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 Japanio por mi jam delonge estis 
interesa lando. Ver¥ajne mi ne multe eraras 
dirante, ke ¶iuj kroatoj scias iomete pri ±i kaj 
havas pozitivan opinion. Krome, al ¶iuj ±i lasas 
impreson de io nekutima kaj mistera, sed 
interesa. Tamen, nur malmultaj havis okazon 
viziti tiun landon. Kaj, ekster la kroatia ¶efurbo, 
povas pasi jaroj, antaµ ol vi vidos iun japanon en 
Kroatio. Ver¥ajne ankaµ kroaton en Japanio...
 Dum mia okupi±o pri Esperanto mi 
plurfoje renkontis japanajn samideanojn kaj 
legis pri Japanio, e¶ kontaktis rete kun ili. Kun 
kreskanta intereso poste dum jaroj mi legis ¶ion 
pri Japanio. Kaj tiel mi kvazaµ enami±is al tiu 
lando kaj popolo. 

 En 2004 mi kongresis en Pekino.  La 
unuan fojon en la vivo ekster Eµropo, kaj tiom 
for de la hejmo! Tio fortege impresis min. Kaj 
en Pekino UEA proklamis la decidon, ke en 
2007 la UK okazos en Jokohamo. Tuj mi sciis, ke 
mi devos kongresi ankaµ en Japanio. 
 Laµ mia opinio, antaµ ol voja±i al 
fremda lando, oni devas bone informi±i kaj 
kleri±i. Kaj tion mi faris. Estas ¶iam bone lerni 
iomete la lingvon de la lando, kaj ankaµ tion mi 
faris. Sciante, ke ver¥ajne mi ne havos okazon 
viziti Japanion alian fojon,  mi detale planis, por 
maksimume profiti la tempon. Nun mi rakontos 
pri ¶io. Anticipe pardonu pro la tro ofta uzo de 
la “mi”-pronomo. Eble tio tedas, sed ne eblas 
alie paroli pri propraj spertoj...

TAGO UNUA

 Lunde (la 30-an de julio) mi ekflugis el 
Zagrebo. ©ar rektaj ligoj al Japanio ne ekzistas, 
mi voja±is per itala kompanio al Milano, kaj 
poste de tie al Osako. Strange: por iri orienten, 
mi unue devis  unu horon veturi okcidenten! 
Dum la flugo mi ne sukcesis vidi Venecion, ¶ar 
±i estis rekte sub la aviadilo, nek Moskvon, pro 
la sama kialo. Bajkalan lagon kaj la Grandan 
Muron de ©inio mi ne vidis pro nuboj. Sed, 
bone videblis Flava maro kaj Korea duoninsulo. 
Kaj finfine - Japanio!
 Mi venis al Osako mardon (la 31-an de 
julio) post pli ol 12-hora flugado el Milano, kaj 
nur unu horo da dormado. Por mia korpo estis la 
4h00 nokte, sed en Osako efektive estis la 11h00 
tage. Aperis granda problemo: kiel organizi 
la tagon? Kiel kontentigi mian korpon, kiu 
volis dormi, kaj mian animon, kiu volis rigardi 
Japanion? Mi iris al la hotelo (rezervita per la 
Reto) kaj dormis 2 horojn, post kio mi direkti±is 
al urborigardado.
 Baldaµ aperis pruvoj, ke mi estas en 
alia mondoparto. Aµtoj veturas maldekstre. 
La gazeton, kiun mi prenis en buso, mi devis 
foliumi de dekstre  maldekstren. Kiel teni ±in 
en la manoj? En la hotela lifto, la tereta±o estis 
la eta±o unua. Kaj la unua eta±o fakte la dua. 
En la hotela ¶ambro trovi±is ekzemplero de 
Sankta Biblio, sed ankaµ Instruoj de Budho 
(en la angla). Metalaj moneroj de 5 kaj 50 enoj 
havas lar±an truon en la mezo! La somera aero 
estis sufokega. E¶ griloj kantis multe pli laµte ol 
en mia lando. ©ie la nekonata alfabeto. Kaj por 
eniri la urban trajnon, kiel uzi la biletma¥inon? 

Demandi homojn, sed kiel? Kion man±i? Kiaj 
estas la prezoj? 
 Mi ne sciis e¶, kie ¥an±i monon. Sed 
almenaµ pri tio mi pensis jam en Kroatio. En ¶iu 
ja mon¥an±ejo estas skribita la kurzo de japana 
eno. Tamen, kiam mi vere volis a¶eti enojn, 
neniu havis ilin! Nur en la zagreba flughaveno 
mi sukcesis. Kaj e¶ tie ili havis malpli ol mi 
deziris.
 Por povi voja±i sola, mi kunportis la 
angla-lingvan libron “Japanio” de la eldonejo 
Lonely Planet. ®i estis por mi ege utila. Per ±ia 
helpo mi decidis viziti la kastelon de Osako, kaj 
la ©ielan Turon, kaj havi la unuan lecionon pri 
la fako “kiel travivi en Japanio”. La leciono ne 
facila. Mi konsilas al ¶iu okcidentano havi iun 
japanon akompane, almanaµ komence.
 La kastelo de Osako estas belega 
kaj konata historie kaj filme. ®in konstruigis 
Toyotomi Hideyoshi en 1583. Cent mil homoj 
laboris dum 3 jaroj. La kastelo devis esti 
nekonkerebla, sed post nur 30 jaroj ±in konkeris 
kaj detruis la ¥oguna familio Tokugawa. Ili 
tamen denove konstruis ±in. Sed, en 1868 okazis 
moderni±o de Japanio, kaj komenco de la nova 
epoko Meiji. De tiam Japanio multe progresis, 
ri¶i±is kaj kleri±is. Sed la imperiestro reakiris 
povon, kaj ne plu volis toleri la paralelan 
regadon de ¥ogunoj Tokugawa. Kaj tiuj ne 
volis lasi la kastelon, sed prefere mem bruligis 
±in. Post rekonstruo en la 20-a jarcento, oni 
hodiaµ havas "malnovan" kastelon ekstere, kaj 
futurisman historian muzeon interne. La muzeo 
vaste uzas komputilojn kaj  filmojn, por montri 



la historion de la kastelo, kaj la mezepokan 
batalon ¶e Osako.
  Mi ±uis rigardon al la urbo de sur la 
kastelo, kvankam, por diri la veron, la urbo estas 
tute nova. La malnova preskaµ nenii±is fare de  
usonaj bomboj en la dua mondmilito. 
 En la parko ¶irkaµ la kastelo okazis 
tiun tagon grandega festo, en kiu ¥ajne aperis 
preskaµ ¶iu osakano! La festo okupis tiom 
grandan spacon, ke mi sentis min perdita inter 
multaj familioj, vendolokoj, ludoj, koncertoj, 
bruo kaj eventoj tute nekompreneblaj. 
 Kvankam estis varmega tago, pli ol 
30 gradoj, ¥ajne mi estis la sola viro, kiu portis 
mallongan pantalonon! Sed mi ne rimarkis, ¶u 
tio ±enis japanojn... ~ajnis al mi, ke mi estas la 
sola blankulo en la urbo, sed neniu trovis tion 
stranga. E¶ infanoj ne. Mi tamen rigardis ien 
kaj tien, por konstati ¶u  en Osako vere ne estas 
blankuloj. Kaj ofte mi eraris: mi vidis virinojn 
vestitajn tute okcidente, e¶ kun blondaj haroj, 
sed kiam ili turni±is, mi vidis nur japanajn 
viza±ojn. Kaj la natura harkoloro de ¶iuj japanoj 
estas la nigra.
 Iu japanino enmanigis al mi festan 
gazeton, sed nacilingvan. Poste mi de¶ifris, ke 
la titolo "Osaka King" estas anglalingva (!), kiel 
nomi±is ankaµ la festo. Kial la angla nomo? Kian 
signifon ¶io ¶i havas? Nu, bone, japanoj amuzi±is 
kaj senzorgis, kaj tion provis ankaµ mi. Sed kiel, 
diable, kompreni kio okazas? Ekzemple, en unu 
loko staris, faritaj el flava metalo, du gamboj 
en normala grandeco. Kaj venadis infanoj, sed 
ankaµ virinoj kaj viroj, por tu¥i la gambojn kaj 
foti±i. Apude mi vidis foton de iu sportisto. 
Maljuna japano provis klarigi al mi, evidente 
fiera, ke tiu sportisto akiris bronzan medalon 
en la mondo (aµ io simila). Bone, sed kia ideo 
- karesi gambo-modelon de iu sporta heroo?!
 Cetere, per kiu lingvo mi kontaktis kun 
japanoj? ~ajnas, ke por ili la sola fremda lingvo 
estas la angla. Kiam la japanoj volas ion diri al 
vi, vidante, ke vi estas "okcidentano" (tio estas 
tuj videbla!), ili alparolos vin en la angla. Same 
estis en ©inio, sed angle-parolantoj en Japanio 
estas multege pli oftaj ol en ©inio. 
 Tamen, la parolnivelo de la japanaj 
parolantoj de la angla estas kutime malalta. 
Foje ili mem sentas sin pro tio iom malagrable. 
Sed konsideru, ke por ili la eµropaj lingvoj, 
strukture kaj fonetike, estas tre malfacilaj. Ni, 
esperantistoj, ¶iam pledas por lingva egalrajteco. 
Do ni ne rajtas kritiki la japanojn, kiuj tamen 
klopodis lerni, dum neniu el ni provas lerni la 
japanan. Japanoj estis por mi ¶iam ekstreme 
helpemaj, kaj tiun ilian econ mi neniam povos 

sufi¶e laµdi! Per iom da angla lingvo kaj per ilia 
helpemo, ni tamen ¶iam kompreni±is. 
 Mi jam sciis kelkajn dekojn da japanaj 
vortoj, kaj ¶iu el ili montri±is tre utila, almenaµ  
unu fojon. La plej utila estis "Sumimasen" 
(akcentu "sen"). ®i signifas “Pardonu!”, kaj estas 
ankaµ uzebla por altiri atenton de japano, al kiu 
vi poste volas diri ion alian. E¶ se la sekva frazo 
estos en la angla, estas bone fari enkondukon 
en la japana, ¶u ne? En ¶iu lando homoj ¥atas, 
se fremdulo uzas ilian lingvon, almenaµ 
kelkvorte. Ja tio estas deca, kaj ne tro komplika. 
Kaj japanoj estas vere decaj kaj ±entilaj, tio ne 
estas nur legendo...
 "Osaka Sky Building" estas arkitekta 
miraklo apud la fervoja stacidomo. Du 40-eta±aj 
nubskrapantoj, ¶e la pinto ligitaj per tegmento 
kaj rul¥tuparo! Jam estis nokto, kiam de supre 
mi rigardis la grandegan urbon. Estis multe da 
lumoj en ±i, kvazaµ oni decidus foruzi la tutan 
elektron de la mondo! Sed partopreni la noktan 
vivon mi ne povis. Mi devis fine ripozi, kaj iom 
normaligi la tago-noktan ritmon. Post la unua 
brua tago, mi vere meritis bonan dormadon.
 Mi provis ekscii, kiel oni nomas tiun 
domegon japane. ®i nomi±as “Osaka Sukai 
Biru”, sed tiu nomo estas evidente prenita el la 
angla. ®i estas nur skribita per japana katakano. 
En tuta Japanio oftas publikaj tekstoj, skribitaj 
japane, kiuj tamen havas nur vortojn prenitajn 
el la angla. Mi kredas, ke por multaj el ili ekzistas 
sufi¶e bonaj vortoj japanaj. Laµ mi, tio estas ne 
ri¶i±o, sed malpuri±o de nacia lingvo. 
 La angla parolata de japano povas 
soni strange, ¶ar japanaj silaboj tion postulas! 
Ekzemple, post ¶iu konsonanto devas veni 
vokalo. Plue, japanoj ne distingas inter “h” kaj 
“f”. Same ne inter “l” kaj “r”. Imagu, ke japana 
fervojisto volas al vi diri angle, ke la trajno 
estas plena, t.e “full”. Tiu “full” povas soni kiel 
“huru”. 
 La samo okazas al japanaj samideanoj. 
Se ili ne estas sufi¶e spertaj aµ atentaj, "eble" 
povas soni kiel "ebre", "bildoj" fari±as "birdoj". 
"Post la man±o ni kolekti±u!" ofte estis "Post 
la man±o ni korekti±u!". Kaj "Restu en la 
grupo, ne promenu libere!" estis "Ne promenu 
rivere!" ... Kimono "pli luksa" estas "puri ruksa", 
"¶erpilo" estas "¶erupiro". Divenu mem, kio estas 
"guranda" templo, "guravaj" religioj kaj "eruirejo 
de tiu haro". Bone diris nia japana gvidanto,   
ke ni devas iom cerbumi. Kaj li prezentis tion 
amuza. Sed konsideru, ke ankaµ ni, kroatoj, 
havas specifan problemon: multaj tute ne uzas 
la artikolon "la", aµ ±in uzas nur tie, kie ±i bele 
sonas...
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 Sekvontan tagon (la 1-an de aµgusto) 
oficiale komenci±is mia antaµkongresa ekskurso 
de UEA, kun la celoj: Kioto (=Kyoto) kaj Nara. La 
komenca punkto estis la flughaveno "Kansai" ¶e 
Osako. (La solaj du internaciaj flughavenoj estas 
Kansai ¶e Osako, kaj Narita ¶e Tokio.) Per buso 
ni iris al nia hotelo en Kioto, lasis la valizojn, kaj 
tiam al la urborigardado. 
 Unue ni vizitis la Studio-parkon de 
Kioto (Toei Eigamura). Temis pri malgranda 
urbeto el malnovaj japanaj domoj, uzata foje por 
fari historiajn filmojn kaj dramojn. Oni povas 
surstrate esti fotita kun aktoroj, kiuj prezentas 
samurajojn kaj gej¥ojn. Mi vidis tertremon, 
kiun faris ka¥itaj ma¥inoj, kaj monstron (ankaµ 
ma¥ino) kiu eliris el lageto. Ankaµ "nin±a", kiu 
glitis de unu tegmento al alia, estis pupo sur 
drato. Sed plej interese estis spekti duonhoran 
teatra¤on pri mezepoka japania historio, kun tre 
multe da glavbataloj kaj akrobata¤oj. La aktoroj 
kiuj batalis estis tre lertaj, ¶ar ekzemple fali 
dorse de sur balkono estas tre dan±era afero. Kaj 
se ekzemple iu aktoro malfruus je du sekundoj, 
lin certe estus trafinta la stel-forma tran¶ilo 
“¥uriken”.
 Post la teatra¤o ni vizitis la budhisman 
templon Kiyomizu-dera, “Templon de pura 
akvo”. Japanaj budhismaj temploj ofte havas 
iun ¶efan konstrua¤on kaj plurajn flankajn. 
Ofte ili trovi±as en bela parko, tra kiu oni povas 
longe promeni, aµ grimpi al iu monteto por 
±ui panoramon. Oftas lagoj, en kiuj trankvile 
na±as grandaj, belkoloraj fi¥oj kaj testudoj. ©ar 
la temploj estas faritaj el ligno, la vizitantoj 
kutime aµdas, ke la originala templo estas 
farita tiam, sed ±i forbrulis kelkfoje, kaj la nuna 
templo estas juna... 
 Por eµropanoj ¶iuj temploj aspektas 
simile. Post kiam oni vidis kelkajn, oni ne emas 
viziti pliajn. Kaj ¶iu ¶i¶erono fiere diras, ke 
mem Kioto havas e¶ 2.000 templojn! Kion, do, 
fari? Estas du ekstremaj solvoj: viziti ¶iujn, aµ 
savi sian honoron per ceremonia sinmortigo. 
Tamen, mi rekomendas mezan vojon, kian 
cetere rekomendas la budhisma religio:  vizitu 
nur 3-4 tiujn, kiuj estas la plej belaj kaj famaj! 
Inter ili certe estas Kiyomizu-dera.  ®i staras 
sur  deklivo, kaj estas farita el ligno. Laµdire, 
sen metalaj najloj, kaj tamen ±i staras! ®ia fama 
balkono, 15 metrojn alta, eniris en japanan 
metaforon kiel "salti de sur Kiyomizu-balkono", 
kio signifas decidi fari ion kura±an. Mi foti±is en 
saltanta pozo, sed ¶i tiuj linioj pruvas, ke mi nur 
¥ercis. Iome ni rigardis la urbon de la templo, kaj 
poste la grupo iris trinki  akvon. Pluraj akvofluoj 

