratoj [1]: 10/1.

[(0)] solida manplektajo el salikaj vergoj [l] :
(0)1...

3. Pri Ia N-marko:

Dialekte rediri la tekston en lingvajo sen N-
marko.

Ekzemple: Iam, ie estis korbo, duonmetre
alta kaj iom longe ovala. Per nenio ekster-
ordinarâ §i karakterizi§is. Gi estis nek pli arta,

nek malpli bela ol §iaj korbofratoj. Solida
manplektajo el salikaj vergoj. En la laca kapo
de metiisto nestis ôiutagaj panzorgoj dum per
liaj kalolaustaj manoj doni§is formo al la
korbo...

4. Pri la funkcioj 0, 1 kaj 2:

Kopii parton de la teksto substrekante la
funkciojn 0, 1 kaj 2 tiel, ke kiam la kernvorto
estas duliga, §i estu dufoje substrekita-

Ekzernple: Iam, ie estis korbo. duonmetron
Nenio eksterordinara

pli bela ol Êiaj korbofratoj. Solida manplektaio
el salikaj vergoj. En la laca kapo de metiisto
nestis ôiutagaj panzorgoj dum liaj kalolrustaj
manoi donis formon al la korbo...

5. Pri Ia unuligaj kernvortoj:
Post la el<zereo 4-a estas instruige listigi la

kernvortojn unuligajn kun ties pilo§ mallong-
igitaj kaj noti la koncernajn kodojn [10] kaj

[01]-
Ekzemple: estis korbo [01]; §i estis [10];

nestis panzorgoj [01 ]...

6. Pri la duligaj kernvortoj:
Post la ekzerco 4-a estas instruige ankaü

listigi la kernvortojn duligajn kun ties pilotoj
kuj nepilotoj mallongigitaj kaj noti la

koncernajn kodojn [012], [021], [102], [120],
[201] kaj [210].

Ekzemple: nenio karakterizis §in [102]; liaj
manoj donis formon [102]; laboro meritas

atenton [102]...

7. Pri statistikoj:
La ekzercoj 5-a kaj 6-a ebligas nombri,

kiom da fojoj aperas la formuloj [01] kaj [10]
por la pensunuoj kun kernvortoj unuligaj kaj

kiom da fojoj aperas la formuloj [012], [021],
[102], [120], [201] kaj [210] por la pensunuoj

kun kernvortoj duligaj. El tiu nombrado eblas

doni la procentajon de ôiu formulo- Tiaj
statistikaj analizoj konl«etigas gramatikajn
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fenomenojn kaj ankaü karakterizajojn stilajn.
Estas bone konservi tiujn statistikajn rezultojn
por poü ilin kompari okaze de analizoj de aliaj
tekstoj.

8. Pri Ia E-marko:
Dialekte rediri la tekston en lingvajo sen E-

marko.
Ekzemple: Iam, ie estis korbo, duonmetron

alta kaj kun longo iom ovala. Nenio ekster-
ordinara karakterizis §in. [...] ôar li faris §in
rezistkapabla laü rimarkinda maniero. t...]
Almenaü oni povas supozi, ôar en kabano de
1a malriôulo ôiam abundas la panpetaj buSetoj...

9. Pri la proverboj:
Stila karakteiz$o de tiu ôi novelo de Julio

Baghy estas la proverba ofteco. Estus bone list-
igi tiujn ôi proverbojn kaj provi alimaniere
vortigi ilian signifon.

Ekzemple: Honesta laboro meritas atenton
: Tasko plenumita kun kompetenteco altiras

§eneralan admiron- Fortika korbo trovos aôet-
anton : Kvalita produkto bone vendi§as. En
kabano de la malriôulo ôiam abundas la pan-
petaj bu§etoj : Malriôaj homoj §enerale havas
multajn infanojn...

10. Pri la prepozicioj:
Dialekte rediri la tekston en lingvajo sen

prepozicioj.
Ekzemple: [...] Solida manplektajo salik-

verga. Dum la kalokrustaj metiisto-manoj
formigis la korbon, lia laca kapo estis kvazaü
nesto, kie abundis êiutagaj panzorgoj...

11. Pri la transitiveco:
Dialekte rediri la tekston en lingvajo sen

unuligaj kernvortoj.
Ekzemple: Iam, ie oni montris korbon,

duonmetron altan kaj iom longe ovalan. Nenio
eksterordinara karakterizis §in. La korbisto
estigis §in nek pli artan, nek malpli belan ol
§iajn korbofra§n. Li fabrikas solidajn man-
plektajojn el salikaj vergoj. En la laca kapo de
tiu metiisto mizero nestigis ôiutagajn pan-
zorgojn dum liaj kalokrustaj manoj donis
formon alla korbo..-

12. Pri la netransitiveco:

Dialekte rediri la tekston en lingvajo, kiu
havas nur unuligajn kernvortojn.

Ekzemple: Iam, ie estis korbo, duonmetron
alta kaj iom longe ovala- Per nenio ordinara §i
karakerizi§is. Gi estis nek pli arta, nek malpli
bela ol §iaj korbofratoj. Solida manplektajo el
salikaj vergoj. En la laca kapo de metiisto
nestis ôiutagaj panzorgoj dum per liaj kalo-
krustaj manoj doni§is formo al la korbo...

13. Pri la laütlegado:
Diüdi la lernan§n en grupojn, kiuj pretigu

laütlegon de parto el la novelo. Ciu grupo
ekzamenu kiel plej konvene laütlegi la ricev-
itan tekston, laü ties enhavo krj stilaj
karakterizajoj.

Laütlege aktivu ôiu grupo üce. La aliaj
aüskultu kaj notu siajn rimarkojn. Korektado
de fu§aj elparoloj aü de netaügaj tekstdiüdoj
okazu nur post la laütlegado per malfermo de

§enerala diskuto, kiun povas multe helpi son-
benda registrajo realigita dum la laütparolado
mem. Tiel la fu§parolintoj havas la eblon aüdi
sian eraran elparolon, kio objektiügas la
situacion.

Anstataü ol laütlegi sian tekston ôiu grupo
povas §in mem registri aü registrigi fare de

elektito ludanta la rolon de sontehnikisto. Ciuj
aüskultu la suman registrajon notante siajn
rimarkojn. Poste malfermi§u §enerala diskuto
pri elparolaj aü pri aliaj kritikindajoj. Tiu ag-
maniero estas pli produktiva ol la nura laüt-
legado, ôar §i havas objektiügan karakteron.
Ciu grupo havas la okazon mem korehi sian
registrajon antaü la §enerala disaüdigo.

-oOo-


