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Port Kadyks,
7 stycznia 1748

Caridad ju� mia�a zej�� na kadyskie nabrze�e, ale w ostatniej
chwili si� zawaha�a. Sta�a na samym ko�cu trapu spuszczonego
z feluki, która zabra�a ich z Królowej, okr�tu Armady,
konwojuj�cego przez ocean sze�� statków kupieckich
za�adowanych cennymi towarami. Spojrza�a na zimowe s�o�ce
o�wietlaj�ce port, gdzie panowa� nies�ychany harmider;
roz�adowywano w�a�nie jeden ze statków przyby�ych z Hawany.
Przez szpary s�omianego kapelusza Caridad wdziera�y si�
promienie s�o�ca i na moment j� o�lepi�y. Skuli�a si� z
niepokoju, jakby wrzaski portowców by�y skierowane przeciwko
niej.

— Rusz si�! — krzykn�� stoj�cy za ni� marynarz i odepchn��
j� bezceremonialnie.

Caridad potkn��a si�, omal nie wpad�a do wody. Jaki�
m��czyzna próbowa� j� wyprzedzi�, wi�c niezdarnie zeskoczy�a
na molo, odsun��a si� na bok i zastyg�a w bezruchu, podczas
gdy reszta marynarzy kontynuowa�a roz�adunek, prze�cigaj�c
si� w sypaniu spro�nymi dowcipami o kobietach, przy których
znajd� odpr��enie po d�ugim rejsie przez ocean.

— Naciesz si� swoj� wolno�ci�, Murzynko! — krzykn��
przechodz�cy obok m��czyzna i mocno klepn�� j� w ty�ek.

Kilku jego kolegów zarechota�o. Caridad nawet nie drgn��a,



tylko utkwi�a wzrok w d�ugim, brudnym warkoczyku,
ta�cz�cym na przykrytych z�achmanion� koszul� plecach
marynarza, który rozko�ysanym krokiem oddala� si� w kierunku
Bramy Morskiej.

Jestem wolna? — zastanawia�a si�. Co to za wolno��?
Popatrzy�a na mury z Bram� Morsk�, za którymi rozci�ga�o
si� miasto. Wi�kszo�� pi��setosobowej za�ogi Królowej t�oczy�a
si� ju� przy wyj�ciu, gdzie armia urz�dników— zarz�dcy portu,
celnicy i kontrolerzy — sprawdza�a dok�adnie, czy kto� nie
próbuje wynie�� zakazanych towarów, i wypytywa�a, czy aby
który� ze statków nie od��czy� si� od konwoju pod pretekstem
awarii i nie zajmowa� si� przemytem ze szkod� dla królewskiego
skarbca. Jedni marynarze cierpliwie znosili t� rutynow�
procedur�, inni g�o�no protestowali, ukryci w t�umie, i ��dali
przepuszczenia, lecz inspektorzy byli nieust�pliwi. Królowa,
majestatycznie zakotwiczona w kanale portowym przy
Trocadero, przywioz�a ponad dwa miliony pesos, drugie tyle
w kosztowno�ciach z litego srebra i w towarach z Indii
Zachodnich, a oprócz tego dwójk� pasa�erów, Caridad i jej
pana.

Przekl�ty don José! Caridad opiekowa�a si� nim podczas
rejsu. Mówili, �e dopad�a go choroba �eglarzy, �e to koniec i
nie ma dla niego ratunku. I rzeczywi�cie, jego spuchni�te,
trawione gor�czk� cia�o s�ab�o z dnia na dzie�, wycie�czane
krwotokami. Podczas d�ugiej, trwaj�cej prawie miesi�c agonii,
ona tkwi�a przy nim w ma�ej cuchn�cej kajucie, któr� kapitan
specjalnie kaza� wybudowa� na rufie, zabieraj�c cz��� miejsca
przeznaczonego dla oficerów. Don José s�onomu za to zap�aci�.
Eleggua, spraw, by jego dusza b��ka�a si� bez ko�ca i nigdy
nie zazna�a spokoju, prosi�a Caridad, wyczuwaj�c w tej ciasnej
przestrzeni pot��n� obecno�� Najwy�szej Istoty, Boga
rz�dz�cego ludzkim losem. W po�ó�k�ych oczach konaj�cego
pana zamigota�o b�aganie o lito��, cho� nie móg� s�ysze� jej
mod�ów. Wyci�gn�� r�k�, jakby chcia� zazna� odrobiny ciep�a
w ostatnich chwilach. Zapewne zdawa� sobie spraw�, �e �ycie



z niego uchodzi. Caridad odmówi�a mu tej pociechy. Ona te�
wyci�ga�a do niego r�ce, kiedy rozdzielano j� z ma�ym
Marcelem. I co on wówczas uczyni�? Kaza� nadzorcy j�
przytrzyma� i krzykn�� do czarnego niewolnika, �eby zabra�
malca.

