cent dek kvar). Ĝi situas apud urbo
Kagoŝimo, nur 3 kilometrojn fore.
Danĝero portas al ni grandiozan
Radio Ĉerizo raportas hodiaŭ
scenon.
pri la "Erupcio de vulkano"
Ekzistas kelkaj vulkan-insuletoj
Antaŭ tagdekoj vulkano Ŝinsur la suda maro, precipe aktivaj
moe en Kiriŝima Montaro subite
estas la montoj de insuloj Io, kaj
erupciis eksplode, kaj kies aerflapo Suvanose.
atakis ĉirkaŭon ĝis rompo de hosĈar ni loĝas sur vulkanlando,
pitalaj vitroj, kio vundis malsanulon abundaj estas varmaj fontoj kaj bantie pro ĝiaj pecetoj. Vulkancindro
ejoj, kio efikas al nia sanigo kaj
fluis orienten laŭ ventoblovo, kaj
banterapio. Suda urbo Ibusuko estas
ŝirmis la pejzaĵon de la gubernio
fama je sablobano, kie homoj kuŝas
Mijazako; loĝantoj apenaŭ povis
en varma sablogrundo dum kelkaj
marŝi en cindrofalado samkiel
minutoj. Provu, kiom da minutoj vi
pluvo, ĉiuj kun mantukoj por prepovos toleri kontraŭ febro venanta
venti okulojn kaj buŝojn. La vulde terprofunda magmo. Ege ŝvitkano lokiĝas inter la oriento de gu- ante, mi toleris nur kelkajn minubernio Kagoŝimo kaj la okcidento
tojn, spite al mia decido '5 minude gubernio Mijazako. Oni ne povas tojn'!
antaŭvidi pluan vulkanagadon kataJen alvenis voĉa mesaĝo. Bonstrofan.
vole aŭskultu:
Vulkano Ŝinmoe, kio estas laŭ- (Voĉo de Saliĥ)
litere "nova brulo" aŭ "nova erupDankon pro via mesaĝo, Saliĥ.
cio", estas kreita antaŭ 20,000
(dudek mil) jaroj, sed ĝi ripozis
Radio Ĉerizo finas ĉi-fojan proagadon dum kelkmil jaroj. Ĝi
grameron, kun dankoj al ĉiuj subkomencis reagadi en la 17(dek sep)- tenantoj.
a jarcento, kaj erupciis multajn
fojojn ĝis nun.
----------------------------Gubernio Kagoŝimo kaj regiKorektoj:
ono Kiuŝuo mem estas konata kiel
ĝiaj
= mislego
vulkaninsulo; Grandan Aira-kalcindrofalado = sonas kiel 'ĉ'
dronon konsistas kelkaj kaldronoj,
grandan
= 'an' ne estas klara
kion kreis seriaj grandaj vulkaneksplodoj antaŭ 25,000(dudek kvin *originalaj propraj nomoj
mil) jaroj. Vulkano Sakuraĝimo
laŭalfabetaj en Kunrei-skribsistemo:
estas unu el la vulkanoj, kiu spertis Aira
Aira
grandan erupcion en 1914 (mil naŭ- 姶良
あいら
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Ibusuko

Ibusuki

指宿

いぶすき

Io

Ioo

硫黄

いおう

Kagoŝimo

Kagosima

鹿児島

かごしま

Kiriŝima

Kirisima

霧島

きりしま

Kiuŝuo

Kyuusyuu

九州

きゅうしゅう

Mijazako

Miyazaki

宮崎

みやざき

Sakuraĝimo Sakurazima
桜島

さくらじま

Suvanose

Suwanose

諏訪瀬

すわのせ

Ŝinmoe

Sinmoe

新燃

しんもえ

*e-letero:
belmonto.azia@gmail.com
*referencoj:
Sinmoe-Dake
http://headlines.yahoo.co.jp/videone
ws/nnn?a=20110203-00000028nnn-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20110203-00000553-yom-soci
Sakura-Zima
http://www.seisvol.kishou.go.jp/fuk
uoka/506_Sakurajima/506_index.ht
ml
Suwanose-Zima
http://www.seisvol.kishou.go.jp/fuk
uoka/511_Suwanosejima/511_index

.html
Ioo-Zima
http://www.seisvol.kishou.go.jp/fuk
uoka/508_SatsumaIojima/508_index.html

