


KIEDY ULEGNĘ



KIEDY ULEGNĘ

CHANG - RAE

LEE

Z angielskiego przełożył

Andrzej Leszczyński



Dla Eunei



Tytu³ orygina³u
THE SURRENDERED

Redaktor prowadz¹cy
Monika Koch

Redakcja
Dominika Cieœla-Szymañska

Redakcja techniczna
Lidia Lamparska

Korekta
Jadwiga Przeczek
Maciej Korbasiñski

Wszystkie postacie w tej ksi¹¿ce s¹ fikcyjne. Jakiekolwiek podobieñstwo
do osób rzeczywistych – ¿ywych czy zmar³ych – jest ca³kowicie przypadkowe.

Copyright © 2010 by Chang-rae Lee
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Riverhead Books,
a division of Penguin Group (USA) Inc.

Copyright © for the Polish translation by Andrzej Leszczyñski, 2011

Copyright © for the e-book edition by Świat Książki Sp. z o.o., Warszawa 2011

Œwiat Ksi¹¿ki
Warszawa 2011

Œwiat Ksi¹¿ki Sp. z o.o.
02-786 Warszawa, ul. Roso³a 10

ISBN 978-83-247-2491-8
Nr 45072

Niniejszy produkt objęty jest ochroną prawa autorskiego. Uzyskany dostęp upoważnia 
wyłącznie do prywatnego użytku osobę, która  wykupiła prawo dostępu. Wydawca informuje, 

że wszelkie udostępnianie osobom trzecim, nieokreślonym adresatom lub w jakikolwiek 
inny sposób upowszechnianie, upublicznianie, kopiowanie oraz przetwarzanie w technikach 

cyfrowych lub podobnych - jest nielegalne i podlega właściwym sankcjom.



1
Korea, 1950

Podró¿ dobiega³a koñca.
Noc by³a nadzwyczaj ch³odna, a porywy wiatru wydawa³y siê jesz-
cze silniejsze przez pêd poci¹gu mkn¹cego na po³udnie dnem g³êbo-
kiej, mrocznej doliny. Na szczêœcie bawe³niana derka wykradziona
przez June okaza³a siê wielka jak plandeka, tak ¿e mog³a ni¹ opatuliæ
zarówno m³odsze rodzeñstwo, jak i siebie, choæ miejscami by³a wy-
tarta do tego stopnia, ¿e czasami, zw³aszcza gdy poci¹g gwa³townie
przyspiesza³, przenika³y przez ni¹ porywy zimnego wiatru. Jeszcze
wczoraj nie by³oby to ¿adnym problemem, ale teraz musieli podró-
¿owaæ na dachu wagonu towarowego i mimo to mieli bardzo ma³o
miejsca, gdy¿ w sk³ad poci¹gu wchodzi³o zaledwie kilkanaœcie ta-
kich wagonów. Gigantyczna fala uchodŸców obleg³a go na ostat-
niej stacji i zanim jej rodzeñstwo zd¹¿y³o za³atwiæ swoje potrzeby
w krzakach przy bocznicy kolejowej, stracili zajête wczeœniej miej-
sca w wagonie i musieli siê wdrapywaæ na dach po zardzewia³ych
szczeblach, a June przebieg³a nawet obok ruszaj¹cego sk³adu dobre
piêædziesi¹t metrów, zanim jej braciszek wdrapa³ siê na tyle wysoko,
¿eby i dla niej starczy³o miejsca na drabince.

