


Przełożyła

Monika Skowron

Kr aina 
miŁości 

i z atr acenia



TyTUł oryGINałU: 
Land of Love and Drowning 

redaktor prowadząca: aneta Bujno
redakcja: ewa Popielarz
Korekta: Justyna Tomas

Projekt okładki: Ilona Gostyńska-rymkiewicz
zdjęcie na okładce: © alexannabuts (depositphotos.com)

Skład: skladigrafika@gmail.com

Copyright © 2014 by Tiphanie yanique

Copyright © 2017 for Polish edition by Wydawnictwo Kobiece, 
an imprint of ILLUMINaTIo łukasz Kierus

Copyright © for Polish translation by Monika Skowron

all rights reserved including the right of reproduction 
in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with riverhead Books, an imprint 
of Penguin Publishing Group, a division of Penguin random House LLC. 

Wszelkie prawa do polskiego przekładu i publikacji zastrzeżone. Powie-
lanie i rozpowszechnianie z wykorzystaniem jakiejkolwiek techniki ca-
łości bądź fragmentów niniejszego dzieła bez uprzedniego uzyskania pi-
semnej zgody posiadacza tych praw jest zabronione.

Wydanie I
Białystok 2017

ISBN 978-83-65506-24-5

ww w.w yd a w n ic t w o ko b ie c e .p l

Wydawnictwo Kobiece 
e-mail: redakcja@wydawnictwokobiece.pl 

Pełna oferta wydawnictwa jest dostępna na stronie  
www.wydawnictwokobiece.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
www.facebook.com/kobiece



5

WoLNoŚĆ  •  7

PrzyNaLeżNoŚĆ  •  141

MoJa WoLNoŚĆ  •  321

MoJa PrzyNaLeżNoŚĆ  •  377

zaToNIĘCIe  •  407

BoMBa  •  427

MIłoŚĆ  •  491

Słowo od  autork i   •  531

Podz iękowania   •  539

Słownik  od  t łumaczki   •  543

S p i S  r z e c z y

h

F r e e d o m

The greatest hazard to sailing in the Virgin  Islands— 

 if not in the whole  Caribbean—  was and is Anegada.

—DaviD a.  MelforD

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

S30

N31

9781594488337_LandOfLove_TX_p1-358.indd   1 07/05/14   9:41 PM



Największym niebezpieczeństwem 
żeglugi po Wyspach Dziewiczych 
– jeśli nie po całych Karaibach – 

była i jest Anegada.

–  D av I D  a .  M e L F o r D
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1.

owen arthur Bradshaw przyglądał się małej dziew-
czynce zaplątanej w koronkę i jedwab. zamieszał cie-
płym rumem w szklance i wsłuchał się w szum wiatru.

Burza szalejąca na zewnątrz to nie huragan. zale-
dwie tropikalny wiatr. W końcu nadeszła pora burzowa. 
Błyskawice wdzierały się do środka domostw, nie zwa-
żając na ciężkie, drewniane okiennice, zamknięte, ale 
niezaryglowane. Przez zbudowane z morskich kamieni 
ściany przenikały grzmoty. Nikt nie stał na deszczu, na 
zewnątrz nie było żywej duszy. Tego należało unikać.

Koronkę i jedwab przywiózł ze sobą z ameryki pe-
wien naukowiec. Wszyscy zgromadzili się w domu pana 
Lovernkrandta, znanego duńskiego przedsiębiorcy. Da-
nia dała sobie spokój z Indiami zachodnimi, zaczęła je 
więc wykupywać ameryka, ale Lovernkrandt nigdzie 
się nie wybierał. Badacz właśnie krępował dziewczę. 
Przeprowadzał doświadczenie, które na Starym Konty-
nencie odeszło już w niepamięć – eksperyment z prą-
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dem. Drobna dziewczynka była bardzo piękna. I bar-
dzo mała. oraz bardzo przestraszona. ale przy tym 
niezwykle odważna.

