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Hva jeg lærte om fred på min fars rygg

J eg har levd hele mitt liv med bare én ting i tankene: Jeg vil skape en
verden i fred, uten krig og stridigheter, en verden der alle elsker
hverandre. Når jeg sier det, vil kanskje noen innvende: «Hvordan kan du

ha tenkt på fred helt siden du var liten?» Er det virkelig så utrolig at et barn kan
ha drømt om en fredelig verden?

Da jeg ble født i 1920, var Korea okkupert av Japan. Etter frigjøringen kom
Koreakrigen, og deretter opplevde vi den asiatiske finanskrisen og andre
innfløkte problemer. Vi levde derfor i en hverdag fjernt fra fred. Slike lidelser
og kaotiske tilstander er ikke noe unikt for Korea. To verdenskriger, Vietnam-
krigen, krigene i Midtøsten – bare for å nevne noen av de mange tragediene –
viser at mennesker overalt i verden hele tiden hater, retter våpen mot og bomber
hverandre. For dem som har opplevd at kjøtt på kroppen blir flerret åpent og
bein brukket, vil fred bare være en fjern drøm. Det er imidlertid ikke så
vanskelig å oppnå fred. Vi kan lett finne den i luften vi puster, i naturen rundt
oss og i menneskene vi møter.

Som barn var skog og mark som et hjem for meg. Så snart jeg hadde slukt
frokosten, skyndte jeg meg ut og løp omkring hele dagen i åsene og langs
elvene. Jeg vandret gjennom skogen, der allslags fugler og dyr holdt til. Når jeg
spiste urtevekster og bær, følte jeg meg aldri sulten. Allerede som barn merket
jeg hvor rolig og avslappet jeg følte meg både i sinn og kropp så snart jeg gikk
ut i skogen.

Mange ganger mens jeg boltret meg oppe i åsene, sovnet jeg. Da måtte far
komme for å lete etter meg. Jeg hørte ham rope et godt stykke unna: «Yong-
myeong! Yong-myeong!» Da følte jeg meg glad der jeg lå, og smilte i
halvsøvne. Mitt barndomsnavn var Yong-myeong (龍明). Lyden av pappas
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stemme vekket meg med én gang, men jeg lot som om jeg fortsatt sov. Da løftet
han meg raskt opp på ryggen og bar meg hjem. Nettopp den følelsen jeg da fikk,
av å føle seg helt fri for bekymringer og fullstendig trygg – det var fred. På den
måten lærte jeg om fred på min fars rygg.

En annen grunn til at jeg elsket skogen, var at det var der freden i verden
fantes. Levende vesener i skogen slåss ikke mot hverandre. Selvsagt spiser de
hverandre og blir spist, men det er fordi de er sultne og ikke har noe annet valg,
ikke fordi de hater hverandre. Fugler hater ikke andre fugler. Dyr hater ikke
andre dyr. Trær hater ikke andre trær. For at det skal bli fred, må alt hat bort. De
eneste som hater sin egen art, er menneskene. De hater hverandre fordi de er fra
forskjellige land, har ulike religioner eller tenker forskjellig.

Jeg har besøkt nesten to hundre land, men ikke i mange av dem landet jeg på
flyplassen og tenkte: «Dette er virkelig et sted der det er fred og tilfredshet.» På
grunn av uroligheter blant befolkningen sto det mange steder soldater med
hevede geværer og voktet flyplasser og veisperringer. Man kunne høre lyden av
geværskudd natt og dag.  Flere ganger var jeg nær ved å miste livet på steder jeg
dro for å tale om fred.

I dagens verden er det en endeløs rekke med store og små konflikter og
konfrontasjoner. Flere titalls millioner sulter fordi de ikke har mat, men likevel
brukes det milliardbeløp på militæret. Pengene brukt på våpen og bomber ville
alene ha vært nok til å gjøre slutt på hungersnøden for alle mennesker.

Jeg har viet mitt liv til å bygge «fredsbroer» mellom land og folk som hater
hverandre og er fiender på grunn av ideologi og religion. Jeg etablerte fora der
muslimer, kristne og jøder kunne komme sammen, og arbeidet for at USA og
Sovjetunionen kunne forstå hverandre da de hadde helt forskjellige synspunkter
på Irak. Jeg har også hjulpet til i prosessen for å skape forsoning mellom Nord-
og Sør-Korea. Jeg gjorde ikke alt dette for penger eller for å bli berømt. Helt
siden jeg var gammel nok til å forstå hva som skjedde i verden, har mitt liv bare
dreid seg om én ting – at verden blir forent og lever i fred. Jeg har aldri ønsket
meg noe annet. Det har ikke vært enkelt å leve dag og natt for å skape fred, men
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det er bare når jeg gjør det, jeg er lykkelig.
Under Den kalde krigen erfarte vi hvor vondt det var å leve i en verden som

var delt i to på grunn av ideologi. På den tiden virket det som om det ville bli
fred om bare kommunismen forsvant. Etter den kalde krigen fins det imidlertid
flere konflikter enn noen gang. Vi er splittet etter hudfarge og religion. Mange
land ser på sine naboer med mistenksomhet og mistillit. Og som om det ikke er
nok, har vi innenfor et lands grenser situasjoner der det er barrierer mellom folk
basert på hudfarge, religion og regional tilhørighet. Mennesker som er splittet
slik, ser på hverandre som fiender og nekter å ha et åpenhjertig forhold til «de
andre».

Ser vi på menneskehetens historie, skjønner vi at de mest brutale og
grusomme krigene ikke ble utkjempet mellom ulike nasjoner, men mellom
etniske grupper. Blant slike kriger er de aller grusomste de der religion ble brukt
som påskudd. I den bosniske borgerkrigen, en av de mest forferdelige etniske
konflikter i det 20. århundre, ble tusener, inkludert mange barn, brutalt massa-
krert. 11. september 2001 mistet tusener av uskyldige livet da to passasjerfly
ødela tårnene på World Trade Center i New York. Også på Gaza-stripen og i
Sør-Israel er flere hundre blitt drept på grunn av den intense konflikten mellom
israelere og palestinere. Hjem er blitt ødelagt, og folk lever hele tiden i fare for
sitt liv. Og alt dette er de dystre resultatene av konflikter mellom etniske
grupper og religioner.

Hva er det som får folk til å hate og drepe hverandre slik? Selvsagt er det
mange grunner, men religiøse forskjeller spiller nesten alltid en rolle. Slik var
det med Gulfkrigen. Slik er det med konflikten mellom arabere og israelere om
hvem som skal ha kontroll over Jerusalem. Når rasister bruker religion som
påskudd, blir problemene ekstremt komplekse. Spøkelsene fra religionskrigene,
som vi trodde sluttet i Middelalderen, fortsetter å hjemsøke oss i det 21. århundre.

Religionskriger bryter fortsatt ut fordi mange politikere utnytter seg av
fiendskap mellom religioner for å realisere sine selviske planer. Når religioner
står overfor politisk makt, vakler de ofte og kommer på avveier. Religionenes
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primære mål, som er å skape fred, blir glemt. Alle religioner har et ansvar for å
skape fred i verden. I stedet ser vi dessverre at de forårsaker konflikter. Bak en
slik styggedom skjuler det seg et politisk spill om makt og kapital. Lederes
ansvar er å bevare freden, men ofte gjør de det motsatte og lar verden være
preget av motsetninger og rå maktbruk.

Ledere bruker et religiøst og nasjonalistisk språk for å skjule sine selviske
ambisjoner. Om deres holdninger ikke blir korrigert, vil land og folk mangle
mål og mening. Verken religion eller patriotisme står fundamentalt sett for noe
negativt, men representerer noe verdifullt  så lenge de bidrar til et fredelig
verdenssamfunn. Men når man hevder at bare én bestemt religion eller etnisk
gruppe har rett, og andre religioner og etniske grupper blir behandlet med forakt
og angrepet, da mister religion og patriotisme sin verdi. En religion er ikke
lenger et uttrykk for det gode når den går så langt som å tråkke på andre og
behandle andre religioner som noe uten verdi. Det samme gjelder når
patriotisme blir brukt for å fremheve at bare ens eget folk og land har rett.

Det er en universell sannhet at vi må anerkjenne og hjelpe hverandre. Selv
de minste dyrene vet dette. Hund og katt kommer ikke overens med hverandre,
men når de ales opp i samme hjem, omfavner de hverandres unger og er venner.
Vi ser det samme hos planter. En slyngplante vokser gjerne oppover en
trestamme og er avhengig av treet for støtte. Likevel bebreider ikke treet
slyngplanten og sier: «Hei, hvorfor snor du deg oppover meg?». Det er et
universelt prinsipp at alle lever sammen i harmoni, for hverandre. De som går
bort fra dette prinsippet, vil det definitivt gå nedoverbakke med. Hvis etniske
grupper og religioner fortsetter ondsinnet å angripe hverandre, har menneske-
heten ingen fremtid. Vi vil få en endeløs syklus med terror og krig til vi en dag
blir utryddet. Men vi er ikke uten håp. Det finnes helt klart håp!

Jeg har levd mitt liv uten noensinne å slippe tak i dette håpet og holdt alltid
liv i drømmen om fred. Det jeg vil, er å få fullstendig bort alle barrierer og
hindringer som splitter verden på et utall forskjellige måter, og skape en forent
verden. Jeg vil rive ned barrierene mellom religioner og folk av forskjellig
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hudfarge og fylle kløften mellom rik og fattig. Når det er gjort, kan vi gjenskape
den fredelige verden Gud skapte i begynnelsen. Jeg snakker om en verden der
ingen går sultne, og ingen feller tårer. For å kunne helbrede en verden uten håp,
der det er lite kjærlighet, må vi vende tilbake til det rene hjertet vi hadde som
barn. Vi må kvitte oss med ønsket om å skaffe oss stadig mer materiell velstand,
og i stedet vende tilbake til den opprinnelige vakre menneskenaturen. Vi må
bringe til live igjen det vi lærte da vi som barn ble båret på våre fedres rygger –
de fredsskapende prinsippene og kjærlighetens livgivende ånde.
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Gleden av å gi mat til andre

J eg har ganske små øyne. De er så små at jeg er blitt fortalt at min mor
undret seg da jeg ble født: «Har babyen vår øyne eller ikke?» Og hun
åpnet øyelokkene mine for å sjekke. Da blunket den nyfødte, og i glede

utbrøt hun: «Du store min, ungen vår har jo øyne!». De var så små at jeg i
oppveksten ble kalt «Osanfamiliens miniøyne». (Min mor kom fra landsbyen
Osan.)