— Ucisz go! — doda�, stoj�c przed du�ym domem na placu,
gdzie wszyscy si� zebrali, aby us�ysze� z ust pana, kto b�dzie
nowymw�a�cicielem plantacji i jaki los ich czeka. — Nie cierpi�
takich...

Don José nie doko�czy� zdania. Niewolnicy patrzyli ze
zdziwieniem na Caridad, która wyszarpn��a si� z r�k nadzorcy,
�eby podbiec do synka, jednak natychmiast u�wiadomi�a sobie,
czym to grozi, i si� zatrzyma�a. Przez kilka chwil s�ycha� by�o
tylko rozpaczliwe piski Marcela.

— Wych�osta� j�, don José? — spyta� nadzorca, ponownie
chwytaj�c Caridad za rami�.

— Nie — odpar� pan po namy�le. — Nie chc� jej okaleczy�
przed wyjazdem do Hiszpanii.

A wtedy ten wielki Murzyn o imieniu Cecilio odepchn�� j�
i na znak dany przez nadzorc� zaci�gn�� dziecko do chaty.
Zrozpaczona Caridad upad�a na kolana, a jej szloch zmiesza�
si� z p�aczem synka. Wi�cej ju� go nie zobaczy�a. Nie pozwolili
jej si� z nim po�egna�, nie pozwolili...

— Caridad! Co tak stoisz, kobieto?
Na d	wi�k swojego imienia wróci�a do rzeczywisto�ci i mimo

zgie�ku rozpozna�a g�os don Damiána, starego kapelana z
Królowej, który równie� wysiad� na l�d. Natychmiast odstawi�a
swój tobo�ek, ods�oni�a g�ow� i spu�ci�a oczy, zatrzymuj�c je
na starym s�omianym kapeluszu, który zacz��a mi�� w d�oniach.

— Nie mo�esz zosta� na nabrze�u — pwiedzia� kap�an.
Podszed� do niej i wzi�� j� za rami�. Trzyma� j� tak przez
chwil�, zanim cofn�� r�k� z przestrachem. — Zbieraj si� —
ponagli� nerwowo. — Chod	 ze mn�.

Don Damián ruszy� z kufrem w stron� Bramy Morskiej.
Caridad posz�a za nim z tobo�kiem i kapeluszem w d�oniach,



nie odrywaj�c oczu od sanda�ów kapelana.
— Przej�cie dla s�ugi Bo�ego! — za��da� od st�oczonych pod

bram� marynarzy.
T�um rozst�powa� si� powoli. Czarna jak heban Caridad

drepta�a ze spuszczon� g�ow� za ksi�dzem, pow�ócz�c bosymi
nogami. Nawet w d�ugiej, niezgrabnej koszuli z szarego
zgrzebnego p�ótna, która s�u�y�a jej za sukienk�, wygl�da�a
poci�gaj�co. M��czy	ni odprowadzali wzrokiem t� ciemnoskór�
dorodn� kobiet� dorównuj�c� wzrostem niektórym
marynarzom, gapili si� na jej g�ste, k�dzierzawe w�osy, obfite,
j�drne piersi i zmys�owe ruchy bioder. Kiedy rozleg�y si�
gwizdy i rubaszne propozycje, kapelan, nie przerywaj�c marszu,
podniós� ostrzegawczo d�o�.

— Ksi�dz Damián Garća — przedstawi� si�, wr�czaj�c swoje
dokumenty jednemu z urz�dników portowych. — Kapelan
okr�tu wojennego Królowa w s�u�bie Jego Królewskiej Mo�ci.

Urz�dnik rzuci� na nie okiem.
— Pozwoli Wasza Wielebno��, �e skontroluj� baga�?
— S� tu tylko przedmioty osobiste... — odpar� ksi�dz,

otwieraj�c kufer — i kilka rzeczy, na które mam zezwolenie.
Wszystko jest odnotowane w dokumentach.

Urz�dnik pokiwa� g�ow�, nie przestaj�c grzeba� w kufrze.
— Czy by�y jakie� problemy w czasie rejsu przez ocean? —

zapyta�, wa��c w d�oni pakunek tytoniu. — Widzia� ksi�dz
wrogie albo obce okr�ty?

— Nic takiego. Wszystko odby�o si� zgodnie z planem.
Urz�dnik skrupulatnie sprawdza� zawarto�� kufra.
— To wasza niewolnica? — zapyta� po sko�czonej inspekcji

i wskaza� Caridad. — Nie jest wymieniona w dokumentach.
— Ona? Nie. To wolna kobieta.
— Nie wygl�da na tak� — stwierdzi� urz�dnik, staj�c na

wprost Caridad, która jeszcze mocniej przycisn��a do siebie
tobo�ek i s�omiany kapelusz. — Spójrz na mnie! — burkn��.
— Co tam ukrywasz, Murzynko?

Kilku urz�dników kontroluj�cychmarynarzy przerwa�o prac�



i spogl�da�o na kobiet� stoj�c� ze spuszczon� g�ow�. Marynarze,
którzy wcze�niej ich przepu�cili, teraz podeszli bli�ej.

