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Ko je Caesar Cori prvič predlagal, da pobegneta na sever, je 

rekla ne.

Iz nje je spregovorila babica. Corina babica je prvič videla 

morje šele tistega jasnega popoldneva v pristanišču v Ouidahu, 

in lesketajoča se voda jo je zaslepila, ker je toliko časa preždela 

v ječi utrdbe. Tam so pričakali prihod ladij. Dahomejski 

razbojniki so najprej ugrabili moške, ob naslednjem ščipu pa 

so se vrnili v njeno vas še po ženske in otroke ter jih v koloni 

po dva v verigah gnali dol k morju. Ko se je Ajarry zazrla v črno 

odprtino vrat, je pomislila, da se bo spodaj v temi spet srečala z 

očetom. A preživeli iz njene vasi so ji povedali, da njen oče na 

dolgem pohodu ni zmogel tempa, zato so mu trgovci s sužnji 

speštali glavo in njegovo truplo pustili ob poti. Mati ji je umrla 

že pred leti.

Med potjo do utrdbe so Corino babico večkrat prodali; 
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trgovci so si jo izmenjevali za hišice kavrijev in steklene koralde. 

Koliko so zanjo odšteli v Ouidahu, je bilo težko reči, saj je 

bila del nakupa na debelo; po običajnem barantanju je bila 

določena cena oseminosemdeset duš za šestdeset sodčkov ruma 

in smodnika. Krepki moški in plodne ženske so navrgli več kot 

mladina, zato je bilo posamezniku težko določiti ceno.

Ladja Dojilja, ki je izplula iz Liverpoola, se je dotlej dvakrat 

že ustavila ob Zlati obali. Kapitan je kupoval razpršeno, ker 

ni hotel, da bi bil ves njegov tovor enotne kulture in porekla. 

Kdove, kakšno vstajo bi znali zakuhati njegovi ujetniki, če bi 

govorili isti jezik. To je bila zadnja postojanka pred plovbo čez 

Atlantik. Dva rumenolasa mornarja, ki sta Ajarry s čolnom 

prepeljala na ladjo, sta si tiho popevala. Koža, bela kot sneg. 

Spričo odurnega smradu v podpalubju, turobnosti ujetništva 

in krikov sotrpinov, priklenjenih nanjo, je začela Ajarry 

izgubljati razum. Ker je bila še rosnih let, ječarji na njej sprva 

še niso zadovoljevali svojih potreb, a po nekaj tednih plovbe so 

jo starejši mornarji zvlekli iz podpalubja. Na poti do Amerike 

si je dvakrat poskušala vzeti življenje, prvič tako, da je zavračala 

hrano, in drugič tako, da se je poskusila utopiti. Mornarji so 

ji to obakrat preprečili, vajeni spletk in načrtov lastnine. Ko 

je želela Ajarry skočiti čez krov, ji tako ni uspelo priti niti do 

robnice. Zgrbljena drža in usmiljenja vredna podoba, kakršno 

je kazalo že na tisoče sužnjev pred njo, sta izdali njeno namero. 

Vklenjena od glave do pet, od glave do pet, je tonila v brezup.

Čeprav so se na dražbi v Ouidahu trudili, da jih ne bi ločili, 

so njene sorodnike pokupili portugalski trgovci s fregate 
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Vivilia, ki so jo po štirih mesecih našli deset morskih milj od 

bermudske obale, kamor jo je odnesel tok. Kuga je pomorila vse 

na krovu. Oblasti so ladjo zažgale in gledale, kako tone. Corina 

babica nikdar ni izvedela za njihovo usodo. Do konca življenja 

si je predstavljala, da bratranci in sestrične delajo za prijazne 

in velikodušne gospodarje gori na severu in da počnejo kaj 

prizanesljivejšega kot ona, recimo predejo ali tkejo, ne pa garajo 

na poljih. V njeni zgodbi so si Isay in Sidoo in preostali nekako 

plačali pot iz okov in so zdaj svobodni živeli v Pensilvaniji, 

mestu, za katero je nekoč slišala v pogovoru dveh belcev. V teh 

fantazijah je Ajarry iskala uteho, kadar se ji je zdelo, da se bo 

pod ogromnim bremenom raztreščila na tisoč koščkov.