Likevel hørte jeg ikke noen spesielt si at jeg så mindre pen ut på grunn av de
små øynene. Tvert imot sier de som vet noe om fysiognomi – kunsten å forstå
en persons karakter og skjebne ved å studere ansiktstrekkene – at de små øynene
mine gjør meg disponert til å bli religiøs leder. Det er som med et kamera. Det
blir i stand til å fokusere på gjenstander lenger borte når blenderåpningen blir
mindre. På samme måte må en religiøs leder kunne se lenger inn i fremtiden enn
andre. Også nesen min er noe utenom det vanlige. Ett blikk er nok til å fastslå
at dette er nesen til en ekstremt sta mann, som ikke hører på noen, samme hvem
det er. Fysiognomi er nok ikke bare tull og tøys, for når jeg ser tilbake på livet
mitt, ser jeg at jeg har levd slik disse ansiktstrekkene indikerer.

Jeg ble født i hus nr. 2221 i landsbyen Sangsa i Deogeon kommune i
Jeongju-distriktet i Nord-Pyeongan fylke som nesteldste sønn av Moon
Kyeong-yu (文慶裕) fra Moon-slekten i Nampyeong, og min mor, Kim
Kyeong-gye (金慶繼) fra Kim-slekten i Yeonan. Ifølge den orientalske
månekalenderen ble jeg født 6. januar 1920, året etter at den koreanske
uavhengighetsbevegelsen startet.

Det sies at det var oldefar på farssiden som flyttet til Sangsa. Han dyrket
jorden og produserte flere tusen store sekker med ris hvert år. Egenhendig
skapte han velstand for sin familie. Han var kjent for å ikke røre verken alkohol
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eller tobakk, men foretrakk heller å bruke pengene på ekstra mat som han ga til
trengende. På sitt dødsleie sa han: «Hvis du gir mat til folk fra alle landsdeler,
vil du også få velsignelser fra alle landsdeler.» Det var hans testament til oss.
Gjesterommet vårt var alltid fullt. Selv folk fra andre landsbyer visste det:
«Uansett hvor man kommer fra, får man et gratis måltid når man går til familien
Moons hjem.» Uten å klage en eneste gang utførte min mor gladelig det
slitsomme arbeidet med å tilberede mat til så mange.

Oldefar var så flittig at han aldri tok seg en hvilepause. Hvis han hadde tid
til overs, lagde han stråsandaler, som han solgte på markedet. På sine gamle
dager kjøpte han flere ender og satte dem fri, samtidig som han ba for sine
etterkommere at alt skulle gå bra for dem. Han fikk også en lærer i kinesiske
skrifttegn til å komme til husets gjesterom og gi nabolagets ungdommer gratis
undervisning i å skrive. Folk i landsbyen kalte derfor min oldefar «Seon-ok»
(Godhetens juvel), samtidig som vårt hjem ble omtalt som «hjemmet som
kommer til å bli velsignet».

Etter at oldefar døde, gikk imidlertid hele formuen som han hadde bygd opp,
tapt, og vi hadde knapt nok til å klare oss da jeg vokste opp. Likevel
opprettholdt vi familiens tradisjon å gi andre mat. Vi lot andre få spise først, selv
om det da ikke var nok til alle i familien. Det første jeg lærte etter at jeg hadde
begynt å gå var nettopp å gi andre mat.

Under den japanske okkupasjonen fikk mange koreanere hus og land
konfiskert. De flyktet til Mandsjuria i håp om å skape seg et nytt livsgrunnlag
der. Huset vårt lå akkurat langs hovedveien til Seoncheon i Nord-Pyeongan
fylke, et knutepunkt de måtte gjennom på vei nordover. Derfor kom folk fra
hele Korea forbi huset vårt, og min mor laget alltid mat til dem. Hvis en tigger
kom og ba om mat, og min mor ikke straks brakte noe ut til ham, ville min farfar
selv reise seg fra bordet og gå ut med mat til tiggeren. Det er kanskje fordi jeg
er født inn i en slik familie, jeg hele mitt liv har holdt fast ved å gi andre noe å
spise. For meg er det mer dyrebart og viktigere enn andre ting. Hvis jeg ser noen
tsom ikke har mat, når jeg selv spiser, gjør det vondt i mitt hjerte, og det knytter
seg i halsen. Da kan jeg ikke fortsette å føre skjeen til munnen.
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En gang da jeg var ti år gammel, og det nærmet seg den orientalske måne-
kalenderens nyttårsaften, hadde hele landsbyen det travelt med å forberede
riskaker. Det var imidlertid noen i nabolaget som var i en vanskelig situasjon
uten noe å spise. Jeg så ansiktene deres for meg og gikk hele dagen bekymret
rundt og rundt hjemme og lurte på hva jeg kunne gjøre. Til slutt tok jeg en sekk
med ris og løp av gårde. Jeg hadde det så travelt med å snike meg ut av huset
med sekken at jeg ikke engang knyttet den. Jeg løp med den på skulderen på en
sti som gikk bratt  oppoverbakke i åtte kilometer, uten å ense hvor hardt det var.
Tanken på at mennesker som ikke hadde mat, nå fikk spise seg mette, gjorde
meg så glad at jeg følte hjertet mitt slå fort.

Ved siden av huset vårt lå det en mølle. Den var bygget med kraftige vegger
for at den tiloversblevne risen ikke skulle renne ut. Derfor var det ikke trekk der
inne, men ganske lunt og varmt selv om vinteren. Fikk man av og til litt
brennende trekull fra ovnen hjemme og gjorde opp ild i møllehuset, ble det
varmere der enn i rommene der vi hadde gulvvarme i huset vårt. Blant tiggerne
som streifet omkring i hele Korea, var det flere som slo seg ned i dette
møllehuset og tilbrakte vinteren der. Jeg gikk ofte dit og syntes det var
interessant å høre historiene de fortalte om verden der ute. Min mor brakte et
middagsbord til møllehuset og serverte alltid mat til meg og mine tiggervenner.
Det var ikke min mat og din mat. Vi spiste alt sammen og tok fra samme
kasserolle og sov også under de samme teppene. Slik tilbrakte vi vinteren
sammen. Når det ble vår, dro tiggerne til steder langt borte. Jeg ventet da bare
på at det skulle bli vinter igjen, slik at de kom tilbake. Selv om klærne deres var
i en dårlig forfatning, var ikke hjertet deres det. De var i besittelse av en tydelig
og varm kjærlighet. Jeg ga dem mat, og de delte sin kjærlighet med meg. Det
dype vennskapet og den varme kjærligheten som de viste meg, gir meg krefter
den dag i dag.

Når jeg reiser rundt i verden, ser jeg barn som lider på grunn av fattigdom
og sult. Hver gang jeg gjør det, kommer jeg i hu bestefar, som uten det minste
forbehold delte sin mat med andre.
�
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N år jeg hadde bestemt meg for noe, måtte jeg omsette det i praksis
med én gang, ellers fikk jeg ikke sove. Hvis jeg ikke kunne gjøre noe
straks, men måtte vente til det ble morgen, ble jeg liggende våken

hele natten og skrape på veggen for å få tiden til å gå. Dette skjedde så ofte at
det ble hull i murpussen, slik at biter av jord og leire drysset ned og samlet seg
i en liten haug på gulvet.

Heller ikke hvis noen hadde behandlet meg urettferdig, fikk jeg sove om
natten. Da sto jeg opp, skyndte meg ut av huset og ropte på den skyldige for å
få ham til å komme ut til en real slåsskamp. Derfor må det ha slitt på nervene til
mor og far å oppdra en slik sønn.

I særdeleshet kunne jeg ikke lukke øynene for at noen gjorde noe galt mot
andre. Som om jeg var landsbyens problemløser, ville jeg alltid blande meg inn
når guttunger slåss, og avgjøre hvem som hadde rett, og hvem som tok feil. Jeg
ga dem som hadde  gjort noe galt, en god skyllebøtte. En gang gikk jeg hjem til
bestefaren til nabolagets bølle og sa til ham: «Bestefar, barnebarnet ditt har gjort
det og det galt. Jeg ber om din hjelp til å irettesette ham.» Det var rådet han fikk
fra en liten tettvokst guttunge.

Jeg kunne virke røff i min oppførsel, men i virkeligheten var jeg en gutt med
et stort hjerte. Selv når jeg egentlig var for gammel til det, likte jeg å sovne på
bestemors fang mens jeg lekte med hennes bryst. Og bestemor dyttet meg aldri
bort da jeg oppførte meg som en baby på den måten. Jeg stakk av og til innom
min gifte storesøster og hennes nye familie. Jeg grep fatt i de voksne og maste
på dem og ba dem servere meg riskaker og kylling. Likevel mislikte de meg
ikke, for de visste at jeg hadde et varmt hjerte.

Jeg var spesielt flink til å ta meg av dyr. Jeg lagde en liten dam for at fuglene
som bygde reir i treet foran huset vårt, kunne drikke vann. Fra matboden hentet

Å bli alles venn
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jeg litt hirsekorn, og spredte det utover gårdsplassen. Til å begynne med tok
fuglene til vingene når folk nærmet seg. Men snart forsto de at den som ga dem
mat, også var en som elsket dem. Da sluttet de å fly av gårde når de fikk øye på
meg.

En gang tenkte jeg at jeg skulle forsøke meg på fiskeoppdrett. Jeg fanget
derfor noen fisker, slapp dem ut i en liten dam og ga dem en håndfull med
fiskefôr. Men da jeg sto opp neste morgen, fant jeg alle fiskene døde. Jeg hadde
gledet meg slik til å ale dem opp. Jeg sto der målløs og så fiskene flyte livløse
på vannflaten. Jeg var så sjokkert at jeg gråt hele dagen.

