
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O meu nome é Kunihiko Iida.  
Eu sou japonês, mas nasci no 
Nordeste da atual China 
(Manchúria) em 1942.  

Eu vivia feliz com a minha mãe, 
pai e irmã mais velha. 

Mas meu pai foi para a guerra e morreu ...... então, decidimos ir para 

a cidade natal de minha mãe, Hiroshima.  Nós fizemos a pé um longo 

percurso. Quando finalmente chegamos ao porto, já não havia 

comida nem bebidas. Nós apanhamos um navio e fomos para 

Hiroshima. 

Às 8:15 da manhã de 6 de Agosto de 
1945 uma bomba atómica foi lançada 
sobre Hiroshima. 

Eu fui arrastado no ar pela explosão. 

"Aaahh, ajudem-me!"  

A minha mãe e a minha irmã mais velha morreram 

por causa da bomba atómica. Na altura eu tinha três 

anos. Eu fiquei doente por causa da radiação. Eu tive 

queimaduras graves também causadas pelos 

intensos raios de calor. 

A minha avó cuidou de mim, mas eu não conseguia 

sentar-me. 

Pouco depois a minha avó também faleceu. 

Eu fiquei sozinho… 

Português  ポルトガル語 
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Dr. Kunihiko Iida tem 75 anos de idade (2017). 
Ele tem a sua própria família e é grato ao seu professor, Sr. 
Fukuhara. 
Dr. Iida fala para crianças sobre as suas experiências com 
bombas atómicas, no Parque da Paz. Ele espera que uma 
semente para a paz brote na mente de cada um de nós. 

Mas entretanto o meu tio voltou da guerra. 

Eu comecei a escola primária e o meu tio 

comprou-me uma mochila escolar. Eu estava tão 

feliz. 

Mas muitas vezes eu não podia ir à escola por causa 

da doença, por isso eu não conseguia entender as 

matérias. Eu era intimidado, também porque eu tinha 

cicatrizes de queimaduras, mas, mesmo assim ... eu 

ainda queria ir para a escola. 

Encorajado pelas palavras do meu professor, o 
Sr. Fukuhara, decidi trabalhar mais. 
Eu estudei todos os dias. 
Por fim, tornei-me o melhor aluno da escola. 

Eu completei 13 anos. Um dia, enquanto eu participava na 
atividade de limpeza da escola, o meu professor, o Sr. Fukuhara 
elogiou-me. 
“Sr. Iida, vejo que você trabalha muito.” 
Foi a primeira vez na minha vida que alguém me elogiou! 
Eu estava extremamente feliz, como se algo iluminasse o meu 
coração. 

 