— Ona nic nie ukrywa — rzuci� don Damián.
— Niech jej ksi�dz nie broni. Z do�wiadczenia wiem, �e je�li

kto� nie �mie spojrze� urz�dnikowi w oczy, to znaczy, �e na
pewno co� ukrywa.

— Co ta nieszcz�sna mo�e ukrywa�? — upiera� si� ksi�dz.
— Caridad, poka� swoje papiery.

Kobieta poszpera�a w tobo�ku, szukaj�c dokumentów
otrzymanych od pisarza okr�towego. Don Damián mówi� dalej:

— Wsiad�a na pok�ad w Hawanie razem ze swoim panem,
don José Hidalgiem, który zapragn�� wróci� przed �mierci� na
ziemi� przodków. Niestety, zmar� w czasie rejsu, wieczny
odpoczynek racz mu da�, Panie.

Caridad wr�czy�a urz�dnikowi pomi�te dokumenty.
— Na krótko przed �mierci� — kontynuowa� don Damián

— don José postanowi� spisa� testament, zgodnie ze zwyczajem
panuj�cym na królewskich okr�tach, i wyzwoli� swoj�
niewolnic� Caridad. Oto list wyzwole�czy sporz�dzony przez
pisarza okr�tu flagowego.

„Caridad Hidalgo — zanotowa� pisarz, nadaj�c jej nazwisko
zmar�ego w�a�ciciela — znana równie� pod imieniem Cachita,
czarna niewolnica, ca�a w kolorze hebanu, zdrowa, silnej
budowy, w�osy czarne, k�dzierzawe, wiek mniej wi�cej
dwadzie�cia pi�� lat”.

— Co masz w tej torbie? — spyta� urz�dnik, przeczytawszy
dokument uwierzytelniaj�cy wyzwolenie Caridad.

Kobieta otwar�a tobo�ek i pokaza�a jego zawarto��. Koc,
chusta z bai... Ostatniej zimy dosta�a j� od pana, a koc dwa
lata wcze�niej. Schowa�a mi�dzy nimi kilka cygar, podebranych
don José na statku. A co, je�li je odkryj�? — pomy�la�a z
l�kiem. Urz�dnik ju� wsun�� r�k� do tobo�ka, cofn�� j� jednak,
zniech�cony widokiem starych �achmanów.

— Spójrz na mnie, Murzynko — rozkaza�.
Cia�em Caridad wstrz�sn�� dreszcz, co nie usz�o uwadze



�wiadków tej sceny. By�a nauczona, �e nie wolno jej podnosi�
oczu na bia�ego m��czyzn�, zw�aszcza wtedy, gdy co� do niej
mówi.

— Jest przestraszona — wtr�ci� don Damián.
— Powiedzia�em, �eby na mnie patrzy�a.
— Zrób to — poprosi� j� kapelan.
Caridad unios�a wreszcie g�ow� i ukaza�a si� jej okr�g�a

twarz, grube, mi�siste wargi, sp�aszczony nos i ma�e
ciemnobr�zowe oczka, które utkwi�a w bramie i rozci�gaj�cym
si� za ni� mie�cie, �eby nie patrze� na urz�dnika. Ten zmarszczy�
czo�o, bezskutecznie szukaj�c p�ochliwego spojrzenia kobiety.

— Nast�pny! — zawo�a�, przerywaj�c rosn�ce napi�cie, i
natychmiast run�� w jego stron� t�um marynarzy.

� � �

Don Damián z drepcz�c� mu po pi�tach Caridad przeszli
przez Bram� Morsk� pomi�dzy dwiema wie�ami blankowymi
i wkroczyli do miasta. Zostawili za sob� w kanale przy
Trocadero dwupok�adowy, uzbrojony w ponad siedemdziesi�t
dzia� okr�t Królowa, który przywióz� ich z Hawany, i sze��
eskortowanych przez niego statków handlowych z �adowniami
pe�nymi towarów z Indii Zachodnich, cukrem, tytoniem, kakao,
imbirem, kolcowojem, indygiem, koszenil�, per�ami, szylkretem,
srebrem... Kadyks przywita� konwój biciem dzwonów,
zadowolony z sukcesu wyprawy. Hiszpania znajdowa�a si� w
stanie wojny z Angli�, flota Indii Zachodnich ju� nie p�ywa�a
po oceanie w obie strony pod os�on� okr�tów Królewskiej
Armady, jednak handel rozwija� si� nadal dzi�ki prywatnym
armatorom, posiadaj�cym królewski placet na rejsy. Dlatego
ka�de przybycie statków z towarami kolonialnymi i bogactwami
po��danymi przez skarbiec Hiszpanii wywo�ywa�o �wi�teczny
nastrój w ca�ym mie�cie. Min�li ko�ció� Naj�wi�tszej Maryi
Panny Wszystkich Ludzi i gdy dotarli do ulicy Juega de Peloty,
don Damián zatrzyma� si� na uboczu, z dala od t�umu
marynarzy, �o�nierzy i kupców.