Kapitan Bradshaw pomyślał o swojej córce, eeonie, 
wcale nie tak bardzo różniącej się od tej amerykańskiej 
dziewczynki. Tyle że eeona była o wiele piękniejsza. 
I przynajmniej tak samo odważna.

zgromadzone towarzystwo, tak na oko kapitana 
owena arthura Bradshawa, składało się po części 
z mieszkańców afryki zachodniej przywiezionych na 
wyspy siłą w charakterze niewolników oraz ludności 
afryki zachodniej, która przybyła tu z własnej woli, 
by zaoferować usługi złotnicze. Inni to europejczy-
cy, przestępcy wydaleni z kontynentu z wilczym bile-
tem, oraz europejki, kobiety o błękitnej krwi płynącej 
w arystokratycznych żyłach, które przybyły na wyspy 
w poszukiwaniu przygód. rodowód niektórych zebra-
nych sięgał dalekich ziem azji. Część azjatów trafiła 
tu w roli służących – ci planowali powrócić do swoich 
Indii. Pozostali chcieli jedynie sprawdzić, czy zachod-
nie krańce Indii rzeczywiście istnieją. Byli też Karai-
bowie, ci siedzieli cicho jak myszy pod miotłą, plotąc 
koszyki po wioskach i knując, jak wyciąć w pień całą 
resztę i odzyskać ziemię, którą ich Bóg nadał im ty-
siąclecie temu.

owen arthur z dołu drabiny społecznej wspiął 
się na wyżyny prestiżu i bogactwa. został kapitanem 
i właścicielem statku handlowego. a teraz zasiadał po-
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śród ważnych osobistości w salonie i poprzez mglistą 
łunę kaganka przypatrywał się, jak koronki i  jedwa-
bie unoszą dziewczynę ponad ziemię i zawieszają ją 
na haku pod sufitem. Dziewuszką szarpnęło, gdy na-
ukowiec ją podciągnął. Jej ciało drgnęło i zawisła parę 
stóp nad podłogą, nie wydobywszy z siebie ani jedne-
go dźwięku. owen arthur Bradshaw nie był pewien, 
jak długo zdoła jeszcze na to patrzeć. Jednak obecność 
na tym spotkaniu to dla niego rzecz nieodzowna. Go-
spodarz, pan Lovernkrandt, produkował rum, a owen 
arthur od zawsze frachtował ów trunek. Wraz z na-
dejściem amerykanów miała zapanować prohibicja, 
więc owen arthur musiał mieć gwarancję, że weź-
mie udział w każdym bezalkoholowym przedsięwzię-
ciu Lovernkrandta.

owen arthur chwycił między kciuk i palec wskazu-
jący płatek ucha i potarł go. W jego głowie powinny 
pozostawać jedynie myśli o sukcesie i osiągniętej wy-
płacalności, ale nie mógł się powstrzymać, żeby nie pa-
trzeć na amerykańską dziewczynkę z ojcowską tkliwoś-
cią. To małe dziewczę miało blade lico i blond włosy, 
podczas gdy córeczka owena, eeona, miała cerę bar-
wy miodu i fryzurę niczym wzburzony ocean. a jed-
nak on wciąż patrzył na tę przedziwną drobną dziew-
czynkę tak, jakby widział w niej własne dziecko. od 
pasa w górę pragnął, by okazało się, że to on spłodził 
tę malutką dziewuszkę. Była śliczną, złocistą istotką. 
od pasa w dół pragnął jej samej. Ile mogła mieć lat?
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Przytknął usta do szklanicy i przechylił ją, aż cie-
pła słodycz dotknęła jego warg. „ona mnie przeżyje” 
– szepnął w duchu. ale kogo miał na myśli, mówiąc 
„ona”? Może żonę, która właśnie w tym momencie sie-
działa w domu i oddawała się robótkom ręcznym, do 
czego Bóg najwyraźniej ją stworzył. a może na myśl 
przyszła mu jego kochanka, która w tamtej chwili, za-
mknięta w czterech ścianach, grała na otrzymanym od 
niego pianinie, tworząc muzykę, którą tylko Bóg albo 
sam diabeł mógł pobłogosławić. Być może wyobraził 
sobie swoją córkę, którą kochał równie mocno, jak sie-
bie samego. a może po prostu jego myśli zaprzątała ta 
mała dziewczynka, do której uczony przytraczał teraz 
metalowe przewody. To wątłe dziewczę w pewien spo-
sób było dla niego tymi wszystkimi kobietami, tak jak 
wszystkie kobiety mogą przypominać pewnemu typo-
wi mężczyzny jedną i tę samą niewiastę.

owen arthur miał rację. Wszystkie one go przeży-
ją. I nie mógł znieść myśli o tym, że jego kobiety będą 
trwać nawet po nim. Jak wszyscy rodzice miał pewność, 
że jego córka będzie żyć wiecznie, ponieważ – ogólnie 
rzecz biorąc – rodzic w większości przypadków umiera 
pierwszy. ale owen nie umrze ze starości. owen umrze 
z miłości. Duńskie Indie zachodnie staną się Wyspa-
mi Dziewiczymi Stanów zjednoczonych i wówczas on 
– patriarcha – zginie. a może to jedno i to samo.

