
1000 

papīra 

dzērvītes…



1945. gada 6. augustā 

pulksten 8:15 

bumbvedējs nometa  atombumbu 

uz Japānas pilsētu Hirosima. 

Vienā mirklī pilsēta 

tika iznicinātā līdz 

pamatiem



Sprādzienā tika ievainoti desmitiem

tūkstošu cilvēku. Vēl daudz gadu pēc

sprādziena Hirosimas iedzīvotāji izjuta

atombumbas sekas - daudzi slimoja ar

staru slimību, ar vēzi, daudzi nomira,

sievietes dzemdēja nedzīvus vai slimus

bērnus.



1945. gadā 6. augustā kādā ģimenē Hirosimā

dzīvoja maza divgadīga meitene Sadako

Sasaki. Sadako māja bija 1,7 km attālumā no

sprādziena. Triecienvilnis izmeta ārā meiteni

no mājām. Par laimi Sadako palika

neievainota. Bet drīz Hirosimai uzkrita

“melnais” lietus…

Sadako lēnām auga, sāka apmeklēt skolu.

Bija jautra, veikla, kustīga meitene. Sapņoja

kļūt par sporta skolotāju.

11 gadu vecumā Sadako Susaki veselības 

stāvoklis sāka strauji pasliktināties, tika 

konstatētas staru slimības pazīmes. Slimnīcā  

ārsts teica, ka meitene varētu nodzīvot līdz 

vienam gadam



Bet mazā Sadako ļoti

gribēja dzīvot. Reiz viņa

dzirdēja leģendu, ka tas, kurš

salocīs tūkstoš papīra dzērvju,

japāniski “tsuru”, noteikti

atveseļosies no jebkuras

slimības.

No papīra lapiņām

meitene sāka locīt dzērvītes.

Vecāki, draugi, klasesbiedri

nesa papīra lapas uz slimnīcu,

bet Sadako visiem spēkiem

centās izgatavot tūkstoš papīra

dzērvju, taču izdevās tikai

644…



Drīz par Sadako Susaki uzzināja visā Japānā un visā

pasaulē. Bērni no citām valstīm, gribot palīdzēt meitenei

pārvarēt slimību, sāka locīt dzīvītes un sūtīt uz Hirosimu.



1958. gadā Hirosimā

Miera parkā tika

uzcelta

Sadako statuja, kas

tur

dzērvi.



Vēl viena Sadako statuja 

atrodas Amerikā Sietlā

Miera parkā. Pie 

pieminekļa ir uzraksts: 

«Pasaules bērns. Viņa 

mums uzdāvināja papīra 

dzērvīti, kas simbolizē 

mūsu centienus mieram 

visā pasaulē» 



24.02.2022., Ukraina



Sagrautas mājas, skolas, bērnudārzi, slimnīcas…

Nogalināti cilvēki…



Cilvēkiem no apšaudēm jāslēpjas māju pagrabos,

metro, pazemes stacijās …





Cilvēki ir spiesti pamest savas mājas…



Cilvēki ir spiesti doties uz citām valstīm…







Ukraina cīnās un uzvarēs!



Dažreiz man šķiet, ka karavīri 

No asiņainiem kaujas laukiem nepārnākuši, 

Ne šajā zemē krituši kādreiz, 

Bet pārvērtās par baltām dzērvēm ...

Baltām dzērvēm - kas simbolizē gaismu, 

siltumu,  labklājību, nemirstību, drosmi, 

atbrīvošanos un mieru…


