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Port Kadyks,
7 stycznia 1748
Caridad ju miaa zej na kadyskie nabrzee, ale w ostatniej
chwili si zawahaa. Staa na samym kocu trapu spuszczonego
z feluki, która zabraa ich z Królowej, okrtu Armady,
konwojujcego przez ocean sze statków kupieckich
zaadowanych cennymi towarami. Spojrzaa na zimowe soce
owietlajce port, gdzie panowa niesychany harmider;
rozadowywano wanie jeden ze statków przybyych z Hawany.
Przez szpary somianego kapelusza Caridad wdzieray si
promienie soca i na moment j olepiy. Skulia si z
niepokoju, jakby wrzaski portowców byy skierowane przeciwko
niej.
— Rusz si! — krzykn stojcy za ni marynarz i odepchn
j bezceremonialnie.
Caridad potkna si, omal nie wpada do wody. Jaki
mczyzna próbowa j wyprzedzi, wic niezdarnie zeskoczya
na molo, odsuna si na bok i zastyga w bezruchu, podczas
gdy reszta marynarzy kontynuowaa rozadunek, przecigajc
si w sypaniu spronymi dowcipami o kobietach, przy których
znajd odprenie po dugim rejsie przez ocean.
— Naciesz si swoj wolnoci, Murzynko! — krzykn
przechodzcy obok mczyzna i mocno klepn j w tyek.
Kilku jego kolegów zarechotao. Caridad nawet nie drgna,

tylko utkwia wzrok w dugim, brudnym warkoczyku,
taczcym na przykrytych zachmanion koszul plecach
marynarza, który rozkoysanym krokiem oddala si w kierunku
Bramy Morskiej.
Jestem wolna? — zastanawiaa si. Co to za wolno?
Popatrzya na mury z Bram Morsk, za którymi rozcigao
si miasto. Wikszo pisetosobowej zaogi Królowej toczya
si ju przy wyjciu, gdzie armia urzdników — zarzdcy portu,
celnicy i kontrolerzy — sprawdzaa dokadnie, czy kto nie
próbuje wynie zakazanych towarów, i wypytywaa, czy aby
który ze statków nie odczy si od konwoju pod pretekstem
awarii i nie zajmowa si przemytem ze szkod dla królewskiego
skarbca. Jedni marynarze cierpliwie znosili t rutynow
procedur, inni gono protestowali, ukryci w tumie, i dali
przepuszczenia, lecz inspektorzy byli nieustpliwi. Królowa,
majestatycznie zakotwiczona w kanale portowym przy
Trocadero, przywioza ponad dwa miliony pesos, drugie tyle
w kosztownociach z litego srebra i w towarach z Indii
Zachodnich, a oprócz tego dwójk pasaerów, Caridad i jej
pana.
Przeklty don José! Caridad opiekowaa si nim podczas
rejsu. Mówili, e dopada go choroba eglarzy, e to koniec i
nie ma dla niego ratunku. I rzeczywicie, jego spuchnite,
trawione gorczk ciao sabo z dnia na dzie, wycieczane
krwotokami. Podczas dugiej, trwajcej prawie miesic agonii,
ona tkwia przy nim w maej cuchncej kajucie, któr kapitan
specjalnie kaza wybudowa na rufie, zabierajc cz miejsca
przeznaczonego dla oficerów. Don José sono mu za to zapaci.
Eleggua, spraw, by jego dusza bkaa si bez koca i nigdy
nie zaznaa spokoju, prosia Caridad, wyczuwajc w tej ciasnej
przestrzeni potn obecno Najwyszej Istoty, Boga
rzdzcego ludzkim losem. W poókych oczach konajcego
pana zamigotao baganie o lito, cho nie móg sysze jej
modów. Wycign rk, jakby chcia zazna odrobiny ciepa
w ostatnich chwilach. Zapewne zdawa sobie spraw, e ycie