– Spójrzcie. – amerykanin mówi z dziwnym ak-
centem. Wręcza dziewczynce szklaną kulę i szep-
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cze: – Nie upuść tego, bo w przeciwnym razie cze-
ka cię kara.

a ona nie skinie nawet głową, żeby pokazać, iż sły-
szała. Bierze jedynie szklaną kulę w obie dłonie. I wte-
dy dzieje się pierwszy cud: włosy stają jej dęba. Burza 
za oknem poczyna wyć.

„Chryste, zlituj się” – brzmią szepty chrześcijan. ży-
dzi i muzułmanie, którzy na wyspie znaleźli schronie-
nie, mamroczą pod nosem: O, Gotenu i Allahu Akbar. 
zgadza się, ameryka przyniesie nam postęp. Ów po-
stęp odbywa się na naszych oczach.

Szpon błyskawicy wdziera się przez okno, jakby stra-
szyło. owen arthur widzi, jak włosy dziewczyny uno-
szą się do sufitu i sterczą ku górze niczym orkiestra 
trąb anielskich.

och, jakież historie opowiedzą ci ludzie o tej nocy. 
Jak przejaskrawią część zdarzeń, pomijając inne. Jak 
raz po raz będą ponownie powoływać tę noc do życia, 
niektórzy po arabsku, duńsku, angielsku czy w jidysz, 
inni językiem Karaibów, który przewodniki dla tury-
stów nazwą „kreolskim”. opowieść stanie się bardziej 
prawdziwa niż noc sama w sobie, ponieważ opowieść 
przetrwa, podczas gdy ta noc burzy wkrótce dobiegnie 
końca. My zaś spisujemy owe wypadki tutaj, by zapa-
miętano je na wieki.

owen arthur myśli o swojej pierworodnej. To jego 
jedyne dziecko, które przeżyło. Jego eeona o miodo-
wej skórze. Jej włosy żyją własnym życiem. Sam je cze-
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sał i zaplatał w warkocze, więc wie, że mógłby zgu-
bić się w ich gąszczu. Wybierał resztki jej włosów ze 
szczotki i własnoręcznie je palił, by nikt nie mógł ich 
ukraść i rzucić na nią klątwy. owen nie należy do zbyt-
nio owłosionych, nie zapuścił nawet bokobrodów, tak 
popularnych wśród mężczyzn tamtej epoki i miejsca. 
Jego córka na głowie ma włosy wprost olśniewające, 
ale wszędzie indziej jest gładka.

eeona jest tak piękna, że wielu nazywa ją niepoka-
laną i marzy przy niej o dziewiczych pagórkach. albo 
woła na nią „Nieskalana” i myśli o czystych, rozległych 
przestworach oceanu. Lub obdarza ją przymiotnikami 
takimi jak „nietknięta” czy „niesplugawiona”, ale nag-
le nabiera ostrożności, bo wie, że same słowa mogą ją 
zepsuć. W mgliste noce mężczyźni wyobrażają sobie, 
że są aniołami i mogą dotykać jej do woli, ale gdy się 
budzą, czym prędzej czynią znak krzyża. a jeśli akurat 
mają wodę święconą pod ręką, skrapiają nią obficie klat-
kę piersiową. Tak naprawdę nie pragną zbrukać drob-
nej eeony. Chcieliby tylko jej nieco uświadczyć, a po-
tem móc wrócić do siebie, tak jak turysta wybiera się 
na wycieczkę.

amerykański naukowiec w saloniku wyjmuje dziew-
czynce kulę z rąk. Szykuje się na prawdziwy triumf. 
zrobi z tej małej cud. Uczony zbliża naczynie do twa-
rzy dziewczęcia. Dziewczynka jest mądra, małe dziew-
czynki muszą takie być. ani drgnie, ale zamyka oczy. 
Badacz przykłada jej szkło do nosa. Białe iskry strze-



15

lają niczym błyskawice wokół jej twarzyczki. Krzyczy, 
ale mężczyźni klaszczą głośniej. Widzieli elektryczność! 
zobaczyli przyszłość!

