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Post la katastrofo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La 27an kaj la 28an de junio okazis intensa kurso en la urbo Sendai de 
la gubernio Mijago. Profitante tiun okazon, mi vizitis la distrikton Juriage 
de la urbo Natori, najbara urbo de Sendai. Tiu ĉi estas mia tria vizito al 
Juriage. 
 

   Antaŭ la katastrofo, en tiu ĉi distrikto loĝis 7103 homoj (2551 familioj), 
el kiuj 750 mortis. En la urbo Natori mortis 883 kaj malaperis 40, do la 
plejparto de la mortintoj en la urbo devenas de tiu ĉi distrikto. Jen estas 
statistiko: 
 1) Mortintoj laŭ aĝoj: 

0 19-jaraj  58 

20 39-jaraj  88 

40 59-jaraj 184 

60 79-jaraj 417 

pli ol 80-jaraj 176 
 2) Detruitaj domoj:    2801 
   Duondetruitaj domoj: 1129 
 3) Alteco de la cunamo: 9,09 metroj 
 
   Kiel vi vidas en la fotoj, preskaŭ ĉiuj domoj estis perditaj. Nenie estis 
altaj konstruaĵoj krom du lernejoj kaj kelkaj fabrikoj, do estis malfacile por 
la loĝantoj fuĝi, pro kio multaj homoj viktimiĝis. Inter la viktimoj estis 
plenkreskaj membroj de la familioj kaj ankaŭ nemalmultaj infanoj kaj 
junuloj. En la memortabuloj de la mortintoj estas skribitaj nomoj de 
mortintoj. Inter ili vicas nomoj kun samaj familinomoj. Tiuj homoj 
apartenis al sama familio, kaj eble ĉiuj familianoj mortis. 
   Ĉe la stacidomo mi prunteprenis biciklon kaj celis la fiŝhavenon Juriage 
5 kilometrojn for. Unue mi vizitis la elementan lernejon Juriage. Ĝi estis 
inundita de la cunamo kaj nun estas fermita. Due mi vizitis la mezlernejon 
Juriage, kiun la cunamo inundis ĝis la 2a etaĝo. Dank’ al tiu konstruaĵo 



multaj homoj estis savitaj. Tamen 14 gelernantoj de la lernejo mortis. 
   Nun la ĉambroj de la unua etaĝo estas uzataj kiel stokejoj de 
konstrukompanioj. En la plej okcidenta angulo estas muzikĉambro. Antaŭe 
tie estis piano, sed nun ĉio malaperis krom rozkolora metronomo. Apude 
ankoraŭ estas ĵudo-trejnejo plena de sekaj kotoj kaj rubaĵoj.  

 
La mezlernejo Juriage. Ankoraŭ restas difektitaj bariloj ambaŭflanke de la vojo. 

La apuda domo staradas senhome. 
Malaperintaj temploj kaj tombejoj 
   Kiam mi venis ĉi tien en majo 2014, restis granda templa konstruaĵo kaj 
ĝia tombejo, sed nun ĉio estas sub la flava tero. Mi vidis geedzojn prizorgi 
tombon de sia familio kaj apud la templo kolektiĝis senkapaj ŝtonaj budhoj 
kaj iliaj kapoj, sed ĉio malaperis. Kien ili iris? 
   Mi trovis en interreto programon de “Novaĵ-observado” de NHK 
(Japana Elsendstacio) eldendita la 13a de aŭgusto 2014. Mitradukos ĝin. 
 
Anoncistino s-ino Inoue: Venis Bon-festivalo. Certe multaj el vi vizitis la 
tombon de via familio, sed en la regiono de Toohoku, kiun atakis la 
cunamo, troviĝas familioj, kiuj perdis sian tombon.  
   Jen estas s-ro Higuĉi Secuo, kiu perdis sian familian tombon. En la 
tombo estis cindro de liaj geavoj, gepatroj kaj frato. Post la cunamo li 
elfosis cindron el la bazo de la tombo.  