z niego uchodzi. Caridad odmówia mu tej pociechy. Ona te
wycigaa do niego rce, kiedy rozdzielano j z maym
Marcelem. I co on wówczas uczyni? Kaza nadzorcy j
przytrzyma i krzykn do czarnego niewolnika, eby zabra
malca.
— Ucisz go! — doda, stojc przed duym domem na placu,
gdzie wszyscy si zebrali, aby usysze z ust pana, kto bdzie
nowym wacicielem plantacji i jaki los ich czeka. — Nie cierpi
takich...
Don José nie dokoczy zdania. Niewolnicy patrzyli ze
zdziwieniem na Caridad, która wyszarpna si z rk nadzorcy,
eby podbiec do synka, jednak natychmiast uwiadomia sobie,
czym to grozi, i si zatrzymaa. Przez kilka chwil sycha byo
tylko rozpaczliwe piski Marcela.
— Wychosta j, don José? — spyta nadzorca, ponownie
chwytajc Caridad za rami.
— Nie — odpar pan po namyle. — Nie chc jej okaleczy
przed wyjazdem do Hiszpanii.
A wtedy ten wielki Murzyn o imieniu Cecilio odepchn j
i na znak dany przez nadzorc zacign dziecko do chaty.
Zrozpaczona Caridad upada na kolana, a jej szloch zmiesza
si z paczem synka. Wicej ju go nie zobaczya. Nie pozwolili
jej si z nim poegna, nie pozwolili...
— Caridad! Co tak stoisz, kobieto?
Na d wik swojego imienia wrócia do rzeczywistoci i mimo
zgieku rozpoznaa gos don Damiána, starego kapelana z
Królowej, który równie wysiad na ld. Natychmiast odstawia
swój toboek, odsonia gow i spucia oczy, zatrzymujc je
na starym somianym kapeluszu, który zacza mi w doniach.
— Nie moesz zosta na nabrzeu — pwiedzia kapan.
Podszed do niej i wzi j za rami. Trzyma j tak przez
chwil, zanim cofn rk z przestrachem. — Zbieraj si —
ponagli nerwowo. — Chod ze mn.
Don Damián ruszy z kufrem w stron Bramy Morskiej.
Caridad posza za nim z tobokiem i kapeluszem w doniach,

nie odrywajc oczu od sandaów kapelana.
— Przejcie dla sugi Boego! — zada od stoczonych pod
bram marynarzy.
Tum rozstpowa si powoli. Czarna jak heban Caridad
dreptaa ze spuszczon gow za ksidzem, powóczc bosymi
nogami. Nawet w dugiej, niezgrabnej koszuli z szarego
zgrzebnego pótna, która suya jej za sukienk, wygldaa
pocigajco. Mczy ni odprowadzali wzrokiem t ciemnoskór
dorodn kobiet dorównujc wzrostem niektórym
marynarzom, gapili si na jej gste, kdzierzawe wosy, obfite,
jdrne piersi i zmysowe ruchy bioder. Kiedy rozlegy si
gwizdy i rubaszne propozycje, kapelan, nie przerywajc marszu,
podniós ostrzegawczo do.
— Ksidz Damián Garc´a — przedstawi si, wrczajc swoje
dokumenty jednemu z urzdników portowych. — Kapelan
okrtu wojennego Królowa w subie Jego Królewskiej Moci.
Urzdnik rzuci na nie okiem.
— Pozwoli Wasza Wielebno, e skontroluj baga?
— S tu tylko przedmioty osobiste... — odpar ksidz,
otwierajc kufer — i kilka rzeczy, na które mam zezwolenie.
Wszystko jest odnotowane w dokumentach.
Urzdnik pokiwa gow, nie przestajc grzeba w kufrze.
— Czy byy jakie problemy w czasie rejsu przez ocean? —
zapyta, wac w doni pakunek tytoniu. — Widzia ksidz
wrogie albo obce okrty?
— Nic takiego. Wszystko odbyo si zgodnie z planem.
Urzdnik skrupulatnie sprawdza zawarto kufra.
— To wasza niewolnica? — zapyta po skoczonej inspekcji
i wskaza Caridad. — Nie jest wymieniona w dokumentach.
— Ona? Nie. To wolna kobieta.
— Nie wyglda na tak — stwierdzi urzdnik, stajc na
wprost Caridad, która jeszcze mocniej przycisna do siebie
toboek i somiany kapelusz. — Spójrz na mnie! — burkn.
— Co tam ukrywasz, Murzynko?
Kilku urzdników kontrolujcych marynarzy przerwao prac