falas de sur monteto, kaj la vizitantoj prenas la 
akvon per longbastonaj metalaj glasoj. Oni rajtas 
trinki la akvon kaj foti±i, sed poste oni devas 
retiri±i, ¶ar homvico atendas malantaµe. La 
akvo, onidire, estas tre saniga. Por mi bongusta 
±i tamen ne estis. Sed, mi rimarkis, ke nur deko 
da trinkiloj disponeblas al centoj da homoj. ©u 
ili trinkas el la sama ujo? Jes, sed ne timu: post 
trinkado ¶iu lasas la trinkilon en iu ma¥ino, kiu 
per ultraviolaj radioj faras la ujon sterila!
 Post tio ni revenis al nia hotelo, kie 
iu proponis, ke ni iru grupe vesperman±i laµ 
japana maniero. Mi tuj ali±is,  ¶ar en la grupo 
estis ankaµ japanoj. La japanaj man±oj estas 
speciala aventuro, pri kiu mi tuj raportos.
 En grandaj eµropaj urboj supozeble 
oni povas ie man±i japane, sed multaj ver¥ajne 
tion ne faris. Do, mi diru ¶ion detale. Mendi la 
vesperman±on estas jam lingva problemo, sed 
bon¥ance oni ¶iam montras per bildoj, aµ e¶ 
per plasta modelo en montrofenestro, kion oni 
ofertas. Kiam oni sidi±as, oni tuj ricevas senpage 
akvon aµ japanan teon. Post fortrinko, en bonaj 
restoracioj kelnerino tuj alportas  novan porcion. 
Kompreneble, senpage. Supon oni man±as ¶e la 
fino. Tamen, ni ricevis ±in tuj, sed en ujo kovrita 
por teni la varmon. ®in oni  povas trinki el la 
sama ujo, kaj la nemultan enhavon aparte man±i 
per bastonetoj. Mi ricevis dekon da diversaj 
man±a¤oj sur mia pleto, sed ¶iun en malgranda 
kvanto. Ekzemple, estis tie nekuirita fi¥viando 
ru±kolora. Kaj "tempura", speciale preparita fi¥o 
aµ legomo kovrita per dika tavolo de ia pasta¤o. 
Estis pluraj pecoj pri kiuj mi ne povis diveni, 
¶u estas fi¥o, viando aµ legomo. Ni ricevis 
kelkajn saµcojn (unu el ili estis la soja). Iun el 
la saµcoj oni devas miksi kun tre forta spico, kiu 
¥ajne nomi±is "wasabi". Antaµ ¶iu bu¥pleno oni 
devas trempi la pecon en difinitan saµcon. Mi 
proponas eldoni skribajn "instrukciojn por uzo" 
de japanaj man±oj! ©e nia tablo estis ankaµ 
sinjorino Aikawa, kiu pacience klarigis al ni, 
kio estas kio. Kaj tio postulis grandan tempon, 
¶ar ne sufi¶as nur diri la japanan nomon de 
io... Proponitaj estis ankaµ multaj legom- kaj 
salatspecoj, el ¶iu speco nur iomete. Por deserto 
estis blanka kuko el ovo en speciala saµco. Mi 
apenaµ forman±is ±in per miaj man±bastonetoj, 
¶ar ±i ofte rompi±is. Nur poste mi komprenis, ke 
oni man±as ±in per ligna kulero! Estis ankaµ io 
tre mola, simila al marherboj. Rizo por japanoj 
egalas panon ¶e ni. ©iam mi ricevis multe da 
rizo, kaj tio helpis al mi elteni la ¥okon, kiu 
venis post ¶iu alia man±a¤o. Mi timis ke, pro 
miksado de tiom da man±ospecoj, mi havos 



ventrodolorojn. Sed male, mi sentis min sana, 
sata kaj bonhumora! Kion mi konkludu? Se oni 
povas transiri kontinentojn, kial ne transiri 
ankaµ kulturajn barojn? Kaj vere, mi ofte 
man±is japane. Virinoj en mia grupo kun laµdo 
komentis, ke por preparo de tiaj man±oj necesas 
tre multa tempo. Se vi estas mallerta kun 

man±bastonetoj, post peto vi ricevos forkon. Kaj 
se vi ne ¥atas ¶iam man±i japane, vi povas facile 
trovi ankaµ okcidentajn pladojn.
 Certe vi demandos min pr la fama 
"su¥io". Bedaµrinde mi forgesis ±in gustumi. 
Sed krudan fi¥on kun rizo mi foje man±is kiel 
parton de aliaj man±oj...

prosperis, kaj rapide fari±is la plej forta ¥tato en 
orienta Azio. Kiel kutime okazas en la historio, 
ankaµ japanaj regantoj ekpensis: "Ni estas pli 
fortaj ol la najbaroj, kial do ni ne prenu tion, 
kio apartenas al ili?". Dirite-farite. Kaj la afero 
sukcese mar¥is, ±is la definitiva malvenko 
en la dua mondmilito. Post tio Usono okupis 
Japanion. La imperiestro mem devis publike 
deklari, ke li ne estas dio. Sed alte estimata li 
daµre estas...
 En Nara ni vizitis la templon Todaiji 
(Todai±i). En ±i pozas la plej granda skulpturo 
de Budho en Japanio. La templo estas la plej 
granda ligna domo en la mondo, kvankam 
antaµ 300 jaroj ±i estis e¶ pli granda. En la vasta 
¶irkaµa¤o libere promenas kelkdeko da cervinoj. 
Senzorge ili preterpasas la homojn, e¶ lasas ke 
oni karesu ilin. Dum mi fotadis, unu el ili rimarkis 
mian sakon sur la tero. La sako estis malfermita, 
kaj interne trovi±is skatolo por la fotilo. ©ar la 
skatolo estis verda, la cervino senhezite prenis 
±in per la bu¥o kaj volis ±in eltiri. Mi tiris la 
skatolon al alia flanko, kaj la cervino pacifisme 
cedis... Ni vizitis ankaµ la templon Kasuga, kaj 
revenis al Kioto, kie mi vizitis la ¶efan fervojan 
stacidomon, la plej grandan en Japanio kun 11 
eta±oj kaj sennombraj vendejoj. 

TAGO TRIA

 |audon (la 2-an de aµgusto) ni ekskursis 
al Nara, proksime al Kioto. En Nara estas e¶ 8 
monumentoj de la tutmonda kulturo, protektitaj 
de UNESCO! Nara estis ¶efurbo de Japanio en 
la 8-a jarcento. ©efurbo poste fari±is Kioto, kaj 
ekde 1868 Tokio. Sed e¶ antaµ 1868 en Tokio 
regis armea gvidanto "¥oguno", kiu havis la 
veran povon, dum imperiestro en Kioto estis nur 
ceremonia figuro, kvankam tre estimata. Japana 
imperiestra (aµ pli bone "re±a"?) dinastio estas 
la plej malnova en la mondo. Japanoj kredis, ke 
la imperiestroj estas idoj de la diino Amaterasu, 
kaj sekve ankaµ dioj. La signifo de la vorto "dio" 
(japane "kami") estas en la ¥intoisma religio iom 
alia ol ¶e kristanoj. 
 Japanio vivis dum la mezepoko 
propravole izolita al la ekstera mondo. Sed 
en 1853 aperis antaµ japanaj insuloj usonaj 
milit¥ipoj, montrante sian forton kaj sin 
trudante al japanaj aferoj. La tradicio nomas 
ilin "nigraj ¥ipoj". Japanoj komprenis, ke ili 
devas forlasi la mezepokan ¥tatsistemon, kaj 
la landon modernigi kaj milite fortigi. En la 
gravega jaro 1868 okazis granda ¥an±o en 
Japanio, kiam imperiestro reakiris la povon, 
kaj Japanio komencis evolui al forta, ri¶a kaj 
moderna ¥tato. Post tio forti±is ankaµ la ideo 
pri la imperiestro-dio. Kaj vere, Japanio multe 
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TAGO KVARA

 Vendredon (la 3-an de aµgusto) ni 
vizitis aliajn tri templojn en Kioto, kaj la 
samajn mi rekomendas ankaµ al vi. Temas 
pri la temploj  Ginkakuji ("ar±enta templo"), 
Tenruji kaj Kinkakuji ("ora templo"). En Tenruji 
kelkaj el nia grupo uzis la okazon por sidi sur 
"tatami". Tatamo estas planka matraco, farita el 
(riza) pajlo. Iam ±i estis trovebla nur en ri¶ulaj 
domoj, sed nuntempe ±i videblas en domo de 
¶iu tradiciema japano. 
 La plej bela estas la Ora templo, 
nomata tiel, ¶ar la supra parto kaj la tegmento 

estas kovritaj per oraj folioj. ®i situas tuj apud iu 
lago, kaj la spegulbildo en la lago estas fantazia! 
La ora domo estis farita en la 14-a jarcento, sed 
iu freneza pastro bruligis ±in en 1950, kaj ±i 
rekonstrui±is en 1955. 
 Posttagmeze la grupo foriris per 
¥inkanseno (kuglotrajno) al Jokohamo, sed 
mi restis unu plian nokton en Kioto. En la 
stacidomo okazis e¶ komuna kantado! 
 Mi memoras la Universalan Kongreson 
de Esperanto en Zagrebo 2001. Tiam mi 
gvidis turisman grupon al tuttaga ekskurso 



al Dubrovnik. Estis e¶ 40 japanoj en la grupo! 
Poste mi scivole legis en "La Revuo Orienta", ¶u 
iu mencios mian nomon. Neniu! Tamen, nun 
mi diros la nomojn de miaj antaµkongresaj 
gvidantoj: s-roj Nakamichi kaj Oki, s-rinoj 
Shimizu kaj Aikawa. Dankon al ili, mi scias, ke 
por ili la gvidado estis malfacila tritaga laboro, 
kaj tute certe ankaµ grandega ekscito.
 Vespere mi iris sola al la urboparto 
Gion, kun espero vidi gej¥ojn. Gej¥oj estas damoj 
por amuzo, sed pleje gravas, ke ili estas "vivantaj 
artaj objektoj". Ili portas belegan tradician 
kostumon kaj estas trejnitaj pri tradiciaj kantoj, 
dancoj kaj ceremonioj. Dum tradiciaj kaj 
privataj festoj ili rolis kiel akompanantaj damoj 
al ri¶uloj kiuj kapablas multe pagi. Ilia vivo 
havas striktajn regulojn, ekzemple ili ne povas 
edzini±i. Antaµ 100 jaroj estis 80.000 gej¥oj, sed 
hodiaµ ne multe pli ol 1.000. Kaj Kioto estas la 

plej bona loko por ilin trovi hazarde en la strato. 
Tamen, kiel ili aspektas? Japaninoj hodiaµ nur 
ekstreme malofte portas kimonon. Tamen dank’ 
al la granda nombro de japanoj (130 milionoj!), 
en ¶iu urbo mi vidis virinojn en kimono. Kiam 
oni vidas gej¥on, ¥i estas tiom eksterordinara, 
ke vi tuj rekonas ¥in! Mi sukcesis vidi dekon 
da ili. Sed kial tedi la virinojn per fotado? Kaj 
tiom rapide ili ¶iam foriris, ke mi ne sukcesis 
fari bonan foton. En unu momento mi vidis 
kvar gej¥ojn interparoli en la strato. Feli¶a kiel 
¶asisto, mi donis la fotilon al iu preterpasanta 
usonanino, kaj pozis proksime al la gej¥oj. 
La ideo estis, ke ¥i ¥ajnigu foti min, sed en la 
fotoangulo trovi±u la gej¥oj! Bedaµrinde, ¥i estis 
mallerta kun la fotilo, la tempo perdi±is, kaj la 
gej¥oj eniris en apudan domon! Videblas nur la 
lasta gej¥o fermanta la pordon... 