Min far hadde mange bikuber. I de store kubene laget han tavler med
finmasket netting, der biene kunne legge bivoksen sin og lage en vokskake for
å oppbevare honningen. Jeg var full av nysgjerrighet og ville se hvordan de
lagde vokskakene. Jeg stakk hodet midt inn i en bikube og ble stukket så kraftig
at ansiktet mitt hovnet opp noe aldeles forferdelig.

En annen gang tok jeg uten tillatelse en tavle ut av en kube, men da fikk jeg
en kraftig skjennepreken av far. Når biene hadde laget ferdig vokskakene, tok
far ut tavlene og stablet dem opp. Biene hadde dekket tavlene med bivoks, som
også kunne brukes som brensel i stedet for olje i lamper. Jeg knadde den
kostbare bivoksen og delte den ut  til familier som ikke hadde råd til parafin,
slik at de kunne få lys i lampene sine. Det var sjenerøst av meg, men jeg hadde
ikke fått lov av far, så jeg fikk virkelig gjennomgå for det.

Da jeg var elleve år gammel hadde vi naturlig nok ikke mange leker eller
spill. Valget sto mellom å spille «Yut» (et brettspill), «Chang-gi» (koreansk
sjakkspill) eller «Tu-jeon» (koreansk kortspill). Jeg likte det best når flere spilte
sammen. Om dagen kunne jeg spille brettspillet Yut eller fly en drage. Om
kvelden gikk jeg rett som det var til steder i landsbyen der det foregikk kortspill.
Innsatsen var 120 won (koreansk myntenhet) hver runde. Når det gikk rimelig
bra, kunne jeg vinne hver tredje runde.

Det ble spilt mest på den orientalske månekalenderens nyttårsaften og ved
første fullmåne på nyåret. På disse dagene ble man ikke tatt, selv om en
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politimann kom og så alt. Jeg dro til stedet der de voksne spilte, tok en lur og
ble med i spillet de tre siste rundene før de ga seg ved daggry. Jeg tok pengene
jeg vant, og kjøpte søt kornsirup, som jeg tok rundt og ga til alle vennene mine
i landsbyen, slik at de alle fikk smake. Jeg brukte aldri pengene på meg selv
eller gjorde noe galt med dem. Når mine svogere var på besøk, fikk jeg lov å ta
penger fra lommebøkene deres. Med de pengene kjøpte jeg søtsaker og sirup og
ga til de fattige barna.

I hvilken som helst landsby er det som regel noen som lever i velstand, og
noen som ikke gjør det. Når jeg så en venn fra små kår komme med hirse i
lunsjboksen sin, klarte jeg ikke spise risen min og byttet den med vennens hirse.
Jeg følte meg nærmere barn fra vanskelige hjem, som hadde et tøft liv og ikke
kunne spise ris, enn barn fra velstandshjem. Jeg ønsket å gjøre noe, samme hva
det var, for at barn skulle slippe å gå sultne. Det var fordi det var nettopp denne
typen «lek» jeg likte aller best. Jeg var ung, men ville gjerne bli venn med alle.
Egentlig ønsket jeg ikke bare å bli venner, men ville at vi skulle bli mennesker
med et dypt forhold til hverandre på hjerteplan.

En av onklene mine på farssiden var ikke lite grådig. Midt i landsbyen hadde
han et jorde, der han dyrket meloner. Når det ble sommer, kom det en søt duft
derfra. Barna som gikk forbi der, kunne knapt holde fingrene av fatet. Men
onkel lagde et åpent lite vaktskur i veikanten, der han satte seg og passet på
åkeren sin. Han ga ikke bort en eneste melon.

En dag spurte jeg ham: «Onkel, er det greit hvis jeg en gang kommer og
spiser så mange meloner jeg bare vil?» Uten å nøle svarte han: «Jada, selvsagt
kan du det!».

Jeg ba ungene samle seg: «De som har lyst på melon, må stille foran huset
mitt ved midnatt med en sekk hver.» Til avtalt tid ledet jeg dem til onkels
melonåker og sa: «Ikke bekymre dere om noe som helst! Ta en rad hver, og
plukk alt dere vil.» Med et gledeshyl stormet barna ut i åkeren, og på et øyeblikk
plukket de flere rader tomme. Den natten satt de sultne ungene fra nabolaget i
en kløvereng og spiste meloner til de små magene holdt på å sprekke.



Mat er kjærlighet ─ 16

Neste dag gikk jeg til onkels hus. Der var det et stort oppstyr, omtrent
som om noen hadde stukket noe inn i en bikube. Straks han så meg, kom han
seg som et lyn på beina og skrek: «Din slyngel, er det du som har gjort dette?
Er det ikke nettopp på grunn  av deg, din kjeltring, at alt arbeidet med
melonåkeren har vært forgjeves?»

Uansett hvor mye han skjelte meg ut, mistet jeg ikke fatningen og sa:
«Onkel, du sa at det var greit å spise så mye jeg bare ville. Nabolagets unger
ville spise melon. Deres ønske var mitt ønske. Var det ikke da riktig å gi dem
en melon hver, eller skulle jeg absolutt ikke ha gitt dem noen?»

Da slo selv min skadelidende rasende onkel retrett og sa: «Ok, du har rett.»
Og slik endte det.
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M oon-klanen har sin opprinnelse i Nampyeong, nær Naju i Sør-
Jeolla fylke (ca. 32 mil sør for Seoul). Min tippoldefar Moon
Seong-hak hadde tre sønner. Den yngste av dem var min oldefar,

Moon Cheong-heul, som også hadde tre sønner: Chi-guk, Shin-guk og Yun-
guk. Chi-guk, min farfar, var eldstemann.

Han var analfabet. Han hadde verken gått på vanlig skole eller den tradisjo-
nelle landsbyskolen. Men han hadde en eksepsjonelt god konsentrasjonsevne og
lærte seg hele Samguk-ji (en kjent roman om de tre kongeriker i kinesisk
historie) utenat bare ved å høre noen lese den. Og det var ikke bare Samguk-chi
han kunne. Når noen fortalte noe interessant, lærte han det utenat og kunne
gjengi det ord for ord. Uansett hva det var, lærte han det utenat etter å ha hørt
det bare én gang. Min far tok etter farfar og kunne over 400 sider med salmer
utenat når han sang.

Min farfar var flink til å leve i tråd med det som var oldefars siste ønske ─ å
gi betingelsesløst til andre. Han klarte imidlertid ikke å ta vare på familie-
formuen. Det var fordi hans yngste bror, min fars onkel Yun-guk, lånte penger
med pant i familiens eiendom og tapte alt. Etter det fikk alle i familien et uhyre
tøft liv, men verken min farfar eller far bar nag til min fars onkel av den grunn.
De visste at han ikke hadde spilt eller sløst bort pengene. Han hadde sendt hele
beløpet han hadde lånt med eiendommen vår som sikkerhet, til Koreas
provisoriske eksilregjering i Shanghai. På den tiden var 70 000 won temmelig
mye penger, men grandonkel Yun-guk donerte det til den koreanske uavhengig-
hetsbevegelsen.

Grandonkel Yun-guk var utdannet prest fra den teologiske høyskolen i
Pyongyang og var en intellektuell, som også var flink i engelsk og kinesisk. Han
var pastor med ansvar for tre kirker inkludert Deokheung kirke i Deogeon

En tydelig veiviser i mitt liv
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kommune. Han var med på å utarbeide uavhengighetserklæringen i 1919
sammen med blant annet Choi Nam-seon. Da det ble klart at tre av de seksten
representantene for kristendommen kom fra Deokheung kirke, trakk min
grandonkel seg frivillig fra listen over nasjonale representanter. En av dem som
forble på listen, Lee Seung-hun, hadde sammen med grandonkel Yun-guk
opprettet Osan skole. Mens tårene rant, grep Lee begge hendene til min
grandonkel og ba ham å ta seg av sakene hans i tilfelle bevegelsen skulle
mislykkes, og han ble drept.

Da grandonkel Yun-guk var kommet tilbake til sitt hjemsted, trykket han
opp titusenvis med koreanske flagg og delte dem ut til de mange som strømmet
ut i gatene og ropte ut sin støtte for koreansk uavhengighet. 8. mars det året ble
han arrestert mens han ledet en uavhengighetsdemonstrasjon på høyden bak
Aipo kommunes kontor. Der hadde rektor og lærerne fra Osan skole samlet seg
sammen med folk fra Cheongju-distriktet: omtrent 2000 elever, 3000 fra
menighetene og 4000 andre. Han fikk en dom på to år og sonet i Euiju fengsel,
men allerede året etter ble han benådet og satt fri.

Det japanske politiet trakasserte ham imidlertid grovt. Han kunne derfor
ikke være lenge på ett sted. Han flyttet hele tiden på seg, og oppholdt seg på
forskjellige steder. Grandonkel hadde et stort arr på grunn av et stort, dypt sår
han hadde fått fordi det japanske politiet hadde torturert ham ved å kjøre et
bambusspyd inn i ham. Mørkeblå merker på begge beina og i siden viste hvor
han var blitt stukket med det skarpe spydet. Han fortalte oss at selv om han ble
torturert, ga han ikke opp, men holdt ut til siste slutt. Til tross for den grusomme
torturen fikk de ikke ett ord ut av ham. Derfor forsøkte de å vinne ham ved å
tilby ham stillingen som fylkesmann, på betingelse av at han trakk seg fra
uavhengighetsbevegelsen. I stedet for å si ja tordnet han mot dem med et argt
og truende uttrykk: «Tror dere at jeg vil ha et offentlig verv under tjuvepakk
som dere?»

Da jeg var omtrent seks–sju år gammel, bodde grandonkel Yun-guk hjemme
hos oss en kort stund. Noen soldater fra frigjøringshæren (basert i Mandsjuria),
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som hadde fått nyss om dette, var en gang og besøkte ham. De hadde ikke nok
penger til frigjøringskampen og kom for å be om hjelp. De hadde gått til fots
hele natten mens snøen lavet ned. Far trakk dynen over ansiktene til oss barna
for at vi ikke skulle våkne. Jeg var imidlertid allerede lys våken og ble liggende
med åpne øyne og ørene på stilker under teppet for å høre hva de voksne snakket
om. Den natten tok mor en høne og kokte nudler for å gi frigjøringssoldatene en
godbit.

