
La 24an de marto 2015 
 

La Kursfina Ceremonio de la mezlernejo Tooni 

La 13an de marto okazis la kursfina ceremonio de la mezlernejo Tooni 
de la urbo Kamaiŝi. Profitante tiun okazon, 11 subtenantoj al Tooni vojaĝis 
al la marborda regiono de la gubernio Iŭate. 
 
Provizoraj dometoj kaj provizoraj drinkejoj 

Tagmezon de la 12a de marto ni atingis la urbon Kamaiŝi. Tiun tagon ni 
estis liberaj, do mi organizis viziton al la provizora dometaro en la urbo. En 
tiu distrikto antaŭe loĝis 130 familioj, sed iom post iom homoj translokiĝis 
al apartamentaro nove konstruita por la suferantoj de la cunamo aŭ sia nove 
konstruita domo, kaj nun loĝas tie 100 familioj. 

 

 
Provizoraj dometoj en la distrikto Tenĵin 

 
S-ro Isoda, distriktestro eble 70-jara, atendis nin kaj invitis nin en la 

malgrandan komunan salonon. Je la 3a horo venis 7 homoj. Ĉiuj estis 
maljunulinoj. Komence mi parolis pri nia subtena agado al la gelernantoj 
de la vilaĝo Tooni, kaj poste mi havis koncerton de nekutimaj muzikiloj el 
la mondo. Tiu koncerto gajigis la etoson. Fine ni ĉiuj kune aŭskultis la 
kantojn, kiujn mi versis. Mi iom timis, ke la kantoj ofendos la aŭskultantojn, 
ĉar ili temas pri la katastrofo kaj ili estis versitaj de mi, ne suferanto. 
Tamen ĉiuj silente aŭskultis la kantojn kaj nenion diris. Tuj poste ni forlasis 
la salonon. Mi bedaŭris, ke ni ne havis tempon, por ke ili parolu siajn 
spertojn pri la cunamo kaj plendojn pri la nuna vivo. Certe ili havas multon 



priparoli, kaj paroli tiujn eĉ iom malŝarĝigos iliajn suferojn. 
   En la gubernioj Iŭate, Mijagi kaj Fukuŝima ankoraŭ nun multegaj 
homoj loĝas en provizora dometo. Riĉuloj povas konstruigi al si novan 
domon kaj bonŝanculoj povas translokiĝi al apartamento preparita por la 
suferantoj, male malriĉuloj havas neniun elekton krom daŭre loĝadi en 
provizora dometo. Ili nek havas monon por nova domo, nek havas monon 
por lupago de la apartamento. Dum ili loĝas en provizora dometo, ili ne 
bezonas pagi lupagon, sed tiuj dometoj estas tro malgrandaj, krome ili jam 
komencis difektiĝi aŭ estas makulitaj per ŝimo. Malkomforta dometo, 
malsaniga ŝimo, malriĉeco kaj malespero kaŭzas malsanon kaj sekve 
morton. Inter tiuj sep virinoj estis maljunulino 89-jara. Ŝi estis la lasta gejŝo 
de la urbo Kamaiŝi. Eble ŝia pensio estas malgranda, kaj ŝi devos loĝadi kaj 
morti ĉi tie. “Ĝis nun neniu mortis sola kaj nerimarkite en sia ĉambro”, 
diris s-ro Isoda, sed li aldonis: “Mi ne scias, kio okazos en la estonteco”. 
 

   
Meze sidas tiu eksa gejŝo, dekstre estas s-ro Isoda kaj lia edzino. La aliaj estas miaj 

kunvojaĝantoj. 
    

Vespere ni prenis vespermanĝon aŭ drinkis en la provizora manĝejaro 
nomata “Drinkemula Strateto”. Antaŭe la urbo Kamaiŝi estis prospera pro 
la ferindustrio, do loĝis multaj laboristoj, kiuj kutimas drinki en tiu strateto 
post laboro, sed la cunamo facile detruis ĉiujn drinkejojn. La urbo 



konstruigis provizorajn drinkejojn najbare de la stacidomo Kamaiŝi. Mi, 
mia edzo kaj s-ro K drinkis en iu drinkejo. Dum ni estis tie, neniu vizitis 
ĝin. La aliaj 8 kunvojaĝantoj vizitis suŝi-manĝejon kaj ankaŭ tie estis nur 3 
aliaj klientoj. Pro la stagnado de la urba industrio la loĝantaro malmultiĝis 
kaj tiun tendencon akcelis la cunama atako de 2011. 
 
