
La 25an de januaro 2014 
 

   Hodiaŭ mi tradukos artikolon aperintan la 1an de 
januaro 2014 en la ĵurnmalo Mainiĉi. Temas pri s-ino 
Obata Saĉiko 79-jara, kiu perdis sian filon en la 
cunamo en la urbo Oocuĉi en la gubernio Iŭate kaj 
poste sian edzon. Ŝi versadas tankaojn por postlasi 
vivspurojn de siaj karuloj. Jam la nombro superis 600. 
    
* En la artikolo aperas ŝiaj tankaoj, kiuj havas 

5-7-5-7-7-silabojn．Ｍi provis traduki ilin ankaŭ en tiun formon, 

sed mi rezignis, ĉar por tio mi devas modifi la originalojn, kaj 

mi opinas, ke tio malbonigos ŝiajn belajn tankaojn, do mi 

simple tradukis ilin vorton post vorto. 

 

Mi versados por postlasi vivspurojn de miaj 

karuloj 

 
En la rivero “Salmono’” 

La plej riĉa salmono-kaptado 

Dum la lastaj tri jaroj. 

Tio estu komenciĝo 

De restariĝo de mia urbo. 

 
Troviĝas unu sola domo en la montetaro de la urbo Oocuĉi. Sub la 

tegmento pendas salitaj salmonoj, kiujn ŝi sendos al siaj parencoj. En la 
domo s-ino Obata estas okupita, kuirante novjarajn manĝaĵojn ; nigraj pizoj, 

vinagraĵo el legomoj kaj fiŝoj, pastaĵo el 
liliradikoj, frititaj fi ŝetoj ktp. « Miaj filinoj kaj 
parencoj volas ricevi tiujn, dirante, ke miaj 
kuiritaĵoj estas pli bongustaj ol la iliaj ». Ŝi 
senhaŭtigis legomojn tiel diligente, ke ŝi 
suferis pro mandoloro, sed ŝi diras: « Mi 



postvivis la cunamon kaj nun mi estas utila por aliaj homoj. Tio ĝojigas 
min, do ne gravas iom da suferoj ». 
 

En marto 2011 atakis la tertremo kaj cunamo ŝian familion el 3 
familianoj. La cunamo detruis ŝian domon en la urbo kaj forprenis ŝian 
49-jaran filon Takeŝi. Ŝi rifuĝis kun sia 81-jara edzo Cukasa al la dometo 
sur sia kampo ekster la urbo. La edzo vizitadis la urbon kaj serĉadis sian 
filon, kaj pro lacego li mortis en julio 2011 unu monaton post kiam ili 
konstatis la oston kiel tiun de sia filo per DNA-ekspertizo. 

« Mi devas vivi plu por miaj karuloj », ŝi diradis al si mem, sed ŝi 
maldikiĝis je 10 kilogramoj. Kuracisto trovis ĉe ŝi mamkanceron. Ŝia koro 
preskaŭ rompiĝis kun timo, ke venis ŝia vico. Antaŭ la katastrofo ŝi kutimis 
skribi taglibron, sed poste ŝi ne plu povis pro tro da malĝojo. En decembro 
ŝi prove versis tankaon, kaj rimarkis, ke ŝi povas versi ĝin. 

 
Ekde nun, 

Eĉ per mia mallerta plumo, 

Mi versos, 

Por postlasi vivspurojn 

de mia edzo kaj mia filo.  

 

Por ke mia voĉo atingu  

Miajn edzon kaj filon en paradizo, 

Foje mi volas lamenti 

kun laŭta voĉo. 

 
Komence de la jaro 2012 ŝi perdis la mamon. 

 
La restantan mamon  

Mi karesas 

Antaŭ la spegulo 

Dum longa tempo. 

 
Venis printempo. S-ino Obata konstruigis novan domon apud la kampa 

dometo, uzante konsolmonon kaj helpmonon al siaj forpasintaj edzo kaj 
filo. Al ŝi ŝajnis, ke ankaŭ tio atestos, ke ili iam vivis. 



   Ŝi ĉiam ridetis ekstere, sed tiutempe ŝi versis multajn tankaojn kun 
malĝojo kaj maltrankvilo. 
  
Multege volante renkonti 

Forpasintajn edzon kaj filon,  

ĉu mi povos renkonti ilin,  

se mi frue enlitiĝos? 

 

Pro bedaŭro kaj malĝojo 

Mi ne povas min deteni larmi. 

Por la unuajara funebro 

Mi sola kuiras rizbulojn. 

 
   Ŝin subtenis ŝia 14-jara virhundo Taĉi. 
 
Kiam mi parolas al mia amata hundo 

pri miaj edzo kaj filo, 

Komprenante min, 

Li frotas sin al mi 

Kun la vosto svinganta. 

 
Post la cunamo, li alkuris al la loko, kie estis ŝia eksa domo, kaj fosis la 

teron por trovi ŝian filon Takeŝi. Kiam ŝi montris lian urnon al Taĉi, li 
provis malfermi ĝin. 

Poste li komencis ŝanceliĝi. Animalkuracisto diris, ke Taĉi suferas 
streson pro la katastrofo. Eĉ en tia malbona sanstato li ĉiam lekis la vizaĝon 
de s-ino Obata. 

 
Kiam mi preĝas ĉiun matenon 

Antaŭ la hejma altaro, 

Mi elkore preĝas 

Ankaŭ por mia amata hundo. 

 
   Vivante kun Taĉi, ŝi pli kaj pli reakiris trankvilon kaj povis vidi sian 
estontecon.  

Lastan januaron ŝi falis kaj rompis sian femuran oston. Ŝi restis en 



hospitalo dum kvin monatoj. Jen estas la tankao dum tiu periodo : 
 
Mia ĝardeno estas certe 

Plena de floroj. 

Mi volas rigardi ilin ĉi-jare, 

Sed mi devas prokrasti tion  

ĝis la venonta jaro. 

 

Mi volas aĉeti bluajn ŝuojn 

kaj butikumas en ŝuvendejo 

eĉ en mia sonĝo. 

    
Ŝi ne povis skribi antaŭe, sed kiam ŝi provis verki tra la okuloj de Taĉi, 

mirinde, ŝi povis. Memoroj pri la edzo kaj filo, bataloj kontraŭ la malfaciloj 
post la cunamo…, dum ses monatoj ŝi skribis 17 paĝojn en la kajero. 
   « Venontan fojon mi provos skribi tra la okuloj de mia edzo kaj mia filo, 
kaj poste mi povos skribi tra miaj propraj okuloj ». 
 
Se mi ne kredus, 

Ke morgaŭ estos pli bone, ol hodiaŭ, 

Mi ne povus trabati al mi novan vojon. 

 
(verkita de Higaŝino Masakazu, ĵurnalisto) 

 

 

HORI JASUO 