TAGO KVINA
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 Sabaton (la 4-an de aµgusto) mi forlasis 
Kioton per trajno, kaj foriris al Ise. ®i estas 
urbo kun du gravaj sanktejoj, ¶i foje ¥intoismaj. 
Ili konsistas el multaj lignaj temploj, domoj 
kaj similaj konstrua¤oj. Apud ¶iu el ili estas 
neokupita tereno kovrita per ¥tonetoj, uzota 
por konstrui precizan kopion de la konstrua¤o. 
Tio okazas ¶iam post 20 jaroj. La malnovan 
konstrua¤on oni detruas, por liberigi spacon 
por novaj 20 jaroj! Kaj tio okazis jam pli ol 60 
fojojn! En tiu tradicio estas iu ka¥ita simbolo 
pri vivo kaj morto. Tiel oni gardas ankaµ la 
tradician konstrumanieron (nur ligno, neniu 
najlo ktp). Nuntempe la sanktejoj en Ise restis 
la solaj en la lando, kiujn oni tiel renovigas. La 
urbo ne apartenas al la plej oftaj turismaj celoj 
en Japanio. Bone, pensis mi, ne indas ¶iam esti 
gregobesto! Kaj mi havos ion por rakonti, kion 
aliaj turistoj rakonti ne povos! 
 ~intoismo (japane: ¥into) estas origina 
japana religio. Nun jam malmultaj japanoj 
estas ±iaj kredantoj, sed ±i estas tradicio. Poste 
venis al Japanio budhismo (en la 6-a jarcento), 
el kio evoluis japana zeno-budhismo. Japanoj 
plejparte estas anoj de budhismo. Sed ili estas 
tiom toleremaj, ke ofte la sama persono praktikas 
budhismon kaj iomete da ¥intoismo, kaj kelkaj 
e¶ kristanismon! Mi estas eµropano, nefakulo 
pri religioj, sed jen kiel mi komprenis la japanan 
situacion. La ¥intoismo havas multajn diojn, 
ofte iu monto aµ rivero havas en si ian spiriton 
aµ dion. Estas multaj ceremonioj kaj ritoj, kiujn 
la kredantoj devas fari, sed malmulte da teorio. 
La religio nesufi¶e klare diras, kion oni rajtas 

aµ ne rajtas fari. Sed des pli facile oni povas 
kombini ±in kun la budhismo. La plej adorata 
estas la diino Amaterasu Omikami, prapatrino 
de la japanaj imperiestroj, kaj ±uste ¥ia sanktejo 
estas en unu el la du en Ise.
 Mi promenis tra senfinaj parkoj kaj 
rigardis homojn kaj templojn. El mia libro mi 
informi±is, ke la lasta (re)konstruo de la sanktejo 
okazis en 1993, kaj ±i kostis 30 milionojn da 
eµroj. Japanio evidente estas ri¶ega lando, 
sed tamen, kiom da bonaj faroj oni povus fari, 
se anstataµ post 20 jaroj oni rekonstruus la 
templojn ekzemple post 40? 
 Fine mi revenis per trajno al Nagojo, 
kaj de tie per "¥inkansen" trajno al Jokohamo. 
Homoj ofte demandis min pri ¥inkansenoj. 
Oni ofte nomas ilin "kuglotrajno". Kutime ili 
estas blankaj, tre longaj, havantaj agrable 
rondetan linion, kaj longan rondan "nazon". Ili 
atingas 300 km/h, sed mi legis, ke ili estos e¶ 
pli rapidaj. Ekzistas ne unu aµ du, sed multegaj 
tra la tuta lando. Similaj trajnoj aperas ankaµ 
en aliaj okcidentaj landoj, baldaµ e¶ en ©inio, 
sed Japanio estas "spirita patro" de tiaj trajnoj. 
Dum la veturo, tute ne senteblas la rapidi±o kaj 
radklakado. Temas ja pri elektro kaj magnetoj. 
Por la 880-kilometra distanco inter Hiro¥imo kaj 
Jokohamo estas bezonataj nur 4 horoj! La bileto 
unudirekta kostis 65 eµrojn, sed por rezervi 
sidlokon mi alpagis 40 eµrojn. Ekzistas vagonoj 
ankaµ kun nerezervitaj lokoj, sed oni riskas ne 
havi lokon. Oni ja ne staras en koridoro, kiel en 
kroataj trajnoj. Interesaj estas nomoj de la du 
¶efaj tipoj de kuglotrajnoj, kiuj en la japana 



signifas: "Lumo" kaj "Espero"! Starante foje en iu 
stacidomo, mi spertis alvenon de kuglotrajno, 
kiu ne haltas en ±i, sed venis plenrapide, kaj 
samtiel rapide foriris. Vere kiel kuglo! Mi staris 
¥okita, ne kredante al miaj okuloj: ¶u pasis la 
trajno, aµ mi nur son±is?! 
 (Tre bone por japanoj, ke ili havas tiajn 
trajnojn, ¶ar Japanio estas geografie tre longa. 
La ¶efa insulo Hon¥uo longas ¶irkaµ 1.300 km. 
Krom la 4 ¶efaj insuloj, ekzistas ankaµ 3.000 
aliaj. Sur la teritorio sepoble pli granda ol 
Kroatio vivas 130 milionoj da homoj, do 26-oble 
pli ol da kroatoj en Kroatio. ©ar la lando estas 
plejparte montara, la lo±antaro efektive uzas 

multe malpli da teritorio por lo±i. Unuvorte, la 
lando estas tre dense lo±ata, aµ - poezie dirite 
- la ¥ipo estas superplena. E¶ ne havanta tro da 
naturaj ri¶a¤oj,  "la ¥ipo" estas unu el la plej ri¶aj 
en la mondo.)
 Taksio transportis min de Shin-
Yokohama stacio al mia hotelo. Por 15-minuta 
veturado mi pagis ¶irkaµ 60 kunaojn. Komparu 
kun Zagrebo, kie mi pagis 80 kunaojn por kelkaj 
minutoj. Ne kredu la ondirojn, ke en Japanio 
¶io estas multekosta. Mi analizis la prezojn 
de hoteloj, trajnoj, taksioj, restoracioj kaj 
varmagazenoj, kaj konkludis, ke ili egalas al tiuj 
de la okcidenta Eµropo. Foje e¶ de Kroatio!

TAGO SEPA

TAGO SESA

 Diman¶on (la 5-an de aµgusto) mi 
venis al la UK-kongresejo, prenis kongresajn 
materialojn kaj iris al la solena inaµguro, 
trastudis la kongresan libron, ali±is al kurso 
de ¥amiseno (tradicia muzikilo) kaj sorobano 
(tradicia kalkulilo), ser¶is konatojn kaj 
samlandanojn, provis elekti ekskursojn, vizitis 
la libroservon. Kaj ofte mi ne povis fari kion mi 
planis, ¶ar iu petis min fari ion alian...
 La japana Nacia vespero estis en la 
programo je la 18h30. Iom frue, ¶u ne? Por eniri, 
ni ricevis biletojn kun se±o-numeroj! Evidente 
la halo kaj la programo estis multekostaj,  pro 
kio la programo estis multe malpli ri¶a ol la 
japana kulturo povus al ni prezenti! Nur tiam 
mi komprenis, kiom dankaj ni devas esti al 
¶inaj samideanoj, kiuj en Pekino (2004) aran±is 
longan kaj ri¶an, spektaklan nacian vesperon, 
kvazaµ ni estus ¶inaj imperiestroj, kaj ne 
ordinaraj esperantistoj! Kaj sendube ili havis 
fortan subtenon de la ¶ina ¥tato.
 Post la Nacia vespero mi ankoraµ ne 
povis trovi trankvilan dormon. Mi ja planis 
morgaµ viziti Hiro¥imon, la urbon kiu en la 
milita jaro 1945 estis viktimo de atombombo. 
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La paca ceremonio okazas ¶iujare la 6-an de 
aµgusto je la 8-a horo matene, precize kiam 
la bombo eksplodis. Nur unu fojon, en la jaro 
1950, la estroj de la okupanta usona armeo 
malpremesis la ceremonion! 
 Sed ±is Hiro¥imo oni devas voja±i 900 
km, la noktaj trajnoj estas maloftaj, kaj en tiu 
dato ±enerale plenplenaj. Mi sukcesis a¶eti 
bileton nur ±is Kioto, kaj de tie alian por nokta 
aµtobuso al Hiro¥imo. La tutan aferon mi 
aran±is jam antaµe, dum mi estis en Kioto...
 Kvin minutojn antaµ la fino de la Nacia 
vespero mi devis eliri, kaj kuri al taksi-stacio 
proksima al la kongresejo. Per kuglotrajno 
mi hastis al Kioto, kiu trovi±as je duona vojo 
al Hiro¥imo. La voja±o al Kioto per komforta 
¥inkanseno daµris du horojn. Post alveno de 
la trajno, mi havis 19 minutojn por atingi la 
buson. Bon¥ance ambaµ stacidomoj najbaras en 
Kioto, kaj feli¶e en Japanio trajnoj ne malfruas! 
Mi devas ripeti, ¶ar temas pri grava fakto: en 
Japanio trajnoj ne malfruas! La alian duonon de 
la voja±o mi faris per 7-hora veturo en aµtobuso, 
nekonforte dorm(et)ante.

 Kaj finfine - Hiro¥imo! La urbo kies 
tragedia historio tre kortu¥is min jam kiam mi 
estis 12-jarulo. 
 La urbo ku¥as en ebena¤o, sur delto 
de la rivero Ota. La urbonomo signifas "lar±a 
insulo", Sur unu insulo situas la Paco-parko, kaj 
tie okazas ¶iujare la ceremonia programo la 6-
an de aµgusto. Tiun tagon Hiro¥imo estas multe 
pli interesa por vizitantoj ol dum aliaj tagoj. 

 La programo ne okazis en ia domo, sed 
en libera aero, kaj komenci±is je la oka horo 
matene.  Dum miloj da homoj sidis en se±oj, 
sur la scenejo parolis la urbestro de Hiro¥imo, 
aliaj urbaj oficialuloj kaj reprezentantoj de 
atombombaj viktimoj kaj iliaj familioj. Sed 
unue oni pensis pri suferoj de miloj, kiuj en 
la fatala tago mortis petante akvon. Dek ses 
homoj alportis po unu ujon da akvo, ¶iun el alia 



parto de Japanio, por oferti ±in al la spiritoj de 
la mortintoj! Oni alportis ankaµ florkronojn. 
Je la 8h15, la preciza minuto en kiu eksplodis 
la bombo, aµdi±is sonorilo kaj ¶iuj ¶eestintoj 
ekstaris por unuminuta silenta pre±o. Poste oni 
liberigis aron da kolomboj, kiuj iomete flugis 
super la parko kaj disiris. Parolis ankaµ unu 
knabo kaj knabino, oni legis mesa±ojn de la 
japana ¶efministro kaj de la ±enerala sekretario 
de UN. Sed la plej interesa parto estis la 500-
membra koruso, kiu kantis la packanton de 
Hiro¥imo. 
 La programo daµris malpli ol unu 
horon. ®i estis tre solena kaj digna. Oni jes 
rememoris kaj honorigis la viktimojn, sed same 
multe oni emfazis la valoron de la vorto "paco". 
Preskaµ la tuta programo estis en la japana, 
sed mi ricevis skribitan tekston kun iom da 
anglalingvaj klarigoj. La tekston akompanis 
ankaµ la instrukcioj por krei paperan gruon. 
Japanio famas ankaµ pri kreado de paperaj 
figuroj, konata kiel paperfalda  arto "origami" . 
 En Hiro¥imo la origamiaj paperaj 
gruoj havas  kroman signifon: pacon kaj vivon. 
Ili rilatas al la hiro¥ima knabino Sadako Sasaki, 
kiu en 1945 estis priradiita per la atombombo, 
sed oni tion ne sciis, ¶ar ¥i aspektis tute sana 
kaj normala. Nur 10 jarojn poste aperis ¶e ¥i la 
atombomba malsano. La knabino tiam estis 14-
jara. ~i forte  deziris resani±i kaj vivi. Ekzistis 
kredo, ke la deziro povas efektivi±i, se oni 
sukcesas falde krei mil gruojn. ~i entreprenis 
la faldadon, sed post kelkaj monatoj ¥i tamen 
mortis. 
 Pri tio la aµstria verkisto Karl Bruckner 
verkis la romanon “Sadako volas vivi”, kiun 
konas la tuta mondo. E¶ mia filino havis ±in 
kiel devigan lega¤on en la lernejo. Li skribis, 
ke Sadako faris 990 gruojn, do malmultaj restis 
±is esperata resani±o. Sed en Interreto mi ofte 
legis, ke nur 664 ¥i faris, kaj post ¥ia morto 
¥iaj geamikoj faris la reston. Estas ankaµ la 
tria versio, kiu diras, ke ¥i fakte faris mil, kaj 
komencis fari novajn mil. Kiom precize da ili ¥i 
sukcesis fari, oni ne scias, ¶ar la familio ne emis 
nombri, sed eble 1.300. Traleginte ¶iujn, oni 
povas konkludi, ke la tria versio estas la ±usta.
 En la Pac-parko mi vidis la monumenton 
pri Sadako: knabino staranta sur sonorilo kaj 
tenanta en la manoj super la kapo gruon. Multaj 
homoj ±in observis kaj foti±is. Unu grupo da 
studentoj alportis grandan, 3 metrojn longan, 
paperan gruon kaj ankaµ foti±is.
 Ankaµ aliaj aferoj estas vidindaj en la 
Parko kaj apude. La cenotafo (simbola malplena 
tombo) kun arkoforma tegmento. ®i entenas 
librojn kun nomoj de ¶iuj mortintoj pro la 
atombombo. Proksime estas eterna flamo, kiu 
¶esos bruli nur tiam, kiam ne plu estos nukleaj 
armiloj en la mondo. Mi ne esperas, ke ±i iam ajn 
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estingi±os, ¶ar homoj inventas ¶iam pli novajn 
kaj terurajn armilojn... Inter pluraj monumentoj, 
dedi¶itaj al iu speciala grupo de atomviktimoj, 
mi vidis tiun de koreaj sklavlaboristoj. Jes, 
10-20 mil da ili pereis en Hiro¥imo! Koreujo 
tiutempe estis japana kolonio, kaj dum japanoj 
militis, koreoj perforte estis venigitaj por labori. 
Ili amase pereis en tiu milito, kiu tute ne estis 
ilia milito! La monumento dum multaj jaroj 
staris ekster la Parko, ¶ar ili ne estis japanoj! 
Sed hodiaµ, finfine, ±i trovi±as sur digna loko 
interne de la Parko. 
 Mi forlasis la insulon trans stranga “T”-
forma ponto, kaj venis al la Atombomba domo, 
tiu tutmonde konata kupolo kun kelkaj muroj. 
La ruino estas ¶io, kio restis el tre granda kaj 
bela palaco de la organizo por industria evoluo. 
Ankaµ ±i estas monumento de UNESCO. Tre 
proksime al la kupolo estas iu tabulo, sur kiu 
mi legis, ke la bombo eksplodis precize super 
mia kapo, en la alto de 500 metroj. Oni supozas, 
ke ±uste la T-forma ponto estis uzata de la 
usonaj soldatoj en la aviadilo, por orienti±i kien 
¤eti la bombon. Pri la bombo¤etintaj usonanoj 
cirkulas legendo, ke poste ili sentis teruran 
konsciencripro¶on, havis nervajn problemojn 
kaj fari±is ebriuloj. Sed la legendo estas tute 
falsa! Mi bone kontrolis ¶ie en Interreto, kaj 
komprenis, ke ili vivis feli¶e, neniam bedaµris 
kaj iu e¶ diris, ke li la saman agon kapablus fari  
denove!
 Surstrate en multaj lokoj mi povis vidi 
grupojn da homoj, kiuj organizis ian stratan 
eventon, rilatan al la monda paco. Ekzemple, 
kelkaj knabinoj kolektis subskribojn por paca 
iniciato. Iuj muzikis kaj kantis packantojn, kaj 
vendis diversajn paco-objektojn. Kaj el alia loko 
subite al mi venis vo¶oj de koruso: "Estu paco en 
Rumanio... Estu paco en Svedio ... Estu paco en 
Turkio... ". Angle kaj japane. Per alfabeta ordo 
de ¥tatoj, per ceremonia rito, la koruso invitis 
pacon al ¶iu lando de la mondo. Bedaµrinde, la 
litero "C" jam pasis, kaj mi ne aµdis pri "Croatia". 
Poste la samon ripetis homoj el diversaj landoj, 
kiuj hazarde trovi±is en la proksimo, en sia nacia 
lingvo. ©u ankaµ mi ali±u? Tamen ne. Sed mi 
pensis, ke ankaµ Esperanto meritus esti uzata...
Tia kaj simila bruo kaj homamaso plenigis la 
parkon kaj la urbon apud ±i. 
 La muzeo de paco estas apud la ¶efa 
enirejo en la parkon. En la tereta±o mi povis 
promeni apud longa muro kun grandaj fotoj 
kaj tekstoj, kiuj klarigas la militan historion de 
moderna Japanio, fini±inta per la atombombo. 
Nenie en la mondo oni montras tiom sincere, 
simple, klare kaj komplete! La historio montras 
kreskon de militismo en Japanio, atakon al 
Man¶urio en 1931 kaj al ©inio en 1937. Oni 
vidas, kiel la gvidantoj preparadis la propran 
popolon por militoj. Ili e¶ instruis ±in rezigni 