Corino babico so naslednjič prodali, potem ko je mesec 

dni prebila v izolirnici na Sullivanovem otoku in potem ko so 

zdravniki potrdili, da ne ona ne preostali z Dojilje niso kužni. Še 

en živahen dan na tržnici. Velike dražbe so od nekdaj privabljale 

pisane množice. Trgovci in zvodniki z vseh koncev vzdolž obale 

so se zgrinjali v Charleston, si ogledovali blago, preverjali oči 

in sklepe in hrbtenice, oprezali za znaki spolnih bolezni in 

drugih pomanjkljivosti. Gledalci so žvečili sveže ostrige in 

vročo koruzo, dražbarji pa vpili vsevprek. Sužnji so goli stali na 

podestu. Vnela se je prava dražbena vojna za skupino plodnih 

Ašantijev, tistih Afričanov, ki slovijo po marljivosti in mišičju, 

in delovodja nekega kamnoloma je po osupljivo ugodni ceni 

dobil kup črnčkov. Corina babica je v množici opazila fantka, 

ki je jedel karameliziran sladkor, in se spraševala, kaj daje v usta.
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Tik pred sončnim zahodom jo je neki zastopnik kupil za 

dvesto šestindvajset dolarjev. Navrgla bi več, če tisto sezono 

trg ne bi bil zasičen z mladimi dekleti. Tako belega blaga, iz 

kakršnega je bila možakarjeva obleka, še ni videla. Na njegovih 

prstih so se lesketali prstani z vdelanimi raznobarvnimi dragimi 

kamni. Ko jo je ščipal za dojke, da vidi, ali je že zrela, je na koži 

začutila hladno kovino. Ožigosali so jo, niti prvič niti zadnjič, in 

jo priklenili k preostalim pridobitvam tistega dne. Tisto noč se 

je suženjski sprevod odpravil na dolgi pohod na jug, opotekajoč 

se za trgovčevo kočijo. Ladja Dojilja, natovorjena s sladkorjem 

in tobakom, je bila tačas že na poti nazaj v Liverpool. Iz 

podpalubja je odmevalo manj krikov.

Človek bi pomislil, da je Corina babica prekleta, tolikokrat so 

jo v naslednjih nekaj letih prodali, zamenjali in znova preprodali. 

Bilo je neverjetno, kako pogosto so njeni lastniki propadli. 

Njenega prvega gospodarja je opetnajstil prodajalec naprave, 

ki naj bi čistila bombaž dvakrat hitreje od Whitneyjevega 

odzrnjevalnika. Diagrami so veliko obetali, toda Ajarry je po 

sklepu sodišča vseeno končala med sredstvi za poplačilo dolgov. 

Po nagli kupčiji je šla za dvesto osemnajst dolarjev; nižja cena je 

bila pač posledica realnega stanja na domačem trgu. Spet drugi 

lastnik je podlegel vodenici, vdova pa je razprodala vse, da se je 

lahko vrnila v rodno Evropo, kjer je bilo čisto. Zatem jo je imel 

tri mesece v lasti Valižan, ki je njo, še tri druge sužnje in dva 

pujsa zakockal v partiji vista. In tako naprej.

Njena cena je nihala. Če te tolikokrat prodajo, te svet nauči, 
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da imej oči na pecljih. Naučila se je, kako se hitro privadiš 

novim plantažam, kako ločiš krotilce črncev od navadnih 

grobijanov, postopače od garačev, špiclje od zaupanja vrednih. 

Gospodarje in gospodarice ločiš glede na pretkanost, glede 

na razkošnost posestva in glede na ambicije. Včasih naletiš na 

plantažnika, ki se želi le skromno preživljati, na drugi strani 

pa najdeš ljudi, ki si hočejo podrediti svet, kot da je to samo 

vprašanje velikosti posestva. Dvesto oseminštirideset, dvesto 

šestdeset, dvesto sedemdeset dolarjev. Kamor koli je šla, 

vsepovsod nasadi sladkornega trsa in indiga, le enkrat vmes je 

teden dni zvijala liste tobaka, potem pa so jo tako ali tako spet 

prodali. Trgovec, ki je prišel na plantažo, je iskal sužnje, godne 

za razplod, po možnosti z vsemi zobmi in ubogljivega značaja. 

Zdaj je bila ženska. In tako je odšla.

Vedela je, da beli znanstveniki kukajo pod površje, ker hočejo 

razumeti, kako reči delujejo. Gibanje zvezd v noči, razmerje 

tekočin v krvi. Ali denimo, pri kateri temperaturi bo pridelek 

bombaža najbogatejši. Ajarry je iz lastnega črnega telesa 

naredila znanost in si beležila ugotovitve. Vsaka stvar je imela 

svojo vrednost, in ko se je vrednost spremenila, se je spremenilo 

tudi vse drugo. Počena buča je bila vredna manj od tiste, ki še 

drži vodo, trnek, kamor se ujame som, vrednejši od tistega, s 

katerega zdrsne vaba. V Ameriki je bila �nta v tem, da so bili 

ljudje stvari. Starca, ki ne bo preživel čezoceanske plovbe, se je 

bilo najbolj smiselno znebiti. Zaradi mladega samca iz dobrega 

plemena so si kupci skočili v lase. Sužnja, ki daje mladiče, je 

bila tako rekoč zaklad, denar, ki rojeva denar. Če si bil stvar – 
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voz ali konj ali suženj – ti je lastna vrednost določala možnosti. 

Ona se je zavedala svojega položaja.