Under dynen far hadde lagt over meg, pustet jeg minst mulig og spilte død
mens jeg lyttet. Jeg husker det som om det var i går, hva grandonkel sa: «Dør
du for ditt land, blir du velsignet.» Han sa også: «Selv om alt vi ser nå, er mørke,
kommer det garantert en strålende morgen.» På grunn av torturens ettervirk-
ninger følte han seg aldri helt bra, men stemmen var kraftig og klar.

Jeg følte medlidenhet med ham og kunne ikke slutte å tenke på det: «Hvorfor
måtte en så enestående mann som grandonkel i fengsel? Om vi bare hadde vært
sterkere enn japanerne, ville noe slikt aldri ha skjedd.»

For å unnslippe det japanske politiets trakassering dro grandonkel Yun-guk
hele tiden fra sted til sted. Vi mistet kontakten med ham, og jeg hørte ikke noe
mer om han før jeg var i Seoul i 1965. Et av mine yngre søskenbarn hadde en
drøm, der grandonkel dukket opp og fortalte: «Jeg er begravd i Jeongseon i
Kangweon fylke.» Da vi reiste til stedet han hadde beskrevet i drømmen, fant
vi ut at han var gått bort ni år tidligere. Alt som var igjen, var en gravhaug
overgrodd med ugress. Jeg sørget for at grandonkels levninger ble gravd opp og
flyttet til en grav i Paju i Kyeonggi fylke (rett sør for Panmunjeom på den 38.
breddegrad).

Etter frigjøringen fra Japan i 1945 skjelnet ikke kommunistpartiet i Nord-
Korea mellom prester og frigjøringsaktivister, men drepte dem alle uten
skrupler. For at han ikke skulle bli et problem for resten av familien, krysset
grandonkel den 38. breddegrad og fortsatte til Cheongseon. Ingen i vår familie
visste noe i det hele tatt om dette. Han klarte så vidt å skaffe seg et levebrød ved
å selge kalligrafipensler langt oppe i fjellene i Jeongseon. Vi ble fortalt at han
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senere opprettet en skole, der han underviste i kinesiske skrifttegn. Ifølge hans
tidligere elever likte han å komponere dikt spontant ved hjelp av kinesiske
skrifttegn. Elevene hans hadde samlet rundt 130 av disse diktene, inkludert dette:

Fred mellom nord og sør

For ti år siden forlot jeg mitt hjemsted og krysset grensen mot sør.
Tiden renner som vann i en elv og gjør håret mitt hvitt.
Jeg vil så gjerne dra tilbake til mitt hjemsted i nord,
men hvordan er det mulig?
Det  jeg ville skulle være et kort opphold hjemmefra, er blitt langt.

Sommeren er kommet, og jeg tar på meg
mitt hjemsteds ufôrede klær av hampefiber.
Jeg vifter med silkeviften, men er bekymret for
hva den nært forestående høsten bringer.
Dagen det blir fred mellom nord og sør, er nå ikke langt unna.
Dere barn som venter under takskjegget, slutt å engste dere altfor mye.

Selv om grandonkel Yun-guk kom bort fra resten av familien og levde på et
fullstendig fremmed sted i Cheongseon, var han hele tiden bekymret for sitt
land. Grandonkel etterlot seg også dette verset:

«Når du helt i begynnelsen setter deg et mål, må du love deg selv det edle
 og ikke tillate deg selv den aller minste selvinteresse.»

Grandonkel Yun-guks innsats i frigjøringsarbeidet ble anerkjent av
myndighetene etter hans død. I 1977 ble han således tildelt en pris fra Sør-
Koreas president og i 1990 «Fortjenstorden for nasjonens grunnleggelse». Selv
når problemene tårnet seg opp, levde han med en brennende kjærlighet til sitt
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land. Jeg resiterer rett som det er, de inspirerende diktene han skrev med et slikt
hjerte.

Jo eldre jeg blir nå om dagen, desto mer tenker jeg på grandonkel Yun-guk.
Hans tanker viste hvor bekymret han var for sitt land. Hvert eneste ord brenner
seg inn i mitt sinn. Jeg har lært medlemmene av Enhetsbevegelsen «Sangen om
Koreas geografi», som grandonkel Yun-guk selv skrev teksten til. Jeg føler alle
bekymringene mine forsvinne når jeg synger om hele Korea fra Paektufjellet i
nord til Hallafjellet helt i sør i en og samme sang. Jeg elsker den følelsen selv i
dag når jeg synger med medlemmene.

Sangen om Koreas geografi

Den koreanske halvøy stikker ut i Østen,
og  har en viktig plass blant tre land der.
I nord ligger Mandsjurias storstrakte vidder,
mot øst det dype, blå Østhavet (Japanhavet),
i sør Koreastredet med de mange øyene,
mot vest det dype Gulehavet.
Havene som omgir landet på tre sider, er fulle av sjømat,
tusenvis av arter fisk og skalldyr, vår skattkiste.

Lengst nord står det hellige Paektufjellet
det koreanske folk sies å stamme fra.
Det er kilden vannet i elvene Amnok (Yalu) og Tuman kommer fra.
De strømmer ut i havene i øst og vest
og danner en tydelig grense til Sovjetunionen (nå Russland).
Midt på halvøya i Kangwon fylke er Keumgangfjellet,
 Koreas stolthet blant verdens nasjonalparker.
På øya Cheju i det blå havet i sør ruver Hallafjellet,
et sikkert landemerke for fiskebåtene som kommer og går.

De fire slettene Taedong, Hangang, Keumgang og Cheonju
er skattkamre, som gir alle våre landsmenn mat og klær.
Fire steder med gruvedrift, Unsan, Sunan, Kaecheon og Chaeryeong,
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gir oss skatter fra jordens indre.
De fire byene
Kyeongseong (nå Seoul), Pyongyang, Taegu og Kaeseong
er vårt lands strålende sentrale steder.
De fire havnebyene Pusan, Weonsan, Mokpo og Incheon
er knutepunkter for handelsskip fra inn- og utland.

Med den store Kyeongseong stasjon (gammelt navn på Seoul
stasjon) som sentrum
strekker jernbanelinjene seg og knytter sammen
de to linjene Kyeongeui og Kyeongbu.
De to linjene Kyeongweon og Honam strekker seg mot nord og sør.
Jernbanelinjene er utbygd nok til å reise rundt hele Korea.
Våre byer er historiske steder,
som viser hvordan dynastiene kom og gikk.
Pyongyang er stedet der en hovedstad ble bygd.
Byens historie går 2000 år tilbake,
til tiden med konger som Tangun og Kija.
Kaeseong het Songdo før og var hovedstad i kongedømmet Koryeo,
grunnlagt av Taejo Wang Geon.
Kyeongseong (nå Seoul) ble for 500 år siden
stedet der kongedømmet Choseon under Huset Yi begynte.
Den 2000 år gamle kulturen ble løftet av kongedømmet Shilla,
grunnlagt av Pak Hyeok-keose i naturskjønne Kyeongju.
I Chungcheong har du en vidunderlig utsikt
over et landskap med fjell, elver og fosser.
Der finner du Buyeo, kongedømmet Paekches hovedstad,
et sted med historiske minner, skapt av den første kongen, Onjo.

Sønner av Korea, dere kommer til å bygge fremtiden.
Sivilisasjonens bølger slår inn fra de tre havene rundt dere.
Menn fra avsidesliggende fjellbygder, forbered dere!
Stå på med entusiasme fremover mot fremtidens verden!
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A v og til lånte min far bort penger og innså etter hvert at de ikke ville
bli tilbakebetalt. Likevel var han ikke særlig opptatt av å få dem
tilbake. Han betalte imidlertid alltid alt tilbake når han selv lånte et

beløp. Han holdt garantert det han hadde lovet, selv om han måtte selge
familiens ku eller en av husets pilarer for å klare det. Han sa alltid: «Du påvirker
ikke sannheten med smålige lurerier! Det som er sant, er ikke prisgitt knuslete
lurendreieri. Har man oppnådd noe ved hjelp av revestreker, vil det bare ta noen
år før det blir avslørt.»

Min far hadde en flott fremtoning. Han var dessuten virkelig sterk, såpass at
han kunne ta lange skritt opp trappene selv når han bar en sekk med ris. Det er
fordi jeg har arvet fars fysiske styrke, at jeg helt til nå, i en alder av nitti år, har
kunnet reise rundt i verden og holde på med alle aktivitetene.

Også min mor var et enestående menneske. Hun var en usedvanlig dyktig
kvinne. Blant salmene likte hun spesielt å synge «Høy’re grunn» (Nr. 339 i
Metodistkirkens salmebok – Higher Ground på engelsk). Jeg har ikke bare arvet
hennes panne og runde hode, men også hennes direkte og energiske
personlighet. Jeg er dessuten usedvanlig sta. Som mor, så sønn, kan man derfor
trygt si.

Som spebarn ble jeg kalt «Han som gråter en hel dag». Det var fordi jeg
kunne holde det gående så lenge når jeg først hadde begynt. Når jeg virkelig
brast i gråt, gråt jeg så høyt at alle som sov, våknet og kom ut for å se om det
hadde skjedd noe forferdelig. Jeg satt heller ikke stille når jeg gråt, men hoppet
rundt i rommet og lagde så mye oppstyr at jeg slo meg overalt, begynte å blø

En sta gutt
som alltid holder ord og aldri gir opp
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både her og der og etterlot meg blodflekker rundt om i rommet. Fra jeg var liten,
hadde jeg slikt et fryktelig temperament.

Når jeg først hadde bestemt meg for noe, ga jeg meg aldri, selv om det
medførte at jeg brakk et bein. Selvsagt var dette før jeg kom til skjells år og
alder. Jeg ville stå på mitt, selv om jeg tydeligvis hadde gjort en bommert, og
min mor lot meg få høre det. Jeg ville trosse henne og si: «Nei, absolutt ikke!»
Hvis jeg hadde innrømmet at jeg hadde gjort en feil, ville problemet ha vært ute
av verden, men jeg ville heller dø enn å la de ordene slippe ut av min munn.

Min mor hadde imidlertid også en sterk personlighet. Hun kunne gi meg på
pukkelen og si: «Hvordan kan du unnlate å svare når dine foreldre tydelig ber
deg om det?» En gang slo hun meg så mye at jeg besvimte og falt så lang jeg
var, men selv ikke da ga jeg meg. Da begynte hun å gråte sårt der rett foran meg.
Selv da jeg så henne slik, ville jeg ikke innrømme at jeg hadde gjort noe galt.