pri la "sennecesa lukso" en la vivo, nur por 
fortigi la armeon. E¶ la venkoj ne ¶iam alportis 
bonon al simplaj homoj! Kaj post grandaj 
militaj sukcesoj de Japanio, venis perdo de ¶iuj 
konkera¤oj, usona sova±a aera bombado de ¶iuj 
japanaj urboj, la atombomboj (Hiro¥imo, la 6-
an de aµgusto; Nagasako, la 9-an de aµgusto). 
Post unu semajno Japanio kapituacis, sed 
intertempe ankaµ Sovetio atakis ±in kaj okupis 
iujn insulojn.
 La sama ekspozicio klarigas, kial la 
bombo estas uzita, kial ±uste kontraµ Hiro¥imo 
kaj Nagasako. Estis en la listo ankoraµ 2 urboj: 
Niigata kaj  Kokura. Komence ankaµ Kioto estis 
planata celo, sed en la usona soldataro trovi±is 
homo, kiu komprenis la grandegan kulturan 
valoron de tiu urbo, kaj ±i forlasis la liston!
 Mi vidis kelkmetran grandan foton, 
kiu montras Hiro¥imon tuj post la eksplodo. 
Videblas sur ±i, ke je kelkaj kilometroj restis 
nur 5-6 domoj, ankaµ ili severe trafitaj. Sur la 
unua eta±o de la muzeo estas ekspoziciitaj 
objektoj, kiuj trovi±is en la detruita urbo, kaj 
montras forton de la eksplodo. Mi memoras 
betonan muron, kiun difektis fenestra vitro. Kaj 
botelojn el vitro, kiuj pro la varmego tute ¥an±is 
sian formon. Troveblas ankaµ murpeco, sur 
kiu estis spuroj de la "nigra pluvo", la hiro¥ima 
fenomeno! Temas pri la venena kaj radioaktiva 
pluvo, plena de polvo el la detruita urbo. Homoj 
kiuj travivis la eksplodon, sed poste la "nigra 
pluvo" malsekigis ilin, poste mortis. Mi vidis 
japanan gvidantinon, kiu montris al grupo da 
lernantoj modelon de Hiro¥imo post la eksplodo. 
~i prezentis ankaµ pupojn, kiuj aspektas kiel 
atomvunditoj - iliaj manoj etenditaj antaµen, kaj 
la haµto degelis kaj pendis. Ankaµ la historion 
pri Sadako ni povis vidi detale en filmo. 
 Tiu tago pensigis min pri milito kaj 
paco. Ankaµ pri nombroj. En Hiro¥imo mortis 
komence eble 80 mil homoj, kaj poste la 
nombro ver¥ajne atingis 150 mil. Kaj la vivo 
revenis al Hiro¥imo: antaµ la bombo ±i havis 
400 mil lo±antojn, kaj hodiaµ - unu milionon! 
Sed ankaµ en ne-atoma bombado de Tokio en 
1945 usonanoj mortigis 100 mil homojn. En la 
grava trimonata batalo por Okinavo pereis 80 
mil japanaj kaj usonaj soldatoj. Sed sciu ankaµ, 
ke en la masakro en la ¶ina urbo Nanjing (1937) 
japanoj mortigis eble e¶ 300 mil civilulojn! 
 Post 1945 Japanio ne havis armeon, 
kaj e¶ la japana konstitucio rezignas eterne 
pri militoj kaj malpermesas havi armeon 
(laµ la fama "artikolo 9")! Nun tamen estas 
"sindefendaj fortoj", malgranda armeo. Sed la 

armea bu±eto de Japanio tamen estas unu el la 
plej grandaj en la mondo! ©u ne la kvina? Mi 
ne scias klarigi. Aµdeblas ankaµ, ke oni diskutas 
pri eventuala ¥an±o de la  "artikolo 9". Tion mi 
aµdis kun mal±ojo. ©u Japanio timas ©inion 
kaj Nordan Koreujon? Aµ ±i helpos Usonon en 
ties aventuroj? Sed Hiro¥imo parolas per aliaj 
vortoj, inter kiuj la vorto "Paco" estas la plej 
forta. La urbo situas malproksime de la centro 
de Japanio, ¶u ±ia vo¶o estos sufi¶e laµta? 
Hiro¥imo estas monda ¶efurbo de paco. Lernu 
plian japanan vorton: "paco" estas "heiwa". Venu 
al Hiro¥imo, kaj tie provu paroli pri milito. Vi ne 
povos!
 Mi decidis lasi la historion kaj promeni 
tra la urbo. ®i estas moderna, bela kaj agrabla. 
Por tagman±o mi decidis fari ion nekutiman 
por Japanio: man±i italan picon. Kaj la picejo 
aspektis ekstere kaj interne tute okcidenteca. E¶ 
la nomo. Sed la pico estis fiasko. Eble mi tamen 
devis gustumi "okonomiyaki", la man±a¤on laµ 
kiu Hiro¥imo estas konata. Poste per tramo mi 
iris al la stacidomo, la sama por trajnoj kaj busoj. 
Aperis serioza problemo: matene mi lasis miajn 
a¤ojn en ¥losita ¥ranko ¶e busoj. Sed kie, diable, 
estas la busoj? Mi vidas nur trajnojn! Restis nur 
20 minutoj ±is mia kuglotrajno, kaj la stacidomo 
estas granda! Estis malmultaj homoj, neniu 
¥ajnas paroli angle. Mi devis uzi mian modestan 
scion de la japana, aµ okazos katastrofo. E¶ nun 
mi fieras, ke tiom longan frazon mi sukcesis 
kunmeti nur dank ’al la paniko! Jen ±i: "Kyo 
wa watashi wa Kyoto kara basu de kimashita. 
Demo, doko?" Se la japanaj samideanoj legas ¶i 
tion, kaj trovas malpli ol 5 erarojn, mi kontentas. 
La frazo tamen funkciis, la demandita japano 
montris al mi per mano iun subteran ¥tuparon, 
kaj mi savi±is...
 Estis frua posttagmezo kiam mi 
forlasis Hiro¥imon. Mi ne uzis la okazon por 
vidi vesperan ceremonion, kiam oni lasas 
paperajn lanternojn flosi sur la rivero, memore 
al la mortintoj. Nek la belan insulon Miyajima, 
proksiman al la urbo, en kies templon oni eniras 
per boato tra la fama pordego (torii), kiu staras 
en akvo...
 Post unu horo, survoje al Jokohamo, 
mi haltis en la urbo Himeji por viziti la faman 
kastelon. ®i estas blanka kastelo, la plej bela 
en Japanio, kaj originala de antaµ 400 jaroj. En 
la stacidomo de Himeji oni povas lui biciklon, 
kontraµ malgranda prezo. Tre bone, ¶ar la urbo 
estas sur ebena tereno, kaj la kastelo estas iom 
for de la stacidomo. Estis varma vetero, mi 
biciklis tra Japanio kaj estis feli¶a.

10
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TAGO OKA

 La mardon (la 7-an de aµgusto) mi nur 
kongresis. Mi vizitis prelegon pri japana hajko-
poezio. Ver¥ajne vi aµdis pri hajkoj, ¶ar e¶ en 
Kroatio iuj homoj ilin verkis. Jen kion mi lernis. 
Unue, hajko devas havi nur 3 versojn (kun po 5, 
7 kaj 5 silaboj). Ne estas titolo. Ne estas rimo. Ne 
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estas fina mesa±o de la poemo. ~ajnas paradizo 
por maldiligentaj poetoj, ¶u ne? Tamen, devas 
esti iu vorto pri jarsezono, kombino de du 
diversaj motivoj kaj "tran¶o" inter ili. Krome, 
devas esti iu speciala spirito, kiun japanoj konas 
pli bone...

TAGO NAªA

 La kongresa merkredo (la 8-an de 
aµgusto) estis tago por ekskursoj. Mi elektis 
tiun al la nacia parko Hakone, sed jam diman¶e 
ne restis liberaj lokoj. Mi tamen venis matene 
al la grupo por Hakone, kaj demandis, ¶u iu 
rezignis kaj libera loko aperis. Sed tio ne okazis, 
kaj ¶iukaze la gvidantoj ne akceptus min. Kion 
do fari? ©iuj konatoj foriros ien, ¶u mi restu 
sola en Jokohamo? Estis ja la sola bona okazo 
por vidi naturajn bela¤ojn de Japanio, kaj ne 
nur la urbojn... Tiam venis al mi la ideo: mi 
iros private al Hakone kaj faros la samon kion 
faras la grupo. En Japanio ja publikaj trajnoj kaj 
busoj estas tre oftaj, certe mi sukcesos. Grupoj 
¶iam iras malrapide, ¶iam ili perdas tempon 
por ion a¶eti, ofte homoj perdi±as kaj longe 
rekolekti±as, gvidantoj ¶iam nombras homojn 
- kaj mi, estante sola, iros tre rapide! 
 Kaj vere, mi trovis la grupon. ©ar la 
grupo ofte uzis publikan transporton, mi povis 
preskaµ tutan tempon esti kun ili. Komence 
iom konfuzi±is la gvidantoj nombrante 
esperantistojn, ¶ar mi estis unu superflua homo 
kun kongresa ¥ildo. Kaj fine mi faris kalkulon: 

mia privata ekskursado kostis duonon de la 
prezo kiun pagis ¶iu grupano al UEA. 
 Ni veturis per ¥ipo sur la lago Ashinoko, 
de kiu oni bone povas vidi la monton Fuji 
(legu: Fu±i). Teorie, jes, sed la monto kvazaµ 
estus hontema, ¶ar preskaµ ¶iam estas nuboj, 
kiuj ±in ka¥as. Ankaµ tiufoje. Poste mi veturis 
per telfero.  La telfero portis nin sur monton, 
sur la lokon Owakudani. Tie multloke el la 
tero siblas varma sulfura vaporo. ~ajnis, ke la 
monto spiras! Troveblas multaj  fontetoj kun 
samtia akvo. Oni kutimas man±i ovon kuiritan 
en tiu akvo, ¶ar ±i (laµ la legendo) plilongigas la 
vivon je 7 jaroj. La ovoj estas ekstere nigraj, sed 
interne tute kutimaj. Mi povis a¶eti nur saketon 
kun ses ovoj. Certe tio ne signifas 42 pliajn 
jarojn en mia vivo! Aµ eble tamen? Per tioma 
kolesterolo, eble mi e¶ mallongigus la vivon! 
Bon¥ance, venis iuj samideanoj kaj demandis: 
"Kie vi a¶etis la ovojn?", kaj mi diris: "Prenu 
senpage de mi, mi havas superfluajn". Tiutage 
ne estis aliaj spektaklaj vidinda¤oj, sed mi ±uis 
la belan naturon kaj malstre¶i±is. 

TAGO DEKA

 |aµdon (la 9-an de aµgusto) mi nur 
kongresis. Pri la kongreso  mi ne skribos multe. 
Okazis koncerto de kroatino Kaja Farszky sur 
la muzikilo marimbo. Oma±e al William Auld, 
nia antaµ nelonge mortinta granda poeto, oni 
recitis liajn versojn. La komitato de UEA elektis 
novan estraron. Anstataµ Corsetti, la prezidanto 
estos Probal Da¥gupta. Interesitoj diskutis pri 
Okcidento en Oriento (la kongresa temo), kaj 
la Centra Oficejo respondadis al demandoj de 
kongresanoj. Mi memoras, ke rusoj demandis 
pri ebleco baldaµ organizi UK-on en Rusio, kaj 
la respondo klarigis, ke tio dependas de mono, 
de kalkulata profito. Mi spektis la teatra¤on 

“Galileo”, kiun prezentis la profesia aktoro Saša 
Pilipovi∏ el Serbio (Kragujevac) kaj koncerton 
pri muziko de Mozart fare de la japana orkestro 
Mozart Ensemble Orchestra.  Krom la muziko 
de Mozart, ili ludis ankaµ kelkajn kantojn de 
Beatless! La japana kulturo estis prezentata per 
Esperanto: krom sorobano, hajko kaj ¥amiseno 
(kiujn mi partoprenis), okazis prelegoj ankaµ 
pri japana kaligrafio, te-ceremonio, kimono 
ktp. Junulara programo okazadis, bedaµrinde, 
pro manko de mono, en alia urboparto de 
Jokohamo. Ankoraµ multo okazadis dum la 
kongreso, sed mi ofte forestis pro turismado. 
Al la UK ali±is 1.900 homoj, el kio duono estis 



japanoj. Okcidentanoj, kompreneble, ne la tutan 
tempon kongresis, ili ankaµ turismis. Same kiel 
mi. Mi devis ja! Eble miaj estontaj nepoj voja±os 
al Japanio ¶iun jaron kvinfoje, en kelkaj minutoj 
kaj por kelkaj eµroj, sed nuntempe por kroatoj 
la voja±o al tiu lando estas unika okaza¤o en la 
vivo!
 Mi ofte havis okazon paroli kun 
japanoj surstrate. Kiam ili demandis min pri 
mia lando, mi respondis japane: “Kuroa¶ia”. 
Kroataj legantoj, bonvolu afable rideti, se tio 
por vi similas al la maldeca vorto “kurva∆ija” 
(putin-umado)! Kaj por pli bone komprenigi, mi 
menciis la nomon de nia sportisto “Cro-Cop”, 
kiu en la batal-sporto "ultimate fight" ludis en 
Japanio. Iomete tio helpis, japanoj rememoris. 
Sed ofte ili mem, dezirante doni pli bonan 
ekzemplon, diris "sokker" (angle "soccer" estas 
futbalo). Unu e¶ diris la nomon "Boban". Mi 
±entile jesis per kapo, sed ne povis rememori, 
en kiu okazo kroatiaj futbalistoj estis gravaj por 
japanoj. Eble en 2006 en la monda konkurso en 
Germanio? Tiam ludis Kroatio kontraµ Japanio, 
sed la rezulto 0:0 estis tute malgrava. Aµ ili 
ankoraµ memoras 1998, kiam Kroatio eliminis 
Japanion, kaj finfine mem fari±is la tria en la 
mondo? Sumimasen...
 Jokohamo kun 3.6 milionoj da lo±antoj 
estas la dua urbo en Japanio. La tria estas Osako 
kun 2.6 milionoj. Kaj la unua, kompreneble, 
Tokio kun 8.6 milionoj. Sed la prefekturo de 