– Panie Lovernkrandt – mówi naukowiec – musi 
pan spróbować.

Naczynie podano panu domu, który stoi nieopodal 
zamkniętego, ale niezaryglowanego okna, a odnóża 
deszczu kopały go w plecy. robi krok do przodu ze spo-
rym wahaniem, które można by nazwać obawą, gdyby 
nie to, że jest człowiekiem majętnym. Przystawia szkło 
do nosa dzielnej dziewczynki. Czuje kopnięcie w dłoń, 
wędrujące w górę po mokrym rękawie, i odskakuje.

– Litości! – woła tak głośno, że nikt nie słyszy po-
nownego krzyku małej dziewczynki.

Poczerwieniał z gorąca na twarzy. Przez chwilę są-
dził, że został sparaliżowany. ale przeżył.

owen czuje deszcz wkradający się do środka niczym 
pocałunki drobnych ust. Podnosi rękę.

– Też chciałbym spróbować – mówi.
Badacz z ameryki uśmiecha się, kiedy owen arthur 

występuje przed szereg. Podaje naczynie owenowi. Ten 
zbliża się do małej dziewczynki. ona wciąż wisi, więc 
teraz są niemal równego wzrostu. Wymieniają spojrze-
nia. on pochyla się ku niej i delikatnie pieści płatek jej 
ucha, podoba mu się dotyk jej gładkiej skóry.

– Mężczyźni tracą rozum, gdy w grę wchodzą pięk-
ne dziewczęta – mówi wystarczająco głośno, by wszy-
scy go usłyszeli, a potem ciska szkłem o podłogę.
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Dostojni goście się żachnęli. Wielu odwraca wzrok, 
są zawstydzeni, że nie mogą się poszczycić prawością 
pokroju kapitana Bradshawa.

– Najmocniej przepraszam, panie Lovernkrandt. 
zdaje się, że stłukłem przyrząd z ameryki. obawiam 
się, że to koniec zabawy.

owen pogrąża się w rozmyślaniach o wszystkich do-
chodowych transakcjach żeglugowych, które właśnie 
musiał stracić. Myśli o tym, że jego interesy od prze-
szło dekady opierały się na rumie Lovernkrandta. Lecz 
nagle do głowy przychodzi mu co innego.

– ale najbardziej się martwię, że pora spania tej ma-
łej minęła już dawno temu.

Dotyka włosów dziewczynki, a potem skinąwszy ka-
peluszem, rusza prosto w burzę.

Nauka to pewnego rodzaju magia, z kolei magia ma 
w sobie coś z religii. owen arthur wie na ten temat 
wszystko, ponieważ jest właścicielem statku, a męż-
czyźni, którzy spędzają życie na morzu, wiedzą, że ma-
gia istnieje.

owen stoi w deszczu, drogę oświetlają mu błyska-
wice. Dom Lovernkrandta, o świetnej lokalizacji w cen-
trum miasta, nie leży wcale daleko od brzegu morza. 
Gdziekolwiek owen się uda, po obu bokach i tak bę-
dzie miał morze. Wzniesiono nawet niewysoki kamien-
ny murek, by odgrodzić zatokę. Nie jest to już więc pla-
ża, ale prawdziwa przystań. Dla owena marsz w sam 
środek oceanu to pestka. Już wcześniej to robił. Będąc 
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dzieckiem, pływał w tym porcie. a teraz ocean – spójrz-
cie tylko – zbliża się do niego. Fale przelewają się przez 
umocnienia na brzegu, podskakując jak zwierzęta albo 
jak małe dziewczynki.

owen nie może się zdecydować, do którego domu 
skierować kroki. Jeśli morze będzie miał po swojej 
prawicy, wtedy minie rynek, gdzie zaradne przekupki 
sprzedają dobra i plecionki ze słomy. Dalej, w małym 
domku, mieszkają rebekah z synami. on nie jest oj-
cem żadnego z tych chłopców.

