
La 29an de aprilo-la 1an de majo 2015 
 

Vojaĝo al Tooni kun taiŝoo-kotoo-ludantinoj 

 
   La Japana Katastrofo donas al mi diversajn okazojn renkontiĝi kun 
diversaj homoj. Ĉi-foje mi akompanis taiŝoo-kotoo-ludantinojn el Kioto al 
Tooni. 
 
Taiŝoo-kotooj 
 

 Soprano  
 

 Alto  
 

 Tenoro  
 

 
 

 Baso  
 

* En Japanio troviĝas tradicia kotoo kun 13 
kordoj (maldekstra foto), sed taiŝoo-kotoo 
estas tute alispeca kotoo inventita de s-ro 
Morita Goroo en 1912 (la unua jaro de la 
erao Taiŝoo). Ĝi havas klavaron samkiel 
piano kaj estas facile ludebla. 
 

   Mi sendas “Paportojn el Japanio” al multegaj homoj en la mondo. Inter 
ili estas japandevena kanadanino. Laŭ mia supozo, ŝi sendis mian raporton 
pri “Rekviemo por la viktimoj de la katastrofo” al la loka japanlingva 
ĵurnalo, kaj iu abonanto, kiu ludas taiŝoo-kotoon, plu sendis la artikolon al 
sia amikino kun la sama hobio, kaj tiu ĉi estas s-ino Ŝimazaŭa. Ŝi estas 
instruisto de taiŝoo-kotoo kaj ĉi-foje ŝi vizitis la urbeton Tooni la unuan 
fojon kun siaj lernantinoj. Inter la subtenantoj al la gelernantoj de Tooni, 



mi estas la plej sperta vojaĝanto al la damaĝitaj regionoj, do oni elektis min 
kiel ilian vojaĝgvidanton. 
 
La urbo Oocuĉi 
   Ni renkontiĝis ĉe la stacidomo de la urbo Kamaiŝi, kaj ni vojaĝis al la 
urbo Oocuĉi. Preskaŭ tuton de la urbo estis damaĝita de la cunamo kaj 

poste okazis granda incendio, do la urbo 
tute malaperis. Mi jam vizitis tiun urbon 
kelkajn fojojn, kaj mi volas vidi, kio nun 
okazas tie. Ni dungis s-ron Joŝida, eksan 
ŝipestron de la turisma ŝipo de Kamaiŝi 
(la ŝipo sur la kovrilo de la libro en mia 
mano), kiu akompanis nin al la monteto 
Ŝirojama, de kie ni povis vidi la tutan 
urbon. 

   Kiam mi venis ĉi tien antaŭe, restis kelkaj konstruaĵoj kiel oficejoj kaj 
hoteloj, sed nun ĉiuj malaperis kaj etendiĝis dezertsimila tero. Vidu la 
suban foton.  
 

 
 

Meze estis loko ne kovrita per tero. Tie antaŭe estis ŝintoisma templo. 
Pro iu kialo oni ne rajtas meti teron por altigi la ternivelon. La alia loko ne 



kovrata per tero estas tombo de iu familio, kiu ne konsentas detrui ĝin. 
Ĉirkaŭ tiu tombo estis multaj tomboj, sed ili ĉiuj jam malaperis. En la urbo 
loĝis 12000 homoj antaŭe, sed kiam la urbo rekonstruiĝos post kelkaj jaroj, 
la nombro de la loĝantaro estos 9000. Junaj homoj ne plu volas reveni, ĉar 
mankos laborejoj. Iuj timas denovan cunamon. Multaj maljunuloj jam 
mortos tiutempe, do oni timas malaperon de la urbo. 
 
Tooni 
   Je la 8a kaj duono la 30an de aprilo ni ekiris de la hotelo per buso al la 
urbeto Tooni kaj atingis la kunvenejon de la distrikto Katagaŭa je la 9a. Tie 
vilaĝanoj atendis nin. Dum oni preparis la kunvenon, mi sola promenis en 
la distrikto. Tie mi trovis provizorajn “apartamentarojn” en 4 lokoj kaj 
“dometoj por restariĝo” en unu loko. 
 