Tokio estas la plej granda urba areo en la 
mondo, kun 35 milionoj da homoj! 
 La kongresejo trovi±is en la kvartalo 
Minato Mirai 21 (kio signifas "Haveno de 
estonteco") kaj ±i mem nomi±is "Pacifico 
Yokohama konferenca centro". La kvartalo estas 
vere futurisma, kun grandegaj domoj. Apud la 
kongresejo estas hotelo "Intercontinental", tiu 
grandega kaj okulfrapa domo kiu similas al 
velo. Estas tie ankaµ granda karuselo. Sed la plej 
alta konstrua¤o en Japanio estas la proksima 
"Landmark Tower", kun sia anglalingva nomo. 
La japana traduko estas nur adapto de la 
sama nomo al japanaj silaboj: “Randomaku 
Taµa”. ®i havas 70 eta±ojn: sube estas oficejoj, 
kaj supre hotelo. Al la pinto veturas lifto, kiu 
estas la plej rapida en la mondo. Mi kalkulis la 
maksimuman rapidecon: 45 km/h. Sed ne timu, 
neniu sentis kapturni±on. De supre estas tiom 
bela panoramo de la urbo, ke mi ne povis ¶esi 
rigardadi! Futurismaj blankaj konstrua¤oj, blua 
maro... Estas indikita la direkto kie oni povas vidi 
la monton Fuji, sed malgraµ 5-minuta stre¶i±o 
de miaj okuloj, mi vidis nenion. Malhelpis min 
nuboj, kiuj konstante ka¥as la monton. ©iuj 
bildkartoj de Jokohamo montras la monton Fuji 
tre altan en la fono de la urbo. Sed mi ne vidis 
±in antaµ ol mi komencis grimpi sur ±in!
 Jokohamo estas tre proksima al Tokio 
kaj fakte estas ±ia havenurbo. Mi pensis, ke 
estas jam tempo por viziti ankaµ Tokion! 

TAGO DEK UNUA
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 Vendredon (la 10-an de aµgusto) mi 
private ekskursis al Tokio kun Roman el Moskvo. 
Unue ni iris al la imperiestra palaco. ©ar ±i estas 
fermita por publiko, escepte de Nova jaro kaj de 
la imperiestra naski±tago, ni povis nur rigardi 
iom de ekstere kaj foti±i ¶e la ponto Niyubashi. 
Poste ni iris al Tokia Turo (Tokyo Tower), kiu 
estas kopio de la fama Eiffel-turo en Parizo. La 
japana turo estas iom pli alta, sed multe malpli 
peza, ¶ar farita el moderna materialo. Ni veturis 
per lifto supren kaj rigardis senfinan modernan 
urbegon ¶irkaµ ni. Mi vidis indikon kun la 
teksto “Monto Fuji, 96 km” kaj provis rigardi al 
tiu direkto. Kompreneble, vane. Mi vidis spritan 
bildkarton. ®i montras grandan urbon nokte 
kun Eiffel-turo, plenan lunon super ±i, kio tuj 
igas vin pensi, ke temas pri Parizo. Sed tiam vi 
rimarkas la tekston “Saluton el Tokio”!
 Ni iris al la urboparto Ginza, konata 
moderna parto kun multaj vendejoj.  Ni ne 
sukcesis trovi la domegon de la firmao Sony. 
Sed ni vidis ankaµ ion malnovan: la teatrejon 

"kabukiza" por japanaj "kabuki"-dramoj. "Kabuki" 
kaj "No" estas du specoj de tradicia japana teatro, 
kaj se vi volas koni la kulturon de tiu lando, 
vizitu unu. Mi komprenis, ke "no" estas tro 
abstrakta kaj plena de budhismaj motivoj. Eble 
"kabuki" estas pli interesa. Sciu, ke la dramoj 
daµras ¶irkaµ 5 horojn! Sed vi povas pagi parte, 
por rigardi nur unu horon aµ du! Ni volis tion, 
sed konstatis, ke estis escepta tago, en kiu ne 
estas prezenta¤oj...
 Poste ni iris al la parko Ueno. ®i estas 
tre bona loko, en kiu oni povas resti tutan tagon 
kaj ne senti enuon! Mem la granda parko, 
verda¤o kaj fontanoj estis agrablaj. Oni povas 
vidi templojn kaj lagon kun lotusoj, kelkajn 
muzeojn... Mi vizitis Tokian Nacian Muzeon, en 
kiu estas ri¶a kolekto de japana tradicia arto. 
Nepre vizitu ±in! Roman vizitis muzeon de 
horlo±oj. La parko estas homplena, foje mi vidis 
surstratajn prezentantojn. En iu parto de la 
parko trovis sian "hejmon" la tokiaj senhejmuloj! 
Mi ne vidis iliajn tendojn, sed plurajn homojn 



mi vidis promeni aµ dormi sur benkoj. Surprizis 
nin, ke neniu el tiuj senhejmuloj almozpetas, 
nek ±enas preterpasantojn! En la parko estas 
statuo de Saigo Takamori, gvidanto de samuraja 
ribelo en 1877. En la parko Ueno okazis batalo 
inter samurajoj kaj la imperiestra armeo. Venkis 
la imperiestro, kaj la samuraja klaso poste ne 
plu ekzistis. Saigo mem pereis. Lia statuo estas 
nekutima: li ne tenas armilojn, sed promenas 
kun hundo! 
 En  Ueno parko estas bona loko por 
rigardi floradon de ¶erizoj. Se vi malmulte 
scias pri japanoj, vi ripro¶os: "Pardonon! Pri 
kia stranga¤o vi parolas?" Sed, trankvili±u kaj 
aµskultu! "Hanami" aµ "florrigardado" estas 
multege ¥atata festo en la japana kulturo. 
©erizarboj havas delikatajn blankajn florojn. 
En tempo de florado, japanaj familioj iras en la 
naturon, sidas sur herbejo sub ¶erizoj, man±as, 
trinkas kaj ±ojas pri la vivo. Kaj la vivo ja estas 
mallonga, ¶u ne? Samkiel la ¶erizfloroj, kiuj 
belas nur unu semajnon. Sed ne en la sama tago 
tio okazas en tuta Japanio! Unue, pro pli varma 
klimato, ¶erizoj pli frue floras sude, kaj la florado 
progresas pli norden. Tial dum aprilo la japana 
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televido raportas pri "±is kiu linio progresis la 
florado"! Ankaµ en Kroatio ekzistas ¶erizoj, e¶ la 
specio kiun kroatoj nomas "japana ¶erizo". E¶ en 
mia kvartalo en Osijek estas almenaµ du stratoj 
kun vicoj da japanaj ¶erizarboj! Sed mi neniam 
rimarkis ilin, antaµ ol mi, dank’ al Esperanto, 
aµdis pri tiu fenomeno. Lernu la japanan vorton 
"sakura" (¶erizo), kaj se eblas en via loko, rigardu 
"hana" (floron)!
 Post Ueno, ni decidis iri al la kvartalo 
Asakusa, amuza parto de Tokio. Sed jam restis 
malmulta tempo, ¶ar ni volis reveni al Internacia 
Arta Vespero de la kongreso. Tial ni nur veturis 
per ¥ipo sur la rivero Sumida kaj de sur la ¥ipo 
plu rigardis la urbon. Sur la rivero estas multaj 
pontoj, kaj ¶iu farbita alikolore! 
 Mi ne povas diri, ke Tokio havas 
unuarangajn turismajn vidinda¤ojn. Ne strange, 
se oni konsideras, ke ±i estas relative nova 
granda urbo. Kaj ±in trafis fortegaj tertremo 
kaj bombado en la 20-a jarcento. Sed foje mi 
legis, ke ege interese estas migri tra la urbo 
sen difinita celo, kaj ±ui rigardante homojn kaj 
surstratajn eventojn. Tio ver¥ajne estas ±usta, 
sed mi ne havis sufi¶an tempon.

TAGO DEK DUA

 Sabaton (la 11-an de aµgusto) estis 
fermo de la kongreso. Mi ripozis kaj iom 
jokohamumis. Kaj strangan problemon mi 
havis: mi volis a¶eti bildkartojn kun foto de 
Jokohamo aµ de Japanio, sed en la po¥toficejo 
estis nur simplaj senfotaj kartoj! Ankaµ en aliaj 
vendejoj, centre de Jokohamo, mi nenion trovis! 
Poste sur mapo mi trovis alian po¥toficejon, sed 
ne vidis ±in en la strato. Mi provis demandi du 
japanojn, kie estas la ser¶ata po¥toficejo. Mi 
fu¥parolis japane, ili same fu¥e la anglan. Mi 
supozis, ke ili tuj montros la direkton, aµ diros, 
ke mi demandu iun alian. Sed, tute ne! ~ajnas, 
ke japanoj ne povas lasi eksterlandan gaston en 
embaraso. Ili dedi¶is el sia tempo preskaµ 30 
minutojn por helpadi al mi, kvankam mi fartis 

pro tio tre malagrable, kvazaµ kulpulo! Fine 
ili montris  librovendejon, en kiu supozeble 
a¶eteblus bildkartoj. ©iu en Kroatio montrus 
la vendejon, dirus "bon¥ancon" kaj forirus al 
sia celo. Sed la japana sinjorino kaj la knabo 
eniris post mi kaj helpis trovi bildkartojn sur 
la breto. Mi jam tre multe dankegis al ili, sed 
ili pacience atendis, ±is mi elektis la deziratajn 
kartojn! Kaj tio longe daµris, ¶ar ¶iuj bildkartoj 
estis tre similaj. Strange, ¶ar en mia lando en ¶iu 
gazetbudo vi trovas multajn belajn bildkartojn! 
Kaj la japanoj e¶ atendis ±is mi pagis... Tio 
estis ekstrema ekzemplo de japana helpemo, 
gastamo kaj ordemo. ®enerale, mi tre laµdas la 
japanan popolon pro tio!

TAGO DEK TRIA

 Diman¶on (la 12an de aµgusto) venis la 
lasta parto de mia plano: grimpado al la monto 
Fuji. Kial grimpi? La respondo povas esti: ¶ar 
tiu monto ekzistas. Aµ pli bone: se vi havas 
bezonon por starigi tian demandon, vi neniam 
komprenos la respondon. La respondoj estas 
pluraj.  

 Kompreneble, grimpado estas sporto. 
Aparte bela kaj rava estas suneliro rigardata de 
supre! Interesa estas la vida¤o de tiu monto: ±i 
elstaras tute sola super maro, havas formon de 
ideala konuso kaj belan blankan ¶apon el ne±o 
en ¶iu jarsezono krom somere. ®i estas sankta 
monto por japanoj, kiuj fervore en granda 



nombro grimpas sur ±in. ®i havas  odoron de io 
mistera, kvazaµ vojo per kiu oni proksimi±as al 
la ¶ielo. Sed por eksterlandanoj ±i estas speciala 
vojo por proksimi±i al la spirito de Japanio. 
 Mi decidis grimpi tute sola, ¶ar tiel 
mi havos pli da libero, kaj povos mar¥i laµ mia 
propra ritmo, cetere ne tre rapida. Kaj se okazos 
ia problemo, ¶iam mi povos trovi iun helpanton. 
Ja ¶iujare almenaµ 200 mil homoj grimpas sur 
Fuji-monton! Inter 4 vojoj al la pinto, mi elektis 
tiun, kiu komenci±as el la urbeto Kawaguchiko. 
Sed kiel veni el Jokohamo? Certe estas multaj 
trajnoj, sed kiom da ili oni devas ¥an±i kaj kie? 
Mi demandis de¤oranton en la hotela akceptejo, 
sed li estis afabla kaj helpis pli ol mi petis. Li 
konsultis Interreton kaj post 15 minutoj (!) faris 
detalan planon, kun minuta precizeco, kvankam 
estis 4 transportiloj!  
 Ha, jes, en la hotelo estis ankaµ publika 
komputilo por uzi Interreton. La uzanto simple 
enpu¥as monerojn (po 100 enoj, kio egalas al 4.5 
kunaoj, por 10-minuta uzado) kaj uzas la reton. 
Tiel mi povis ¶iutage scii, kio okazas en Kroatio 
kaj e¶ kio grava okazis (okazos) en la UK. 
Kvankam multekosta, tamen utila srvo! Certe en 
iu kafejo kostus malpli, sed la ideo estas bona. 
Kiu hotelo en Kroatio havas la saman eblecon? 
 Fine mi venis al Kawaguchiko. Tie 
mi a¶etis iom da man±a¤o kaj akvo, kaj ¥an±is 
eµrojn kontraµ enoj. Sur la monto Fuji ekzistas 
ebleco elspezi multe da mono, se oni volas! 
Kontanta mono estas en Japanio multe pli 
grava ol kreditkartoj! Tamen, ofte estis por mi 
problemo akiri japanan monon. Mia hotelo ne 
¥an±adis monon, aliaj hoteloj rifuzis tion, ¶ar 
mi ne estis ilia gasto. Ofte mi ne havis tempon 
por trovi iun bankon. Kaj ofte la bankma¥inoj 
(kutime nomataj "ATM") rifuzis akcepti mian 
nejapanan kreditkarton aµ komunikis kun mi 
nur japane. Do, prenu serioze mian sekvan 
instruon: en Japanio ¥an±u monon aµ prenu 
±in el bankma¥ino kiam ajn vi povas, ¶ar eble vi 
poste ne havos okazon!
 Komenci grimpi oni povas tuj sub 
la monto, sed kutime homoj faciligas sian 
grimpadon per aµtobuso. Mi elektis la ¶i-
lastan eblecon. Aµtobuso veturigas al la t.n. 5-
a stacio, trovi±anta en alteco de 2.300 metroj. 
Estas 10 stacioj, la deka estas la pinto, cetere 
3.776 metrojn alta. Restis do nur 1.500 metroj, 
pli-malpli duobla vojo, kiun en Zagreb vi faras 
grimpante al Sljeme. Sed konsideru, ke ¶io 
okazas en granda alto! La plej alta monto en 
Kroatio (Dinara) altas nur 1830 m, kaj Triglav 
en Slovenio 2.800 m. Al Fuji vi grimpos en 
maldensa aero, kun 30% da oksigeno malpli ol 
normale! Kaj la temperaturo? Dum sube estis 
pli ol 30 gradoj (Celsiaj), sur la pinto estis eble 
nur 5 gradoj! Kaj supre ver¥ajne atendos vin 
forta malagrabla vento kaj iom da pluvo. Se vi 