Min konkurransementalitet var like sterk som min stahet. Uansett hva saken
gjaldt, kunne jeg ikke fordra å tape. Dette var så tydelig at de voksne i nabolaget
bekreftet det og sa: «Når guttungen med små øyne fra Osan-familien sier noe,
da gjør han det.» Jeg husker ikke hvor gammel jeg var da dette skjedde, men en
gutt ga meg en på nesen, så jeg blødde kraftig, før han stakk av. Hver dag en hel
måned etter det stilte jeg meg opp foran huset hans og ventet på ham. Til slutt
kastet foreldrene hans inn håndkledet, ga meg en unnskyldning og til og med en
kurv med riskaker. Da de voksne i landsbyen så det, ble de helt målløse.

Jeg var imidlertid ikke ute etter å vinne med en urimelig hardnakkethet. Jeg
var litt av en kraftplugg og var mye større og sterkere enn de andre guttene på
min alder. I landsbyen var det ingen som kunne måle seg med meg i håndbak.
En gang tapte jeg mot en kar som var tre år eldre enn meg. Det gjorde meg så
fullstendig irritert at det ikke var til å holde ut. Hver kveld gikk jeg opp i åsen
og trente opp styrken ved å rive barken av et akasietre. Etter hele seks måneder
med trening slo jeg ham suverent.

I vår slekt er mange barn kommet til verden i hver eneste generasjon. Jeg
hadde en eldre bror, tre eldre og tre yngre søstre. Etter Hyo-seon, min yngste
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søster, hadde jeg fire yngre søsken, men de døde alle som småbarn. Alt i alt satte
min mor tretten barn til verden, men fem fikk ikke vokse opp. Dét må virkelig
ha vært tungt for henne. Det var slett ikke noen lett oppgave å oppdra så  mange
barn når man langt fra var velstående. På den tiden da jeg vokste opp, var det
virkelig bra å ha mange søsken. Når vi kalte sammen våre søsken, søskenbarn
og tremenninger, var det ikke noe vi ikke var i stand til å gjøre. Nå etter at så
mange år er gått, føler jeg imidlertid at jeg er den eneste igjen i hele verden.

På slutten av 1991 avla vi Nord-Korea en kort visitt. Det var gått så mye som
48 år siden jeg sist var på hjemstedet jeg hadde forlatt. Derfor var mange av
mine søsken og min mor allerede gått bort. Bare en storesøster og en lillesøster
levde fortsatt. Min eldre søster, som hadde tatt seg av meg som en mor da jeg
var liten, var nå blitt en mer enn sytti år gammel bestemor. Min så søte
lillesøster var allerede over seksti, og ansiktet hennes var fullt av rynker. Da vi
var små, ertet jeg henne stadig vekk. «Hei, Hyo-seon! Du kommer sannsynlig-
vis til å bli gift med en dust med bare ett øye,» sa jeg og skyndte meg unna. Hun
kom løpende etter meg og ropte: «Hva er det du sier? Hvordan kan storebror
vite det?» Hun hamret løs på ryggen min med de små knyttnevene sine.

Året hun ble sytten, skulle hun treffe en ung mann på et møte arrangert av
en av våre tanter, for å se om han kunne være en god mann å gifte seg med. Hun
sto opp tidlig den dagen, kjemmet håret pent og pudret ansiktet sitt fint. Hun
gjorde huset rent både innvendig og utvendig og ventet på den unge
ektemannskandidaten. Jeg ertet henne: «Hyo-seon! Er du så ivrig etter å bli
gift?» Det pudrete ansiktet hennes ble rødt, og hun så virkelig nydelig ut.

Det er nå gått nesten tjue år siden jeg besøkte Nord-Korea, og storesøster,
som gråt så sårt da vi møttes, er også gått bort. Det er bare lillesøster igjen. Det
føles så smertefullt, som om jeg går i oppløsning innvendig.

Jeg var flink med hendene og strikket sokker og forskjellige plagg til meg
selv. Når det ble kaldt, var det ikke noe problem for meg å strikke meg selv en
lue jeg kunne bruke. Min fingerferdighet var bedre enn jentenes; jeg viste til og
med mine eldre søstre noen strikketips. Skjerfet til Hyo-seon var det jeg som
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hadde strikket til henne. Hendene mine var store og tykke som bjørnelabber,
men jeg likte også å sy og laget undertøy til meg selv. Jeg tok fram en rull med
bomullsstoff, brettet et stykke langs midten og klippet det etter mønster. Når jeg
så sydde det, ble sluttresultatet et plagg som passet meg perfekt. Jeg lagde også
tradisjonelle koreanske beoseon-sokker til min mor. Hun likte dem så godt at
hun utbrøt: «Neimen, du store min! Jeg trodde vår sønn nummer to bare drev
med skøyerstreker, men disse passer jo mammas føtter veldig bra!»

På den tiden måtte man forberede et stykke vevd bomullsstoff når man
hadde planer om å gi sin datter bort i ekteskap. Fra rå bomull valgte mamma ut
fibre og plasserte dem på hjulrokken og fikk på den måten bomullsgarn. På
Pyeongan-fylkets dialekt kaltes det «tokkaengi». Hun hadde tjue tråder i
bredden på vevstolen og kunne veve tolv-tretten stykker med bomullsstoff når
hun først var i gang. Når barna giftet seg en etter en, sendte hun hver gang med
bomullsstoff mykt og vakkert som silke. Hun hadde laget det selv med sine ru
hender. Hun var så rask med hendene at hun klarte å veve ti til tjue stykker
«tokkaengi»-stoff på én dag, der andre måtte nøye seg med tre eller fire. Da hun
hadde det virkelig travelt med å forberede alt til en av mine eldre søstres
bryllup, vevde hun en hel rull på én dag. Når hun virkelig bestemte seg for å
gjøre noe, fikk hun det raskt unnagjort. Jeg har uten tvil fått den samme
utålmodige personligheten som min mor. Også jeg gjør ofte ting raskt, samme
hva det er.

Siden jeg var liten, har jeg nytt å spise allslags mat. Som barn likte jeg å spise
mais, rå agurk, rå poteter og rå belgfrukt. På gården min mor kom fra, ca. åtte
kilometer fra huset vårt, så jeg en krypende urtevekst, som strakte seg utover.
Jeg spurte hva det var, og ble fortalt at det var «jigwa». I den landsbyen ble
søtpoteter kalt «jigwa». De gravde opp en og dampkokte den for meg. Jeg satte
tennene i den, og den smakte så godt at jeg fikk en kurv med søtpoteter med meg
tilbake. Jeg spiste alt selv. Fra året deretter, så lenge det var søtpotetsesong,
kunne jeg ikke være borte mer enn tre dager fra gården der min mors slektninger
bodde, før jeg løp dit. «Mamma! Jeg tar meg bare en liten tur  og er snart
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og er snart tilbake,» sa jeg og løp de åtte kilometerne i ett strekk uten pause. Vel
fremme ble det spist søtpoteter før jeg la på vei hjem igjen.

På hjemstedet mitt var mai en kritisk tid for folks potetlagre. Vi spiste poteter
hele vinteren til utpå våren. Da kunne vi høste byggkornet. Nettopp den
overgangstiden var en kritisk tid. Hvis potetlagrene gikk tomme før bygghøsten
begynte, ble det sult. Vi spiste ikke den fine typen byggryn som er vanlig nå om
dagen, men helgryn, men det var godt likevel. Vi lot de hele grynene ligge i bløt
i vann i to dager før vi kokte dem. Av og til når vi spiste, prøvde jeg å knuse
dem under skjeen, men de spratt bare unna som sandkorn. Når vi blandet dem
med rød kochudjang (tykk gjæret saus laget av rød chilipepper, ris, salt og
soyabønnepuré) og tok en hel munnfull, da kom byggrynene hele tiden ut
mellom tennene. Derfor husker jeg fremdeles hvordan vi spiste slik mat med
munnen tett lukket.

Vi fanget og spiste også mange grønne trefrosker. På landsbygda før i tiden
når barna fikk meslinger eller ble syke og begynte å se skranglete ut, da lot man
dem få spise slike frosker. Vi fanget tre eller fire feite, svære frosker med mye
kjøtt på lårene, pakket dem inn i gresskarblader og stekte dem. Da ble de møre
og virkelig velsmakende, som om de var blitt dampkokt i en riskoker. Når vi
først er inne på velsmakende godbiter, kan jeg ikke unnlate å nevne spurvekjøtt
og fasankjøtt. Vi stekte og spiste selvsagt også mye vadefugl, som fløy omkring
på markene med sine karakteristiske lyder, og de nydelige prikkede eggene til
fjellfugler. Når jeg vandret omkring i fjell og mark, oppdaget jeg at der ute i
naturen var det en overflod av ting man kan spise, gitt oss av Gud.
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Er du glad i naturen, kan du lære av den

E t trekk ved min personlighet var å ikke være fornøyd før jeg visste noe
om alt jeg så rundt meg. Bare når jeg hadde undersøkt noe, kunne jeg
gå videre til noe annet. Jeg hadde ikke til vane å gjennomgå noe

overfladisk uten å forstå hva som lå bak. Når jeg ble nysgjerrig på hva navnet
på en åskam var, eller hva som fantes der oppe, måtte jeg absolutt dra opp dit
for å se. Selv som liten gutt hadde jeg vært oppe på alle åsryggene og tatt i
øyesyn alt som lå innenfor en radius på åtte kilometer rundt nabolaget vårt. Jeg
utforsket til og med hva som lå bak åsene. På den måten, når jeg så en åskam
ligge badet i lyset fra morgensolen, kunne jeg lett danne meg et bilde i hodet av
hva som befant seg der. Jeg mislikte å rette blikket mot steder jeg ikke visste
noe om. Jeg måtte vite noe om alt det jeg så, og selv det som lå bakenfor det.
Hvis ikke, følte jeg meg ubekvem, og det kunne jeg ikke fordra.