i spogldao na kobiet stojc ze spuszczon gow. Marynarze,
którzy wczeniej ich przepucili, teraz podeszli bliej.
— Ona nic nie ukrywa — rzuci don Damián.
— Niech jej ksidz nie broni. Z dowiadczenia wiem, e jeli
kto nie mie spojrze urzdnikowi w oczy, to znaczy, e na
pewno co ukrywa.
— Co ta nieszczsna moe ukrywa? — upiera si ksidz.
— Caridad, poka swoje papiery.
Kobieta poszperaa w toboku, szukajc dokumentów
otrzymanych od pisarza okrtowego. Don Damián mówi dalej:
— Wsiada na pokad 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 wrczya urzdnikowi pomite dokumenty.
— Na krótko przed mierci — kontynuowa don Damián
— don José postanowi spisa testament, zgodnie ze zwyczajem
panujcym na królewskich okrtach, i wyzwoli swoj
niewolnic Caridad. Oto list wyzwoleczy sporzdzony przez
pisarza okrtu flagowego.
„Caridad Hidalgo — zanotowa pisarz, nadajc jej nazwisko
zmarego waciciela — znana równie pod imieniem Cachita,
czarna niewolnica, caa w kolorze hebanu, zdrowa, silnej
budowy, wosy czarne, kdzierzawe, wiek mniej wicej
dwadziecia pi lat”.
— Co masz w tej torbie? — spyta urzdnik, przeczytawszy
dokument uwierzytelniajcy wyzwolenie Caridad.
Kobieta otwara toboek i pokazaa jego zawarto. Koc,
chusta z bai... Ostatniej zimy dostaa j od pana, a koc dwa
lata wczeniej. Schowaa midzy nimi kilka cygar, podebranych
don José na statku. A co, jeli je odkryj? — pomylaa z
lkiem. Urzdnik ju wsun rk do toboka, cofn j jednak,
zniechcony widokiem starych achmanów.
— Spójrz na mnie, Murzynko — rozkaza.
Ciaem Caridad wstrzsn dreszcz, co nie uszo uwadze

wiadków tej sceny. Bya nauczona, e nie wolno jej podnosi
oczu na biaego mczyzn, zwaszcza wtedy, gdy co do niej
mówi.
— Jest przestraszona — wtrci don Damián.
— Powiedziaem, eby na mnie patrzya.
— Zrób to — poprosi j kapelan.
Caridad uniosa wreszcie gow i ukazaa si jej okrga
twarz, grube, misiste wargi, spaszczony nos i mae
ciemnobrzowe oczka, które utkwia w bramie i rozcigajcym
si za ni miecie, eby nie patrze na urzdnika. Ten zmarszczy
czoo, bezskutecznie szukajc pochliwego spojrzenia kobiety.
— Nastpny! — zawoa, przerywajc rosnce napicie, i
natychmiast run w jego stron tum marynarzy.
  

Don Damián z drepczc mu po pitach Caridad przeszli
przez Bram Morsk pomidzy dwiema wieami blankowymi
i wkroczyli do miasta. Zostawili za sob w kanale przy
Trocadero dwupokadowy, uzbrojony w ponad siedemdziesit
dzia okrt Królowa, który przywióz ich z Hawany, i sze
eskortowanych przez niego statków handlowych z adowniami
penymi towarów z Indii Zachodnich, cukrem, tytoniem, kakao,
imbirem, kolcowojem, indygiem, koszenil, perami, szylkretem,
srebrem... Kadyks przywita konwój biciem dzwonów,
zadowolony z sukcesu wyprawy. Hiszpania znajdowaa si w
stanie wojny z Angli, flota Indii Zachodnich ju nie pywaa
po oceanie w obie strony pod oson okrtów Królewskiej
Armady, jednak handel rozwija si nadal dziki prywatnym
armatorom, posiadajcym królewski placet na rejsy. Dlatego
kade przybycie statków z towarami kolonialnymi i bogactwami
podanymi przez skarbiec Hiszpanii wywoywao witeczny
nastrój w caym miecie. Minli koció Najwitszej Maryi
Panny Wszystkich Ludzi i gdy dotarli do ulicy Juega de Peloty,
don Damián zatrzyma si na uboczu, z dala od tumu
marynarzy, onierzy i kupców.

