
La 11an de marto 2014 
 

Tri jarojn post la katastrofo 

 
La 11an de marto 2011 okazis la grandegaj tertremo, cunamo kaj poste 

la nuklea akcidento. Ekde tiu tago pasis tri jaroj. En la urbo Fukuŝima 
okazis la Ceremonio por konsoli la mortintojn kaj deziri la restariĝon. En ĝi 
estis legita poemaro de lernantoj en supera mezlernejo. 

 
Poemaro por konsoli la mortintojn  

kaj deziri la restariĝon 
 
La 11an de marto 2011, 
Ni neniam povos forgesi tiun tagon. 
 
Ekde tiu tago, 
Ekde la Japana Katastrofo, 
Pasis tri jaroj. 
 
Sed ni neniam forgesos : 
 
Multajn, valorajn vivojn rabitajn en tiu tago, 
Odorojn de karegaj gepatroj en niaj hejmoj perditaj en tiu tago, 
Palposentoj de nekalkuleblaj memoroj postlasitaj en niaj hejmoj en tiu tago, 
Neanstataŭigeblajn tagojn en trankvila vivado, kiujn ni devis forĵeti. 
 
Ĉu tiuj tagoj neniam revenos? 
 
Diru al ni, 
Kiam niaj hejmoj reviviĝos? 
Kiam ni povos reveni al niaj hejmoj ? 
 
 
 



Ekzemple 
    Kuŭabara Mako, lernantino en la unua jaro de Iŭaki-Sakuragaoka 
 
Ekzemple dum leciono, 
Dum baniĝo, 
En lito, 
Sen antaŭsigno, 
Subite mi ekpensas: 
 
“Mi volas reveni !” 
 
Ordinaraj, 
Banalaj, 
tamen tre feliĉaj tagoj. 
 
Sed nun, 
Mi sentas ne malgrandan malĝojon. 
 
Kion mi povos fari, 
Tio estas por ĉiam revadi mian hejmlokon, 
Jes, nur tion. 
 
 
Tiun tagon 

Onogi Takuma, lernanto en la dua jaro de Aidu-Gakuhoo 
 
Tiun tagon iuj perdis sian amikon, 
Tiun tagon iuj perdis sian familianon, 
Tiun tagon iuj perdis sian revon. 
 
Ĉio ŝanĝiĝis. 
 
Sed homoj paŝas antaŭen, 
Strebadas por restariĝo. 
 
Sed homoj ne rezignas, 



Strebadas por espero, 
 
Por fari la nunan tempon. 
 
Al estonteco ni komencis vivi, 
Kvankam malĝojo ankoraŭ ne malaperis, 
Kvankam afliktiĝo ankoraŭ multas. 
 
Ankoraŭ 
Troviĝas multaj homoj, kiuj devas loĝi en fremda loko, forlasinte sian 

hejmon, 
Iliaj malĝojo, afliktiĝo, doloro estas tro grandaj por elteni. 
 
Sed 
Ni heredas, 
 
Sennombrajn memorojn kaj historion de la hejmlokoj,  
kaj animojn de mortintoj. 
 
Ni heredas, 
 
Nian hejmlokon nomatan Fukuŝima, 
Rememorigante, ekzemple, varmecon de la manoj de niaj karaj patrinoj. 
 
 
Ni heredas 

Murakami Manami, lernantino en la dua jaro de Jumoto 
 
Ni ne povas ŝajnigi, kvazaŭ ĝi ne okazus, 
Ni ne povas ŝajnigi, kvazaŭ ni ne vidus ĝin, 
Ni ne povas ŝajnigi, kvazaŭ ni ne scius ĝin. 
 
Malĝojon, ni 
Dividu po iom, 
Malĝojon, ni 
alfrontu po iom. 



 
Ni heredas. 
 
Kvankam perditaj aferoj ne revenos, 
Ni tenos vin en nia koro, 
Ni amas nian hejmlokon por ĉiam. 
 
Ni neniam, neniam forgesos vin. 
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