Jeśli morze znajdzie się po jego lewej stronie, mi-
nie mniejszy targ rybny, dokąd mężczyźni przed świ-
tem przytaszczą połów. Kawałek dalej, w Nadmorskiej 
Willi, mieszka żona owena, antoinette. W majętnej, 
lecz skromnej posiadłości żyją wszyscy razem: ich cór-
ka, kucharka miss Lady oraz ogrodnik mister Lyte. Dom 
wznosi się nad płycizną przystani. Salon od jadalni od-
dziela lniana zasłona, sprawiająca, że domostwo przy-
pomina statek na morzu. za to z balkonu Nadmorskiej 
Willi kapitan może dostrzec swój własny statek, zado-
kowany nieco dalej, w porcie.

Teraz owen arthur rozmyśla o stających dęba wło-
sach małej dziewczynki i zatrzymuje się na wprost pla-
ży. Czeka, aż jego całe ciało nasiąknie deszczem. Po-
tem udaje się do eeony, ponieważ tamta mała sierotka 
przypomniała mu o niej. owen nie potrafi przewidzieć 
przyszłości, ale ma wgląd w przeszłość, to sztuczka ma-
giczna znana nam wszystkim. Maszeruje przed siebie, 
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morze mając po boku, lecz deszcz zacina od tyłu, pcha-
jąc go ku jedynemu dziecku. Fale obmywają mu buty.

Kiedy owen jest już na miejscu, udaje się do żony, 
która w salonie szepcze małej eeonie opowieść do ucha. 
Ta rodzina odnajduje się poprzez historie, te opowia-
dane w samą porę i te przekazane zbyt późno. W ni-
czym nie różni się od innych plemion.

– Duchu Święty! – krzyczy żona na jego widok, tak 
jakby jej mąż właśnie tonął.

– Lady! – woła antoinette. – ręcznik i ubranie na 
zmianę dla kapitana. I to prędko.

eeona nie waha się ani chwili. Podbiega do ojca, 
a on podnosi ją i przyciska do piersi, mimo że będzie 
cała mokra i oboje się przez to pochorują. Kiedy miss 
Lady schodzi z piętra z ręcznikami, wie już, że powin-
na przynieść dwa.

W tej chwili dziewczynka jest tylko dzieckiem zako-
chanym w ojcu. Nieważne, że za jakiś czas córka owe-
na arthura pozbawi go życia. To drobnostka. rodzina 
zabija bez przerwy: czasem po trochu, dzień po dniu, 
innym razem nagle i niespodziewanie. To samo robi 
z ludźmi miłość.

Matka antoinette nosi w łonie kolejne dziecko. ale 
nie chce mieć więcej dzieci, więc niemowlę, tak jak trzy 
poczęte przed nim, pozna na własnej skórze wyspiar-
skie sposoby spędzania płodu. Lecz kobietom nie za-
wsze udaje się postawić na swoim. Ta dziecinka przetrwa 
i będzie ostatnim potomkiem owena. Nazwą ją anette.
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anette Bradshaw będzie tak różna od starszej siostry 
jak woda od lądu. Starsza siostra wyrośnie na oszała-
miającą kobietę, a mężczyźni będą się jej bali. anette 
odwrotnie. Chłopcy będą kleić się do młodszej z sióstr 
jak lepki sok z mango. Trzech mężczyzn poczuje do niej 
miłość tak intensywną jak woń akacjowa, jeżąca im 
skórę głowy w nocy. anette zaszczyci swą obecnością 
srebrny ekran. Na wyspy spadnie nawet BoMBa, po-
nieważ ona będzie tego chciała. ale mała anette jesz-
cze nawet nie przyszła na świat. Na razie są tylko eeo-
na i papa oraz przyglądająca się im z boku mama.

2.
a n e t t e

Nieważne, że jeszcze się nie urodziłam. To ja jestem 
kronikarką tej rodziny. Nauczycielką historii w angli-
kańskiej szkole, gdzie wszystkie świetne rody posyła-
ją dzieci. Tak na serio tylko ja mogę opowiedzieć wam, 
co stało się w Dniu Transferu. Jeśli ktokolwiek w ogó-
le zna tę historię, to jestem ja. Dziś ludzie sądzą, że 
historycy to nadęte typki, ale historia to magia, którą 
tu uprawiam.

Jest 31 marca 1917 roku. Wyspy Saint Thomas, Saint 
John i Saint Croix przechodzą spod duńskiego zarzą-
du pod amerykański. Dania doszła do wniosku, że nas 
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nie chce. ameryka stwierdziła, że ma na nas chrapkę. 
Pierwsi uznali nas za niepotrzebnych, kiedy załapali, co 
wyprawia się w europie. Drudzy mają nas za koniecz-
nie potrzebnych, bo siedzą twardo tyłkiem na Karai-
bach. I tak przechodzimy z rąk do rąk.