Derfor fantes det ikke den blomst eller det tre jeg ikke hadde tatt på og tatt i
øyesyn på mine turer rundt om i åsene. Jeg var imidlertid ikke tilfreds med å
bare se på noe. Samme hva det var, blomster eller trær, måtte jeg bli nærmere
kjent med det ved å ta på det, lukte på det og putte det i munnen og tygge på det.
Det duftet, føltes og smakte så godt at selv om noen hadde bedt meg å stikke
nesen godt ned i skogen hele dagen, ville jeg gladelig ha gjort det. Så snart jeg
var kommet ut døren hjemme, var enhver tanke på å dra hjem igjen som blåst
bort, der jeg løp omkring i fjell og mark. Så glad var jeg i naturen. Selv når solen
gikk ned, og det begynte å skumre, ble jeg ikke redd.

Når mine eldre søstre skulle ut og plukke viltvoksende spiselige urtevekster,
var det jeg som ledet an når vi gikk opp i åsene, og med selve sankingen. Takket
være denslags erfaring er det lett for meg å fastslå hvilke planter som er gode
og næringsrike. Blant de mange sortene liker jeg godt sseumbagwi (purketistel
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─ viltvoksende urtevekst med lange grønne blader, som smaker litt bittert). Når
du tilbereder denne urten med krydret soyasaus og har det opp i en bolle med
bibimbap (kokt ris toppet med sesongens grønnsaker og eventuelt egg eller
kjøtt) med chilipepperpasta, da smaker det aldeles fortreffelig. Når du spiser
sseumbagwi, må du holde pusten med en gang du putter bladene i munnen,
akkurat lenge nok til at den bitre smaken blir borte, og den søte smaken kommer
fram.

Jeg likte også godt å klatre i trær. Hovedsakelig klatret jeg opp og ned det
svære 200 år gamle kastanjetreet utenfor huset vårt. Hvor godt likte jeg ikke den
forfriskende storslagne utsikten fra toppen! Derfra kunne vi se langt, helt til
utkanten av landsbyen. Når jeg først hadde klatret opp dit, tenkte jeg ikke på å
komme ned igjen. Av og til ble jeg der oppe til midnatt. Da fikk ikke min yngste
storesøster sove. Hun kom ut og lagde mye oppstyr over hvor farlig det var, for
å få meg ned: «Yong-myeong, kom for Guds skyld ned! Det er sent på natt! Du
må komme inn og sove!» Svaret var: «Hvis jeg blir søvnig, kan jeg godt sove
her!»

Hva storesøster enn sa, ble jeg sittende på min gren i kastanjetreet og rørte
meg ikke av flekken. Da holdt hun det ikke ut lenger og ble rasende. Hun ropte
oppgitt: «Kom ned med én gang, din apekatt!» Jet vet ikke, men kanskje er det
fordi jeg er født i apens år, at jeg var så glad i å klatre i trær. Når det hang
grupper med piggete kastanjekapsler på treet, løp jeg rundt og ga dem en
plutselig dytt ved hjelp av en avbrukket gren. Da falt kastanjekapslene med et
klask i bakken. Jeg hadde det ordentlig gøy med å leke på den måten og synes
virkelig synd på nåtidens barn, som ikke får oppleve denslags ablegøyer.

Også fuglene som fløy fritt omkring oppe på himmelen, var noe jeg var
interessert i. Av og til når jeg så en prektig vakker fugl komme flygende, var jeg
nysgjerrig på hvordan hannen og hunnen så ut, og observerte og studerte dem
nøye. På den tiden fantes det ingen bøker som ga oss informasjon om
forskjellige slags trær, urter og fugler. Derfor var det ingen annen mulighet enn
å selv observere noe nøye for å få et detaljert bilde. Det var vanlig at jeg gikk
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glipp av måltider fordi jeg gikk rundt fra sted til sted oppe i åsene for å finne ut
hvor trekkfuglene dro.

En gang lurte jeg på hvordan skjæra la egg. Morgen og kveld klatret jeg en
tur opp i et tre der skjæra hadde reir, for å se. Så godt som hver dag var jeg på
besøk oppe i treet og fikk virkelig se skjæra legge egg. Jeg ble til og med venn
med den. Til å begynne med, så snart den fikk øye på meg, ga den fra seg sitt
karakteristiske høye, hese skrik og skjente på meg, men til slutt lå den helt stille
når jeg kom.

Selv insektene i gresset rundt om i nabolaget var venner med meg. Hvert år
på sensommeren lød sangen fra sangsikadene fra toppen av kakitreet utenfor
rommet mitt. Hele sommeren hadde vi hørt den konstante intense lyden fra de
vanlige sikadene så det gjorde vondt i ørene. Når lyden plutselig stoppet, og
sangsikadene begynte med sin sang, kan det ikke beskrives hvor takknemlige vi
var. Sangen deres bar budskap om at den varme og fuktige sommeren snart ville
ta slutt, og at den kjølige høsten var på vei.

Når jeg hørte sangsikadene synge, så jeg opp i kakitreet og tenkte: «Selvsagt
hvis de først skal synge, må de vel gjøre det fra et så høyt sted skal alle i
nabolaget høre det og sette pris på det. Hvem ville vel høre det hvis sikadene
plasserte seg på et lavtliggende sted og sang der?»

Det gikk imidlertid snart opp for meg at både de vanlige sikadene og
sangsikadene synger for kjærlighetens skyld. Alle lydene de laget, var
utelukkende for å lokke til seg en make. Da jeg forsto  det, kom det av seg selv
et smil på min munn når jeg hørte lydene fra insekter. Jeg tenkte: «Åja, dere
lengter etter kjærlighet, ikke sant? Syng i vei av full hals og finn dere en flott
make!»

Slik ble jeg venn med alt det levende i naturens verden. Litt etter litt fikk jeg
øynene opp for hvordan vi kunne dele med hverandre det som lå oss på hjertet.

Det var bare ca. fire kilometer fra huset vårt til Gulehavet. Det lå nært nok
til at vi tydelig kunne se det ved bare å gå litt opp i høyden. Langs den smale
veien ned til havet lå det mange små vanndammer etter hverandre, og mellom
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dem rant det en liten bekk. Jeg lette gjennom dammene, som luktet av
stillestående vann, og var flink til å fange ål og gjørmekrabbe. Jeg romsterte
rundt på allslags steder og prøvde å fange fisk. Derfor visste jeg godt hvor det
fantes forskjellige typer fisk. Det ligger i ålens natur å ikke ville bli sett. Av den
grunn smyger den seg inn i hull og åpninger. Den kjører hodet inn i hullet, men
får vansker med å få hele kroppen inn, slik at halen alltid stikker litt ut. Når jeg
så noe som lignet på en hale, grep jeg fatt i den og trakk ålen ut uten problemer.
Ålen kan ligge lenge i skjul med halen stikkende ut på steder som ligner på
krabbehull. Når vi hadde gjester som sa de gjerne ville spise dampet ål, var det
ikke noe problem for meg å løpe hele veien de sju kilometerne fram og tilbake
og hente noe sånt som fem åler til hver gjest. Når det var sommerferie, kunne
jeg hele tiden bringe hjem over 40 åler om dagen.

Det var bare én ting jeg ikke likte, og det var å sørge for at kua fikk noe å
spise. Når far ba meg om det, tok jeg den til et jorde i nabolaget rett overfor vårt
og tjoret den der før jeg stakk av. Når jeg hadde løpt rundt en god stund, ble jeg
bekymret for kua og dro tilbake for å se hvordan det gikk. Den sto fortsatt
bundet der slik jeg hadde forlatt den. Selv om det gikk timesvis, og ingen dukket
opp og ga den noe å spise, rautet den bare: «Møøøøø!» Når jeg hørte rautingen
i det fjerne, følte jeg meg nedslått og begynte å bekymre meg: «Den kua! Hva
skal jeg gjøre med den?» Dere kan sikkert forestille dere hvordan jeg følte meg
når jeg lot som jeg ikke hørte den sultne kua, som rautet for at jeg skulle
komme. Når jeg kom for å hente den sent om kvelden, var den likevel ikke sint
på meg eller ville spidde meg på hornene, men så glad ut. Når jeg ser ei slik ku,
tenker jeg at også vi mennesker burde være som ei ku når vi står overfor de store
målene i livet. Vent tålmodig og tillitsfullt på det riktige tidspunkt. Da kommer
det noe godt din vei.

Hjemme hadde vi en hund jeg virkelig var glad i. Den var så smart at når det
led mot tiden da jeg kom hjem fra skolen, ville den komme meg i møte mens
jeg fremdeles var et godt stykke hjemmefra. Den var alltid så glad over å se
meg, og jeg kjælte bestandig med den med min høyre hånd. Selv om den av og
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til kom over på min venstre side, kom den alltid raskt tilbake på høyresiden
igjen og strøk ansiktet sitt mot meg. Da klappet jeg hunden på hodet, kjælte med
den og strøk den nedover ryggen. Hvis jeg ikke gjorde det, ville den klynke og
jamre seg og løpe i sirkler rundt meg hele veien hjem.

«Din lille kjeltring!» ropte jeg. «Også du vet jammen hva kjærlighet er! Så
du liker det da?»

Til og med dyrene vet alle hva kjærlighet er. Har du observert hvordan ei
høne ruger på eggene sine for at det skal klekkes ut kyllinger? Hun sitter på
eggene hele dagen med et årvåkent blikk og tramper med foten for at ingen skal
komme nær. Selv om jeg visste godt at høna mislikte det, gikk jeg når det enn
måtte være, inn og ut av hønsehuset. Når jeg gikk inn, skjøt hun resolutt hodet
fram og stirret bistert på meg. Heller ikke jeg vek unna, men stirret skarpt
tilbake på henne. Etter at jeg hadde vært inn og ut av hønsehuset noen ganger,
lot imidlertid høna som om hun overhodet ikke så meg. Fordi hun passet på
eggene, hadde hun likevel klørne ute og nervene i høyspenn. Minst én gang så
det ut som om hun ville komme farende og hakke løs på meg, men på grunn av
eggene kunne hun ikke forlate plassen sin, bare ligge der og være engstelig. Jeg
gikk bort til henne bare for å se hva som skjedde hvis jeg løftet litt på fjærene
hennes, men selv da rørte hun seg ikke av flekken. Selv om hun mistet alle
fjærene på undersiden, voktet hun og lå på eggene helt til kyllingene ble født.
På den måten fikk hennes kjærlighet henne til å være fullstendig ett med eggene.
Derfor har ei høne som ruger, så stor autoritet  at selv ikke hanen kan gjøre som
den selv vil. Det er som om hun er i besittelse av en autoritet all verdens høye
konger har gitt henne, som om hun kan si: «Hvem som helst her i verden som
prøver å røre eggene mine, skal ikke slippe unna med det!»

