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Vanhempieni muistolle



Flamencon sisin on voima:
se on toinen liha,
toinen sielu, palo, iho, vaisto ja halu;
se on toinen asenne,
väkevä aisti,
tajunnan vietti,
hermoon iskevää musiikkia,
villiä omaehtoisuutta,
ilon kyyneliä,
tuskan, elämän ja
rakkauden varjo,
salpaavan
rutiinin vihaa,
juovuttavaa laulua,
viiniä ja suudelmia;
se herkistää elämän
leiskuvaksi vapauden taiteeksi
alistumatta keskinkertaisuuden kahleisiin;
se panee kaiken yhden kortin varaan,
maistelee, antautuu, tuntee,
elää!

Tomás Borrás
”Laulajan elegia”



I

MAHTIPONTINEN 
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1

Cádizin satamassa  
7. tammikuuta 1748

Caridadia arvelutti astua yhteysveneen laskusillalta 
Cádizin satamalaiturille. Pieni felukka oli kuljettanut 
heidät maihin kuninkaallisen armadan La Reinasta, joka 

oli saattanut valtameren takaa kuusi kauppa-alusrekisteriin 
kuuluvaa, rikkauksilla lastattua purjelaivaa. Nainen kohotti kat-
seensa sataman hälinää ja vilskettä valaisevaan talviaurinkoon. 
Yhtä Havannasta seilannutta kauppalaivaa purettiin paraikaa. 
Aurinko häikäisi silmiä rispaantuneen olkihatun rakosista. 
Hän säikähti meteliä ja jähmettyi, ikään kuin kaikki olisivat 
huutaneet hänelle.

− Mitä sinä siinä seisot, neekeri! merimies sähähti naisen 
takaa ja tunki tämän ohi.

Caridad horjahti ja melkein lipesi veteen. Kun toinenkin 
mies aikoi ohittaa, hän hyppäsi kömpelösti laiturille, siirtyi 
syrjään ja pysähtyi uudelleen. Lastia purkavat miehet naures-
kelivat, irvailivat ja retostelivat sillä, millaisen naisen seurassa 
he huvittelisivat pitkän merimatkan jälkeen.

− Nauti vapaudestasi, neekeri! joku huikkasi painellessaan 
ohi ja läpsäytti häntä samalla takapuolelle.

Muut nauroivat. Caridad seisoi hievahtamatta ja tuijotti 
pitkää, likaista poninhäntää, joka tanssahteli Meren portille 



12

loittonevan merimiehen selällä pyyhkien resuista paitaa huo-
juvan askelluksen tahtiin.

”Vapaudestako?” Caridad mietti. ”Mistä vapaudesta?” Hän 
tähysi sataman yli muureille ja Meren portille, josta pääsi kau-
punkiin. Suuri osa La Reinan puolituhatpäisestä miehistöstä 
oli pakkautunut kaupunginportille, missä viranomaisten ar-
meija – tullimiehet, upseerit ja tarkastajat – valvoi, ettei ku-
kaan tuonut mukanaan kiellettyä kauppatavaraa, ja kuulusteli 
mahdollisista reittimuutoksista, kyseli oliko aluksia poikennut 
salaa laivueesta myymään kuningaskunnan omaisuutta. Miehet 
odottivat kärsimättöminä rutiinitarkastuksia ja vaativat taka-
rivien suojista vuoroa kovaan ääneen, mutta virkamiehet eivät 
antaneet periksi. Trocaderon satama-altaalle ankkuroituneen, 
Caridadia ja hänen isäntäänsä Joséta kuljettaneen majesteetti-
sen La Reinan ruumassa oli rahdattu runsaat kaksi miljoonaa 
pesoa ja miltei yhtä arvokas lasti hopeaharkkoja, jotka olivat 
niin ikään Uuden maailman aarre.

Saamarin José! Caridad oli pitänyt hänestä merimatkalla 
huolta. ”Keripukki”, hänelle oli sanottu. ”Siihen kuolee”, häntä 
oli valistettu. Ja toden totta, Josén aika tuli täyteen pitkän kär-
simyksen jälkeen, voimien ehdyttyä päivä päivältä hirvittä-
vämmässä pöhössä, kuumeessa ja verenvuoto-oireissa. Isäntä 
ja orja oli eristetty kuukaudeksi pieneen, pahaiseen, lankku-
rakenteiseen yhden riippumaton keulahyttiin, jonka kapteeni 
oli Josén maksusta teettänyt päällystön tiloihin. ”Eleggua, älä 
suo hänen sielulleen rauhaa vaan anna sen vaeltaa ikuisesti”, 
Caridad oli toivonut aistiessaan ahtaassa tilassa korkeimman 
voiman, ihmiskohtaloista päättävän jumalan vahvan läsnäolon. 
Ja ikään kuin isäntä olisi kuullut orjansa ajatukset, José oli 
anonut karmaisevan kellertävillä silmillään myötätuntoa ja 
hamunnut kädellään elämän lämpöä, jonka tiesi itsestään jo 
pakenevan. Caridad oli kieltäytynyt lohduttamasta. Hänkin 
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oli ojentanut kätensä, kun pieni Marcelo oli riistetty pois. Mitä 
isäntä oli silloin tehnyt? Käskenyt plantaasin työnjohtajaa pi-
telemään naisesta kiinni ja komentanut kovaan ääneen toista 
orjaa viemään pikkuisen muualle.