Končno: Georgia. Zastopnik z Randallove plantaže jo je 

kupil za dvesto dvaindevetdeset dolarjev, in to kljub topemu 

pogledu, zaradi katerega je delovala bebavo. Vse do smrti ni več 

stopila z Randallove plantaže. To je bil njen dom, ta otok na 

nikogaršnjem obzorju.

Corina babica si je trikrat našla moža. Posebno pri srcu so ji 

bila široka ramena in velike dlani, tako kot staremu Randallu, 

le da sta imela gospodar in sužnja v mislih različno delo. Obe 

plantaži sta bili dobro založeni, devetdeset črnih glav na severni 

polovici in petinosemdeset na južni. Ajarry je imela na splošno 

bogato izbiro. Kadar je ni imela, je potrpežljivo čakala.

Njenemu prvemu možu se je sila priljubil koruzni viski in 

svoje velike dlani je začel stiskati v velike pesti. Ajarry je brez 

posebne žalosti spremljala njegov odhod po prašni cesti, ko so 

ga prodali na neko plantažo sladkornega trsa na Floridi. Zatem 

se je spetljala s prijaznim fantom z južne polovice. Preden ga 

je pobralo zaradi kolere, ji je rad pripovedoval svetopisemske 

zgodbe, kajti njegov prejšnji gospodar je imel liberalnejše 

poglede na sužnje in vero. Zgodbe in parabole so ji bile všeč in 

pomislila je, da imajo belci verjetno prav: Afričanu, ki posluša 

o odrešitvi, se lahko hitro utrne kakšna zamisel. Ubogi Hamovi 

sinovi. Njenemu zadnjemu možu so odrezali uhlja, ker je kradel 

med. Iz ran se mu je pocejal gnoj, dokler ni izdihnil.

Ajarry je tem trem moškim rodila pet otrok, vsakega na istem 

mestu na lesenih tleh kolibe, kamor je pokazala vsakič, ko so 
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bili neposlušni. Od tod si prišel in semle te bom poslala, če ne 

boš ubogal. Nauči jih poslušnosti, pa bodo mogoče ubogali vse 

gospodarje in bodo preživeli. Dva sta žalostno umrla za mrzlico. 

Eden si je med igro na zarjavelem plugu porezal stopalo in 

dobil zastrupitev krvi. Njen najmlajši se ni več pobral, potem 

ko ga je šef z lesenim polenom po glavi. Drug za drugim. Vsaj 

odprodali jih niso, ji je rekla neka starejša ženska. To je bilo res 

– Randall takrat ni prodal veliko tamalih. Vedel si, kje in kako 

bodo tvoji otroci umrli. Edini Ajarryn otrok, ki je dočakal več 

kot deset let, je bila Corina mama Mabel.

Ajarry je umrla sredi bombaža, sredi belih glavic, ki so valovale 

okoli nje kot penasti grebeni na razburkanem oceanu. Zadnja iz 

njihove vasi se je zgrudila med vrste bombaževca zaradi strdka 

v možganih, iz nosu se ji je ulila kri, na usta ji je privrela bela 

pena. Sicer pa se drugod sploh ne bi moglo zgoditi. Svoboda 

je bila namenjena drugim ljudem, prebivalcem Pensilvanije, 

nekega živahnega mesta dva tisoč kilometrov severneje. Od 

tistega večera, ko so jo ugrabili, je bila ocenjena in ocenjevana, 

in vsak dan se je zbujala na drugi strani tehtnice. Vedi, koliko si 

vreden, in vedi, kje je tvoje mesto. Pobegniti prek meja plantaže 

je bilo isto kot pobegniti osnovnim načelom svojega obstoja: 

torej nemogoče.

Tisti nedeljski večer, ko je Caesar predlagal Cori beg s 

podzemno železnico in ga je zavrnila, se je v njej oglasila njena 

babica.

Tri tedne pozneje je privolila.

Takrat je iz nje spregovorila mati.



Georgia



NAGRADA V VIŠINI 30 DOLARJEV

Od spodaj podpisanega iz Salisburyja je 5. dne t. m. pobegnila 

črnka LIZZIE. Domneva se, da je dotična nekje v okolici 

plantaže gospe Steel. Nagrada bo izplačana ob izročitvi dekleta 

ali za podatek, v katerem zaporu je. Meščane opozarjamo, naj 

omenjenega dekleta ne skrivajo, ker je za to predpisana kazen.

W. M. DIXON

18. JULIJA 1820
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Jockeyjev rojstni dan je bil le enkrat ali dvakrat letno. 

Potrudili so se, da ga proslavijo, kot se spodobi. Vedno je bilo na 

nedeljo, ko so imeli pol dneva prostega. Ob treh so še� oznanili 

konec dela in severna plantaža se je z vso vnemo lotila opravkov. 