— Niech Bóg ma ci� w swojej opiece, Caridad— powiedzia�,
postawiwszy kufer na ziemi.

Kobieta nie zareagowa�a. Kapelan nie widzia� jej oczu
ukrytych pod wci�ni�tym na uszy s�omianym kapeluszem,
mimo to mia� wra�enie, �e s� utkwione w kufer, w jego sanda�y
albo w...

— Musz� zaj�� si� swoimi sprawami, rozumiesz? —
usprawiedliwia� si�. — Spróbuj poszuka� sobie jakiej� pracy.
To miasto wielkie i bogate.

Mówi�c to, don Damián wyci�gn�� praw� r�k�, musn��
rami� Caridad i tym razem on spu�ci� oczy. Kiedy je podniós�,
napotka� jej ciemnobr�zowe ma�e oczka, wbite w niego bez
wyrazu, tak samo jak podczas sp�dzonych na statku nocy. Na
polecenie kapitana musia� zaopiekowa� si� niewolnic� po
�mierci don José, wi�c wzi�� j� do swojej kajuty, �eby nie by�a
nara�ona na zaczepki marynarzy. Co� go �cisn��o w �o��dku.
Nie dotkn��em jej, powtórzy� sobie w duchu po raz enty. Nigdy
tego nie zrobi�, ale Caridad widzia�a, jak... jak masturbowa�
si� ukradkiem w kajucie okr�towej, wk�adaj�c r�k� pod sutann�,
podniecony obecno�ci� tej osza�amiaj�cej kobiety, mimo �e
stara� si� walczy� z tym pragnieniem.

Po �mierci don José odby� si� krótki rytua� pogrzebowy,
odmówiono trzy modlitwy za zmar�ych i wyrzucono za burt�
zapakowane w worek zw�oki z przywi�zanymi do nóg dwoma
dzbanami z wod�. Kapitan zarz�dzi� demonta� prowizorycznej
kabiny i kaza� pisarzowi zabezpieczy� maj�tek zmar�ego. Don
José by� jedynym pasa�erem okr�tu flagowego, a Caridad
jedyn� kobiet� na pok�adzie.

— Wasza Wielebno�� — rzek� kapitan do kapelana po
wydaniu tych rozkazów — czyni� was odpowiedzialnym za
odizolowanie Murzynki od za�ogi.

— Ale ja... — próbowa� oponowa� don Damián.
— �ywno�� pozostawion� przez pana Hidalgo prosz�

wykorzysta� na posi�ki dla tej kobiety — oznajmi� kapitan, nie
zwa�aj�c na jego protest.



� � �

Don Damián zamkn�� Caridad w swojej male�kiej kajucie,
gdzie starcza�o miejsca tylko na jeden hamak, który rozwiesza�
dla siebie na noc mi�dzy �cianami i zwija� z rana. Kobieta spa�a
na pod�odze pod hamakiem. Pierwsze noce min��y kapelanowi
na lekturze �wi�tych ksi�g, jak zwykle, jednak coraz cz��ciej
pod��a� spojrzeniem za �wiat�em kaganka, które z opas�ych
tomów uporczywie przemieszcza�o si� na zwini�t� w k��bek
le��c� na pod�odze kobiet�. I tam wzrok si� zatrzymywa�.

Ksi�dza nawiedza�y przeró�ne fantazje, gdy tak patrzy� na
wystaj�ce spod koca nogi Caridad, na piersi faluj�ce w rytmie
oddechu, na zarys po�ladków. Próbowa� walczy� ze sob�, ale
nie by� w stanie oprze� si� pokusie masturbacji. Pewnej nocy
trzask belek uginaj�cych si� pod ci��arem hamaka albo
zg�stnia�a na tak niewielkiej przestrzeni atmosfera napi�cia, w
ka�dym razie co� sprawi�o, �e Caridad otworzy�a oczy. Skupi�
si� w nich ca�y blask lampki. Don Damián poczu�, �e si�
czerwieni, i znieruchomia� na moment, lecz nie móg� zapanowa�
nad podnieceniem, gdy Caridad patrzy�a na niego pustym
wzrokiem, tak samo jak teraz, gdy do niej mówi�.

— Pos�uchaj mnie, Caridad — nalega�. — Musisz poszuka�
sobie jakiej� pracy.

Don Damián chwyci� kufer, odwróci� si� i ruszy� w swoj�
stron�.

Dlaczego czuj� si� winny? Przystan��, �eby prze�o�y� kufer
do drugiej r�ki. Mog�em wzi�� j� si��, ale tego nie zrobi�em,
usprawiedliwia� si� jak zwykle, gdy dr�czy�o go poczucie winy.
Przecie� by�a tylko niewolnic�.

Mo�e... mo�e wcale nie musia�by u�ywa� przemocy. Podobno
wszystkie czarne niewolnice s� rozpustne. Don José, jej pan,
wyzna� mu na spowiedzi, �e sypia� ze wszystkimi.