”Ja tuki hänen suunsa!” isäntä oli lisännyt suuren talonsa 
edustalla, mihin orjat olivat kokoontuneet kuulemaan, kenes-
tä tulisi Josén lähdettyä heidän uusi isäntänsä ja millainen 
kohtalo heitä odottaisi. ”En kestä kuunnella…”

José-herra oli keskeyttänyt lauseensa. Orjien kasvoilla oli 
heijastunut hämmennys. Caridad oli tempautunut vaisto-
maisesti irti työnjohtajan otteesta ja melkein juossut poikansa 
perään, mutta oli huomannut käyttäytyvänsä sopimattomasti 
ja asettunut aloilleen. Hetken verran hän oli kuullut vain Mar-
celon kimeää, epätoivoista kiljumista.

”Annanko ruoskasta, José-herra?” työnjohtaja oli kysynyt 
palattuaan pitämään taas Caridadin käsipuolesta kiinni.

”Älä”, isäntä oli kieltänyt pohdittuaan tovin. ”Haluan viedä 
hänet ehjänä Espanjaan.”

Ja niin Caridadista oli päästetty irti ja raavas musta mies, 
Cecilio nimeltään, oli retuuttanut totisen työnjohtajan valvon-
nassa pienen pojan majaan. Caridad oli nyykähtänyt polvil-
leen ja itkenyt yhteen ääneen poikansa kanssa. Sen jälkeen hän 
ei ollut lastaan nähnyt. Hän ei ollut saanut edes hyvästellä, 
sellaista ei sallittu…

− Caridad! Mitä sinä siinä seisot?
Nimensä kuullessaan hän havahtui ja tunnisti hulinan 

keskeltä isä Damiánin, La Reinan vanhan laivapapin äänen. 
Caridad pudotti saman tien nyssykkänsä, paljasti päänsä, laski 
katseensa ja kohdisti sen liestyneeseen olkihattuun, jota hän 
puristi käsissään.

− Et sinä tähän laiturille voi jäädä, pappi sanoi, lähestyi 
Caridadia ja hipaisi tätä käsipuolesta, mutta häkeltyi heti. 
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– Mennään, isä Damián kehotti hieman hermostuneena. 
– Seuraa minua.

He kävelivät yhdessä Meren portille. Isä Damián kantoi 
pientä matka-arkkua ja Caridad piteli nyyttiä ja olkihattua 
käsissään, katse tiiviisti kiinni laivapapin sandaaleissa.

− Tietä Jumalan palvelijalle, pappi huikkasi kaupungin-
portilla tungeksiville merimiehille.

Pikkuhiljaa väenpaljous siirtyi sivuun. Eebeninmusta 
Caridad laahusti paljain jaloin papin perässä, pää painuksissa. 
Yksinkertainen, karkea, pitkä, harmaa paita, joka toimitti 
mekon virkaa, ei kätkenyt tuhdin naisen muotoja, joten moni 
Caridadin kokoinen merimies katseli hänen karheaa, kikkaraa, 
mustaa tukkaansa, kiinteitä, reheviä ryntäitään tai pyöreitä 
lanteitaan. Pappi käveli pysähtymättä ja nosti heti kätensä, jos 
kuuli vihellystä, räävittömiä huutoja tai rohkeita ehdotuksia.

− Minä olen isä Damián García, pappi esittäytyi ja ojensi 
paperinsa eräälle tullivirkailijalle päästyään merimiesten 
ohi. – Toimin pappina hänen majesteettinsa sotalaivassa La 
Reinassa.

Viranomainen plarasi asiakirjoja.
− Salliiko isä, että tarkastan matka-arkkunne?
− Henkilökohtaisia matkatavaroita, pappi vastasi avates-

saan arkkua. − Kauppatavara on asianmukaisesti luetteloitu 
selvitykseen.

Tullimies nyökkäsi myllätessään arkun sisältöä.
− Kohtasitteko matkan varrella vastoinkäymisiä? virkailija 

kysyi punnitessaan tupakkakääröä. – Törmäsittekö vihollisiin 
tai muihin aluksiin?