Maldekstre: provizora apartamentaro. Dekstre: “dometoj por restariĝo”. 

 
Do la 

loĝantoj de 
Tooni nun 
dividiĝas en 4 
kategoriojn: 
 
 

1. Tiuj, kiuj ankoraŭ (provizore aŭ eterne) loĝas/os en provizora 
apartamento. 

2. Tiuj, kiuj loĝas en la dometo por restariĝo. 
3. Tiuj, kiuj jam konstruigis sian novan domon. 
4. Tiuj, kiuj ne perdis sian domon, nek siajn posedaĵojn. 
    Al la unua kategorio apartenas la plej malriĉaj homoj, kaj al la 3a kaj 
la 4a, riĉaj homoj. Antaŭ la cunama atako, preskaŭ ĉiuj havs sian domon 
kaj ne videblis diferenco inter riĉuloj kaj malriĉuloj, sed nun ĉio klare 
videblas. Antaŭe ĉiuj gelernantoj loĝas en sia domo, sed nun iuj loĝas 
daŭre en malgranda, provizora apartamento, dume aliaj loĝas en nova 
domo aŭ en la eksa domo sen damaĝo de la cunamo. Kian influon tiu 
videbleco donas al la gelernantoj de Tooni? 
 



   La kunveno komenciĝis je la 10a. La programo estis: 
1. Teceremonio gvidata de s-ino Takadate 
2. Prezentado de Tigra danco de la vilaĝanoj 
3. Prelego de s-ro Ĉiba Kazuo, versinto de la kanto “Rekviemo” por la 

viktimoj de la cunamo. 
4. Koncerto de taiŝoo-kotoo de la grupo el Kioto 
5. Koncerto de nekutimaj muzikoloj el la mondo de HORI 
6. Tagmanĝo 
 

   S-ino Takadate, iniciatinto de la 
Fonduso Espero, estas gravulino en 
la temondo de la gubernio. La 
teasocio, kiu havas fonduson por 
disvastigi te-arton, donacis teon, 
kukojn, tasojn kaj aliajn necesajn 
te-ilojn, do ni povis senpage ĝui 

bongustan teon. Poste okazis Tigra danco, tradicia danco en tiu regiono, 
sed la maskojn la vilaĝanoj mem faris el kartono, kaj tri virinoj komike 
dancis. 
   Poste s-ro Ĉiba Kazuo prelegis. Hazarde kaj koincide li komencis sian 
karieron de instruisto en la elementa lernejo Tooni, tial inter la 
partoprenantoj estis liaj eksaj lernantoj. Li pasigis bonegajn tagojn en tiu 
vilaĝo kaj lernis multe. Tiuj spertoj helpis lin por fariĝi bona instruisto en 
la postaj jaroj. En la cunamo ankaŭ li perdis multajn konatojn, kaj tio 
instigis lin versi poemon por konsoli ilian animon.  
 

 
Jen venis 

tempo por la 
koncerto de 

taiŝoo-kotoo. 
Ses virinoj ludis 

diversajn 
melodiojn, sed 

ni ne nur aŭskultis tiujn, sed ankaŭ kanti kune, do ĉiuj povis ĝui la 
koncerton.    



Poste mi ludis komike diversajn muzikilojn, ekzemple per nazo aŭ per 
botelo, kaj ĉiuj ridegis. Fine ni kune manĝis lunĉon, babilante gaje kaj 
aŭskultante suferojn de la vilaĝanoj pro la cunamo. 
 
Rikuzen-Takata 
   Adiaŭante la vilaĝanojn, ni plu vojaĝis al la urbo Rikuzen-Takata. 
Ankaŭ tiu urbo estis tute detruita de la cunamo, kaj samkiel en la urbo 
Oocuĉi oni metadas teron por altigi la ternivelon, do nenie troviĝas 
konstruaĵoj krom grandegaj rultapiŝoj, kiuj portas teron de la najbara monto, 
tamen mirakle restis unu konstruaĵo nomata “apartamentaro por malriĉaj 
laboristoj (japane kojoo-sokuŝin-ĵuutaku)”. Vespere dum promenado mi 
trovis ĝin kaj decidis viziti ĝin kune en la sekvanta mateno. 
   