La maldekstran foton Hori fotis en majo 
2014	  

S-ro Higuĉi: Tiu ĉi estas mia familia 
tombo. Antaŭe mi preĝis antaŭ ĝi, 
pensante, ke miaj karaj familianoj 
dormas en ĝi. 

Nun la cindro estas konservata en 
alia templo en la urbo Sendai. Tie ankaŭ cindro de aliaj 450 familoj estas 
konservataj. 

S-ro Higuĉi: Mi devas peti pardonon 
al la forpasintoj pro tio, ke mi devas 
kronservi ilian cidron en tiu mizera 
kartona kesto. 
   La tombo de s-ro Higuĉi estis en 
la distrikto Juriage de la urbo Natori, 
kie pli ol 700 homoj viktimiĝis. La 

urbo planas altigi la ternivelon je 5 metroj kaj poste la tombejo estos nove 
konstrita, tamen estas nubule, kiam oni finos tiun teraltigan konstruadon. 

La 10an de aŭgusto 2014 okazis komuna funebra ceremonio, en kiu 
kolektiĝis 300 homoj, kiuj perdis sian tombon. Post la ceremonio la bonzo 
informis la ĉeestantojn, ke ili bezonas longan tempon por havi sian novan 
tombon. 
La bonzo: La teraltigo finiĝos plej frue post 3 jaroj. Mi volas revenigi la 
cindron al la eksa loko post 4 jaroj.  
S-ro Higuĉi: Estas granda diferenco inter atendado kun celo kaj atendado 
sen celo. Ĉiuj suferantoj estas maltrankvilaj pro nebula estonteco. Ni ne 
povas atendi en mallumo. Tiu situacio donas doloron al ni. 
 
   Malrapida estas rekonstruo de temploj, gravaj preĝejoj. (Fino) 
Altigo de la ternivelo 
 
 

 

 

 



 
 
 
La supra ŝildo (mi ne komprenas, kial ĝi estas skribita en la angla?) 

montras, kiamaniere oni altigos la ternivelon. Per buldozoj oni metas teron 
iom post iom kaj premas ĝin, kaj samtempe aparatoj sur tiuj sendas 
informojn pri la stato de la tero per GNSS (Global Navigation Satellite 
System, Globa Navigada Satelita Sistemo) al la centra oficejo. Vere ne 
kredebla teknologio. 

 

 
La areo de tiu konstruado estas jena: 

 

 

 

Rivero Natori 

 

 

 

Mezlernejo Juriage                  Ŝildo   Monteto Hijori 

 

 

 

Elementa lernejo Juriage 

 



 

 

 

 

 

 

   Post 3 aŭ 4 jaroj la areo ĉirkaŭata per ruĝa linio fariĝos nova urbeto 5 
metrojn alta, sed tiam vere la eksaj loĝantoj revenos? 
 

Mi iris al la monteto Hijori-jama. 
Laŭ la marborda regiono ofte troviĝas 
montetoj nomataj Hijori-jama, kiu 
signifas la lokon, de kie fiŝistoj 
prognozas la veteron. Eble tiu ĉi 
monteto estis artefarita. Kiam venis la 
cunamo, multaj homoj fuĝis ĉi tien kaj 
mortis, ĉar la monto ne estis sufiĉe alta 
kontraŭ la cunamo.  

 

 
 



Sur la monteto nun estas rekonstruita, malgranda sanktejo, kaj apude 
oni pendigis “Mil gruojn” por preĝi pacon al la mortintoj, sed jam tiuj gruoj 
estas disĵetitaj sur la tero.  
 

Ruĝaj, flavaj, bluaj, kaj verdaj gruoj, 
Vi flugis ĉi tien por preĝi pacon al la mortintoj, 

sed jam vi falis sur teron, 
kaj ploras pro via senkapablo. 

 
Sed, certe la loĝantoj restariĝos. 

Kredante tion, 
mi ĉirkaŭrigardas 

en la ventoj. 
 

 

Trans la 
monteto nun 

staras 
monumeto, kies 
formo estas 
“burĝono”. La 
skulptisto volis, 
ke de ĉi tie 
kresku espero 
kiel burĝono. 

 

 
 
HORI JASUO 