— Mia�em syna z Caridad — o�wiadczy� — albo nawet
dwóch, chocia� nie, nie s�dz�, bo ten drugi, ten odmieniec,
urodzi� si� tak samo czarny jak ona.



— Czuje pan skruch�? — zapyta� go ksi�dz.
— �e spa�em z Murzynkami? — obruszy� si� plantator. —

Ojcze, sprzedawa�em ma�ych miesza�ców do ksi��owskich
cukrowni. Szybko dobijali�my targu i ksi��a nigdy nie troszczyli
si� o moj� grzeszn� dusz�.

Don Damián udawa� si� do katedry �wi�tego Krzy�a po
drugiej stronie mierzei, na której le�a�o odgrodzone murami
od zatoki miasto. Zanim skr�ci� w przecznic�, odwróci� g�ow�
i w grupie ludzi dostrzeg� sylwetk� Caridad; usun��a si� na
bok, �eby nie zawadza� przechodniom, i sta�a oparta plecami
o mur, oboj�tna na otoczenie.

Jako� sobie poradzi, pomy�la�, przyspieszy� kroku i skr�ci�
w ulic�. Kadyks by� miastem bogatym, miejscem spotka�
kupców i handlarzy z ca�ej Europy, gdzie pieni�dz p�yn��
obficie. Caridad jest teraz kobiet� woln�, zatem musi nauczy�
si� �ycia i pracy w wolno�ci. Ksi�dz przeszed� spory kawa�ek
i kiedy dotar� do miejsca, sk�d wida� ju� by�o nowo budowan�
�wi�tyni� przy katedrze �wi�tego Krzy�a, przystan��. Ale jak�
prac� znajdzie ta nieszcz�sna kobieta? Zna si� jedynie na
tytoniu, trafi�a na kuba�sk� plantacj� w wieku dziesi�ciu lat,
wyrwana z królestwa Joruba w Zatoce Gwinejskiej. Angielscy
handlarze niewolników kupili j� za marne pi�� �okci tkaniny
i odsprzedali z zyskiem na ch�onnym rynku kuba�skim.
Opowiedzia� mu o tym sam don José Hidalgo, kiedy kapelan
zainteresowa� si�, dlaczego zabra� t� kobiet� w podró�.

— Jest silna i pon�tna — doda� plantator, puszczaj�c do
niego oko. — I zdaje si�, �e ju� nie mo�e mie� dzieci, co jest
oczywist� zalet�. Po urodzeniu tego przyg�upka...

Don José wyja�ni� mu równie�, �e by� wdowcem, mia�
wykszta�conego syna po studiach, któremu dobrze powodzi�o
si� w Madrycie; planowa� sp�dzi� przy nim reszt� �ycia. Na
Kubie mia� dochodow� plantacj� tytoniu na �yznych ziemiach
nieopodal Hawany, pracowa�o dla niego dwudziestu
niewolników. Samotno��, staro�� i naciski ze strony w�a�cicieli
cukrowni, zainteresowanych rozwojem swojego kwitn�cego



przemys�u, sk�oni�y go do sprzedania tej posiad�o�ci i powrotu
do ojczyzny, lecz po dwudziestu dniach podró�y zaatakowa�a
go choroba, czyni�c prawdziwe spustoszenie w s�abym, starym
organizmie. Medyk nie widzia� dla niego �adnej nadziei —
gor�czka, obrz�k, plamy na skórze, krwawi�ce dzi�s�a to
symptomy przepowiadaj�ce pacjentowi rych�y koniec. Zgodnie
z zasad� obowi�zuj�c� na okr�tach królewskich kapitan
Królowej rozkaza� pisarzowi uda� si� do kabiny don José, by
sporz�dzi� testament.

— Daj� wolno�� mojej niewolnicy Caridad — wyszepta�
chory po wydaniu dyspozycji w kwestii paru pobo�nych legatów
i przekazania ca�o�ci maj�tku na rzecz syna, którego ju� nie
zobaczy.

Grube wargi kobiety nawet nie drgn��y na znak zadowolenia,
gdy dowiedzia�a si�, �e b�dzie wolna — przypomnia� sobie
ksi�dz, wci�� stoj�c na ulicy.

Ona ci�gle milcza�a! Don Damián przypomnia� sobie równie�,
jak stara� si� wy�apa� g�os Caridad w zgie�ku modlitw podczas
niedzielnych mszy na pok�adzie albo cichy szept w nocy, gdy�
kaza� jej si� modli� przed snem. Jak� prac� mo�e znale	� ta
kobieta? Kapelan wiedzia�, �e po wyzwoleniu prawie wszyscy
niewolnicy podejmowali prac� u swoich dawnych panów za
n�dzn� zap�at� ledwie wystarczaj�c� na pokrycie tych potrzeb,
które przedtem mieli zagwarantowane. Albo ko�czyli na ulicy,
walcz�c o ja�mu�n� z tysi�cami innych n�dzarzy urodzonych
w Hiszpanii, którym nie brakowa�o sprytu i inteligencji,
znajomo�ci terenu i upodoba� ludzi. Jak Caridad poradzi sobie
sama w takim du�ym mie�cie?

