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Jeg havde taget dem om bord på St. Lucia, en af De Små Antiller, 
for at sejle dem til Jamaica. En temmelig lang og usædvanlig tur 
uden for de gængse sejlruter. De fleste ville nok have 
taget et fly, det var både billigere og mindre 
tidskrævende… Men denne Barnaba Moretto 
diskuterede ikke prisen…

Tohundrede dollar om dagen 
plus udgifter. Ikke dårligt… 
Det er ikke hverdagskost… 
Måske vil han bare nyde 

   sejlturen…

Barnabo Moretto sover sikkert med solbrillerne på… Han må være 
      italiener med det navn. 
        Det er ikke penge, han 
        savner, og han er også ret 
        god til at bruge dem.

    Jeg kiggede på ham og 
fors�gte at forestille mig hans 
�jenfarve. Siden han var kommet 
om bord, havde han ikke taget 

   solbrillerne af. Det var to 
     dage siden nu.
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Så er kontakten 
fikset, Svend!

     Må jeg 
byde på en drink, 

mr. Moretto?

Godt, Makka. Tag roret 
og hold kursen mod Anegada, 

      18o 44’ Nord, 
       64o 20’ W.

Ja, gin med 
masser af is 
og citron.

Makka var min styrmand. En ung fyr, 
der var kommet til Surinam fra Ny Guinea 

med sin familie, da �ens vestlige del 
blev annekteret af Indonesien.

Dejligt vejr 
i dag… Ikke 
så varmt…

        Snakker I 
englændere altid om 
vejret, når I ikke ved, 
hvad I ellers skal sige?



11

Ikke altid. Kun, 
når vi pr�ver at 

være h�flige… Sikkert en  
 temmelig dårlig idé, især  
 når man har med sådan 
en hård negl at g�re.

Og dette må så 
være den ber�mte 

t�rre engelske 
humor... 

Ude på 
skrammer, 
s�mand?

Skulle jeg give afkald på 200 dollar 
om dagen? Jeg er ikke fornærmet, 
mr. Moretto. Jeg fik så mange los i 
                      r�ven som dreng, 

         at jeg mistede 
       stoltheden, og jeg 
       er ligeglad med folks 
        dårlige manerer… 
       Måske var den 
        hummer, vi spiste 
        i går, en anelse   

                      bitter? Det kan 
                      godt smitte! Bare  

   en tanke... 

     H�r nu her, 
Svend, jeg var ikke  
ude på at træde 
dem over tæerne. 
Det var bare noget, 

jeg sagde. De har ret, 
det er virkelig 
dejligt vejr 

i dag.

  Den går ikke, mr. Moretto. 
  De kan ikke pludselig falde 
   ud af rollen som hård negl. 
  Når De siger sådan, kunne jeg jo   
   enten tro, at De ingen stolthed 
   har, eller også at De vil lægge 
           låg på samtalen.

Sikke en 
pindehugger! 

Jeg anede ikke, 
De var så 
stridbar, 
Svend!
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 Jeg er,  
 som 
jeg er.

Det tvivler 
jeg ikke på.     Jeg er også nysgerrig. 

   Lige så nysgerrig som 
    en gammel sladdertante. 
        Jeg ligger for 
      eksempel 
    vågen om 
    natten og 
 spekulerer over, 
 hvad I to laver 
     derude i 
  forkahytten.

   Et kort �jeblik forekom det mig, at glasset 
         rystede mellem hænderne på ham. 
    Jeg forstod ikke 
       selv, hvorfor 
       jeg provokerede 
          ham sådan. 
         Var jeg ude 
        på at udfordre 
     ham, og 
           hvorfor…?

…Det var hans kvindelige rejsekammerat, der rev mig 
ud af mine tanker. En solidt bygget sort pige 

                       af den slags, man ser 
        på de fransktalende 
    caribiske �er, 
     ”vandmelon med 
            et overtræk af 
          chokolade”.

   Bonjour, 
Svend!

Bonjour, 
Bon Bon!
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Sk�nt vejr, 
ikke?

Bestemt… 
     Du kan godt droppe 
        det, Bon Bon. 
     Vil du have et glas 
      eller hellere et 
    los bagi?

Den pige var ikke tabt bag en vogn. Hvert blik, hun sendte en, 
alt hvad hun sagde og gjorde, var et fors�g på at påvirke en.

  Hvornår 
kommer vi til 
Anegada, Svend?

Hvis vejret holder, er vi 
fremme allerede i morgen 

     tidlig. Lad os h�re 
    nyhederne klokken 10.

   Bonjour, 
 Barnaba… Hvorfor   
    ser du så 
    bister ud?

Mmmh! Lad Barnaba være...  
Det er vist ikke 
hans dag i dag.

De lytter til Radio Demerara, Britisk 
Guyana på 49 meter-båndet, frekvens 

5980… Statskuppet i Cansada er 
slået fejl… Kupmagernes leder flygtede 

     op i bjergene…
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…Flere af opr�rerne blev i de tidlige 
morgentimer fundet og omringet i skovene 

        på Pedernalbjerget. 
      De gjorde hårdnakket 
        modstand, men blev 
      dræbt af hæren…

Stakler!

    Jeg har m�dt Sorte. Vi læste sammen i 
  Port Ducal. Så droppede han pludselig ud af 
studierne og blev kriminel. F�rst prostitution,   
    så narkotika, og endelig livvagt for en 
 politisk leder. Senere r�g han i fængsel, 
    hvor han traf ”Befrieren”, 
      som vist var 
    fagforeningsleder… 
   Det ændrede ham… 
   Lige siden har han 
    fors�gt at lægge 
  fortiden bag sig og 
   kæmpe for frihed 
   og fremskridt på 
      Gran Antilla.

Det lyder lidt 
som et eventyr, 

jeg fik fortalt som 
 barn i Chicago…

Svend, kom 
lige et �jeblik!

Hvad er 
der, Makka?

   Jeg ville ikke 
 råbe op, men den motorbåd   
  der har fulgt efter os i 
   mere end en time. Den 
  sejlede imod os, men så  
   skiftede den kurs, og 
 lige siden har den fulgt 
   efter os på afstand.

Lad os nu se… Det kan jo være et 
 tilfælde. Farvandet her er fuldt 
 af fiskere, turister 
     og… digtere.