Na dachu ka¿dego wagonu podró¿owa³o po kilkadziesi¹t osób,
g³ównie kobiet, starców i dzieci skupionych w odrêbnych gromad-
kach, rodzinnych b¹dŸ s¹siedzkich, przy czym mniejsze grupy dzie-
ci jad¹cych samotnie, jak oni, nale¿a³y do rzadkoœci. June mia³a jede-
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naœcie lat, Hee-Soo i Ji-Young dopiero co skoñczyli siedem. Byli
dwujajowymi bliŸniêtami, ale wygl¹dali jak rodzeñstwo o p³ci roz-
ró¿nialnej tylko na podstawie fryzury. June zdawa³a sobie sprawê,
¿e mogli zaczekaæ na nastêpny poci¹g, ale wtedy, zaraz po zmroku,
nie by³o jeszcze tak zimno, dlatego podjê³a decyzjê, ¿e pojad¹ dalej
na dachu wagonu, skoro nadarza siê taka okazja. Wychodzi³a z za-
³o¿enia, ¿e bezpieczniej jest podró¿owaæ ni¿ zatrzymywaæ siê w ja-
kimkolwiek miejscu, zreszt¹ na ostatniej stacji i tak nie mo¿na by³o
zdobyæ niczego do jedzenia. Natknê³a siê tylko na kilku brudnych
pijanych ¿o³nierzy graj¹cych w karty przed bram¹ magazynu ¿yw-
noœci, uzna³a wiêc, ¿e ich obecnoœæ mo¿e oznaczaæ jedynie powa¿ne
k³opoty, nawet dla dziewczyny w jej wieku. Bo by³a wysoka jak na
swój wiek. Poza tym stroni³a od wszelkich nieznajomych. Znajdowa-
li siê ju¿ oko³o dwustu kilometrów na po³udnie od Seulu, za Chon-
gju, ci¹gle siê wiêc ³udzi³a, ¿e zdo³aj¹ dotrzeæ a¿ do Pusanu, gdzie
kiedyœ mieszka³a rodzina jej wuja, chocia¿ nie mia³a najmniejszego
pojêcia, czy nadal tam mieszka i czy ktokolwiek z niej pozosta³ przy
¿yciu.

Poci¹g zacz¹³ nabieraæ prêdkoœci na ³agodnym zjeŸdzie, zatem
silniej objê³a brata i siostrê, tul¹c ich mocno do siebie. Le¿eli na
go³ych drewnianych deskach dachu wagonu u³o¿onych miêdzy
¿elaznymi obrêczami ¿ebrowania od strony jego czo³a, tote¿ pêd po-
wietrza w pe³ni dawa³ im siê we znaki. I tak mieli szczêœcie, ¿e mogli
siê opatuliæ derk¹, bo wiele osób przycupniêtych na dachu nie mia³o
nawet tego. By³o za wczeœnie, ¿eby spaæ, ale w tym ch³odzie bliŸnia-
ki powinny ruszaæ siê jak najmniej, tym bardziej ¿e przez ca³y dzieñ
zjad³y tylko paczkê sucharów. June nawet ich nie tknê³a. Poprzed-
niego dnia najedli siê do syta, gdy znaleŸli pod mostem zagubion¹
¿o³niersk¹ racjê z³o¿on¹ z kilku puszek, tabliczki czekolady i paczki
sucharów. Jej m³odsze rodzeñstwo by³o tak wyg³odnia³e, ¿e omal nie
pobi³o siê o czekoladê, zanim zdo³a³a kamieniem otworzyæ pierwsz¹
puszkê. Rozciê³a sobie przy tym palec i pochlapa³a jedzenie krwi¹,
lecz mimo to ³apczywie poch³onêli obie porcje mielonki, a potem sar-
dynki w sosie pomidorowym, po czym na zmianê wylizywali pusz-
kê, co musieli robiæ bardzo ostro¿nie, z koci¹ zrêcznoœci¹. Zmusi³a
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ich jednak, by suchary zachowaæ na póŸniej. Byli w podró¿y ju¿ od
dwóch tygodni, to znaczy od czasu, kiedy matka i najstarsza siostra
zginê³y. Pocz¹tkowo otaczali ich ludzie z rodzinnego miasteczka, ale
z czasem wtopili siê w t³um uciekinierów ci¹gn¹cych na po³udnie
i gromadz¹cych siê na brzegach rzek. W innych okolicznoœciach tak¹
podró¿ uznaliby za wspania³¹ przygodê, jako ¿e stoki wzgórz mie-
ni³y siê wszelkimi odcieniami ¿ó³ci, br¹zu i czerwieni, a czyste b³ê-
kitne niebo sprawia³o wra¿enie bezkresnego, ale teraz w drzewach
wszyscy widzieli tylko materia³ na opa³, a jesienne kolory zniknê³y
we mgle œciel¹cej siê po zboczach ogo³oconych z roœlinnoœci wzgórz.
Kiedyœ na tych terenach rozci¹ga³y siê pola ziemniaków i kapusty,
nie mówi¹c o tarasach, na których uprawiano ry¿, lecz ju¿ w pierw-
szych miesi¹cach wojny tutejsze pola zosta³y porzucone. Zabudowa-
nia gospodarskie, o ile nie zosta³y obrócone w perzynê przez pociski
artyleryjskie, zapewnia³y na zmianê schronienie oddzia³om jednej
i drugiej strony, a po przejœciu frontu gromadom uchodŸców, takich
jak oni. Nie mia³o ¿adnego znaczenia, ¿e w niektórych wci¹¿ przeby-
wali ich w³aœciciele.