16 gelernantoj finis la kurson de la mezlernejo 
   Je la 10a horo la 13an de marto komenciĝis la kursfina ceremonio por 
16 gelernantoj (5 lernantoj kaj 11 lernantinoj). Dum la komencaj 30 
minutoj la ceremonio estis solena. La lernejestro disdonis la diplomon al la 
kursfinintoj kaj poste li kaj la urba edukkomitatestro gratulis ilin, sed poste 
la gelernantoj ludis la ĉefan rolon; la gelernantoj de la 1a kaj la 2a 
lernojaroj gratulis kaj kantis, kaj responde la kursfinintoj esprimis dankon 
al ili kaj la lernejo kaj kantis. Poste ĉiuj kursfinintoj salutis po unu sur la 
podio. Ĉiuj lernantinoj larmis kaj bezonis multan tempon por fini. Kaj fine 
ĉiuj ĉeestantoj kantis la ceremonian kanton kaj la lernejan himnon. La 
ceremonio daŭris du horojn.  

 
La kursfinintoj staras sur la podio kaj en tiu ĉi flanko la aliaj gelernantoj staras. 

Ili kantis kaj rekantis, ili salutis kaj resalutis en tre emocia etoso. 
La mezlernejo Tooni estas tre malgranda, tial la ceremonio okazis en 

amika etoso. En grandaj urboj la nombro de la kursfinintoj estas tiel granda, 
ke ili neniam havas tempon persone esprimi sian dankon sur la podio. 
Krome nun la dekstra registaro trudas “solenan” ceremonion al lernejoj kiel 
bonegan okazon edifi gelernantojn al patriotismo. Antaŭ ol mi partoprenis 
en la ceremonio de Tooni, mi neniam imagis, ke en la vilaĝa lernejo de la 
gubernio Iŭate okazas tiel demokratia kaj lernanto-centra ceremonio. Nur 
por scii tion, indis ĉeesti en tiu kursfina ceremonio. 

 



 
Lernantoj forlasas la ceremoniejon, ricevante bukedon. 

 
Post la ceremonio ni veturis per trajno al la urbo Rikuzen-Takata kaj 

tranoktis en la gastejo Joŝida. La urbo estis tute detruita de la cunamo, kaj 
ankaŭ tiu gastejo estis viktimo. La posedanto s-ro Joŝida rekonstruigis la 
gastejon en pli alta loko, do ĝi estas nova kaj tre pura. De la fenestro ni 
povis vidi la konstruatan urbon panorame.  

Vokite al la manĝejo, ni estis surprizita de luksegaj manĝaĵoj. La 
posedantino regalis nin ne nur kore sed ankaŭ konkrete. Vidu la foton. S-ro 
Joŝida mem kaptis tiujn krabojn kaj surtabligis po unu por ni. La kotizo 
estis nur 6500 enoj (50 eŭroj) + konsumimposto. Kompreneble sur la 
matenmanĝa tablo denove aperis bongustaĵoj. 
 



 
 
La 14an ni vizitis la “miraklan pinarbon”, unu solan el 70000 pinarboj 

laŭ la marbordo de la urbo, kiu postvivis la cunamon. Tamen ankaŭ ĝi 
mortis poste kaj oni refaris ĝin kemie kaj nun ĝi staras en la sama stato kiel 
antaŭe. Ĉirkaŭ la pinarbo oni nun konstruas du digojn kaj inter ili estos bela 
arbaro de pinarboj. 

Por rekonstrui la urbon, oni nun altigas la ternivelon, metante teron 
transportitan per rultapiŝo el la najbara monteto. Mi miras pro altnivela 
japana teknologio, sed mi ĉiam demandas min, ĉu vere la eksaj loĝantoj 
revenos sur tiun reakirotan teron. Nun la loĝantoj en la regiono Toohoku pli 
kaj pli maljuniĝas, kaj des pli laŭ la marborda regiono. Eĉ se ne okazintus 
tiu cunamo, multaj vilaĝoj povintus malaperi 10 jarojn, 20 jarojn poste. La 
cunamo simple akcelis tiun tendencon. Ŝajnas al mi, ke la registaro ne 
konsideras tiun fakton kaj daŭre kredas la japanan ekonomian progreson, 
kaj sur tiu premiso la konstruado okazas. 

 



 
Oni prenas teron el la transa monteto kaj transportas ĝin per la maldekstra 

rultapiŝo en la urbon. 
Ja, rekonstruado de grandaj kontraŭcunamaj digoj progresas kaj la 

ĉefministro fiere diras, ke la rekonstruado estas klare videbla, sed en la 
montetoj ankoraŭ vicas provizoraj dometoj, en kiuj malfortaj homoj 
vivadas kun timo kaj maltrankvilo. Multaj konsciencaj homoj nun metas 
demandon, kien iros Japanio.  
 

 
 
HORI JASUO 