— Niech Bóg ma ci w swojej opiece, Caridad — powiedzia,
postawiwszy kufer na ziemi.
Kobieta nie zareagowaa. Kapelan nie widzia jej oczu
ukrytych pod wcinitym na uszy somianym kapeluszem,
mimo to mia wraenie, e s utkwione w kufer, w jego sanday
albo w...
— Musz zaj si swoimi sprawami, rozumiesz? —
usprawiedliwia si. — Spróbuj poszuka sobie jakiej pracy.
To miasto wielkie i bogate.
Mówic to, don Damián wycign praw rk, musn
rami Caridad i tym razem on spuci oczy. Kiedy je podniós,
napotka jej ciemnobrzowe mae oczka, wbite w niego bez
wyrazu, tak samo jak podczas spdzonych na statku nocy. Na
polecenie kapitana musia zaopiekowa si niewolnic po
mierci don José, wic wzi j do swojej kajuty, eby nie bya
naraona na zaczepki marynarzy. Co go cisno w odku.
Nie dotknem jej, powtórzy sobie w duchu po raz enty. Nigdy
tego nie zrobi, ale Caridad widziaa, jak... jak masturbowa
si ukradkiem w kajucie okrtowej, wkadajc rk pod sutann,
podniecony obecnoci tej oszaamiajcej kobiety, mimo e
stara si walczy z tym pragnieniem.
Po mierci don José odby si krótki rytua pogrzebowy,
odmówiono trzy modlitwy za zmarych i wyrzucono za burt
zapakowane w worek zwoki z przywizanymi do nóg dwoma
dzbanami z wod. Kapitan zarzdzi demonta prowizorycznej
kabiny i kaza pisarzowi zabezpieczy majtek zmarego. Don
José by jedynym pasaerem okrtu flagowego, a Caridad
jedyn kobiet na pokadzie.
— Wasza Wielebno — rzek kapitan do kapelana po
wydaniu tych rozkazów — czyni was odpowiedzialnym za
odizolowanie Murzynki od zaogi.
— Ale ja... — próbowa oponowa don Damián.
— ywno pozostawion przez pana Hidalgo prosz
wykorzysta na posiki dla tej kobiety — oznajmi kapitan, nie
zwaajc na jego protest.

  

Don Damián zamkn Caridad w swojej malekiej kajucie,
gdzie starczao miejsca tylko na jeden hamak, który rozwiesza
dla siebie na noc midzy cianami i zwija z rana. Kobieta spaa
na pododze pod hamakiem. Pierwsze noce miny kapelanowi
na lekturze witych ksig, jak zwykle, jednak coraz czciej
poda spojrzeniem za wiatem kaganka, które z opasych
tomów uporczywie przemieszczao si na zwinit w kbek
lec na pododze kobiet. I tam wzrok si zatrzymywa.
Ksidza nawiedzay przeróne fantazje, gdy tak patrzy na
wystajce spod koca nogi Caridad, na piersi falujce w rytmie
oddechu, na zarys poladków. Próbowa walczy ze sob, ale
nie by w stanie oprze si pokusie masturbacji. Pewnej nocy
trzask belek uginajcych si pod ciarem hamaka albo
zgstniaa na tak niewielkiej przestrzeni atmosfera napicia, w
kadym razie co sprawio, e Caridad otworzya oczy. Skupi
si w nich cay blask lampki. Don Damián poczu, e si
czerwieni, i znieruchomia na moment, lecz nie móg zapanowa
nad podnieceniem, gdy Caridad patrzya na niego pustym
wzrokiem, tak samo jak teraz, gdy do niej mówi.
— Posuchaj 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 przeoy kufer
do drugiej rki. Mogem wzi j si, ale tego nie zrobiem,
usprawiedliwia si jak zwykle, gdy drczyo go poczucie winy.
Przecie bya tylko niewolnic.
Moe... moe wcale nie musiaby uywa przemocy. Podobno
wszystkie czarne niewolnice s rozpustne. Don José, jej pan,
wyzna mu na spowiedzi, e sypia ze wszystkimi.
— Miaem syna z Caridad — owiadczy — albo nawet
dwóch, chocia nie, nie sdz, bo ten drugi, ten odmieniec,
urodzi si tak samo czarny jak ona.