 
 

Ĝis la kvara etaĝo ĉiuj ĉambroj estis inunditaj. Ŝajne tiuj en la kvina etaĝo estis 
sekuraj, sed ne tute. 

En 1973 la registaro komencis konstrui tiujn apartamentarojn en la tuta 
Japanio, kaj nun troviĝas preskaŭ kvar mil similaj konstruaĵoj, sed pro la 
ŝanĝiĝo de ekonomia situacio, nur 30% de la apartamentoj estas priloĝataj. 
Ankaŭ en la apartamentaro de Rikuzen-Takata nur malmultaj ĉambroj estis 
priloĝitaj. 



   Mi miris pro la konstruaĵo. Nun preskaŭ nenie troviĝas detruitaj 
konstruaĵoj de la cunamo, kaj eĉ se iuj restas, la pordoj kaj fenestroj estas 
kovritaj, do oni ne povas eniri, nek enrigardi, sed tiu ĉi konstruaĵo ne estas 
fermita, nek ĉirkaŭata de muroj, do ni povis libere eniri ĝis la 5a etaĝo. 
   Multaj ĉambroj estis senmeblaj kaj ne troviĝis vivspuroj, sed en unu, du 
ĉambroj estis renversitaj fridujo, lavmaŝino ktp., kaj en alia ĉambro estis 
ludiloj, ŝuoj, libroj, ĉapo kaj aliaj malgrandaj aĵoj. Cunamaj suferintoj en la 
urba hospitalo rakontis, ke la ondoj atingis la plafonon de la kvaretaĝa 
ĉambro. Tamen multaj homoj ne povas tuj kredi ilin, sed ĉi tie, vere ĉiuj 
ĉambroj de la kvara etaĝo estis tute detruitaj, kaj ankaŭ iuj en la kvina 
etaĝo estis inunditaj. La virinoj el Kioto, vidante la mizeregajn ĉambrojn, 
konsterniĝis, konfirmante la grandecon de la cunamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ŝiŝiori-Karakuŭa  
   Mi apartiĝis de la grupo de Kioto kaj sola vizitis la distrikton 
Ŝiŝiori-Karakuŭa en la urbo Kesennuma, kie ĝis oktobor 2013 sidis 
grandega tinusa ŝipo antaŭ la stacidomo. Kiam mi venis ĉi tien en januaro 
2014, de la tero aperis aĵoj similaj al fajrobrigadaj hosoj (suba foto). Mi ne 
povis proksimiĝi por esplori ilin, do mi longe kredis, ke ili estas 
fajrobrigadaj hosoj por pumpi subteran akvon.  

Pejzaĝo en 
januaro 2014. 

 
Ili ja estis 

hosoj, sed ne 
fajrobrigadaj. 

Ili estis dreniloj 



faritaj el planto nomata kenaf (Hibiscus cannabinuso) kaj palmo-fibro, tiel 
ke oni povas lasi ilin tie, ĉar ili baldaŭ putros kaj malaperos. Ili tute ne estas 
danĝeraj por homa vivo. Vere japana teknologio estas mirinda! 
  En la sekva paĝo estas bildo pri tio, kiel oni pumpas akvon el la tero: 
 
 

Maŝino por enbati drenilojn 
 

Tavolo el ŝtonoj por eligi akvon 
 
Dreniloj el kenafo kaj palmo-fibro 

 
Malforta tertavolo 

  
   La maldekstra foto montras, kia 
estas tiu hoso. 
 
 
 
 
 
 
 

Post kelkaj jaroj tiu distrikto 
fariĝos bela urbeto kiel en la 
maldekstraj bildoj. Mi vere volas vidi 
tian urbeton, sed ĉu la revo efektiviĝos 
laŭplane? 
 
    
 

Finis mia vojaĝo. Dum la vojaĝoj 
en la regiono Toohoku mi nepre 

renkontiĝas kun tre bonkoraj homoj, kaj tio pli riĉigas mian vivon. Mi 
esperas, ke ankaŭ mia vizito pli riĉigos la vivon de la suferantoj. 
 



 
 
 
HORI JASUO. 


