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La 30an de januaro 2016 
 
Unu taso da teo superas armilojn 
 
   En la maldekstra foto virino 
faras teon okaze de la novjara 
festo de la maljunulejo, en kiu 
antaŭe mia patro estis 
prizorgata. Tiu ĉi teceremonio 
tute ne estis formala, sed mi 
miris, ke ŝi, la posedantino de 
tiu maljunulejo, povas fari teon 
laŭ la tradicia maniero de 

teceremonio. Malantaŭe staras du 
virinoj kiel helpantoj. Certe ankaŭ ili 
povas fari teon, apartenante al iu tesekto. 
Tiamaniere multaj kleraj japanaj virinoj 
havas konon pri farado de teo. 

   Dum tiuj 
ceremonioj 

oni uzas pulvorigitan 
teon nomatan maĉĉa. Ĝi 
aspektas kiel en la meza foto. 
Oni ŝaŭmigas ĝin an varma 
akvo, kaj jen. La kvanto de 
farita teo estas malmulta, kaj la gusto estas iom maldolĉa. 
Tamen tiu gusto kongruas al japanstila dolĉa kuko, kiun 
oni gustumas antaŭ ol gluti teon. 
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   En Japanio troviĝas kelkaj teskoloj. La plej famaj 
estas Omote-Senke kaj Ura-Senke. La tradicio de teo 
datiĝas de la 15a aŭ 16a jarcento. Tamen hodiaŭ mi ne 
intencas raporti pri tiu tradicio, sed mi intencas traduki 
intervjuon de s-ro Sen Genŝicu, majstro de Ura-Senke. Li 
Tiu intervjuo aperis en septembro en la ĵurnalo Mainiĉi. 
 

Sen Genŝicu: 
naskiĝis en 1923 en Kioto. 
En 1943 vokita al la 
mararmeo. En 1964 
fariĝis 15a skolestro de 
Ura-Senke. En 2002 
eksiĝis de tiu posteno. 
Ekde 2005 estas japana 
amikeca ambasadoro de 
Unuiĝintaj Nacioj, kaj 

ekde 2012 amikeca ambasadoro de UNESCO. Nun 
92-jara.   
 
« Intervjuo » 

Komenciĝis milita trejnado al la lernantoj en la dua 
lernojaro de mezlernejo. Tiun tempon, kiam ni ne agadis 
kuraĝe, oni kritikis nin kiel malkuraĝulojn. Kiam mi 
forkuros de tiu “kuraĝaj” agadoj, oni kritikis nin kiel 
malpatriotojn. En tia modo milito grandiĝis. 
   Mi estis destinita heredi la skolon Ura-Senke, sed 
kiam mi estis 20-jara studento en 1943, mi estis vokita al 
la militservo. Mia praulo Senno Rikjuu (1522 ~ 1591), 
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fondinto de la teceremonio, estis kaj teisto kaj militisto, do 
kiel unu el la posteuloj de tiu familio mi honorite eniris en 
la armeon. Same kiel en la fluo de rivero, mi ne povis 
rezisti la modon. 

Mi eniris en la mararmean trupon en la urbo Maizuru 
en la gubernio Kioto. Mi fariĝis lerta en pilotado, do poste 
mi estis sendita al la aerbazo de Cuĉiura en la gubernio 
Ibaraki. Tie mi trejnis min kaj eltenis multajn malfacilojn 
por ke mi fariĝu bona oficiro. 

Poste mi estis sendita al la aviadiltrupo en la gubernio 
Tokuŝima. En 1945 Kamikazo-trupo estis organizita. Niaj 
aviadiloj estis nomataj Ŝiragiku (blanka krizantemo) kun 
helicoj. Ili estis ŝarĝitaj per du bomboj 500 kilogramojn 
pezajn sub ambaŭ flugiloj, do estis malfacile ekflugigi ĝin. 
Mi sentis danĝeron, sed post kiam mi forlasis mian 
hejmon, mi estis preta morti iam ajn, ĉar mi kredis, ke tio 
protektos mian familion. 
 

