
Miaj amataj sunfloroj 

 

Kiam mi vidas sunflorojn, mi ekridetas. 

Kiam mi vidas sunflorojn, mi ekvigliĝas. 

Kiam mi vidas sunflorojn, mia koro varmiĝas. 

 

Sunfloroj en Ukrainio donadis al la ukrainoj  

Ridetojn, vigliĝon kaj varman koron. 

Nun ili krome donu al ili, 

Al la idoj de bravaj kozakoj, 

Pli da kuraĝo kaj pli da fiero. 

 

Sunfloroj ĉiam gardu la ukrainojn, 

Ĝis ili havos perfektan liberecon.

  



私は大好きひまわりが 

 

ひまわりを見ると笑顔になっちゃうの。 

ひまわりを見ると元気になっちゃうの。 

ひまわりを見ると心がポッカポカ。 

 

ウクライナの人たちも同じです。 

でもね、今はひまわりくん、 

それに加えて勇気と誇り、 

コサックの子どもに与えてね。 

 

ひまわりくん、自由に楽しく遊べるように、 

子どもを守ってくださいね。 



Hej, Puĉjo！ 

Hej, Puĉjo, vi rigardu ! 

Domoj disfalis per bomboj. 

Ukrainoj estas delokitaj de siaj hejmoj.  

Venu ĉe min kaj rigardu miajn sangajn manojn.  

Ĉu vi povas manpremi kun tia mano? 

Ĉu vi povas brakumi min tiel sangoŝmiritan? 

 

Hej, Puĉjo vi venu ! 

Rigardu min per viaj propraj okuloj. 

Vi povas vidi la estontecon, kiun vi faras ĉi tie.  

Jen la tero, kiun vi malbeligas. 

Kien iros la bela tero? 

 

Hej, Puĉjo, vi sciu ! 

Vi igas la mondon tiel nigra. 

Vi faras marĉan mondon,  

kie oni nenion povas vidi. 

Hej, Puĉjo, vi ĉesigu la militon! 

Tamen mi povas vidi maldikan lumradion. 

Mi volas grandigi la lumradion. 

Vi ĉesigu la militon.  

Mi estas preta kaj multaj estas pretaj por kapti la radion. 

Ni, la homaro, neniam rezignas esperon. 

Espero estas nia valora propraĵo, kiun eĉ vi ne povas forpreni de ni.                         Jamamoto Akiko 



 

戦争をしている場合ではない 

Nun ne estas tempo militi 



子どもの微笑み 

 

子どもの微笑みは 

ひまわりです 

子どもの微笑みは 

愛です 

子どもの微笑みは 

幸せです 

子どもの微笑みは 

平和です 

 



 



 



Karaj ukrainaj amikoj, 

Manĝu tomatojn! 

 

Vigligos vin ruĝa koloro de tomatoj, 

Vigligos vin dolĉa suko el tomatoj, 

Vigligos vin vitaminoj en tomatoj, 

Vigligos vin amo el Fukuŝima. 

 

Manĝinte tomatojn, vi viŝu larmojn, 

Manĝinte tomatojn, vi ridetu, 

Manĝinte tomatojn, vi stariĝu, 

Manĝinte tomatojn, vi saltu en la ĉielon. 

 

Vi etendu viajn brakojn por ricevi amon el la mondo. 



Katoj, niaj dioj 

Vi miaŭu, vi miaŭu, vi miaŭu! 

Venos amikoj, venos amikoj, venos 

amikoj! 

Vi ridetu, vi ridetu, vi ridetu! 

Venos feliĉo, venos feliĉo, venos 

feliĉo! 

Vi dormu, vi dormu, vi dormu! 

Venos sonĝo, venos sonĝo, venos 

sonĝo. 

Vi amu, vi amu, vi amu! 

Venos paco, venos paco, venos paco.  

 

Kie estas katoj, venas amikoj, venas feliĉo, venas sonĝo kaj venas paco. 



Ludas katoj en arbaro 

Ludas katoj en la arbaro. 

Dormas katoj en la arbaro. 

Flugas katoj en la arbaro. 

Kaŝas katoj sin en la arbaro. 

Kie katoj vivas feliĉe, ĉio 

vivas feliĉe. 

 

Mankas manĝaĵoj en 

Ukrainio. 

Perdiĝis domoj en Ukrainio. 

Rifuĝis homoj el Ukrainio. 

Kie katoj ne vivas feliĉe, ĉio ne povas vivi feliĉe. 

Ĉusigu militon! Katoj en la mondo deziras pacon en Ukrainio, en la mondo! 



Tenante varman koron 

 

Ĉu vi havas koron? 

Jes. Sen ĝi mi ne povas vivi? 

Ĉu vi havas koron? 

Jes. Sen ĝi mi ne povas amikiĝi. 

Ĉu vi havas koron? 

Jes. Sen ĝi mi ne povas ami. 

Ĉu vi havas koron? 

Jes. Sen ĝi mi ne povas vivi pace. 

Ĉu vi havas koron? 

Jes. Sen ĝi mi ne povas ami la mondon. 

 

Ni vivu, ĉiam tenante varman koron en ni! 



Karaj strigoj 

 

Karaj, estimataj strigoj. Mi  

aŭdas, ke vi estas la plej 

saĝaj en la mondo. 

Strigoj: Ha, jes. Kaj mi  

aŭdas, ke vi estas la plej 

malsaĝaj en la mondo. 

Mi: Kial ni, la homoj, estas la 

plej malsaĝaj? 