Westchn��, podrapa� si� par� razy po brodzie i �ysiej�cej
g�owie. Z ci��kim st�kni�ciem zarzuci� kufer na plecy i zawróci�.
Co dalej? — zastanawia� si�. Mo�e... mo�e znalaz�aby si� dla
niej jaka� praca w fabryce tytoniu. Ona zna si� na sortowaniu
li�ci, potrafi rozpoznawa� najlepsze i delikatne, z nale�yt�
czu�o�ci� skr�ca dobre cygara; powiedzia� mu o tym don José.
Jednak�e don Damián nie mia� ochoty prosi� nikogo o



przys�ug�, t�umaczy�, dlaczego to robi... Poza tym istnia�o
ryzyko, �e Caridad opowie komu�, co on wyprawia� nocami
na statku. W halach fabrycznych pracuje blisko dwie�cie kobiet,
które umilaj� sobie skr�canie cygar i cygaretek plotkami.

Zasta� Caridad wci�� nieruchomo przyklejon� do �ciany,
bezradn� wobec grupy m�okosów naigrywaj�cych si� z niej za
milcz�cym przyzwoleniem przechodniów zmierzaj�cych z portu
lub do portu. Don Damián znalaz� si� w pobli�u akurat w
momencie, gdy jeden z ch�opaków zamachn�� si�, �eby rzuci�
w ni� kamieniem.

— Stój! — krzykn��.
Ch�opak zastyg� w bezruchu, kobieta zdj��a kapelusz i

spu�ci�a oczy.

� � �

Caridad od��czy�a si� od siedmioosobowej grupy pasa�erów,
z którymi wsiad�a na statek p�yn�cy w gór� Gwadalkiwiru do
Sewilli; próbowa�a znale	� jakie� miejsce po�ród stosu
umieszczonych na pok�adzie pakunków, �eby cho� troch�
odpocz��. Statek by� jednomasztow� tartan�, która przywioz�a
do Kadyksu cenn� oliw� z oliwek rosn�cych na sewilskiej
równinie i wraca�a do macierzystego portu.

Najpierw pop�yn�li wzd�u� Zatoki Kadyksu do Sanlúcar de
Barrameda, gdzie Gwadalkiwir wpada do morza. Wraz z innymi
�aglowcami musieli zaczeka� u wybrze�y Chipiony na przyp�yw
i sprzyjaj�ce wiatry, gdy� inaczej nie da�oby si� pokona�
niebezpiecznej mielizny Sanlúcar, tych straszliwych �awic
piasku, gdzie na zawsze utkn��o ju� wiele statków. Kapitanowie
nie odwa�ali si� p�yn�� dalej w niesprzyjaj�cych warunkach.
Manewr ten mo�na by�o wykona� tylko w porze najwi�kszych
przyp�ywów umo�liwiaj�cych wej�cie do Gwadalkiwiru i
swobodn� �eglug� niemal a� do Sewilli.

— Nieraz czeka�o si� nawet sto dni, �eby przep�yn�� mielizn�
— opowiada� marynarz wykwintnie odzianemu pasa�erowi,
ten za� spogl�da� z niepokojem na Sanlúcar, jakby obawia� si�,



�e spotka ich podobny los.
Caridad usadowi�a si� mi�dzy workami i oparta o burt�

poddawa�a si� ko�ysaniu tartany. Morze wygl�da�o spokojnie,
lecz na pok�adzie wyczuwa�o si� rosn�ce napi�cie. Podobny
nastrój panowa� na s�siednich �aglowcach. Wywo�any by� nie
tylko oczekiwaniem na przyp�yw, lecz tak�e l�kiem przed
mo�liwym atakiem Anglików lub korsarzy. S�o�ce zbli�a�o si�
ku zachodowi, wody przybiera�y gro	n�, metaliczn� barw�,
niespokojne rozmowy za�ogantów i pasa�erów przechodzi�y w
szept. Wraz z zachodem s�o�ca dawa� o sobie zna� zimowy
ch�ód, a wilgo� przenikaj�ca do szpiku ko�ci zwi�ksza�a uczucie
zimna. Caridad by�a g�odna i wyczerpana. Narzuci�a na ramiona
chust� ze zgrzebnej bai, równie szar� i spran� jak jej koszulowa
suknia. Pozostali pasa�erowie wydawali si� jej wytworni, ich
stroje by�y barwne i bogate. Wsun��a r�k� do tobo�ka, �eby
wyci�gn�� koc, gdy� z�by jej dzwoni�y z zimna i dosta�a g�siej
skórki. Natrafiwszy palcami na cygaro, obmaca�a je delikatnie,
wspominaj�c doznania zwi�zane z jego zapachem i dymem.
Potrzebowa�a tego, pragn��a si� odurzy�, �eby nie my�le� o
zm�czeniu, g�odzie... nie my�le� nawet o tej swojej �wie�ej
wolno�ci.

Otuli�a si� kocem. Wolna? Don Damián wsadzi� j� na
pierwszy statek w kolejce do wyp�yni�cia z kadyskiego portu.