ne grimpos somere, estos e¶ pli malagrable, ¶ar 
vi havos ankaµ ne±on. 
 La vojo de la 1-a ±is la 5-a stacio 
kondukas tra arbaro kaj estas multe pli bela. 
Ankaµ tra nuboj! Mi pasis la vojon buse, sed 
sur la ¥oseo mi vidis homojn, kiuj tra la nuboj 
veturas bicikle. Imagu, veturi per biciklo en la 
¶ielo! La buso post unu horo lasis nin sur iu vasta 
placo, apud kiu estis vendejoj kaj restoracioj. 
Mi aran±is tie ¶ion necesan: plenigis mian 
dorsosakon, lasis superfluajn a¤ojn en ¥losita 
¥ranko, kontrolis ¶u estas mono, pasporto kaj 
sufi¶aj man±a¤o kaj trinka¤o. Dank’ al Interreto, 
mi sciis, kion mi nepre devas fari: a¶eti lignan 
bastonon, kiu tre faciligos al mi la mar¥adon, kaj 
fari±os mia tre bona amiko dum la grimpado. 
Tion ja faris preskaµ ¶iuj grimpantoj. Kaj vere, 
la bastono estis tre utila!
 Fine, je la 14h45  mi ekmar¥is. Komence 
la vojo estas tre facila, kaj mi iris gaje, kun 
mallongaj manikoj kaj kontraµsuna ¶apo. Mi 
renkontadis homojn kiuj revenadis de la supro. 
La unua kilometro estas komuna por supren- 
kaj malsuprenirantoj. Tiuj lastaj aspektis tre 
el¶erpitaj, palaj, ofte kvazaµ malsanaj. Ili iris 
iom stumble, foje kun laco aµ doloro. Mi pensis: 
Diable, mi estas malsperta en montgrimpado, 
do kia mi aspektos revenante? Post tiuj pensoj 
mi fari±is iom malpli gaja.
 Baldaµ  mi vidis, ke la vojo kaj la homoj 
antaµ mi malaperas en nubo! Mi timis, ke tio 
estas malagrabla. ©u mi fari±os malseka, ¶u mi 
povos normale vidi kaj spiri? Sed nenio speciala 
okazis kiam ankaµ mi eniris. 
 Baldaµ ne plu estis arboj, nur tre 
maldensaj kaj malaltaj arbustoj kaj iom da 
herboj. La monto restis preskaµ nuda, ±is 
la pinto. La pinto estis videbla kaj ¥ajnis e¶ 
proksima, sed vere la vojo estia ankoraµ longa 
kaj zigzaga. La panoramo devus esti bela, sed 
Japanio estis kovrita per nuba tavolo. El kvin 
lagoj sub Fuji mi vidis nur unu, kaj vane mi 
ser¶is Pacifikon. Sed, la nuba tavolo prezentis 
alian interesan bildon: sur ±ia supra parto 
ku¥is la ombro de la monto! ®i estis triangula, 
konforme al la konusa formo de la monto. 
 Sub mi kaj super mi konstante iris 
vicoj da homoj. Vere sur tiu  monta vojo homoj 
svarmis kiel en fervoja stacidomo! Teorie 30% 
devus esti nejapanoj, sed mi vidis nur kelkajn 
okcidentanojn. 
 La grundo estis grize-bruna,  konsistan-
ta el malgrandaj ¥tonetoj. Baldaµ aperis ankaµ 
grandaj ¥tonoj, kaj ne ¶iam estis facile pa¥i! 
En malfacilaj vojpartoj grupi±is homoj, ¶ar pli 
rapide ili venadis ol foriradis. ©iaspecaj estis la 
grimpantoj: junuloj, maljunuloj, infanoj, virinoj. 
Preskaµ ¶iuj havis bastonon. Iuj estis malpeze 
vestitaj kaj portis malmultajn objektojn, aliaj 
estis vestitaj kvazaµ profesiaj grimpantoj. Iuj 
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sin ¥irmis per ¶apo kaj tuko tiel, ke mi apenaµ 
vidis la viza±on. Kelkfoje mi vidis, ke iuj sidas 
kaj prenas oksigenon el kunportita botelo. Sed 
pleje interesa estis grupo da junaj italoj el mia 
trajno - post 15 minutoj mi vidis ilin reveni. Ii 
tro subtaksis la monton, la knabinoj havis tiom 
malfortikajn ¥uojn, kvazaµ ili preti±us por danci 
baleton anstataµ grimpi!
 La pado estas tre zorge ordigita, por 
ke homoj povu pli facile kaj sekure grimpi. 
Ekzemple, ofte estas konstruitaj muroj, por ke 
¥tonoj ne falu sur la padon. Ofte la pado estas 
klare markita flanke per ¥nuro, kaj se necese 
ankaµ per metala drato. Foje ankaµ ¥tupoj estas 
entran¶itaj en ¥tono. Jen kaj jen aperis dulingvaj 
tabuloj kun la teksto "falantaj ¥tonoj" aµ "atente 
pa¥u". 
 Sed plej bone efikas, en ¶iu stacio 
trovi±anta unu aµ pluraj kabanoj, kie oni 
povas sidi sur benko, uzi necesejon kaj a¶etadi 
man±a¤on, akvon kaj objektojn utilajn por la 
grimpado. Sed atentu! Vi ne povas ¤eti ruba¤on, 
e¶ se estas ujo por tio! La regulo estas: kion vi 
alportis sur la monton, tion vi forportos mem! 
Mi a¶etis akvon kaj fortrinkis, kaj poste redonis 
la botelon al la vendisto. Li akceptis kaj ¤etis en 
rubujon. Sed la botelon, kiun mi a¶etis sube, 
li rifuzis! Do la 3 botelojn, kiujn mi a¶etis en 
Kawaguchiko, mi konstante portis ±is mia 
reveno al la civilizo. Eventuale mi povis ilin lasi 
en iu necesejo, sed tio estus maldeca kaj donos 
al mi malbonan rememoron. Fuji ja estas nacia 
parko... 
 Post la 7-a stacio mi jam vestis min 
pli varme. Ankaµ la jakon kun longaj manikoj 
mi devis elpreni el la dorsosako. Kaj finfine je 
20h00 mi venis al la 8-a stacio, en la alto de 3.100 
metroj. Estis jam nokto. Nun evidenti±is, ke por 
nokta mar¥ado mi bezonas ian lumon. Pri tio mi 
legis antaµe, sed mi tion ignoris. Homoj iras en 
grupoj kaj ¶iam iu prilumas la vojon, sed tamen 
tio estas tre malbona solvo. Kion fari? En la 8-a 
stacio mi a¶etis baterian lampon, kiun oni metas 
sur frunton, kaj fiksas per zono ¶irkaµ la kapo. ®i 
kostis multe, sed rompita kruro kostus ja pli! La 
monto Fuji ne estas ¥erco. Kaj certe ne senkaµze 
estas sur ±i ankaµ kabanoj por ur±a medicina 
helpo. El  200 mil grimpantoj jare, ¶iujare kelkaj 
homoj perdas la vivon! Tamen, ¶efe temas pri 
tiuj, kiuj grimpas vintre. Sed ankaµ somere oni 
povas fali kaj vundi±i, kaj manko de oksigeno 
povas kaµzi "altecan malsanon"!
 ®uste por eviti tiun malsanon, mi 
decidis dormi kelkajn horojn en la 8-a stacio. Jes, 
oni povas dormi en tiuj kabanoj, e¶ vesperman±i 
nudelojn, supon aµ ion alian japanan. Sed por 
rezervi lokon oni devas telefoni almenaµ 2 
semajnojn pli frue, kaj mi tion ne faris! Mi ja ne 
sciis, ¶u mi grimpos kaj kiam. Do mi venis al Fuji 
kun fido je mia bon¥anco. Kaj e¶ se ne troveblos 

libera lito, mi kredis, ke certe estos libera se±o, 
por ripozi, varmi±i kaj vesperman±i. Kaj kio 
efektive okazis? Mi venis al la kabano, kaj la 
posedanto diris, ke ne estas lokoj por dormi. 
Sed ekstere estis jam malvarme (11 gradoj) 
kaj blovis forta vento. Mi proponis nur sidi en 
iu angulo por varmi±i, kaj ankaµ tion mi estis 
preta pagi. Li tion ne permesis, kaj sendis min 
al du sekvaj kabanoj, nur iomete pli alte. Sed tie 
ripeti±is la samo. Neeble eniri. E¶ vesperman±i 
mi povas nur starante ekstere.
 Mi jam konkludis, ke nenie estos libera 
loko. Kion fari? Mi estis tre laca, malseka pro 
¥vito, kaj ekstere estis tre forta malvarma vento. 
Komenci±is e¶ pluvo. Mi forte bezonis iom da 
varmo. Por mia sano estis necesa ripozo, des pli, 
ke mi povu adapti±i al la alteco. Se mi grimpos 
plu, ¶u mi riskos pneµmonion? Se mi revenos 
malsupren, eble mi trovos lokon, sed mi ne 
venis por rezigno kaj malvenko! Kaj e¶ se mi 
sukcesos iel veni al la pinto, kio poste? Atendi 
supre ne eblas, estas frosta malvarmo. Iri la 
tutan nokton malsupren? Tro granda peno. E¶ 
se mi sukcesus, kaj restus sana, mi ne povus vidi 
suneliron de sur la monto, kaj tio estas la ¶efa 
trofeo de ¶iuj Fuji-emuloj! ©u mi revenu sen 
sukceso, sen la trofeo kaj sen la sano? Ho, kia 
malbona memoro tiam restus al mi pri Japanio! 
Ne rezigni! Cetere, tion ne permesas la samuraja 
etiko, pensis mi kun ¥erco, meze de la lando de 
samurajoj!
 Evidente mi devas ie tranokti, sed kie? 
Mi provis trakti kun la lasta gastejestro, sed li 
restis malvarma kiel vulkana ¥tono de Fuji. Li 
proponis fine, ke mi iru ankoraµ 200 metrojn 
pli alten, al la t.n. "Fuji-Hotel". Do, preskaµ ±is 
la 9-a stacio. Mi konsentis, sed se ankaµ tie mi 
ne sukcesus? Jam mi demandis min, ¶u post tio 
mi simple forgesu mian dignon, kaj ku¥i±u sur 
plankon kaj petu kompaton? Ne, tion mi certe ne 
faros. Ion alian mi jam elpensu surloke. Ho, kiel 
multe mi planis, kaj unu sola eraro povis kaµzi 
katastrofon! Mi povis fari alie: grimpi tage, kaj 
ne ±ui la suneliron. Sed mi vidis kelkajn homojn, 
kiuj en la sama problemo trovis alian solvon: 
ili simple trovis iom ka¥itan lokon survoje kaj 
sidis aµ ku¥is sur la grundo! Sed ili estis vestitaj 
sufi¶e varme por tio, kaj mi ne.
 ©u vi iam vesperman±is en necesejo? 
Ne? Mi jes. Mi ne rajtis eniri en la kabanon. Do 
mi simple eniris necesejon, kvankam mi ne 
bezonis ±in. Tie mi ¥an±is malsekan vesta¤on, 
vesperman±is el mia provizo kaj restis iom por 
varmi±i. 
 Fine mi venis al "Fuji-Hotel". La nomo 
estas trompa, temas pri kabano. Tuj mi traktis 
kun la estro. ©u estas libera loko? Jes, estas 
unu!!! Kiom ±i kostas? ©irkaµ 30 eµrojn sen 
vesperman±o. Bone! Mi subskribis kaj pagis. 
Li kondukis min al la ¶ambro. Antaµ ol eniri, 
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mi devis demeti miajn ¥uojn kaj porti ilin al 
difinita loko. Regulo numero unu en ¶iu japana 
domo: demetu la ¥uojn! Sur la ligna planko 
estis dikaj matracoj, ¶irkaµ 12 ku¥lokoj en unu 
vico. Kaj alia vico estas je unu metro super ±i. 
Ne estas aparte viroj kaj virinoj. Malgranda 
japana kuseno, kaj la dorsosako pendos sur la 
muro super via kapo! Kion diri? Estas ja monto, 
malvarmo, pluvo, ekstere la vento forte batas 
la kabanojn, sed mi estis feli¶a kiel bebo en 
patrina sino. Kaj dankema al ¶iuj japanaj dioj, 
kiuj eventuale rilatas al tiu ¶i monto!
 Je la 22h00 mi ekdormis. Laµ la 
interkonsento, la estro vekis min je la 2h00. 
Mi supozis, ke tio sufi¶os por atingi la pinton 
±is la 4h50, kiam eliros la suno. Mi rapide 
vestis min kiom eble plej varme kaj surmetis 

plastan surtuton kontraµ pluvo. Ankaµ la frunt-
lampon. Kaj la gantojn. Jes, mi a¶etis ankaµ 
ilin sur la monto. Komence mi ne bezonis 
ilin, sed la malvarmo estis troa. Kaj se vi tenas 
apogbastonon, vi ne povas varmigi la manon en 
via po¥o! Vere, sur la monto vi povas ¶ion trovi 
surloke, pri ¶io japanoj pensis. Nur lifton ±is la 
pinto ili ankoraµ ne konstruis. Decas ja grimpi 
al la sankta monto per viaj propraj piedoj, 
kompreneble. Sed ¶iun alian komforton japanoj 
organizis. Mi rememoris malnovan ¥ercon el 
mia lando. Interparolis du homoj. Unu el ili 
diras: "©u vi ne aµdis pri nova sukceso de japana 
industrio? Ili ja inventis ujon por akvo, kiu havas 
kapaciton de 100 litroj, kaj tiom malgranda ±i 
estas, ke vi povas teni ±in en via po¥o?"
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TAGO DEK KVARA