På samme måte som det er kjærlighet som får ei høne til å ligge på eggene
og beskytte dem, ser vi kjærlighet når en gris får unger. Jeg fulgte ei purke rundt
og fulgte nøye med. Da den gryntet høyt og gjorde et krafttak, sklei det en unge
ut og falt på bakken.  Så kom det enda et grynt og en ny kraftanstrengelse.
Dermed kom det enda en grisunge til syne. Slik er det med katter og hunder



Mat er kjærlighet ─ 33

også. Når de små ungene, som ikke engang hadde åpne øyne, kom til verden,
ble jeg så glad at det automatisk kom et smil på munnen min.

Det var imidlertid virkelig trist å se dyr dø. Ikke så langt fra landsbyen vår
var det et slaktehus. Når ei ku ankom der, dukket det en slakter opp et eller annet
steds fra. Med et bang slo han kua i hodet med en jernhammer så stor som en
underarm. Den svære kua segnet om, og i neste øyeblikk ble den flådd og fikk
beina skåret av. Liv er imidlertid seigt og utholdende. Selv etter at beina var
kuttet av, fortsatte stumpene som var igjen, å dirre. Da jeg så det, strømmet
tårene på. Jeg strigråt.

Helt siden jeg var liten, har jeg vært litt annerledes enn andre. Som om jeg
hadde overnaturlige evner, kunne jeg forstå ting ganske godt som andre ikke
forsto. Når jeg helt fra barndommen av sa at det kom til å regne, slo det til hver
gang. Jeg kunne sitte hjemme og si: «I dag er en viss gammel herremann i
landsbyen der oppe syk.» Det stemte hver gang. Derfor var jeg, fra jeg var sju
år gammel, bestemann på hjemstedet til å gi råd om hvem man burde gifte seg
med. Hvis man kom til meg med to bilder ─ ett av brud og ett av brudgom ─
visste jeg alt. Noen ganger sa jeg: «Dette ekteskapet vil det gå dårlig med.» Hvis
de giftet seg likevel, ble ekteskapet totalt mislykket og gikk i oppløsning. Jeg
har fortsatt med å si hvem som passer godt sammen, helt til jeg nå er nesten nitti.
Av den grunn vet jeg alt om noen selv om jeg bare raskt ser hvordan
vedkommende sitter, eller hvordan han eller hun smiler.

Når jeg virkelig konsentrerte tankene mine, kunne jeg vite hva mine eldre
søstre holdt på med akkurat da. Når jeg fokuserte sinnet mitt og forsøkte å
konsentrere meg, «så» jeg alt. Derfor er det forståelig at selv om mine eldre
søstre var glad i meg, var de samtidig redd meg. Jeg kjente jo til alle
hemmelighetene deres.

Dette kan se ut som usedvanlige overnaturlige evner, men egentlig er det
ikke noe å være spesielt forbauset over. Selv maur, som vi ser på som
ubetydelige skapninger, vet når det blir regnvær, og kommer seg i trygghet i
tide. Også vi mennesker burde på forhånd vite hvilken vei vi må gå. Å vite det
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er egentlig ikke så vanskelig.
Hvis du studerer et skjærereir nøye, kan du forstå hvilken retning vinden

kommer fra. Når det ser ut til at den kommer fra en viss retning, lager skjæra
med en gang åpningen på motsatt side av reiret. Den plukker opp kvister med
nebbet og fletter dem sammen på et intrikat vis. Deretter plastrer den redet både
oppe og nede med jord og leire den frakter i nebbet, for at regnvann ikke skal
komme inn. En etter en dytter skjæra kvister på plass slik at de alle peker samme
vei. Slik lager den noe som ligner på et takskjegg, slik at den får regnvannet til
å renne bare i én retning. Selv skjæra har den nødvendige visdom til å holde seg
selv i live. Er det ikke da naturlig at også vi mennesker har den slags evner?

Når jeg ble med min far til kvegmarkedet, hendte det at jeg sa: «Far, det er
noe feil med den kua. Ikke kjøp den. På ei ku bør nakken se bra ut, og den bør
ha sterke og sunne forbein. Ryggen må være fast og fin. Den kua er ikke slik!»

Ei ku jeg sa noe sånt om, ble ikke solgt. Da spurte min far meg: «Hvordan
vet du det?» Jeg svarte: «Jeg lærte det allerede mens jeg var i mammas mage.»
Selvsagt var det bare noe jeg sa, grepet ut av løse luften.

Når du er glad i ei ku, forstår du den. Den sterkeste kraft i verden er
kjærlighet. Det mest fryktinngytende er mental konsentrasjon. Hvis du kan roe
deg ned og fokusere ditt sinn, fins det et sted dypt der inne der du finner den
store roen. Du må la ditt sinn finne fram til det stedet. Når ditt sinn kommer dit,
og du går til sengs, da vil du våkne opp med et klart og følsomt sinn. Hvis du
akkurat da jager bort de forskjellige tankene dine og fokuserer ditt sinn, da blir
alt lett oppfattelig. Hvis du har dine tvil, forsøk nå med én gang! Alle levende
skapninger i denne verden vil gjerne dit de blir elsket mest. Derfor er det ikke
riktig å eie eller forvalte noe du ikke virkelig elsker. Ergo vil du en dag bli nødt
til å gi det fra deg.
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N år jeg er ute i skogen, blir mitt sinn renset. Raslingen av bladene på
et tre, lyden av vinden som blåser gjennom sivet, froskene som
kvekker fra en dam ─  du hører bare lydene fra naturen og lar ikke

en eneste tanke utenfra forstyrre. Når du der og da «tømmer» ditt sinn
fullstendig og tar imot naturen med hele ditt vesen, da er ikke naturen og du
atskilt fra hverandre. Naturen kommer inn i deg og blir fullstendig ett med deg.
Det øyeblikket grensen mellom naturen og deg blir borte, føler du en så dyp
glede. Naturen blir deg og du naturen.

Hele mitt liv har jeg satt slike opplevelser høyt. Selv nå, når jeg lukker
øynene, går jeg inn i en tilstand der jeg blir ett med naturen. Noen omtaler til og
med dette som en tilstand der ens jeg blir opphevet, og anatman-begrepet i
buddhismen går da også ut på at mennesket ikke har noen egen individuell sjel.
Men ettersom naturen kommer inn i meg og slår seg ned i meg når jeg når
punktet der jeg er blitt fullstendig «tømt», er dette i virkeligheten en tilstand
som er noe mer enn opphevelsen av ens jeg. I den tilstanden lytter jeg til lydene
som naturen serverer meg ─ lyden fra furutrærne, lyden fra insektene i gresset.
På den måten blir vi venner. Selv uten å treffe noen fra en landsby, kunne jeg
vite hva slags mentalitet de som bodde der, hadde. Jeg gikk ut på landsbyens
jorder og tilbrakte natten der. La jeg øret inn mot kornvekstene og hørte nøye
på hva de fortalte meg, lærte jeg landsbyen å kjenne. Jeg forsto om de sukket
tungt eller hadde det muntert. Da kunne jeg vite hva slags mennesker det var i
landsbyen.

Jeg  var  inn  og  ut  av  fengsel,  i  SørKorea, USA  og ─  hva  verre  var ─  i
Nord-Korea. Grunnen til at jeg ikke, som de andre innsatte, ble fortvilet eller lot
hardkjøret gå inn på meg, var helt og holdent at jeg kunne lytte til vinden der

Å snakke med insektene i gresset
om universet
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Du lurer sikkert på hva i all verden man snakker med insektene om, men selv
i ett enkelt lite sandkorn finner du vår store verdens prinsipper. Selv i ett enkelt
støvkorn som svever rundt i luften, finner du det uendelige universets harmoni.
Alt som eksisterer rundt oss, ble til på grunn av en kombinasjon av krefter med
en ufattelig kompleksitet. Kreftene har dessuten et nært forhold til hverandre.
Ikke en eneste ting av alt det som eksisterer i vårt store univers, ble tenkt ut og
skapt uten at Guds hjerte var involvert. Selv blafringen av et enkelt blad på et
tre har universets åndedrag i seg.

Fra jeg var liten, løp jeg rundt i fjell og mark og fikk i gave den dyrebare
evnen til å leve i samklang med naturens lyder. Alt i naturen skaper en eneste
stor symfoni med en enestående og vakker lyd. Ikke en eneste en ekskluderes
eller ignoreres. Dermed skapes det en uovertruffen harmoni. Når jeg enn havnet
i vansker, var naturen som balsam for min sjel. Hver gang jeg ble dypt fortvilet
over et tilbakeslag, fikk naturen meg på rett kjøl igjen.

Barn som vokser opp i storbyer nå om dagen, får ikke engang anledning til
å bli kjent med naturen. Å utvikle sin følsomhet for naturen er imidlertid
viktigere enn å tilegne seg kunnskap. Hva er vitsen i å få unge med en redusert
følsomhet og uten dype opplevelser med naturen til å ta universitetsutdannelse?
Alt som skjer, er at de unge får en oppstykket kunnskap fra her og der og blir
ikke bare individualister, men i tillegg materialister som forguder materielle
ting.