− Emme. Kaikki sujui niin kuin pitikin.
Tullimies nyökkäsi.
− Onko tuo teidän orjanne? mies tiedusteli tarkastuksen 

päätteeksi. – Häntä ei ole merkitty papereihin.
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− Tämäkö? Ei, ei, hän on vapaa nainen.
− Ei siltä näytä, tullimies totesi ja asettui Caridadin eteen, 

joka likisti nyyttiä ja olkihattua entistä tiukemmin rintaansa 
vasten.

− Katso silmiin, neekeri! tullimies jupisi. − Mitä sinä pii-
lottelet?

Muut miehistöä tutkivat viranomaiset keskeyttivät työnsä ja 
kääntyivät katsomaan tullimiestä ja tämän edessä päänsä paina-
nutta naista. Tietä antaneet merimiehet hivuttautuivat lähemmäs.

− Ei mitään. Ei hän mitään piilottele, isä Damián tokaisi.
− Suu kiinni, isä. Kaikki jotka eivät katso tullimiestä sil-

miin piilottelevat jotakin.
− Mitä piiloteltavaa tällä kurjalla olisi? pappi hangoitteli. 

− Caridad, näytä hänelle paperisi.
Nainen penkoi nyssykkäänsä ja etsi laivan kirjurilta saa-

miaan asiakirjoja samalla kun isä Damián jatkoi puhettaan.
− Hän astui laivaan Havannassa isäntänsä José Hidalgon 

kanssa, joka halusi palata kotimaahansa kuolemaan mutta 
menehtyi matkalla, levätköön Jumalan autuudessa.

Caridad ojensi tullimiehelle ryppyiset asiakirjansa.
− Ennen kuolemaansa José laati majesteetin laivoilla vallitse-

van tavan mukaisesti testamentin ja määräsi orjansa Caridadin 
vapautettavaksi, isä Damián selvitti. – Tuossa on lippulaivan 
kirjurilta saatu vapautuskirja.

”Caridad Hidalgo”, kirjuri oli merkinnyt lainaten isännän 
sukunimeä, ”tunnetaan myös nimellä Cachita. Terve ja vankka-
tekoinen pikimusta orja, jolla kihara musta tukka ja ikää noin 
kaksikymmentäviisi vuotta.”

− Mitä sinulla on kassissasi? tullimies kysyi luettuaan Cari-
dadin vapautustodistuksen.

Nainen avasi nyyttinsä ja näytti. Vanha huopa ja nukka-
nuttu… Muuta hänellä ei ollut kuin isännän edellistalvena 
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antama takki ja sitä edellisenä antama huopa. Niiden välissä 
oli sikareita, joita hän oli varastanut laivalla isännältään Josélta 
ja pannut talteen. ”Entä jos ne löydetään?” Caridad pelkäsi. 
Tullimies ojensi kättään tutkiakseen nyytin, mutta nähdessään 
vanhat lumput hän nyrpisti nenäänsä ja käski:

− Katso minua silmiin, neekeri.
Kaikki huomasivat, että Caridad vavahti kauttaaltaan. Hän 

ei ollut koskaan katsonut valkoista miestä suoraan silmiin.
− Häntä pelottaa, isä Damián selitti.
− Käskin häntä katsomaan minua silmiin.
− Katso silmiin, Caridad, laivapappi aneli.
Caridad kohotti pyöreät kasvonsa, lyttynenänsä, paksut, 

täyteläiset huulensa ja pienet ruskeat silmänsä jonnekin tulli-
miehen ohi, kohti kaupunkia.

Mies kurtisti kulmiaan, yritti turhaan tavoittaa naisen pa-
kenevaa katsetta ja luovutti.

− Seuraava! hän huusi, minkä jälkeen jännitys purkautui ja 
merimiehet vyöryivät häntä kohti.

Caridad seurasi tiiviisti isä Damiánin kannoilla, kun tämä 
astui Meren portista kahden jykevän sakaraharjaisen tornin 
välistä kaupunkiin. He olivat jättäneet Trocaderon satamaan 
kaksikantisen, runsaalla seitsemälläkymmenellä tykillä varus-
tetun sotalaivan La Reinan, jolla he olivat seilanneet Havan-
nasta, sekä laivueen kuusi kauppa-alusta, jotka olivat tuoneet 
Uudesta maailmasta ruuman täydeltä sokeria, tupakkaa, kaa-
kaota, inkivääriä, sarsaparillaa, indigoa, kokenillia, silkkiä, 
helmiä, kilpikonnan kilpeä… ja hopeaa. Retki oli ollut suuri 
menestys, ja Cádiz oli tervehtinyt laivuetta kumisuttamalla 
kirkonkelloja. Espanja kävi sotaa Englantia vastaan, joten vielä 
viime vuosina valtamerta ylittäneen kuninkaallisen armadan 
saattueen oli pitänyt lopettaa toimintansa, ja sen tilalle olivat 
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tulleet kuninkaalta erityisluvan saaneet rekisteröidyt kauppa- 
alukset. Niinpä Espanjan kruunulle tuiki tärkeät kauppa-
tavarat ja aarteet olivat virittäneet kaupungin juhlamielelle, 
joka tuntui käsin kosketeltavana jokaisessa kadunkulmassa.