Kilka dni wczeœniej June i bliŸniaki zatrzymali siê na nocleg
w domu maj¹cym nie wiêcej ni¿ dwadzieœcia metrów kwadrato-
wych powierzchni, razem z trzydziestoma innymi uciekinierami,
w³¹czaj¹c w to starego wieœniaka z ¿on¹, którzy spali pod zamkniê-
tymi drzwiami komódki zawieraj¹cej ca³y ich maj¹tek. La³o wtedy
jak z cebra i gdy tylko ktoœ z kolumny dostrzeg³ u stóp wzgórza za-
budowania, gromada ludzi rzuci³a siê w tamtym kierunku. Dom by³
jednak oddalony od drogi, a oni biegli szybko, dotarli wiêc do celu
z pierwsz¹ fal¹ uchodŸców. Gospodarz próbowa³ zamaskowaæ bu-
dynki ryback¹ sieci¹ z powtykanymi w ni¹ pêdami szuwarów, w do-
datku wybieg³ przed dom z wid³ami w rêkach, ale szybko je opuœci³,
uznawszy, ¿e nie da rady obroniæ gospodarstwa przed gromad¹
uchodŸców. Mieli przewagê liczebn¹, choæ byli s³abi i obdarci. T³um
napiera³, dopóki pod dachem ca³kiem nie zabrak³o miejsca, a resz-
ta ze zwieszonymi g³owami musia³a wróciæ na drogê, ¿eby podj¹æ
marsz w deszczu i b³ocie.

Gospodarz wraz z ¿on¹ zdo³ali wywalczyæ dla siebie jedynie
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odrobinê przestrzeni na noc. Ponadto sprytnie rozdzielili miêdzy
przyby³ych skromne porcje ¿ywnoœci, pragn¹c widocznie uchroniæ
wiêksze zapasy przed rabusiami. Ca³kiem niespodziewanie gospo-
dyni wnios³a do pokoju du¿y kocio³ek kleiku z jêczmienia, którego
na ka¿dego przypad³o po pó³ kubka. Oni tak¿e dostali jeden blasza-
ny kubek na troje, June poprosi³a wiêc kobietê, by nala³a do niego
kleiku po brzegi. Podzielili siê nim, siorbi¹c po kilka ³yków, st³oczeni
pod œcian¹ wœród reszty uciekinierów, siedz¹cych jeden przy dru-
gim po turecku. Tylko najm³odsze dzieci mog³y siê u³o¿yæ na pod-
³odze. Byli przemokniêci od deszczu, tote¿ po krótkim czasie w cias-
nym pomieszczeniu zrobi³o siê parno i duszno, a tak¿e smrodliwie
od nat³oku niemytych od dawna cia³, a¿ w koñcu ktoœ poprosi³ June,
¿eby uchyli³a znajduj¹ce siê nad nimi okno. Po posi³ku wyjê³a szyl-
kretowy grzebieñ, który nale¿a³ do jej matki, i zaczê³a rozczesywaæ
w³osy m³odszemu rodzeñstwu; jeszcze z samego rana, przed desz-
czem, zauwa¿y³a, ¿e w ich posklejanych w³osach wyraŸnie bielej¹
gnidy. Zaczê³a je zgarniaæ z grzebienia za okno. Oczywiœcie by³a to
syzyfowa praca, gdy¿ nie mia³a specjalnego myd³a do zwalczania
paso¿ytów, a poza tym otaczaj¹cy ich ludzie byli tak samo zawsza-
wieni. Teraz jednak, po stracie matki i starszej siostry, to ona musia³a
dbaæ w miarê mo¿liwoœci, by byli zdrowi i bezpieczni, tote¿ ilekroæ
nadarza³a siê okazja, my³a im buzie, przeciera³a zêby i dzi¹s³a listka-
mi miêty oraz dawa³a do zjedzenia wszystko, co tylko zdo³a³a wy¿e-
braæ albo zdobyæ na wymianê, dla siebie zostawiaj¹c tylko tyle, ¿eby
zanadto nie opaœæ z si³.