Strigoj: Ha! Kiel stulta 

demando! Saĝuloj neniam batalas. Ili solvas problemojn per interkonsento, ne per forto. Vidu 

la mondon, stultuloj! 

Mi: Jes, ni estas stultaj. Mi transsendos viajn vortojn certe al Putin. 



幸せを呼ぶネコちゃん 

 

ふわふわふわ体が暖かい。 

つやつや毛並みがきれいだな。 

ニャアニャア声が愛らしい。 

プニュプニュ肉球気持ちよい。 

ごろごろ喉が鳴っているよ。 

ピクピクしっぽが動いてる。

ピンピンお髭がすてきだな。 

 

ごろりと寝転ぶネコちゃんや、仕事の邪魔するネコちゃんや、足にすりすりネコちゃんや、 

そんなネコちゃんいるところ、そこは幸せあるところ。 

 

ウクライナの家庭にもそんなネコちゃんいてほしい。幸せ早く届けたい。   Jasuo  



MORTINTOJ RIGARDAS NIN   

 

En la kampo de Asizo etendiĝas  

la tombejo, kie dormas multaj junaj 

soldatoj, 

kiuj falis en batalo dum la dua mondmilito. 

   

En la placo de geto de Venecio, estas 

la monumento, sur kiu estis skribita, ke 

miloj da judaj loĝantoj estis buĉitaj en la 

koncentrejo. 

 

Sur la muro de konstruaĵo fronte al la placo 

de Bolonjo, pendas  

fotoj de partizanoj, kiuj falis en la 

rezistado. 

Sennombraj vizaĝoj silente rigardas nin. 
     

Mortintoj ĉie en Italio rigardas nin trankvile kaj  

demandas nin, kial ni tiel ŝatas batali, mortigi unu la alian, 

malgraŭ ke jam pasis 77 jaroj de la dua mondmilito. 
                                                           Itoo Toŝihiko 



Amo ligu la homojn! 

 

Kiu garantias, ke venos morgaŭ? 

Kial ni devas batali? 

Por kio ni malamas? 

Ni vivas nur en ĉi tiu momento! 

Amo ligu la homojn! 

Ni disvastigu la verdajn stelojn tra la mondo! 

Verdo estas koloro kontraŭ la milito! 

Verda lumo estas brilo de paco! 

 

Ito Ĵunko 

 

 

 

 



 Nun ne estas tempo militi 

 

Ĉi tiu eksterordinara varmiĝo ne ekzistie antaŭ 100 jaroj. 

Abruptaj hajloj, pluvtorentoj, tornadoj, tiuj estas tutmondaj 

eksterordinaroj. 

Tutmonda vanrmiĝo okazigas eksterordinaran atmosferan 

fenomenon. 

Diru, kiu okazigas la tutmondan varmiĝon. 

Tuj maldensigu karban gason kaj metanan gason en la aero. 

Arbaj fajregoj okazas tutmonde, precipe en tundra zono, 

Unue estingu tiujn fajregojn, 

Soldatoj, ne batalu unu la alian, sed batalu kontraŭ tiuj fajroj. 

Ne militu, sed laboru por mediprotektado!  

 

Jamamoto Kitao 



Milito malaperu! 

 

Mi ne amas batalojn. 

Mi amas amikajn rilatojn. 

Mi malamegas militojn, 

Ĉar ili faras malfeliĉojn, malĝojon, 

malesperojn kaj mortojn. 

Ni laŭte kriu!  

“For militojn.” 

“Militoj neniam okazu!” 

 

Mi tre amas pacon. 

Ni kune vivu en paca mondo! 

Okamoto Makiko 

 



 Paco estas bela 

 

La ĉielo estas blua kaj la suno brilas. 

La aero en arbaro estas freŝega. 

Floroj koloras en ĝardeno kaj birdoj kantas. 

Paco estas bela. 

 

En la nokto de la 7an de julio, 

Lau regendo Orihime kaj Hikoboŝi 

renkontiĝas, 

sur la Ĉiela Rivero. 

Paco estas bela. 

 

La suno leviĝas sur la orienta maro, 

Kun ondetoj bluaj 

Kun ĝojaj birdoj flugantaj, 

Paco estas bela. 

 

Hodiaŭ mi faras paperfaldadon, 

Esperante, ke ne estu militoj, 

Esperante, Ke ĉiuj estu feliĉaj. 

Paco estas bela. 

 

Jamamoto Akiko 



Poŝtmarkoj 

Kiam estas paco, 

Aperas poŝtmarkoj 

Kun floroj, birdoj, bestoj, infanoj kaj pejzaĝoj. 

 

Kiam estas milito, 

Aperas poŝtmarkoj 

Kun batalŝipoj, ĉasaviadiloj, pafiloj kaj soldatoj. 

 

Vidu la dekstrajn poŝtmarkojn el Ukrainio. 

Ĉu troviĝas militaj poŝtmarkoj?  

Estu paco en Ukrainio! 

Aperu poŝtmarkoj 

Kun pacaj bildoj. 



Tomatoj! 

 

Kresku, kresku, Tomatoj! 

Sub la brilanta suno! 

 

Kresku, kresku, Tomatoj! 

Sur la fekunda tero! 

 

Kresku, kresku, Tomatoj, 

En la koro de ukrainaj infanoj. 

 

Ni plantu, kreskigu, rikoltu Tomatojn 

Por ke la mondo brilu kun ridoj! 

 