Vi må føle hvordan duskregnet om våren er forskjellig fra regnet som
plasker ned om høsten. Det er ikke før du vet hvordan du fryder deg over å være
i samklang med naturen, at du kan si du har en god karakter. En enkelt løvetann,
som blomstrer i veikanten, er mer dyrebar enn all verdens gull. Du må ha et sinn
som vet hvordan man elsker naturen og sine medmennesker. Et menneske som
verken elsker naturen eller sine medmennesker, er ute av stand til å elske Gud.
Alt Gud har skapt utenom mennesket, er vesener som på en symbolsk måte
representerer Skaperen. Mennesket derimot er et konkret vesen, som ligner på
Gud. Det er bare de som vet hvordan man elsker alt i naturen, som er i stand til
å elske Gud.
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Jeg løp imidlertid ikke bare rundt i fjell og mark og hadde det gøy. Jeg hjalp
også min eldre bror og jobbet hardt på gården. Hver årstid er det mange
forskjelllige arbeidsoppgaver som må gjøres i et jordbrukssamfunn. Vi måtte
pløye rismarkene og åkrene. Risplantene måtte plantes om og ugress fjernes. Av
all ugressplukkingen var det mest slitsomt å rydde hirseåkrene. Etter at vi hadde
sådd frøene, måtte vi fjerne ugress fra furene i åkeren tre ganger. Da trengte man
mye energi. Hver gang vi var ferdig med en slik økt, klarte vi ikke å rette opp
ryggen på en stund.

Planter og dyrker man søtpoteter i leirjord, smaker de ikke godt. Hvis de
derimot blir sådd i en blanding av 1/3 leire og 2/3 sand, kan man høste de mest
velsmakende søtpoteter. For å dyrke mais var det best å gjødsle med avføring
fra mennesker. Derfor gjorde jeg også jobben å ta avføringen med hendene og
smuldre den opp ved hjelp av fingrene, slik at det ble til et slags pulver. Fordi
jeg hjalp til med gårdsarbeidet, begynte jeg helt naturlig å forstå hva som måtte
gjøres for å få gode bønner eller god mais, hva slags jord man burde plante
soyabønner i, eller hvilket jordsmonn som kreves for røde bønner. Jeg er en
bonde blant bønder.

Nord-Pyeongan fylke var et av de første stedene i Korea den kristne kultur
kom til. Det førte faktisk til at den dyrkede jorden allerede på 30- og 40-tallet
ble regulert i rette linjer. Når vi plantet om de små risplantene, tok vi en lang
stokk og lagde tolv merker på den, med lik avstand mellom dem. De markerte
hvor radene skulle gå. Vi holdt så stokken på tvers over rismarken og flyttet den
fremover, slik at to personer, som hver tok seks rader, kunne følge stokken og
se hvor de skulle sette risplantene.

Da jeg etter hvert kom sørpå, så jeg hvordan de strakk lange bånd over
rismarken. Ved hvert bånd var det dusinvis av mennesker som gikk fram og
tilbake, akkompagnert av plaskelyder, mens de plasserte de små risplantene.
Det så ganske tungvint ut. Jeg pleide å stille meg opp med beina på to
skulderbredders avstand fra hverandre og plantet fort. Det var nøkkelen til å
klare å tjene nok til å betale skoleutgiftene mine, selv om jeg bare satte ut
risplanter da det var sesong for det.
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Da jeg ble ni år, sendte min far meg til en tradisjonell landsbyskole i nabolaget
vårt. Der underviste en eldre mann oss i klassiske kinesiske tekster. Alt vi måtte
gjøre på skolen, var å lære en side i boken utenat hver dag. Konsentrerte jeg
meg, brukte jeg bare 30 minutter på å klare det. Kunne jeg stå foran læreren og
gjengi siden ordrett, var dagens studier slutt. Hvis den gamle læreren allerede
på formiddagen begynte på middagsluren sin, strøk jeg min kos og løp rundt i
fjell og mark. Jo lengre dagene jeg tilbrakte oppe i åsene, ble, jo mer fant jeg litt
etter litt ut hvor det fantes noe å knaske på. Og desto flere slike steder jeg fant,
desto mer ble det å spise. Slik ble ikke lenger måltidene noe problem. Hvorfor
trengte jeg da lunsj? Hvorfor trengte jeg da middag? Fra da av sluttet jeg å spise
lunsj hjemme.

På landsbyskolen leste vi den konfutsianske klassikeren «Analektene»
(Samtalene) og fra læren til den kinesiske filosofen Mengzi (Mencius). Vi lærte
også kinesiske skrifttegn, og jeg var ganske flink til å skrive dem. Fra jeg ble
elleve år, ba derfor læreren meg å vise barna hvordan de skulle skrive tegnene.
Egentlig ville jeg imidlertid heller gå på den vanlige skolen og ikke den
tradisjonelle landsbyskolen. Det virket som om det ikke var noen hensikt i å
studere Konfutse og Mengzi når andre lærte å lage fly. Det var april, og min far
hadde allerede forhåndsbetalt skolepengene for et helt år. Selv om jeg visste det,
hadde jeg bestemt meg for å slutte på landsbyskolen. Jeg klarte å overtale min
far. Jeg overtalte også min bestefar og til og med min onkel. På den tiden måtte
man gjennom en opptaksprøve for å kunne overføres til grunnskole. De som
ville ta den prøven, måtte først gå på en forberedende skole. Jeg fikk til og med
et av mine yngre søskenbarn med meg, og sammen begynte vi på Weonbong
privatskole og studiene for å komme inn på grunnskolen.

En ivrig student
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Jeg tok opptaksprøven året etter, da jeg fylte tretten, og begynte i tredje
klasse på Osan skole. Jeg hadde tatt fatt på grunnskolen mye senere enn de
andre elevene, men gjorde det så bra med studiene at jeg til og med kunne hoppe
over femte klasse. Osan skole lå åtte kilometer unna huset vårt, men jeg var ikke
borte fra skolen en eneste dag. Jeg gikk hele veien til fots, men kom alltid fram
til riktig tid. Hver gang jeg kom over en viss bakketopp, ventet de andre barna
på meg. Jeg gikk imidlertid så fort at det var vanskelig for de andre å holde tritt
med meg. Slik artet skoleveien i Nord-Pyeongan fylke seg. Den var litt
skummel ettersom den krysset noen åser der det skal ha dukket opp tigre.

Osan skole ble grunnlagt av Lee Seung-hun, en aktivist i den koreanske
uavhengighetsbevegelsen, og var en nasjonalistisk skole. Derfor ble det ikke
undervist i japansk, men ikke nok med det, det var absolutt forbudt å snakke
japansk. Jeg var imidlertid av en litt annen oppfatning. Jeg tenkte at skulle man
beseire fienden, måtte man forstå ham. Nok en gang tok jeg en opptaksprøve og
begynte i 4. klasse på Jeongju offentlige allmennskole. Der foregikk all
undervisning på japansk. Dagen før første fremmøte brukte jeg av den grunn
natten til et krafttak for å lære utenat tegnene i de to japanske alfabetene
katagana og hiragana. Jeg kunne ikke noe japansk fra før, men på bare femten
dager lærte jeg utenat alt som sto i lærebøkene  fra 1. til 4. klasse. Dermed
begynte jeg å forstå språket.

Takket være dette snakket jeg flytende japansk da jeg gikk ut av
allmennskolen. På dagen for avslutningsseremonien hadde jeg meldt meg som
frivillig til å holde en tale foran en forsamling der alle som hadde noe å si i
Jeongju by, var til stede. Det ble ikke noen gratulasjonstale, der jeg takket alle.
Jeg tok for meg hvordan den og den læreren var, problemer med måten skolen
ble drevet på, og hva slags besluttsomhet tidens ledere burde ha. Jeg holdt en
virkelig kritisk tale, der ordene rant ut av meg på japansk.

Foran forsamlingen, der politisjef, fylkesmann og ordfører alle var samlet,
sa jeg: «Japanerne må pakke sine saker og dra tilbake til Japan så snart som
mulig. Vi fikk dette landet i arv fra våre forfedre, og generasjon på generasjon
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av våre landsmenn må fortsette å tjene til livets opphold her!» Fra min fars
onkel Yun-guk har jeg arvet en ånd som uredd går løs på noe og sier det  ingen
andre får seg til å si. Dere kan tro de ble sjokkert! Da jeg kom ned fra podiet, så
jeg at alle satt der målløse, kritthvite i ansiktet.

Det skjedde ikke noe med meg den dagen, men problemene kom senere. Fra
den dagen registrerte det japanske politiet meg på listen over personer som
måtte overvåkes. De fulgte med på hva jeg gjorde, og gjorde livet surt for meg.
Da jeg senere ville dra til Japan og studere der, ville ikke politisjefen stemple et
skjema jeg trengte. Det ga meg ikke så rent få problemer. Han nektet å gi meg
sitt stempel fordi han anså meg for å være en ung mann man måtte holde øye
med og ikke kunne la dra til Japan. Til slutt hadde jeg en hissig diskusjon med
politisjefen og klarte å overtale ham. Det var på hengende håret, og bare etter
det kunne jeg komme meg over til Japan.





«For å skape en verden med fred har jeg reist til de fattigste og mest

avsidesliggende steder. Jeg møtte mødre i Afrika som bare kunne

se hjelpeløst på at barna døde av sult. Jeg møtte fedre i Sør-

Amerika som levde ved siden av elver fulle av fisk, men som ikke

var i stand til å  forsørge sine familier ved å fiske. Til å begynne med

var alt jeg gjorde, simpelthen å dele maten min med dem, men som

takk viste de meg sin kjærlighet.

Beruset av kjærlighetens kraft var neste skritt å plante og kultivere

skog. Vi fisket sammen for å fø de sultne barna. Trærne ble brukt til

å bygge skoler. Jeg fisket gladelig hele natten, selv om myggen bet

meg overalt. Jeg var lykkelig, selv om jeg sank til knes i søle, fordi

jeg kunne se fortvilelsens skygger forsvinne fra ansiktene til mine

medmennesker. [...]

Jeg ønsket meg ingenting bortsett fra kjærlighet og investerte hele

meg selv i å elske mine utarmede medmennesker. Til tider var

kjærlighetens vei så vanskelig at knærne ga etter  under meg, men

selv da følte jeg meg lykkelig i mitt hjerte, viet som jeg var til å elske

hele menneskeheten.

Selv nå er jeg fylt med en kjærlighet som jeg ennå ikke har vært i

stand til å uttrykke. Jeg presenterer denne boken med en bønn om

at denne kjærligheten vil bli som vann fra en fredens elv, som væter

all uttørket jord på sin vei til verdens ende.

I det siste har stadig flere mennesker prøvd å finne ut mer om meg.

For de nysgjerrige har jeg sett tilbake på mitt liv og oppriktig gjengitt

mine erindringer i denne boken.»

Fra forordet

Familieforbundet for verdensfred og enhet
2015