Popravila, nabiranje maha, zatesnitev puščajoče strehe. Slavje 

je bilo na prvem mestu, razen če si imel prepustnico, da 

greš v mesto prodajat izdelke, ali če si se šel tisti dan udinjat 

kam drugam. Tudi če je koga zamikalo, da bi se odpovedal 

dodatnemu zaslužku – in kaj takega ni prišlo v poštev – si je 

bilo nemogoče predstavljati, da bi bil kdo tako predrzen in bi 

belcu rekel, da ne more priti, ker drugi suženj slavi rojstni dan. 

Vsi so vedeli, da črnuhi nimajo rojstnih dni.

Cora je sedela na javorovi kladi ob robu svoje gredice in si 

spod nohtov bezala umazanijo. Kadar je lahko, je za pojedino 

prispevala repo ali kaj drugega, toda danes ni bilo ničesar. 
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Malce proč med kolibami je nekdo zavpil, verjetno kdo od 

novih fantov, ki jih Connelly še ni ukrotil, in vzkliki so prerastli 

v prepir. Glasovi so bili prej nergaški kot pa jezni, a glasni. Če 

so že zdaj tako na trnih, bo to nepozaben rojstni dan.

»Če bi si lahko sama izbrala rojstni dan, kdaj bi ga imela?« jo 

je vprašala Lovey.

Cora ni videla njenega obraza, ker je imela Lovey sonce 

za hrbtom, vendar je vedela, kak izraz ima njena prijateljica. 

Lovey je bila preprosta punca in zvečer bo slavje. V takih redkih 

predahih od resničnosti je Lovey uživala, pa če je bil Jockeyjev 

rojstni dan, božič ali pa žetveni večer, ko so vsi ostali pokonci in 

obirali, Randallovi pa naročili šefom, naj točijo koruzni viski, 

da so bili vsi židane volje. Resda so delali, a zaradi mesečine ni 

bilo hudega. Lovey je vedno prva rekla godcem, naj zaigrajo, 

in vedno prva zaplesala. Poskušala je pritegniti tudi Coro, ki 

je stala ob strani, in ni poslušala njenih ugovorov. Želela se je 

vrteti z njo v krogu, z roko v roki, tako da bi ob vsakem obratu 

za hip prestregla pogled kakšnega fanta, Cora pa takoj za njo. 

A Cora se ji ni nikoli pridružila, vsakič je odtegnila roko. Samo 

gledala je.

»Povedala sem ti, kdaj sem se rodila,« je rekla Cora. Rodila 

se je pozimi. Njena mati Mabel se je v nedogled pritoževala 

čez težavni porod, čez zmrzal tistega jutra, čez veter, ki je 

žvižgal skozi špranje kolibe. Čez to, da je več dni krvavela in 

se Connelly ni spravil klicat zdravnika, dokler ni bila podobna 

duhu. Včasih se je Corina domišljija poigrala in spremenila 
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zgodbo v njen lasten spomin, dodala obraze duhov, vseh mrtvih 

sužnjev, ki so od zgoraj ljubeče in naklonjeno zrli nanjo. Celo 

ljudi, ki jih je sovražila, ki so jo brcali ali ji kradli hrano, ko 

njene matere ni bilo več.

»Če bi lahko izbirala,« je silila Lovey.

»Ne moreš izbirati,« je dejala Cora. »To ti je določeno.«

»Povej, ko boš boljše volje,« je zabrusila Lovey in odbrzela.

Cora si je masirala meča, hvaležna, da ji ni treba biti več na 

nogah. Slavje gor ali dol; vsako nedeljo je po koncu delovnika 

obsedela tu, na svoji kladi, in preverjala, kaj je še treba postoriti. 

Teh par ur na teden je bila sama sebi gospodarica, vsaj tako je 

to občutila sama, in tako je plela, brskala za gosenicami, redčila 

zelenjad in se zasrepela v vsakogar, ki je hotel vpasti na njeno 

ozemlje. Skrb za gredico je bila seveda neizogibna, obenem pa 

je bila sporočilo, da je še vedno tako odločna kot tistega dne s 

sekiro.

Zemlja pod njenimi stopali je nosila zgodbo, najstarejšo 

zgodbo, kar jih je Cora poznala. Ko je po dolgem pohodu 

sem prišla Ajarry, je bila to le zaraščena zaplata zemlje za 

kolibo, zadnjo v vrsti suženjskih bivališč. Od tod naprej 

so se razprostirala polja, za njimi je bilo močvirje. Nato se 

je Randallu neke noči sanjalo o belem morju, do koder seže 

oko, in namesto zanesljivega indiga je začel gojiti bombaž. V 

New Orleansu je sklenil par novih poznanstev in se rokoval s 

špekulanti, ki jim je hrbet krila angleška banka. Denar je začel 

pritekati kot še nikoli. Evropa je koprnela po bombažu in treba 
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jo je bilo nahraniti, balo za balo. Nekega dne so moški izkrčili 

gozd, in ko so se v temi vrnili s polj, so začeli tesati les za novo 

vrsto kolib.