Zawsze by³a odpowiedzialna, od lat czu³a siê powo³ana do opieki
nad bliŸniakami, choæby dlatego, ¿e by³a najbli¿sza im wiekiem z ca-
³ej rodziny. Tak siê z³o¿y³o, ¿e jej starszy brat i siostra tak¿e byli bliŸ-
niêtami, wydawa³o siê wiêc, jakby w rodzinie by³o troje dzieci, a nie
piêcioro, poniewa¿ June czu³a siê nieco odsuniêta na bok od pozo-
sta³ych par. W tym systemie powi¹zanych ze sob¹ planet kr¹¿¹cych
po wspólnej orbicie tylko z pocz¹tku czu³a siê nieszczêœliwa, szyb-
ko okaza³o siê bowiem, ¿e doskonale potrafi siê w nim odnaleŸæ
ze swoim opiekuñczym charakterem, na który zwróci³ uwagê ich
wiecznie zadumany, ³agodny i spokojny ojciec. By³ nauczycielem

8



powszechnie szanowanym w ich rodzinnym miasteczku i czêsto po-
wtarza³, ¿e ze swego pozornego osamotnienia mo¿e czerpaæ wiele
si³y i wiele satysfakcji, mimo ¿e po latach uzna³a ten punkt widze-
nia za czyst¹ ironiê, gdy¿ w pierwszym, zatrwa¿aj¹cym i katastro-
falnym okresie wojny zosta³ fa³szywie oskar¿ony o sprzyjanie komu-
nistom.

Kiedy przeczesa³a swoje krótkie w³osy i zauwa¿y³a w nich gni-
dy, a m³odsza siostrzyczka, Hee-Soo, zaoferowa³a pomoc, chêtnie na
to przysta³a. Kilku mê¿czyzn zapali³o papierosy i zaczê³o rozmawiaæ
na temat przypuszczalnych ruchów wojsk, bo wed³ug plotek Ame-
rykanie mieli teraz b³yskawicznie posuwaæ siê na pó³noc i œcigaæ
wycofuj¹cych siê w nie³adzie Koreañczyków z pó³nocy. PóŸniej roz-
mowy zesz³y na temat najwiêkszych obozów dla uchodŸców i oœrod-
ków poszukiwania zaginionych cz³onków rodzin, aby jak zwykle
skoncentrowaæ siê na kwestii opadów, zmian pogody, prognozach
zbiorów gruszek i persymony (o ile jeszcze jakieœ owoce zosta³y na
drzewach i przetrwa³y jakieœ drzewa w sadach) czy najskuteczniej-
szych œrodkach na rozmaite bóle, to znaczy zwyk³ych, codziennych,
b³ahych tematach, które mog³y choæ na krótko odegnaæ trwo¿ne
myœli o burzliwej rzeczywistoœci i rozpadzie otaczaj¹cego ich œwiata.

Po chwili jednak jakiœ mê¿czyzna wsta³ i zacz¹³ ³ajaæ pozosta³ych
za gadanie o bzdurach. By³ po trzydziestce, co samo w sobie wyda³o
siê dziwne, gdy¿ inni mê¿czyŸni w jego wieku zostali b³yskawicznie
zaci¹gniêci do s³u¿by wojskowej. Mówi³ z wielk¹ pasj¹ i zaanga-
¿owaniem, a jego akcent i dobór s³ownictwa œwiadczy³y wyraŸnie
o dobrym wykszta³ceniu. Czy nic ich nie obchodz¹ okropnoœci, z ja-
kimi stykaj¹ siê na co dzieñ, w ka¿dej wiosce i ka¿dym miasteczku
po³o¿onym przy linii kolejowej w dolinie rzeki? Czy nie ma dla nich
znaczenia to, ¿e zostali odrzuceni nie tylko przez ¿o³nierzy obu
stron, ale przez swoich krewnych i ziomków? Mówi³ o bezprawiu
panosz¹cym siê w ca³ym kraju, o gwa³tach, rozbojach i bezzasad-
nych egzekucjach. W koñcu siwy cz³owiek siedz¹cy obok June od-
par³ ostrym tonem, ¿e jego zarzuty s¹ niesprawiedliwe, bo poci¹-
giem jad¹ bezradni i niewinni cywile, dla których wystarczaj¹co
trudna jest zwyk³a walka o przetrwanie.
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– Wojna przetoczy³a siê potê¿n¹ fal¹ krwi – zakoñczy³ – która
zala³a nas wszystkich.

