Yoshikazu Arai
Romania si limba romana
Au trecut aproximativ 4 ani de cand am inceput sa studiez limba romana.
Motivul meu de a incepe sa studiez limba romana este pentru a sti diferenta
dintre limba romana si alte limbii romanice ca franceza, italiana si spaniola.
Dupa experienta mea de pana acum, pot sa spun ca limba italiana este cea mai
apropiata de limba romana.
De exemplu fereastra (finestra), frate (fratello), sora (sorella) sunt cuvinte
similare. In comparatie cu franceza cuvinte precum somaj (chomage), cosmar
(cauchemar), portofel (portefeuille) si permis de conducere (permis de conduire)
sunt similare.
Pentru a stapani limba romana, mai ales trebuie sa memoram conjugarea
verbelor. Cred ca majoritatea studentilor care studiaza limbi romanice
abandoneaza aici. Este necesar sa repetam conjugarea verbelor cel putin 2-3
ani pentru a conjuga in mod natural.
Desigur spre deosebire de engleza si chineza limba romana nu o folosesc
pentru afaceri.
Am auzit ca 1 milion de romani locuiesc in Spania, Franta si in Italia respectiv.
Prietenul meu italian din Roma mi-a spus ca daca urca in autobuz in Roma,
neaparat este cel putin un pasager roman.
A propo, am mers in Paris saptamanatrecut pentru afaceri.
Deaorece am auzit ca multi romani locuiesc in Paris, am cerut prietenului meu
francez sa imi prezinte un restaurant bun romanesc in Paris. El mi-a dat adresa,
si numele restaurantului care se numeste Doina. Cand am intrat in acesta, am
vorbit romaneste. Toti romani au ramas surprinsi si m-au intrebat ”De ce vorbiti
limba romana?”
Am mancat CIORBA DE BURTA, ICRE DE STIUCA, si SARMALE CU
MAMALIGA si am baut TUICA si VISINATA. Mancand acolo am facut cunostinta
cu proprietarul restaurantului.

Proprietarul se numeste FLORIN POPESCU. Dupa ce am terminat de mancat,
el mi-a cerut o favoare . Pentru el este foarte interesant sa vada un japonez
vorbind limba romana. El a vrut sa ma filmeze pentru publicitatea restaurantului.
Cand parasit restaurantul, el mi-a dat palinca.
Deja am fost de doua ori in Romania. Am vizitat Bucuresti si Constanta. In
Bucuresti am vizitat librarie Eminescu. Acolo am cumprat dictionare
FRACEZ/ROMAN si ROMAN/FRANCEZ. Am cumprat si o carte de gramatica a
limbii romane.
In viitor vreau sa locuiesc in Cluj Napoca pentru 6 luni. Pot sa studiez limba
romana in Japonia dar problema este ca in Japonia nu sunt multe ocazii de a
asculta si vorbi limba romana.
Datorita cursulului valutar numarul turistilor straini este in crestere. Majoritatea
sunt chinezi si coreeni. Sper ca va creste si numarul de turisti europeni si romani
in Japonia.