W Dniu Transferu nasi ludzie usiłowali zachować 
godność. „Cieszymy się, że stanęliśmy w jednym sze-
regu z odważnymi, a nasza ziemia odzyskała wolność” 
– zarzekali się. ale prawdę mówiąc, krucho u nas z pie-
niędzmi, a handlowcy cienko przędą. My, Bradshawo-
wie, jesteśmy bogatsi od większości, ale nie tak ma-
jętni jak co poniektórzy. Nie zawracajcie sobie głowy 
tym, co mówią eeona i pozostałe zabobonniczki. Są 
potężniejsi od nas. Kiedy papa się oświadczał, na pew-
no obiecał mamie wszystkie bogactwa Karaibów. ale 
z tych bogactw ona zaznała jedynie Nadmorskiej Willi,  
służącej i kucharki w jednej osobie oraz ogrodnika.

Kucharka, która jest także służącą, nazywa się Sheila 
Ladyinga. Nigdy nas nie kochała, ale zawsze się o nas 
troszczyła. ogrodnikiem jest Hippolyte Lammartine. 
To dobry człowiek mimo głupot, którymi potem za-
leje mi głowę. Mister Lyte i miss Lady – tak wszyscy 
ich nazywali. ale mama antoinette pragnęła dla sie-
bie tego, o czym pisano w powieściach, tego, co mia-
ły angielskie damy, a co należało się żonie gubernato-
ra. Kamerdynera. Kucharki i sprzątaczki – dwie różne 
służki. Niani do każdego dziecka. Mamki. Mama mu-
siała karmić nas własną piersią. rozchodzi się o to, że 
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mama była dość postępowa. Nie miała zamiaru poświę-
cać wszystkiego na rzecz dzieci. Chciała się poświęcić, 
ale sobie. Jednak albo czasy były nieodpowiednie, albo 
mamie antoinette czegoś nie dostawało. Trudno mi to 
powiedzieć. Trudno w ogóle to stwierdzić. Potrafiła za 
to szyć jak nikt inny. Miała rękę do ściegów. Nauczy-
ła eeonę wszystkiego, co sama umiała. Ja nie miałam 
sposobności się tego nauczyć, gdy się urodziłam, a po-
tem dorosłam. ale mama miała talent. Wiem to. Każ-
da zabobonniczka tak mówi.

W Dniu Transferu wszyscy poszli do baraków wojsko-
wych, wymachiwali wyświechtanymi flagami amerykań-
skimi i zachodzili w głowę, czy nasze Wyspy Dziewicze 
kiedykolwiek staną się częścią Stanów zjednoczonych. 
Dopiero teraz, kiedy sama jestem historyczką, potrafię 
spojrzeć za siebie i dostrzec, że tak naprawdę tamte-
go dnia wydarzyło się coś zabawnego. ziemia i ludzie 
tacy jak my poszli oddzielnymi drogami. ziemia sta-
ła się amerykańska, ale ludzie zostali karaibscy. eeona 
zawsze powtarza, że papa był Brytyjczykiem i Duńczy-
kiem, ale każdy, kto widział go na zdjęciu, powie, że tro-
chę w nim z Francuzika, a sporo z Murzyna.

ale spójrzcie tylko. W ameryce potrafią marzyć. Lu-
dzie zeszli się tam ze wszystkich stron i teraz tworzą 
jeden naród. To prawdziwy kocioł jak na Karaibach. 
Nie mam racji? a wyspiarscy pisarczykowie, zasypujący 
wówczas pisma swoimi wywodami, sądzili, że to tylko 
kwestia czasu, kiedy my, Karaibowie, staniemy się częś-
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cią Stanów zjednoczonych. Wówczas Stany – z Karai-
bami niczym z rzeźbionym galionem na dziobie okrę-
tu – stałyby się świetlanym przykładem dla wolnego 
świata. Tak właśnie myśleli głupcy w Dniu Transferu.