— Czuje pan skruch? — zapyta go ksidz.
— e spaem z Murzynkami? — obruszy si plantator. —
Ojcze, sprzedawaem maych mieszaców do ksiowskich
cukrowni. Szybko dobijalimy targu i ksia nigdy nie troszczyli
si o moj grzeszn dusz.
Don Damián udawa si do katedry witego Krzya po
drugiej stronie mierzei, na której leao odgrodzone murami
od zatoki miasto. Zanim skrci w przecznic, odwróci gow
i w grupie ludzi dostrzeg sylwetk Caridad; usuna si na
bok, eby nie zawadza przechodniom, i staa oparta plecami
o mur, obojtna na otoczenie.
Jako sobie poradzi, pomyla, przyspieszy kroku i skrci
w ulic. Kadyks by miastem bogatym, miejscem spotka
kupców i handlarzy z caej Europy, gdzie pienidz pyn
obficie. Caridad jest teraz kobiet woln, zatem musi nauczy
si ycia i pracy w wolnoci. Ksidz przeszed spory kawaek
i kiedy dotar do miejsca, skd wida ju byo nowo budowan
wityni przy katedrze witego Krzya, przystan. Ale jak
prac znajdzie ta nieszczsna kobieta? Zna si jedynie na
tytoniu, trafia na kubask plantacj w wieku dziesiciu lat,
wyrwana z królestwa Joruba w Zatoce Gwinejskiej. Angielscy
handlarze niewolników kupili j za marne pi okci tkaniny
i odsprzedali z zyskiem na chonnym rynku kubaskim.
Opowiedzia mu o tym sam don José Hidalgo, kiedy kapelan
zainteresowa si, dlaczego zabra t kobiet w podró.
— Jest silna i pontna — doda plantator, puszczajc do
niego oko. — I zdaje si, e ju nie moe mie dzieci, co jest
oczywist zalet. Po urodzeniu tego przygupka...
Don José wyjani mu równie, e by wdowcem, mia
wyksztaconego syna po studiach, któremu dobrze powodzio
si w Madrycie; planowa spdzi przy nim reszt ycia. Na
Kubie mia dochodow plantacj tytoniu na yznych ziemiach
nieopodal Hawany, pracowao dla niego dwudziestu
niewolników. Samotno, staro i naciski ze strony wacicieli
cukrowni, zainteresowanych rozwojem swojego kwitncego

przemysu, skoniy go do sprzedania tej posiadoci i powrotu
do ojczyzny, lecz po dwudziestu dniach podróy zaatakowaa
go choroba, czynic prawdziwe spustoszenie w sabym, starym
organizmie. Medyk nie widzia dla niego adnej nadziei —
gorczka, obrzk, plamy na skórze, krwawice dzisa to
symptomy przepowiadajce pacjentowi rychy koniec. Zgodnie
z zasad obowizujc na okrtach królewskich kapitan
Królowej rozkaza pisarzowi uda si do kabiny don José, by
sporzdzi testament.
— Daj wolno mojej niewolnicy Caridad — wyszepta
chory po wydaniu dyspozycji w kwestii paru pobonych legatów
i przekazania caoci majtku na rzecz syna, którego ju nie
zobaczy.
Grube wargi kobiety nawet nie drgny na znak zadowolenia,
gdy dowiedziaa si, e bdzie wolna — przypomnia sobie
ksidz, wci stojc na ulicy.
Ona cigle milczaa! Don Damián przypomnia sobie równie,
jak stara si wyapa gos Caridad w zgieku modlitw podczas
niedzielnych mszy na pokadzie albo cichy szept w nocy, gdy
kaza jej si modli przed snem. Jak prac moe znale  ta
kobieta? Kapelan wiedzia, e po wyzwoleniu prawie wszyscy
niewolnicy podejmowali prac u swoich dawnych panów za
ndzn zapat ledwie wystarczajc na pokrycie tych potrzeb,
które przedtem mieli zagwarantowane. Albo koczyli na ulicy,
walczc o jamun z tysicami innych ndzarzy urodzonych
w Hiszpanii, którym nie brakowao sprytu i inteligencji,
znajomoci terenu i upodoba ludzi. Jak Caridad poradzi sobie
sama w takim duym miecie?
Westchn, podrapa si par razy po brodzie i ysiejcej
gowie. Z cikim stkniciem zarzuci kufer na plecy i zawróci.
Co dalej? — zastanawia si. Moe... moe znalazaby si dla
niej jaka praca w fabryce tytoniu. Ona zna si na sortowaniu
lici, potrafi rozpoznawa najlepsze i delikatne, z naleyt
czuoci skrca dobre cygara; powiedzia mu o tym don José.
Jednake don Damián nie mia ochoty prosi nikogo o