– Owszem, to prawda – przyzna³ tamten, odwracaj¹c siê do si-
wego mê¿czyzny. Dopiero teraz June zauwa¿y³a, ¿e jedn¹ powiekê
ma opuszczon¹ i zaklêœniêt¹, a drugie oko, choæ szeroko otwarte, jest
mêtne i skierowane gdzieœ w bok. – Ale to nie oznacza, ¿e powinniœ-
my tak szybko rezygnowaæ ze swego cz³owieczeñstwa i przyjmo-
waæ wszystko z ca³kowit¹ obojêtnoœci¹. Wczoraj na drodze zauwa-
¿y³em le¿¹c¹ na boku star¹ kobietê. Nie widzia³em dok³adnie, ale
by³o oczywiste, ¿e bardzo cierpi. Ktoœ z was musia³ przechodziæ
obok niej.

June odnios³a wra¿enie, ¿e spojrza³ w³aœnie na ni¹, ale nie by³a
pewna. Rzeczywiœcie widzia³a tamt¹ staruszkê. A¿ serce jej siê œcis-
nê³o na ten widok. Kobieta by³a ca³a ub³ocona i oddycha³a chrapli-
wie, z wielkim trudem, jakby w gardle utknê³o jej dzikie jab³uszko.
Trudno by³o oceniæ, co jej jest, w ka¿dym razie wygl¹da³a strasznie.
Nie by³o przy niej nikogo z rodziny, nie mia³a ¿adnego baga¿u, na-
wet torebki, absolutnie niczego poza ubraniem, jak gdyby w jakiœ
magiczny sposób zosta³a przeniesiona na tê drogê z jakiegoœ innego,
odleg³ego miejsca. W dodatku by³a boso, a jej posinia³e stopy wy-
gl¹da³y na opuchniête, co kaza³o przypuszczaæ, ¿e ktoœ œci¹gn¹³ jej
buty z nóg. Zaciekawiony Ji-Young a¿ zwolni³ kroku, gdy siê do niej
zbli¿yli, nie mieli jednak niczego, czym mogliby siê ze staruszk¹ po-
dzieliæ, tote¿ June pospiesznie wziê³a m³odsze rodzeñstwo za rêce
i poci¹gnê³a dalej za sob¹.

– Kiedy zatrzyma³em siê przy niej z moj¹ matk¹, kobieta popro-
si³a tylko o coœ do picia, o parê ³yków wody. O nic wiêcej. Dobrze
wiedzia³a, ¿e umiera, lecz z jakim przera¿eniem musia³a obserwo-
waæ, ¿e nikt nawet nie przystanie obok niej, ¿eby przed œmierci¹
zwil¿yæ jej wargi. A przecie¿ wczeœniej musia³y j¹ mijaæ setki osób,
zanim my siê przy niej zatrzymaliœmy.

– No to mamy tu Najœwiêtsz¹ Mariê i Jezusa – mrukn¹³ ktoœ
w drugim koñcu pokoju. Rozleg³y siê pojedyncze chichoty. Mê¿-
czyzna wykrêci³ g³owê i ³ypn¹³ okiem w tamtym kierunku.

– Mówiê o zwyk³ej przyzwoitoœci, o zupe³nie podstawowych od-
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ruchach. Przecie¿ nietrudno by³o spe³niæ proœbê kobiety. Zreszt¹
zmar³a nied³ugo potem, na Boga, w samotnoœci, przera¿eniu i rozpa-
czy. Kto z was mia³by œmia³oœæ ¿yczyæ komukolwiek takiej œmierci?

– Wiêc jak? Wskrzesi³eœ j¹?
Tym razem wiêcej osób zareagowa³o œmiechem, g³oœniejszym re-