Pomiędzy barakami można zobaczyć nadzianych 
mężczyzn, ubranych w błękitne lniane garnitury. Ko-
biety przywdziewają biały len, do tego czerwony szal 
i duży biały kapelusz. ale przyjrzyjcie im się – kilka 
z nich pofarbowało swoje białe suknie na jasną żółć. 
Protestują. Na serio protestują! żółty to kolor naszych 
– słonecznych – wysp. W ameryce żółty oznacza tchó-
rzostwo. ale nie u nas. żółty to dla nas bezczelność. 
żółty to dla nas szczęście i wolność. Ci w żółci chcą 
pozostać pod zarządem duńskim lub przejść pod bry-
tyjską banderę albo nawet wybić się na niepodległość, 
tak jak to się może stać z Portoryko, o czym wszyscy 
gadają. Popatrzcie tylko – nawet ci protestujący w żółci 
nieźle się bawią. Nie mają nic do stracenia, demonstru-
jąc, dlatego równie dobrze mogą się cieszyć tą rozróbą.

eeona jest jeszcze dziewczyną, ale już tak śliczną, tak 
piękną, że mogłaby zatapiać okręty. Można by pomyśleć, 
że widok statków idących na dno ją ucieszy i wyda jej 
się jedyną wartą wysiłku zabawą. Mama uszyła jej czer-
woną sukienkę. To żaden skandal, bo eeona jest jeszcze 
młodą panienką. Na głowie ma słomiany kapelusz, któ-
ry wyblakł od słońca i zbielał jak kość. W tamtej epoce 
dzieci były ciche i grzeczne. ale eeona to co innego. Była 
laleczką mamusi. zdaniem mamy eeonę stworzono po 
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to, by zbierała komplementy, które należały się jej mat-
ce. Tak jakby mama szyła i dziergała dziecko, nie tylko 
suknię. Tamtego dnia eeonie nie wolno było nawet pod-
nieść wzroku, na wypadek gdyby jej piękno miało kogoś 
usidlić i odwrócić uwagę od oficjalnych wydarzeń. Trzy-
ma więc głowę nisko i idzie przed siebie ze wzrokiem 
wbitym w stopy ojca przechadzającego się w tłumie.

Wszystkim kręci się od tego w głowach. Wystar-
czy, że poczytacie gazety z tamtych czasów. „Syn takie-
go a takiego rusza do ameryki w poszukiwaniu przy-
gód” – głosi jedna. „Syn z domu Iksińskich udaje się do 
ameryki na studia” – pisze inna. Mama i papa wysłu-
chują tego, ale nie mają przecież syna, który bez sensu 
miałby wyjeżdżać do bezsensownego miejsca. Mama 
nie chce mieć więcej dzieci, chce szyć rękawiczki i suk-
nie oraz stać się naczelną modystką, na której będą się 
wzorować inne modnisie. Papa pragnie syna, ale do 
tego potrzebna mu mama. a mamie potrzeba jedynie 
modniejszych tkanin i przemysłowej maszyny do szy-
cia. Wszystko to łatwo nabyć w ameryce, za to prawie 
niemożliwe jest dostać to tutaj, na wyspie. Mama jesz-
cze nie wymyśliła, jak zdobyć to, czego chce.

W barakach wszyscy zajadają się świeżo złowionym 
solonym dorszem. Wokół pachnie oceanem. Wciąż gad-
ka kręci się jak katarynka: „Nasza rodzina przeprowa-
dza się do atlanty w stanie Georgia. Mój mąż otrzymał 
posadę…”. Mama nie może już dłużej tego wysłuchi-
wać, więc ciągnie eeonę za sobą. Dziewczyna straci-
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ła nogi papy z oczu. Mama stanęła przy Francuzkach 
sprzedających słomiane torby. Kobiety mają brązowe 
twarze, mimo że są białe jak biali ludzie. Francuzki 
klepią biedę, ale mają styl. Plotą sobie ładne kapelu-
sze i szyją proste ubrania. Kiedyś pochodziły z francu-
skiej wyspy. Nawet my wiemy, że francuskie oznacza 
modne. Nieważne, że nasze Francuzeczki są biedne. 
Mama zatrzymuje się przy nich, kurczowo trzymając 
przy sobie eeonę do momentu, aż zauważa przecho-
dzące obok kobiety z jej sfery i podczepia się pod nie 
razem z eeoną.