Ohitettuaan Meren portin ja Pópulon Pyhän Neitsyen 
kirkon ja saavuttuaan Calle del Juego de la Pelotalle isä Da-
mián siirtyi sivuun merimiesten, sotilaiden ja kauppiaiden 
vuosta, pysähtyi, laski arkkunsa maahan ja kääntyi Caridadin 
puoleen.

− Jumala sinua siunatkoon ja varjelkoon, Caridad.
Nainen ei vastannut. Hän oli vetänyt olkihatun korville, 

eikä pappi nähnyt hänen silmiään mutta otaksui hänen katso-
van uskonmiehen arkkua, sandaaleita tai…

− Minulla on asioita, ymmärräthän sinä? pappi selitti. – Etsi 
itsellesi töitä. Tämä on vauras kaupunki.

Sanojensa saatteeksi isä Damián sipaisi oikealla kädellään 
Caridadin kyynärvartta ja painoi vuorostaan päänsä. Kohot-
taessaan jälleen katseensa hän näki Caridadin pienet, ruskeat 
silmät, jotka olivat nauliutuneet pappiin samalla tavoin kuin 
öisin valtamerimatkalla, kun hän oli kapteenin käskystä huo-
lehtinut orjasta ja piilottanut tämän miehistöltä. Isän vatsaa 
kouraisi, ja hän tolkutti itselleen tuhannennen kerran: ”En kos-
kenutkaan häneen.” Hän ei ollut kajonnut Caridadiin, mutta 
kun Caridad oli tuijottanut häntä ilmeettömin silmin, hän ei... 
hän ei ollut voinut olla tyydyttämättä itseään peiton alla tuon 
uhkean naisen läheisyydessä.

Hautajaiset oli pidetty heti José-herran kuoltua. Vainajan 
puolesta oli rukoiltu kolme kertaa, minkä jälkeen ruumis oli 
heitetty säkissä yli laidan, nilkkoihin sidotut vesiruukut pai-
nonaan. Kapteeni oli käskenyt purkamaan hytin ja määrännyt 
kirjurin luetteloimaan jäämistön. José-herra oli ollut aluksen 
ainoa maksava matkustaja ja Caridad ainoa nainen.
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”Kunniallinen isä”, kapteeni oli sanonut sen jälkeen papille. 
”Teidän vastuullanne on pitää nainen erossa miehistöstä.”

”Mutta minä…”, isä Damián oli yrittänyt väittää vastaan.
”Hän ei ole teidän, mutta voitte ruokkia häntä herra Hi-

dalgon varaamalla muonalla”, kapteeni oli ohjeistanut vasta-
lauseista välittämättä.

Isä Damián oli sulkenut Caridadin pikkuruiseen hyttiinsä, 
johon mahtui vain yksi riippukeinu, ja sekin otettiin aamuisin 
pois ja rullattiin kokoon. Nainen oli nukkunut lattialla papin 
riippumaton alla. Ensimmäisinä öinä pappi oli lukenut pyhiä 
kirjoituksia, mutta vähitellen hänen katseensa oli seurannut 
lyhdyn valoa, joka tuntui väkisinkin eksyvän painavien kirjo-
jen sivuilta aivan hänen lähelleen käpertyneeseen naiseen.

Pappi oli yrittänyt vastustaa fantasioita, joita olivat herättä-
neet Caridadin peiton alta vilkkuvat sääret, pakarat ja hengi-
tyksen tahtiin kohoilevat rinnat. Miltei huomaamattaan hän 
oli alkanut kosketella itseään. Ehkä riippumattoa kannattele-
vien lankkujen natinan tai ahtaaseen tilaan tihentyneen jän-
nitteen vuoksi Caridad oli avannut silmänsä ja lyhdyn valo oli 
kohdistunut vain niihin. Isä Damián oli tuntenut punastu-
vansa ja lopettanut vähäksi aikaa, mutta hänen himonsa oli 
moninkertaistunut, kun Caridad oli katsonut häntä yhtä 
ilmeettömästi kuin nyt.

− Kuuntele minua, Caridad, hän painotti. – Etsi itsellesi 
töitä.

Isä Damián nosti arkkunsa, käänsi selkänsä ja jatkoi matkaa.
”Miksi minulla on näin syyllinen olo?” pappi mietti py-

sähtyessään vaihtamaan matka-arkkua toiseen käteen. ”Olisin 
voinut maata hänet väkisin”, hän selitti itselleen kuten aina, 
kun omatunto kolkutti. ”Hänhän oli pelkkä orja. Ehkä… Ehkä 
minun ei olisi tarvinnut edes turvautua väkivaltaan. Eivätkö 
kaikki mustat orjanaiset muka ole löyhätapaisia? Hänen 
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isäntänsä Josékin oli ripissä tunnustanut makaavansa kaik-
kien kanssa.”