 Je la 2h30 mi forlasis la hotelon. 
Ankoraµ pluvis. Aµ mi estas en iu nubo, kaj 
la forta vento ¤etis al mia viza±o la akvon? 
Malfacile por respondi. Kaj malvarme. ©u 
proksime al la nulo? Mi ne sciis. Kvankam mi 
estis vestita per ¶io kion mi havis, tio ne estis 
sufi¶a. Mi planis varmigi min per mar¥ado, sed 
la vojo fari±is pli kruta kaj ¥tonplena, homoj 
iris en grandaj grupoj tre malrapide, ofte mi e¶ 
staris surloke. Mallonge dirite: ne eblis varmi±i. 
La surtuto helpis iom kontraµ la pluvo, sed ne 
perfekte. Mi nur esperis, ke mia korpo estos 
sufi¶e fortika kontraµ malsanoj, ±is kiam la suno 
eliros kaj varmigos min. Tiu turmentado daµris 
1-2 horojn, kaj mi venis proksime al apatio. Sed 
mi sciis, ke mi povas nur iri antaµen, kaj tion mi 
daµre faris. Dume mi provis pensi pri la blua 
kaj varma kroatia maro, kiun mi vidos post nur 
3 tagoj. Kaj pri iu japana hajko, pri malgranda 
heliko, kiu grimpas la monton Fuji. Tiel mi 
amuzis min dum tiu peza horo. 
 Feli¶e, mi eliris el la nuba vojparto kaj 
la pluvo ¶esis. Ankaµ la vento iom malforti±is. 
Mia hararo rapide seki±is. ©u pro la maldensa 
aero? La forto tuj revenis en min. Mi grimpis pli 
vigle, kaj la ¶ielo jam heli±is. Je la 4h40, ankoraµ 
frosti±inta, mi haltis por atendi la sunon. Multaj 
homoj apud mi faris la samon. Sub ni estis 
densaj blankaj nuboj ±is la horizonto. Kvazaµ 
granda maro! Ni ¶iuj prenis fotilojn kaj atendis. 
Unue aperis tre malgranda hela punkto super la 
nuboj. Post kelkaj sekundoj ±i jam pligrandi±is. 
Ni fotadis. Baldaµ ±i jam estis granda cirklo, 
¥an±inta sian koloron de la ru±eta al la blanka. 
Homoj estis ekscititaj. Ankaµ mi havis ian 
eksterordinaran, kvazaµ religian senton! Kaj 
baldaµ venis alia sento: ke la aero varmi±as, 

kaj ke mi estas savita. Neniam en mia vivo mi 
atendis la sunon kun tiom granda deziro, kiom  
tiutage!
 Restis ankoraµ iom da grimpado, sur la 
grundo kiu aspektis kiel surfaco de Marso: same 
ru±e-bruna, same sen ajna herbo. Kaj finfine 
mi povis foti±i sub la ¥intoisma pordego "torii", 
trovi±anta sur la pinto! 
 La monto Fuji (japane: "fu±i-san") estas 
aktiva vulkano, kaj la lasta erupto okazis precize 
antaµ 300 jaroj. ©u ±i festos sian datrevenon 
per la nova? Tiukaze mi ne povus forkuri, ¶ar 
en 1707 la vulkana polvo kovris e¶ stratojn de 
Tokio, 100 km fore! Mi esperis vidi profundan 
krateron, sed  fakte ±i estas sur¥utita, kaj tial 
profunda nur eble 20 metrojn. ©irkaµ ±i oni 
povas rondiri eble unu horon. Ankaµ sur la 
pinto estas kabanoj, kie vi povas sidi, ripozi, 
man±i kaj trinki. Antaµ la kabanoj oni vendas 
memora¤ojn, Estas tie e¶ vendoma¥inoj por 
trinka¤o! 
 Mi a¶etis tukon kun karikatura bildo de 
homo staranta sur la monto Fuji kaj ±oje krianta 
"Banzai!" La vendisto, kiel kutime, sigelmarkas 
la tukon, por pruvi, ke ±i estas vere a¶etita sur 
la monto! Kaj ankaµ la dato estas stampita. Sed 
mi ne komprenis ±in bone. Estis ja la 13-a de 
aµgusto, sed la jaro 19. Eble erare ili forgesis la 
jaron. Sed la jaro devus komenci±i per "20", kaj 
ne plu per "19". Kio do? Mi nur monaton poste 
komprenis, pri kio temas: estas la 19-a jaro de 
regado de la hodiaµa imperiestro! En Japanio 
oni uzas duoblan jarkalkuladon! Kiam nova 
imperiestro ekregas, oni deklaras novan eraon, 
kun elektita nomo. Hodiaµ estas la 19-a jaro 
de la erao "Heisei", kaj la persona nomo de la 
reganto estas Akihito. La antaµa imperisetro 



nomi±is Hirohito, kaj lia epoko “~oµa”. 
 Oni povas havi la opinion, ke natura 
beleco de la monto Fuji estas fu¥ita per tiomaj 
servoj ofertataj al grimpantoj. Oni povas eble 
diri, ke la monto ne estas tre bela, ¶ar ±ia formo 
estas tro simpla kaj malmultas verda¤o. Eble 
montgrimpantoj ne ¥atos la monton pro tro 
da homoj. En ¶io ¶i estas iom da vero, sed 200 
mil homoj jare ne grimpus la monton, se ili ne 
havus ian motivon! Ankaµ mi estis tre feli¶a, ke 
mi surgrimpis ±in.
 Sed baldaµ mi konstatis, ke mia laboro 
ne estis finita, ¶ar iri malsupren estas tasko, 
samgranda kiel iri supren! Por iri supren mi 
bezonis 10 horojn, kaj por malsupren nur 5. La 
korpopezo ne plu gravas dum oni malgrimpas, 
sed la piedfingroj suferas grandan premon. Des 
pli, ¶ar mi ne havis verajn montgrimpajn ¥uojn, 

sed nur fortikajn sport¥uojn. La vojo malsupren 
estis alia, ol tiu laµ kiu oni iras supren. Sur ±i 
preskaµ ne ekzistas lokoj por ripozi kaj a¶eti 
akvon, kaj estis nur unu necesejo. Mi devis iri 
preskaµ senhalte. Ju pli mi iris, des pli bona 
estis la aero, sed ankaµ la suno estis forta. Nun 
estis tre bone, ke mi havis ¶apon sur la kapo! Sed 
la pado estis farita el tiom malgrandaj ¥tonoj, ke 
mi pa¥is kvazaµ sur dika tavolo el sablo. Se oni 
ne iras tre malrapide, la piedoj konstate glitas. 
Multaj homoj falis, ankaµ mi 5-6 fojojn. Fine mi 
venis malsupren, restis ankoraµ unu kilometro 
da ebena pado. Sed miaj piedoj, speciale la 
fingroj, estis tiom doloraj, ke mi apenaµ povis 
movi±i. Kaj ankaµ lacega mi estis. Tute sama, 
kiel la homoj revenantaj, kiujn mi renkontadis 
¶e la komenco de mia grimpado!

TAGO DEK KVINA
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 Unu tagon poste mi forlasis la 
hotelon en Jokohamo kaj iris per trajno al la 
flughaveno Narita. Grandega objekto, kvazaµ 
urbo! Ankaµ tie mi havis problemon: la vico por 
pasportaj formala¤oj estis tro longa kaj movi±is 
tro malrapide. Estis 30 homoj antaµ mi, kaj 
proksimis la lasta minuto por ali±i al la flugo. 
Kion fari? ©u peti la oficiston? Sed tiam la savo 
venis mem: uniformita junulino kuris apud 
la vico kaj laµte kriante demandadis, ¶u estas 
pasa±eroj por la flugo de Alitalia! Evidente ili 
sciis, ke mi kaj kelkaj aliaj homoj mankas, kaj 
la oficistino estis tiom diligenta, ke ¥i iris ser¶i 
nin en la vico. Mi donis signon al ¥i, kaj ¥i gvidis 
min antaµ la pasportan oficiston, kaj diris ion al 
li. Li tuj kontrolis miajn dokumentojn kaj lasis 
min iri! ©u ankaµ tio ne estas bela ekzemplo de 
japana organizkapablo? 
 Do, tiumatene mi estis ankoraµ en 
Jokohamo, kaj je la 23h00 vespere en zagreba 
taksio! Kaj la tago daµris 7 horojn pli, pro la 
tempa diferenco. Miaj impresoj el Japanio estis 
tiom fortaj, kaj la ¥an±o tiom rapida, ke estante 
jam en Zagrebo, mi ankoraµ sentis ke mi estas 
en Japanio!
 Mi provos doni resumon por estontaj 
turistoj. Japanio estas geografie tre longe 
etendi±anta vico da insuloj. Por iuj homoj 
povus esti interesa la norda insulo Hokaido 
(ne±a festivalo, resta¤oj de la kulturo de la 
malaperantaj ajnuaj lingvo kaj popolo). Por iuj 
la suda insulo Okinavo, aµ pla±oj kaj ±angaloj 
de la sudaj Ryuky insuloj. Sed, en la komenco 

nepre koncentri±u al la ¶efa insulo Hon¥uo. Sur 
±i turistoj kutime ne vizitas la azian flankon 
de la insulo, sed tiun pacifikan. Ankaµ de tiu 
flanko oni ¶efe vizitas la pli sudan duonon. Oni 
devas viziti du grandajn urbojn: Tokio kaj Kioto. 
Tokio estas pli moderna kaj Kioto pli historia. 
Ankaµ la solaj du internaciaj flughavenoj 
estas Narita (proksime de Tokio) kaj Kansai 
(proksime de Osako kaj Kioto). Vi povas esti 
longan tempon en tiuj du urboj, kaj el ili fari 
ekskursojn al aliaj celoj. De Tokio vi povas iri 
al Nikko kaj Kamakuro (historie gravaj) kaj al 
Mito (belega japanstila parko-±ardeno) aµ al 
Jokohamo. Ankaµ la monto Fuji estas relative 
proksima. El Kioto vi povas viziti nepre la 
urbon Nara, sed ankaµ Osako, Kobeo kaj Ise 
estas proksimaj. Iru al Himeji (la kastelo) kaj al 
Kurashiki ¶e Okayama (belega japanstila parko). 
Dank’ al rapidegaj kuglotrajnoj vi facile povas 
movi±i tra Hon¥uo, kaj viziti ankaµ Hiro¥imon 
kaj la apudan insulon Miyajima. Sed an aliaj 
partoj de Japanio estas ankaµ bela naturo: en 
Hakone, Amanohashidate kaj Matsushima. 
Vi povas ¶ie ±ui la ¶erizfloradon (aprile), aµ 
japanan kulturon, inkluzive de sumoo-sporto, 
japanaj tradiciaj teatroj (kabuko, no), muzeojn, 
templojn, kastelojn ktp. E¶ rigardi homojn kaj 
eventojn sur stratoj de japanaj urbegoj povas 
esti interese! Mi ne havis okazon viziti japanan 
privatan domon kaj vidi la familian vivon, nek 
vidi japanan vila±an vivon. Ankaµ tio povas esti 
interesa...
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KONKLUDO

 Kaj fine mi menciu kelkajn kurioza¤ojn 
pri Japanio:
 - Se vi alvokas iun per mano, 
via manplato estu turnita ne supren, sed 
malsupren.
 - Se vi ion donas al japanoj (ekzemple 
vizitkarton) provu doni per ambaµ manoj.
 - kiam mi volis doni monon en vendejoj, 
ofte la vendisto etendis al mi tiucele iaspecan 
platan objekton (eble estas mal±entile simple 
meti la monon sur la tablon?).
 - Ankoraµ japanoj klini±as por saluti 
unu la alian, aµ por esprimi sian estimon al 
bona kliento; ¥ajnas, ke foje en grandaj vendejoj 
kaj tradiciaj restoracioj estas laboristoj, kies 
¶efa tasko estas estime klini±i al ¶iu foriranta 
kliento!
 - Post familia nomo (ne post la persona) 
oni ¶iam aldonas la sufiksan vorton "san", kio 
signifas "estimata", aµ "sinjoro"/"sinjorino". Sed 
¥ajnas, ke en Japanio ¶iu estas "san". Simile etaj 
infanoj ricevas la titolon "chan"!
 - Japanoj havas fizikajn trajtojn, per 
kiuj vi en Eµropo tuj ilin rekonas. Sed same 
ni "okcidentanoj" estas nekutimaj por ili. 
Ekzemple, per longa nazo aµ per barbo! Kaj niaj 
haroj malofte estas nigraj. Sed ¥ajnas, ke por ili 
niaj viza±oj ne aspektas "blankaj", sed "ru±aj"!
 - Japanio estas lando tre sekura, 
kun multe malpli da krimoj ol en Eµropo kaj 
Usono.
 - Japanoj havas la antaµju±on, ke ilia 
lando estas tre malgranda. Sed fakte el ¶irkaµ 
50 eµropaj ¥tatoj nur 2 estas pli grandaj ol 
Japanio.
 - Japana lingvo ankaµ havas akuzativon, 
samkiel Esperanto!
 - Se temas pri avera±a longeco de la 
homa vivo, Japanio estas la unua lando en la 
mondo!
 - La unua romano en la monda 
literaturo estas la japana "Genji Monogatari", 
verkita antaµ mil jaroj, fare de virino!
 Kvankam vi povas a¶eti trajnbiletojn 
¶e oficistoj, preskaµ ¶iam oni a¶etas ¶e 
biletma¥inoj. Surmure apud la ma¥inoj 
trovi±as mapo kun signitaj stacioj, kaj kun 
notitaj prezoj de veturbileto por ¶iu stacio. 
La nomoj preskaµ ¶iam estas ankaµ en la 
latina alfabeto. La necesan monon oni pu¥as 
en la ma¥inon (akcepteblas ¶io: kaj 100-enaj 
moneroj, kaj 10.000-enaj bankonotoj). Sur la 
ekrano montri±as bildoj kun ofertataj prezoj. 
Oni premas la bildon kun la dezirata prezo. 
Enirante sur la kajon, oni devas pasi apud alia 

ma¥ino, en kiun oni metas la bileton kaj kiu 
±in stampas. ©e finstacio la voja±antoj devas 
pasi apud simila ma¥ino, denove enpu¥ante la 
bileton. Komputilo tuj konstatas kie vi eniris 
kaj ¶u vi pagis sufi¶e. Se ne sufi¶as la pago, vi 
aldone pagu ¶e alia biletma¥ino surloke. Se 
jes, vi rajtas foriri. Tamen, tiukaze la ma¥ino 
ne plu redonas al vi la bileton! Tiel vi ne povas 
denove uzi la saman bileton kaj estos malpli da 
ruba¤o. Sed vi ankaµ ne povas havi la bileton 
kiel memora¤on! Kaj kontrolistoj en la trajno, 
se ne necesas rezervado aµ speciala krompago, 
ne havas laboron. Komence mi vere miris, ke 
ili preterpasis min sen kontrolo... Kaj kion fari 
se oni jam pasis la ma¥inon, sed forgesis ion 
ekstere? Estas problemo eliri kaj reveni. Eble 
oni interkonsentu kun la oficisto de¤oranta ¶e 
la ma¥inoj. Sed sur la kajo oni havas kompletan 
komforton: kaj necesejon, kaj trinka¤ojn kaj ofte 
ankaµ vendo-budon...
 - Mi deziras prezenti al kroataj kaj 
nejapanaj legantoj iomete la japanajn alfabeton 
kaj lingvon. Mi prezentos tion ne kiel lingvisto, 
sed kiel amatoro al aliaj amatoroj. Japanoj 
uzas 3 alfabetojn! Estas reguloj pri “kiun uzi 
kiam”, kaj rezulte de tio, ofte en la sama teksto 
miksi±as ¶iuj tri. Iam aperas ankaµ iu vorto 
en la latina alfabeto, do la kvara, ekzemple 
se necesas prezenti iun fremdan nomon. La 
alfabeto “hiragana” konsistas el ¶irkaµ 50 
signoj, relative simplaj, por difinitaj silaboj. 
Kun aldonaj streketoj aµ cirkletoj oni povas iom 
¥an±i la konsonanton (ekz. “k” fari±as “g”, “t” 
fari±as “d”) laµ difinitaj fonetikaj reguloj. Tiel 
oni atingas la nombron de ¶irkaµ 80 silaboj. 
©iu japana vorto konsistas nur el tiuj silaboj. 
Kaj la silaboj povas havi nur unu vokalon, aµ 
konsonanton + vokalon (escepte de memstara 
“n”). Problemo estas skribi fremdan vorton, kiu 
havas plurajn konsonantojn sinsekve, aµ iun 
nekutiman silabon. Ekzemple, silabojn kun “l” 
la japana lingvo ne havas. Ili anstataµe uzas 
silabojn kun “r”. Kaj e¶ se vi diras vorton kun “l”, 
japanoj kutime aµdas nur “r”. Alia alfabeto estas 
“katakana”. ®i havas tute samajn silabojn, sed 
estas aliaj signoj, foje similaj al hiragano, sed 
ofte ne. 
 Teorie la japana lingvo tute trankvile 
povus vivi kun nur unu el tiuj du alfabetoj (mi 
preferas katakanon, ¶ar ±i estas pli facila por 
skribi). Sed la historio kaj la tradicio kreis du. 
Oni povas pensi "bone, lerni 50 aµ 100 mi povas 
en 3 tagoj", kaj mi skribos kaj legos japane. Sed 
ne ±oju tro frue! Estas la tria alfabeto, aµ prefere 
la tria grupo da signoj, t.n. "kan±i". Temas pri 