W barakach panują teraz gwar i harmider. Blisko stąd 
do yard. Ta okolica zawsze była szemrana. Nawet pod-
czas prohibicji od świtu można tu było dostać kielisze-
czek rumu. Tego poranka wybuchła tu niezła draka. Jak 
w karnawale. Mężczyźni śpiewają Gwiaździsty sztandar, 
hymn Stanów zjednoczonych, a przewodnią nutę wy-
grywa flet, wypożyczony od grajków quelbe. Kobiety – 
również mama – nieśmiało przyklaskują.

W końcu orkiestra dęta zaczyna grać oficjalny hymn 
Danii. z dwudziestu dwóch luf pada salwa, wystrzelona 
w powietrze z łodzi stojącej w porcie. Każdy strzał re-
zonuje w brzuchu mamy antoinette, w którym czaję się 
ja. Duńską flagę opuszczają o włos. Niektórzy napraw-
dę płaczą. Broń palna znów wystrzeliwuje. rozbrzmiewa 
nowy hymn i zapada cisza, że cicho sza! Papa podchodzi 
do mamy i eeony i staje u ich boku w tej ważnej chwili. 
Nie piśnie ani słówka na temat tego, skąd właśnie wrócił.



25

amerykańska flaga wędruje do góry, a eeona lądu-
je u ojca na barana, żeby mogła zobaczyć amerykę na 
szczycie masztu w ogrodowym belwederze. eeona jest 
już za duża, żeby brać ją na ramiona, sami widzicie. To 
jeszcze dziewczyna, ale lada chwila będzie z niej ko-
bietka, pierwsze krwawienie tuż-tuż. Część ludzi pa-
trzy na flagę, część na tę kobietę dziecko, ale wszyscy 
wytężają wzrok i ani mru-mru. Mama antoinette ob-
ciąga sukienkę eeony, by zakrywała przynajmniej kola-
na. Mówi: „Patrz, eeono. To jest wolność”. Nawet dziś, 
jeśli przyjrzycie się zdjęciom z archiwów, zobaczycie, 
jak surowo wyglądają mężczyźni w mundurach woj-
skowych. złote guziki lśnią na wysoki połysk. Mama 
doskonale wie, że wolność ubiera się modnie i z klasą. 
I właśnie to się stało. Duńskie Indie zachodnie zamie-
niły się w Wyspy Dziewicze Stanów zjednoczonych. 
z rąk duńskich przeszliśmy do amerykańskich, jakby 
to nic nie znaczyło. albo jakby to znaczyło wszystko.

3.

Wieczorem po uroczystościach Dnia Transferu antoi-
nette i owen arthur pokłócili się w sypialni antoinet-
te. eeonę wyrwała z drzemki zmoczona pościel, poszła 
więc przyłożyć swoje delikatne ucho do drzwi łączą-
cych jej izbę z pokojem matki. Miss Lady, która wie-
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działa wszystko, weszła do sypialni dziewczynki, dała 
eeonie klapsa i odesłała ją do łóżka, po czym sama za-
częła podsłuchiwać.

Głos papy był donośny i nieustępliwy. Mama mó-
wiła cicho i łagodnie. zawsze kłócili się właśnie tak.

– rozumiem, Nettie, że zrobiłaś afront Baskerville’om, 
ponieważ powiedzieli, że płyną do Nowego Jorku.

– Nie zrobiłam im żadnego afrontu, panie Bradshaw.
– Chodzi o to, że jesteś zazdrosna?
– Proszę wybaczyć, że się powtarzam, ale nie było 

żadnego afrontu.
– Pani Bradshaw, to jasne jak słońce, że nie możemy 

opuścić morza. To cały mój interes. Nasz byt.
– Jaki interes, panie Bradshaw? Proszę mi to wyjaś-

nić. Jak dokładnie idą interesy? Czy może jestem tyl-
ko kobietą i dlatego nie zdołam pojąć, że bez rumu nie 
ma mowy o żadnych interesach…

– antoinette, proszę. Jestem kapitanem statku. 
znam się na morzu. Czym miałbym się zajmować na 
stałym lądzie?

– Nie interesuje mnie przeprowadzka per se, panie 
Bradshaw.

– Pani Bradshaw?
– Martwi mnie jedynie, czy ci z nas, którzy nie prze-

niosą się do Nowego Świata, otrzymają dostęp do przy-
wilejów naszego nowego kraju. Czy nie powinniśmy 
zostać amerykańskimi obywatelami?

– Tak, oczywiście. W swoim czasie.
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