
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele meu este Kunihiko Iida. 

Sunt Japonez, dar m-am născut in 

nord-estul Chinei (Manciuria) in 

1942. Trăiam fericit cu mama mea, 

tatăl meu și sora mai mare. 

Dar tata a plecat la război și a murit… așa că am decis să 

plecăm la Hiroshima, orașul de origine al mamei. A mers foarte 

mult și când, in sfârșit, am ajuns la port nu am găsit nici 

mâncare și nici apă. Am luat vaporul și am plecat la Hiroshima. 

La 8:15 am, pe 6 august 1945, o 

bombă atomică a fost lansată peste 

Hiroshima. Am fost aruncat în aer de 

explozie. ‘Aaahh, ajutor!’ 

Mama și sora mea mai mare au murit de la 

bomba atomică. Eu aveam 3 ani. M-am 

îmbolnavit de la radiații. Aveam de asemeni 

arsuri de la căldura razelor intense. 

Bunica mea a avut grijă de mine, nu puteam sta în 

picioare. Curând și bunica mea a murit.  

Am rămas singur…  
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Dr Kunihiko Iida are acum 75 de ani (2017). El are 

propria sa familie, și îi este recunoscător profesorului 

său, Mr. Fukuhara. 

In Pacul Păcii, Dr. Iida vorbește copiilor despre 

bomba atomică și experiența sa. El crede că o sămânță 

pentru pace va incolți in mintea fiecăruia din noi. 

Apoi, unchiul meu s-a întors de la 

război.  

Am început clasele primare și unchiul 

meu mi-a cumpărat un ghiozdan. Am 

fost atât de fericit. 

Dar, adesea nu puteam merge la școală pentru că 

eram bolnav, era greu să urmăresc subiectele. Mai 

mult, eram agresat pentru că aveam cicatrice de la 

arsuri… dar tot îmi doream să merg la școală. 

Incurajat de cuvintele profesorului meu, Mr. Fukuhara, 

am decis să muncesc și mai mult. Studiam în fiecare zi. În 

cele din urmă am devenit cel mai bun elev din școală. 

Aveam 13 ani. Într-o zi când participam la activitatea de 

curațenie a școlii, profesorul meu Mr. Fukuhara m-a lăudat. 

‘Mr Iida văd că muncești foarte mult’ 

A fost pentru prima dată in viață cand cineva mă lăuda! Am 

fost extrem de fericit, ca și cum ceva mi-a luminat puternic 

inima. 

 