Ko je Cora zdaj takole gledala kolibe, kjer je vse vrvelo od 

priprav na slavje, si je težko predstavljala, da teh štirinajstih 

stavb kdaj ni bilo. Zaradi dotrajanosti in škripanja iz globin 

lesa, ki je pod vsakim korakom zaječal, so kolibe dajale vtis, 

kot da so od nekdaj tu, kakor hribi na zahodu ali pa potok, 

ki je sekal posestvo. Izžarevale so stalnost in v tistih, ki so se 

tu rojevali in umirali, s tem vzbujale brezčasna čustva: zavist 

in kljubovanje. Če bi med starimi in novimi kolibami pustili 

nekoliko več prostora, bi bilo v vseh teh letih prihranjenega 

mnogo gorja.

Belci so se pred sodniki prepirali okrog lastništva nad tem 

ali onim kosom zemlje, ki je bil kilometre proč, začrtan na 

zemljevidu. Sužnji so se prav tako ognjevito borili za parcelice 

pod svojimi nogami. Na tak košček zemlje med kolibami si 

lahko privezal kozo, postavil kokošnjak ali na njem pridelal 

hrano, s katero si si po kaši, ki so jo zjutraj razdeljevali v 

kuhinji, dodatno napolnil želodec. Če si bil prvi tam. Kadar 

je Randalla in pozneje njegova sinova prijelo, da te prodajo, se 

črnilo na pogodbi še posušilo ni, pa se je kdo že zagrebel za 

tvojo parcelo. Če te je sosed v večernem spokoju zagledal zunaj 

z nasmeškom ali pesmijo na ustih, mu je znalo pasti na pamet, 

da te z različnimi metodami ustrahovanja in provokacijami 

prežene s tvoje lastnine. Kdo bo prisluhnil tvoji pritožbi? Tu ni 

bilo sodnikov. 
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»Zato mama ni dovolila, da bi se kdo pritaknil njenega 

polja,« je Mabel pripovedovala hčerki. To s poljem je bil štos, 

kajti Ajarry je imela komaj poltretji kvadrat zemlje. »Rekla je, 

da jih bo s kladivom po betici, če ga samo pogledajo.«

Podoba babice, ki obračunava s kakšnim sužnjem, se ni 

ujemala s Corinimi spomini nanjo, a ko je začela sama skrbeti 

za gredico, je dojela, kako zares je mislila. Ajarry je budno pazila 

na svoj vrtiček, medtem pa se je posestvo širilo. Randallovi so 

odkupili zemljo Spencerjevih, ki so se odločili, da poskusijo 

srečo na zahodu. Kupili so sosednjo plantažo na jugu, z riža 

presedlali na bombaž, v vsako vrsto postavili še dve kolibi, toda 

Ajarryna gredica je ostajala sredi vsega, nepremična kot štor, ki 

sega pregloboko v zemljo. Po Ajarryni smrti je Mabel naprej 

pridelovala sladki krompir in okro, kar jo je pač pičilo. Težave 

so se začele, ko je zemljo prevzela Cora.

Po Mabelinem izginotju je Cora postala zapuščenka. Štela je 

deset, enajst let, nekaj takega – nihče ni vedel zagotovo. Od 

šoka je ves njen svet posivel. Prva barva, ki se je vrnila vanj, 

je bila rdečkasto rjava barva prsti na njihovi družinski gredici. 

Cora se je predramila iz otopelosti in sklenila, da bo svojo 

zapuščino obdržala, čeprav je bila mlada in majhna in čeprav ni 

nihče več pazil nanjo. Mabel je bila preveč molčeča in trmasta, 

da bi bila priljubljena, toda Ajarry so spoštovali vsi. Njena senca 

jo je ščitila. Prvotni Randallovi sužnji so bili zdaj pod rušo ali 

odprodani, skratka, tako ali drugače jih ni bilo več. Je ostal še 
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kdo od tistih, vdanih njeni babici? Cora je prečesala vas: niti 

eden. Vsi so bili mrtvi.

Za zemljo se je borila. Najprej so se priteple male nadloge, 

otroci, ki so bili premajhni za resno delo. Cora jih je preganjala, 

če so ji tacali po poganjkih, in jih nadirala, kadar so pulili 

potaknjence, a to je počela z enakim tonom, s kakršnim jih je 

na Jockeyjevih praznovanjih klicala k igri in plesu. Do njih je 

bila prizanesljiva.

Nato pa so iz zakulisja stopili hinavci. Ava. Corina mati in 

Ava sta skupaj odraščali na plantaži. Obe sta izkusili Randallovo 

gostoljubje, od vsakodnevne sprevrženosti, ki je bila tako znana 

in domačna kot vreme, pa do tako neopisljivih grozodejstev, 

da jim um ni dovolil vstopa. Take izkušnje včasih povežejo 

ljudi; enako pogosto pa se zgodi, da se vsaka priča človekovega 

sramu zaradi nemoči prelevi v sovražnika. Ava in Mabel se nista 

razumeli.