”Caridad synnytti minulle pojan”, José oli paljastanut. 
”Ehkä kaksikin, mutta en usko, sillä se toinen poika oli vajaa-
mielinen tunari ja yhtä musta kuin äitinsä.”

”Kaduttaako teitä?” pappi oli kysynyt.
”Ai tehdä lapsia neekerinaisten kanssa?” tilanomistaja oli 

päivitellyt. ”Isä, minä myin kaikki mulattipennut pappien 
sokeriviljelykselle. Eivät ne papit lapsia ostaessaan koskaan 
huolestuneet synnintunnostani.”

Isä Damián oli matkalla Pyhän Ristin katedraaliin, lahdelle 
kurottuvalle kapealle niemelle muuratun kaupungin toiselle 
puolelle. Risteyksessä pappi katsoi taakseen ja näki Caridadin 
keskellä ihmisvirtaa. Nainen nojasi eksyneen näköisenä muu-
ria vasten.

”Hän selviää kyllä”, pappi vakuutteli itselleen, kiristi tahtia 
ja kääntyi sivukadulle. Cádiz oli vauras kaupunki, jossa kulki 
myyjiä ja kauppiaita kaikkialta Euroopasta ja jossa kylvettiin 
rahassa. Caridad oli vapaa nainen, ja sellaisena hänen oli opit-
tava elämään ja tekemään työtä. Isä Damián taittoi pitkän 
matkan mutta pysähtyi erottaessaan Pyhän Ristin kulmilla 
uuden katedraalin rakennustyömaan. ”Mitä se onneton tekisi?” 
Caridad ei osannut muuta kuin puurtaa tupakkaplantaasilla, 
missä hän oli asunut kymmenvuotiaasta, kun englantilaiset 
orjakauppiaat olivat ostaneet hänet Guineanlahdelta luku-
mien valtakunnasta viidellä vaivaisella mittakepillisellä kan-
gasta ja myyneet sitten Kuuban vilkkaille, työvoimaa kipeästi 
tarvitseville markkinoille. Niin José Hidalgo oli kertonut, kun 
isä Damián oli kysynyt, miksi isäntä oli ottanut Caridadin 
mukaansa.

”Hän on vahva ja puoleensavetävä”, tilanomistaja oli tar-
kentanut ja vilkuttanut silmää. ”Eikä hän ilmeisesti enää ole 
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hedelmällinen, mikä on aina etu plantaasien ulkopuolella. Sen 
jälkeen, kun hän synnytti sen järkijättöisen pojan…”

José-herra oli myös kertonut olevansa leski ja menevänsä 
elämänsä ehtooksi Madridissa työskentelevän maisterispoikansa 
luo. José oli omistanut tuottoisan tupakkaplantaasin Havan-
nan tuntumassa ja viljellyt tupakkaa parinkymmenen orjansa 
avulla. Yksinäisyys, vanhuus ja kukoistavaan elinkeinoonsa 
maata havittelevien sokerintuottajien painostus olivat saaneet 
hänet myymään tilansa ja lähtemään synnyinmaahan, mutta 
kolmen viikon purjehduksen jälkeen keripukki oli iskenyt 
hänen heikkoon, ikääntyneeseen ruumiiseensa. Kuumeen, 
pöhön, iholäiskät ja vuotavat ikenet nähtyään lääkäri oli mää-
rännyt potilaan eristyksiin.

Sen jälkeen La Reinan kapteeni oli kuninkaan laivaston 
sääntöjen mukaisesti käskenyt kirjuria menemään José-herran 
hyttiin ja kirjaamaan kuolevan viimeisen tahdon.

”Vapautan orjani Caridadin”, potilas oli ähkäissyt määrät-
tyään pari lahjoitusta hyväntekeväisyyteen ja lopun omaisuu-
tensa pojalleen, jota ei enää tapaisi.

Kadulle pysähtynyt pappi muisti, ettei nainen ollut edes 
vetänyt paksuja huuliaan hymyyn, kun oli kuullut vapautumi-
sestaan. Hän ei ollut sanonut yhtikäs mitään!

Isä Damián muisteli, kuinka oli yrittänyt erottaa Caridadin 
äänen sadoista sunnuntairukoilijoista laivan kannella ja kuinka 
oli kuunnellut tämän arkaa sopotusta iltaisin ennen nukkumaan-
menoa, kun oli pakottanut naisen rukoilemaan. Mistä Cari-
dad muka saisi töitä? Pappi tiesi, että lähes kaikki vapautetut 
orjat jatkoivat entisten isäntiensä palveluksessa nälkäpalkalla, 
joka hädin tuskin riitti välttämättömiin menoihin, joista hei-
dän ei ollut tarvinnut orjuudessa huolehtia, ja osa päätyi kil-
pailemaan tuhansien kerjäläisten kanssa. Espanjan irtolaiset 
tunsivat sentään synnyinmaansa ja sen kansan, ja jotkut olivat 
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varsin viekkaita ja nokkelia. Miten Caridad pääsisi Cádizin 
kaltaisessa suurkaupungissa eteenpäin?