— Udasz si� do Sewilli — o�wiadczy� po rozmowie z
kapitanem, podczas której ustali� cen� i zap�aci� za jej podró�
z w�asnej kieszeni. — Do Triany. Tam poszukasz klasztoru
minimitek i powo�asz si� na mnie.

Caridad chcia�a zapyta�, co to jest Triana i jak znale	� ten
klasztor, ale nie zdoby�a si� na odwag�. Ksi�dz szybko wepchn��
j� na pok�ad, rozgl�daj�c si� przy tym na boki, jakby obawia�
si�, �e kto� zobaczy ich razem.

Zapach w�chanego cygara przeniós� j� w my�lach na Kub�.
Oprócz swojej chaty, pola tytoniu i cukrowni, do której
niewolnicy udawali si� co niedziel�, by wys�ucha� mszy, a
potem �piewa� i ta�czy� do upad�ego, nie zna�a �adnych



innych miejsc. Z chaty na pole, z pola do chaty i tak dzie� po
dniu, z miesi�ca na miesi�c, z roku na rok. Czy b�dzie umia�a
trafi� do klasztoru? Skuli�a si� przy burcie, opar�a plecy o
drewniane poszycie i stara�a si� nawi�za� kontakt z utracon�
rzeczywisto�ci�. Kim s� ci dziwni ludzie? Co sta�o si� z
Marcelem? Jak miewa si� jej przyjació�ka, mulatka Maŕa, z
któr� �piewa�a w chórze? Co z pozosta�ymi? I co ona sama
robi tutaj, na tym obcym statku, w nieznanym kraju? P�ynie
do miasta, o którym nigdy wcze�niej nie s�ysza�a. Triana? Nie
zdob�dzie si� na to, �eby zada� bia�ym jakie� pytanie. Dot�d
zawsze wiedzia�a, co ma robi�, i nie potrzebowa�a pyta�.
Zawilgotnia�y jej oczy na my�l o Marcelu. Pogrzeba�a w tobo�ku
i wyj��a krzesiwo i hubk�, aby roznieci� ogie�. Czy tutaj wolno
pali�? Na plantacji palenie by�o czym� normalnym.

Podczas podró�y przez ocean wyp�akiwa�a oczy z t�sknoty
za Marcelem. Chcia�a si� rzuci� do morza i sko�czy� raz na
zawsze z tym potwornym cierpieniem.

— Odsu� si�, Murzynko, bo wpadniesz mi do wody! —
przestrzeg� j� jeden z marynarzy. Pos�ucha�a i odesz�a od burty.
Czy odwa�y�aby si� skoczy�, gdyby nie pojawi� si� ten
marynarz? Po co o tym my�le�? Czy nie lepiej obserwowa�
ludzi z tartany?Wygl�dali na dziwnie zdenerwowanych. Zacz��
si� przyp�yw, ale nie towarzyszy� mu wiatr. Zauwa�y�a, �e
niektórzy pal�. Zr�cznie potar�a krzesiwem o krzemie� i hubka
zap�on��a. Czy znajdzie tutaj drzewa z odpowiedni� kor� i
hub� nadaj�c� si� do wyrobu hubki? Zapali�a cygaro, mocno
si� zaci�gn��a i zacz��a si� zastanawia�, sk�d we	mie nowe
li�cie tytoniu. Pierwsze zaci�gni�cie uspokoi�o jej my�li. Po
dwóch nast�pnych poczu�a rozlu	nienie mi��ni i lekki zawrót
g�owy.

— Czarna, dasz popali�?
Obok przycupn�� majtek z brudn�, lecz mi�� i bystr� twarz�.

U�miecha� si�, oczekuj�c odpowiedzi, a Caridad przez kilka
sekund widzia�a tylko jego bia�e z�by, takie same jak u Marcela,
kiedy trzyma�a go w ramionach. Wcze�niej mia�a jeszcze



jednego synka sp�odzonego z m��czyzn�, który pó	niej nie
zawaha� si� sprzeda� ma�ego mulata, gdy ten troch� podrós� i
nie wymaga� ju� ci�g�ej opieki starych niewolnic pilnuj�cych
dzieci, gdy ich matki pracowa�y. Wszystkie dzieci niewolników
czeka� ten sam los — pan nie chcia� utrzymywa� ma�ych
Murzyni�tek.

Marcelo, pocz�ty z Murzynem z cukrowni, by� odmie�cem.
Po d�ugim, trudnym porodzie wyda�a na �wiat nie ca�kiem
normalne dziecko. Nikt go nie kupi, stwierdzi� pan, kiedy
okaza�o si�, �e ch�opczyk jest opó	niony w rozwoju. Pozwoli�
mu zosta� na plantacji, ale traktowa� go jak psa, kur� albo
jedno z prosi�t hodowanych z ty�u za chat�. Wszyscy wró�yli
ma�emu rych�� �mier�. Caridad z uporem karmi�a dziecko po
kryjomu, za co zbiera�a ostre ci�gi, gdy nakry� j� nadzorca.
Dajemy ci je��, �eby� pracowa�a, zostaw tego przyg�upka,
powtarza�.