Ava je bila žilava, močna ženska hitrih rok. Ta hitrost ji je 

prišla prav pri obiranju bombaža in pri klofutanju otrok zaradi 

lenobe in drugih grehov. Svoje kure je imela raje od svojih 

otrok in Corino gredico je hotela zase, ker je želela razširiti 

kokošnjak. »Prava potrata,« je govorila in z jezikom tleskala ob 

zobe. »Vse to ima samo zase.« Ava in Cora sta vsako noč spali 

druga ob drugi na podstrešju, in čeprav se je tam gnetlo še osem 

drugih ljudi, je Cora vsakič zaznala Avin gnev, kot da se pretaka 

skozi deske. Njena kiselkasta sapa je bila prežeta z besom. Čisto 

vsakič, ko je šla na vodo, je nalašč brcnila Coro.
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»V Hob greš,« je neko popoldne Moses rekel Cori, ko je 

prišla z baliranja. Moses se je dogovoril z Avo, bogve za kakšno 

plačilo. Ko ga je Connelly povišal v šefa, nadzornikovo desno 

roko, se je oklical za posrednika v kolibarskih spletkah. Treba 

je bilo ohranjati red med sužnji, bolj ali manj, in določenih reči 

belci pač ne morejo postoriti. Moses je z navdušenjem sprejel 

vlogo. Cori se je zdel njegov obraz zloben, kot grčast izrastek, 

ki poganja iz zavaljenega, preznojenega debla. Ko je pokazal 

svoj pravi značaj, je ni presenetilo – če dovolj dolgo počakaš, 

se vedno prikaže. Kot jutranji svit. Cora se je odvlekla v Hob, 

kamor so nagnali bednike. Izhoda ni bilo, prav tako ne zakonov, 

razen tistih, ki so se pisali vsak dan znova. Njene reči je medtem 

nekdo že prestavil.

Nihče se ni spominjal nesrečnika, po katerem je koliba dobila 

ime. Živel je dovolj dolgo, da je poosebil vse tisto, kar ga je na 

koncu pokopalo. V Hob s tistimi, ki so po nadzornikovi kazni 

ostali pohabljeni, v Hob s tistimi, ki jih je delo strlo navzven 

in navznoter, v Hob s tistimi, ki jih je zapustil razum. V Hob z 

zapuščenčki.

Poškodovani moški, polljudje, so prvi živeli v Hobu. Potlej 

so se vselile ženske. Beli in črni moški so nasilno izkoriščali 

telesa žensk, njihovi dojenčki so se rojevali omejeni in slabotni, 

ženskam pa so z udarci izbili razum iz glave, tako da so v temi 

žebrale imena svojih mrtvih otrok: Eve, Elizabeth, N‘thaniel, 

Tom. Cora je zvita v klobčič ležala na tleh osrednjega prostora, 

preveč prestrašena, da bi spala gori z njimi, s temi bednimi 
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kreaturami. Preklinjala se je zaradi lastne ozkoglednosti, čeprav 

je bila proti njej brez moči. Strmela je v temne obrise. V kamin, 

v tramove, ki so podpirali podstreho, v orodje, ki je viselo na 

žebljih v steni. To je bila prva noč, ki jo je preživela proč od 

rodne kolibe. Sto korakov in prav toliko kilometrov.

Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo Ava prešla na drugi 

korak svojega načrta. Poleg tega je bilo treba računati še s 

starim Abrahamom. Stari Abraham sploh ni bil star, se je pa 

nosil v maniri priletnega ljudomrzneža, odkar se je naučil sedeti 

pokonci. Ni imel posebnih želja, samo iz principa se je hotel 

znebiti vrtička. Zakaj bi on in vsi drugi spoštovali dekličino 

zahtevo, samo zato ker je njena babica nekoč brkljala po tej 

zemlji? Stari Abraham ni maral za tradicijo. Prevečkrat so ga 

že prodali, da bi imela kakšno težo. Cora ga je med tekanjem 

po opravkih neštetokrat slišala, kako lobira za novo razdelitev 

njene parcele. »Vse to ima samo zase.« Cel poltretji kvadratni 

meter.

Zatem je prišel Blake. Tisto poletje se je mladi Terrance 

Randall vrgel v priprave na dan, ko bosta z bratom prevzela 

plantažo. Nabavil je kup črnuhov iz Severne in Južne Karoline. 

Bilo jih je šest, Fantijcev in Mandingov, če je šlo verjeti 

posredniku, rojenih in grajenih za delo. Blake, Pot, Edward in 

drugi so se na Randallovem posestvu oblikovali v samosvoje 

pleme in si brez pomisleka jemali tudi tisto, kar ni bilo njihovo. 
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Terrance Randall je jasno povedal, da so po novem to njegovi 

ljubljenci, in Connelly je poskrbel, da so si to vsi zapomnili. 