2.000 komplikaj signoj (foje e¶ el pli ol 20 linioj). 
Tiuj signoj venis en pratempo el ©inio, kiel 
ankaµ aliaj kulturaj influoj. Kan±ioj ver¥ajne 
estas belaj por pentristoj, sed kiel ja meti en 
sian kapon tiom da ili? Estas ia historia logiko 
pri "kial tiu signo aspektas ±uste tiel", sed tio ne 
helpos al vi lerni. Kaj la du mil signoj necesas 
nur por normala vivo, sed teorie estas pluraj 
miloj da malofte uzataj signoj! La aspekto de 
kan±io havas nenian rilaton kun ±ia prononco. 
Iuj kan±ioj havas e¶, krom la japana, en certaj 
situacioj ankaµ la ¶inan prononcon. Ekzemple, 
"monto" japane estas "yama", sed ¶ine "¥an" (kiel 
Fuji-san). Se vi ne estas japano, kaj se vi ne havas 
ian grandan instigon, vi certe neniam ellernos 
la kan±i-sistemon. 
 ©u sen kan±ioj oni povas elturni±i en 
Japanio? Ili estas en preskaµ ¶iu skribita frazo. Ne 
eblas sen ili. Sed  fremdaj vortoj, plej ofte anglaj, 
kiuj multe uzi±as en Japanio, estas skribitaj 
per katakano. Kiam mi ser¶is taksion, kaj legis 
"taku¥i" katakane, mi estis savita! Sed pli-malpli 
oni en Japanio estos analfabeto! Kiam mi trovis 
en iu stacidomo mapon kun nur kan±iaj nomoj, 
mi devis demandi preterpasantajn japanojn 
pri mia voja±celo. Lernu do la frazon "kie estas 
Otsuki?" kiel "Otsuki wa doko desu ka"...
 Vi demandos, ¶u estas simileco inter 
la japanaj kaj la ¶inaj signoj? Jes, ¶ar kan±ioj ja 
devenas el ©inio, sed post jarcentoj ili en Japanio 
iom ¥an±i±is. ©inoj havas nur ilin por skribi, 
sed japanoj elpensis ankoraµ la du menciitajn 
alfabetojn! (Cetere, tiuj du evoluis per  simpligo 
de iuj kan±ioj.) Ankaµ koreoj komprenas la 
kan±iojn! Kvankam en ¶iuj tri lingvoj oni tute 
malsame prononcas la signojn, tamen la signifo 
(ideo) de ¶iu signo tre similas en la tri lingvoj! 
En Pekino mi vidis publikan skriba¤on, kaj unu 
koreo diris, ke li tute ne scias tion vo¶legi, sed 
ke li komprenas la sencon "Zorgu pri la pureco 
de nia ¶efurbo". Tiel oni povas diri, ke ankaµ ¶iu 
japano estas iomete fakulo pri la ¶ina lingvo! 
Almenaµ skribe...
 Kroatoj ±enerale pensas erare, ke la 
lingvoj japana kaj ¶ina estas similaj. Ili estas 
tute diversaj, kaj gramatike, kaj prononce kaj 
vortare! Jes, granda kvanto da ¶inaj vortoj eniris 
en la japanan, sed la propraj japanaj vortoj tute 
diversas. Koncerne la nombradon, amuze, la 
nombroj ±is 10 havas ¶inan kaj japanan vorton, 
sed post 11 oni uzas nur la ¶inajn vortojn!  Ankaµ 
multaj nuntempaj vortoj estis prenitaj post 1945. 
©efe el la angla, rapide kaj amase! Ofte ili iom 
¥an±is sian formon, kaj oni ne elpensis por ili 
novan kan±ion, sed skribas ilin per katakano.
 En la ¶ina lingvo estas 4 akcentoj, tiom 
strangaj por ni eµropanoj! ~ajnas, ke ¶inoj ne 
parolas, sed kantas! Kaj se vi ne "kantas" sufi¶e 
bonan melodion, la vorto kiun vi diris povas 
havi tute alian signifon. ©ar en la ¶ina multaj 
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malsimilaj vortoj havas similan prononcon, 
ofte e¶ la saman! En la japana mi vidis multe 
malpli da tio (da homonimoj). Kaj la akcento en 
la japana ne tre influos al la komprenado. Oni 
ne "kantas". Al mi e¶ ¥ajnis, ke tro malmulte da 
diversaj tonoj estas en la japana parolo.
 En la japana la verbo estas ¶iam fine 
de la frazo. Ne estas futuro, oni uzas por tio 
prezencon kun eventualaj tempo-vortoj. Estas 
prezenco kaj nur unu pasinta tempo. Kaj en 
ambaµ tempoj estas du formoj: la normala kaj 
la daµranta. Krome ¶iu verbo havas du formojn: 
la mallongan, kaj tiun pli longan kaj ±entilan 
(kun la sufikso "masu"). Ekzemple, "man±as" 
estas "taberu" aµ "tabemasu". Por ne riski 
mal±entilecon, ¶iam uzu la  pli longan formon. 
 Estas du specoj de subjekto en la frazo.  
Unu estas la (por ni) kutima subjekto, kaj post ±i 
en la frazo devas veni la vorteto "ga" (gramatika 
partikulo). La alia (foje la sama vorto) estas "temo 
de la frazo", kun la posta vorteto "wa". Objekto en 
la frazo kutime venas post la subjekto, sed  ¶iam 
antaµ la verbo (kiu staras ¶e la fino). Post objekto 
venas partikulo "o". Tiel do ni povas imagi, ke 
ankaµ la japana lingvo havas akuzativon, kun la 
fina¤o "o"! Ne estas prepozicioj (en, sur, el...), sed 
postpozicioj. Do la vortoj, kiuj indikas lokon, 
tempon, manieron, venas post la substantivo. Ni 
vidas, ke en japana frazo estas pluraj partoj, kaj 
¶iam post unu parto venas ia mallonga vorteto, 
por klarigi pri kio temas! 
 Adjektivo ¶iam venas antaµ la 
substantivo. Adjektivoj havas, krom la normala 
formo, ankaµ la negativan. Do, se vi diras "la 
floro estas bela", kaj "la floro ne estas bela", tiam 
la vorto "bela" ne estas la sama! Kaj ankaµ la 
formo por pasinta tempo! "La floro estis bela" 
havas trian formon de la vorto "bela"! 
 Se estas longa frazo, kunmetita el du 
frazoj, ekzemple: "mi vidas la homon, kiu kuras 
en la strato", la subpropozicio estas kvazaµ 
adjektivo, do japanoj dirus "kuras-en-la-strato 
homon mi vidas". 
 Post la unua ¥oko, se oni iom serioze 
lernas, oni facile kutimi±as al tiuj reguloj. 
Mi mem konkludis, ke la japana lingvo estas 
facila. Kompreneble, la ¶efa baro por eventuala 
lernanto estas  miloj da kan±ioj. Kiam eµropano 
vidas ilin, li aµ ¥i tuj erare supozas, ke ankaµ 
la lingvo estas komplika. Sed estas alia 
komplika¤o: socia uzo de la japana lingvo. Por 
ne esti mal±entila kaj adapti±i al longtempa 
vivo en Japanio, oni devas bone scii, kiam uzi 
kiun vorton. Malsame oni parolas, depende de 
tio ¶u la kunparolanto estas viro aµ virino, pli 
aµ malpli alte socie rangita ktp. Se temas pri iu 
objekto, parolmaniero dependos de tio, ¶u la 
objekto apartenas al vi, aµ al alia persono. En la 
unua kazo oni parolas iomete modeste, kaj en 
la alia laµde! Estas pluraj vortoj kiuj signifas la 
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pronomon "ci", sed por japanoj ±i estas tro rekta 
aliro al ies intima¤o. E¶ la personan nomon ili 
ofte ne uzas, sed preferas ian titolon aµ familian 
nomon kun "-san". Tiu tutmonde fama japana 
postvorto "-san" signifas "estimata" aµ "sinjoro" 
aµ "sinjorino". Preskaµ ¶iu estas "san", foje e¶ 
"sama", nur infanoj estas "chan". 
 Estas plej interese, ke el la japana frazo 
vi povas forigi ¶ion kio estas superflua. Tion oni 
faras por eviti troan ripetadon. La forigo  de 
superflua¤oj rezultas nekomprenon pri la afero 
priparolata, se oni ne aµskultis la interparolon 
ekde la komenco.
 - Sen speciala ordo mi dirus ankaµ 
pri kelkaj nekutimaj ¶iutagaj aferoj, viditaj en 
Japanio, por eviti ¥oki±on ¶e la unua alveno al 
tiu lando. 
 - Necesejoj, ¥ajne tradicie, ofte estas 
kaµraj. Sed preskaµ ¶iam proksime troveblas 
ankaµ okcidentstilaj sid-necesejoj. En tiuj 
lastaj, ofte estas instalitaj butonoj por specialaj 
funkcioj. Kvazaµ temus pri komputilo! En la 
flughaveno mi vidis sur la muro e¶ instrukciojn 
por uzo de la necesejo! Kaj en Japanio la higiena 
papero estas ver¥ajne la plej maldika en la 
mondo!
 - Foje videblas policisto svinganta per 
rozkolora lumanta bastono. Ne timu, li ne batos 
vin, li nur ordigas la trafikon!
 - Duonlitro da akvo aµ kokakolao kostas 
en vendoma¥ino 130 enojn. Trinkma¥inojn mi 
trovis ¶ie: en hotelaj koridoroj, en ¶iu fervoja 
kajo kaj ankaµ sur la pinto de Fuji!
 - Post a¶etado, en via monujo estos 
¶iam pli multe da 1-enaj moneroj, kiuj valoras 
tro malmulte, kaj vi ne scios, kion fari kun ili.
 - En urboj japanaj familiaj domoj ofte 
aspektis por mi tre mallar±aj; la kortoj ankaµ 
malgrandaj, ofte similas al senlumaj koridoroj 
inter la domoj.
 - Ofte mi vidis maljunajn japanojn fari 
iun facilan laboron. ©u ili ne volis emeriti±i, 
aµ ili estas emerituloj, kiuj ne ¥atas sidi hejme 
senutile?

 - En hotelaj akceptejoj oni kutime 
ne prenas personan dokumenton, kiel en 
Kroatio, por redoni ±in post 30 minutoj, sed oni 
fotokopias vian pasporton kaj tuj redonas ±in. 
Kaj ¶iam ekstreme afable oni petas la permeson 
kopii ±in! Ne miru, se oni vin petas mem skribi 
vian nomon kaj adreson, ¶ar por ili temas pri 
ne¶iutaga alfabeto...
 - Ne miru, se vi ofte vidos grupojn da 
viroj, virinoj aµ infanoj same vestitaj. 
 - Elirante el vendejo, mi ofte por saluto 
iomete kapsignis al la vendistoj (¶ar mi ne sciis 
kiel saluti per vortoj), sed tiam ofte ili klini±is 
al mi per tuta korpo. Mi ne sciis kiel simpligi 
la ceremonion. Kaj eliri senvorte kaj sensigne 
¥ajnis al mi mal±entile.
 - En Kioto, sed ankaµ alie, mi ofte 
aµdis, ke trafiklumoj ludas iun melodion, kiam 
estas verda lumo por piedirantoj! Se mi bone 
memoras, estis ankaµ “Auld Lang Syne”...
 - Oni rimarkos, ke japanoj montras per 
fingroj la signon "V" (kiel iam ¶e ni, por "venko!") 
Sed en Japanio temas pri nuntempa modo, kaj 
eble kun iom alia signifo?
 - En la aviadiloj al/el Japanio estis 
granda procento de japanoj. ©u ili voja±as al 
Eµropo pli ofte ol eµropanoj al Japanio? ~ajnis 
tiel. Iru kontroli tion, kaj plibonigu la rezulton 
por Eµropo!
 Se vi volas legi en Esperanto iom pli pri 
Japanio, mi rekomendas la libron "Nesenditaj 
leteroj el Japanio" (de Spomenka Štimec, 
Kroatio) kaj la japanstilan bildstrion "Nudpieda 
Gen" (Nakazawa Keiji), sed ankaµ serion el 
10 libroj "Raportoj el Japanio" de japano Hori 
Jasuo. 
 Mi per ¶i tiu teksto prezentis, kion mi 
vidis kaj faris en Japanio, Ankaµ tion, kion mi 
legis kaj analizis en miaj pensoj. Multaj aferoj 
ankoraµ restis neskribitaj, multajn mi eble 
e¶ ne estis kapabla rimarki surloke aµ bone 
kompreni. Se kelkaj miaj vortoj ne pla¶os al 
kelkaj japanoj, ili konsideru, ke estas kulturaj 
diferencoj, sed ankaµ, ke mi vere ¥atas ilian 
landon kaj kulturon. 



Mi grimpas sur Fuji-san, ankoraµ ne laca. Mi jam komencis malsupreniri.

Sur Fuji kvazaµ en trajna stacidomo. Kurso de ¥amiseno en la Universala Kongreso.

Nokte ¶e la 8-a stacio, lampo sur la frunto. Suneliro sur Fuji je la 5h00 matene.

~inkanseno - kuglotrajno. Jokohamo de sur Landmark Tower.



Owakudani (nacia parko Hakone), fontoj de 
varmega akvo.

Japana nacia vespero en la Universala 
Kongreso, danco el la No-teatro.