przysug, tumaczy, dlaczego to robi... Poza tym istniao
ryzyko, e Caridad opowie komu, co on wyprawia nocami
na statku. W halach fabrycznych pracuje blisko dwiecie kobiet,
które umilaj sobie skrcanie cygar i cygaretek plotkami.
Zasta Caridad wci nieruchomo przyklejon do ciany,
bezradn wobec grupy mokosów naigrywajcych si z niej za
milczcym przyzwoleniem przechodniów zmierzajcych z portu
lub do portu. Don Damián znalaz si w pobliu akurat w
momencie, gdy jeden z chopaków zamachn si, eby rzuci
w ni kamieniem.
— Stój! — krzykn.
Chopak zastyg w bezruchu, kobieta zdja kapelusz i
spucia oczy.
  

Caridad odczya si od siedmioosobowej grupy pasaerów,
z którymi wsiada na statek pyncy w gór Gwadalkiwiru do
Sewilli; próbowaa znale  jakie miejsce poród stosu
umieszczonych na pokadzie pakunków, eby cho troch
odpocz. Statek by jednomasztow tartan, która przywioza
do Kadyksu cenn oliw z oliwek rosncych na sewilskiej
równinie i wracaa do macierzystego portu.
Najpierw popynli wzdu Zatoki Kadyksu do Sanlúcar de
Barrameda, gdzie Gwadalkiwir wpada do morza. Wraz z innymi
aglowcami musieli zaczeka u wybrzey Chipiony na przypyw
i sprzyjajce wiatry, gdy inaczej nie daoby si pokona
niebezpiecznej mielizny Sanlúcar, tych straszliwych awic
piasku, gdzie na zawsze utkno ju wiele statków. Kapitanowie
nie odwaali si pyn dalej w niesprzyjajcych warunkach.
Manewr ten mona byo wykona tylko w porze najwikszych
przypywów umoliwiajcych wejcie do Gwadalkiwiru i
swobodn eglug niemal a do Sewilli.
— Nieraz czekao si nawet sto dni, eby przepyn mielizn
— opowiada marynarz wykwintnie odzianemu pasaerowi,
ten za spoglda z niepokojem na Sanlúcar, jakby obawia si,

e spotka ich podobny los.
Caridad usadowia si midzy workami i oparta o burt
poddawaa si koysaniu tartany. Morze wygldao spokojnie,
lecz na pokadzie wyczuwao si rosnce napicie. Podobny
nastrój panowa na ssiednich aglowcach. Wywoany by nie
tylko oczekiwaniem na przypyw, lecz take lkiem przed
moliwym atakiem Anglików lub korsarzy. Soce zbliao si
ku zachodowi, wody przybieray gro n, metaliczn barw,
niespokojne rozmowy zaogantów i pasaerów przechodziy w
szept. Wraz z zachodem soca dawa o sobie zna zimowy
chód, a wilgo przenikajca do szpiku koci zwikszaa uczucie
zimna. Caridad bya godna i wyczerpana. Narzucia na ramiona
chust ze zgrzebnej bai, równie szar i spran jak jej koszulowa
suknia. Pozostali pasaerowie wydawali si jej wytworni, ich
stroje byy barwne i bogate. Wsuna rk do toboka, eby
wycign koc, gdy zby jej dzwoniy z zimna i dostaa gsiej
skórki. Natrafiwszy palcami na cygaro, obmacaa je delikatnie,
wspominajc doznania zwizane z jego zapachem i dymem.
Potrzebowaa tego, pragna si odurzy, eby nie myle o
zmczeniu, godzie... nie myle nawet o tej swojej wieej
wolnoci.
Otulia si kocem. Wolna? Don Damián wsadzi j na
pierwszy statek w kolejce do wypynicia z kadyskiego portu.
— Udasz si do Sewilli — owiadczy po rozmowie z
kapitanem, podczas której ustali cen i zapaci za jej podró
z wasnej kieszeni. — Do Triany. Tam poszukasz klasztoru
minimitek i powoasz si na mnie.
Caridad chciaa zapyta, co to jest Triana i jak znale  ten
klasztor, ale nie zdobya si na odwag. Ksidz szybko wepchn
j na pokad, rozgldajc si przy tym na boki, jakby obawia
si, e kto zobaczy ich razem.
Zapach wchanego cygara przeniós j w mylach na Kub.
Oprócz swojej chaty, pola tytoniu i cukrowni, do której
niewolnicy udawali si co niedziel, by wysucha mszy, a
potem piewa i taczy do upadego, nie znaa adnych