chotem. Mê¿czyzna mia³ ju¿ odpowiedzieæ, lecz szybko zamkn¹³
usta, kiedy matka kilkakrotnie szarpnê³a go za rêkê. Usiad³ z powro-
tem. Przymkn¹³ oko i spuœci³ g³owê, a ramiona mu lekko zadygo-
ta³y, jakby wstrz¹sn¹³ nim dreszcz grozy. Na nowo wywi¹za³y siê
b³ahe rozmowy i wkrótce powróci³a taka atmosfera, jakby ów cz³o-
wiek wcale siê nie odzywa³. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e ludzie zapo-
mnieli o tym krótkim przerywniku. Wszyscy zreszt¹ byli bardzo
przemêczeni i wyg³odniali, ilekroæ nie musieli donik¹d iœæ i znajdo-
wali jakiœ dach nad g³ow¹, czas w zdumiewaj¹cy sposób przyspie-
sza³, przez co ci¹gle brakowa³o im odpoczynku i nawet jeœli szybko
odzyskiwali si³y, w ich umys³ach pozostawa³ niepokój wypychaj¹cy
z zakamarków pamiêci obrazy, których nie chcieli mieæ przed oczy-
ma. Hee-Soo i Ji-Young u³o¿yli siê obok siebie skuleni, opieraj¹c
g³owy na jej skrzy¿owanych nogach. Ich ciê¿ar szybko sta³ siê nie-
znoœny. Ale bardziej martwi³a siê o to, ¿e od le¿enia na wilgotnej
i zimnej pod³odze mog¹ siê rozchorowaæ, a wiedzia³a dobrze, ¿e
w takiej sytuacji ludzie tylko s³abli i byli coraz bardziej chorzy, a¿ po
pewnym czasie znikali jej z oczu. Delikatnie poklepywa³a ich wiêc
po plecach, w monotonnym powolnym rytmie szepcz¹c „cza-d¿ang,
cza-d¿ang”, jak robi³a to ich matka, gdy senny koszmar wybudzi³
któreœ w œrodku nocy albo nie mogli zasn¹æ. M³ody mê¿czyzna i jego
matka wzorem innych usiedli oparci o siebie plecami, szykuj¹c siê
do snu, a June zaczê³a siê zastanawiaæ, czy tamten mia³ upoœledzony
wzrok ju¿ od urodzenia, czy te¿ mo¿e zosta³ oœlepiony niedawno,
ju¿ po wybuchu wojny.

Reszta nocy minê³a bez incydentów. Pomin¹wszy mêczarnie spa-
nia na siedz¹co, do czego ludzie zd¹¿yli przywykn¹æ, panowa³a ci-
sza i spokój. Rozlega³y siê pojedyncze jêki czy niespokojne be³kotli-
we mamrotania przez sen, raz nawet zabrzmia³ krótki przenikliwy
krzyk, który obudzi³ chyba wszystkich, ale wiêcej siê nie powtórzy³,
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tote¿ szybko pozapadali z powrotem w drzemkê. Pó³œlepy mê¿czyz-
na krótko zaszlocha³ w œrodku nocy, wskutek czego June przez d³u¿-
szy czas nie mog³a zasn¹æ, podœwiadomie oczekuj¹c nastêpnego
okrzyku czy jêkniêcia. Ale najbardziej zapad³ jej w pamiêæ czyjœ nie-
spokojny g³os, który zanuci³ smutn¹ pieœñ. Mia³a wra¿enie, ¿e po
tym wszystkim, co im siê przytrafi³o i co widzieli, jest w stanie prze-
trwaæ ka¿de nieszczêœcie i znieœæ ka¿de okrucieñstwo, ale ów g³os
cz³owieka zawodz¹cego ¿a³osn¹ pieœñ sprawi³, ¿e zapragnê³a prze-
staæ odczuwaæ cokolwiek.