— Czarna, dasz popali�? — nalega� majtek.
Dlaczego nie? — pomy�la�a Caridad. Ten ch�opak u�miecha�

si� tak samo jak jej Marcelo. Poda�a mu cygaro.
— Wspania�e! Sk�d je masz? — wykrzykn�� ch�opiec,

odzyskawszy g�os po d�ugim ataku kaszlu. — Kuba�skie?
— Tak— odpar�a machinalnie Caridad. Zabra�a mu cygaro,

bo chcia�o jej si� pali�.
— Jak si� nazywasz?
— Caridad — odpowiedzia�a, wypuszczaj�c dym.
— Podoba mi si� twój kapelusz. — Ch�opak przest�powa�

z nogi na nog�, czekaj�c cierpliwie na swoj� kolej palenia.
— Wiatr!
Okrzyk kapitana tartany zm�ci� cisz�. Na innych statkach

rozleg�y si� podobne wo�ania. Wiatr z po�udnia, idealny do
zmierzenia si� z p�ycizn�. Majtek odda� cygaro i pobieg�
do��czy� do marynarzy.

— Dzi�ki, czarna — powiedzia� pospiesznie.
W przeciwie�stwie do innych pasa�erów Caridad nie

interesowa�a si� skomplikowanymi manewrami w w�skim



kanale, gdzie tartana trzy razy musia�a zmienia� kierunek.
Wokó� uj�cia Gwadalkiwiru, na ziemi i na przycumowanych
do brzegu barkasach, pojawi�y si� pomagaj�ce w nawigacji
�wietlne sygna�y dla statków. Wszyscy, oprócz Caridad, w
napi�ciu �ledzili te poczynania, gdy� wiedzieli, �e je�li w
po�owie drogi wiatr os�abnie, ryzyko ugrz�	ni�cia na mieli	nie
b�dzie niewiele mniejsze ni� wcze�niej. Tymczasem ona, oparta
o burt�, spokojnie pali�a cygaro, rozkoszuj�c si� przyjemnym
mrowieniem w ca�ym ciele — tak dzia�a� na ni� tyto�.

W momencie gdy tartana wp�yn��a do upiornego Kana�u
Anglików, mijaj�c z lewej strony �wiat�a wie�y San Jacinto,
Caridad zacz��a nuci� piosenk� zapami�tan� z niedzielnych
zabaw, kiedy po mszy w pobliskiej cukrowni niewolnicy z
ró�nych plantacji zbierali si� w wielkim baraku, �eby �piewa�
i ta�czy� — biali na to pozwalali, gdy� traktowali niewolników
jak dzieci potrzebuj�ce wytchnienia po ci��kiej pracy.
Tymczasem w ka�dym tanecznym kroku i w ka�dym d	wi�ku
wydobywanym z b�bnów batá—wielkiego iyá, ojca wszystkich
b�bnów, itótele albo malutkiego okónkolo — czarni oddawali
cze�� swoim bogom, ukrytym pod postaciami chrze�cija�skich
dziewic i �wi�tych, wspominali z nostalgi� swoj� afryka�sk�
kolebk�.

Nie zwracaj�c uwagi na powszechny harmider i rozkazy
wydawane za�odze przez kapitana, Caridad nuci�a tak samo
jak wtedy, gdy usypia�a Marcela. Mia�a wra�enie, �e dotyka
jego w�osków, s�yszy jego oddech, czuje jego zapach. Przes�a�a
mu w powietrzu poca�unek... Ch�opczyk prze�y�, a ona, chocia�
wci�� karcona i bita przez pana i nadzorc�, przynajmniej
zaskarbi�a sobie wzgl�dy w�ród czarnych na plantacji. Jej synek
by� zawsze u�miechni�ty! Taki s�odki i mi�y dla wszystkich,
nie mia� poj�cia o podziale na niewolników i w�a�cicieli. �y�
wolny, lecz czasem patrzy� w oczy niewolnikom, jakby rozumia�
ich ból i zach�ca� do zrzucenia �a�cuchów. Jedni u�miechali
si� wtedy ze smutkiem, inni p�akali, bolej�c nad jego losem
odmie�ca.



Caridad mocno wci�gn��a w p�uca dym z cygara. Marcelo
b�dzie pod dobr� opiek�, co do tego nie mia�a w�tpliwo�ci.
Zajmie si� nim Maŕa, ta z chóru. Cecilio tak�e, chocia� w
tamtym czasie by� zmuszony rozdzieli� syna i matk�... Ci
wszyscy niewolnicy, sprzedani razem z ziemi� nowemu
w�a�cicielowi, zaopiekuj� si� jej synkiem. B�dzie szcz��liwy,
przeczuwa�a to. Natomiast don José... Niech jego dusza nigdy
nie zazna spokoju, �yczy�a sobie w my�lach Caridad.