Ugotovili so, da se je bolje umakniti s poti, kadar je tolpa slabe 

volje ali ob sobotnih večerih, kadar so spili ves jabolčnik.

Blake je bil pravi hrust, orjak, ki je v kratkem potrdil, da ima 

Terrance Randall nos za investicije. Že samo s potomci takega 

žrebca bodo mastno zaslužili! Blake se je redno ruval s kolegi 

in vsemi drugimi prišleki, zganjal cirkus in prav vsakič slavil 

zmago. Med delom je med vrstami bombaževca zadonel njegov 

glas in še tisti, ki so ga prezirali, se niso mogli upreti želji, da 

zapojejo z njim. Po značaju je bil pravi gnoj, toda ob napevih iz 

njegovih ust je delo teklo kot po maslu.

Po nekaj tednih vohljanja in ogledovanja severne polovice 

plantaže je Blake sklenil, da bi bila Corina greda primeren 

kotiček, da tja priveže svojega psa. Sonce, vetrič, bližina. Blake 

je cucka zmamil k sebi na poti v mesto. Pes je ostal z njim, 

se motal okrog prekajevalnice, tačas ko je Blake delal, in ob 

najmanjšem šumu lajal v nemirno georgijsko noč. Blake se je 

spoznal na tesarstvo – to ni bila laž, s kakršno so trgovci blagu 

običajno zviševali ceno. Te besede so bile iskrene, kajti pesjak je 

bil čedno izdelan, primernih dimenzij in ostrih robov. Imel je 

vrata na tečajih in v zadnjo steno izrezljana sonce in luno.

»Kakšen dvorec, a?« je Blake vprašal starega Abrahama. 

Odkar je prišel na plantažo, se je naučil ceniti možakarjevo 

občasno neprizanesljivo iskrenost.

»Krasno je, res. Je tistole noter posteljica?«
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Blake je zašil blazino in jo naphal z mahom. Odločil se je, 

da je kos zemlje pred njegovo kolibo najprimernejši kraj za 

postavitev pesjaka. Cora je bila doslej zanj nevidna, zdaj pa 

je poskušal prestreči njen pogled, kadar je bila v bližini, in jo 

opozoriti, da so se reči spremenile.

Poskušala je unovčiti nekaj starih dolgov, ki so jih imeli ljudje 

do njene matere in za katere je vedela. Vsi so jo zavrnili, tudi 

Beau, šivilja, ki jo je Mabel negovala, dokler si ni opomogla od 

mrzlice. Punci je odstopila lastno večerjo in ji po žličkah dajala 

zelenjavno juho in zelišča, dokler ni znova odprla oči. Beau je 

rekla, da je tisti dolg že zdavnaj pošteno odplačala, in Coro 

nagnala nazaj v Hob. Cora se je spomnila, da je Mabel Calvinu 

enkrat priskrbela alibi, ko je izginilo neko vrtnarsko orodje. Če 

mu ne bi stopila v bran, bi ga korobača vešči Connelly odrl 

pri živem telesu. Isto bi storil z Mabel, če bi ugotovil, da se 

mu je zlagala. Cora se je po večerji odkradla h Calvinu: pomoč 

potrebujem. Odslovil jo je. Mabel je takrat rekla, da ni nikdar 

izvedela, kaj je storil s tistim orodjem.

Neko jutro nedolgo zatem, ko je Blake jasno pokazal, kaj 

namerava, se je Cora zbudila in ugotovila, da so jo okradli. 

Iz Hoba je šla pogledat na svoj vrtiček. Jutro je bilo hladno. 

Nad tlemi je lebdela bela koprenasta meglica. In nato jih je 

zagledala – ostanke nečesa, kar bi se razrastlo v njeno prvo zelje. 

Nametano je bilo na stopnice Blakove kolibe, prepletene vitice 

so se že sušile. Tla so bila prekopana in steptana v simpatično 

dvorišče za pesjak, ki je stal na sredini njene parcele kot nobel 

dvorec v osrčju plantaže.
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Pes je pomolil glavo skozi vrata, kakor da ve, da je bila zemlja 

njena, in ji hoče pokazati, da mu je vseeno.

Iz kolibe se je prikazal Blake in prekrižal roke na prsih. 

Pljunil je.

Cora je v kotičku vidnega polja zaznala premike ljudi: sence 

čenč in godrnjačk. Opazovali so jo. Njene matere ni bilo več. 

Takrat ko so jo preselili v kolibo za uboge, ji ni nihče prišel na 

pomoč. Zdaj je ta moški, ta nasilnež, trikrat večji od nje, vzel 

nekaj njenega.

Cora je pilila strategijo. V poznejših letih bi se lahko obrnila 

na sostanovalke ali na Lovey, toda to je bilo kasneje. Njena 

babica je vse svarila, da jim bo raztreščila glavo, če ji bodo stikali 

po zemlji. Cori se je zdelo to pretirano. Urno se je vrnila v Hob 

in s stene snela sekiro, sekiro, v katero je zrla, kadar ni mogla 

spati. Tu jo je pustil nekdanji stanovalec, ki je tako ali drugače 

klavrno končal; ali ga je vzela pljučna bolezen, ali ga je ogulil 

bič, ali se mu je drobovje razsulo po tleh.