Tu¿ przed œwitem wyczu³a obok jakieœ poruszenie. W rogu poko-
ju siwy mê¿czyzna, który wczeœniej podj¹³ dyskusjê z pó³œlepym,
g³oœno posapywa³ i krzywi³ siê, jakby z bólu. Wokó³ niego wszyscy
pogr¹¿eni byli we œnie. Kiedy zacz¹³ posykiwaæ przez zêby, a gry-
mas na jego twarzy przybra³ wyraz nieznoœnego bólu, chcia³a ju¿
zawo³aæ o pomoc, gdy nagle zacisn¹³ powieki, jêkn¹³ i wyprê¿y³ siê,
a po chwili zwiesi³ nisko g³owê i zgarbi³ ramiona. Ju¿ myœla³a, ¿e za-
raz siê przewróci, tymczasem szybkim ruchem uniós³ po³ê p³aszcza
zakrywaj¹c¹ mu uda i wynurzy³a siê spod niej kobieta z obojêtn¹,
nieprzeniknion¹ min¹. By³a mniej wiêcej w wieku matki June, wci¹¿
doœæ ³adna, mimo zapadniêtych policzków o ziemistej cerze. Nawet
nie patrz¹c na ni¹, mê¿czyzna wyci¹gn¹³ zza pazuchy kilka pas-
ków suszonej ryby, poda³ jej, wykrêci³ g³owê i prawie od razu z po-
wrotem zasn¹³. Kobieta b³yskawicznie wsunê³a zdobycz pod bluzkê
i odwróci³a siê od niego. Odruchowo pog³aska³a g³ówki le¿¹cych
przy niej dzieci, dwójki ma³ych ch³opców i jednej dziewczynki, jak-
by nic siê nie sta³o, kiedy napotka³a spojrzenie June. Ta za póŸno od-
wróci³a wzrok. Kobieta od razu przesta³a g³askaæ dzieci, wyraŸnie
zawstydzona, lecz po chwili zmru¿y³a oczy i œci¹gnê³a wargi, jak
gdyby chcia³a rzuciæ na June kl¹twê, przepowiedzieæ jej z³y los, jaki
j¹ czeka w niedalekiej przysz³oœci.

Z pierwszym brzaskiem, kiedy ludzie zaczêli siê budziæ, pokój
wype³ni³y jêki i pokas³ywania, nie mówi¹c o p³aczu g³odnych ma-
³ych dzieci. Hee-Soo i Ji-Young te¿ szybko siê obudzili i równie¿ za-
czêli szlochaæ, jak ka¿dego ranka, kiedy byli pewni, ¿e nie dostan¹
nic do jedzenia. Gdyby June mia³a w³asny pokarm (gdyby w ogóle
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mia³a ju¿ piersi), z pewnoœci¹ nakarmi³aby ich oboje, lecz tak musia³a
ich tylko uciszaæ, nawet nie ze wzglêdu na tych, którzy jeszcze spali,
ale g³ównie z chêci odwrócenia ich uwagi od dokuczliwego g³odu.
Matka bez przerwy im powtarza³a, ¿e powinni myœleæ wy³¹cznie
o tym, co jest za nastêpnym wzgórzem czy w s¹siedniej dolinie albo
za zakrêtem drogi, i chocia¿ nigdy nie natknêli siê na nic ciekawego,
jej t³umaczenia zawsze sprawia³y, ¿e dzieci przynajmniej odrobinê
przyspiesza³y kroku, co umo¿liwia³o im kontynuacjê wêdrówki na
po³udnie, w stronê Pusanu. Ju¿ od pierwszego dnia wojny matka
nieustannie przynagla³a ich do ci¹g³ego wysi³ku, niezale¿nie od po-
gody i ukszta³towania terenu. Przez kilka tygodni codziennie rano
wita³a ich zbita pow³oka stalowoszarych chmur, z których wczeœ-
nie zaczyna³o padaæ, przez co drogi przemienia³y siê w rw¹ce rze-
ki b³ota. Ich uszy wype³nia³o zajad³e bzyczenie much i komarów.
Mimo wszystko z uporem parli przed siebie, staraj¹c siê nie myœleæ
o niczym, co k³óci³oby siê z wizj¹ przysz³oœci obejmuj¹cej ich dalsz¹
wêdrówkê. Ta zaœ przypomina³a bardziej ruch bezw³adny ni¿ powo-
dowany jakimkolwiek napêdem. Wynika³a jedynie z przykrej ko-
niecznoœci. Niemniej wszyscy starali siê jak mogli. Pewnego ranka,
kiedy matka by³a jeszcze z nimi, June zauwa¿y³a, jak wysiada z kabi-
ny wojskowej ciê¿arówki armii koreañskiej. Nim zatrzasnê³a drzwi,
odwróci³a siê i odebra³a od kierowcy kilka woreczków z ¿ywnoœci¹.
Jak siê okaza³o, by³a to czerwona fasola. Kiedy matka podesz³a, June
uda³a pogr¹¿on¹ we œnie, wsta³a dopiero z bliŸniakami, kiedy fasola
zaczê³a siê ju¿ gotowaæ. Nikt nie zapyta³, sk¹d matka j¹ wziê³a. Zjed-
li tê fasolê na œniadanie, a raczej po¿arli ³apczywie; June wziê³a do
ust tak wielk¹ porcjê, ¿e a¿ siê zakrztusi³a i przez kilka sekund nie
mog³a z³apaæ tchu. Kiedy oczy zasz³y jej ³zami, matka zaczê³a j¹ po-
klepywaæ po plecach i powtarzaæ:

– Nie spiesz siê tak, moja droga. Wystarczy dla wszystkich.
Stary gospodarz zaj¹³ miejsce u boku ¿ony i oznajmi³ g³oœno, ¿e

chêtnie zaproponowa³by im coœ na œniadanie, ale nie zosta³o ju¿ nic
do jedzenia, a poniewa¿ przesta³o padaæ, poprosi³ uprzejmie, ¿eby
ruszyli w dalsz¹ drogê. Doda³ jeszcze, ¿e s³ysza³ o nowo zorganizo-
wanym przez ONZ obozie dla uchodŸców jakieœ dwadzieœcia kilo-
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metrów dalej na po³udnie. Nikt w to nie uwierzy³, podobnie jak
w bajeczkê o braku zapasów ¿ywnoœci, ale wszyscy uznali, ¿e sta-
rzec i tak wykaza³ siê olbrzymi¹ goœcinnoœci¹, zaczêli wiêc pos³usz-
nie zbieraæ siê do wyjœcia. Kiedy bliŸniaki jeszcze ziewa³y szeroko
i przeciera³y zaspane oczy, June spróbowa³a choæ trochê otrzepaæ im
ubrania z kurzu. Rzecz jasna, to tak¿e by³a syzyfowa praca, gdy¿ od
dawna nie mieli okazji, ¿eby porz¹dnie siê wymyæ ani tym bardziej
przebraæ, tote¿ ich skóra nosi³a ju¿ permanentnie rudawy odcieñ tu-
tejszej gleby. Mimo wszystko June zadawa³a sobie ten trud, gdy¿
uwa¿a³a, ¿e tak postêpowa³aby ich matka, gdyby jeszcze ¿y³a. Tym
samym motywowa³a wszelkie swoje decyzje – kiedy ruszaæ dalej,
a kiedy odpoczywaæ; gdzie uk³adaæ siê do snu na noc; z kim roz-
mawiaæ, a przed kim uciekaæ. Ale przede wszystkim t³umi³a w ten
sposób swoje zwierzêce odruchy, pragnienie zachowania dla siebie
wszystkiego z tych mizernych racji ¿ywnoœci, jakie przy odrobinie
szczêœcia udawa³o im siê zdobyæ. I równie¿ dziêki temu nie pozwa-
la³a sobie traktowaæ m³odszego rodzeñstwa jak zbêdnego balastu,
czy nawet gorzej, jak dwóch œlepych nienasyconych pijawek przy-
czepionych do jej cia³a i powoli wysysaj¹cych z niego resztki si³
¿yciowych. Co wiêcej, takie nastawienie nawet nie pozwala³o jej siê
z³oœciæ na bliŸniêta, ¿ywiæ do nich nienawiœci. Bo przecie¿, ma siê ro-
zumieæ, bardzo oboje kocha³a, i tak jak matka, gotowa by³a na
wszystko, ¿eby ich chroniæ, tylko czy naprawdê mog³a im jeszcze coœ
wiêcej daæ od siebie? Czu³a siê otêpia³a z g³odu i zmêczenia, tylko
strach popycha³ jej krew w ¿y³ach. Ponadto zaczyna³a zdawaæ sobie
sprawê, ¿e d³ugo ju¿ nie poci¹gn¹ w ten sposób, ¿e trzeba bêdzie coœ
zmieniæ, i to szybko. Wieczorami, w nadziei na schwytanie czegoœ
do jedzenia, nastawiali uszu na kumkanie ¿ab i granie œwierszczy.
Za dnia grzebali w ziemi w poszukiwaniu jadalnych korzonków
i pêdraków. ¯ebrali i kradli, jeœli tylko nadarza³a siê okazja, ale trzy
miesi¹ce zaciek³ych dzia³añ wojennych niemal ca³kowicie pozbawi³y
kraj zapasów ¿ywnoœci. June wiedzia³a, ¿e jest za m³oda i zanadto
bezradna, ¿eby utrzymaæ rodzeñstwo w zdrowiu. O siebie sam¹
mog³a siê jako tako zatroszczyæ, ale pomoc bliŸniêtom powinien za-
pewniæ ktoœ inny. Inaczej czeka³a je zag³ada, wystarczy³a chwila jej
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