innych miejsc. Z chaty na pole, z pola do chaty i tak dzie po
dniu, z miesica na miesic, z roku na rok. Czy bdzie umiaa
trafi do klasztoru? Skulia si przy burcie, opara plecy o
drewniane poszycie i staraa si nawiza kontakt z utracon
rzeczywistoci. Kim s ci dziwni ludzie? Co stao si z
Marcelem? Jak miewa si jej przyjacióka, mulatka Mar´a, z
któr piewaa w chórze? Co z pozostaymi? I co ona sama
robi tutaj, na tym obcym statku, w nieznanym kraju? Pynie
do miasta, o którym nigdy wczeniej nie syszaa. Triana? Nie
zdobdzie si na to, eby zada biaym jakie pytanie. Dotd
zawsze wiedziaa, co ma robi, i nie potrzebowaa pyta.
Zawilgotniay jej oczy na myl o Marcelu. Pogrzebaa w toboku
i wyja krzesiwo i hubk, aby roznieci ogie. Czy tutaj wolno
pali? Na plantacji palenie byo czym normalnym.
Podczas podróy przez ocean wypakiwaa oczy z tsknoty
za Marcelem. Chciaa si rzuci do morza i skoczy raz na
zawsze z tym potwornym cierpieniem.
— Odsu si, Murzynko, bo wpadniesz mi do wody! —
przestrzeg j jeden z marynarzy. Posuchaa i odesza od burty.
Czy odwayaby si skoczy, gdyby nie pojawi si ten
marynarz? Po co o tym myle? Czy nie lepiej obserwowa
ludzi z tartany? Wygldali na dziwnie zdenerwowanych. Zacz
si przypyw, ale nie towarzyszy mu wiatr. Zauwaya, e
niektórzy pal. Zrcznie potara krzesiwem o krzemie i hubka
zapona. Czy znajdzie tutaj drzewa z odpowiedni kor i
hub nadajc si do wyrobu hubki? Zapalia cygaro, mocno
si zacigna i zacza si zastanawia, skd we mie nowe
licie tytoniu. Pierwsze zacignicie uspokoio jej myli. Po
dwóch nastpnych poczua rozlu nienie mini i lekki zawrót
gowy.
— Czarna, dasz popali?
Obok przycupn majtek z brudn, lecz mi i bystr twarz.
Umiecha si, oczekujc odpowiedzi, a Caridad przez kilka
sekund widziaa tylko jego biae zby, takie same jak u Marcela,
kiedy trzymaa go w ramionach. Wczeniej miaa jeszcze