Isä Damián huokaisi ja hieraisi pari kertaa leukaansa ja 
harvenneita hiuksiaan. Sitten hän kääntyi kannoillaan, puus-
kahti nostaessaan uudelleen matka-arkkunsa ja palasi samaa 
reittiä takaisin. ”Mikä neuvoksi?” hän mietti. ”Minä voisin… 
voisin hankkia hänelle työpaikan tupakkatehtaalta, se on hänen 
alaansa.” Josén mukaan Caridad osasi työstää lehtiä hellästi ja 
lempeästi, juuri niin kuin piti, nainen tunnisti parhaat lehdet 
ja kääri hyviä sikareita, mutta hänen olisi pyydettävä erinäisiä 
palveluksia, mistä saattoi aavistaa, että hän oli… Eikä hän voi-
nut ottaa sitä riskiä, että Caridad kertoisi, mitä laivalla oli 
tapahtunut. Cádizin tupakkatehtaan halleissa työskenteli pari-
sataa naista, jotka supisivat ja juoruilivat koko ajan pikku-
sikareita kääriessään.

Caridad nojasi yhä hievahtamatta ja avuttomana muuria 
vasten. Joukko pojankoltiaisia pilkkasi häntä, eikä kukaan 
sataman ja kaupungin väliä kulkevista ihmisistä puuttunut 
asiaan. Isä Damián saapui paikalle juuri kun yksi pojista aikoi 
heittää naista kivellä.

− Annahan olla! pappi huusi.
Pojan käsi jähmettyi. Nainen paljasti päänsä ja laski kat-

seensa.

Caridad eristäytyi Guadalquivirjoen kautta Sevillaan matkus-
tavien seitsemän henkilön joukosta ja yritti voipuneena löytää 
mukavan paikan kannella lepäävien myttyjen välistä. Alus 
oli yksimastoinen, sulavalinjainen taratana, joka oli tuonut 
Cádiziin kallisarvoisen lastin sevillalaista oliiviöljyä.

Cádizinlahdelta alus purjehti rannikonmyötäisesti Sanlúcar 
de Barramedaan, Guadalquivirin suulle. Chipionan edustalla 
se odotteli yhdessä muiden purjealusten kanssa nousuvettä ja 
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suopeaa tuulta päästäkseen Sanlúcarin matalikon vaarallisten 
särkkien yli. Vasta kun olosuhteet olivat otolliset, kapteenit 
uskalsivat ottaa tuolla laivojen hautausmaalla riskin. He sei-
lasivat jokea yläjuoksuun nousuvedessä, joka tuntui miltei 
Sevillassa saakka.

− Joskus laivat ovat odottaneet yli kolme kuukautta ennen 
kuin ovat päässeet matalikon yli, muuan merimies kertoi ylel-
lisesti sonnustautuneelle matkustajalle, joka kohdisti saman 
tien huolestuneen katseen Sanlúcariin ja sen upealle marski-
maalle kuin toivoen parasta.

Caridad istui säkkien keskellä selkä laitaa vasten ja antau-
tui taratanan keinuntaan. Meren tyven hermostutti kaikkien 
laivojen miehistöt ja matkustajat. He pelkäsivät myös englan-
tilaisia ja kaappareita. Auringon laskiessa veden väri muuttui 
uhkaavan metalliseksi ja miehistön ja matkustajien jännitty-
nyt keskustelu hiipui hiljaiseksi kuiskeeksi. Raaka talvi alkoi 
purra ja Caridadin luihin tunkeutuva kosteus sai ilman tuntu-
maan entistä kylmemmältä. Hänellä oli nälkä ja häntä väsytti. 
Hänellä oli yllään takkinsa, joka oli mekon lailla harmaata, 
kauhtunutta nukkakangasta, kun taas kanssamatkustajat häi-
käisivät hienoissa, värikkäissä vaatteissaan. Hänen hampaansa 
kalisivat ja hänen ihonsa oli kananlihalla, joten hän kaivoi 
nyytistään lämpimän huovan. Kun sormet osuivat sikariin, 
hän tunnusteli sitä varovasti ja muisteli sen aromia ja vaiku-
tusta. Hän tarvitsi tupakkaa, hän halusi turruttaa aistinsa ja 
unohtaa uupumuksen ja nälän… jopa vapautensa.

Hän kietoutui peittoon. Vai vapaa? Isä Damián oli saatta-
nut hänet ensimmäiseen laivaan, jonka oli tiennyt lähtevän 
Cádizista.

