
SADAKO SASAKI

Foi un tempo terrible de guerra
cando Estados Unidos lanzou
unha bomba atómica en
Hiroshima, especialmente para
Sadako Sasaki.

A nena non estaba preto de
Hiroshima naquel momento, pero os efectos da
bomba atómica se diseminaron polo país,
dentro dos pobos contiguos, e ela enfermou por
efecto da radiación.

Sadako sentiu os primeiros efectos cando tiña
12 anos, durante unha carreira no campo. Ela
empezou a coxear máis e máis cada día.
A súa mellor amiga, Chizuko Hamamoto,
recordaba que un día lle dixera a Sasaki:

“¿Non te lembras daquela historia onde se
logras encartar 1000 grullas de papel, os
deuses concederanche un desexo que se fará
realidade?”.

Entón Hamamoto encartou unha peza de papel
dourado unha e outra vez dentro dunha
fermosa grulla dourada. Ela entregoulle a grulla
a Sadako e díxolle: “Aquí está a túa primeira
grulla.”

Sasaki sabía que encartar grullas non era tan
fácil como parecía, pero nos días seguintes,
despois de que a súa amiga lle ensinou a forma
correcta de facelo, ela empezou a encartar
tantas como podía.



Un par de meses despois, ela coñeceu a un
neno no hospital que tamén sufrira os efectos
da radiación. Sasaki tratou de convencelo do
poder da historia das grullas de papel, pero
todo o que el dixo foi:

“Os deuses non poden axudarme agora; eu sei
que morrerei mañá.” Aquela noite o pequeno
morreu. Sasaki estivo moi preocupada de que
ela podería morrer tamén.

Sadako Sasaki só logrou encartar 644 grullas
antes de morrer o 25 de outubro de 1955. Os
seus compañeiros de clase pensaron en
construír un monumento a Sadako sostendo
unha grulla dourada na súa man. En 1958 a
estatua foi construída no Parque da Paz de
Hiroshima. A escritura na base da estatua reza:

ESTE É O NOSO BERRO,
ESTA É A NOSA PREGARIA:

PAZ NO MUNDO.