jednego synka spodzonego z mczyzn, który pó niej nie
zawaha si sprzeda maego mulata, gdy ten troch podrós i
nie wymaga ju cigej opieki starych niewolnic pilnujcych
dzieci, gdy ich matki pracoway. Wszystkie dzieci niewolników
czeka ten sam los — pan nie chcia utrzymywa maych
Murzynitek.
Marcelo, poczty z Murzynem z cukrowni, by odmiecem.
Po dugim, trudnym porodzie wydaa na wiat nie cakiem
normalne dziecko. Nikt go nie kupi, stwierdzi pan, kiedy
okazao si, e chopczyk jest opó niony w rozwoju. Pozwoli
mu zosta na plantacji, ale traktowa go jak psa, kur albo
jedno z prosit hodowanych z tyu za chat. Wszyscy wróyli
maemu rych mier. Caridad z uporem karmia dziecko po
kryjomu, za co zbieraa ostre cigi, gdy nakry j nadzorca.
Dajemy ci je, eby pracowaa, zostaw tego przygupka,
powtarza.
— Czarna, dasz popali? — nalega majtek.
Dlaczego nie? — pomylaa Caridad. Ten chopak umiecha
si tak samo jak jej Marcelo. Podaa mu cygaro.
— Wspaniae! Skd je masz? — wykrzykn chopiec,
odzyskawszy gos po dugim ataku kaszlu. — Kubaskie?
— Tak — odpara machinalnie Caridad. Zabraa mu cygaro,
bo chciao jej si pali.
— Jak si nazywasz?
— Caridad — odpowiedziaa, wypuszczajc dym.
— Podoba mi si twój kapelusz. — Chopak przestpowa
z nogi na nog, czekajc cierpliwie na swoj kolej palenia.
— Wiatr!
Okrzyk kapitana tartany zmci cisz. Na innych statkach
rozlegy si podobne woania. Wiatr z poudnia, idealny do
zmierzenia si z pycizn. Majtek odda cygaro i pobieg
doczy do marynarzy.
— Dziki, czarna — powiedzia pospiesznie.
W przeciwiestwie do innych pasaerów Caridad nie
interesowaa si skomplikowanymi manewrami w wskim

kanale, gdzie tartana trzy razy musiaa zmienia kierunek.
Wokó ujcia Gwadalkiwiru, na ziemi i na przycumowanych
do brzegu barkasach, pojawiy si pomagajce w nawigacji
wietlne sygnay dla statków. Wszyscy, oprócz Caridad, w
napiciu ledzili te poczynania, gdy wiedzieli, e jeli w
poowie drogi wiatr osabnie, ryzyko ugrz nicia na mieli nie
bdzie niewiele mniejsze ni wczeniej. Tymczasem ona, oparta
o burt, spokojnie palia cygaro, rozkoszujc si przyjemnym
mrowieniem w caym ciele — tak dziaa na ni tyto.
W momencie gdy tartana wpyna do upiornego Kanau
Anglików, mijajc z lewej strony wiata wiey San Jacinto,
Caridad zacza nuci piosenk zapamitan z niedzielnych
zabaw, kiedy po mszy w pobliskiej cukrowni niewolnicy z
rónych plantacji zbierali si w wielkim baraku, eby piewa
i taczy — biali na to pozwalali, gdy traktowali niewolników
jak dzieci potrzebujce wytchnienia po cikiej pracy.
Tymczasem w kadym tanecznym kroku i w kadym d wiku
wydobywanym z bbnów batá — wielkiego iyá, ojca wszystkich
bbnów, itótele albo malutkiego okónkolo — czarni oddawali
cze swoim bogom, ukrytym pod postaciami chrzecijaskich
dziewic i witych, wspominali z nostalgi swoj afrykask
kolebk.
Nie zwracajc uwagi na powszechny harmider i rozkazy
wydawane zaodze przez kapitana, Caridad nucia tak samo
jak wtedy, gdy usypiaa Marcela. Miaa wraenie, e dotyka
jego wosków, syszy jego oddech, czuje jego zapach. Przesaa
mu w powietrzu pocaunek... Chopczyk przey, a ona, chocia
wci karcona i bita przez pana i nadzorc, przynajmniej
zaskarbia sobie wzgldy wród czarnych na plantacji. Jej synek
by zawsze umiechnity! Taki sodki i miy dla wszystkich,
nie mia pojcia o podziale na niewolników i wacicieli. y
wolny, lecz czasem patrzy w oczy niewolnikom, jakby rozumia
ich ból i zachca do zrzucenia acuchów. Jedni umiechali
si wtedy ze smutkiem, inni pakali, bolejc nad jego losem
odmieca.

Caridad mocno wcigna w puca dym z cygara. Marcelo
bdzie pod dobr opiek, co do tego nie miaa wtpliwoci.
Zajmie si nim Mar´a, ta z chóru. Cecilio take, chocia w
tamtym czasie by zmuszony rozdzieli syna i matk... Ci
wszyscy niewolnicy, sprzedani razem z ziemi nowemu
wacicielowi, zaopiekuj si jej synkiem. Bdzie szczliwy,
przeczuwaa to. Natomiast don José... Niech jego dusza nigdy
nie zazna spokoju, yczya sobie w mylach Caridad.