”Mene Sevillaan”, pappi oli sanonut neuvoteltuaan hinnan 
kapteenin kanssa ja maksettuaan summan. ”Mene Trianaan, 
etsi sieltä minimien luostari ja kerro minulta terveisiä.”
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Caridad olisi toivonut olleensa kyllin rohkea kysymään, 
mikä Triana oli ja miten hän löytäisi luostarin, mutta pappi oli 
vilkuillut hermostuneena ympärilleen ja melkein tuupannut 
hänet alukseen, kuin peläten jonkun näkevän heidät yhdessä.

Kun Caridad haistoi sikaria, tuoksu kiidätti hänet takai-
sin Kuubaan. Hän tunsi vain oman parakkinsa, plantaasin ja 
sokeritehtaan, jossa oli käynyt muiden orjien kanssa kuule-
massa sunnuntaimessua ja laulamassa ja tanssimassa itsensä 
näännyksiin. Hän oli kulkenut parakin ja plantaasin väliä 
päivä toisensa jälkeen, kuukausi toisensa jälkeen, vuosi toisen-
sa jälkeen. Kuinka hän luostarin löytäisi? Hän käpertyi laidalle 
ja painoi selkänsä puuta vasten, jotta saisi tuntumaa kado-
tettuun todellisuuteen. Keitä nuo kummajaiset olivat? Missä 
Marcelo oli? Kuinka pojalle oli käynyt? Miten pärjäisi hänen 
ystävänsä María, mulatti jonka kanssa hän oli laulanut kerto-
säkeet? Entä kaikki muut? Mitä hän teki yöpimeällä tuntemat-
tomassa laivassa, vieraassa maassa, matkalla kaupunkiin, josta 
ei ollut koskaan kuullutkaan? Triana? Hän ei ollut eläessään 
uskaltanut kysyä valkoihoisilta mitään. Hän oli aina tiennyt 
mitä tehdä! Ei hänen ollut tarvinnut kysellä.

Kun hän muisteli Marceloa, kyyneleet kihosivat silmiin. Hän 
hamusi nyssykästään piikiveä, tulirautaa ja taulaa sytyttääk-
seen tulen. Saisikohan hän polttaa? Plantaasilla se ei ollut kiel-
lettyä vaan tuiki tavallista. Hän oli itkenyt Marceloaan meri-
matkalla. Hän oli jopa aikonut syöksyä mereen päättääkseen 
kärsimyksensä. ”Pois sieltä, neekeri! Hukkuako sinä haluat?” 
yksi merimiehistä oli varoittanut. Hän oli siirtynyt kiltisti pois 
laidalta.

Olisiko hän uskaltanut hypätä, jos merimies ei olisi tullut 
väliin? Hän ei halunnut pohtia sitä enempää vaan jäi tarkaste-
lemaan aluksen jännittynyttä miehistöä. Vuoksi nousi, mutta 
tuuli ei ollut suotuisa. Jotkut miehistä tupakoivat. Caridad iski 
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tuluksilla tottuneesti tulta. Mistä hän täällä löytäisi puita, joi-
den kaarnasta ja käävistä voisi valmistaa taulan? Hän sytytti 
sikarin, veti savua syvään ja ajatteli, ettei hän myöskään tien-
nyt, mistä saisi tupakkaa. Ensimmäinen imaisu rauhoitti hänen 
mieltään. Kaksi seuraavaa rentouttivat hänen lihaksensa, ja 
hän vaipui kevyeen keinuntaan.

− Hei, nainen, tarjoatko sauhut?
Kansipoika oli kyykistynyt hänen eteensä. Pojan kasvot 

olivat likaiset, mutta eloisat ja ystävälliset. Hetkeksi Caridad 
tuudittautui hymyyn, jonka poika oli vetänyt huulilleen odot-
taessaan vastausta, ja näki vain valkoiset hampaat, samanlaiset 
kuin Marcelolla aina kun tämä oli kapsahtanut hänen kau-
laansa. Caridad oli synnyttänyt ensin isännän siittämän mula-
tin, mutta José-herra oli myynyt pojan heti kun tämä ei enää 
tarvinnut niitä paria eukkoa, jotka hoitivat lapsia orjanaisten 
työskennellessä plantaasilla. Kaikilla oli sama kohtalo, sillä 
isäntä ei halunnut elättää orjien lapsia. Caridadin toinen poika 
Marcelo, jonka isä oli orjana sokeriviljelyksellä, oli erilainen: 
synnytys oli vaikea ja lapsi oli poikkeava. ”Ei sitä kukaan osta”, 
isäntä oli todennut, kun poika oli jo varttunut ja osoittautunut 
kömpelöksi ja vajavaiseksi. Marcelo oli saanut jäädä plantaa-
sille kuin koira, kana tai parakin takana kasvatettava porsas. 
”Hän kuolee pian”, kaikki olivat ennustaneet. Mutta sitä Cari-
dad ei ollut sallinut, vaikka hän oli saanut maistaa keppiä ja 
ruoskaa aina kun hänet oli nähty ruokkimassa poikaa. ”Sinä 
saat ruokaa, jotta tekisit töitä, et mitään aivotonta poikaa var-
ten”, työnjohtaja oli hokenut.

