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Tokijyo Hanasaki
taniec, choreografia

Toshimitsu Ishikawa
shakuhachi

Yūji Kikuo – shamisen
Hana Hana Umeda – taniec
Mitsunaga Kanda – charakteryzacja
Shoichi Sanagawa – kostiumy

nihon no nami
 wrocławski festiwal kultury japońskiej 

9. Wyspa Yashima
Tokijyo Hanasaki — taniec
Yūji Kikuo — śpiew, shamisen

Dawno temu, w 1185 roku na wodach Japońskiego Morzu Wewnętrznym toczyła się bitwa między 
wielkimi rodami Minamoto i Taira. Tairowie ponieśli klęskę. Wielu walecznych rycerzy tego rodu,
a a także mały następca tronu cesarskiego zakończyli życie w morskich otchłaniach. Oto mnichowi, 
który zawędrował w te strony objawia się duch dzielnego samuraja.

A łódź rybaka kołysana falami 
Przez zasłonę mgły wypływa na pełne morze,
Majaczy niewyraźnie 
Jeszcze ją widzę, choć zapada wieczór 
Uspokoił się wiatr w zatoce, księżyc nie świeci tej nocy,
Wiosennej nocy o bWiosennej nocy o bezchmurnym niebie 
Nie widać księżyca osnutego mgłą
Zachwycony tą chwilą jest poeta Saigyō,
Bo księżycowe noce budzą piękne myśli,
Ale ciemność jest lepsza do wspomnienia tych, co przeminęli, 
Skądże ta krowa, wcielenie Tenjina, boga wojny? 
Idzie ku nam, nadchodzi, ukryj że nas chmuro 
Ach Ach ten krzyk, jak krzyk demona wojny, co zagrzewa do boju 
Zadrżał wysoko okrzyk co towarzyszy wypuszczonej strzale
Kto dzisiaj będzie wrogiem boga wojny? 
Kimże jest Noritsune, ten strażnik półwyspu Noto
Wyniosły, dumny, posiadł sztukę walki,
W Zatoce Dannoura, która tak żywa jest w naszych wspomnieniach 
Ach, te bitwy morskie życie czy śmierć – wszystko należy do tego ulotnego świata 
Drży jak podwodDrży jak podwodny wulkan okrzyk bojowy dochodzi z okrętu 
Fale liżą wargi lądu – one naszymi tarczami 
Cóż tak srebrzy się jak światło księżyca? 
Czy to błysk mieczy co odbija się w falach przypływu? 
Blask gwiazdy na hełmach niebo przestwór i woda 
Naprzód – a tam znów chmur bałwany 
Starcia w walce, ślepe uderzenia, bitwy okrętów, gonitwy do brzegu 
Pławią się, Pławią się, toną świetni wojownicy, póki nie wstanie świt z fal wiosennej nocy
Zdaje ci się, że wróg, a to tylko stado mew 
Słyszysz okrzyki wojenne, a to strzelistych sosen szum w wietrze zatoki,
Tylko strzelistych sosen szum w wietrze zatoki 
To tylko burza i wiatr o poranku