Tačas se je novica že razširila, tako da so pred kolibami 

postavala zijala ter pričakujoče nagibala glavo. Cora je 

odkorakala mimo njih sklonjena, kakor da se z vsem telesom 

upira viharju. Prizor je bil tako čuden, da je ni nihče poskušal 

ustaviti. S prvim zamahom je raztreščila streho pesjaka in pes, 

ki je ravnokar ostal brez polovice repa, je zacvilil. Ucvrl jo je v 

skrivališče pod lastnikovo kolibo. Z drugim zamahom je levi 

strani pesjaka zadala smrtonosno rano, s tretjim jo je odrešila 

muk.
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Zasopla je obstala na mestu, z obema rokama na držalu. 

Sekira je zanihala skozi zrak, kakor da se z duhom puli zanjo, 

toda deklica se ni vdala.

Blake je stisnil pesti in stopil proti njej. Njegovi kolegi za 

njim, razjarjeni. Nato se je ustavil. Kar se je v tistem trenutku 

zgodilo med nasprotnikoma – krepkim moškim in vitko 

deklico v beli obleki – je bilo stvar zornega kota. Tisti, ki so 

stali pri prvotnih kolibah, bi prisegli, da se je Blake spačil od 

presenečenja in strahu kot nekdo, ki je zataval v kraljestvo 

sršenov. Tisti, ki so stali pri novih kolibah, so videli, da je 

Cori pogled švigal sem ter tja, kakor da z njim meri bližajočo 

se množico. In bila se je pripravljena soočiti s celo vojsko. Ne 

glede na perspektivo pa je bilo pomembno sporočilo, ki ga je 

posredovala z držo in izrazom: lahko me potolčeš, vendar boš 

drago plačal.

Nekaj trenutkov sta samo stala, dokler ni Alice pozvonila 

k zajtrku. Tega ni nameraval zamuditi nihče. Ko so se vrnili s 

polj, je Cora že odstranila ropotijo s svoje parcelice. Privalila 

je javorovo klado, ki je nekomu ostala po gradnji, in to je bil 

odtlej njen stol, če si je le lahko utrgala trenutek zase.

Tudi če Cora pred Avinim mešetarjenjem ni spadala v Hob, 

je bilo zdaj drugače. Najzloglasnejša stanovalka z najdaljšim 

stažem. Pohabljeni so slej ko prej klecnili od dela – kot vedno – 

tiste z omračenim umom so poceni prodali ali pa so šli z nožem 

nad lastni goltanec. Ležišča niso dolgo samevala. Cora je ostala. 

Hob je bil njen dom.
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Pesjak je uporabila za kurjavo. Skupaj z drugimi hobovkami 

je bila na toplem le en večer, toda legenda o pesjaku jo je 

zaznamovala za vsa leta, ki jih je še preživela na Randallovi 

plantaži. Blake in njegovi prijateljčki so začeli napletati 

zgodbice. Blake je pripovedoval, da se je enkrat zbudil iz 

dremeža zadaj za konjušnico in je Cora s sekiro v roki stala nad 

njim in se cmerila. Imel je igralsko žilico in njegove kretnje 

so prodale zgodbo. Ko so začele Cori rasti prsi, se je Edward, 

najzlobnejši v tolpi, širokoustil, da je pred njim prostaško in 

pomenljivo dvigala obleko, potem pa mu zagrozila, da ga bo 

skalpirala, ker jo je zavrnil. Mlade ženske so si pošepetavale, da 

so jo ob polni luni videle, kako se je odhulila iz naselja v gozd 

in se tam onegavila z osli in kozli. Ta zadnja štorija se je sicer 

zdela mnogim vse prej kot verjetna, so pa vseeno ugotovili, da 

bi bilo čudakinjo dobro držati proč od spodobnih ljudi. 

Nedolgo po tistem, ko se je razvedelo, da je Cora dozorela v 

žensko, so jo Edward, Pot in še dva z južne polovice zvlekli za 

prekajevalnico. Tudi če je kdo kaj slišal ali videl, ni posredoval. 

Hobovke so jo zašile. Blaka takrat že ni bilo več. Če bi se ji tisti 

dan on zazrl v obraz, bi pajdašem morda odsvetoval maščevanje: 

drago boste plačali. Toda njega ni bilo več. Pobegnil je tri leta po 

tistem, ko je razbila pesjak, in se več tednov skrival v močvirju. 

Patruljam ga je izdal cucek s svojim bevskanjem. Cora bi rekla, 

da mu je čisto prav, če je ne bi že ob misli na njegovo kazen po 

vsem telesu spreletel srh.