− Hei, tarjoatko sauhut? kansipoika toisti.
”Mikä ettei?” Caridad tuumi. Hymy oli samanlainen kuin 

Marcelolla. Hän tarjosi pojalle sikarin.
− Jukoliste! Mistä sinä tällaista tavaraa olet hankkinut? 

poika huudahti toettuaan yskänkohtauksesta. – Kuubastako?
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− Niin, Caridad kuuli itsensä sanovan samalla kun vei sika-
rin taas huulilleen.

− Mikä sinun nimesi on?
– Caridad, nainen vastasi savun keskeltä.
− Kiva hattu.
Poika vaihtoi levottomasti painoa jalalta toiselle. Hän odotti 

uusia savuja, ja odotus palkittiin.
− Nyt se puhaltaa!
Taratanan kapteenin huuto rikkoi hiljaisuuden. Ympäröi-

vistä aluksista kuului samanlaisia kiljaisuja. Tuuli puhalsi ete-
lästä, juuri oikeasta suunnasta matalikon ylittämistä varten. 
Kansipoika palautti sikarin ja juoksi muiden merimiesten luo.

− Kiitos, hän huikkasi kiireissään.
Toisin kuin muut matkustajat, Caridad ei seurannut ka-

pealla väylällä vaadittavaa kolmen käännöksen manööveriä. 
Guadalquivirin suulle, maihin ja rannalle kiinnitettyihin 
lauttoihin sytytettiin lyhtyjä opasteeksi. Caridad ei myös-
kään tarkkaillut muiden lailla tuulta, jonka tyyntyessä he 
olisivat voineet karahtaa matalikolle. Hän vain istui aluksen 
laitaa vasten, poltti sikaria ja nautti lihasten miellyttävästä 
kihelmöinnistä ja aistien sumenemisesta. Kun taratana pur-
jehti pelätylle englantilaisten väylälle ja Pyhän Hyacinthuk-
sen torni valaisi paapuurin puolella heidän määränpäätään, 
Caridad alkoi tapailla melodiaa, jota oli laulanut aina sun-
nuntaisin sokeritehtaalla pidetyn messun jälkeen, kun eri 
heimoista kerätyt orjat olivat kokoontuneet isäntiensä ra-
kennuttamalle parakille. Siellä he olivat saaneet valkoisten 
luvalla laulaa ja tanssia kuin lapset, joilla oli tarve purkaa 
tuskansa ja unohtaa raskas työ. Mutta jokaisella äänellä, 
tanssiaskeleella ja batá-rumpujen viestillä – suurin äitirumpu 
oli nimeltään Iyá, keskimmäinen Itótele ja pienin Okónkolo 
– he tavoittelivat kaipaamiaan juuria ja palvoivat afrikkalaisia 
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jumaliaan, jotka he olivat naamioineet kristinuskon neitsyiksi 
ja pyhimyksiksi.

Caridad jatkoi hyräilyä piittaamatta kapteenin painokkais-
ta käskyistä, miehistön kiireestä ja hötäkästä, samalla tavalla 
kuin pannessaan Marceloa nukkumaan. Hän luuli jo silittä-
vänsä pojan päätä, kuulevansa tämän hengityksen, tuntevansa 
tämän tuoksun… Hän lähetti lentosuukon. Poika oli selviyty-
nyt. Isäntä ja työnjohtaja huutelivat takuulla edelleen ja läimi-
vät Marceloa korville, mutta poika oli voittanut plantaasin 
orjien sydämet. Hänhän hymyili aina! Ja hän oli kaikille ystä-
vällinen ja sydämellinen. Marcelo ei ollut ymmärtänyt orjien 
ja isäntien eroa. Hän oli elänyt vapaana, ja välillä hän oli kat-
sonut orjia silmiin kuin olisi ymmärtänyt heidän kärsimyk-
sensä ja rohkaissut heitä katkaisemaan kahleet. Jotkut olivat 
hymyilleet Marcelolle surullisesti, toiset olivat itkeneet hänen 
viattomuudelleen.

Caridad imaisi kunnon sauhut. Pojasta pidettiin varmasti 
hyvää huolta. Kuoron María oli arvatenkin ottanut hänet silmä-
teräkseen. Cecilio myös, vaikka oli joutunut erottamaan pojan 
äidistään. Kaikki tilan mukana myydyt orjat huolehtisivat 
Marcelosta. Caridad aavisti, että hänen poikansa oli onnelli-
nen. Mutta isäntä… ”Toivottavasti José-herran sielu harhailee 
ikuisesti eikä lepää koskaan”, hän manasi.
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