Iun tagon mia 
amiko el la 
universitato Kioto 
diris al mi: “Mi 
volas trinki teon en 
via teĉambro, se mi 
postvivos la militon”. 
Tiun momenton mi 
vere konvinkiĝis, ke 

mi neniam povos reveni hejmen. Mi emociiĝis kun larmoj, 
kaj subite mi volis revidi mian patrinon. Mi turnis min en 
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la direkto de Kioto kaj kriegis “Panjo!” Sekvante min, ĉiuj 
kriis “Panjo!” kun larmoj. Mi volis, ke panjo karesu al mi 
la kapon, samkiel ŝi karesis min, kiam mi estis knabo. 
Ĉirkaŭ 60 junuloj el mia trupo flugis al Okinavo kiel 

kamikazoj kaj mortis. Antaŭ ol mi flugis, mi estis sendita 
al alia trupo kaj feliĉe mi estis savita. Kiam mi sciis, ke 
Japanio malvenkis, mi malŝveliĝis, kaj samtempe 
kolerego fontis en mi. Mi demandadis min, por kio miaj 
amikoj devis morti. Mi revenis hejmen en septembro 1945. 
Ĉe la pordo mi sidis sur la tero kun mia glavo antaŭ mi, 
kaj anoncis: “Malvenkinte, mi revenis”. 

Baldaŭ venis usonaj oficiroj al mia hejmo por lerni 
japanan kulturon. Mia patro klarigis tekulturon al ili en la 
angla lingvo. Ili mallerte sidis japanmaniere en la 
malgranda teĉambro kaj ĝuis teon, salutante unu al la alia: 
“Kiel estas la gusto de la teo?” “Bonvolu vi unua gustumi 
teon”. Mi estis ŝokita. Antaŭ teo ne ekzistas diskriminacio, 
nek venko aŭ malvenko. Tio estas forto de kulturo! 
Kulturo estas paco! Unu taso da teo estas pli forta ol 
armiloj. 
 

En 1951, invitite, mi 
vizitis Usonon por 
instrui tekulturon, kaj de 
tiu tempo mi vizitis 70 
landojn por instrui 
spiriton de teo. 

Por paca mondo 
estas grave malfermi 
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sian koron. Kun malferma koro ĉiuj homoj fariĝas amikoj. 
Sed en la mondo ankoraŭ troviĝas multaj suferantoj pro 
militoj kaj malsategoj. Japanaj militmortintoj en la 
profundo de la maro ankoraŭ sentas malĝojon, vidante 
tian mondon. 

Mi deziras, ke japanoj havu pli da intereso pri la 
mondo. Mi esperas, ke ekestu pli multaj homoj, kiuj 
agadas por paco. Mi havas iom da farendaĵoj en tiu ĉi 
mondo. Se mi povos vivi iom longe, tio estos mia feliĉo. 

(Fino de la intervjuo) 
 
   Laŭ la ĵurnalo Mainiĉi (la 5an de februaro 2016) nun 
tiu japana teo estas ŝatata en la mondo. En Novjorko la 
kafejo “Matcha Bar (maĉĉa-trinkejo)”, kiu malfermiĝis en 
2014, flamigis la tefuroron tie. La japana tekompanio 
Itoo-en malfermis tri vendejojn en Usono. Ĝi vendas 
tesaketojn ne nur en Usono sed ankaŭ en Aŭstralio. Ankaŭ 
en Azio japana maĉĉa estas ŝatata.  

Nun japanaj manĝaĵoj ĝenerale estas tre ŝatataj en la 
mondo. Oni diras, ke en ili troviĝas koro de harmonio. 
Teceremonio estas la plej bona modelo de tiu spirito. Ĝi 
okazas en malgranda, modesta ĉambro, kaj la gastoj 
respektas unu la alian. La mondo de teo plej alte taksas 
harmonion. Mi esperas, ke s-ro Sen, kiu speris kruelon de 
la milito, havos longan vivon por disvastigi harmonion kaj 
pacon en la mondo pere de la spirito de teo. 


